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‘PloeteRun’
door de modder
Springen, klimmen, kruipen, glijden en liefst ook zo snel mogelijk. De ruim 250 deelnemers aan de obstakelrun PloeteRun in Beringe op zondag 11 juni kregen heel wat
uitdaging voor hun kiezen. Ze moesten onder meer door de modder, over hooibalen, klimmuren, onder tractorbanden en netten door, over balken en auto’s. “Het was
wederom een zeer geslaagd evenement”, aldus de zaalvoetbalvereniging Beringe, die het evenement voor de derde keer organiseerde. Het evenement kent geen winnaars,
zo laat de organisatie weten. “Iedereen die lol en plezier heeft terwijl hij of zij sportief bezig is, wordt als winnaar gezien.” Tijdens een obstakelrun wordt de sportiviteit,
het doorzettingsvermogen en teamwork getest op een parcours in het agrarische achterland. De deelnemers waren verdeeld over zes categorieën, gebaseerd op de afstand
die gerend werd en de leeftijd. De PloeteRun in Beringe vond dit jaar tegelijkertijd plaats met het evenement VenloStormt in Venlo. Vanuit Peel en Maas deden daar ruim
400 sportievelingen aan mee. Dit weekend vindt in Baarlo nog de obstakelrun BaarloStormt plaats. (Foto: Marco Jansen, MJ Fotografie)

Paviljoen bij Neptunus

LVK volgend jaar in Kessel
Het Limburgse Vastelaovesleedjes Konkoer (LVK) vindt in 2018 plaats in Kessel. Op vrijdag 26 januari worden
de twintig beste carnavalsliedjes van het jaar gezongen op het terrein bij demontabel bouwspecialist Neptunus
in een paviljoen. CV De Kevers is de organiserende vereniging, maar eerder werd al een speciale stichting
opgericht die zich bezighield met het binnenhalen van het LVK en nu ook verder gaat met de organisatie.
Voorzitter van de stichting is
Kesselnaar Maurice Vervoort. “We zijn
heel erg trots dat we dit feest mogen
organiseren hier in Kessel”, vertelt hij.
“Vanaf oktober hebben we ons met
de stichting volledig ingezet om het
LVK hiernaartoe te halen. We hebben
een presentatie gegeven aan het
bestuur van het liedjeskonkoer en een
plan geschreven en maandag 12 juni
kwam eindelijk de witte rook vanuit
de organisatie. Ik heb al een app op

mijn telefoon staan die aftelt tot de dag
dat het LVK plaatsvindt.”

’Heel Kessel de
schouders eronder’
Het idee begon al te leven bij
Maurice toen hij vijf jaar geleden samen
met een vriend bij het 75-jarig jubileumfeest van Neptunus was. “Toen zeiden we tegen elkaar: ‘als dit hier
kan, dan kan het LVK ook’.” Ze gingen

samenzitten met Hans Eilers, ouddirecteur van Neptunus en die gaf groen
licht. Maurice: “Hij zei meteen: ‘als het
jullie lukt, doen wij mee. Ook de
gemeente staat er helemaal achter.”
Het paviljoen van Neptunus komt te
staan op een nieuw stuk terrein van het
bedrijf dat deel uitmaakt van de uitbreiding die wordt gerealiseerd. Ook carnavalsvereniging De Kevers is erg
tevreden met het evenement. “We zijn
zeer blij natuurlijk”, vertelt Mark Jacobs,

voorzitter van De Kevers. “Het is een
icoon van carnaval dat naar Kessel
komt. Ik verwacht ook dat het breed
gedragen wordt in het dorp. We zijn
een kleine gemeenschap, maar er
hebben zich nu al veel mensen gemeld
die zich in willen zetten voor het LVK.”
Het gaat om de finale van het LVK.
Aan het eind van dit jaar kunnen de
nummers ingestuurd worden, waarna
de jury zestig halvefinalisten kiest.
Die strijden in januari voor een plek
in de finale in Kessel. Afgelopen jaar
waren er ongeveer 4.500 bezoekers
bij de finale in Heerlen. “Wij gaan voor
5.000 bezoekers”, vertelt Maurice.
“Dan wordt het het grootste LVK en het

grootste feest van Kessel ooit. Er zijn
op 26 januari meer mensen in Kessel
die een feestje komen vieren dan dat
er inwoners zijn in het dorp.”
De stichting heeft nog veel te
doen en te regelen de komende
tijd. “Er komt nog een grote
informatieavond voor de inwoners van
Kessel over wat er gaat gebeuren”,
vertelt Maurice. “Zo willen we ervoor
zorgen dat heel Kessel de schouders
eronder zet. Dat zal wel lukken,
verwachten wij. Alle verenigingen
van Kessel worden erbij betrokken.
We kunnen niet wachten om
te beginnen. Nu gaat het echt
gebeuren.”
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Dubbele stromen Verheven Peelgebied

Unieke grondwatermeters in Meijel
en Grashoek onthuld
In het bijzijn van ruim honderd genodigden werd op zaterdag 10 juni
een unieke grondwatermeter aan de Molenbaan in Meijel onthuld. Ook aan
de Helenaveenseweg in Grashoek is een grondwatermeter geplaatst.
De meters laten zien hoe de
grondwaterstromen in het Verheven
Peelgebied plaatsvinden en zijn
geplaatst door Stichting VEEN,
Waterschap Limburg en het
U vindt deze week in HALLO
gemeentelijke Groenplatform.
de volgende bijlagen:

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

Bijlagen

Startebos Meijel
alleen voor Beringe, Grashoek
en Meijel

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
Rob Dieleman
Kim Jacobs
Redactionele bijdragen
Lianne Görtz, Daphne Leenders en
Janique Peeters
Fotografie
Bram Becks
Henny Roosen
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

Na een smakelijk ontvangst met
koffie en cupcakes, leidde Arno Linssen
van de gemeente Peel en Maas de
officiële opening in voor alle aan
wezigen. Vervolgens kwam onder meer
Piet Blankers van Stichting VEEN aan
het woord. “Vandaag openen we hier in
het Molentje bij het startpunt van het
Struinpad een bijzondere grondwatermeter”, vertelde hij. “De grondwatermeter in Meijel is uniek in Nederland door
de dubbele meter. De rechtermeter geeft
de stand van het grondwater aan. Dat is
regenwater dat hier de grond intrekt en
blijft staan op een ondoorlatende laag
op ongeveer anderhalve meter diepte.
De linkermeter geeft de hoogte van het
kwelwater aan onder die ondoorlatende
laag. Dit water is afkomstig uit het
gebied bij de Marisberg in Grashoek,
waar de tweede grondwatermeter staat.
Deze heeft een enkele meter.”

Ontstaan veenmoeras
Naast Piet sprak ook Herman Peeters
van Stichting VEEN het publiek toe.
“We zijn begonnen met een leeg velletje
en een eigenwijs idee”, aldus Herman.
“De grondwatermeters die we ontworpen hebben, zijn beter, goedkoper
en mooier dan alle andere bestaande

meters. Bovendien illustreren beide
meters hoe het uitgestrekte veenmoeras van de Peel is ontstaan.” Ook Joke
Kersten van Waterschap Limburg was
zeer te spreken over het nieuwe initiatief. Joke: “De grondwatermeters geven
informatie voor waterschap en natuurbeheerders en dragen bij aan het verhogen
van de waterbewustwording. Ik hoop
dat veel docenten hier op excursie gaan,
zodat jonge mensen en dus de toekomst
wordt bereikt. Water is immers het allerbelangrijkste dat we hebben.”
Het programma werd vervolgd met
een woordje van Herman Crompvoets
van Heemkundevereniging Medelo

uit Meijel over hun bijdrage aan het
project. Verder kreeg Jan Fenten van
Staatsbosbeheer Noord-Brabant ook
de gelegenheid om het publiek toe te
spreken. Jan: “Staatsbosbeheer heeft als
taak om een bepaald gebied beleefbaar
te maken. Met dit bijzondere project
is het mogelijk om De Groote Peel op
een prachtige manier te beleven.”
Tot slot sprak Arno Janssen, voorzitter
van het gemeentelijk Groenplatform
en wethouder van Peel en Maas, zijn
bewondering uit over het initiatief.
“Ik ben trots om wethouder te zijn van
een gemeente waar dit soort ideeën
opborrelen”, vertelde hij. “Daarnaast heb

ik veel bewondering voor het feit dat de
initiatiefnemers erin zijn geslaagd om
zo’n grote componenten te binden aan
het project.”

Drone en nieuw lied
De grondwatermeter in Meijel werd
onthuld door middel van een drone.
Het luchtvaartuig bevatte een koord met
een haakje waarmee het doek omhoog
werd gehesen. Ook werd een liedje
van Rowwen Hèze gezongen door Hans
van Gorp. Het liedje ‘mistige dagen’
werd speciaal voor deze gelegenheid
herschreven en staat volledig in het
teken van De Groote Peel.

Zorgen ondernemers over verlies toeristen

Wethouder: ‘Toeristenbelasting
Peel en Maas laag’
De toeristische sector in Peel en Maas is bang voor een afname van toeristen als de toeristenbelasting wordt verhoogd. In 2018 gaat het gemeentelijke tarief waarschijnlijk van 1,00 euro naar 1,20 euro. In omliggende gemeenten ligt het tarief hoger, dus zou er geen reden tot zorg hoeven zijn
volgens wethouder Paul Sanders van Peel en Maas. De gemeenteraad beslist eind 2017 of de verhoging er inderdaad komt.
De gemeenteraad besloot drie
jaar geleden de toeristenbelasting te
verhogen. Tot 2018 draagt een toerist
1,00 euro aan belasting af per nacht,
daarna zou het tarief omhoog gaan
naar 1,20 euro. De toeristenbranche in
Peel en Maas wil dat het bedrag minimaal drie jaar nog op 1,00 euro blijft
en in de toekomst mogelijk stapsgewijs wordt afgeschaft. “Het college is
uitvoerend en doet wat de raad heeft
besloten”, laat toerisme-wethouder
Paul Sanders weten. “Uiteraard kan de
gemeenteraad terugkomen op haar
eerder genomen besluit. Er is financiële
ruimte en het is aan de raad om te
besluiten hoe ze die gaan benutten.”
Bij de kadernota aan het einde van dit
jaar beslist de raad of de verhoging
wordt doorgezet.
In een brief aan de raad en het
College van B&W van Peel en Maas
uiten ondernemers hun angst dat toe-

risten mogelijk naar andere gemeenten
trekken die goedkopere toeristenbelastingtarieven heffen. Toch lijkt dat bij het
college geen reden tot zorg. “Verreweg
de meeste omliggende gemeenten
hanteren een hoger tarief dan Peel en
Maas”, aldus de wethouder. “Ook in
Horst aan de Maas is het voorstel de
tarieven te verhogen.”
In de gemeente Leudal werd de
toeristenbelasting in december 2016
verhoogd van 1,20 naar 1,30 euro.
Dat blijft tot 2021 zo. In Beesel kost een
overnachting 1,20 euro aan toeristenbelasting per persoon en in Nederweert
1,00 euro. In Horst aan de Maas wordt
onderscheid gemaakt in twee categorieën. Daar betaalt een toerist 0,83 euro
voor een overnachting op een camping
of groepsaccommodatie en in een hotel
of bed en breakfast bedraagt de toeristenbelasting 1,29 euro per overnachting.
In de gemeente Venlo worden drie tarie-

ven gerekend: één voor overnachtingen
in een hotel of pension (1,94 euro), één
voor stacaravan of b&b (1,61 euro) en
één voor kampeerplaatsen en groepsaccommodaties (1,40 euro). Wethouder
Paul Sanders vindt het heffen van drie
tarieven voor Peel en Maas niet zinvol:
“De meeste overnachters zijn kampeerders, dus zorgt een verdeling in de
tarieven vooral voor meer werk voor de
ondernemers.”
Veel gemeenteraden in Nederland
mogen zelf beslissen waaraan ze de
inkomsten van de toeristenbelasting
besteden. Deze bedragen worden vaak
opgenomen in het ‘potje’ algemene
middelen en worden dus regelmatig
gebruikt voor andere doeleinden dan
het toerisme. In Peel en Maas is de
opbrengst van de toeristenbelasting
niet gelabeld, aldus de wethouder.
“We geven elk jaar wel ongeveer
hetzelfde uit als wat er binnenkomt.”

Waar het geld precies aan wordt
besteed, noemt de wethouder niet.
Wel laat hij weten dat de inkomsten
en uitgaven van Peel en Maas sinds
een aantal jaar worden besproken met
vertegenwoordigers van de sector,
zoals VeKaBo, de vereniging voor
kleine campings. De wethouder laat
daarnaast weten dat het belangrijk
is als gemeente te blijven investeren
in de toeristische sector. De meeste
investeringen worden dan ook door
gemeenten gedaan, zo zegt hij.
“Wij doen dit in Peel en Maas onder
andere door een bijdrage aan het
Toeristisch Platform, fietsroutenetwerk
en Leisureport. In de jaarbegroting van
de gemeente gaan we nog een forse
investering aan de regionale toeristische productontwikkeling voorstellen.
Het niet meer innen van toeristenbelasting betekent dat andere belastingen wellicht zouden moeten stijgen.”
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Auto frontaal tegen boom
Een automobilist is zaterdag 10 juni frontaal tegen een boom gereden op de Roggelsedijk in Meijel.
Hoe de bestuurder van de auto van de weg raakte, is niet bekend. Er was verder niemand bij het
ongeval betrokken. De auto raakte door het ongeval zwaar beschadigd, maar de bestuurder zou
hebben aangegeven niet mee te willen naar het ziekenhuis ter controle. Politie Peel en Maas doet
verder onderzoek naar de toedracht. (Foto: Johan Bloemers Fotografie)

Landbouwbond LLTB wil aangepast beleid gemeente

‘Meer arbeidsmigranten
dan plek voor huisvesting’
De afdeling Peel en Maas van de Limburgse land- en tuinbouwbond LLTB wil dat de gemeente Peel en Maas het
beleid aanpast op het gebied van de huisvesting van arbeidsmigranten. Volgens de bond zijn er momenteel
namelijk meer arbeidsmigranten aan het werk, dan er plek is om ze onder te brengen.
In een brief aan het College van
B&W en de gemeenteraad van Peel en
Maas schrijft de LLTB dat er sprake is
van een ‘standstill’. Dit houdt volgens
de bond in dat de bestaande huisvesting van arbeidsmigranten niet kan
worden uitgebreid. ‘Daarnaast is het
niet mogelijk nieuwe huisvesting te
starten op een nieuwe locatie’, schrijft
de LLTB in haar brief. ‘Gezien de grote
vraag aan shortstay locaties pleiten wij
voor meer flexibiliteit in de gemeentelijke regelgeving.’ Actuele informatie

laat volgens de bond ook zien dat
de vraag naar shortstaylocaties bij
bedrijven veel groter is dan het aanbod. ‘Dit zou er mee te maken hebben dat de midstay huisvesting niet
of nauwelijks door arbeidsmigranten
wordt gebruikt.’
De bond besluit in haar brief dat
ze graag ziet dat de opbrengst van de
verblijfsbelasting die ondernemers
betalen, deels wordt gebruikt om
voorzieningen voor arbeidsmigranten
te onderhouden of realiseren.

Zo voelen arbeidsmigranten zich
welkom en kunnen ze ‘eenvoudiger
participeren en integreren in de
gemeenschap’ aldus de LLTB.
Wanneer arbeidsmigranten
maximaal zes maanden ergens mogen
verblijven, wordt gesproken van
shortstay. Na die zes maanden gaan
die migranten weer elders wonen
of kunnen ze doorstromen naar de
midstay. Dit is een verblijfplaats waar
ze tussen de zes maanden en twee jaar
mogen verblijven.

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

Zwaaiend op de motor
De 18e editie van de Savelbergrun trok op zaterdag 10 juni door bijna alle kernen van Peel en
Maas. De 74 motorrijders en hun passagiers hadden een prima dag uitgekozen voor de tocht van zo’n
50 kilometer lang. Dankzij het mooie weer stonden veel toeschouwers langs de weg om de chauffeurs
en hun enthousiaste bijrijders toe te zwaaien. Bij de Savelbergrun rijden mensen met een beperking
mee in de zijspan van een motor of achterop bij de chauffeur.

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

SUMMERSALE
IS BEGONNEN!

Hoge kortingen op
veel tuinmeubelen, BBQ-,
tuin- en sfeerartikelen!
elke
zondag
open

STRAELSEWEG 370 VENLO
WWW.LEURS.NL
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Ouder worden is fijn
Maar niemand wil oud zijn
Ze was sterk in overleven.
Op 87 -jarige leeftijd is mijn moeder en onze zus
moe gestreden overleden

Mia Hermans - Karis
echtgenote van

Harrie Hermans †
mams van Frans
zus en schoonzus van: Bea en Wiel † Smedts - Karis
Door en Frans † Cuppen - Karis,
Rein Fleuren
Toos en Theo † Karis - Hermans,
Theo Verberne
De uitvaartdienst heeft op dinsdag 13 juni plaatsgevonden in
de Heilige Jacobus de Meerdere te Egchel, waarna ze begraven
is op het parochiekerkhof.
Voor de goede zorgen aan Mia een bijzonder woord van dank
aan de buurtzorg, buurtdienst, dr. Magis en het Viecuri,
afdeling hart- en nierfalen.
Familie Hermans, Kempstraat 4, 5987 AH Egchel

Wij danken u hartelijk voor uw medeleven bij het overlijden
van onze pap, opa en superopa

Harrie Stemkens
De zeswekendienst vindt plaats op zondag 23 juli om 9.30 uur
in de kerk te Kessel-Eik.
Kessel-Eik, juni 2017
Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind

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 diverse groenten en fruit,
ook verse asperges. Tel. 06 25 06 27 34.

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

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 koop
Mooi goed onderhouden karakteristiek
30 jaren woonhuis Baarlo.
Tel. 06 19 84 97 76.

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.
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.
Te koop gevraagd sloopauto’s,
100 euro contant bij afhalen en direct
vrijwaring. Tel. 06 53 13 85 59/
077 306 12 03.
Op zoek naar professioneel kleuren/of interieuradvies, of een
compleet en praktisch interieurplan?
Jacqueline Janssen van Sfeer en
kleur@home werkt graag samen
met u aan de plek waar u zich thuis
voelt. Voor meer informatie
www.sfeerenkleur.nu of bel Jacqueline:
06 29 36 38 77.
Te koop verse peultjes en tuinbonen.
Breetse Peelweg 2 Maasbree
tel. 077 465 17 58.
Thuiszorg, ondersteuning nodig.
De Compagnon, uw adres voor
thuiszorg, pers. verzorging en
ondersteuning, waken, slaapdiensten.
Voor particulier en PGB, wet langdurige
zorg. WLZ www.decompagnonvenlo.nl
/ 06 47 09 00 87.
Gevonden in Panningen op maandag
5 juni kinderbril. Tel. 06 38 97 93 09.
Te koop nieuwe oogst tuinbonen,
aardappelen, frieslanders, koolrabi,
natuursla, andijvie 0.50, knolvenkel,
lollo bionda rosso 0.25 per stuk.
Nieuwe prei, bloemkool enz.
Kwekerij Brummans Vosberg 16a
Panningen.
Zwemles in combinatie met “Klim en
Plonspas” bij Camping Beringerzand.
Kijk op www.rodanzwemschool.nl

Geboren 4 juni 2017

Geboren

Elisabeth
Basten
Zusje en dochter van
Boet, Stan & Liz
Pastoor Goossensstraat 42
5985 PX Grashoek

05-06-2017
Dochter van
Wouter Scholte en
Rosie Smedts
Zusje van Anna
Kerkveldstraat 21
5991 BA Baarlo

Dijn

Appartementen Baarlo.
Appartementen te huur in Baarlo.
Volledig ingericht. Ruime slaapkamer,
berging, badkamer en woonkamer
met open keuken. Voor meer info,
t: 077 465 07 74, www.workandstay.nl
Thalasso. Wellnessbehandeling voor
rug en voeten. www.mayproosten.nl
Zomer bij Lekker Laeve.
3 groepslessen voor 25 euro! Info en
aanmelden op www.lekkerlaeve.nl
Gevonden dinsdag 6 juni sleutel
met hanger van een kinderfiets op
hoek Burg. van Cannstraat en Pastoor
Knippenberghstraat.
Tel. 06 38 98 75 84.
Getuige gezocht. Bent u de chauffeur
van een witte auto en getuige
van de aanrijding auto tegen mijn
scootmobiel? Op 13 januari 2016 om
07.10 uur in Dr. Poelsplein. U kwam
vanuit de Dwarsstraat.
Svp melden 077 307 43 30.
Woninginrichting aan huis
woningstoffeerderijvandenbroek.nl
Trap bekleden incl. tapijt en leggen
vanaf €150,00. Raambekleding gratis
meten en hangen. Tapijt, laminaat,
vinyl vloeren. Bel voor een gratis
offerte bij u thuis: 06 16 37 45 14.
Te koop nieuwe oogst eigengeteelde
onbespoten lekkere tuinbonen,
op is op en vele soorten eigen en
streekgroenten. Kwekerij Brummans
Vosberg 16a Panningen.
Laat eens een medium meekijken
naar je dringende levensvragen.
Een kort consult geeft al veel
helderheid. Al 9 jaar werken wij met
een officieel keurmerk. 7 dagen per
week www.betrouwbaarmedium.nl

Liv

Zomeropruiming Hortensia’s
e.a. heesters/vaste pl. div. srt. 3 voor
€ 10,00 of 10 voor € 27,50. Tijdens
laatste 2 dagen Hortensiadagen.
Op=op vrij 16 en za 17 juni open van
9.30-16.30 uur. Oude Heldenseweg
Maasbree. Info: 06 40 32 71 08
Te koop nieuwe oogst tuinbonen,
aardappelen, frieslanders, koolrabi,
natuursla, andijvie 0.50, knolvenkel,
lollo bionda rosso 0.25 per stuk.
Nieuwe prei, bloemkool enz.
Kwekerij Brummans Vosberg 16a
Panningen.
Grote schuurverkoop met zadels,
kopstukken en nog veel meer
paardenspullen en prullaria.
A.s. zaterdag 17-06 aan de
Baarloseweg 28 te Helden.
Pedicure aan huis.
Bel voor informatie of een afspraak
Petra Vossen 077 462 22 04.
Mindfulness in Panningen.
Mindfulness based counseling; in
groepsverband. Oefenen & leren
toepassen in ‘t dagelijkse leven bij
stress of burn-outklachten. Op 28/6,
5 en 12 juli. www.sensus-pvs.nl.
Vergoeding mogelijk. T 06 13 74 75 29.
Te huur garage en ZZP-plek.
Te huur drie werkruimtes voor ZZP’ers
of hobbygebruik. arthega@home.nl.
06 23 47 92 09. Te aanvaarden per
1 juli locatie Industrieterrein 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.

Fien Bos
Uitvaartzorg

Zorgzaam & betrokken

tel. 077-3078642

samen zorgen voor
een persoonlijk afscheid

Panningen

regio Peel en Maas
077 308 28 33 / 06 30 92 19 61

www.janssenuitvaart.nl

Grubbenvorst
(077) 366 13 14
info@bobnoten.nl

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

www.fienbosuitvaartzorg.nl

Plannen voldoen niet aan gemeentelijke regels

Nog geen duidelijkheid voor w
 indmolenparken
De plannen voor de windmolenparken Egchelse Heide en Beringe voldoen (nog) niet aan de door de gemeente
gestelde regels. Dat blijkt uit het onderzoek dat door een onafhankelijke commissie werd uitgevoerd. Volgens het
College van B&W van Peel en Maas blijkt uit het onderzoek dat beide initiatieven niet bijdragen aan een
verbeterde omgevingskwaliteit.
De verbetering van
omgevingskwaliteit waaraan de
plannen niet voldoen, heeft te maken
met het landschap. “Windmolens
hebben effect op het landschap”,
zo laat de gemeente weten.
“We willen dat dit effect op het
landschap evenredig is of in ieder
geval voldoende gecompenseerd
wordt door andere zaken. Momenteel

wordt onderzocht hoe de plannen
het effect op het landschap kunnen
oplossen met compensatie.”

Vergunningsproces op
pauze gezet
Gemeente Peel en Maas stelde in
januari de uitgangspunten windenergie
op. Initiatieven voor windmolenparken

moeten aan die punten voldoen,
voordat ze de vergunningsprocedure in
kunnen. Twee windmoleninitiatieven,
Egchelse Heide en Beringe, willen
in het buitengebied van Beringe en
Egchel windmolens neerzetten. Er is
echter maar plek voor één van de twee
initiatieven.
Wie Naus van Lokaal Peel&Maas
stelde vragen aan het college over

de kwestie. Uit de beantwoording
daarvan bleek dat beide initiatieven
niet voldoen aan het beleid dat door
de gemeente is opgesteld.

Plek voor één
‘Beide partijen zijn in de
gelegenheid gesteld om hun
initiatieven aan te vullen en nader
toe te lichten’, schreef het college
in de antwoorden. ‘In dit kader is
de vergunningsprocedure voor het
windpark Egchelse Heide op pauze
gezet.’ Egchelse Heide vroeg al een
uitgebreide omgevingsvergunning aan

voor een windmolenpark, Windpark
Beringe heeft nog niks aangevraagd.
Als de plannen van de twee
initiatieven zijn aangepast,
kunnen ze verdergaan en de
vergunningsprocedure doorlopen.
“Op de vergunningsaanvraag
die het eerste compleet is en
voldoet, kan dan een ontwerpbesluit worden genomen”, laat de
gemeente weten. “Het college kan
in principe zelf beslissen over de
vergunningsaanvraag en bepaalt
zelf hoe ze de gemeenteraad bij het
proces betrekken.”
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CDA en VVD op bezoek bij MCC Meijel

Politiek schaart zich achter motorclub
De politieke partijen CDA Peel en Maas en VVD Peel en Maas zijn onlangs op bezoek geweest bij de organisatie
van de motorcross in Meijel. De organiserende club, MCC Meijel, kreeg een maand geleden van het College van B&W
te horen dat de motorcross na 2018 niet meer mag plaatsvinden op de huidige locatie. Het CDA en VVD steunen de
motorclub om toch een vergunning te regelen.
Na een handhavingsverzoek van
een omwonende kwam de gemeente

erachter dat de motorcross niet
past in de bestemming die op circuit

De Vossenberg ligt. De burgemeester
moest handhaven, waardoor een nieuwe

Over paters en nonnen
9

De Berckt 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 Berckt in Baarlo, dat van 1901 tot 1994 dienst deed als klooster.

vergunning, voor ná 2018, op losse
schroeven kwam te staan. De VVD en het
CDA willen de motorclub helpen in het
zoeken naar een oplossing.
“De gemeente is ermee bezig,
dus we kunnen er niet al te veel over
zeggen”, laat Teun Heldens weten.
Hij kwam er na vragen aan het College
van B&W achter dat de motorcross
mogelijk moet verdwijnen. “We
onderzoeken wat er mogelijk is om tot
een oplossing te komen. Ik heb steeds
betere hoop dat het allemaal goedkomt.
We moeten nu het college de kans
geven om haar werk te doen. Daarna
weten we meer.”
Het CDA wilde zich met het bezoek
laten informeren over de stand van

zaken en de motorclub laten weten dat
de partij de motorclub wil helpen mocht
dat nodig zijn. “Het zou erg sneu zijn als
zo’n evenement dat al sinds jaar en dag
gehouden wordt, moet verdwijnen”,
vertelt Wim Hermans, fractievoorzitter
van CDA Peel en Maas. “Er waren ook
twee CDA-leden van Provinciale Staten
bij, zodat zij eventueel vanuit de provincie Limburg aan de bel kunnen trekken.”
De bedoeling was om een signaal
af te geven, zo laten de partijen weten.
Hermans: “We willen dat de motorcross
blijft en we rekenen erop dat er een
definitieve oplossing komt, zoals een
ontheffing voor de motorcross. Mocht
het in de gemeenteraad komen, dan
zullen wij vechten voor een behoud.”

Ga op vakantie van je vakantiegeld!
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De binnenplaats van Kasteel De Berckt anno 1973 (Foto: via PeelenMaasnet)
Kasteel De Berckt werd in
1994 verkocht aan de Arcense
Paul Nagels. Hij maakte er
een evenementencentrum
en groepsaccommodatie van.
Momenteel doet het nog steeds als
zodanig dienst. Maar daarvoor was
De Berckt jarenlang een klooster.
Van de drie kloosters die Baarlo
in de twintigste eeuw rijk was,
werd er slechts één ook door paters
bewoond: Kasteel De Berckt. Voordat
de paters in het gebouw trokken,
woonden er van 1901 tot 1922
Franse zusters. Het kasteel, gelegen
in een bosrijke omgeving in het
buitengebied van Baarlo, onderging begin negentiende eeuw een
transformatie. Nadat het landgoed
eeuwenlang bewoond was geweest
door adellijke families, werd het kasteel in 1901 voor 48.000 gulden verkocht aan de Franse Karmelitessen
van Saint-Denis. Net als veel andere
religieuzen waren zij uit Frankrijk
weggejaagd door de Franse premier
Émile Combes.
De zusters maakten van het
kasteel een slotklooster; ingericht
om zelfvoorzienend te zijn en zo min
mogelijk contact te hoeven hebben
met de buitenwereld. Ze verlieten
het klooster alleen in uitzonderlijke
gevallen. ‘Er werd een kleine kapel
gebouwd en in de kleine toren van
de vroegere voorburcht hingen
de zusters twee klokken’, aldus

wijlen historicus Pierre Houben in het
historische boek Van Barle tot Baarlo.
‘Aan de noordelijke rand van het
kasteelpark legden de zusters een klein
kerkhofje aan, aan de overkant van
de beek die door het park stroomde.’
Dat deel van het park noemden ze ‘la
bocage des elus’, ofwel ‘het bosje der
uitverkorenen’.

Paters vingen
vluchtelingen op
In 1922 waren de zusters weer
welkom in Frankrijk en vertrokken
ze uit Baarlo. De paters Franciscanen
kochten het klooster voor 72.000 gulden
om er zeventig novicen op te kunnen
leiden tot missionaris in Brazilië. Niet
lang daarna vertrokken ze echter weer.
Volgens sommige bronnen vanwege
het slechte, bruine drinkwater dat uit de
kraan kwam, maar als reden wordt ook
gegeven dat het college in Sittard dat
ze daar betrokken, beter geschikt was
als opleidingslocatie. Het gebouw stond
tot 1931 leeg en werd toen verkocht
aan de paters van het Allerheiligst
Sacrament die er eveneens novicen
wilden opleiden. Zij slaagden er in 1932
wel in om helder water aan te boren
dat drinkbaar was. In totaal legden
door de jaren heen 191 novicen hun
kloostergelofte af in klooster De Berckt.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog
moesten de paters die op het klooster woonden vaak plat op de grond

liggen om rondvliegende kogels te
ontwijken. Ook sliepen ze regelmatig in de schuilkelder omdat het
klooster middenin het mitrailleur- en
granaatvuur lag. De paters vingen
daarnaast tijdens de oorlog vluchtelingen op, boden onderdak aan buren
die wegens omstandigheden niet in
hun eigen huis konden verblijven en
onderhielden contact met de zusters
uit het dorp en paters uit omliggende
dorpen als Kessel en Panningen.
Toen de voedselschaarste aan het
einde van de oorlog steeds erger
werd, brachten mensen uit de buurt
en het dorp voedsel en spullen als
kolen naar het klooster om de paters
te helpen.
In de jaren vijftig werd de
opleiding van de paters verplaatst
naar Nijmegen, omdat de katholieke
universiteit daar meer mogelijkheden bood om verder te studeren.
De Berckt deed daarna dienst als
verblijf voor oudere paters en broeders van de congregatie. Het kasteel
werd dankzij de burgemeester in
1981 nog gerestaureerd met hulp
van Monumentenzorg, waarna het in
1994 werd verkocht en omgebouwd
tot groepsaccommodatie.
Bron: Van Barle tot Baarlo, Monumenten
en momenten uit een rijk verleden (1984)
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van Pierre Houben en Historische Werkgroep
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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

Lisa Deeks
14 jaar
Helden
Berkenschutse in Heeze

Wat voor reis zou je ooit willen
maken?
Ik zou heel graag een wereldreis willen
maken langs heel veel landen in de

Keup 9
5987 NB Egchel
Tel.: 077 - 465 24 53
E-mail: vanenckevort@live.nl

Wij zijn op zoek naar een

leerling monteur
kunststof/aluminium
kozijnen en rolluiken
Functie-eisen:
• Jij bent gemotiveerd en
geen 8 tot 5 type;

Wij bieden:
• Een vast salaris;
• Veel zelfstandigheid;
• Veel afwisselend werk.

Heb je interesse in deze functie,
stuur of mail dan je sollicitatie naar Chris van Enckevort.

aan
Lisa Deeks
Ik heb deze maand een concert van
de meidengroep Little Mix bezocht.
Zij komen uit Engeland en ze traden op
in Amsterdam. Ik was er samen met
mijn nicht en het was een droom die
uitkwam. Ik ben namelijk al best lang
fan van Little Mix.
Wat is je leukste en wat is je stomste
vak op school?
Ik vind muziek het leukste vak op
school. Dit komt doordat ik al heel lang
klarinet speel. We zijn nu bezig met
gitaar spelen. Het stomste vak vind ik
geschiedenis. Ik vind het saai en niet
interessant om al die jaartallen uit mijn
hoofd te moeten leren.
Geloof je in buitenaardse wezens?
Ja, daar geloof ik in. We leven in een
groot universum, daarom zou ik het
vreemd vinden als wij de enige levende
wezens zijn. Er moet dus wel iets van
buitenaards leven zijn.
Hoe heb je je beste vriend/vriendin
ontmoet?
Ik heb mijn beste vriendin leren kennen
op de eerste schooldag van groep 1.
We zaten naast elkaar in de kring,
omdat onze namen onder elkaar
stonden op de klassenlijst. We zitten
nu jammer genoeg niet meer bij elkaar
op school, maar we hebben nog steeds
heel veel contact met elkaar.
Heb je een bijbaantje?
Ik heb een krantenwijk in Panningen.
Dit doe ik iedere zaterdag. Ik vind het
leuk om te doen. Ik doe het nu sinds
een maand weer, nadat ik een tijdje
gestopt was.
Wie is je favoriete leraar?
Mijn favoriete lerares is mijn Nederlands
docente. Zij is ook mijn mentor. Ze is
heel aardig en ook niet zo streng.
Bovendien is ze erg behulpzaam.
Ik heb bijna iedere dag les van haar.
Wie is je grote voorbeeld?
Ik heb twee grote voorbeelden. Het zijn
Rose & Rosie. Dit zijn twee YouTubers
uit Engeland. Zij hebben een kijk op het
leven, die ik ook wel zou willen hebben.
wereld. Onder andere China, Amerika en Ik kijk altijd naar hun video’s en denk dat
ik ze wel allemaal een keer gezien heb.
landen in Afrika lijken mij erg mooi om
een keer te bezoeken. Ik zou deze reis
Wat is je favoriete sociale medium?
dan het liefste maken met mijn vrienden. Mijn favoriete sociale medium is
WhatsApp. Het is gemakkelijk, want
Wat zou je graag nog willen leren in
je kunt elkaar gemakkelijk bereiken.
je leven?
Ik ben niet verslaafd aan mijn
Ik zou graag willen leren gitaar spelen.
Het lijkt me leuk om te kunnen en
telefoon, maar vind het wel leuk om
zelf ben ik ook vrij muzikaal. Ik speel
mijn berichtjes regelmatig te checken.
Waardoor moest je de laatste keer
namelijk al ongeveer vijf à zes jaar
huilen?
klarinet. Dit doe ik ook in het jeugdorDe laatste keer dat ik moest huilen,
kest van de gemeente Peel en Maas.
was tijdens het concert van Little Mix.
Wat deed je als kind het liefst?
Dit was natuurlijk niet van verdriet,
Ik speelde als kind altijd heel graag
buiten. Ik sprak dan met vriendinnen af maar van blijdschap. Ik was heel blij
dat ik ze voor de eerste keer live mocht
in een speeltuintje en daar gingen we
zien. Ik had goede plekken in de zaal,
bijvoorbeeld in de bomen klimmen.
want ik zat op de vierde rij.
In welke bestaande serie zou je zelf
Wat is het laatste cijfer dat je op
willen spelen?
school hebt gekregen?
Ik kijk vaak naar series op Netflix.
Nu kijk ik bijvoorbeeld naar de serie
Het laatste cijfer dat ik heb gekregen,
Teen Wolf, over een jongen die gebeten was voor een mondeling van Duits.
wordt door een weerwolf en ineens
Hier had ik een 8 voor. Ik had er niet
veel beter kan ruiken en horen en
zo veel voor geleerd, dus ik was er erg
sneller is. In deze serie zou ik wel graag blij mee. Duits is een van mijn sterkste
willen spelen. Dan zou ik graag de rol
vakken.
spelen van de vriend van de hoofdIntrovert of extravert?
Ik ben introvert. Ik ben meestal op
persoon: Stiles. Maar dan wil ik wel de
mezelf en erg rustig. Ik kan soms ook
vrouwelijke versie zijn natuurlijk.
wel druk zijn, maar meestal ben ik dat
Wat zou je nog eens opnieuw willen
juist niet.
doen of beleven?

150 jaar
voor- en
achteruit
Waar ik aan denk als ik
denk aan moderniteit? Ik denk
dan aan nieuwe uitvindingen
zoals intelligente robots, een
wereld die steeds kleiner wordt
door de goede communicatie
tussen de landen en het steeds
makkelijker worden van reizen
over de wereld. En ik denk aan
elektronica wat een steeds
grotere rol gaat spelen in ons
leven.
Volgens de tijdvakken die in
het onderwijs bij geschiedenis
worden gebruikt, bevinden we
ons nu in het tijdvak van de
computers en televisies dat in
1950 begon. Maar wie beslist
dat dit tijdvak over een tijd is
afgesloten en het nieuwe tijdvak
begint? Dat het tijdvak van de
robots en vliegende auto’s is
aangebroken? Of het tijdvak van
iets waar wij het bestaan nog
helemaal niet vanaf weten.
Volgens een website die zich
wijdt aan het tijdvak van de
computers en televisies,
ontstond dit tijdvak mede
doordat we steeds welvarender
zijn geworden in de laatste
jaren. Ook zijn onze normen voor
het zijn van welvarend steeds
veeleisender geworden.
Misschien ook wel een kenmerk
van de moderne tijd. Het is
moeilijk om je voor te stellen dat
de auto pas is uitgevonden in
1885 en in die tijd bijna
niemand een auto had.
Nog geen 150 jaar later is het
bijna vanzelfsprekend dat bij elk
huis op de oprit een auto staat
geparkeerd.
Als je aan dit soort situaties
denkt, ben ik alleen maar
enthousiaster over de toekomst.
Wat zou 150 jaar later
vanzelfsprekend zijn, maar waar
nu nog niemand vanaf weet?
Eigenlijk zijn 150 jaren nog
helemaal niet zoveel jaren.
Stel je voor als we het hebben
over 1000 jaar later… Ik vind het
wel interessant om na te denken
over onze nabije en verre
toekomst, maar ook over het
korte en lange verleden.
Daphne
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Vijftig, 25 en tien jaar lid

Jubilarissen fanfare
St. Cecilia gehuldigd
Tijdens het jaarlijkse Cecilia Zomerfeest van Fanfare St. Cecilia uit Helden werden zondag 11 juni zeven
jubilarissen gehuldigd. Dit gebeurde bij gemeenschapshuis Kerkeböske in Helden.

Piet Fleuren, John Vermazeren, Koert Deen, Guus Lemmen en Hans van Essen
Oud-voorzitter Piet Fleuren vierde
zijn vijftigjarige jubileum. Verder
werden eveneens oud-voorzitter Hans
van Essen, vaandeldrager Koert Deen,
hoornist en jeugdcommissielid John
Vermazeren (allen 25 jaar lid), slagwerker Guus Lemmen (tien jaar lid) letterlijk

01

en figuurlijk in het zonnetje gezet.
Slagwerker Guus Manders en saxofonist
Marc Crooijmans (beiden tien jaar lid)
konden niet aanwezig zijn, maar kregen
een eervolle vermelding. De organisatie kijkt terug op een geslaagd
zomerfeest, waarop jong en oud een

programma voorgeschoteld kreeg met
behendigheidsspellen, een goochelaar,
drankjes op het terras en een heus
driegangendiner gekookt door slagwerker Mike Peeters en zijn vrouw Mirjam.
11
“Het heerlijke weer
was daarbij nog de
09de fanfare weten.
kers op de taart”, laat

winkel&bedrijf
Ad vertorial

Rondleiding en activiteiten op Vaderdag

‘Vol van vlees’ tijdens
open dag slagerij Rutten
Nu het team een jaar na de winkelverbouwing helemaal thuis is in de zaak, kan iedereen tijdens
Vaderdag op zondag 18 juni met eigen ogen zien waarom slagerij Rutten in Panningen klaar is voor de
toekomst. Na de rondleiding kunnen bezoekers genieten van verse pulled pork met een speciaalbiertje,
er wordt live gebarbecued en er is muziek.
Consumptiebon na rondleiding
Geïnteresseerden kunnen tijdens de open dag het hele
bedrijf doorlopen. “Ons team vertelt alles over het
slagersvak en beantwoordt al uw vragen”, aldus Funs
Rutten. Na de rondleiding ontvangen bezoekers aan de
achterzijde van de slagerij een consumptiebon die te
besteden is bij de restaurants Da Kepèllo en Mr. & Mrs.,
gelegen op een steenworp afstand van de slagerij op de
Markt in Panningen.
Verse pulled pork en live-barbecue
Da Kepèllo serveert vanuit een grote pan pulled pork
van het Ruyghveen-varken. Het wedstrijd-barbecueteam
MoonShine Bastards verzorgt live-cooking op de barbecue.
Men kan genieten van koffie uit de minicooper van Cook
& Boon of van een koud biertje.
Wat dacht u van een speciale bierproeverij van La Trappe
Koningshoeve of (speciaal)bieren van Lindeboom? Voor
de kinderen is er een springkussen en er wordt vers ijs
geschept bij de ijskar van Mr. & Mrs. Diverse artiesten
zoals Nika, Collin en feestband Sjloetingstied zorgen voor
de muziek.
Onder de noemer ‘Vol van vlees’ vinden er tijdens de
open dag van 11.00 tot 17.00 uur diverse activiteiten
plaats voor jong en oud. “Het is een jaar na de grote
verbouwing en ik laat klanten dan ook graag zien hoe het
er nu aan toegaat in onze slagerij”, aldus eigenaar Funs
Rutten. “Beneden hebben we meer ruimte gekregen voor
de winkel en het productiegedeelte. De toonbank is nu
maar liefst 13,5 meter en de vleeswarenwand vijf meter,
waardoor we alle producten kunnen laten zien.”

Markt 73, 5981 AP Panningen
I: www.slagerijrutten.nl
E: info@slagerijrutten.nl
T: 077 306 17 23

Erik Schoof koning
Maasbree
De 24-jarige Erik Schoof heeft op zondag 4 juni voor een
daverende verrassing gezorgd door de koningstitel op te eisen van
schutterij St. Anna uit Maasbree. Hij troefde de ervaren schutters af,
toen bij het 28e schot de vogel naar beneden kwam tijdens de
beurt van Erik. Bijna alle leden van de schutterij deden mee aan
het koningsschieten. (Foto: Jos Timmermans)

Oefening en brandveiligheidstips

Openbare oefening
brandweer Meijel
De brandweerlieden van Meijel laten op maandag 19 juni zien hoe ze
bij een woningbrand te werk gaan. Op het Raadhuisplein in Meijel voeren
ze dan een openbare oefening uit en geven ze tips aan belangstellenden
over brandveiligheid.
Volgens cijfers van de brandweer is
de kans op een woningbrand 1 op 65.
De lokale posten van Brandweer
Limburg-Noord gaan daarom samen
met het team van platform ‘Brandveilig
Leven’ in de regio oefenen. Deze oefening laat zien hoe de brandweer bij
een woningbrand te werk gaat.

Daarnaast krijgen omstanders handige
tips om hun huis brandveiliger te
maken en de gevolgen van brand te
beperken. Ook is het mogelijk vragen
aan de brandweer te stellen.
De oefening duurt ongeveer een
uur en vindt plaats om 19.00 uur bij
het Oranje Hotel.

Battlerun Maasbree

Luchtkussen van
125 meter
Bij de Battlerun Maasbree staat dit jaar een 125 meter lange
hindernis bestaande uit luchtkussens. De stormloop vindt plaats op
zaterdag 16 en zondag 17 september bij het ruiterterrein aan de
Breukerheide in Maasbree. Het is de tweede editie van het evenement.
In totaal is de stormloop ongeveer
vijf kilometer lang. Hindernissen als
een bandenstapel, een hangbrug en
waterpartijen worden getrotseerd.
Op de zaterdag staan de teamrun en
singlerun op het programma.

De zondag is gereserveerd voor de
familie-kidsrun voor gezinnen en
kinderen van 6 tot 14 jaar.
Inschrijven is al mogelijk
en kan via de website
www.battlerunmaasbree.nl
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Limburgse Federatie Amateurtoneel

Theatergroep Kameleon
genomineerd voor prijs
Theatergroep Kameleon uit Baarlo is genomineerd door de Limburgse Federatie Amateurtoneel (LFA) voor
een Muulke. De groep maakt op vrijdag 23 juni kans op een prijs in de categorie ‘Meest bijzondere nieuwe
initiatief’.
De Baarlose theatergroep is
genomineerd vanwege hun zelfgeschreven komische voorstelling ‘Eens
was er’. Dit stuk werd geschreven
door Louis Brüll, die al jarenlang speler
is bij Kameleon. “Deze nominatie is

KBO Helden 50 jaar oud

Verhalen vertellen
bij een natje
en een droogje
In Helden zag op 6 januari 1967 de plaatselijke ‘bejaardenvereniging’
het daglicht. Nog in hetzelfde jaar werd een bestuur gekozen en kon de
vereniging van start met het organiseren van diverse activiteiten. Vijftig jaar
later is de naam veranderd in KBO Helden en zijn de activiteiten iets
aangepast, maar het karakter is hetzelfde gebleven. Het jubileumfeest werd
gevierd op dinsdag 6 juni.
“Hoewel het beslist geen vereniging is die alleen maar bezig is met
kienen, kaarten en keuvelen, vind je
deze zaken wel nog terug in de alledaagse activiteiten”, laat de vereniging
weten. “Wat is immers gezelliger om
samen te komen bij een natje en een
droogje en dan te vertellen over datgene wat men zoal heeft meegemaakt
nu en in het verleden?”
Sommige dingen zijn dus hetzelfde
gebleven, andere zaken veranderden
behoorlijk. Vooral het laatste decennium moest de KBO zich aanpassen
aan de veranderende maatschappij.
“De computer maakt nu ook dagelijks
deel uit van de hedendaagse senioren,
omdat alles digitaal verwerkt moet
worden”, aldus de vereniging. “Het is
dan ook goed om te zien dat wij ouderen een weg hebben weten te vinden

in dit moderne tijdperk. Niets is ons
meer vreemd om ons leven zo aangenaam mogelijk te maken en dat komt
mede door de activiteiten van de KBO.”
De ouderenvereniging waakt er wel
voor dat de originele activiteiten niet
verloren gaan. Dit zijn zaken die vanaf
de eerste dag door KBO Helden georganiseerd worden. “De bedevaart bestaat
nog altijd en ook het jaarlijkse uitstapje
is nooit weggegaan”, aldus de KBO.
“Met onze oude en nieuwe activiteiten
blijven we als KBO meedoen in deze
tijd. Dat is de eerste vijftig jaar gelukt
en we hopen dat het ook de komende
vijftig jaar zo zal zijn.”
Het jubileum werd op dinsdag
6 juni gevierd met vierhonderd leden
van de KBO. Optredens waren er van
het Seniorenkoor, de toneelclub van de
KBO en de Keverberger Muzikanten.

een mooie beloning voor het bijzondere
productieproces en bevestigt de vele
positieve reacties van het publiek”,
laat de theatergroep weten. “We gaan
onszelf op de rode loper presenteren
en nemen hopelijk een Muulke mee

naar huis.” De jaarlijkse uitreiking van
de provinciale toneelprijzen gebeurt
tijdens ‘D’n Aovend van ’t Muulke’ en
vindt dit jaar op vrijdag 23 juni plaats.
Toneelhuis LFA reikt de Muulkes uit in
het Munttheater in Weert.

Spellendag Rollebol in Kessel
Het jaarlijkse evenement Rollebol vindt op zaterdag 17 juni plaats in Kessel. De organisatie is in handen van
jeugdvereniging De Hobbits. Aan de sport- en spellendag doen vijf jeugdverenigingen uit Noord-Limburg mee en
wordt per toerbeurt georganiseerd.
Sirene ’99 uit Lomm, JWB
Beringe uit Beringe, Jong Arcen uit
Arcen, SJW Castenray uit Castenray
en De Hobbits uit Kessel komen
naar de kasteeltuin van Kasteel
De Keverberg voor de spellen. De tuin
is omgetoverd tot spellenparadijs waar
de 250 kinderen deelnemen aan twee
circuits met zeskampen en diverse

de bakker is gestolen en de ridders zijn
Middeleeuwse spelen. Ze worden
de weg kwijt. Door middel van spellen
begeleid door 125 vrijwilligers.
De Hobbits hebben Middeleeuwse tocht zoeken de kinderen naar goudstukken,
rondom Kasteel De Keverberg neergezet. beschermen ze de koning, smeden ze
een zwaard bij de wapensmid en keert
De tocht ‘Kessel in rep en roer’ neemt
uiteindelijk de rust terug in Kessel.
de deelnemende kinderen mee in de
De opening van Rollebol vindt plaats
wereld van de Middeleeuwen. Kessel
om 10.00 uur en rond 17.00 uur zal
heeft hulp nodig, want de wapensmid
heeft geen hamer meer, het meel van
het einde van de dag zijn.

Halfjaarlijkse informatieavond
Dorpsoverleg Maasbree
Dorpsoverleg Maasbree houdt op woensdag 21 juni haar jaarlijkse informatieavond voor alle inwoners van
Maasbree. Onder meer huishoudelijke hulp, het informatieloket en ontwikkelingen in het dorp komen aan bod.
Tijdens de informatieavond
wordt de nieuwe werkwijze in
Maasbree gepresenteerd om
huishoudelijke hulp te regelen.
Ook wordt informatie gegeven over

het nieuwe informatieloket Via Via en
krijgen aanwezigen updates over
ontwikkelingen rond het Kennedyplein, de Dorpstraat en het WOZOCOplein.

Daarnaast komt de problematiek
rondom de toenemende leegstand in
het centrum aan bod. De avond
begint om 20.00 uur bij zaal Niëns in
Maasbree

Welkom!
Boerderij Vorster Hand opent op

zondag 25 juni tussen 11.00 en 16:00 uur
haar deuren ter gelegenheid van de officiële
opening van de nieuwe arbeidstraining.

Wij heten u graag welkom op deze Open Dag om
samen met ons te genieten van alles wat ons
bedrijf en zijn prachtige omgeving te bieden heeft!!

30.000e bezoeker Rundje Koeberg

De Vorst 3 - Sevenum • www.vorsterhand.nl

De organisatie van het sportieve evenement Rundje Koeberg mocht zondag 11 juni de 30.000e
bezoeker ontvangen. Herm Bongers uit Helden was de gelukkige en werd door de organisatie van het
evenement in het zonnetje gezet. Hij ontving een bloemetje en een cadeaubon van Rundje Koeberg.
Al ruim acht jaar verzorgt een groep vrijwilligers van SSS Helden, TC Everlo, Atletiek helden en
gemeenschapshuis Kerkeböske het sportieve evenement dat bestaat uit wandelen, hardlopen en
fietsen en na afloop samen een kop koffie met vlaai nuttigen.
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Reumavereniging Peel en Maas 25 jaar

verenigingen 09
Liedjesavond met
carnavalskrakers

Samen leren leven
met reuma

Op 9 juni 1992 werd Reumavereniging Peel en Maas opgericht en telde de vereniging 180 leden. Nu, 25 jaar
later, is de vereniging nog steeds een bruisende ontmoetingsplek voor reumapatiënten en niet-reumapatiënten.
“Door met elkaar in gesprek te komen kun je van elkaar leren hoe je met reuma om kunt gaan en hoe je er mee
leert leven”, aldus Mia Hermans, bestuurslid en secretaris.

Carnavalsvereniging De Kook uit Baarlo houdt op 14 oktober haar
jaarlijkse liedjesavond Kook van Eige Deig. Baarlonaren die het leuk lijkt om
een liedje ten gehore te brengen, kunnen zich bij de vereniging aanmelden.
Solozangers of –zangeressen,
duo’s en zanggroepen mogen meedoen met een eigen liedje, covers
zijn niet toegestaan. Indien de artiest
nog geen eigen nummer heeft,
kan De Kook voor tekst en muziek
zorgen. Tijdens de liedjesavond zelf
worden vier nummers gekozen die

op de cd van Kook van Eige Deig
worden uitgebracht.
Het reglement van de liedjesavond is te vinden via www.dekook.nl
Wie wil meedoen met de liedjesavond
kan zich tot dinsdag 1 augustus
melden bij Eric Smits via
06 53 74 81 04.

Muziekcafé met
Bertie Peeters
De dorpsdagvoorziening (ddv) in Maasbree houdt op donderdag
15 juni een nieuwe editie van het Muziekcafé. Deze keer is zangeres
Bertie Peeters te gast, die haar meezingers ten gehore brengt.

11
05
Jan Dietz en Mia Hermans

Bertie Peeters is voor vele
Maasbreenaren een bekend gezicht
en een bekende stem uit het dorp.
Tot het einde van het jaar wil de
ddv het muziekcafé regelmatig

blijven organiseren. Het muziekcafé
duurt van 14.00 tot 16.00 uur en
vindt plaats in mfa ’t Hoës van Bree.
De ingang van de ddv is aan de
linkerkant van Dorpstraat 20.

winkel&bedrijf 01
Ad ve rtorial

Toen de reumavereniging nog
niet bestond, waren de meeste
reumapatiënten aangesloten bij
Reumavereniging Venlo. “Omdat er
toch een andere sfeer hangt dan
hier, was er behoefte aan een eigen
reumavereniging”, vertelt Mia. “Enkele
leden hebben daarom in Peel en Maas
een eigen reumavereniging opgericht.
De initiatiefnemers wilden niet alleen
een ontmoetingsplek dichter bij huis,
maar ook een plek waar iedereen
zichzelf kon zijn. De vereniging telde
in het eerste jaar zo’n 180 leden.
Tussendoor hebben zich leden af- en
aangemeld, waardoor we nu op een
aantal van 136 uitkomen. Het jongste
lid is 27 jaar en het oudste is 93 jaar.
De meeste leden zijn rond de 60 en 70
jaar. Inmiddels bestaat de vereniging
al 25 jaar en zijn er nog twee mensen
lid die de vereniging mee hebben
opgericht.”
Naast het ledenaantal, zijn ook
de activiteiten in de loop der jaren
veranderd. Dit heeft volgens Mia vooral

te maken met nieuwe ontwikkelingen
binnen de medische wereld.
Mia: “Toen er vroeger vastgesteld
werd dat je reuma had, mocht je maar
weinig doen. Je moest veel rusten en
vaak in een rolstoel ergens naartoe.
Nu is dat helemaal niet meer zo,
doordat de medicijnen veel beter zijn.
Ook beginnen ze tegenwoordig meteen
met medicatie. Het gevolg hiervan
is dat reumapatiënten beter kunnen
bewegen en minder last hebben van
gewrichtsaandoeningen. Hierdoor zijn
we sinds een paar jaar begonnen met
bewegingsactiviteiten, zoals yoga,
zwemmen en wandelen. Verder werkten we vroeger meer met andere
reumaverenigingen samen, terwijl we
dat nu nauwelijks meer doen.”

‘Juist wel of juist niet
aan reuma denken’
De reumavereniging is een ontmoetingsplek voor reumapatiënten
en niet-reumapatiënten. “Het doel

is om mensen samen te brengen en
om juist wel of juist niet aan reuma
te hoeven denken”, aldus Jan Dietz,
penningmeester van de reumavereniging. “Aan de ene kant hebben we
bijvoorbeeld informatieavonden waarin
verschillende onderzoeken over reuma
centraal staan, zodat leden met elkaar
kunnen praten over reuma. Mensen die
geen reuma hebben, snappen vaak niet
waar reumapatiënten mee te maken
hebben. Het is daarom fijn om te
weten dat ze niet alleen staan en dat
er lotgenoten zijn waar ze hun verhaal
aan kwijt kunnen. Aan de andere kant
hebben we ontspanningsavonden om
leden even op hele andere gedachtes
te brengen. Iedere maand organiseren
we één activiteit, zoals een creatieve
avond, een busreis of een spellenmiddag.”
In het kader van het jubileum houdt
de vereniging op zaterdag 17 juni een
feestelijke dag vol met activiteiten
voor haar leden bij gemeenschapshuis
Kerkeböske in Helden.

Minivoetbaltoernooi BEVO

Onderwijsbehandelgroep Cocon

Onderwijs én behandeling
Sinds de opening op 15 maart 2017 draait de onderwijsbehandelgroep Cocon op de Latasteschool in Horn, waar speciaal onderwijs wordt
gegeven.
“Kinderen voor wie volledig
onderwijs nog te zwaar is, kunnen hier terecht”, vertelt directeur
Ruud van Hertum. “Hiermee bieden
wij vanuit ons expertisecentrum
een waardevolle voorziening voor
kinderen die extra ondersteuning
nodig hebben.” De Cocon is er voor
leerlingen van vier tot veertien jaar
die nog niet klaar zijn voor school, of
voor wie volledig onderwijs te zwaar
is. “Bij ons krijgen ze in een rustige
en veilige omgeving onderwijs én
behandeling”, aldus Van Hertum.
Samenwerking met PGZ
De nieuwe onderwijsbehandelgroep is het resultaat van een
samenwerking met Zorgverlening
PGZ, dé autisme specialist in de regio
Limburg en Noord-Brabant.

“De zorginstelling is gespecialiseerd
in het behandelen van mensen met
een autisme spectrumstoornis”,
aldus Van Hertum.
Brede expertise
De Latasteschool biedt niet alleen
speciaal onderwijs, maar zet haar
expertise ook breder in. Zo biedt de
school ‘in huis’ allerlei trainingen en
therapieën. De school heeft als doel
hét expertisecentrum zijn voor de
hele regio. Van Hertum: “Samen met
partners, zoals het samenwerkingsverband passend onderwijs, bieden
we kinderen perspectief op een
goede toekomst.”
Meer weten over de Onderwijsbehandelgroep? Kijk dan op
www.latatseschool.nl Download
hier ook de informatiefolder.

Meer dan veertig teams strijden zaterdag 17 juni op sportpark Hookervenne in Beringe voor de prijzen van het
jaarlijkse minivoetbaltoernooi. Het toernooi wordt georganiseerd door voetbalvereniging VV BEVO uit Beringe.
Bij het toernooi wordt gespeeld in
de categorieën heren prestatief, heren
recreatief en dames. De wedstrijden
starten rond 13.00 uur. Na de

finalerondes vindt in de feesttent
de prijsuitreiking plaats, waarna de
feestavond van start gaat. Dj’s Koen en
Ruud verzorgen de muziek. Het toernooi

in Beringe is de laatste van verschillende
voetbaltoernooien die na afloop van het
reguliere voetbalseizoen plaatsvonden
in de hele gemeente Peel en Maas.

Modelvliegtuigclub Atlantis

Uw voeten in goede handen
Medisch & Oncologisch Voetzorgverlener
Sport pedicure • Cosmetische voetzorg

Vaderdagvliegen in Grashoek
Alle vaders mogen op Vaderdag, zondag 18 juni, een rondje maken met modelvliegtuigen bij modelvliegtuigclub Atlantis Peel en Maas.
Onder begeleiding van een
ervaren instructeur kunnen de vaders
vrijblijvend de modelvliegtuigsport
uitproberen. Ook de rest van het
gezin mag die dag komen vliegen.

De minimale leeftijd om mee te
mogen doen is 12 jaar. Van 13.00 tot
16.00 uur wordt er gevlogen op het
vliegveld aan de Grashoekse kant van
de Sevenumsedijk (N275), tegenover

begraafplaats Heiderust in Koningslust.
De vereniging is afhankelijk van goed
weer om te kunnen vliegen. Kijk voor
meer informatie over de vliegclub op
www.mvc-atlantis.nl

Dr. Poelsplein 13, 5981 TW Panningen, 077 - 851 46 56
Voor meer informatie: www.voetzorgpanningen.nl
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Bespreking Poll week 22

De lokale identiteit verdwijnt in een streekomroep
Het spande erom in de poll van twee weken geleden. Vindt Peel en Maas
dat de lokale identiteit van een lokale omroep verdwijnt wanneer een aantal
gemeenten gaat samenwerken in één streekomroep? Even leek het erop dat
de meerderheid het oneens zou zijn met de stelling, maar uiteindelijk werd
het 46 procent eens en 54 procent oneens. Een spannende uitslag, die niet erg
overtuigt.
De meerderheid vindt niet dat de lokale identiteit verdwijnt in een streekomroep, zo blijkt uit het aantal stemmen. In totaal is 54 procent het niet eens

met de stelling. Die stemmers vrezen niet dat wanneer er één omroep komt
voor de hele streek, de omroepen niet meer hun eigen ding kunnen doen en
zich kunnen onderscheiden op de één of andere manier.
Een kleine minderheid van de stemmen, in totaal 46 procent, was het juist
wel eens met de stelling. Als de zes Noord-Limburgse gemeenten Peel en Maas,
Bergen, Gennep, Venray, Horst aan de Maas en Venlo samen gaan werken,
vrezen die stemmers voor één aanpak die hetgeen wat de omroepen juist van
elkaar onderscheidt op het spel zet.

Eindexamenleerlingen zouden een voorlopige uitslag
van hun examen moeten krijgen
eens/oneens > www.hallopeelenmaas.nl

De eindexamenleerlingen aan het vmbo, de havo en het vwo kregen
woensdag 14 juni de officiële uitslag van hun examen. Sommigen hadden van
tevoren al een vermoeden dat ze zouden slagen of zakken, anderen werden
verrast met de uitslag. Een groepje scholieren van een middelbare school in
Utrecht kreeg de voorlopige cijfers ruim voor de officiële uitslag van het examen,
zo schreef De Volkskrant woensdag.
Eigenlijk zouden alle scholen een tijdelijke uitslag moeten geven. Leerlingen
weten dan veel beter waar ze aan toe zijn. De school in Utrecht bood bijvoorbeeld
al meteen bijles aan en oefende examens als een scholier mogelijk op herkansing
moest. In de spannende tijd tot de definitieve uitslag kan er dus al actief

gehandeld worden, in plaats van achteraf. De officiële uitslag komt dan mogelijk
veel minder hard aan als deze negatief is.
Aan de andere kant is een voorlopige uitslag natuurlijk onnodig speculeren.
Voor hetzelfde geld slaagt iemand toch of zakt iemand alsnog. Door een voorlopige uitslag te geven en op basis daarvan bijvoorbeeld bijles geven, handel je al
terwijl de officiële uitslag nog niet eens bekend is. Dat is zonde van de tijd, de
moeite en de spanning. Laat eindexamenleerlingen lekker wachten op dat ene
telefoontje van hun docent. Dat hoort er ook een beetje bij.
Eindexamenleerlingen zouden een voorlopige uitslag van hun examen
moeten krijgen. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 23) > De toeristenbelasting moet afgeschaft worden in Peel en Maas > eens 35% oneens 65%

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

Ingezonden brief

Motorcross Meijel
Ik ben nu 41 jaar woonachtig op de Busserstraat in Meijel. In mijn
jeugd heb ik de motorcross in Meijel ervaren als een weekend waarin
rijders en bezoekers vanaf zaterdagmorgen langs ons huis kwamen om
‘s avonds dezelfde weg weer terug te gaan.
Het hele weekend hoorde je het
geraas van motoren. Een fijne herinnering, hoewel ik als meisje niet eens
geïnteresseerd was in motoren.
Maar er was iets te doen in het dorp
en dat was gezellig. Leuk om te zien
dat de volwassenen die vroeger als

kind voorbij kwamen, nu zelf met
hun kleintjes richting het bos lopen.
Een paar weken geleden hoorden we
het gerucht dat de motorcross moet
verdwijnen omdat een klein groepje
mensen hier op tegen zou zijn. Dat gaat
toch nooit gebeuren, dachten wij,

daarvoor is de motorcross al te lang een
begrip voor Meijel. Tot onze verbazing
hoorden wij het besluit om de motorcross daadwerkelijk te gaan verbieden.
Veel (jonge) ondernemers zijn hard
op weg om Meijel weer op de kaart te
zetten en dat lukt aardig. Met nieuwe
winkeltjes en horeca wordt Meijel
meer en meer een plek waar wij van
ons ‘Peelgeluk’ genieten. Ik ben trots
op die mensen die dit durven en doen
voor Meijel! Zullen we proberen met z’n

allen iets toleranter te zijn naar elkaar
en te streven naar een gezamenlijk
Peelgeluk? Ik wil heel graag een uitleg
van de gemeente hoe dit nu precies
zit en wat ik kan doen om het besluit
te herzien. Ik zou zo graag zien dat
de kleintjes die nu samen met hun
ouders langs komen lopen, later zelf
met hun kinderen die kant op gaan
om te genieten van de motorcross.
Helmy Adriaans
Busserstraat, Meijel

Ingezonden brief

Hart van Maasbree
Weer bezocht ik een uitvaarts- en afscheidsdienst op vrijdag in de
H. Kerk van Maasbree. Wederom stond de viskraam op de stoep, pal voor
de veel gebruikte zijingang van de kerk.
Waarom kan deze niet zoals
vele jaren voorheen gebruikelijk
op de parkeerplaats staan op het

Kennedyplein? Nu weet ik ook wel dat
de parkeergelegenheid daarmee flink
wordt ingeperkt.

Die is sowieso al beperkt in
het centrum van Maasbree, als je
tenminste nog van een centrum kunt
spreken, door de bouw van een MFA
en de brede school. Was er jaren
geleden nog een mooie bruidstuin,
deze werd later vervangen door een

soort wandelparkje. Nu is alles
verhard en alles benepen ingericht.
Is dat een hart van Maasbree? Dat
noem ik pas hard voor Maasbree.
Keihard zelfs.
J. Wijnen, Maasbree

Ingezonden brief

‘Toerisme levert geld op’
In de gemeente Peel en Maas wil men de toeristenbelasting vanaf
2018 verhogen. Volgens de verordening kan de gemeente de opbrengsten
gebruiken om faciliteiten voor toeristen te bekostigen, maar is ze vrij in de
besteding van het geld. In de praktijk worden de opbrengsten meestal
gebruikt om gaten in de begroting te dichten.
Dit is het geval in een groot aantal
gemeenten. Je kunt je afvragen of

zo’n belasting dan wel noodzakelijk
is, zeker als het geld niet ten goede

komt aan het toerisme. Men doet
alsof toeristen geld kosten, maar niets
is minder waar. Toerisme levert juist
geld op en draagt er mede toe bij dat
ondernemingen zoals campings, hotels,
restaurants en winkelcentra floreren,
waardoor het voorzieningenniveau stijgt
en de werkgelegenheid toeneemt.

Toeristen zijn dus eerder een zegen
voor de gemeenschap dan een last.
Iedere gemeente ziet ze graag komen.
In mijn ogen is toeristenbelasting
dan ook niet meer dan een door de
Rijksoverheid gefaciliteerde, ordinaire
geldklopperij.
Geert Ebisch, Panningen

Niels de
gans
Maasbree, donderdag
15 juni, 08.17 uur: op rotonde
Valderend waggelt een gans
richting zijn geliefde lantaarnpaal. Passanten kijken even
naar hem en besteden er
verder geen aandacht aan.
Ze zijn inmiddels wel gewend
aan Niels. De gans gaat zitten
op zijn vaste plekje om eens
goed te kijken naar alle
mensen die voorbij komen.
Niks nieuws onder de zon.
Zou dat de situatie zijn als
Niels met rust was gelaten?
Als er geen filmpjes, verhalen en
Facebookpagina’s waren
gemaakt over een doodnormale
gans die van een, inderdaad,
speciale plek zijn vaste stekje
maakte? Zou Niels dan niet
gewoon onderdeel van de
rotonde zijn geworden en na zijn
dood een standbeeld hebben
gekregen zonder dat mensen in
Noord-Groningen ooit van hem
gehoord hadden? Betrokkenen
kunnen wel boos zijn dat de gans
onderwerp werd van een
provinciale en zelfs landelijke
discussie, maar hebben we dit
niet over Niels afgeroepen toen
berichten massaal gelezen en
gedeeld werden? Toen het nieuws
werd dat Niels mocht blijven
omdat de belangstelling rondom
de gans was afgenomen en die
dus weer werd aangewakkerd?
Nu roepen dat hij met rust gelaten
moet worden, is te laat. Het
kwaad is al geschied. Bij zoveel
aandacht trek je mensen aan die
de publiciteit niet schuwen en in
Niels een mooie kans zien om
nieuwe geldschieters aan te
trekken. Daarom zie ik liever geen
berichten meer over het arme
beestje dat onvrijwillig
meegesleurd werd in een groots
mediaspektakel. Hopelijk vindt
Niels nog een vrouwtje en kan hij
op een zelfgekozen plek rustig
genieten van de rest van zijn
leven zonder dagelijks in het
nieuws op te duiken. Een plekje
waar Niels ’gans’ met rust wordt
gelaten.
Rob
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Aangepaste dienstverlening
Donderdag 15 juni kunnen van 13.30 tot 14.30 uur geen paspoorten / id-kaarten en
rijbewijzen aangevraagd of uitgereikt worden en is het tussen 17.00 uur tot 18.00 niet
mogelijk afspraken te maken en/ of een e-formulieren in te vullen of te downloaden.
Vrijdag 30 juni is het Huis van de Gemeente vanaf 13.00 uur gesloten.
De bibliotheek is geopend van 13.00 uur tot 17.00 uur.

Bent u er zich bewust van?

Een woud aan obstakels in de
dorpskernen
Een belangengroep van mensen die niet of slecht kunnen zien heeft onlangs op eigen
initiatief een schouw gehouden in de winkelgebieden van onze gemeente en de obstakels
op trottoirs en in het voetgangersgebied in kaart gebracht. De uitkomst is dat
de dorpskernen in Peel en Maas meer en meer vol raken met van allerlei belemmeringen
voor visueel en fysiek beperkte mensen onder ons.
Obstakels? Waar moeten we dan aan denken?
Bij obstakels moet u vooral denken aan fietsen die buiten de stallingen worden geplaatst,
aan reclameborden, reclamevlaggen, pilasters/palen en rekken voor kleding op de looppaden.
Mensen met een visuele en fysieke beperking ondervinden hiervan steeds meer hinder.
De obstakels veroorzaken gevaarlijke situaties: mensen raken gedesoriënteerd, raken uit balans
en worden steeds angstiger om de deur uit te gaan.
Wat kunnen we er samen aan doen?
Enige bewustwording kan al verschil maken! Wij zijn ons vaak niet bewust van de leefwereld
van visueel of fysiek beperkte mensen. Wij ondervinden niet dezelfde hinder. Laten we meer
stil staan bij onze medemens en de looppaden in de kernen zoveel mogelijk vrijhouden. Dat is
de oproep van de belangengroep van mensen die niet of slecht kunnen zien. De gemeente
ondersteunt deze oproep van harte. U ook?

Brandweer Meijel oefent bij jou
in de wijk
Jaarlijks worden veel mensen verrast door brand in hun woning! Wist je dat de kans op een
woningbrand 1 op 65 is?
Uit onderzoek blijkt dat in veel gevallen het eigen gedrag een belangrijke rol speelt bij
het ontstaan van de brand. Aandacht voor brandpreventie is dus 365 dagen per jaar
nodig. Daarom gaan de lokale posten van Brandweer Limburg-Noord – samen met team
Brandveilig Leven – oefenen bij jou in de buurt. Deze oefening laat zien hoe de brandweer bij
een woningbrand te werk gaat. Daarnaast krijg je handige tips om je huis brandveiliger te maken
en de gevolgen van brand te beperken. Ook kun je vragen aan de brandweer stellen. De oefening
duurt ongeveer een uur.
Woon je in Meijel?
Voel jij je ook het liefst (brand)veilig? Ben je benieuwd hoe de brandweer een woningbrand
bestrijdt? Dan is deze woningbrandoefening van brandweer Meijel zeker interessant voor jou.
Kom jij ook?
De oefening vindt plaats op maandag 19 juni a.s. om 19.00 uur bij Oranje Hotel, Raadhuisplein 11
in Meijel.

Openingstijden

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!

AUB glas IN de glasbak
In de hele gemeente Peel en Maas staan centrale inzamelcontainers voor luiers, textiel en
glas. Er worden regelmatig spullen naast de containers geplaatst die er niet in passen en
niet in mogen.
Vooral naast de glasbak worden ruiten, spiegels, vazen, schalen enzovoorts geplaatst.
Dit is onveilig voor kinderen en leidt ook vaak tot vernieling. Deze spullen horen niet in de
glascontainer, u kunt ze gratis inleveren bij ons milieupark in Panningen.
De glascontainers zijn alleen voor glazen flessen, glazen potten enzovoorts.
Peel en Maas streeft naar een schone en veilige leefomgeving! U toch ook?

Graag uw aandacht!
PMD (Plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankkartons)
los of in een doorzichtige plastic zak in de grijze container.
Het bedrijf dat PMD sorteert controleert steeds strenger. Zij beschouwt
ondoorzichtige zakken zoals zwarte of grijze vuilniszakken, als restafval (ongeacht wat er inzit!).
Het afval in ondoorzichtige zakken wordt afgekeurd en gaat naar de verbrandingsoven.
Dat is niet alleen jammer van het herbruikbare materiaal, maar het leidt ook tot extra kosten.
Om afkeur te voorkomen is het noodzakelijk dat doorzichtige zakken worden gebruikt.
Doorzichtige (pedaalemmer)zakken vindt u in vele winkels in allerlei formaten.
We gaan controleren op het gebruik van ondoorzichtige zakken. De eerste weken delen
we waarschuwingen uit. Gebruikt u een ondoorzichtige zak dan wordt er een kaartje aan
uw container te gehangen om u eraan te herinneren de volgende keer een doorzichtige zak te
gebruiken. Ook in de brengvoorzieningen (Kessel, Kessel-Eik en Meijel) mag u alleen nog maar
doorzichtige zakken gebruiken.

Restafval
Waar het restafval wordt aangeboden in een grijze REST afvalzak; de zakken
mogen niet meer dan 5 kg wegen en mogen geen bouw- en sloopafval bevatten.

Pastoor Cremersstraat Baarlo

Container voor luiers
en inco-materiaal
In de Pastoor Cremersstraat in Baarlo is een ondergrondse container
geplaatst voor luiers en incontinentiemateriaal. Luiers en incontinentieafval
moeten in de speciale witte Peel en Maas zakken. Deze zakken kunnen
luchtdicht worden afgesloten. De witte luierzakken zijn gratis verkrijgbaar bij
de afhaalpunten.
Wat mag erin: luiers, billendoekjes, incontinentieafval.
Wat mag er niet in: maandverband, medisch afval, stoma-afval.

Huis van de Gemeente
Wilhelminaplein 1
5981 CC Panningen

Postbus 7088
5980 AB Panningen

077 - 306 66 66
info@peelenmaas.nl
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Veel vragen en bedenkingen tijdens opiniërende raadsvergadering

Raad worstelt met sluitingstijden horeca
en plannen De Fabriek
Wat zijn de effecten van vrije sluitingstijden voor de horeca op het alcoholgebruik onder de jeugd? Op welke criteria moet een pilot worden beoordeeld? En kunnen het Mafcentrum en Sjiwa hierin
meedraaien? Over dergelijke vragen brak de raad van Peel en Maas zich het hoofd tijdens de opiniërende vergadering van vorige week dinsdag. Ook waren er veel zorgen over het plan om de
horeca-activiteiten van De Fabriek in Maasbree verder uit te breiden en hier zorgappartementen te realiseren.
De opiniërende raadsvergadering kende een goedgevulde agenda, maar toch lag de focus op
twee onderwerpen: de pilot vrije sluitingstijden voor de horeca en de plannen voor de verdere
ontwikkeling van De Fabriek in Maasbree. Joop van der Sterren, omwonende van De Fabriek,
maakte gebruik van het spreekrecht. Hij uitte, mede namens andere omwonenden, zijn zorgen over
de plannen die Rendiz met De Fabriek heeft. In de oude machinefabriek zijn diverse activiteiten
ondergebracht voor kinderen, volwassenen, ouderen en mensen met een beperking. Rendiz wil
het bestaande gebouw uitbreiden met achttien zorgappartementen, bedoeld voor mensen die
24/7 zorg nodig hebben. Deze appartementen worden gerealiseerd in een aanbouw van maximaal
zeven meter hoog. Daarnaast is het de bedoeling dat de horecafunctie wordt uitgebreid en dat
De Fabriek maximaal twaalf keer per jaar kan worden verhuurd voor evenementen. De zorgen van
Van der Sterren en de andere buurtbewoners spitsten zich vooral toe op deze horeca-ambities.
“Ik wil benadrukken dat onze bezwaren geen betrekking hebben op de sociaal-maatschappelijke
activiteiten van De Fabriek”, onderstreepte Van der Sterren aan het begin van zijn betoog.
“Wel maken wij ons zorgen over het oprekken van de horecavergunning van categorie 2 naar
3, en tijdens evenementen of feesten zelfs naar categorie 4. Wij zijn bang dat dit behoorlijk wat
geluidsoverlast zal opleveren. En is er geen sprake van oneerlijke concurrentie ten opzichte van de
horeca in het centrum van Maasbree, als men bij De Fabriek ongelimiteerd de bas mag laten knallen?”
De omwonenden vrezen ook parkeeroverlast, ondanks dat Rendiz voor het parkeren een afspraak
heeft gemaakt met het nabijgelegen bedrijfsverzamelgebouw BOEZst. “Het hebben van een sociaalmaatschappelijke rol in onze gemeente mag geen vrijbrief zijn voor het oprekken van de overige
kaders”, zo besloot Van der Sterren zijn betoog.
Vragen en bedenkingen
De plannen met De Fabriek leidden ook in de raad tot behoorlijk wat discussie. Diverse fracties
gaven aan verbaasd te zijn over de bezwaren van de omwonenden; zij gingen ervan uit dat deze
via mediation waren opgelost. Verantwoordelijk wethouder Arno Janssen (Lokaal Peel en Maas)
gaf in een reactie aan dat inderdaad een mediationtraject is doorlopen, maar dat men het niet
met elkaar eens kon worden. “Dit is ook de reden dat deze procedure al sinds 2013 loopt”, zei
Janssen. “Desondanks zijn een heleboel opmerkingen die de omwonenden hebben ingebracht wel
meegenomen in dit bestemmingsplan. Zo zullen we het geluid begrenzen aan de bron, zodat de
wettelijke normen wat dit betreft niet worden overschreden.”
Ook het oprekken van de horecavergunning naar categorie 3 bracht de nodige discussie teweeg.
“Dat is een volledige horecavergunning. Waarom is dat nodig, terwijl in het plan staat dat de horecaactiviteiten ondergeschikt zijn?”, vroeg een woordvoerder van de fractie PvdA/Groen Links zich af.
“En bij andere, soortgelijke plannen in onze gemeente hielden we het ook bij horeca categorie 1 en
2.” De VVD voegde nog toe dat binnen een horeca 2-vergunning ook evenementen kunnen worden
gehouden. “Wij zien daarom niet de noodzaak om de vergunning op te rekken.” De raadsleden

begrepen ook de zorgen van de bewoners rondom het parkeren. “Het gedrag van bezoekers kun je
immers moeilijk beïnvloeden”, benadrukte de fractie Lokaal Peel en Maas.
Ook over de zorgappartementen had de raad nog wat bedenkingen, omdat De Fabriek een heel eind
van de kern Maasbree ligt. “Je zit daar ver van alle voorzieningen, ook is er geen bushalte”, zo zei een
woordvoerder van AndersNu. “Er is weliswaar behoefte aan zorgappartementen, maar deze locatie is
niet geschikt daarvoor. En als we nu ‘ja’ zeggen tegen deze zorgwoningen, in hoeverre geven we dan
een vrijbrief voor het realiseren van zorgwoningen in bijvoorbeeld stallen die vrijkomen?”
PvdA/Groen Links gaf aan sowieso moeite te hebben met zorgappartementen op een
industrieterrein. “We hebben ooit gezegd dat wonen op een industrieterrein niet gewenst is. Om deze
reden wilden we ook geen woonurgenten in het voormalige Enexis-gebouw.”
Wethouder Janssen gaf in een reactie aan dat de zorgverlening bij De Fabriek zich zal toespitsen op
dementerende bejaarden, die sowieso niet meer zelfstandig op pad kunnen. Ook benadrukte hij dat
het afgelopen jaar geen klachten meer zijn gekomen over parkeer- of geluidsoverlast.
Eind van het liedje was dat de raadsfracties aangaven verder te willen nadenken over het

Wat verder ter tafel kwam….
Gelden voor Beschermd Wonen
Lokaal Peel en Maas stelde vragen over de gelden voor Beschermd Wonen en Maatschappelijke
Opvang in Noord- en Midden-Limburg. Deze gelden zijn onder meer bestemd voor mensen met
psychiatrische problemen die niet zelfstandig kunnen wonen en voor de opvang van dak- en
thuislozen. De fractie vroeg zich af of het miljoenentekort van de gemeente Venlo op het sociaal
domein, dat onlangs in het nieuws was, hier invloed op heeft. De gelden voor Beschermd Wonen en
Maatschappelijke Opvang in Noord- en Midden-Limburg komen namelijk binnen bij de gemeente
Venlo. Verantwoordelijk wethouder Raf Janssen (PvdA/GroenLinks) verschafte de gevraagde
helderheid. “Venlo heeft ons laten weten dat de huidige tekorten geen invloed hebben op de
uitvoering van het traject Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang.”
Greenport Venlo
De gemeenteraad stemde unaniem in met het Liquidatieplan Greenport Venlo. Dit is een logisch
gevolg van het feit dat de gemeente Peel en Maas al eerder besloot zich niet meer bezig te willen
houden met grondexploitatie in het gebied. Peel en Maas blijft wel betrokken bij de ontwikkeling
van de Brightlands Campus Greenport Venlo op het voormalige Floriadeterrein en bij de
ontwikkeling van het kennislandschap.
Regionale visies voor bedrijventerreinen, detailhandel, kantoren
De regio Noord-Limburg heeft vanuit het Provinciaal Omgevingsplan Noord-Limburg de
opdracht gekregen om regionale visies te ontwikkelen rondom verschillende thema’s, waaronder
bedrijventerreinen, detailhandel en kantoren. De diverse gemeenten hebben de afgelopen jaren
samen hun plannen en visie geformuleerd. Rode draad hierbij is dat kwaliteit boven kwantiteit gaat.

De verschillende visies, waarmee de gemeenteraad van Peel en Maas unaniem instemde, vormen
de basis voor het beleid van de afzonderlijke gemeenten. In de discussie werd benadrukt dat
‘vertrouwen’ het sleutelwoord is nu er meer wordt samengewerkt in de regio.
Uitbreiding Hoeve Braamhorst
Hoeve Braamhorst in Baarlo biedt dagbesteding aan cliënten uit de WMO, GGZ of jeugdzorg.
Mensen met niet-aangeboren hersenletsel vormen hierbij de grootste groep. De ondernemer wil
zijn activiteiten uitbreiden naar twee aangrenzende locaties; Hert 6 en Braamhorst 1a t/m 1f te
Baarlo. Hier moeten onder meer extra activiteiten voor dagbesteding worden gerealiseerd, komen
meer mogelijkheden voor verblijfsrecreatie en wil de ondernemer begeleid wonen gaan aanbieden
voor cliënten met een zorgbehoefte. De raadsfracties waren positief over de plannen, maar er
was nog enige onduidelijkheid over wat precies het verschil is tussen dit begeleid wonen en de
24-uurszorgverlening die Rendiz bij De Fabriek wil gaan aanbieden. Daarom neemt de raad pas in
de besluitvormende vergadering van 27 juni een besluit over dit voorstel.
Willem-Alexander en Maxima
De VVD diende, met steun van het CDA, PvdA/Groen Links en eenmansfractie Ton Hanssen, een
motie in om ervoor te zorgen dat er in de raadszaal van Peel en Maas weer een portret komt te
hangen van Koning Willem-Alexander en Koningin Maxima. Dit portret is niet meer teruggekeerd
na de heropening van het Huis van de Gemeente, zo gaf de VVD aan. Alle fracties gingen akkoord
met de motie, al vroegen Lokaal Peel en Maas en PvdA/Groen Links zich wel af of het nodig is om
een motie in te dienen voor een dergelijk onderwerp. “Je kunt hier toch niet tegen zijn?”, zo zei een
woordvoerder van Lokaal Peel en Maas.
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voorliggende voorstel, en dan ver de horeca-activiteiten. Wethouder Arno Janssen beloofde om,
in aanloop naar de besluitvormende vergadering op 27 juni, de horecaplannen van De Fabriek verder
toe te lichten en deze casus te vergelijken met soortgelijke, bestaande initiatieven in Peel en Maas.
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“Daarom is een tussentijdse evaluatie van de pilot heel belangrijk”, vond Lokaal Peel en Maas.
“Wanneer aan het eind van het jaar blijkt dat de pilot negatieve effecten heeft, ook wat betreft het
alcoholgebruik onder jongeren, dan kunnen we er nog altijd mee stoppen.”
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Dorpsdagvoorziening De Koeberg
zoekt mensen met een uurtje tijd.
Je kent dat wel?
Je hebt vast even een uurtje tijd, talent, kennis en
ervaring. Je wilt helpen met koken, groepsactiviteiten,
uitstapjes en of crea-activiteiten.
We willen jullie graag ontmoeten.
Kom gerust een kijkje nemen, of neem iemand mee.
Kofﬁe en thee staan klaar.

Dorpsdagvoorziening
De Koeberg Helden
Tel.: 077 - 308 15 59
E-mailadres: contact@ddvdekoeberg.nl
Op alle werkdagen geopend van 9.30 16.00 uur behalve dinsdagmiddag.
Voor informatie kijk op de website: “bezoek” onze
facebookpagina: Dorpsdagvoorziening de Koeberg Helden of

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

Communicatie
In het dagelijks leven ben ik naast gemeenteraadslid ook communicatieadviseur. De afgelopen jaren heb ik tientallen bedrijven en organisaties
geadviseerd en ondersteund om hun communicatie te verbeteren. Als geen
ander weet ik dat het onderwerp ‘communicatie’ altijd ter discussie staat.
Overal en altijd! Vanuit dat perspectief weet ik ook dat het niet leuk is om
als communicatieafdeling of organisatie te horen dat de communicatie niet
goed genoeg is.
Toch is het heel belangrijk om
signalen over slechte communicatie te blijven geven. Dit verplicht
organisaties na te blijven denken
waarom hun klanten, inwoners of
collega’s die signalen afgeven. Met

professionele communicatie kun je het
verschil maken of een project wel of
niet succesvol wordt. Of burgers zich
betrokken voelen. Of er draagvlak ontstaat voor bepaalde ontwikkelingen.
En of inwoners wel of niet worden

geactiveerd om mee te doen.
Communicatie is al lang geen
sluitpost meer. Vroeger werden plannen gemaakt en dacht men op het
eind: “O ja, we moeten de mensen ook
nog informeren…”. Maar informeren is
slechts één onderdeel van communicatie. Het gaat veel meer om goed luisteren en mensen verbinden rondom een
idee. Uiteindelijk gaat het om activatie
en draagvlak. En ja, tussentijds informeer je mensen continu over de stappen die al zijn gezet en welke acties er
nog genomen moeten worden.

Communicatie is ook al lang geen
taak meer van slechts de communicatieafdeling. De afdeling adviseert,
begeleidt, voert uit en regisseert.
In professionele organisaties is communicatie een kerncompetentie van
iedereen. In het licht van het ‘nieuwe
besturen’ zou het goed zijn dat het
college ook eens kijkt naar het ‘nieuwe
communiceren’. Onze fractie blijft het
communicatiebeleid van de gemeente
nauwgezet volgen.
Roel Boots,
raadslid CDA Peel en Maas

Lokaal Rondje 2-Baarlo en Maasbree
Zoals u weet is de fractie van Lokaal Peel&Maas graag onder de mensen.
Regelmatig bezoeken wij een instelling, bedrijf of vereniging om informatie
op te halen. Vanaf nu is hier een nieuw initiatief bijgekomen. Een keer per
maand gaan wij er per fiets op uit om een lokaal rondje te maken.
Afgelopen zaterdag fietsten wij
van Panningen naar Baarlo. De eerste
stop was bij Kuukven waar onze wethouder Arno Janssen ons informeerde
over de laatste ontwikkelingen in
dit gebied. Daarna bezochten we

Hoeve Braamhorst. Deze zorgboerderij
heeft inmiddels al een aantal jaren
een maatschappelijke bestemming en
wil haar activiteiten uitbreiden met de
mogelijkheid tot beschermd en begeleid wonen. Vervolgens zijn we doorge-

trapt naar Baarlo centrum waar we van
een lekkere lunch hebben genoten bij
het vernieuwde café Centraal.
Het middagprogramma speelde zich
af in Maasbree. Als eerste bezochten
we activiteitencentrum De Fabriek.
Ook daar worden tal van activiteiten
ontplooid binnen het sociaal domein.
Tijdens ons bezoek werden we geïnformeerd over de gewenste uitbreiding
met achttien zorgappartementen.

Voorlichtingsavond VVD
Heeft u interesse in de plaatselijke politiek? Bent u liberaal
georiënteerd en wilt u met ons het liberale beleid uitdragen in de
gemeenteraad, fractie en steunfractie? Kom dan maandag 10 juli om
20.00 uur naar restaurant Boszicht in Maasbree. De VVD Peel en Maas
organiseert dan een voorlichtingsavond over hoe u samen met ons het
liberaal gedachtegoed verder kan uitdragen.
Wat zijn nu de voordelen om lid
te worden van de VVD? Hoe kunt u
een bijdrage leveren als betrokken
burger? Stel u wilt op de kieslijst van
de VVD Peel en Maas: wat wordt er
dan van u verwacht? Allemaal vragen
waarop u op 10 juli antwoord krijgt.
We hebben momenteel een krachtig
team. Naast een ervaren wethouder heeft de VVD zowel binnen het
bestuur als fractie sterke enthousiaste persoonlijkheden en een goede
mix van expertise. Wie de jeugd

heeft, heeft de toekomst. De VVD Peel
en Maas heeft bijvoorbeeld ook het
jongste gemeenteraadslid geleverd.
Het begin is gemaakt. Wel is het zo
dat we veel actieve leden hebben
die al wat ouder zijn. Nu een nieuwe
bestuurscultuur heerst, hebben kiezers
nog meer mogelijkheden om mee
te doen. Dit biedt kansen om potentiële VVD’ers te inspireren om lid te
worden en bestaande leden actiever
te betrekken bij de partij. Onze partij
timmert lokaal behoorlijk aan de weg

en het ledenaantal groeit elk jaar.
Zowel ervaren bestuurders als nieuwe
talenten zijn actief binnen de VVD
Peel en Maas. Wethouder, fractie,
steunfractie en actieve leden zijn de
belangrijkste kracht van onze partij.
Elke dag dragen deze mensen met
passie en plezier het liberale gedachtegoed uit. Vrijheid, verantwoordelijkheid en gelijkwaardigheid zijn bij deze
mensen kernbegrippen in het dagelijks leven. Heeft u belangstelling voor
liberale politiek en doet u graag actief
mee, dan bent u van harte welkom
op 10 juli. Neemt u gerust contact op
met onze mensen. Wij treden graag in
gesprek met u. Kijk op onze website
voor meer informatie.
Roy Drissen, afdelingsvoorzitter
VVD Peel en Maas

Hierna ging het naar de buren van
De Fabriek. De directe omgeving heeft
namelijk een aantal bezwaren tegen de
voorgenomen uitbereiding. In combinatie met een gewijzigde horecabestemming voor de fabriek verwacht de buurt
parkeer- en geluidsoverlast. Voor een
juiste beeldvorming is het van belang
dat wij als fractie alle kanten van
dossier kennen en mee kunnen laten
wegen in onze besluitvorming. Na een

Verschil van inzicht

Jeanne Hesen verder
als eenmansfractie
Gemeenteraadslid Jeanne Hesen verlaat de fractie Lokaal Peel&Maas en
gaat verder als eenmansfractie. De Kessel-Eikse heeft een verschil van
inzicht met de fractie over hoe politiek wordt bedreven, zo liet ze de
buitenwereld weten op maandag 12 juni.
Hesen herkent zich niet meer in
de werkwijze van de partij. Ze gaat
de komende periode gebruiken om
de belangen van de mensen die hun
vertrouwen in haar hebben gesteld
zo goed mogelijk te dienen, laat ze
middels een persverklaring weten.
Lokaal Peel&Maas heeft nu nog acht
raadsleden in de gemeenteraad
zitten. Door het vertrek van Hesen is
het CDA Peel en Maas nu de grootste
partij binnen de raad met negen
fractieleden.

AIRCO DEFECT?
Wij repareren uw airco!
Onze ervaren specialisten helpen u graag

Laat uw airco systeem tijdig onderhouden
Altijd een offerte vooraf
Kerkstraat 20A Meijel - T 077 - 466 1852 - www.autohunnekens.nl

rondje door de kern van Maasbree
en een ‘tas’ koffie werd deze mooie
fietstocht afgesloten.
Al met al een interessante dag
waar wij weer veel burgers hebben
gesproken. Wilt u uw verhaal kwijt
of heeft u een tip voor ons? Laat het
ons weten. Wij gaan nog veel rondjes
maken.
Piet Rooijakkers,
raadslid Lokaal Peel&Maas

Auto Hunnekens Meijel, sinds 1981

‘Werken met
mensen en auto’s
is mijn passie’
Danny

en zo 15
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GEPLUKT Ben Smets

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.

school werkzaam geweest. Groep acht
had altijd mijn voorkeur, omdat ik bij
oudere leerlingen meer mijn verhaal
kwijt kon.”
Eén van de leukste dingen aan
groep acht vond Ben het organiseren
van de musical. “Het was ieder jaar
weer leuk om met de hele groep
samen aan iets te werken. Vanaf Pasen
waren we wekelijks bezig met onder
meer de liedjes, de kostuums en het
decor. Daarna kwam nog het kamp,
wat ook altijd weer een grote belevenis
was. Voor leerlingen is het mooi
om zo’n periode op die manier af te
sluiten. Als kinderen van school af gaan
en terugkijken naar de periode op de
basisschool, dan herinneren ze zich de
musical en het kamp altijd het beste.”

Met museumstukken
naar ouderen

Hij noemt zichzelf geen historicus, maar heeft wel een ongekend grote interesse in geschiedenis. Ben Smets
(71) uit Maasbree is lid van diverse verenigingen die zich bezighouden met de historie van Peel en Maas en hij is
een bekend gezicht binnen handbalvereniging BSAC Maasbree. Deze week wordt Ben geplukt.
veertig jaar gewerkt op een basisschool
in Neerkant. Eerst ben ik altijd docent
geweest van groep acht, maar later
ben ik ook als directeur op dezelfde

altijd werkzaam geweest in het
onderwijs. “Toen ik zelf nog op de
basisschool zat, wilde ik al meester
worden”, vertelt hij. “Ik heb zo’n

Ben is geboren en getogen in
Maasbree, is getrouwd, heeft twee
kinderen en twee kleinkinderen.
Voordat hij met pensioen ging, is hij

PUZZEL

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Actief binnen
alle functies
handbalvereniging
Naast zijn grote interesse
voor geschiedenis, is Ben ook
een sportliefhebber. “Ik heb altijd
gehandbald bij handbalvereniging
BSAC in Maasbree”, aldus Ben. “Dit jaar
ben ik vijftig jaar lid van de vereniging.
Nadat ik twintig jaar in het eerste
herenteam heb gespeeld, ben ik onder
meer coach en bestuurslid geweest.
Ik denk dat ik inmiddels wel binnen
alle functies van de handbalvereniging
actief ben geweest. Nu ben ik nog coach
van het veteranenteam, plan ik de
competitie en houd ik de verrichtingen
van het eerste dames- en herenteam
bij. Overigens ben ik daardoor weer lid
geworden van een andere vereniging,
namelijk van de nominatiecommissie
van het Sportgala van Peel en Maas.”
Verder is Ben nauw betrokken
geweest bij de totstandkoming van
gemeenschapshuis ‘t Hoës van Bree.
Tot slot is Ben ook vaste klant bij de
bibliotheek in Maasbree. Ben: “Ik ben
al zestig jaar lid van de bibliotheek.
Mijn vrouw en ik lezen graag, dus we
gaan geregeld op zoek naar nieuw leesvoer. Zo krijg ik de tijd wel vol.”

Wij zoeken voor het plaatsen van hekwerk in Nederland,
Duitsland en België

Hekwerkmonteur
Voornaamste taken:
het plaatsen van hekwerken en fauna Rasters, montage van
schuif- en draaipoorten, storten van fundaties.
Wij plaatsen grotendeels machinaal door middel van
schrankladers en midikraan met hieraan gekoppeld
palendruksystemen.

3
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3

7

natuursteen
sierbestrating
graszoden
keramiek tegels
tuinverlichting
overkappingen
tuinhuisjes
zwembaden

Nadat zijn periode als docent en
directeur ten einde liep, werd Ben
door leden van Historische Werkgroep
De Brede uit Maasbree benaderd met
de vraag of hij zich aan wilde sluiten
bij het bestuur. “Ik ben eerst een klein
jaartje bestuurslid geweest, maar
ben daarna vrij snel naar voorzitter
gepromoveerd”, legt Ben uit. “We zijn
een kleine vereniging met een grote
belangstelling voor de geschiedenis
van Maasbree. Naast rondleidingen in
het museum, ga ik af en toe op bezoek
bij De Zorggroep, activiteitencentrum
De Fabriek en de Dorpsdagvoorziening
in Maasbree. Omdat het voor deze
mensen vaak lastig is om naar het
museum te komen, neem ik een paar
spullen uit de verzameling mee om
over te kletsen. Het zijn altijd gezellige
bijeenkomsten, omdat het veel
herinneringen bij ze oproept.”
Ben is niet alleen lid van
Historische Werkgroep De Brede,
maar ook van Stichting Kruisen en

Kapellen Maasbree-Baarlo, online
archief PeelenMaasNet, Streekmuseum
’t Land van Peel en Maas en de
Archeologische Werkgroep van Peel en
Maas. “Je kunt wel stellen dat ik veel
met de geschiedenis van onze regio
bezig ben”, vertelt Ben lachend. “Het is
eigenlijk allemaal vanzelf zo gelopen.
Ik ben van het één in het ander gerold.
Ik wil mezelf geen historicus noemen,
maar ik ben wel enorm geïnteresseerd
in de geschiedenis van Peel en Maas.
Daarbij vind ik het leuk om activiteiten
te organiseren die in deze sfeer liggen.”

Kent u het gemak
van onze

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

Wij zoeken een gemotiveerde teamplayer met technisch
inzicht. Je gaat aan het werk met wisselende collega’s en
bent een liefhebber van buiten werken. De werkzaamheden
vinden afwisselend plaats in Duitsland en Nederland en af en toe
in België. Een beetje kennis van de Duitse taal is wenselijk.
Het liefst in het bezit van B+C+E rijbewijs.
Bij geschiktheid bieden wij een vast dienstverband aan.
We zien je sollicitatie graag tegemoet via mail
t.a.v. Arno Roeffen: arno@roscha.nl

Holstraat 23, 5963 AR Hegelsom
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Open Luxemburgse Tafeltenniskampioenschappen

Sharon Janssen verrast met tweede plaats
Door: Wiel Schers
De Panningse tafeltennisster Sharon Janssen heeft voor een grote verrassing gezorgd. Ze deed onlangs mee met
het Open Luxemburgs Tafeltenniskampioenschap en wist de tweede plaats te behalen.

Het scheelde maar heel weinig of
de sensatie was nog groter geweest.
In de finale tegen de Duitse Alexandra
Kaufmann verloor zij in de derde
game met een kantbal met het
kleinst mogelijke verschil, waardoor
ze niet in games op voorsprong
kwam.

Finale nipt verloren
Toch was Sharon Janssen tevreden,
want een finaleplaats tijdens dit sterk
bezette internationale evenement
hield niemand voor mogelijk. Ze begon
op vrijdag al heel goed aan het
toernooi door alle drie de partijen te
winnen. Het meeste opzien baarde zij
al in haar tweede partij door van de
Duits/Chinese Qian Wan in vijf games
te winnen. Ook op zaterdag gaf zij
een goed vervolg aan haar goede
spel ondanks enkele verliespartijen.

Jubileum
viering LTC
Maasbree
Tennisclub LTC Maasbree
viert op vrijdag 16 en zaterdag
17 juni het 50-jarig jubileum.
Tal van activiteiten staan op het
programma op de sportlocatie
aan de Breetse Peelweg in
Maasbree.
Op vrijdag spelen de tennissers
vanaf 19.00 uur het mini/maxitoernooi en op zaterdag begint
om 13.00 uur het kidstoernooi.
Ook zijn er tennisclinics op zaterdag
en wordt er vanaf 15.00 uur het
LTC-jubileumtoernooi gespeeld.
Jeu de boules-club Breetanque,
sinds 2006 een commissie van LTC
Maasbree, organiseert op beide
dagen ook jubileumactiviteiten.
Na het jubileumtoernooi op zaterdag
volgt een feestavond.

Internationaal toernooi

Heldense judoka’s
succesvol in Venray
Door: Frans Manders, judoclub JC Helden
Judoka’s van Judoclub Helden namen op zaterdag 10 en zondag 11 juni
deel aan het goed bezette internationale toernooi in Venray. Op zaterdag
kwam de jeugd onder de 15 jaar in actie, een dag later de oudere jeugd.

In de vervolgreeks op zaterdag en
zondag (zeskamp) eindigde zij op
een gedeelde tweede plaats door
winst in de onderlinge partij. Door
deze klassering bereikte zij de halve
finale waarin zij het op moest nemen
tegen de Luxemburgse Sarah Meyer.
Eerder in het toernooi had ze nog met
3-1 verloren van haar, maar in deze
halve finalepartij wist zij goed gebruik
te maken van haar sterk aanvallend
spelletje. Nu was het Sharon Janssen
die in deze belangrijke partij met
dezelfde cijfers (3-1) aan het langste
eind trok.
Uiteindelijk verloor zij in een
gelijkopgaande finale met nipte cijfers
van een sterk spelende Alexandra
Kaufmann. Een tweede plaats mag
derhalve een fantastisch resultaat zijn
dat werd behaald in de Luxemburgse
Sportarena.

Twee wedstrijden
visclub Noordervaart
Door: Ruud Flipsen, hengelsportvereniging HSV De Noordervaart
Voor de leden van HSV De Noordervaart stond op zowel zaterdag
10 als zondag 11 juni een wedstrijd op het programma. William Scheenen
bleek de beste op zondag bij de Lavendel Plus wedstrijd bij het Deurneskanaal. Een dag eerder plaatsten veel Meijelse vissers zich voor het LK en
NK vissen bij een selectiewedstrijd bij visvijver De Donk.

Cavaliers
actief
Door: PSV De Cavaliers
De Cavaliers uit Helden waren
in het weekend van zaterdag
10 en zondag 11 juni volop actief
bij wedstrijden in Hunsel,
Someren-Heide, Velden en Mortel.
Helma Cox en Anne Pouwels
pakte een zilveren medaille.
Saskia Drissen pakte brons.
In Hunsel was er een selectiewedstrijd dressuur voor paarden.
Hier behaalde Helma Cox een tweede
prijs met Emmerson in de klasse L1
en Monique Peeters behaalde een
vierde prijs met GoGo Borneo in de
klasse Z1. Ook werd er dressuur gereden in Someren-Heide waar Anne
Pouwels een tweede prijs behaalde
in de klasse Z2 met Don Johnson.
Gesprongen werd er in Velden en in
Mortel. In Velden behaalde Saskia
Drissen een derde prijs in de klasse
B met Verona en in Mortel behaalde
Myrthe Sonnemans een zesde prijs in
de klasse L met Lewis van Equinta.

Noa Janssen sloot zaterdags haar
seizoen af in de klasse tot 32 kilogram.
In deze klasse heeft ze inmiddels
diverse zeges op haar naam staan.
Ook dit weekend was ze weer in topvorm en wist ze al haar partijen overtuigend te winnen. Marlouk Colbers knokte
zich met twee winstpartijen knap tot de
finale. Deze ging verloren, waardoor ze
de zilveren medaille binnenhaalde.
Isis van Dril wist twee keer overtuigend te winnen en verloor van de
uiteindelijke kampioen. Hierdoor werd
ze derde. De jongste deelnemer van
JC Helden, Toon van Ravenstein, vond
het erg spannend. De eerste partij won
hij overtuigend, maar in de halve finale
ging hij onderuit. De strijd om het brons
werd na een zware pot tegen een
Litouwer wel gewonnen.
Brent Schuijers wist van diverse
nationaliteiten te winnen en werd
uiteindelijk zevende in een zware
poule. Kevin Janssen, Aron Theunissen,

Dali Lucker, Joris Franssen en Owen van
Dijk judoden ook erg goed.
Op zondag was het de beurt aan
de oudere jeugd. Mark van Dijk had erg
veel pech met de loting. In de eerste
drie partijen won hij van de nummer
1 en 3 van Nederland tot 66 kilogram
en van een sterke Belg. Daardoor was
hij vermoeid en verloor hij de halve
finale door een klein foutje. Mark mocht
hierna herkansen voor brons, maar
al vroeg in de partij werd een besluit
genomen door de scheidsrechters wat
zelfs voor de tegenstander een verrassing was. Hiermee was de kans op het
brons verkeken.
Artoer Makartjan ging flitsend
van start en won overtuigend van
onder andere een Israëliër. Hij moest
zijn meerdere erkennen in een
Engelsman en werd uiteindelijk vijfde.
Guus Manders won zijn eerste partij
met goed judo, daarna moest hij vanwege ziekte opgeven.

De wedstrijd van zondag was de
derde en laatste wedstrijd van de
zomercompetitie. Er werd redelijk goed vis gevangen, al was het
formaat van de vis veelal niet heel
groot. Het was William Scheenen die
eerste werd met 1.980 gram. Tweede
werd Noud van Dijk met 1.290 gram
en het podium werd volgemaakt door
Harrie Verberne met 1.625 gram.

Geplaatst voor
LK en NK
Op zaterdag 10 juni was er een
selectiewedstrijd op visvijver De Donk
te Meijel. Bij deze wedstrijd kon men
zich plaatsen voor het Limburgs en het
Nederlands kampioenschap. Er waren
twee categorieën: 55- en 55+.
Bij de 55- werd Charlie van Rhee
eerste met ruim 15 kilo en bij de 55+
werd Hans Vissers eerste met ruim
17 kilo. Zij plaatsten zich hiermee
voor het LK en het NK. Bij de 55-

plaatsten Ruud Flipsen en Danny
Flipsen zich voor het LK dat op zaterdag 8 juli op de vijver van Posterholt
wordt gevist.
Naar het NK 55- gaan, naast
Charlie, Ruud Flipsen en Jan Martens.
Dit NK wordt gevist op het Harinxma
kanaal in Leewarden op zaterdag
26 augustus.
Bij de 55+ plaatsten zich, naast
Hans Vissers, Huub Peters en Gerard
van Eijk voor het LK dat op zaterdag
8 juli wordt gehouden op de visvijver
in Tienray. Voor het NK dat op zaterdag 26 augustus in Leewarden wordt
gehouden plaatsten zich Hans, Huub
en Gerard.
Op 11 juni was er ook een selectie
op de vijver in Hoensbroek waar drie
leden van De Noordervaart meededen
en ook met succes. Joeri van Lieshout
en Johnny van Lieshout plaatsten zich
voor het LK van de 55- en Jozef van
Lieshout plaatste zich voor het LK 55+
en voor het NK 55+.

18

sport

15
06

MVC’19 verder met
hoofdsponsor Niëns Horeca
Voetbalvereniging MVC’19 uit Maasbree gaat de komende vier jaar weer verder met Niëns Horeca
uit Maasbree als hoofdsponsor. Roy Niëns van de gelijknamige horecazaak en MVC’19-voorzitter
Wim Timmermans tekenden de samenwerkingsovereenkomst onlangs onder het toeziend oog van
Jac Gubbels en Ed Bartels van de sponsorcommissie van de voetbalclub.

Hindernissen en onder water

Clubkampioenschappen
Heldense Reddingsbrigade
Door: Nico Bots, Heldense Reddingsbrigade
Verschillende leden van de Heldense Reddingsbrigade zwommen op zaterdag 10 juni hard tijdens de
clubkampioenschappen. Zij probeerden allemaal de eerste plaats te halen in hun eigen categorie.

In de leeftijdscategorie vijf tot en
met zeven jaar moesten de deelnemers
op het eerste onderdeel bij 25 meter
hindernis de schoolslag zwemmen.
Bij onderdeel twee werd er 25 meter
enkelvoudige rugslag met bal gezwommen. Op onderdeel drie moesten ze zo
ver mogelijk onder water zwemmen en
was de rest vrije slag. Daarbij werd bij
de meisjes Sara Peeters eerste, Sasha
de Kroon tweede en Renske Delissen
derde. Jeroen Smits werd bij de jongens
eerste.
Ook deelnemers in de leeftijd
acht tot en met tien jaar moesten drie
onderdelen zwemmen. Bij de eerste
moest er 25 meter hindernis worden
gezwommen met de schoolslag.
Daarna 25 meter enkelvoudige rugslag

met stokje en ten slotte zeven meter
onder water zwemmen, gevolgd door
achttien meter vrije slag. Bij de meisjes
werd Fenna Geris eerste, gevolgd door
Lynn Verlinden als tweede en Fleur
Engels als derde. Bij de jongens werd
Niels van den Berg eerste. Hij werd
gevolgd door Timo Janssen en Justin
Thijssen.

Vier leeftijdscategorieën
Lunda Leenders en Joost Verlinden
werden eerste in de leeftijdscategorie
elf tot en met dertien jaar. Ze moesten
25 meter hindernis met hoepel zwemmen in vrije slag, daarna 25 meter
enkelvoudige rugslag met stokje en ten
slotte tien meter onder water gevolgd
door 15 meter schoolslag.

In de leeftijd veertien tot en met
zestien jaar werden Lisanne Schroen
en Toby Elzinga eerste. Ze zwommen
in vrije slag vijftig meter hindernis
met hekje, 25 meter enkelvoudige
rugslag met een ring van vijf kilogram
en twintig meter onder water, gevolgd
door vijf meter schoolslag en 25 meter
rugcrawl.
Tessie Vervuurt werd eerste bij de
dames in de leeftijd zeventien jaar en
ouder. Sven Reijnders werd bij de heren
eerste, gevolgd door Stefan Maessen
en Ramon Janssen. Ze zwommen vijftig
meter hindernis met hekje in vrije
slag, 25 meter schoolslag en 25 meter
rugcrawl. Ten slotte zwommen ze
25 meter onder water, gevolgd door
25 meter vrije slag.

Twee Nederlands
kampioenen Atletiek
Helden
Door: Atletiek Helden
Bij de NK Masters atletiek in Gouda op vrijdag 9, zaterdag 10 en zondag
11 juni wisten twee atleten van Atletiek Helden de Nederlandse titel te
pakken. Frans Marcelissen was de beste op de 200 meter in een tijd van
27,63 seconden en Job Dusch won de 800 meter in 2.03,73 minuten.
Minder goed ging het Lilyan
van Rijt af bij haar debuut op het
NK. Tijdens de 100 meter liep ze
een ernstige hamstringblessure op.
De zoveelste tegenslag die ze heeft
moeten incasseren.
Op vrijdag 9 juni stond de
Singelloop in Weert op het programma
voor Atletiek Helden. Zeven van de tien
afgevaardigde atleten gingen met een
prijs naar huis. Op de vijf kilometer
werden in hun leeftijdscategorie Tanja

Wanten eerste, Leone Peeters tweede,
Judith de Bruin derde en Rinie Ebisch
tweede. Onder de 260 atleten op de
10 kilometer kwamen Nico Verstraten
en Wiel van Lier uit in de categorie
M60. Beiden mochten het podium
betreden, Nico als tweede en Wiel als
derde.Ron Koster, Jolanda Verstraten en
Loek Peute grepen met een vierde plek
net naast de prijzen. Bij de jeugd werd
Anouk Bussemakers knap tweede op
de 2,5 kilometer.

Laatste keer
Fleur Coppers bij SSS
Door: Ellen Berkers, turnvereniging SSS Helden
Fleur Coppers mocht op zaterdag 10 juni bij Instap N2 laten zien
wat ze in huis had bij de finale van het NK in Duiven. Ze was een
beetje zenuwachtig, wat zorgde voor wat bibberingen in de
wedstrijd. Uiteindelijk behaalde Fleur een 26e plaats. Fleur gaat
verder bij het regionaal talentencentrum in Schinnen, waarvoor ze
de toelatingstest al gehaald heeft.
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Uitwisselingswedstrijd met Velden

Jan van Soest wint
Twee medailles voor jeu de bouleswedstrijd in Baarlo
Heldense
Nederlands kampioenschap turnen

Door: Heidi Janssen-Verhaeg
Op zaterdag 10 juni vond voor de elfjarige Inge Janssen uit Helden
de meerkampfinale van het Nederlands Kampioenschap turnen plaats
in Duiven. Daar behaalde ze een tweede en derde plaats.
Uitkomend voor s.v. Hercules
’03 uit Reuver liet Inge in jeugd 1
N2 een uitstekende wedstrijd zien.
De opening op brug was voor haar het
moeilijkste onderdeel. Toch toonde
ze lef en liet de meest moeilijke
oefening zien. Helaas werd deze
niet correct uitgevoerd en daardoor
moest ze genoegen nemen met het
27e punt van de wedstrijd. Daarna
kwam het beste in Inge naar boven.
Met een super goede balkoefening
waar ook de moeilijkst mogelijke
uitvoering geturnd werd behaalde ze
het tweede punt en stegen de kansen
op eremetaal weer. Ook op vloer
liet ze de moeilijkste oefening zien
met een mooie uitvoering (zevende
punt) om vervolgens af te sluiten

met de allerbeste sprong van de
dag. Dit resulteerde in een verdiende
derde plek, waarvoor ze een bronzen
medaille in ontvangst mocht nemen.
Een dag later, op zondag 11 juni,
vonden de toestelfinales van het NK
plaats. Na het wegvallen van de druk
was het maar de vraag hoe gemotiveerd ze zou verschijnen. Inge mocht
deelnemen aan de finale op brug en
behaalde daar vandaag een verdienstelijke zevende plek. Ook op vloer
liet ze een fantastische oefening zien
wat resulteerde in een vijfde plek.
Op sprong liet ze twee fantastische
shukahara’s zien en mocht ze voor de
tweede keer dit weekend naar het
podium om deze keer een verdiende
zilveren medaille op te halen.

Door: Jeu de Boulesclub Baarlo
De jeu de boulesspelers uit Baarlo namen het op woensdag 7 juni op tegen spelers van De Króme Herk uit
Velden. Nadat slechts drie deelnemers van Baarlo hun partijen in winst hadden weten om te zetten, eindigde
Jan van Soest op de eerste plaats.

Zoals altijd het geval is met de club
uit Velden, was het met 44 deelnemers
weer volle bak op de banen bij het
Kempke in Baarlo. In de eerste ronde
ging het goed tegen elkaar op. Er was
maar één partij die eindigde op 13-3.
De tweede ronde gaf meerdere uitschieters te zien, waarbij een met een
uitslag van 13-2.
Na het nuttigen van een
versnapering werd begonnen met

de derde en laatste ronde. Hierin
werd door de spelers alles uit de
kast gehaald om een finaleplaats te
bereiken. Maar helaas, slechts zes
deelnemers wisten alle drie de partijen
in winst om te zetten. Die deelnemers
waren gelijkelijk verdeeld tussen
De Króme Herk uit Velden en JdeB Club
Baarlo. Jammer voor Leny Coenders,
die als vierde was geëindigd in de
voorrondes. De finale werd gespeeld

door de nummer één Sjraar Vercoulen
en nummer vijf Hay Geraedts tegen
nummer twee Jan van Soest en nummer
drie Toën Haenen. Het werd een
zinderende eindstrijd. Na acht beurten
was de stand 9-9. Toen maakten Jan en
Toën er in de negende beurt met vier
geplaatste boules een eind aan.
Jan van Soest werd eerste,
Toën Haenen tweede, Sjraar Vercoulen
derde en Hay Geraedts vierde.

Altijd al eens ‘achter de schermen’ willen kijken
hoe het er bij Slagerij Rutten aan toe gaat?
Kom dan op zondag 18 juni a.s. naar het centrum
van Panningen (tussen 11.00 en 17.00 uur).

ZONDAG 18 JUNI OPEN DAG

‘VOL VAN VLEES’
Slagerij Rutten Panningen

Peelpush door met
staf dames 1
Door: volleybalvereniging VC Peelpush
Na de succesvolle afsluiting van het seizoen 2016-2017 is
volleybalvereniging VC Peelpush uit Meijel zich al volop aan het
voorbereiden op het volgende seizoen in de Eredivisie. De staf van het
eerste damesteam gaat ook het komende seizoen samen verder.
Coach Peter Verstappen staat
ook in het seizoen 2017-2018 samen
met hoofdtrainer Johan Leenders aan
het roer van het vaandelteam van
Peelpush. Mogelijk wordt er nog een
nieuwe assistent-trainer aan de staf
toegevoegd om deze te versterken.
Teun Heldens blijft aan de ploeg

verbonden als manager en ook het
fysio-team met Rob van der Weerden
en Boukje Knops blijft deel uitmaken
van het begeleidingsteam. De samenstelling van de selectie van het
damesteam is inmiddels voorspoedig
van start gegaan en krijgt inmiddels
steeds meer vorm. (Foto: Wim Simons)

• Rondleiding door de slagerij
• Presentatie Ruyghveen
k
u
e
l
n
e
E
• Moonshine Bastards (live BBQ-cooking)
uitje voor • Live muziek op de Markt
vaderdag! • La Trappe speciaalbierproeverij op de Markt
• Presentatie Mr. & Mrs. en Lindeboom Bierbrouwerij
• IJskar en springkussen voor de kids
DE VOLGENDE bedrijven en mensen werken mee aan deze open dag:

Het programma is onder voorbehoud. Voor het meest actuele
programma zie www.slagerijrutten.nl of onze Facebookpagina.

MARKT 73 | PANNINGEN | (077) 306 17 23 | info@slagerijrutten.nl | WWW.SLAGERIJRUTTEN.NL
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Aquarius, laatste
voorstellingen!
Door: Robert Janssen
Inmiddels zitten er 6 voorstellingen op van Aquarius, en hebben
zo’n 1500 mensen al genoten van deze prachtige musical. Ze zijn onder
de indruk van wat de show hen geboden heeft. Een mooie samensmelting van zang, muziek, dans en spel en dat allemaal gedaan door
talenten uit de gemeente Peel en Maas.
Elke avond volgde een ovationeel applaus. Dat was natuurlijk
bestemd voor de mensen op de
bühne, maar ook tegelijkertijd
voor de vele mensen die achter
de schermen aan het werk zijn of
waren. De naaisters, de dames en
heer van de visagie, de toneelmeester, de theatertechnici, de
regelaarster en de decorbouwers.
De bundeling van al deze krachten achter en voor het doek zorgt
voor een mooi muzikaal en visueel
schouwspel op de bühne. Er zijn
nog 4 voorstellingen te gaan en alle
deelnemers hebben er zin in om
weer te gaan knallen.

Nachtelijke veerpont
voor feestgangers
De kiëtfuif van Kiët aan de Maas uit Kessel wordt ieder jaar gehouden op een steenworp afstand van de Maas in
Kessel. Een prachtige plek natuurlijk, maar de rivier heeft ook een onpraktische kant. Aan de overkant komen is in
Kessel namelijk alleen mogelijk met het veerpont. Die stopt echter al om 22.30 uur met varen. Reden voor de leden
van de kiët om het pontje ’s nachts nog één keer te laten varen voor de bezoekers van de fuif.

De acteurs en solisten, het
koor, de danseressen en natuurlijk
de geweldige band. De hippies,
burgers en soldaten maken zich op
om nog eens 4 keer te stralen in
deze musical, om nog een paar keer
het verhaal te vertellen van vrije
liefde in barre tijden. Mis het niet en
wordt geraakt door het spel en de
prachtige liedjes van Aquarius. Kom
kijken en geniet van het talent dat
Peel en Maas heeft. Er zijn nog 4
shows te gaan, en dan is het voorbij.
De cast en crew zijn klaar voor de
finaleweek en willen u graag verwelkomen. Kaartjes verkrijgbaar via
DOK6.eu

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
betrouwbaar

Kiëtfuif Kiët aan de Maas in Kessel

service en kwaliteit

€0,- op de meter

Op de dag van de fuif, zaterdag
17 juni, vertrekt om 02.00 uur het
veerpont eenmalig vanuit Kessel naar
de overkant. “Er komen veel bezoekers
uit bijvoorbeeld Reuver en Beesel”,
vertelt Guus Peeters van de organisatie. “Aantallen hebben we niet, maar
het zijn er behoorlijk wat. Vorig jaar
hadden enkele bezoekers zelf al een
pontje geregeld. Dat vonden we zo’n
tof idee dat we het dit jaar zelf geregeld hebben. Zo horen alle bezoekers
er van en kan iedereen er gebruik van
maken.”
“We hebben dit keer plaats voor
maximaal 1.200 mensen”, vertelt
Guus. “Het zal erom spannen of het

helemaal uitverkocht raakt.” Het pontje
is volgens de organisatie een extra service naar de bezoekers toe. “Het kostte
wat moeite om het te regelen, maar
het levert wel extra bezoekers denken
wij”, aldus Guus. “We hebben geluk
dat iemand die met het pontje kan
en wil varen, bereid is om 02.00 uur
’s nachts op en neer te gaan. Anders
houdt het op.” De organisatie regelde
ook bussen van Maasdal die vanuit
omliggende dorpen naar de fuif rijden.
Het wordt de vierde editie van de
kiëtfuif. Het begon in 2013 met een
partytent en een opkomst van honderd
bezoekers. “Ieder jaar worden de
bezoekersaantallen ruim overtroffen”,

vertelt Guus. “Vorig jaar waren ruim
negenhonderd man binnen.” Met dj
La Fuente en het dj-duo Noise Cartel
is de organisatie erg tevreden over de
line-up. Guus: “Daarbij zijn de entreeen consumptieprijzen laag. We hopen
natuurlijk dat de tent straks weer
helemaal vol staat. Hoe drukker het is,
hoe gezelliger.”
Het feest blijft ieder jaar groeien
en ook de organisatie is nog lang niet
klaar met de fuif, aldus Guus. “Zolang
er nog belangstelling is en wij positieve
reactie blijven ontvangen, kunnen we
nog wel even vooruit.” Kijk voor meer
informatie over de fuif en de vervoersmogelijkheden op www.kadm.nl

Achttiende editie
077 321 33 33
06 51 58 74 56
Ninnesweg 50, Panningen www.duurazon.nl info@duurazon.nl

Zomeravondconcert Baarlose
Hofzengers
Voor de achttiende keer houden de Baolderse Hofzengers een zomeravondconcert in het park van hotel
Château De Raay in Baarlo. Deze editie vindt plaats op vrijdag 23 juni.
Aan dit concert werken, naast
de hofzengers, onder andere het
Koninklijk Gemengd Koor Orpheus,
het Gemengd Kerkkoor Baarlo,

de Hômmelschoorzuskes, Doeën Beejein
en de solisten Margriet en Anita mee.
Het concert vindt plaats in het park
van De Raay. Bij minder goed weer

wordt het optreden verplaatst naar
het naastgelegen Art Center achter het
hotel. Het concert is vrij toegankelijk
en begint om 19.30 uur.

Peeltoernooi Meijel
De 51e editie van het Peeltoernooi in Meijel staat voor zaterdag 17, zondag 18, zaterdag 24 en zondag 25
juni op het programma. Gemeenschapshuis D’n Binger in Meijel is het toneel van het slagwerk- en blaasmuziekspektakel.
Dit jaar is het ook mogelijk om
als hafabra-orkest deel te nemen
aan de festivaldivisie. De Koninklijke
Nederlandse Muziek Organisatie heeft
het Peeltoernooi geautoriseerd als
officieel festivaltoernooi. Deelnemers
in die divisie krijgen twee jaar uitstel
van verplichte concoursdeelname.

Het tweede vernieuwende item
is een pilot aangaande het Music
Entertainment Contest. Die pilot
vindt plaats op zaterdagavond 17 juni
en wordt georganiseerd in
samenwerking met de Limburgse
Bond van Tamboerkorpsen en met
ondersteuning van het Huis voor

de Kunsten Limburg.
De jurering van het Peeltoernooi
is dit jaar in handen van Jos
Schroevers voor het slagwerk en
Jan van der Roost voor hafabra.
Kijk voor meer informatie en het
volledige programma op
www.peeltoernooi.nl
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Leerlingen van De Pas op bezoek bij Mutin-orgel

Geschiedenis-, muziek- en techniekles in één
Leerlingen van basisschool De Pas uit Helden brachten de afgelopen tijd een bezoek aan de kapel van de Heren
Lazaristen in Panningen in het kader van het Kind & Orgel-project. Ze waren uitgenodigd door stichting Orgelkring
Peel en Maas voor een les over orgels en mochten ook zelf aan de slag. Ook kregen de kinderen een rondleiding
door de kapel en luisterden ze naar de klanken uit het rijksmonumentale Mutin-orgel.

kapel. Allereerst vertelde Wim Janssen
aan de kinderen over orgels in het
algemeen. Wim was zelf veertig jaar
werkzaam bij orgelbouwer Verschueren
in Heythuysen en kent alle ins en outs
van het instrument. Na uitleg over
onder andere de materialen in een
orgel (vooral hout, schapenleer en
een legering van lood en tin), hoeveel pijpen een orgel eigenlijk heeft
(de meeste kerkorgels in de buurt zo’n
duizend) en de werking van het instrument (via een blaasbalg wordt er lucht
door de pijpen gepompt) mochten de
kinderen zelf aan de slag om een orgel
in elkaar te zetten.

Leren over de
techniek

Het idee om kinderen te betrekken bij orgels kwam van de provinciale organisatie Samenwerkende
Orgelvrienden Limburg (SOL).
Die begonnen met het scholenproject
en Orgelkring Peel en Maas sprong
daar graag op in. “Door het inkrimpen
van de muzieklessen op basisscholen

zag je toch dat de jeugd het contact
met muziek verloor”, vertelt Willem
Deen, bestuurslid bij de orgelkring en
medeverantwoordelijk voor de rondleiding door de kapel voor de kinderen.
“Wij hebben scholen benaderd om
de jeugd op een leuke en speciale
manier kennis te laten maken met

orgels en dus muziek. Hopelijk zet het
iets in gang bij de jeugd en krijgen ze
interesse in muziek. Basisschool De
Pas reageerde positief en deed met de
groepen 4 tot en met 8 mee met het
project.”
De oudste groep van De Pas was
op donderdag 8 juni te gast in de

Het opbouwen van dat mini-orgel
was, mede door de hulp van Wim, vrij
snel gepiept. Daarna konden ze zelf
ondervinden hoe een orgel werkt.
“Door de verschillende onderdelen te
zien en in elkaar te zetten, leren de
kinderen meer over de techniek erachter”, vertelt meester Marcel. “We zijn
op school bezig met een project Maak
je eigen product en dit paste er perfect
bij. Je ziet ook dat de kinderen heel
betrokken zijn en het interessant
vinden hoe zo’n orgel werkt. De orgel-

kring bood ons de les aan en daar zijn
we heel blij mee. Een erg leerzaam
project.”

‘Zien graag een
vervolg’
Daarna volgde nog de rondleiding
door de kapel waar ook naar muziek
uit het Mutin-orgel werd geluisterd
en waarbij veel verteld werd over
de geschiedenis van de paters en
de geschiedenis. “Het bezoek was
dus op drie punten leerzaam voor de
kinderen”, vertelt Willem. “Ze zijn
bezig geweest met de techniek van
een orgel en er zelf mee aan de slag
gegaan, ze weten nu meer over de
historie van de kapel en de Lazaristen
en ze hebben naar het orgel geluisterd.
Een techniek-muziek-geschiedenis-les
zeg maar.”
Groep 8 was één van de laatste
groepen van De Pas die langskwam in
het kader van het Kind & Orgel-project.
Wat Willem betreft, komt er zeker een
vervolg. “De leerkrachten zijn heel
enthousiast en de kinderen zaten bij
de les van Wim op het puntje van hun
stoel. We hopen dat het zich nu rond
spreekt en dat meer scholen mee willen doen. Vanuit de orgelkring zien we
in ieder geval graag een vervolg.”

Mantelzorg Muzieksalon

Muziektrio Tip Jar in Kessel-Eik
Het driekoppige muziektrio Tip Jar staat donderdag 22 juni op de planken in Kessel-Eik. Bij het gemeenschapshuis vindt dan de avond Mantelzorg Muzieksalon plaats, waar mantelzorgers in het zonnetje worden gezet.

Help jij mee het concept ‘Beschermd - en begeleid
Wonen’ in Baarlo op te bouwen?
Vacature:

• ACTIVITEITENBEGELEIDER
(m/v), v.a. 24 uur

• WOONBEGELEIDER

Beschermd - en begeleid Wonen (m/v), max. 24 uur
Concrete uren n.o.t.k., combinatiefunctie bespreekbaar.

Hoeve Braamhorst biedt dagbesteding afgestemd op
de kwaliteiten en talenten van deelnemers en heeft
rechtstreekste afspraken met Noord- en Midden
Limburgse gemeenten. Hierdoor kan directe en passende
zorg geboden worden aan doelgroepen die binnen
de dagbesteding weinig tot geen aanbod hebben.

Tip Jar is een muziekproject van
Bart de Win, Arianne Knegt en Harry
Hendriks. Eerstgenoemde was vijftien
jaar lang onderdeel van de begeleidingsband Vaste Mannen bij Gerard van
Maasakkers, hij toert met artiesten als
Iain Matthews en bracht drie albums
uit met roots-muziek. Arianne Knegt
debuteerde als leadzangeres bij een
country- en rockabillygroep en maakte
deel uit van Barts band The Simple Life.
Harry Hendriks verdiende zijn sporen
bij Gerard van Maasakkers. Onder de
naam Tip Jar (letterlijk: fooienpot)

bundelde het trio de krachten, met als
resultaat een repertoire in het genre
americana.
De Mantelzorg Muzieksalon Peel en
Maas is in het leven geroepen om
andere mantelzorgers te ontmoeten en
met elkaar bij te kunnen praten, maar
is vooral bedoeld om mantelzorgers
te laten ontspannen. De Mantelzorg
Muzieksalon is een van de manieren waarop gemeente Peel en Maas
mantelzorgers wil waarderen voor hun
inzet ten behoeve van hun naasten.
Deze avond wordt georganiseerd door

Vorkmeer Steunpunt Mantelzorg Peel
en Maas. Het optreden begint om
20.00 uur en duurt tot uiterlijk 22.30
uur. De zaal gaat om 19.15 uur open.
De toegang is vrij voor mantelzorgers
met hun partner, degene voor wie
zij zorgen of eventueel een introducé. Entreekaarten kunnen worden
afgehaald of gereserveerd bij Vorkmeer
aan de Kerkstraat op werkdagen tot en
met 21 juni. Neem voor meer informatie contact op met Piet Selen van
Vorkmeer Steunpunt Mantelzorg Peel en
Maas via 077 307 73 50.

Vanaf deze zomer is het bij Hoeve Braamhorst mogelijk
om gebruik te maken van het concept ‘beschermd en begeleid wonen’. Oprichter en eigenaar Frank Selen gaat
van de naastgelegen recreatiewoningen namelijk
24-uurs zorgwoningen maken. Beide zorgconcepten
kunnen nu worden gecombineerd op één locatie.
Uitbreiding van het concept neemt ook uitbreiding van
de werkzaamheden met zich mee. Hoeve Braamhorst
is daarom op zoek naar enkele nieuwe medewerkers in
de vorm van activiteiten- en woonbegeleiders.
Volledige informatie over Hoeve Braamhorst en
de vacatures is te vinden op onze website:
www.hoevebraamhorst.nl
Richt je sollicitatie, begeleid door cv en motivatiebrief, aan:
Hoeve Braamhorst T.a.v. Frank Selen, Braamhorst 1,
5991 NX Baarlo of per mail naar:
frankselen@hoevebraamhorst.nl

www.hoevebraamhorst.nl
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Muziekcafé

Optreden Clarinet Choir Weert

Tijd: 14.00-16.00 uur
Organisatie: dorpsdagvoorziening
Locatie: dorpsdagvoorziening in mfa ’t Hoës van Bree
Maasbree

Tijd: 13.30-15.00 uur
Organisatie: Muziek onder de Toren
Locatie: Raadhuisplein Panningen

Boekentaxatie Arie Molendijk

Rondleidingen langs
tentoonstellingen

Tijd: 14.00-17.00 uur
Locatie: bibliotheek Panningen

Tijd: 13.30 en 15.00 uur
Locatie: streekmuseum ’t Land van Peel en Maas Helden

Volleybaltoernooi

Peeltoernooi
(slagwerk en blaasmuziek)

Tijd: 18.30 uur
Organisatie: Stichting Volksfeesten Baarlo
Locatie: kasteelweide Baron van Erplaan Baarlo

vr
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Tijd: vanaf 14.00 uur
Organisatie: Stichting Meister Rongen Peeltoernooi
Locatie: gemeenschapshuis D’n Binger Meijel

Optreden Unlocked
Tijd: 15.00 uur
Locatie: Volksfeestentent kasteelweide Baarlo

Silent disco, Kindertheater,
Kinderdorp en glijbaan

Tijd: vanaf 14.00 uur
Organisatie: Stichting Meister Rongen Peeltoernooi
Locatie: gemeenschapshuis D’n Binger Meijel

Zomermarkt

Tijd: 15.00-20.00 uur
Organisatie: Stichting Volksfeesten Baarlo
Locatie: Volksfeestentent en kasteelweide Baarlo

Optreden Bigbang The Ambassadors

Tijd: 15.00-21.00 uur
Organisatie: CV De Kook
Locatie: centrum Baarlo

BaarloStormt

Tijd: 19.30 uur
Locatie: Lekker Laeve Helden

Tijd: 15.00-20.00 uur
Locatie: Volksfeestenterrein (omgeving kasteelweide,
parkbos en Kwistbeek) Baarlo

Optreden Rave van Fortuin
Tijd: 20.30-01.30 uur
Organisatie: Stichting Volksfeesten Baarlo
Locatie: Volksfeestentent kasteelweide Baarlo

Kiëtfuif Kiët aan de Maas

Optreden Bökkers

Tijd: 10.00-17.00 uur
Organisatie: jeugdvereniging De Hobbits
Locatie: kasteeltuin Kasteel De Keverberg Kessel

Tijd: 20.30 uur
Organisatie: Stichting Volksfeesten Baarlo
Locatie: Volksfeestentent kasteelweide Baarlo

Tijd: 10.30-13.00 uur
Organisatie: Stichting Repair Café Peel en Maas
Locatie: Bibliotheek Maasbree

Tijd: 17.00 uur
Locatie: gemeenschapshuis ’t Hoës van Bree
Maasbree
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Vaderdag
Tijd: hele dag
Locatie: thuis

Lotenverkoop (t/m 30 juni)
Tijd: middag/avond
Organisatie: De Zonnebloem afdeling Grashoek
Locatie: huis-aan-huis in Grashoek

Brandweeroefening

Tijd: 20.00-02.00 uur
Locatie: Ondersteweg 5 Kessel

Spellendag Rollebol

Repair Café

Concert Play In Peel en Maas

Tijd: 15.00-16.30 uur
Organisatie: Muziek onder de Toren
Locatie: Raadhuisplein Panningen

Borstvoedingsvoorlichting

za
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Peeltoernooi
(slagwerk en blaasmuziek)

Tijd: 19.00 uur
Organisatie: Brandweer Limburg-Noord en platform
Brandveilig Leven
Locatie: Raadhuisplein Meijel

wo
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Rabobank Jeugdvierdaagse
(t/m 24 juni)
Tijd: 15.00 uur
Organisatie: Stichting Jeugdvierdaagse Helden
Locatie: start Wilhelminaplein Panningen

Snuffelmarkt voor KiKa

Open dag ‘Vol van vlees’

Informatieavond (o.a. over huishoudelijke hulp)

Tijd: 12.00-16.00 uur
Organisatie: groep 6 basisschool Den Doelhof
Locatie: lunchroom Oppe Koffie Meijel

Tijd: 11.00-17.00 uur
Locatie: slagerij Rutten, Da Kepello en Mr. & Mrs. aan
Markt Panningen

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Dorpsoverleg Maasbree
Locatie: zaal Niëns Maasbree

Minivoetbaltoernooi

Vaderdagvliegen

Tijd: 13.00 uur
Organisatie: voetbalvereniging VV BEVO
Locatie: sportpark Hookervenne Beringe

Tijd: 13.00-16.00 uur
Organisatie: modelvliegtuigclub Atlantis
Locatie: vliegveld aan Grashoekse zijde
Sevenumsedijk (tegenover begraafplaats Heiderust)

RMM Mobiele Truck Cleaning Service uit Sassenheim en America
(Limburg) is al 20 jaar een begrip in de industriële reinigingswereld.
Onze dienstverlening bestaat voornamelijk uit het reinigen van
wagenparken op locatie, maar is door de jaren heen uitgebreid met
onder meer gevel-, vliegtuig- en milieu-incidentenreiniging.
Kortom, een zeer dynamisch bedrijf waar geen dag hetzelfde is.

Voor de vestiging
America zijn wij op zoek naar:
• workaholics, aanpakkers en helden,
• mensen die het niet erg vinden om op
onregelmatige tijden te werken,
• fulltimers, parttimers & oproepkrachten,
• mensen die op een positieve manier mee willen
bouwen aan de toekomst!
Wij bieden:
• werken in een fantastisch team,
• grote diversiteit aan werkzaamheden,
• flexibele werktijden,

• vele opleidings- en doorgroeimogelijkheden!
Meer informatie? Kijk op onze
website www.cleanplaza.nl
Interesse?
Mail uw motivatie en cv naar:
erwin@cleanplaza.nl
t.a.v. Erwin Luttge.
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Optreden muziektrio Tip Jar
Tijd: 19.15 uur
Organisatie: Mantelzorg Muzieksalon
Locatie: gemeenschapshuis Kessel-Eik

Meijelse snuffelmarkt
voor KIKA
Zeven leerlingen van groep 6b
van basisschool Den Doelhof in Meijel
bedachten een plan om geld in te
zamelen voor het goede doel Kinderen
Kankervrij (KIKA). Op zaterdag 17 juni
organiseren zij een snuffelmarkt, van
12.00 tot 16.00 uur, bij Oppe Koffie in
Meijel.
Bij de markt zijn onder meer knuffels en speelgoed te koop. Ook worden
er wafels gebakken. Oppe Koffie doneert
de helft van de opbrengsten aan KIKA.
Daarnaast hebben de leerlingen een
loterij georganiseerd. De prijzen van de
loterij worden beschikbaar gesteld door
Meijelse ondernemers. Het inleveren
van ongebruikt speelgoed of knuffels
die nog wel in goede staat zijn, kan in
de speciale inleverbak op basisschool
Den Doelhof. De spullen worden dan
bij de snuffelmarkt verkocht. De snuffelmarkt wordt georganiseerd door Daan
van Mierlo, Daan Simons, Job Moonen,
Mick Lemmen, Rinus van Heugten, Sjaak
Strijbos en Stef Lamens.
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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 18 juni
H. Mis 09.30 uur
Woensdag 21 juni
H. Mis 09.00 uur sacristie

Parochie Egchel
Misintenties NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
T 077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 18 juni
Geen H. Mis
Zondag 25 juni
H. Mis 11.00 uur
Overleden
Mia Hermans-Karis, 87 jaar

Parochie Grashoek
Misintenties NL24 RABO 0141910526
A. Cruijsberg T 077 307 52 93

Cluster MKBE
Parochie Maasbree
Misintenties NL58RABO0131009173
Pastorie Dorpstraat 4 T 077 465 12 19
E par.aldegundismaasbree@hetnet.nl
W www.parochiemaasbree.nl
Kerkdiensten
Zondag 18 juni
H. Mis: 11.00 uur.
Lectoren: Mevr. Marlies Steijvers Mevr. Marianne Verhappen
Zang: Herenkoor
Intenties:
Jozef Smits en Maria Theeuwen.
Jaardienst Toos Smits-Gielen en dochter Lucie. Jaardienst Netje HendrixPeeters en Handrie Hendrix.
Overleden
Truus Janssen-Daniëls, Dubbroek 5,
84 jaar.

Spreekuur in kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
Zaterdag 17 juni
H. Mis 19.00 uur t.i.v. Theodora
Schoeber (jaardienst), Tinus
Spreeuwenberg en zoon Wiel

Parochie Helden
Misintenties
NL61 RABO 0120795094
pastorie Rochusplein 3
T 077 3071488,
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur
donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
Vrijdag 16 juni
Pl. H. Mis b.g.v. H. Vormsel door deken
A. de Graaf Woutering – Jongerenkoor
St. Jan de Doper Blerick t.i.v. Har van Eijk
(opa van Tim);
Zondag 18 juni
H. Mis Drieëenheid / vaderdag 10.00
uur – herenkoor t.i.v. Hein Korsten en
overl. fam. Korsten-Gommans; Stien
Peeters-Mertens (jaardienst)
Doopviering 11.30 uur: Jolien Swinkels
en Joos Janssen

Parochie Kessel
Gezinsbijdrage NL39RABO0125305311
Pastorie Dorpstraat 13 T 077 462 12 65
E lajverhaag@parochiekessel.nl
Kerkdiensten
Zaterdag 17 juni
19.15 uur. Voor Pierre Hanssen.
Woensdag 21 juni
9.00 uur H. Mis voor de zieken van
de parochie.
Zaterdag 24 juni
19.15 uur Voor de overleden ouders
Piet Bouten en Anna van Helden.
Na de H.Mis processie in de kerk met
het H.Sacrament.
Mededeling
Pastoor is op bedevaart naar Fatima
van 8 t/m 19 juni.
Mocht u een priester nodig hebben
dan kunt u altijd contact opnemen
met de em.pastoor J. Schoenmakers
in Kessel-Eik.

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 17 juni
Geen H. Mis i.v.m de 1e H. Communie
op zondag 18 juni
Zondag 18 juni
H. Mis 10.00 uur – Eerste H.
Communieviering voor de communicanten van basisschool De Springplank

Parochie Meijel
Misintenties NL16 RABO 0133405613
Pastorie Kerkstraat 5
T 077 466 18 50
W www.parochiemeijel.nl
Spreekuur
maandag 19.30 tot 20.00 uur en
donderdag van 11.00 tot 12.00 uur
secr.kerkbestuurmeijel@vodafonethuis.nl
Kerkdiensten
Donderdag 15 juni
H. Mis 09.00 uur t.i.v. alle parochianen
09.30-10.00 uur Stille Aanbidding

U kunt hem bereiken onder nummer
077 466 06 12

Parochie Baarlo
Misintenties NL31RABO0103903860
Pastorie Markt 3 T 077 477 12 75
E kapelaan@parochiebaarlo.nl
W www.parochiebaarlo.nl
Kerkdiensten
Zondag 18 juni
9.30 uur H. Mis.
Zang: Gemengd koor.
Huub Peeters en Annemiek en
overl. fam. Peeters-Kranen
Jaard. Pierre Rooyakkers en Dien
Rooyakkers-Pijls v.w. verj
Cor Driessen v.w. vaderdag;
Jan Peeters v.w. verjaardag en ouders
Peeters-Geurts en zoon Harry
Jo Beurskens v.w. vaderdag
Giel Nellen en Sef Colbers

Zondag 18 juni
H. Mis Sacramentsdag / Vaderdag 11.00
uur – herenkoor t.i.v; Peter van den
Beuken, Maria Geelen, Clara van den
Beuken en Maria van den Beuken (gest.
jaard); Piet Slaats (coll); -Ton Verberne
(coll); Rinie Broekmans-Geenen (coll);
uit dankbaarheid
Maandag 19 juni
Stille Aanbidding 18.30 uur
Rozenkrans 19.00 uur
Dinsdag 20 juni
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen,
aansluitend koffiedrinken
Donderdag 22 juni
H. Mis 09.00 uur t.i.v. alle parochianen
09.30-10.00 uur Stille Aanbidding

www.vincentiusparochies.nl

Parochie Panningen
Misintenties NL44 RABO 0141900660
Parochiecentrum Wilhelminastraat 14
T 077 307 13 88
info@parochiecentrumpanningen.nl
Open maandag- dinsdag- woensdag
en donderdag van 09.00 tot 11.30 uur
Kerkdiensten
Zaterdag 17 juni
H. Mis 19.00 uur – gemengd koor
t.i.v. Jan van Deursen (jaardienst/coll);

namens Broederschap St. Antonius
en St. Urbanus.
Donderdag 22 juni
8.30 uur H. Mis.
Mededelingen
De kerkdeurcollecte voor de Ned.
Missionarissen heeft € 250,opgebracht.
Hartelijk dank hiervoor.

Parochie Kessel-Eik
Misintenties NL41RABO0125300522
L. Timmermans T 077 462 16 78
Kerkdiensten
Zondag 18 juni
9.30 uur H. Mis
Voor de Parochie.
Zondag 25 juni
9.30 uur H. Mis
Pater Wim v.Lier en ouders
v. Lier-Geenen en overl. Familie.
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Een BOB nodig? U
Bel Taxi Henk
Wij zoeken een

-

Tractorchauffeur (m/v)
(m/v)
Logistiek medewerker (m/v)
(m/v)
Teeltmedewerker kas (m/v)

Ben jij diegene die wij zoeken?
arbeidsvoorwaarden.
Wij bieden een prettige werksfeer en prima arbeidsvoorwaarden.
www.dekemp.nl
Kijk voor informatie op onze website: www.dekemp.nl
of mail naar e.keijsers@dekemp.nl

Jo Ramaekers (jaardienst);
Joep Chatrou (jaardienst/verj.)
Zondag 18 juni
H. Mis kapel Missiehuis 10.30 uur
Overleden:
Zus Janssen-Lommen, 94 jaar
Frans van der Steen, 82 jaar

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

W

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

Mededelingen
Verkoop fancy-fair loten is gestart,
t.b.t van de kerk. 1ste prijs 250,- euro,
2e entree 4 personen Efteling, 3de Air
fryer. En nog vele waarde volle prijzen.

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

Tummers

Enthousia st,
ga stvrij & betrouwbaar!

7 dagen per week geopend
Bij ons kunt u 7 dagen per week terecht voor al uw aankopen, vragen, of technische problemen.
Wij zorgen altijd voor een passende oplossing. Zelfs op zondag!

Gratis bezorging
Wij bezorgen uw apparaat gratis bij u thuis met onze eigen bezorgdienst. Ook als u het op de tweede
verdieping wilt hebben. Oude apparaten en verpakkingen nemen wij desgewenst meteen voor u mee.

Niet goed, geld terug garantie
Heeft u achteraf gezien toch liever een ander formaat tv, of een krachtiger geluidssysteem? Wij
doen er niet moeilijk over als u van gedachten verandert. Bij ons heeft u altijd 14 dagen bedenktijd.

Deskundig advies
EP:Tummers heeft bijna 100 jaar ervaring in de elektrobranche. Onze productkennis
wordt wekelijks bijgespijkerd. U kunt altijd rekenen op eerlijk en passend advies.

Eigen reparatiedienst en witgoedmonteurs
Apparaat stuk? Geen zorgen, wij kunnen het repareren op onze eigen service-afdeling.
Daarnaast hebben wij professionele monteurs in huis voor reparaties en montages op locatie.

Service met een hoofdletter S.
Bij EP:Tummers staat service hoog in het vaandel. Wij geloven in een persoonlijke aanpak met
advies op maat, zodat u altijd de juiste keuze maakt voor uw persoonlijke situatie. Uw apparaat
bezorgen wij gratis bij u thuis met onze eigen bezorgdienst. Als toegewijde vakspeciaalzaak
kunnen wij u bovendien tal van extra diensten aanbieden om u volledig te ontzorgen. Zo kunnen wij uw apparaat installeren of inbouwen, u uitleg geven over het product en oude apparaten en
verpakkingen mee terug nemen. Ook het ophangen van tv’s of omdraaien van deuren kunnen wij voor u
regelen. Dát is kopen zonder zorgen.
Maar onze service stopt niet wanneer het apparaat bij u thuis staat. Ook als u naderhand een probleem
of vraag heeft staan wij voor u klaar. Heeft u bijvoorbeeld een storing op uw tv, en weet u niet hoe u
dit moet oplossen? Geef ons Service Center een belletje of kom even langs. Wij staan u doelgericht en
daadkrachtig te woord om uw problemen zo goed en zo snel mogelijk op te lossen. Zelfs op zondag!

Niek
Afbeeldingen kunnen afwijken. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

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

Horst
Hoofdstraat 25
5961 EX Horst
T. 077-3983021

Tegelen
Engerstraat 2
5931 EL Tegelen
T. 077-3738511

Heythuysen
Dorpstraat 82
6093 ED Heythuysen
T. 0475-440353

Roermond
Schaarbroekerweg 28
6042 EJ Roermond
T. 0475-425262

Echt
Zuiderpoort 68
6101 KA Echt
T. 0475-319595

Al onze winkels zijn
elke zondag geopend!
Roermond: 11.00 - 17.00
Overige vestigingen: 12.00 - 17.00

