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Amerikaans
genieten in Baarlo
Amerikaanse auto’s, Amerikaanse muziek en Amerikaans bier. Het centrum van Baarlo stond op zondag 2 juli in het teken van de Verenigde Staten. Daar werd namelijk de
vijftiende editie gehouden van de Baolderse Ammy Day. De hele dag konden bezoekers zich in Baarlo in de Amerikaanse cultuur onderdompelen. Het weer werkte mee en ook
het aantal bezoekers stemde de organisatie tot tevredenheid. De dag begon met een tourrit van de aanwezige Amerikaanse auto’s, waarna het feest in het centrum werd
voortgezet. Optredens waren er gedurende de dag van Gazoline, Mad Murdock en Elvis Presley from Baolder City. (Foto: Lei Dobek)

Hulpverlening Peel en Maas tijdelijk anders geregeld

Mutsaersstichting gestopt met hulp huiselijk geweld
Gemeenten in Noord-Limburg beschikken sinds zaterdag 1 juli niet meer over volledige crisishulp bij huiselijk
geweld, nadat de Mutsaersstichting besloot hiermee te stoppen. Andere gemeentes, waaronder Peel en Maas,
zijn nu op zoek naar een nieuwe organisatie die gezinnen helpt wanneer er sprake is van huiselijk geweld.
De crisishulpverlening, of ‘intensieve casemanagement’ genoemd,
stopte per zaterdag 1 juli in Peel en
Maas en andere Noord-Limburgse
gemeenten. “Wij ontvingen op 7 juni
een brief van de Mutsaersstichting
hierover”, laat een medewerker
van gemeente Peel en Maas weten.
“We hebben sinds 2009 afspraken
gemaakt met de stichting. Als er een
Wet tijdelijk huisverbod werd opgelegd, was het de Mutsaersstichting

die de hulpverlening uitvoerde.”
De Mutsaersstichting uit Venlo is
een organisatie die mensen, onder
andere op het gebied van huiselijk
geweld, ondersteunt en begeleidt.
De stichting had aangegeven ontevreden te zijn over de samenwerking
met de gemeenten. “Deels delen wij
deze mening”, aldus de gemeente.
“We merken dat de samenwerking tussen de Mutsaersstichting en de hulpverlening steeds moeizamer verloopt.

Dit heeft veelal met communicatie te
maken en met onduidelijkheid over
wie welke rol moet hebben wanneer
hulpverlening wordt ingeschakeld.”

Drie huisverboden per
jaar in Peel en Maas
Wanneer er sprake is van huiselijk
geweld binnen een gezin, kan door de
burgemeester een tijdelijk huisverbod
worden opgelegd. Dat verbod wordt

voor tien dagen opgelegd op een
persoon die volgens de burgemeester en politie een gevaar is voor de
mensen met wie hij of zij samenwoont.
“In Peel en Maas gebeurt dit ongeveer
drie keer per jaar”, aldus de gemeente.
De Mutsaersstichting komt dan in actie.
“Er komt een gespecialiseerde hulpverlener in het gezin die een plan van aanpak maakt en zorg draagt voor de juiste
hulpverlening.” De stichting begeleidt
het hele gezin, zowel slachtoffers als
daders, helpt de slachtoffers opnieuw
te beginnen en steunt mogelijk ook
daarna het gezin nog.
De gemeente Peel en Maas laat

weten samen met de andere betrokken gemeenten uit Noord-Limburg
hard op zoek te zijn naar een nieuwe
partner die het ‘intensieve casemanagement’, ofwel de crisishulpverlening, voor de gemeentes gaat
uitvoeren. “Voorlopig kunnen we
terugvallen op een hulpverlenende
partij waarmee we per geval afspraken maken”, aldus de gemeente.
“We zijn nu met de regio in gesprek
met een aantal aanbieders die deze
dienstverlening aan kunnen bieden.
We verwachten halverwege deze
maand alles rond te hebben met een
nieuwe partij.”
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Baarlo, Helden, Beringe en Meijel door bij OLS

Nog vier troeven in de race voor D’n Um
Vier schutterijen uit Peel en
Maas zijn nog in de race voor de
winst van het Oud Limburgs
Schuttersfeest (OLS) in het ZuidLimburgse Merkelbeek. Sint
Antonius en Sint Petrus Baarlo, Sint
Lambertus Helden, Sint Hubertus
Beringe en Sint Nicolaas Meijel
misten zondag 2 juli nog geen
enkel bölke en gaan op zaterdag
8 juli verder met het schieten om
D’n Um.
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Sint Leonardus Panningen/Egchel,
Sint Urbanus Grashoek, Sint Hubertus
Kessel, Sint Martinus Maasbree en
Sint Willibrordus Meijel wisten de
zondag niet te overleven. Het zestal
van Sint Urbanus Grashoek kwam tot
de tweede kavelronde, maar daar
ging het mis. “Na het eerste schot in
die ronde was het klaar”, vertelt Peter
van Bergen, secretaris van de vereniging. “Ons doel is altijd meedoen met
het kavelen, maar omdat het zo goed
gaat de laatste jaren, verwachten we
stiekem toch iets meer. De zaterdag
halen is toch wel het nieuwe doel
geworden. Dat is dit jaar helaas dus
niet gelukt. Toch mogen we niet
klagen over deze editie. Volgend jaar
gaan we gewoon weer voor de
zaterdag.”

Van de twee Meijelse schutterijen
was het voor Sint Willibrordus al na
de eerste ronde voorbij. “Dat was een
kleine teleurstelling, maar over het
algemeen was het een leuke dag”,
aldus Twan de Bruin, voorzitter van Sint
Willibrordus.

Hopen op een
Meijelse winst
“De laatste vijf jaar mochten we
steeds terugkomen, maar dat lukte
dit keer helaas niet. We hadden een
beetje pech dat we bij de laatste groep
schutterijen zaten. Toen wij schoten,
kwam de wind opzetten en na een
momentje van onachtzaamheid was
het over. Jammer, maar uiteindelijk
gaat het bij het OLS om verbroedering

en een gezellige dag samen hebben en
dat is wel gelukt.” De twee schutterijen zijn vol lof over de organisatie in
Merkelbeek. “Het weer was prachtig,
het terrein prima en de sfeer was ook
goed”, aldus Peter. “Het feest na het
schieten was ook fantastisch. We hebben geen dorst geleden.” Ook Twan
was dik tevreden met de organisatie.
“Het was een mooi OLS, goed georganiseerd.”
In totaal zijn nog 42 schutterijen over die een gooi doen naar de
winst van D’n Um op zaterdag 8 juli.
Twan hoopt uiteraard dat het OLS
volgend jaar naar Meijel komt. “Als wij
het niet zijn, dan maar Sint Nicolaas.
We werken al veel samen en hebben
een goede band met elkaar. We zullen
het zien zaterdag en wie weet komen

de schutterijen volgend jaar naar Meijel.
En anders een andere vereniging uit
Peel en Maas. Dat zou mooi zijn.”

Heldens succes
De uitslagen van de optocht
leverden vooral Sint Lambertus Helden
mooie resultaten op. Zo werd de
schutterij eerste in de categorie Beste
standaardruiter en konden er derde
plekken genoteerd worden bij Beste
commandant gildenexercitie en Mooiste
geheel gildenexercitie. Bij de Brabants
individueel vendelen vaandelklasse
werd de Heldense schutterij eerste. In de
categorie Beste vaandeldrager nieuwe
exercitie ongewapend wist Sint Hubertus
Beringe tweede te worden, gevolgd door
Sint Antonius en Sint Petrus Baarlo op de
derde plek.

Pand niet meer van deze tijd

Gemeenschapshuis Kessel-Eik
staat voor verbouwing
Het dorpsoverleg van Kessel-Eik heeft onlangs de verbouwplannen voor het gemeenschapshuis in het dorp en het aangrenzende kerkplein en de
Maasstraat gepresenteerd. Tijdens een bijeenkomst voor de inwoners van het dorp bleek dat vrijwel iedereen enthousiast is over de plannen, vertelt Ellis
Kempeners van het dorpsoverleg.
Het gemeenschapshuis moet aan
zowel de binnen- als buitenkant verbouwd worden, zo hebben het bestuur
van het gemeenschapshuis en het
dorpsoverleg aangegeven. “We hebben
met de gemeente eerst gekeken of een
andere locatie of verbouwen van het
gemeenschapshuis de beste optie was.
Verbouwen bleek de meest geschikte
keuze. Het pand moet dan wel echt
aangepast worden aan de eisen van
deze tijd”, vertelt Ellis. “Sinds de jaren
80 is er maar weinig gebeurd aan het
gemeenschapshuis. Een voorbeeld van
een aanpassing is dat er geluidsdichte
wanden moeten komen, zodat er
straks meerdere groepen tegelijk in het
gebouw terecht kunnen.”
Bij de plannen wordt ook rekening gehouden met een toekomstige
dorpsdagvoorziening (DDV). Momenteel

zitten de inwoners van Kessel-Eik nog
samen met die van Kessel. Ellis: “De
DDV van Kessel heeft aangegeven
dat ze in de toekomst meer leden
verwachten. Het is dan handiger om
een Kessel-Eikse vestiging te realiseren.
We kijken of dat in het vernieuwde
gemeenschapshuis mogelijk is.”

’We krijgen iets
moois terug’
Het gemeenschapshuis is hard
toe aan de geplande renovatie, vindt
ook Annie Janssen, beheerster van het
pand. “Het is niet meer van deze tijd.
De invaliden-ingang is bijvoorbeeld verouderd. Ik zie op tegen de verbouwing,
maar ik kijk uit naar hoe het is als
het allemaal klaar is. Het is misschien
wat lastig om een tijdje dicht te gaan,

maar ik denk dat we er iets moois voor
terugkrijgen.”

Meer parkeerplaatsen
op kerkplein
Na een gesprek bij de gemeente
over het gemeenschapshuis bleek het
handiger om meteen de geplande aanpak van het aangrenzende kerkplein
en de Maasstraat mee te nemen in
het plan. “Aan de Maasstraat liggen
veel seniorenwoningen”, vertelt Ellis.
“De stoepen aan de straat zijn onregelmatig en lopen steil af richting de weg
door de wortels van de bomen die er
staan. Dat is voor senioren natuurlijk
niet heel handig. Die willen we recht
maken. Op het kerkplein willen we wat
meer parkeerplaatsen maken, zodat er
genoeg plek is. Dat is nu nog wat krap

op sommige momenten. We letten ook
op dat er genoeg groen blijft staan,
want het is immers de eerste aanblik
die je krijgt als je Kessel-Eik inrijdt.”
Bij de bijeenkomst over de plannen, waren de meeste inwoners
enthousiast, aldus Ellis. “We hebben
wat opmerkingen gekregen over de
inpandige logistiek bij het gemeenschapshuis, maar voor de rest waren ze
heel tevreden.” De opmerkingen worden verwerkt in de plannen en eind juli
worden die aan wethouder Van Kessel
overhandigd. Het College van B&W
maakt er vervolgens een raadsvoorstel
van en de gemeenteraad beslist of de
plannen doorgang vinden. Wanneer
dat gebeurt, is nog niet duidelijk. Ellis:
“We hopen dat alles in 2018 gerealiseerd is, want dan bestaat het gemeenschapshuis vijftig jaar.”

06
07

nieuws 03

Keurmerk voor gedachtegoed

Peel en Maas in beeld
voor Cittaslow-keurmerk
Gemeente Peel en Maas heeft op donderdag 29 juni bezoek gehad van een delegatie van Cittaslow. Dat is een
wereldwijd keurmerk voor gemeentes die een bepaald gedachtegoed met onder andere betrekking tot cultuur en
eigen identiteit verweven hebben in hun organisatie. Een auditcommissie van Cittaslow kwam naar Peel en Maas
om te kijken of de gemeente het keurmerk verdient.

HALLO in Melsungen
De delegatie bij Kasteel De Keverberg
Cittaslow ontstond in 1999 in Italië
waar vier burgemeester besloten hun
gedachtegoed over onder meer slow
food en het goede leven in hun beleid
in te passen. Het gedachtegoed is
toepasbaar op alles in een gemeente
zoals leefomgeving, landschap, streek
producten, gastvrijheid, milieu, infrastructuur, cultuurhistorie. “De bedoeling
is dat iedereen in de gemeente bij een
grote beslissing eerst nadenkt of het
wel past binnen de Cittaslow-gedachte,
of het wel duurzaam en goed voor de
gemeenschap is bijvoorbeeld”, vertelt
Arnoud Rodenburg, voorzitter van de
Nederlandse delegatie van Cittaslow
en burgemeester van Midden-Delfland,
de eerste Cittaslow-gemeente van
Nederland.
Het is volgens Rodenburg niet zo
dat gemeentes hun beleid aanpassen
om het keurmerk te krijgen. “Je kunt
geen Cittaslow-gemeente worden als je

het niet al bent. Het moet al verweven
zijn in het dna van de organisatie.”
De delegatie kwam naar Peel en Maas
om met eigen ogen te zien of Peel
en Maas voldoet aan die filosofie.
“Onze doelstellingen van gemeente
Peel en Maas, duurzaamheid, diversiteit en zelfsturing, passen perfect in de
Cittaslow-filosofie”, vindt burgemeester
Wilma Delissen-van Tongerlo. “We proberen bijvoorbeeld als gemeente alle
kernen hun eigen identiteit te laten
houden en zijn veel bezig met zelfsturing. Dat zijn goede voorbeelden van
de Cittaslow-gedachte.”

‘Burger houdt
gemeente scherp’
Het keurmerk kan voor meer toerisme en bedrijven zorgen, maar dat is
niet de eerste insteek, zeggen de twee
burgemeesters. Rodenburg: “Het kan

helpen om mensen te trekken die er
echt naar op zoek zijn, maar het is
vooral de bedoeling om alle inwoners
en medewerkers van de gemeente dit
gedachtegoed bij te brengen. Dat bij
alle plannen van dorpsoverleggen en
bedrijven de mensen zelf al denken:
past dit wel bij Cittaslow? Het houdt
de gemeente scherp als de burgers
meedenken. Er zijn ook jaarlijkse overleggen tussen de Cittaslow-gemeentes
waarbij er gekeken wordt naar elkaars
beleid. Dat is nog een manier om
scherp te blijven als gemeente.”
Of Peel en Maas inderdaad het
Cittaslow-keurmerk krijgt, laat nog even
op zich wachten. “Wij als Nederlandse
delegatie maken een verslag en sturen
dat naar Italië waar het bestuur zit”,
aldus Rodenburg. “We verwachten
eind augustus een uitspraak van hen
of Peel en Maas de elfde Nederlandse
Cittaslow-gemeente wordt.”

Trotser kunnen moeders haast niet zijn. Jeanne Haenen uit
Panningen bezocht onlangs haar zoon Arjan in het Duitse
Melsungen. Daar speelt hij al acht jaar als handbalprof bij de ploeg
MT Melsungen in de Duitse Bundesliga. “Voorheen speelde hij bij
Targos Bevo Hc in Panningen”, vertelt Jeanne. “Hij is een echte
Bevo-jongen!” Elke thuiswedstrijd moedigen Jeanne en haar man
Hein samen hun zoon aan. Na zijn Duitse avontuur komt Arjan weer
terug naar Bevo, zo beloofde hij onlangs nog.

Evaluatie evenementenbeleid

Uit de evaluatie bleek dat voor de
gemeente de grootste opgave is om de
balans te vinden tussen het faciliteren
van de organisatoren en deze zo min
mogelijk regels op te leggen, zo schrijft
het College van B&W in een raadsinformatiebrief. “Het verlengen van de
vergunningen bespaart de organisa-

toren veel rompslomp”, zo staat in de
brief. “Gelet op de positieve ervaringen
wordt de termijn verlengd van drie
naar vijf jaar.”
Andere verbeteringen in het
evenementenbeleid zijn het proactief
informeren over het aanvragen van
evenementvergunningen, een duidelijk

handhavingsbeleid, een betere
module voor het digitaal aanvragen,
het op tijd met elkaar in gesprek
gaan over het organiseren van een
risicovol evenement en een indeling
van evenementen op basis van een
risicoanalyse in plaats van het aantal
bezoekers.
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Gemeente Peel en Maas gaat de meerjarige vergunningen voor evenementen van drie naar vijf jaar brengen.
Dat betekent dat evenementen als kermissen en tentfeesten de vergunning voor vijf jaar kunnen regelen.
De gemeente kwam tot de verandering na een evaluatie van het evenementenbeleid van Peel en Maas.
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Geslaagden Peel en Maas
Voor alle eindexamenleerlingen uit Peel en Maas zitten de examens er weer op. Voor sommigen was het zelfs nog even spannend vanwege een herkansing. Hieronder de lijst met de
geslaagden uit Peel en Maas van het eerste en tweede tijdvak. Namens de redactie van HALLO Peel en Maas: van harte gefeliciteerd.

Vwo
Roosje Gielens Baarlo, Simone Görtz Baarlo, Esmée Meijer Baarlo,
Janne Mertens Kessel, Niels Peeters Baarlo, Simon Rood Baarlo,
Lieke Rutten Baarlo, Jari Trepels Baarlo, Chimaine Voet Baarlo, Pim
Wilms Baarlo

IVO Deurne
Deelschool De Sprong
Praktijkonderwijs met getuigschrift
Dennis van Ophoven Helden, Tim Steijvers Panningen

Deelschool Alfrinkcollege
Gemengde leerweg
Meryn van Loon Grashoek, Nina Gielen Meijel, Tessa Heldens
Meijel, Irene Joosten Meijel, Michelle Timmermans Meijel

Theoretische leerweg
Jelle Hoefnagels Meijel

Deelschool Peellandcollege
Havo

Den Hulster Venlo
Vmbo basisberoepsgerichte leerweg

Zoë Edelaar Grashoek, Laura Beurskens Meijel, Simon Fokker Meijel,
Lars Giebelen Meijel, Milan Heeskens Meijel, Femke Hoogenboom
Meijel, Iris Janssen Meijel, Rob Janssen Meijel, Anoek Kessels
Meijel, Nienke Lemmen Meijel, Jop van Lier Meijel, Kevin Strijbos
Meijel, Niek Verheijen Meijel

Vwo gymnasium
Sandy Prikanowski Baarlo, Femke Ververgaert Baarlo

Vwo atheneum

Danny Stakenborg Baarlo

Blariacumcollege Blerick

Vmbo theoretische leerweg
Sebastiaan Dingemans Maasbree, Dennis Dalyan Baarlo, Jennifer
Pauli Baarlo, Laurents van den Ham Baarlo

Gijs Simons Meijel, Pim Simons Meijel, Yoerd Willems Meijel

Vmbo kaderberoepsgerichte leerweg
Noud Beurskens Panningen, Sander Gulev Baarlo, Vera Hoeben
Baarlo, Youri Kurvers Maasbree, Britt Madou Kessel, Laura Pubben
Baarlo, Mees Rasbach Baarlo, Michelle Rayer Baarlo,
Rowy de Werdt Baarlo, Max Willemsen Baarlo,
Gwen Zeelen Maasbree

Wilibrord Gymnasium Deurne

Lars Joosten Meijel, Patrick de Martines Kessel, Fenna Giesen
Baarlo, Antoine van den Ham Baarlo

Vmbo gemengde leerweg

Sint Ursula Heythuysen

Vwo

Vmbo theoretische leerweg

Veronique Coenen Baarlo, Ruben Sanders Baarlo, Bram Reumkens
Baarlo, Anne Verlaek Baarlo, Danique Stappers Baarlo

Ilse André Baarlo, Julien Blij Baarlo, Bjorn Crienen Baarlo, Conner
Driessen Baarlo, Daan Engels Maasbree, Lynn Fleuren Baarlo,
Glenn Hutjens Baarlo, Justin Joppen Maasbree, Ruben Kaptein
Panningen, Fabiènne Klein Baarlo, Rob Kleuskens Maasbree, Rick
Lemmen Maasbree, Indy Luijpers Baarlo, Wessel Meijer Baarlo,
Stef Muijsenberg Helden, Mauro Paquay Baarlo, Rutger van Pelt
Maasbree

Bram van Dijk Meijel, Luuk Joosten Meijel, Daan Strijbos Meijel

Havo

Melanie Scheres Meijel, Linda Verstappen Meijel, Melanie Heeskens
Meijel, Lotte Martens Meijel

Vmbo kaderberoepsgerichte leerweg
Juul van Lier Baarlo, Nino Jacobs Maasbree, Quin Verstegen

Havo

Vwo tweetalig
Ricardo Reitsma Maasbree, Lindsy Engels Baarlo

Valuascollege Venlo
Vmbo basisberoepsgerichte leerweg
Aurelia Kedzia Baarlo

Havo
Justin van de Ven Baarlo, Maud Tokaya Baarlo

Dian Linders Baarlo, Shania Peters Baarlo

Vwo gymnasium
Luka Duif Meijel, Teun den Dulk Meijel

Vmbo basisberoepsgerichte leerweg
leerwerktraject

Esmée Bloemhoff Baarlo, Jessy Boer Maasbree, Sanne Broekmans
Maasbree, Melanie Dorst Maasbree, Roanne Duarte Maasbree,
Rosalie Engels Baarlo, Jules Jacobs Baarlo, Laurens Janssen
Maasbree, Luca Nellen Baarlo, Juno Regli Baarlo, Yoëll Op ’t Root
Baarlo, Anoushka Seelen Maasbree, Bram Titulaer Helden

Vmbo basisberoepsgerichte leerweg
Anouk Daems Meijel, Rick Egtberts Meijel, Joelle Hoeijmakers
Meijel, Ralf Kessels Meijel, Pip Leenders Meijel, Jordy van Lier
Meijel

Vmbo kaderberoepsgerichte leerweg

Vmbo gemengde leerweg
Timo van Enckevort Meijel, Niels Thijssen Meijel, Jay Janssen Meijel,
Xander Vos Meijel

Vragen CDA over privacy burgers

‘Verenigingen kunnen zelf om gegevens vragen’
Verenigingen die bijvoorbeeld data over jubilea willen hebben, moeten die bij hun eigen leden opvragen.
Dat zegt het College van B&W van Peel en Maas. Zij gaf antwoord op een aantal vragen dat raadslid Roel Boots van
het CDA onlangs stelde over onder andere de privacy van burgers.
In zijn brief van donderdag 15 juni
stelde raadslid Roel Boots zes vragen
aan het college. Zo wilde hij weten
wat het beleid van de gemeente Peel
en Maas is als het gaat om privacy en
burgers. “De persoonsgegevens zijn
vastgelegd in de Basisregistratie personen (BRP)”, laat het college weten.
Deze gegevens worden centraal door
het rijk en lokaal door de gemeente
beheerd. Volgens de Wet BRP mogen

de gegevens dan ook alleen worden
gebruikt door overheidsinstanties en
een aantal aangewezen ‘derde’ partijen, waarvoor ook privacyregels zijn
opgesteld.
Volgens het college klopt het dat
de gemeente geen adresgegevens
van jubilarissen aan verenigingen
verstrekt, zodat zij bijvoorbeeld een
kaartje kunnen sturen. ”Er zijn andere
manieren om de gegevens te achter-

halen”, zo schrijft het college in haar
brief. ”Er moet een noodzakelijke reden
zijn waarvoor de gegevens verstrekt
moeten worden.” Twee keer per jaar
publiceert en verstrekt de gemeente
een brochure hierover, om inwoners
van Peel en Maas op de hoogte te
brengen. Daarbij laat het college in
haar brief weten verenigingen niet te
zullen ondersteunen hierin, omdat dat
volgens de wet niet kan. Daarbij kunnen

verenigingen volgens het college zelf om
gegevens van hun leden vragen indien
zij deze graag willen hebben.

Gegevens tweede
paspoort
Het CDA-raadslid vroeg zich af of
de gouden huwelijksparen die elk jaar
door de burgemeester worden uitgenodigd voor een gezamenlijke viering,
binnen hetzelfde privacybeleid valt.
Die gegevens worden enkel aan de
burgemeester verstrekt. ”Dit mag binnen de Wet BRP, omdat de burgemees-

ter daardoor haar taak kan vervullen”,
laat het college weten.
Een andere vraag die Roel
Boots aan het college had, ging
over Nederlanders met een tweede
paspoort die van hun moederland
een uitnodiging kunnen ontvangen
wanneer er bijvoorbeeld verkiezingen
zijn. ”De gemeente heeft geen rol in
het verstrekken van gegevens van
Nederlanders met een tweede paspoort”, aldus het college. Daarbij laat
zij weten dat geen enkele andere
nationaliteit dan de Nederlandse in de
basisregistratie is opgenomen.
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Vmbo theoretische leerweg
Rens Hoebergen Meijel

CITAVERDE College Horst
Basisberoepsgerichte leerweg Landbouw
Nina Goossens Grashoek, Jim Hendrix Panningen, Rosalie Rubie
Panningen, Helena Netten Maasbree

Kaderberoepsgerichte leerweg Landbouw
Eva Meijer Grashoek, Anouk Krol Grashoek

Gemengde leerweg Landbouw
Ellen Boots Koningslust, Zoë Geeraets Baarlo, Sharon Kuunders
Grashoek

Het Bouwens Panningen
Techniek-opleiding
Luc Gommans Egchel, Quyntin Lahnstein Maasbree, Bram van
Nisselroij Helden, Mike Peters Egchel, Daan van Renselaar
Panningen, Ravi Smits Egchel

Vmbo basisberoepsgerichte leerweg
Anke Absil Helden, Derya Ayar Helden, Daan Becks Beringe, Jans
van Bergen Grashoek, Robin Boots Helden, Luuk van Bree Meijel,
Mayra Hanssen Kessel, Ramona Harst Panningen, Kim Op Heij
Maasbree, Michel de Hingh Helden, Kevin van Horck Baarlo, Esmée
van Horssen Maasbree, Yasmina Kebli Helden, Jaimie Knapen
Helden, Michelle Kuepers Panningen, Joep van Loon Helden,
Eryk Majewski Panningen, Loes Nijssen Helden, Mirthe Nijssen
Koningslust, Erna Pašagić Kessel, Noud Peeters Kessel, Vinnie
Peeters Koningslust, Jari Poulissen Helden, Sem Scheres Helden,
Max van Sebille Panningen, Naomy Smedts Kessel, Jelke Wijnands
Maasbree

Vmbo kaderberoepsgerichte leerweg
Tom Backus Panningen, Fatine El Barkaoui Panningen, Timon van
den Berg Panningen, Hicham Berraqui Panningen, Tess Beumers
Panningen, Colin Boots Maasbree, Selina Bos Panningen, Sjuulke
Dirkx Panningen, Jana Driessen Helden, Yassmine Feddahi
Panningen, Daan Fleuren Maasbree, Yanna Geurts Helden, Ivo
Gielen Grashoek, Kjel Giesen Helden, Baukje van Ginkel Maasbree,
Dave Goeden Koningslust, Lorenzo Hanssen Beringe, Gosja Harst
Panningen, Gina Hendriks Kessel, Madelon Hendrix Helden, Patty
Jacobs Panningen, Julia Janssen Kessel, Gladys Kersten Maasbree,
Jari Kessels Beringe, Lester Krekels Panningen, Milou Linssen
Panningen, Sofie Maassen Maasbree, Ygonée Martens Panningen,
Bart van Nierop Grashoek, Jarno Nijbroek Beringe, Renske Raat
Panningen, Jesse van Schaijk Egchel, Annika Scholten Meijel,
Rick Sijben Beringe, Pleun Smets Maasbree, Vera Sonnemans
Grashoek, Louka Steeghs Panningen, Lexi Swinkels Panningen,
Nina Thijssen Maasbree, Alisha Vallen Kessel, Art Vanlier Helden,
Anouk Verstraeten Helden, Julian Vervoort Helden, Ashley Wijnands
Koningslust, Bo van Will Helden, Glenn Wilms Maasbree, Pinar Yazli
Panningen

Vmbo gemengde leerweg
Wafae Achak Panningen, Job Bartels Maasbree, Dennis Bouten
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Grashoek, Artoer Mkrtchyan Panningen, Stans Mommers Helden,
Noah Muijsenberg Maasbree, Jeroen van Nienhuijs Panningen,
Sidney van Oijen Maasbree, Lynn Omsels Panningen, Stef Omsels
Helden, Bas Oomen Maasbree, Lotte Osinga Panningen, Vera
Ottenheijm Koningslust, Anouk Peeters Kessel, Janne Peeters
Beringe, Jannie Peeters Maasbree, Michelle Peeters Maasbree,
Michelle Peeters Kessel, Sil Peeters Koningslust, Sjors Peeters
Vmbo theoretische leerweg
Panningen, Twan Reinders Kessel, Nienke Roefs Baarlo, Natasja
Koen Aderhold Maasbree, Dennis Ambaum Maasbree, Leman Aydin Rongen Koningslust, Dewi van Roy Panningen, Harm Rutten
Panningen, Jade Bergraaf Panningen, Guus Berkers Helden, Luuk de Helden, Lizzy Rutten Panningen, Bas Schellekens Helden, Ashley
Boer Kessel, Myla Boumans Panningen, Sjors Bouten Helden, Sjoerd Schers Beringe, Nick Schmidt Helden, Len Schreurs Maasbree,
Danique Schrijver Panningen, Nikki Selen Kessel, Ramon Sijben
Bruijnen Helden, Rik Bruynen Kessel, Rik Burhenne Panningen,
Panningen, Sharon Slaats Panningen, Lodt Smedts Meijel,
Umberto Coopmans Panningen, Kelsey Delissen Panningen, Demi
Patrick Smeets Beringe, Mathijs Snijders Meijel, Chantal van der
Dings Kessel, Lynn Dirkx Panningen, Bram Engelen Kessel, Merle
Sterren Maasbree, Luuk Strijbos Meijel, Wendy Sturme Baarlo,
Engelen Grashoek, Menno Engels Panningen, Denise Fontaine
Inge Swinkels Helden, Amber Theelen Grashoek, Kelsy Theelen
Koningslust, Dennis Gielen Maasbree, Koen Habets Kessel, Loes
Heijmans Helden, Gwen van Helden Kessel, Fleur Hermans Helden, Panningen, Jamie Timmermans Maasbree, Luuk Timmermans
Guus Jacobs Helden, Jules Jacobs Helden, Kim Jacobs Helden, Famke Egchel, Marieke Timmermans Maasbree, Chris Trines Helden,
Lotte van Twist Beringe, Meike van Twist Beringe, Seda Ueberbach
Janssen Meijel, Luus Janssen Panningen, Steef Janssen Helden,
Kessel, Jessie Vaessen Maasbree, Floor Verbugt Panningen, Julia
Nomi Kempen Helden, Amin Khachiche Beringe, Tycho Kovács
Verhees Helden, Geert Verheijen Meijel, Anne Verstappen Beringe,
Panningen, Salomé Lemmen Baarlo, Lynn van der Loo Meijel,
Cheyenne Verstappen Meijel, Daphne Verstappen Meijel, Ilona
Fleur Maassen Helden, Raoul de Meulemeester Helden, Jeroen
Vervoordeldonk Beringe, Iris van de Vin Panningen, Tansila Visaev
Parren Panningen, Tom van de Pasch Beringe, Mitchel Peeters
Panningen, Denise Vlieks Baarlo, Sayenna Vossen Kessel, Jonathan
Maasbree, Jirry Pieters Kessel, Jesse Raaymakers Grashoek, Lindy
Wieringa Egchel, Sabine Wijhers Maasbree, Ramon Wijnen
Schijven Meijel, Pleun De Sitter Meijel, Jelle Smeets Helden, Nick
Maasbree, Judith Willems Panningen, Bas Wilmer Panningen,
Smits Panningen, Mika Staaks Kessel, Femke Steeghs Helden, Alex
Driek Wilms Helden, Dave van Wolferen Maasbree, Donni Wulms
Tax Meijel, Rens Teeuwen Helden, Marissa Tellings Helden, Kars
Titulaer Panningen, Lotte Trines Meijel, Herman Vaessen Maasbree, Maasbree, Famke Wulms Maasbree, Sam Wulms Maasbree, Denza
Zeevenhoven Helden
Fabiënne Verbugt Kessel, Romée Verhees Helden, Louiza Vervoort
Helden, Maud Weerts Meijel, Anouk van der Wielen Helden, Koen
Vwo atheneum
van Wijlick Panningen, Lynn Wijnands Helden, Rick Wijnen Meijel,
Tuur Wilms Helden, Sharon Wittens Panningen
Anne Beerkens Helden, Max Beijers Maasbree, Giel van Bree
Meijel, Anke van den Broek Helden, Annick Coenen Helden,
Havo
Sofie Cuijpers Helden, Lenny Gastreich Kessel, Ruben Geurtjens
Panningen, Mischa Ghielen Beringe, Steef Gielen Helden, Femke
Lynn Aerts Maasbree, Corné Bartels Maasbree, Mike Berben
Habets Kessel, Guus Heijnen Helden, Lisanne Hendrikx Maasbree,
Meijel, Jasmijn Berg Kessel, Fabian van Berlo Helden, Britt van den
Tan Hoang Panningen, Melle Houben Egchel, Chris Hunnekens
Beucken Kessel, Kick Bluijssen Helden, Maud Bos Kessel, Anne van
Grashoek, Wouter Jenniskens Kessel, Siënna Karremans Helden,
Bree Meijel, Femke van Bree Meijel, Kevin van Bree Helden, Janna
Britt Korsten Panningen, Naomi Leela Maasbree, Lina van Loon
Bruijnen Panningen, Jelle Bruurs Panningen, Loreena Buchholz
Meijel, Dries Lormans Panningen, Stefan Maessen Panningen, Tim
Meijel, Manal Cherkaoui Panningen, Giel Cox Panningen, Kristel
Maessen Panningen, Jeremy Mestrom Panningen, Anna Mkrtchyan
Crins Meijel, Sam Dielissen Beringe, Tom van Dijk Egchel, Dionne
Panningen, Kiki Nabben Maasbree, Josje Nijssen Maasbree, Anne
Dorssers Beringe, Cielke Drissen Helden, Tessa Duijf Helden, Lisan
Peeters Maasbree, Eline Peeters Helden, Teun Peeters Kessel, Gijs
van Esseveldt Grashoek, Regine Geluk Maasbree, Lin Gommans
Pirée Beringe, Lotte Roeven Panningen, Lieve Swillens Helden,
Maasbree, Thessie Gommans Koningslust, Kelly van den Goor
Amal Swinkels Panningen, Menno Theunissen Beringe, Rick Vanlier
Helden, Luc Groothuis Kessel, Anne Grubben Baarlo, Jip Haanen
Panningen, Dide Heesen Koningslust, Luuk van der Heijden Helden, Grashoek, Imke van der Velden Panningen, Pien Verheijen Helden,
Stijn Verlaak Kessel, Gabi Verstappen Meijel, Quinty Wanten Helden,
Toon Henkens Maasbree, Janne Hermans Grashoek, Jules Hermans
Helden, Renske Hermans Helden, Erik van Horen Beringe, Manon
Sara Wijnands Maasbree, Laury Wullms Meijel, Melvin Wulms
Jacobs Baarlo, Stan Jacobs Kessel, Jesse Janssen Panningen, Krissy
Kessel, Jules Zeelen Maasbree, Pien Zegers Panningen, Shirley
Janssen Helden, Lincy Janssen Kessel, Lynn Janssen Koningslust,
Zetsen Helden
Mark Janssen Meijel, Max Janssen Panningen, Melle Janssen
Vwo gymnasium
Helden, Noortje Janssen Panningen, Pepijn Janssen Maasbree,
Rens Janssen Helden, Sten Janssen Beringe, Tessa Janssen Baarlo,
Jessie Hendriks Meijel, Tanya van Horen Beringe, Ivar Kassteen
Thomas Janssen Panningen, Wassim Kebli Panningen, Nina
Helden, Bas van de Mortel Egchel, Lotte van ’t Ooster Kessel, Max
Ketelaars Beringe, Ilse Knoops Panningen, Nadine van der Kop
Opperman Panningen, Djero Peeters Maasbree, Sefke Peeters
Heythuysen, Jort Korsten Beringe, Floor Krebbekx Maasbree,
Panningen, Martijn van Roij Maasbree
Lieuwe Kuijpers Beringe, Daan Kurvers Koningslust, Marijn van Lent
Helden, Maud van Lier Baarlo, Pleun van Lier Baarlo, Wesley van
Lier Roggel, Felix Lijssen Helden, Jaydee Linthout Maasbree, Tygo
Lotz Grashoek, Femke Madou Helden, Mike Manders Maasbree,
Niels Manders Maasbree, Puck Mertens Kessel, Sanne Meulendijks
Maasbree, Chris Cuppen Panningen, Joep Gommans Grashoek,
Diede Houben Panningen, Daan Jacobs Meijel, Melissa Janssen
Helden, Christien Lateaf Meijel, Ilse van Ophoven Grashoek, Milou
Severins Baarlo, Len Sijben Helden, Daan Silvrants Helden, Luuk
Teeuwen Panningen, Cheyenne Vaes Meijel, Annika Verlaak Kessel,
Mees Visser Maasbree

Onrust op Beringse basisschool Onder de Linden

Ongeruste ouders richten Facebookpagina op
Een groep ouders van kinderen die op basisschool Onder de Linden in Beringe zitten, hebben een Facebookpagina opgericht om hun onvrede kenbaar te maken. Ze reageren op Facebookpagina ‘Onder de Linden
Rechtgazet’ op een verhaal in de media dat volgens de ouders ‘eenzijdig’ en ‘gekleurd’ was. “We willen graag
de andere kant toelichten, zodat ook onze kant gehoord wordt”, aldus de ouders.
Op de basisschool waren
meerdere leraren het niet eens
met de interim-directeur over
ingrijpende veranderingen in het
lesprogramma. Die onvrede ging niet
zozeer over het systeem zelf, maar
vooral over de manier en snelheid
van invoeren, weten de ongeruste
ouders. De leraren kwamen volgens
de Facebookouders in opstand tegen

de manier van leiding geven van de
interim-directeur.

Belangrijke rol
voor leerkracht
“Het team heeft deze vertrouwensbreuk aan de voorzitter van
het college van bestuur van stichting Prisma (de overkoepelende

onderwijsstichting, red.) voorgelegd.
Helaas vonden zij daar geen gehoor.”
De leraar van groep 7 werd volgens
de leidinggevenden als ‘leider van de
opstand’ aangemerkt door Prisma.
“Hij wil graag les blijven geven op de
basisschool in Beringe maar dat wordt
hem onmogelijk gemaakt”, aldus de
ouders. Ze zeggen dat door het conflict
de huidige directeur op een zijspoor

is gezet, minimaal twee leerkrachten
onvrijwillig thuis zitten en dat twee
leraren naar een andere school worden
verplaatst.

’Niet geluisterd
naar signalen’
“Naar verontrustende signalen
van de kinderen en de ouders werd
totaal niet geluisterd”, schrijven de
ongeruste ouders. “Ook wij als ouders
zijn helemaal voor de vernieuwingen
en juichen dit juist toe”, zeggen ze
over de door te voeren veranderin-

gen. “Wij zijn wel van mening dat er
kritisch gekeken moet worden naar
maatwerk en de snelheid waarmee dit
beleid wordt geïntroduceerd. In groep
7 en 8 zijn in het afgelopen schooljaar
al veelbelovende try-outs geweest.
Hierbij heeft de betreffende leerkracht van groep 7 een belangrijke rol
gespeeld. Wij vinden dat alle kinderen
en leerkrachten veel meer verdienen
en niet de dupe van deze kwestie
mogen worden.”
Prisma gaf aan in gesprek te zijn
met de ongeruste ouders en verder niet
via de media te willen communiceren.
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Weurd kenne zoeveul zegge.
Weurd kenne zoeveul umsjrieve.
Mer meij is ’t geweun auch ens good,
um efkes sjtil te blieve.
(Mary Gijsen)

Dankbaar voor de vele jaren, waarin we van zijn goedheid
en levensblijheid mochten genieten, hebben we toch nog
onverwacht afscheid moeten nemen van mijn dierbare man,
onze zorgzame vader, lieve opa en opa-opa

Dankbetuiging
Zonder “oos ma” is alles anders.
Het deed ons echter goed dat we zoveel lieve blijken van
meeleven mochten ontvangen na het overlijden en
bij de uitvaart van

Zus Janssen-Lommen
Hartelijk dank daarvoor.

Frans Peeters
echtgenoot van

Nel Peeters-Peulen

Kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkind

Kessel, 29 juni 2017
Corr. Adres: Ranonkelstraat 33, 5953 GT Reuver
De afscheidsdienst en crematie hebben plaatsgevonden
op dinsdag 4 juli jl.

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 tuinbonen, in Grashoek voor
info of bestellen bel 06 46 44 37 76.

Preiplanten en scharreleieren.
Winterpreiplanten en scharreleieren
te koop. Kaumeshoek 1, Beringe –
bestellen via 077 307 15 72.
Te koop zoete morellen (bestellen),
ook zelfpluk. Appels € 0,70/kg, rozen
en struiken. Van Lankveld, Tienraijseweg 2 Meerlo Tel 06 53 13 01 32.

tel. 077-3078642

Pedicure aan huis.
Bel voor informatie of een afspraak
Petra Vossen 077 462 22 04.
Bouwgrond te koop Maasbree.
Prachtig gelegen bouwkavel in
Maasbree te koop, rustige omgeving
aan rand van de bebouwde kom, met
tuin op het zuiden. Locatie Venloseweg
(links van nr. 32. Vraagprijs 135000.
Interesse? Bel 06 10 97 41 58.
Te koop gevraagd sloopauto’s,
100 euro contant bij afhalen en direct
vrijwaring. Tel. 06 53 13 85 59/
077 306 12 03.
Gebruikte kantoormeubelen. Kasten,
stoelen, bureaus, stelling, enz. Tevens
bloempotten. Obelisk Beringe tel. 06
14 04 02 72. Do t/m vrij van 9.00 tot
17.00 uur, za van 9.00 tot 16.00 uur.
Elke dag verse zoete kersen!
Heerlijke zoete kersen! Lange Heide
Maasbree 06 42 34 82 63.
Te huur bedrijfsruimte +/- 8,5 meter
x 12,5 meter. Vorstvrij. Inclusief koelcel.
Goed bereikbaar. Ligging Maasbree.
Info: 06 51 22 16 13.

samen zorgen voor
een persoonlijk afscheid

Panningen

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

www.janssenuitvaart.nl

U bent van harte welkom
op onze receptie van 18.30 uur
tot 20.00 uur bij Restaurant
Op d’n Berg,
De Heldense Bossen 4 te Helden.

Maandag 10 juli a.s.
zijn onze ouders/grootouders

Fien Bos
Uitvaartzorg

Zorgzaam & betrokken

geven elkaar het ja-woord op
vrijdag 7 juli 2017 om 13.00 uur
in het Huis van de Gemeente,
Wilhelminaplein 1 te Panningen.

Panningen, juli 2017

Hij overleed in de leeftijd van 80 jaar.
Kessel: Peter en Mia
Bjorn en Bente
Reuver: Karin en Hay
Ricardo en Jill, Liza
Yvette en Joep, Sem
Baarlo: Wiel en Ingrid
Jayney
Bryan en Julie

Ruud Lormans en
Lieke Lemmen

www.fienbosuitvaartzorg.nl

Assertiviteitstraining.
Nog deze zomer leren assertief te
zijn door persoonlijke ontwikkeling?
3-daagse training op 29 juli, 5 en
12 augustus in Baarlo. Meer info kijk
op: www.op-weg-naar-verbinding.nl
of bel 06 16 04 86 08.
Te koop verse groenten en fruit
o.a, nieuwe oogst aardappelen
frieslanders, erwten, sperciebonen,
nectarines, kersen.
Mts. Van Mullekom Keup 4a Egchel.

Piet Maessen en
Mien MaessenPeeters
Dr. Ariensstraat 9
5981 VD Panningen
60 jaar getrouwd
Kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkind

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.
T.k. jonge leghennen,
div. kleuren, alleen op afspraak.
Pubben, Ninnesweg111, Panningen
tel. 077 307 17 76.
Te koop tuinbonen nieuwe
aardappelen frieslanders eigen
geteelde groenten koolrabi 0.50
prei 1euro 1kg knolvenkel lollobionda
rossa 0.25 courgette 0.25 enz. Kwekerij
Brummans Vosberg 16a Panningen.

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

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

Petra Steeghs
T 077 - 2061585 • Maasbree
www.arendseuitvaartzorg.nl

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

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

20.000 euro per jaar

Centrummanagement wil subsidie
behouden
Het Centrummanagement Panningen (CMM) heeft middels een brief de gemeente Peel en Maas gevraagd
de subsidie aan de vereniging niet stop te zetten. Vier jaar geleden besloot de gemeenteraad om vanaf 2018
geen geld meer beschikbaar te stellen aan het centrummanagement. De Panningse organisatie vraagt de
gemeente nu om 20.000 euro per jaar. Afgelopen jaar kreeg Centrummanagement Panningen 6.250 euro
van de gemeente als subsidie.
CMM vraagt om de bijdrage
van de gemeente om zo de
kosten die ze maakt te kunnen
betalen. “Het is niet zo dat wij
alleen dingen doen voor de
ondernemers, we zitten ook in
bijvoorbeeld de marktcommissie
en praten mee over aanpassingen
van het centrum. Wij doen er
alles aan om te zorgen dat

mensen zich thuis voelen in het
centrum.”

‘Kosten delen
met drie partijen’
Het CMM is organisator van
verschillende evenementen in het
centrum van Panningen, zoals de
activiteiten van Kepèlla Cultura,

en zit achter promotiestichting
Thuis in Panningen.
Vier jaar geleden besloot de
gemeenteraad in te stemmen met
een collegevoorstel waarin stond dat
de subsidie afgebouwd zou worden.
In 2014 kreeg het CMM 25.000 euro
subsidie, in 2015 18.750 euro, in
2016 12.500 euro en dit jaar komt
het uit op 6.250 euro. Het CMM

probeerde al bij het vaststellen van de
subsidievermindering die beslissing
ter discussie te stellen. Dat lukte toen
niet. Om het toch weer op de politieke
agenda te krijgen voor de begroting
van volgend jaar, besloot het CMM de
brief naar de gemeenteraad te sturen.

Gemeenteraad
beslist over subsidie
Het College van B&W gaat nu
aan de slag met de vraag van het
CMM en uiteindelijk beslist de raad
of er inderdaad een subsidie van
20.000 euro gaat komen.

Het centrummanagement vindt
dat het nu goed gaat en wil dat graag
zo houden. “Als we geen subsidie
meer krijgen, houden we dadelijk
nog maar de helft van het geld over
om evenementen te organiseren”,
laat hij weten. “Dat is niet goed
voor het centrum. Het eerlijkste zou
zijn als de drie belanghebbende
partijen samen betalen. Dat zijn de
ondernemers, de vastgoedeigenaren
en de gemeente. De samenwerking
is uitstekend en we zoeken elkaar
veel op om zaken met elkaar af te
stemmen. Dat willen we graag zo
houden.”
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Achtstegroepers en ambtenaren delen ervaringen

Mediëren kun je leren

Acht achtstegroepers van basisschool IKC (Integraal Kindcentrum) De Kemp uit Egchel gingen dinsdag 4 juli
in gesprek met ambtenaren van gemeente Peel en Maas. In het Huis van de Gemeente in Panningen deelden
de leerlingen en gemeentewerkers hun ervaringen met bemiddelen; op het schoolplein of binnen het
ambtenarenapparaat.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallopeelenmaas.nl

leerlingen uit groep 8 aangesteld
als mediator, ook wel bemiddelaar
genoemd. In het kader van het project
‘De vreedzame school’ helpen die
acht leerlingen bij het oplossen van
conflicten onder alle groepen, voordat
een juf of meester eraan te pas moet
komen. Bij gemeente Peel en Maas
werken ook mediators. Dit zijn vaak
juridisch adviseurs die namens de
gemeente in gesprek gaan met burgers
om bij een conflict alsnog samen tot
een oplossing te komen.

Helpen met
conflicten oplossen
op het schoolplein

Leerlingen van De Kemp deden verschillende oefeningen met de ambtenaren. Hier moesten de
leerlingen tegen de handen van de ander duwen, om te zien of er door de ander tegengewerkt werd
“Wat jullie doen in het klein,
doen wij in het groot”, vertelde een

ambtenaar aan de acht ’mediators’
van De Kemp uit Egchel die op bezoek

waren bij het gemeentehuis. Op de
basisschool zijn sinds een tijdje acht

Zomersessie voor plattelandsgemeentes

P10-gemeentes te gast
in Peel en Maas
De vijftien leden van de organisatie van plattelandsgemeentes P10 waren op woensdag 28 juni te gast voor
een zomersessie in Peel en Maas. De P10-gemeentes werken op verschillende gebieden samen met elkaar om
sterker te staan bij vergelijkbare problematieken.

In het Huis van de Gemeente
deelden mediators Charlene, Fiene,
Joyce, Lisa, Meike, Isabelle, Ruud en
Anne hun ervaringen met mediation
en leerden ze hoe ‘collega’s’ bij de
gemeente te werk gaan als er een
conflict is. “Het is bijna niet mogelijk
om helemaal geen ruzie meer te
maken, maar de mediators kunnen
wel helpen het in goede banen te
leiden”, vertelde Marlies Hermans,
kwaliteitsmedewerker van de
school. “De kinderen staan helemaal
achter het project en we hebben de
afgelopen tijd al gemerkt dat het
enorm zinvol is.” De leerlingen deden

verschillende oefeningen met de
aanwezige gemeentemedewerkers
om aan te tonen hoe mediation werkt.
Ook vertelden ze in tweetallen over
hun ervaringen. “Iedereen moet happy
zijn en er moet niet gepest worden”,
vertellen Joyce en Lisa. Ze merkten
dat er vooral tijdens het buitenspelen
ruzies ontstaan. “Eerst spelen ze nog
fijn samen, maar ineens is er een
conflict”, vertellen Ruud en Anne
tijdens hun presentatie. “Dan kijken
we of ze het zelf op kunnen lossen.
Als dat niet lukt, helpen wij hen en
pas daarna komt de juf of meester
erbij.” De acht leerlingen werken
steeds in ploegen. In de school hangt
een schema met daarop vermeld
welke twee leerlingen op welke dag
als mediator fungeren. Daarbij dragen
de bemiddelaars ieder een gele band
om hun arm met reflectors, zodat ze
herkenbaar zijn.

’Zelf gepest,
nu helpen’
Op de vraag waarom de leerlingen
zich hebben aangemeld als bemiddelaar op school, is het antwoord
duidelijk. Sommigen zijn in het verleden zelf gepest en willen nu voorkomen dat anderen hetzelfde gebeurt.
Mediator Lisa: “Het is ook leuk om
anderen te kunnen helpen.”

Bereiding warme
maaltijden naar
Flierenhof
Het eten van de warme maaltijdvoorziening voor de mensen in Baarlo,
Maasbree, Kessel en Kessel-Eik wordt voortaan bereid bij restaurant De
Flierenhof in Maasbree. De Zorggroep was voorheen verantwoordelijk voor
de bereiding en deed dat bij verzorgingshuis Ter Borcht in Baarlo. Zij gaven
echter aan te willen stoppen, waarna de betrokken partijen uitkwamen bij
De Flierenhof.
“De Zorggroep gaf enkele
maanden geleden aan de keuken
in Ter Borcht af te willen bouwen”,
laten de betrokken partijen weten.
“Het bedrijf was tientallen jaren
de producent van de maaltijden
die dagelijks bij mensen die zich
daarvoor ingeschreven hebben thuis
warm worden afgeleverd. In de
afgelopen maanden is er door de

Centrale Seniorenraad Peel en Maas,
de maaltijdbezorgers zelf en Vorkmeer
gezocht naar een alternatief.”
Het alternatief werd gevonden in
De Flierenhof waar vanaf maandag
3 juli de bereiding plaatsvindt.
“Daarmee is het voortbestaan van
deze belangrijke voorziening voor met
name ouderen gelukkig veiliggesteld”,
aldus de betrokken partijen.

Ga op vakantie van je vakantiegeld!

Nieuwe cv-ketel nodig?
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naar de Ringoven in Panningen voor
een toespraak van eigenaar Peter
Broekmans en de dag werd afgesloten
bij Kasteel De Keverberg in Kessel.

E

snel internet op het platteland, vervolgens stond de omgevingswet centraal
en als laatste ging het over zelfsturing.
Daarna vertrokken de gasten eerst

ME

Zo’n zeventig gasten waren te gast
bij de drie workshops die gemeente
Peel en Maas georganiseerd had.
Er werd begonnen met een workshop
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Uw voordeel:

N 75 JAAR ER

Geen aanschafkosten
Vast laag maandbedrag v.a. 25,Inclusief standaard installatie
en!
12 jaar comfort zonder extra kost
App
rt
mfo
Inco
ige
Gratis hand
Slimme zuinige A-label CV-ketel
!
Inclusief onderhoud en reparatie
Nederlands kwaliteitsproduct

Info: www.slimmeketelplan.nl
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Kermis in centrum Panningen
Het kermisgedruis gaat vrijdag 7 juli weer van start
in Panningen. Tot en met woensdag 12 juli staan er
weer diverse attracties in het centrum van het dorp.
Voor de iets oudere kermisgangers is er genoeg te doen
bij verschillende cafés.
Ook dit jaar staan er weer veel bekende attracties
opgesteld op het Raadhuisplein, de Markt en het
Wilhelminaplein. Van de carrousel tot de botsauto’s en
van touwtje trekken tot schieten, voor jong en oud is er
genoeg te beleven. Vanwege de kermis zijn sinds woensdag
5 juli het Raadhuisplein, de Raadhuisstraat ter hoogte
van de toren richting de Patersstraat, de Kerkstraat vanaf
de Patersstraat tot een gedeelte van de Schoolstraat en
het Wilhelminaplein afgesloten. De parkeerplaats op het
Pastoor Huijbenplein en de nieuwe parkeerplaats tussen
de Julianastraat en Ruijsstraat zijn gewoon bereikbaar.
Een aantal horeca-ondernemers heeft vanwege de kermis
een aangepast programma. De kermis gaat vrijdag 7 juli
om 16.00 uur officieel open.

HORECA

KERMIS bij
VRIJDAG 7 JULI

Keuken DOK6 elke kermisdag geopend

KENNEH

Nederfolkband uit de Achterhoek

Voordeelmenu 28,50 euro | Keuze uit 6 gerechten per gang!

ZATERDAG 8 JULI

FROM USA

Jukeboxhits uit 70’s, 80’s en 90’s

ZONDAG 9 JULI

HEAVY HOEMPA

Het gezelligste en grootste terras in Panningen

Massive Brass Rock (18u)

ROY en de RODJERS
Rock & Roll met een twist (20u)
MAANDAG 10 JULI

JOEP & KAY

Akoestische pop/rock covers (16u)

SJLOETINGSTIED &

DE ZINGENDE
SCHLAGER
Limburgse aovend op zien best ! (20u)
Alle dagen geopend vanaf 14u en vrij entree!

shoeby
Onze personal shoppers staan het hele Kermisweekend voor je klaar,
ook op zondag 9 juli van 12.00 tot 17.00 uur.
Kom tijdens de Kermis shoppen en maak kans op

50,- shopping money!

shoeby.nl

Markt 137, Panningen
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Ranglijst van horecaplatform Misset Horeca

Starters in de regio
Dost Market

Baarlo en Maasbree in
Terras Top 100

Het terras van Bruiz in Maasbree en dat van Chateau de Raay uit Baarlo staan in de Terras Top 100 2017 van
Nederland. Deze ranglijst wordt elk jaar samengesteld door horecaplatform Misset Horeca.
Met een 89e plaats voor Baarlo
en een 30e voor Maasbree mogen
de twee ondernemingen zich een
jaar lang tot de beste terrassen van
Nederland tellen. De jury was in Baarlo
verrast door het feit dat de keuken
tussen 17.00 en 18.00 uur gesloten
bleek te zijn, maar was onder de
indruk van de omgeving waarin het
terras zich bevindt. Bij Bruiz begon
het bezoek ook ‘haperend’, zo schrijft

het jurylid in het verslag. “Als ik om
18.05 uur het terras op loop, staat het
nog niet klaar, terwijl het om 18.00
uur open zou zijn.” Het jurylid was
verder tevreden over de service en
gastvrijheid van het personeel en de
zaak.
Horeca-ondernemers die
kans willen maken op een plek
in de Terras Top 100 moeten zich
aanmelden en een bedrag betalen.

Wie mee wil dingen naar een plekje
in de ranglijst van volgend jaar,
moet tussen de 149 en 229 euro
neertellen. De terrassen worden
beoordeeld door een anonieme
mystery guest, een vakjury en
hoofdjury. Het laatste bezoek,
van de hoofdjury, is het enige
aangekondigde bezoek, waar met
de ondernemer in gesprek wordt
gegaan.

Bedrijf
Eigenaar
Adres
Plaats
Telefoon
E-mail
Sector
Start

Dost Market
Ihsan Boztas
Pastoor Huijbenplein 28
Panningen
077 390 41 56
iboztas@kpnplanet.nl
Detailhandel
31-05-2017
Doelgroep
Inwoners uit Panningen,
Helden en omliggende dorpen uit
Peel en Maas kunnen bij Dost
Market terecht voor hun
dagelijkse of wekelijkse
versboodschappen. Daarnaast is
de supermarkt door haar
uitgebreide, mediterraanse
assortiment zeer aan te raden
voor wie eens iets anders op tafel
wil zetten uit de Turkse of
Marokkaanse keuken.

Bedrijven uit Panningen, Helden en Meijel

Genomineerden ondernemersprijs Peel en Maas bekend
Kiwanis Club Peel en Maas reikt dit jaar weer de Ondernemersprijs uit. De vijf ondernemers die kans maken op
de prijs, werden op vrijdag 30 juni bekendgemaakt.
Het is de achtste keer dat de prijs
wordt uitgereikt in Peel en Maas.
Drie bedrijven uit Panningen, één uit
Helden en één uit Meijel zijn door de
jury geselecteerd. In september worden
alle bedrijven bezocht door de jury

en op basis daarvan wordt bepaald
wie de prijs in ontvangst mag nemen.
Asbestsanering Het Zuiden BV in
Panningen, Sporthelden in Panningen,
Daniels Traprenovatie in Meijel, De Zoes
in Helden en Jumbo Harald en Ilse

van Beek Panningen zijn de bedrijven die een gooi doen naar de titel.
De uitreiking van de Ondernemersprijs
en de verkiezing van de Rabo
Publieksprijs vindt plaats op woensdag
25 oktober.

Oh, zit dat zo!

Meewerkende kinderen

Onderscheidend vermogen
De supermarkt is
gespecialiseerd in het verkopen
van internationale
Activiteiten
levensmiddelen die passen bij de
Dost Market is een
Turkse, Marokkaanse en
mediterrane supermarkt waar
Balkanese keuken. Bij Dost
diverse versproducten worden
Market ligt de nadruk onder
verkocht uit Turkije, Marokko en
andere op verse producten als
de Balkan in Zuid-Europa. Eigenaar rood vlees en kip. Het vlees komt
Ihsan Boztas zorgt er elke dag
elke dag vers uit de slagerij van
voor dat de schappen gevuld zijn
de winkel. De vaste bakker van
met vers rood en wit vlees, brood Dost levert dagelijks afgebakken
van de bakker, groente en fruit.
brood en typisch Turkse broden.
Hij helpt zijn klanten graag bij het Daarnaast vindt u er dagelijks de
uitzoeken van de lekkerste
bekende, maar ook minder
producten om een waar feestmaal bekende soorten groente en
op tafel te zetten. De naam Dost
exotisch fruit als vijgen, ananas
Market betekent dan ook niet
en granaatappels.
voor niets ’vriendelijke markt’.

Door: Ed Nijssen, directeur
De Kalenderjaarregeling (KJ-regeling) kunt u gebruiken op het moment
dat uw kind meewerkt in uw onderneming en minimaal 15 jaar oud is.

Naast de minimale leeftijd van
15 jaar, gelden nog een aantal
voorwaarden:
• U moet de Belastingdienst verzoeken deze regeling te mogen
toepassen.
• De naam, het adres en het bsn van
het kind moeten vastliggen in de
loonadministratie vóór de eerste
uitbetaling van het loon.
• Het kind behoort tot het huishouden van de ondernemer.
• Het kind is niet verzekerd voor
een sociale verzekering anders
dan de volksverzekeringen en de
Zorgverzekeringswet.
• U drijft uw onderneming niet in de
bv-vorm
Als aan één van bovenstaande eisen
niet is voldaan moet een reguliere
verloning plaatsvinden. Het voordeel
van de KJ-regeling is dat u een vereenvoudigde loonadministratie mag

voeren. Enkel het bijhouden van een
specificatie van het uitbetaalde loon
is gedurende het jaar voldoende.
In januari volgend op het kalenderjaar doet u voor uw kind éénmalig de
loonaangifte voor het hele afgelopen
kalenderjaar. U moet altijd de loonheffingskorting toepassen.
Aftrekbare kosten
De kosten van de arbeid door uw
kinderen mag u in uw onderneming
aftrekken van de winst. Hierdoor
heeft u een besparing op de te betalen belasting.
Belastbaar loon
De beloning voor de arbeid van uw
kinderen moet door hen worden
aangeven als loon voor de inkomstenbelasting. Doordat uw kind recht
heeft op heffingskortingen zal er
waarschijnlijk geen inkomstenbelasting afgedragen hoeven te worden.
Voorbeeld U betaalt uw meewerkende kind in een kalenderjaar totaal
€ 6.450 en uw kind heeft verder geen
andere inkomsten. De loonkosten
€ 6.450 kunt u aftrekken van uw
resultaat.

Nieuw geopend in Panningen

6
Uw kind betaalt inkomstenbelasting
Adres: Pastoo
rhuijbenplein 28, 5981 BH Panningen Telefoon: +31 77 390 415
over deze € 6.450 (bedragen voor
2017) van:
• Belasting (1e tariefschijf): € 2.357
• Af: algemene heffingskorting:
NN
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€ 2.254
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• Af: arbeidskorting (1,772%): € 114
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anningen Telefoono: +n3:1+31 77
• Totaal heffingskortingen: € 2.369
• **Te betalen belasting: € 0.000 **
In dit voorbeeld is meer recht op heffingskortingen dan dat er belasting
wordt betaald. U krijgt echter altijd
maar de heffingskortingen voor zover
u belasting betaalt.
Over het volledige bedrag moet welRunderbiefstuk
Runderbiefstuk
de inkomensafhankelijke bijdrage
per kg per kg
Zorgverzekeringswet (Zvw) worden
betaald. Deze bedraagt 6,65% over
Runderbiefstuk
de beloning. De bijdrage bedraagt
per kg
dus € 6.450 * 6,65% is € 428 op
jaarbasis. Als werkgever betaalt u dit
via de jaarlijkse loonaangifte aan de
Belastingdienst.

Lamskoteletten

Lamskoteletten

€9,99€9,99
€9,99

Kipfilet
Ruijsstraat 4 Panningen, 077 - 306 61 25
www.a-drie.com

per kg
€9,99
€9,99

per kg

Lamskoteletten

!
ACTatuImEE
v.a. !

per kg
ACTatuIm v.a€9,99
.
startd
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m 15 ju
8 juli t/

startd
juli
/m 15
8 juli t

!
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Runderstoofvlees

€4,99

per kg

KipfiletKipfilet

per kg
€4,99
€4,99

per kg

€7,49 per kg
Runderstoofvlees
Runderstoofvlees
per kg per kg
€7,49
€7,49
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Zomerconcert
Koningslust
Fanfare en drumband EMM uit Koningslust houdt op zaterdag 8 juli
het laatste concert voor de zomerstop. De naam is ontleend aan het
seizoen waarin het plaatsvindt: het zomerconcert. Het concert begint om
19.30 uur en duurt ongeveer anderhalf uur.
Het concert van de fanfare en
drumband vindt bij goed weer
plaats op het plein bij dorpshuis
De Sprunk. Mocht het weer niet
meewerken, wordt het optreden

verplaatst naar de zaal in het dorpshuis. De vereniging houdt na het
concert nog één repetitie waarna
de zomerstop begint die tot september duurt.

Muziekcafé Maasbree

Mart Vervoort
Accordeonist en troubadour Mart Vervoort uit America treedt donderdag 13 juli op tijdens het Muziekcafé in Maasbree. Het is de derde keer dat
de dorpsdagvoorziening (DDV) in Maasbree het evenement organiseert.
Mart Vervoort is voor velen een
bekend gezicht en brengt een gevarieerd programma met vele meezingers en liedjes uit de ‘goeie ouwe

tijd’. 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 het MFA.

Zware buks en persoonlijke titel

Schietfestijn
schutterij Maasbree
Schutterij St. Martinus houdt ook dit jaar weer haar jaarlijkse
schietfestijn. Deze vindt plaats op zondag 16 juli.
Wie graag eens kennis wil
maken met de oeroude Limburgse
schutterscultuur kan bij de schutterij
terecht. Er zijn schietwedstrijden met
de zware buks voor viertallen, maar
ook kan er om de persoonlijke titel

geschoten worden. Vooraf inschrijven
voor het schietfestijn is mogelijk. Kijk
voor meer informatie over het schieten op www.schutterijsintmartinus.nl
of neem contact op met Twan Smets
via nellegraad.smets@home.nl

Certificaten voor tien
zeemeerminnen

Eerste zeemeermindiploma’s uitgereikt
Door: Inge Hanssen, Simon’s Zwem Arena
Voor tien meiden was het woensdag 28 juni zo ver, zij kregen bij Simon’s
Zwem Arena in Meijel als eerste hun zeemeermindiploma uitgereikt.

Eetpunt KBO 1 jaar in MFA
Het is één jaar geleden dag het eetpunt van ouderenvereniging KBO Maasbree verhuisde van
’t Hofje in woonzorgcomplex In Den Clockenslagh naar MFA ’t Hoës van Bree. “Na de nodige scepsis in
het begin mag nu toch gezegd worden dat het goed toeven is”, laat de KBO weten. “De locatie is prima,
de sfeer is heel goed en het eten is uitstekend. Kortom, deze verandering heeft goed uitgepakt.”
Om het éénjarige jubileum te vieren, kregen gasten die onlangs kwamen eten een aperitiefje aangeboden. Het eetpunt is een initiatief van de lokale KBO, maar is voor elke 55-plusser uit Maasbree
toegankelijk. Kijk voor meer informatie over het eetpunt op www.kbomaasbree.nl

Actieweek in december

Leergeld Peel en Maas goede
doel Ut P&M Hoés
De opbrengst van Ut P&M Hoés gaat dit jaar naar Stichting Leergeld Peel en Maas. Bij Ut P&M Hoés haalt Omroep
P&M een week lang geld op voor een goed doel uit de gemeente. Vorig jaar werd er ruim 16.000 euro opgehaald
voor onderzoek naar hersentumoren.
De stichting Leergeld Peel en
Maas biedt kinderen die om financiële
redenen niet mee kunnen doen de
kans om te kunnen deelnemen aan
sport, cultuur en schoolse activiteiten. “Dit jaar is de keuze gevallen op
Stichting Leergeld Peel en Maas, omdat
armoede bij kinderen ook in Peel en

Maas een maatschappelijk probleem
is”, aldus Bart Nelissen, hoofdredacteur
bij Omroep P&M.
De actieweek van Ut P&M Hoés
start op maandag 11 december. Van
vrijdag 15 tot en met zondag 17
december staat een glazen huis op het
Raadhuisplein in Panningen, waar drie

dj’s non-stop radio maken voor het
goede doel.
Artiesten die een optreden willen
verzorgen tijdens het weekend van
de actie kunnen een mail met een
filmpje van een optreden sturen naar
redactie@omroeppenm.nl onder vermelding van ‘Optreden Ut P&M Hoés’.

vacature
Vullings Metaalbewerking B.V. te Horst is
toeleverancier van mechanisch bewerkte
producten van metaal, non-ferro en kunststof.
Vullings Systemen B.V. ontwikkelt, produceert en
installeert machines voor diverse toepassingen.
De klant kan bij ons rekenen op een
hoge kwaliteit en service.
Wij zoeken een gemotiveerde, enthousiaste en flexibel ingestelde man of vrouw, voor de onderstaande functie:

CNC-DRAAIER
Na vier lessen zeemeerminzwemmen lieten de kinderen tijdens
het afzwemmen zien dat ze alles
beheersten om veilig en met plezier
om te gaan met de zeemeerminstaart.
Een sierlijke lengtedraai, een koprol,
door poortjes zwemmen en zwemmen als een zeemeermin was voor de
kinderen geen probleem. Nadat ze met
hun staart gedag hadden gezwaaid

naar de toeschouwers kregen ze een
groot applaus en mocht Inge Hanssen
het zeemeermincertificaat aan hen
overhandigen. Lotte van Enckevort,
Shayenna Seker, Fiene Leijsten, Suus
Ensink, Maud den Ouden, Senna Boots,
Isis van Heugten, Alana de Laat, Fleur
van Bree en Femke van Bree zijn de
tien meiden die geslaagd zijn voor hun
zeemeermincertificaat.

m/v

Voor versterking in onze CNC-afdeling zoeken wij iemand met:
• ervaring met het bedienen/instellen van CNC-draaimachines is een pré
• een oplossend en flexibel denkvermogen
• goed technisch inzicht/opleiding behoort tot de mogelijkheden
Wij bieden een uitdagende, zelfstandige en ontplooiende functie, binnen een groeiende
organisatie en binnen een jong team! Zie tevens onze website: www.vullings-horst.nl
Heb je interesse, neem dan contact op met of stuur je cv naar: de heer J. Evers,
Telefoon 077 - 398 22 35, E-mail j.evers@vullings-horst.nl

DE MAAT DER DINGEN...
Handelstraat 4

5961 PV Horst

T 077 - 398 22 35

E info@vullings-horst.nl

www.vullings-horst.nl
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Meer ruimte voor activiteiten

Dorpsdagvoorziening 1 jaar in MFA Maasbree
Sinds de dorpsdagvoorziening van Maasbree een jaar geleden naar de nieuwe multifunctionele accommodatie
(MFA) in het dorp verhuisde, is er veel veranderd. De DDV heeft letterlijk en figuurlijk meer ruimte gekregen en kan
daardoor veel meer activiteiten organiseren voor de ouderen uit Maasbree.

Maasbreese kerk. Die ruimte en die van
bewonersvereniging Stichting Sociëteit
’t Hofje, werden echter gesloten nadat
het nieuwe ‘t Hoës van Bree werd
geopend en de DDV zich daar vestigde.
“Bewoners van In Den Clockenslagh
die voorheen al naar de DDV gingen,
zijn gewoon mee overgestoken naar de
MFA”, laat Jozé Scheffer als ondersteuner van de bewonerscommissie van het
wozoco weten. Sommige bewoners van
het complex waren echter teleurgesteld over het feit dat zij geen gebruik
meer konden maken van ’t Hofje, de
gemeenschappelijke bewonersruimte
in het complex. Die onvrede bestaat
nog steeds, maar staat los van wat
de dorpsdagvoorziening in de MFA
aanbiedt.

‘Goh, jullie doen wel
veel hè’

Fred Mulder, Marion Manders en coach Katja Aelen op het terras van de dorpsdagvoorziening
De verhuizing naar ’t Hoës
van Bree, zoals de MFA aan het
Kennedyplein in Maasbree heet, heeft
de dorpsdagvoorziening (DDV) veel
toegankelijker gemaakt volgens Fred
Mulder. Hij is al jarenlang betrokken

als bestuurslid en inmiddels ook als
vice-voorzitter. “We staan nu heel
anders in de samenleving”, aldus
Mulder. “Op onze vorige locatie waren
de mogelijkheden beperkter omdat we
maar één vertrek hadden. Nu hebben

we letterlijk en figuurlijk meer ruimte
gekregen, zodat we extra activiteiten
kunnen organiseren.”
De dorpsdagvoorziening had voorheen een ruimte bij woonzorgcomplex
(wozoco) In Den Clockenslagh achter de

De dorpsdagvoorziening is een
combinatie van dagbesteding en
ontspanning voor Maasbreese ouderen
die nog thuis wonen. “Veel mensen
denken dat je iets moet mankeren om
hier naartoe te komen”, aldus Marion
Manders. Zij werkt als coach bij de
dorpsdagvoorziening. “Wij werken hier
echter zonder indicatie. Iedereen is
dus welkom en wij beslissen zelf of
iemand hier terecht kan. Tegenwoordig
verwachten de overheid en gemeenten
dat mensen op leeftijd langer thuis
blijven wonen. Families willen op hun
beurt vaak dat pap en mam in het dorp
blijven. Dan is het toch fijn als je hier
terecht kunt en met leeftijdsgenoten de
dag door kunt brengen?”

De DDV heeft twee woonkamers
waar ze gebruik van maakt: Rinkesfort
en Rooth, genaamd naar twee buurtschappen in het dorp. In de Rinkesfortwoonkamer vindt de ‘klassieke’
dagbesteding plaats, legt Manders uit.
“Hier komen meestal mensen die de
hele dag blijven. Daar zitten mensen op
leeftijd bij die kwetsbaar of eenzaam
zijn. Hier krijgen ze extra begeleiding
en ondersteuning, kunnen ze een
warme maaltijd krijgen en zijn ze onder
de mensen. Daardoor ontnemen wij
ook een stukje zorg voor de partner en
familie.”

Stuuverskienen
In de ruimte ernaast is huiskamer
Rooth, waar regelmatig activiteiten
worden georganiseerd. Manders: “Die
zijn voor alle ouderen uit het dorp.
Vaak komen ze specifiek voor een
activiteit waaraan ze mee willen doen
om er even uit te zijn. En natuurlijk
om bij te kletsen met anderen. Op het
programma staan nu onder andere
stuuverskienen, een oog-, muziek-,
spellen- en tabletcafé, koersballen, een
kaartmorgen en sinds kort het rolstoelen rollatordansen. We willen uiteindelijk meer aan kunnen bieden, maar zijn
nog op zoek naar nieuwe ideeën.”
Mulder: “Vaak reageren mensen heel
verbaasd als ze horen over de activiteiten hier. Dan zeggen ze ‘Goh, jullie
doen wel veel hè’.”
De dorpsdagvoorziening kan nog
vrijwilligers gebruiken. Wie zich in
zou willen zetten voor de ouderen uit
Maasbree kan zich melden via dorpsdagvoorziening@DDVmaasbree.nl

Uitwisselingswedstrijd met Breetanque

Jeu de boulers Venlo
winnaars in Maasbree
Door: jeu de boulesvereniging Breetanque
De jaarlijkse uitwisseling tussen jeu de boulesverenigingen Breetanque uit Maasbree en PC Venlo vond op
dinsdag 27 juni plaats. De gasten uit Venlo gingen er met de winst vandoor.

Maasruiters Kessel
wint in Derby
Door: paardensportvereniging De Maasruiters
Ruiter Marieke Vervoort van paardensportvereniging De
Maasruiters uit Kessel won zaterdag 1 juli met Tongerveld’s Chiko
het ruiterfeest in Horst. In de Derby, een parcours met natuurlijke
hindernissen, wist ze de jury te overtuigen. In een tijd van 76
seconden zette ze een foutloos parcours en een supersnelle rit neer.
Daarmee won ze de titel in de klasse L.

Herman Janssen, Riet Vaessen, Joke Spedding, Piet Huijs
Van PC Venlo waren 25 leden
aanwezig en van Breetanque ook 25
leden. Er was vooraf besloten dat de
twee best geplaatste spelers van PC
Venlo de finale zouden spelen tegen de
twee best geplaatste spelers van

Breetanque.
Na het spelen van drie wedstrijden bleken er acht van de 25 spelers
te zijn met drie gewonnen wedstrijden. De finale werd gespeeld door
Herman Janssen met Riet Vaessen

van Breetanque tegen Piet Huijs met
Joke Spedding van PC Venlo. Na een
gelijkopgaande strijd tot 8-8 won het
koppel van PC Venlo uiteindelijk met
13-8 van de Maasbreese jeu de boulesvereniging.
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Een tropenrooster op scholen bij meer dan dertig graden is noodzakelijk
Een tropenrooster op scholen bij meer dan dertig graden is noodzakelijk
Veruit de meeste stemmers op de poll van twee weken geleden waren
van mening dat een tropenrooster nergens voor nodig is. In totaal gaf
62 procent van de stemmers aan dat het niet zo handig is als kinderen
eerder naar school gaan en ook eerder weer thuiskomen.
Veel ouders zijn daar vanwege hun werk niet op berekend, is de
gedachte. Bij temperaturen van rond de dertig graden is het overal warm,

of je nu thuis bent of in de klas zit. Toch vond de overige 38 procent van de
stemmen dat de hele dag in een bloedhete klas zitten en naar de docent
luisteren, geen optie is. In oude schoolgebouwen blijft de warmte lang hangen en is er geen airco. De concentratie is dan natuurlijk ver te zoeken.
Om ervoor te zorgen dat de leerlingen geen achterstand oplopen,
is het volgens die stemmers dan ook noodzakelijk om een tropenrooster in
te stellen.

Centrummanagement Panningen
moet subsidie blijven ontvangen
eens/oneens > www.hallopeelenmaas.nl

Door middel van een brief heeft Centrummanagement Panningen
(CMM) gemeente Peel en Maas gevraagd de subsidie door te laten gaan.
De gemeenteraad besloot vier jaar geleden namelijk om na 2018 geen
subsidie meer te geven aan de vereniging. In haar brief vraagt het CMM om
20.000 euro per jaar na volgend jaar.
Het Centrummanagement in Panningen is geen winkeliersvereniging
zoals de andere dorpen dat kennen, maar doet veel meer voor de kern.
Het is de organisator van evenementen in het centrum, zoals Kepèlla
Cultura, is lid van de marktcommissie, is het brein achter de promotiestichting Thuis in Panningen en praat mee over aanpassingen van het centrum.
Zonder het CMM als kartrekker van een hoop dingen zou Panningen heel wat

minder bruisend zijn. En al die activiteiten moeten ergens van betaald
worden. En wat is 20.000 euro per jaar voor een organisatie die Panningen
mede aantrekkelijk maakt voor inwoners van Peel en Maas en ver daarbuiten?
Aan de andere kant kun je je afvragen of het CMM die 20.000 euro niet
op een andere manier kan verdienen. Je zou op een andere manier samen
met de Panningse ondernemers een plan of fonds op kunnen richten, van
waaruit de kosten worden betaald. Het Centrummanagement vindt immers
dat alle partijen die samenwerken in het centrum, verantwoordelijk zijn voor
het aantrekkelijk houden ervan. Moeten alle inwoners van Peel en Maas daar
dan via subsidie aan meebetalen?

Uitslag vorige week (week 26) > Leerkrachten in het basisonderwijs moeten meer betaald krijgen > eens 39% oneens 61%

Ons bedrijf richt zich op het grootschalig telen, verpakken,
afzetten en distribueren van een breed assortiment aan
dagverse vollegronds- en glasgroenten. Onze afnemers
zijn Retailketens en handelsbedrijven in Europa.
Wij onderscheiden ons door het kunnen aanbieden van
grotere volumes met een constante, hoge kwaliteit én
uniformiteit. Hierbij stellen we ons zeer flexibel en
klantgericht op.
Maatschappelijk verantwoord ondernemen vormt hierbij ons
uitgangspunt. Nieuwe technologische ontwikkelingen worden op de
voet gevolgd en geïntroduceerd in onze bedrijfsprocessen.
Ter uitbreiding van ons team in America zoeken wij een fulltime:

Kwaliteitscontroleur

M/V

Als kwaliteitscontroleur ben je verantwoordelijk voor het keuren van
zowel inkomende als uitgaande groenten. Ook ben je verantwoordelijk
voor het uitvoeren van kwaliteitscontroles en bewaakt de kwaliteit en
kwantiteit van de voorraad. Je maakt deel uit van een kwaliteitsteam
wat voortdurend zoekt naar verbetering in product en proces.
Buiten het keuren zijn er ook licht administratieve werkzaamheden.

Wij vragen:
• goede kennis van de kwaliteit en kwaliteitsbeoordeling van AGF
•
•
•
•
•

product;
minimaal mbo-niveau 3/4 (bijv. richting agrarisch, logistiek of food);
flexibel, geen 9 tot 5 mentaliteit;
sociaal en communicatief vaardig;
gemotiveerde en gedreven instelling;
kunnen werken met verschoven diensten.

Wij bieden:

Een uitdagende en leuke baan binnen een sterk groeiende
organisatie en in professioneel teamverband. Prima salaris en
arbeidsvoorwaarden.

Solliciteren:

Heb je interesse, stuur je sollicitatiebrief en cv naar: personeel@
groenteproducties.com
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Voor eventuele vragen over deze functie kunt u contact opnemen met:
Luc Willemssen 06-12968422
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

www.groenteproducties.com

Gelukkig
‘gewoon Jill’
Op de een of andere manier
denken mensen regelmatig dat
‘Nederlands lesgeven’ inherent
verbonden is aan het primair
onderwijs (PO). Ik ben echter
niet werkzaam op een basisschool, maar op een mbo
(middelbaar beroepsonderwijs).
Ik geef les aan studenten,
geen leerlingen. Mij noemen ze
gewoon Jill, geen ‘juffrouw Jill’.
En blij toe, want een juffrouw
zijn, dat lijkt me nu werkelijk
vreselijk.
Toen mij afgelopen dinsdagmiddag werd gevraagd of ik ook
gestaakt had, was ik niet verrast.
De vergissing wordt immers
vaker gemaakt. “Nee”, antwoordde ik. “Ik klaag niet over
mijn huidige salaris, in het PO is
het veel slechter.” Ik klaag wel
over onnodige, verplichte
administratieve taken en over
betutteling en bemoeienis van
bovenaf. Ik klaag ook graag over
ouders en opvoeding, want ook
dat lijkt gebrekkiger te worden.
We hebben overduidelijk te
maken met een pampergeneratie, maar dat is een probleem in
het onderwijs in het algemeen.
De juffen en de meesters hebben
er nog een extra probleem bij,
namelijk veel te weinig krediet
voor wat ze doen. Niet alleen in
geld, maar ook in woorden en
daden. Het kost steeds meer
moeite, stress en gedoe om
gewoon les te geven.
Sterker nog: ‘gewoon lesgeven’
zit er niet meer in. Ik heb een
groots respect voor de juffen en
meesters van Nederland.
30 dezelfde jengelende ratjes en
schatjes voor de neus, dag in,
dag uit, en maar bikkelen in de
torenhoge werkdruk dat het
onderwijs afdwingt. Nee, echt
juffrouw zijn? Mij niet gezien.
Laat mij maar ‘gewoon Jill’ zijn in
het beroepsonderwijs, waar ik
studenten gericht klaarstoom
voor de maatschappij en het
volwassen leven. Waar ik ook
werkdruk en stress ervaar,
maar er ook wat meer voor
betaald krijg. Lieve onderwijscollega’s die wel durven lesgeven
op de basisschool: ik gun jullie
verandering, van harte!
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Aangepaste dienstverlening
7 juli 2017
Vrijdagmiddag 7 juli, vanaf 13.00, is er in verband met ICT werkzaamheden geen enkele
dienstverlening mogelijk vanuit Team Werk en Inkomen, Jeugd en Zorg. De balies zijn gesloten
en er kunnen geen afspraken worden gemaakt.

Aankondiging Raadsvergadering
Kadernota en Jaarrekening
Op dinsdag 11 juli 2017 wordt vanaf 16.00 uur een Besluitvormende Raadsvergadering
gehouden in het Huis van de Gemeente, Wilhelminaplein 1, 5981 CC Panningen.
De uitgebreide agenda met toelichting per onderwerp en bijbehorende stukken kunt u
raadplegen op de website: www.peelenmaas.nl > bestuur en organisatie > gemeenteraad >
besluitvormende raadsvergadering > datum 11 juli 2017. De vergadering kunt u op internet
volgen via de link naar de webcast: https://channel.royalcast.com/peelenmaas.
U kunt ook op www.peelenmaas.nl of www.peelenmaas.eu de link aanklikken.
Voor de besluitvormende vergadering staan de volgende onderwerpen op de agenda:
• Jaarrekening (2017-048)
• Kadernota (2017-056)
• Eerste bijstellingsrapportage 2017 (2017-051)

Groot onderhoud wegen
Elk jaar voeren wij onderhoud uit aan de wegen in Peel en Maas. Dit jaar zijn de
werkzaamheden gepland van juli tot en met oktober.
De werkzaamheden bestaan vooral uit:
• kiezellagen aanbrengen
• scheuren herstellen
• asfaltlagen aanbrengen
• bermverhardingen maken
• rode fietsstroken maken enz.
Aanwonenden en bedrijven worden vooraf geïnformeerd over de start en de impact van de
werkzaamheden. Overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.
Waar voeren wij onderhoud uit?
Baarlo
Pratwinkel en Wilhelminalaan
Beringe
Kampweg, Kaumeshoek 15/18 en Vreedepeelweg
Helden
Neerseweg, Kesselseweg en Dekenshorst
Maasbree
Houthei, Hulsingbroek, Zonneveld, Voltaweg, Groesweg en Breestraat
Meijel
Kalishoek en Bleekweg, Eerenbeemd
Kessel
Heikampweg, Molenstraat, Donk, Bosakkerweg, Hout, Scheutenbergweg,
Veldweg en Haagweg
Kessel-Eik
Waterweideweg en Lanterdweg
Grashoek
Marisstraat, Lorbaan, Roomweg en Pastoor. Vullinghsstraat
Egchel
Hoekerstraat, Jacobusstraat, Hub en Hondsheuvelstraat
Panningen
Steenstraat
Koningslust De Koningstraat, Remer, De Brentjes en Poorterweg
Voor vragen kunt u contact opnemen met Jac Bouten, (077) 306 66 66.

Kermis Panningen 7 t/m 12 juli
Vrijdag 7 juli

• 16.00 uur opening van de kermis
• 18.00 uur bekendmaking winnaar van de Primera kermisactie

Zaterdag 8 juli

• zwieren en zwaaien in Kepèl met een Jumbo kermisactie

Zondag 9 juli

• 16.00 uur tot 18.00 uur gratis schminken en een Jumbo kermisactie

Maandag 10 juli

• zwieren en zwaaien, verrassing op het kermisterrein en een Jumbo kermisactie

Dinsdag 11 juli

• jazeker nog een keer een Jumbo kermisactie, zorg dat je erbij bent

Woensdag 12 juli

• volop genieten van de laatste kermisdag

De kermis in Panningen zit vol verrassingen!
Veul plezeer allemaol!

Burgerinitiatieven in Peel en Maas opgelet!

Wilt u ook een vermelding in de
gemeentegids van 2018?
Er verandert veel op het gebied van het Sociaal Domein. Steeds meer en steeds beter weten
inwoners en maatschappelijke partners de leefomgeving te vormen en te verbeteren.
De gemeente doet een stap naar achteren en maakt daarmee ruimte voor allerlei initiatieven,
bijvoorbeeld op het gebied van werk, inkomen, jeugd en zorg. Binnen deze gebieden wordt er
door veel mensen hard gewerkt om onze gemeente en gemeenschap mooier te maken.
Om dit inzichtelijk te maken, om mensen elkaar te laten stimuleren en om mensen met elkaar in
contact te brengen wil de gemeente Peel en Maas deze burgerinitiatieven de gelegenheid geven
zich kort te presenteren in de gemeentegids van 2018.
Hoe werkt het?
Voor een vermelding in de gemeentegids van 2018 vragen wij u om het initiatief in maximaal
200 woorden te omschrijven. En vergeet niet om de belangrijkste contactgegevens te
vermelden. Denk aan: naam contactpersoon, bezoekadres, postadres, telefoonnummer, e-mail,
website, facebook, twitter, openingstijden et cetera. De contactgegevens tellen niet mee voor
de 200 woorden. Er zijn geen kosten verbonden aan deze vermelding
Aanleveren?
Aanleveren kan tot uiterlijk woensdag 3 augustus 2017 door de tekst te mailen naar
maria.witbaard@peelenmaas.nl.
De gemeentegids 2018 kent een oplage van ruim 20.000 exemplaren en wordt begin januari 2018
verspreid. Let op: de gemeente Peel en Maas behoudt zich het recht inzendingen te redigeren of
niet te plaatsen. Teksten en links van commerciële aard worden niet geplaatst.

Huis van de Gemeente
Wilhelminaplein 1
5981 CC Panningen

Postbus 7088
5980 AB Panningen

(077) 306 66 66
info@peelenmaas.nl

Kent u iemand
die het jeugdlintje verdient?
In 2016 heeft onze burgemeester het eerste jeugdlintje uitgereikt. Het jeugdlintje
wordt ook dit jaar weer uitgereikt aan een jongere die een bijzondere prestatie
heeft geleverd of lange tijd hulpvaardig is geweest. Kent u iemand die deze opsteker
verdient? Laat het ons weten!
U kunt iedereen tot 18 jaar, vóór 1 november, voordragen bij de gemeente. Kent u een
jongere die ouderen of zieken helpt, activiteiten organiseert, actie voert voor een goed
doel of rommel op ruimt in buurt?
Wij horen het graag. Het mag en kan
van alles zijn, er hoeft dus geen sprake
te zijn van een heldendaad.
Het college van burgemeester en
Wethouders nemen een besluit over
de definitieve toekenning van het
jeugdlintje. Neem voor meer informatie
contact op met Monique VerspaVerheijen via 077-306 6666 of
monique.verspa@peelenmaas.nl.
Zij zal u uitleggen wat u moet doen
en hoe de procedure verloopt.

Laat zien dat je trots bent op Peel en Maas!

Loop jij de Vierdaagse van
Nijmegen of de Heuvelland
4-daagse?
Beweging is belangrijk en wij zijn trots op alle deelnemers. Als blijk van waardering
laten wij zien dat we trots zijn op Peel en Maas. Alle lopers ontvangen van ons een gratis
wandelshirt van de gemeente Peel en Maas.

Uitreiking Jeugdlintje 2017
Het jeugdlintje wordt op vrijdag 17 november 2017 uitgereikt door de burgemeester.
Wij maken hier een heel bijzonder moment van!
Bekijk ook de oproep van Burgemeester Delissen – van Tongerlo op ons Youtube-kanaal.

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!

Fotograaf aanwezig

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

Afhalen shirt
Je kunt het shirt afhalen, op vertoon van een geldig deelnamebewijs, bij het Huis van de
Gemeente op:
Vrijdag 7 juli
van 08:30 tot 17:00 uur
Zaterdag 8 juli
van 08:30 tot 12:00 uur
Maandag 10 juli van 08:30 tot 19:30 uur
De spelregels:
• Zonder geldig deelnamebewijs verstrekken wij geen shirt;
• Je bent inwoner van Peel en Maas;
• Wij verzenden geen shirts via de post;
• Alleen af te halen op de genoemde dagen.
Nog vragen? Neem gerust contact op met Monique Verspa-Verheijen, (077) 306 66 66 of
monique.verspa@peelenmaas.nl
Wij wensen iedereen veel succes en natuurlijk veel wandelplezier!

Huis van de Gemeente
Wilhelminaplein 1
5981 CC Panningen

Postbus 7088
5980 AB Panningen

077 - 306 66 66
info@peelenmaas.nl

www.peelenmaas.nl

Beierse Daag
in Koningslust
In Koningslust vond op zondag 2 juli de
Beierse Daag plaats. Het Duitse feest werd
georganiseerd door VCO-events bij café
De Poorter. De organisatie kwam vier jaar
geleden op het idee om een vervangend evenement te introduceren na het verdwijnen van de
kermis uit het dorp. De Beierse Daag werd
geboren en beleefde zondag alweer de vierde
editie. Dit keer werd de muziek verzorgd door
twee dj’s en Die Drei Lustigen Und Eine.
Verder konden boomstamzagers zich opgeven
voor de zaagcompetitie. De jubileumeditie van
volgend jaar staat gepland op zondag 1 juli.
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Gemeenteraad stemt in met plannen De Fabriek en Hoeve Braamhorst

‘Go’ voor vrije sluitingstijden horeca,
maar discussie woekert voort
De kogel is door de kerk: horecagelegenheden in Peel en Maas mogen per 1 juli, voor de duur van één jaar, zelf beslissen hoe laat ze hun deuren sluiten. Een amendement om ook het Mafcentrum in
Maasbree en Sjiwa in Baarlo te laten aansluiten bij de pilot, werd aangehouden: het is nog onduidelijk of dit wettelijk mogelijk is. Daarnaast gaf de gemeenteraad vorige week dinsdag groen licht
voor uitbreiding van de activiteiten bij De Fabriek in Maasbree en Hoeve Braamhorst in Baarlo.
De besluitvormende raadsvergadering van vorige week kende een bomvolle publieke tribune én een
belangrijke wijziging ten opzichte van de eerdere raadsvergaderingen: in plaats van zes zaten er nu zeven
fracties aan de raadstafel. Raadslid Jeanne Hesen splitste zich enkele weken geleden namelijk af van de
partij Lokaal Peel en Maas en ging verder als eenmansfractie; de Fractie Hesen.
Na deze mededeling werd de vergadering ‘as usual’ afgetrapt met het vragenhalfuurtje. Rob Willems
van Lokaal Peel en Maas greep die gelegenheid aan om vragen te stellen over de onrust als gevolg van
geplande aanpassingen aan het Keverbergplein in Kessel. Het is de bedoeling om hier twee wegen
af te sluiten, om zo een verkeersveiligere situatie te creëren. Willems wilde weten wat de stand van
zaken is rondom dit plein en wilde meer informatie over de zienswijzen die zijn ingediend; 356 in totaal.
Verantwoordelijk wethouder Arno Janssen (Lokaal Peel en Maas) gaf in een reactie dat de inzagetermijn
inmiddels voorbij is en dat het plan vervolgens, al dan niet gewijzigd, naar het college van B en W gaat.
Dit stelt een definitief ontwerp op, dat wordt voorgelegd aan de raad. “Op dit moment worden alle
zienswijzen gescand en ingeboekt; u kunt begrijpen dat dit even duurt. Daarna krijgen alle indieners een
ontvangstbevestiging en informatie over de verdere afhandeling van de procedure.”
De wethouder benadrukte dat hij de zienswijzen nog niet heeft gelezen en dus niets kan zeggen over de
inhoud. Ook gaf hij aan dat de Stichting Dorpsoverleg Kessel heeft laten weten zich niet te verzetten tegen
de plannen, zoals in de media werd gesuggereerd. Willems vroeg daarop nog expliciet of het college de
raad op de hoogte zou willen brengen van alle doorlopen stappen, om lering te kunnen trekken uit dit
zelfsturingsproces; iets wat wethouder Janssen toezei.
Not in my backyard
Het spreekrecht werd benut door Peter Broekmans, eigenaar van Rendiz en daarmee van De Fabriek
in Maasbree. De aanpassing van het bestemmingsplan van De Fabriek was één van de voorstellen
die vorige week op de agenda stonden. Broekmans wil De Fabriek, waar diverse activiteiten zijn
ondergebracht voor kinderen, volwassenen, ouderen en mensen met een beperking, uitbreiden met
achttien zorgappartementen voor mensen die 24/7 zorg nodig hebben. Daarnaast is het de bedoeling
dat de horecafunctie wordt uitgebreid en dat er op jaarbasis maximaal twaalf evenementen worden
georganiseerd bij De Fabriek. Tijdens de opiniërende raadsvergadering gaf een omwonende, mede
namens andere buurtbewoners, aan te vrezen voor geluids- en parkeeroverlast. Peter Broekmans
benadrukte in zijn betoog dat het voorliggende plan goed doordacht is, ook wat betreft horecaontwikkelingen. “We hebben vele experts ingehuurd, om een goed en handhaafbaar plan te kunnen
opstellen. En parkeren is een heikel punt, maar door het afsluiten van een convenant met de eigenaar
van het nabijgelegen bedrijfsverzamelgebouw BOEZst zijn we verzekerd van meer dan voldoende
parkeerplekken. Iemand zei tegen me: ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat jouw buren kampen
met het NIMBY- principe, wat staat voor Not in My Backyard. Ze vinden het fantastisch wat je doet, maar
niet in hun eigen achtertuin.”
Hap-snap-beleid
De toon van de navolgende raadsdiscussie over dit onderwerp was, ondanks dat hier en daar wat
kanttekeningen werden geplaatst, in grote lijnen positief. “Wij zijn niet zo enthousiast over de locatie
voor deze plannen; De Fabriek ligt immers buiten de kern”, zo zei een woordvoerder van de fractie PvdA/
Groen Links. “Daar staat tegenover dat de 24-uurszorg bedoeld is voor zwaar dementerenden, die niet
alleen op pad kunnen. En het grote voordeel van De Fabriek is dat hier ook dagactiviteiten zijn voor deze
doelgroep. Het is de vraag wat dan zwaarder weegt: dit laatste of het feit dat we geen voorstander zijn van
wonen buiten de kern? Wij hebben uiteindelijk besloten om in te stemmen met dit voorstel, ook omdat er
behoefte is aan dit soort zorgplekken.”
PvdA/Groen Links was ook verheugd dat, dankzij de afspraken met BOEZst, een goede oplossing is
gevonden voor het parkeren. “Desondanks begrijpen wij de zorgen van omwonenden, en gaan we ervan
uit dat het college toezicht houdt op de gang van zaken rondom parkeren en ook het horecagebeuren
monitort. Op deze manier kunnen wij instemmen met dit plan.”
Ook andere fracties waren overwegend positief. Eenmansfractie Ton Hanssen sprak van ‘een uitstekend
plan’. “Ik hoop dat er hier nog meer van komen, aangezien de vergrijzing verder doorzet.” De VVD noemde
als pluspunt dat de horecavergunning is ‘opgehangen’ aan de maatschappelijke functie van De Fabriek.
“Dat betekent dat deze vergunning niet overeind blijft wanneer het pand ooit wordt verkocht aan een
commerciële partij.”
Voor AndersNu bleef het feit dat de genoemde ontwikkelingen buiten de kern wordt gerealiseerd een
pijnpunt. Ook is de fractie van het mening dat het oprekken van de horecavergunning van categorie 2
naar 3, en tijdens evenementen of feesten zelfs naar categorie 4, moet worden geregeld via de Algemene
Plaatselijke Verordening (APV). Daarnaast vindt AndersNu dat eerst een visie moet worden opgesteld
rondom deze materie. “We moeten duidelijk hebben waar we wonen wel en niet toestaan. Als een
boerderij leeg komt te staan en een ondernemer wil daar zorgappartementen maken, wat doen we dan?
Doen we dit vanuit hap-snap-beleid of handelen we vanuit een visie?”
Het CDA zag het niet zitten om eerst een visie op te stellen. “Wanneer we alles op slot gooien totdat we een
beleidsstuk hebben geformuleerd, dan is de buitenwereld helemaal veranderd tegen de tijd dat dit stuk
klaar is. En ondanks dat het niet in het centrum is, vinden wij dit een verantwoorde locatie.”

Uiteindelijk stemden alle fracties in met het gewijzigde bestemmingsplan voor De Fabriek, met
uitzondering van de fractie AndersNu. Jos Willems van AndersNu deze fractie stemde tegen.
Duidelijke beleidslijn
De raad, met uitzondering van de tegenstem van AndersNu, stemde ook in met de plannen van Hoeve
Braamhorst in Baarlo. Hier wordt momenteel dagbesteding geboden 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. Ook bij dit onderwerp ontstond een discussie over of er beleid moet
worden geformuleerd over wat de gemeente doet en wil met vrijkomende agrarische gebouwen in het
buitengebouwen. “In de toekomst komen veel agrarische woningen vrij. Staan we zorgwoningen op deze
plek toe, dan is volgens ons het hek van de dam en moeten we het ook op andere plekken doen.
Wij willen daarom eerst gefundeerd beleid”, onderstreepte AndersNu.
De andere raadsfracties deelden die mening niet. “In de stukken lees je dat het hier gaat om de
bestemming wonen extramuraal in combinatie met 24-uurszorg met indicatie. Datzelfde vind je terug in
de beschrijving van De Fabriek. Dat is een duidelijke beleidslijn, waar helemaal niets mis mee is”, zo was de
mening van de PvdA/Groen Links-woordvoerder.
Ton Hanssen van de gelijknamige eenmansfractie zei de bezwaren tegen een locatie als deze niet te
begrijpen. “Mijn moeder heeft in De Wietel gezeten; dat was helemaal niks. Dan woon je op zo’n boerderij
toch veel mooier? En veel oudere en dementerende mensen hebben op boerderijen gewoond, dus daarin
vinden ze een stukje herkenning. Als ik me in hun situatie bevond, wist ik het wel!”
Amendement
De raadsleden gingen ook, voor de derde maal op rij, in discussie over het plan om een pilot op te zetten
met vrije sluitingstijden voor de horeca in Peel en Maas. Naar aanleiding van eerdere discussies over de
vraag of het Mafcentrum in Maasbree en Sjiwa in Baarlo ook moeten aanhaken bij de pilot dienden het
CDA, de VVD en de Fractie Hesen een amendement in om deze jongerencentra ook mee te laten doen.
Deze centra horen weliswaar tot de paracommerciële horeca, maar vertonen volgens de genoemde
fracties veel overeenkomsten met de commerciële horeca. Ook hebben deze centra een duidelijke
horecafunctie voor volwassen. ‘Het afbreukrisico is groot wanneer het Maf en Sjiwa niet worden
meegenomen in de pilot. En beiden jongerencentra hebben aangegeven de verantwoordelijkheid die
hoort bij de pilot te willen en te kunnen nemen’, zo stond te lezen in het amendement.
Lokaal Peel en Maas gaf aan weliswaar te kunnen instemmen met de pilot, maar het niet wenselijk
te vinden dat het Mafcentrum en Sjiwa meedoen. “Als het niet meedoen aan de pilot echter leidt
tot inkomstenderving, zijn wij wel bereid om eventuele deelname van de jongerencentra tijdens de
eerstvolgende evaluatie tegen het licht te houden.”
Ton Hanssen gaf er ook de voorkeur aan om eerst te starten met de pilot. “Wanneer blijkt dat dit goed
loopt en er geen problemen zijn, kunnen de jongerencentra alsnog aansluiten.”
Doorsudderen
Burgemeester Wilma Delissen, die portefeuillehouder is in deze, benadrukte dat het niet eenvoudig is om
de beide jongerencentra mee te nemen in de pilot. “In de APV hebben wij schenktijden vastgelegd voor
paracommerciële instellingen; dat is verplicht vanuit de Drank- en Horecawet. En de wet verbiedt het
loslaten van deze schenktijden voor paracommerciële instellingen. Dan kun je het Maf en Sjiwa wel willen
laten meedraaien, maar feit is dat je als raad niet boven de wet kunt staan.”
De burgemeester benadrukte, naar aanleiding van vragen uit de raad, ook dat de pilot met vrije
sluitingstijden losstaat van het alcoholmatigingbeleid. De fractie Lokaal Peel en Maas benadrukte te
vrezen dat vrije sluitingstijden het alcoholmisbruik bevordert. De burgemeester gaf aan: “Desondanks
ben ik het met u eens dat we, vanwege het zorgwekkende drank- en drugsgebruik in onze gemeente,
stappen moeten zetten op het gebied van alcoholmatiging.” Uiteindelijk gaf de gemeenteraad groen licht
voor de start van de pilot, wat betekent dat horecagelegenheden in Peel en Maas vanaf 1 juli een jaar
lang zelf mogen bepalen hoe laat ze dichtgaan. Het amendement om het Mafcentrum en Sjiwa te laten
aansluiten bij de pilot werd aangehouden. Dit wordt voorgelegd aan de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten, die bekijkt of uitvoering van dit amendement wettelijk mogelijk is. Pas daarna zal de
gemeenteraad hierover stemmen. Kortom: ondanks het akkoord op het raadsvoorstel suddert de
discussie over de vrije sluitingstijden nog even door….

Huis van de Gemeente
Wilhelminaplein 1
5981 CC Panningen

Postbus 7088
5980 AB Panningen

(077) 306 66 66
info@peelenmaas.nl

www.peelenmaas.nl

Wat vindt u
van de
Sociale Raad?
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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.

Nee, nee en nog eens nee!
Afgelopen raadsvergadering was AndersNu minder enthousiast dan de
andere partijen en moesten wij drie keer nee tegen een raadsvoorstel
zeggen. Waarom? Een ‘nee’ was voor verruiming van de sluitingstijden
horeca. Wij hoorden meer tegenstanders dan voorstanders.

zorgappartementen met 24-uurs zorg.
Het bestemmingsplan wordt onder
andere misbruikt voor verruiming
van de horeca met maar liefst twaalf
keer per jaar een groot evenement.
Omwonenden maken zich daar terecht
zorgen over. Het terrein was vervuild
en ondanks verwijdering van vervuilde
grond is ons nog niet duidelijk of dit
voor honderd procent verwijderd is.
Waarom niet in de kern Maasbree?
Dicht bij de voorzieningen, wat zorgt
voor meer levendigheid. De Molenstraat

Totale magazijnleegverkoop

Landelijk, onder andere in
Alkmaar, is de situatie juist verslechterd. Daarnaast zijn er veel ouders
die zich zorgen maken. Voor ons is
een ijkpunt belangrijk voordat je er
een pilot op los laat. Een ijkpunt waar
heel duidelijk de omwonenden, maar
ook STAP (Nederlands Instituut voor

Alcoholbeleid) deel van uit moeten
maken. Deze laatste vanwege het overmatig alcoholgebruik onder jongeren in
Peel en Maas. Kortom, voor ons is deze
pilot onvolledig, dus nee. De Fabriek
in Maasbree wil uitbreiden. Zowel met
uitbreiding van de horecamogelijkheden als de realisatie van achttien

Totale magazijnleegverkoop

in Maasbree heeft mogelijkheden
voldoende en zo zien wij van het miljoen (plus sportvelden) nog iets terug.
Kortom zeker met de verruiming van
de horeca geen goed plan. Een kleine
troost is dat eventuele planschade
voor omwonenden voor de ondernemer zijn. Dit geldt in grote lijnen ook
voor de Braamhorst in Baarlo. Prima al
die plannen, maar niet op die plaats.
Het bestemmingsplan laat dit ook niet
toe en zo moeten er regelmatig uitzonderingen worden gemaakt. Dit laatste

zijn wij meer dan moe. Als dit met de
regelmaat van de klok wordt geschonden dan heeft dit weinig zin. Wij willen
samenhangend beleid en een visie van
wat wij willen met bijvoorbeeld vrijkomende gebouwen in het buitengebied.
Zodat u ook begrijpt wanneer wel en
wanneer iets niet kan. Het moet ook
niet zo zijn dat als iets niet volgens het
bestemmingsplan kan, het onder het
mom van sociaal maatschappelijk wel
mag. Dan is het einde zoek.
fractie AndersNu

Geen sluitingstijden meer voor de horeca

Na drie vergaderingen met veel discussie heeft de gemeenteraad
besloten dat per 1 juli de sluitingstijden voor de horeca in Peel en Maas
komen te vervallen.
Dit betekent dat een kroeg ook na
02.00 uur ’s nachts onder bepaalde
voorwaarden gewoon open mag
blijven en zelf mag bepalen wanneer
de deuren dicht gaan. Wel moeten
terrassen om 02.00 uur sluiten en

moet de betreffende ondernemer een
goedgekeurd overlastbestrijdingsplan
hebben. Meer vrijheid en gastvrijheid
voor de horeca dus, maar ook meer
verantwoordelijkheid voor de ondernemer.

plan. De capaciteit kan nu gebruikt worden voor andere zaken dan het sluiten
van feestjes om 02.15 uur.
De VVD is tot slot van mening
dat ook de jongerencentra MAF in
Maasbree en Sjiwa in Baarlo mee
moeten kunnen doen aan deze pilot.
Ze hebben immers een drank- en horecavergunning en vervullen een belangrijke sociale functie in onze gemeen-

Het is een pilot die één jaar gaat
duren. In verschillende omliggende
gemeenten is dit al succesvol ingevoerd. Het laten vallen van sluitingstijden van de horeca betekent vaak
dat mensen rustiger en gespreid naar
huis gaan, in plaats van dat men om
02.00 uur buiten gezet wordt en het
vervolgens op straat lang onrustig is.
Ook de politie is voorstander van dit

schap. Juridisch denken wij dat dit
kan, maar de burgemeester zoekt dit
nog voor ons uit. Het amendement
dat samen met het CDA en Fractie
Hesen werd ingediend, is daarom
aangehouden totdat dit is uitgezocht.
Hopelijk kan de raad ook hierover binnenkort een positief oordeel vellen.
Teun Heldens,
namens fractie VVD

CDA kiest kandidatencommissie
Het CDA Peel en Maas heeft een onafhankelijke kandidatencommissie
aangesteld die adviseert met welke kandidaten de partij deelneemt
aan de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar. Ook komt er een
advies over wie op welke plek op de kieslijst moet komen te staan.
Oud-wethouder Marlou Absil uit Helden is benoemd tot voorzitter van
de commissie.

Naast oud-wethouder Absil
maken Jac Verhaegen uit Kessel, Fred
Bongers uit Meijel, Germie Grutters
uit Maasbree, Peter van Horen uit
Beringe en Bas van de Mortel uit
Egchel deel uit van de kandidaten-

01

commissie. De gemeenteraadsverkiezingen vinden plaats op woensdag
21 maart 2018.
“Eén van de opdrachten van de
commissie is om te kijken naar een
goede afspiegeling van de samenle-

ving”, laat Hans Lansbergen, voorzitter van CDA Peel en Maas, weten.
“Een goede verdeling tussen mannen
en vrouwen en een vertegenwoordiging van alle leeftijdscategorieën zijn
voor ons essentieel.”
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Ad ve rtorial

In de herhaling:
Deregulering Arbeidsrelaties

GEZELLIG
GENIETEN

Door: Mathieu Hooijmaijers RB Belastingadviseur
Wellicht weet u het nog wel: De VAR (Verklaring Arbeids Relatie) zou worden afgeschaft en in plaats
daarvan zou de DBA (Deregulering Arbeidsrelaties) worden ingevoerd. Door niet langer vooraf zekerheid
te geven over de zelfstandigheid van een opdrachtnemer wilde de overheid schijnzelfstandigheid tegen
gaan.

HORST • 077 2300010 • ABELLE.NL

De VAR is inderdaad afgeschaft per 1 mei 2017 en
de DBA ingevoerd. Er is echter nog veel onduidelijk over
de positie van zelfstandigen. Dit heeft er geleid tot een
overgangsperiode, in eerste instantie tot 1 mei 2017,
daarna verlengd tot 1 januari 2018 en nu inmiddels tot
1 juli 2018.
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Graag tot ziens bij:

Doolgaardstraat 8
Horst aan de Maas
077 398 56 51
www.mariettemode.nl
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De overgangsperiode houdt in dat de
Belastingdienst geen naheffingen en boetes oplegt in
een situatie waarin (volgens de Belastingdienst) ten
onrechte is gewerkt als zelfstandige, terwijl dat een
loondienst had moeten zijn. Boetes kunnen nog wel
worden opgelegd aan kwaadwillende, waarvan de
staatssecretaris aangeeft dat het hooguit om enkele
tientallen belastingplichten gaat.

2e artikel

De Belastingdienst heeft inmiddels duizenden
overeenkomsten beoordeeld waarbij het
‘slagingspercentage’ op slechts 20 procent ligt (!)
Het lijkt alsof de praktijk een heel andere
voorstelling heeft van zelfstandigheid dan de fiscaal/
juridische theorie (of in elk geval de Belastingdienst).
Het is aan een nieuw kabinet, wanneer dat er komt,
om deze kluwen te ontwarren en de uitgangspunten
voor zelfstandigheid en schijnzelfstandigheid opnieuw
vast te stellen.

1 Euro

Tegelijkertijd blijft het mogelijk de overeenkomst
waaronder een zelfstandige opdrachtnemer samenwerkt met een opdrachtgever voor te leggen aan de
Belastingdienst, waarbij de Belastingdienst de zelfstandigheid beoordeeld.

Vestiging Horst
Spoorweg 10, 5963 NJ Horst, 077 398 46 00
Vestiging Roggel
Groenstraat 2, 6088 CW Roggel, 0475 49 46 28
www.innovista.nu
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15 VRAGEN

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

Naam
Woonplaats
Leeftijd
School

Anne Slot
Baarlo
15 jaar
Blariacum College

Wat is één van je favoriete quotes?
Waarom?
Ik denk vaak dat ik iets niet kan. Als ik
het dan probeer en het lukt me toch,
ben ik heel erg trots op mezelf. Daarom
is de quote ‘de kracht komt niet van
wat je kan doen, het komt van het
overwinnen van de dingen waarvan
je ooit dacht dat je het niet kon doen’,
mijn favoriet.
Als je ervoor kon kiezen om één
bepaalde leeftijd te hebben, welke
zou dat dan zijn?
Met 18 jaar ben je net officieel volwassen en mag je alleen autorijden
of rondreizen over de wereld. Als ik
18 jaar ben, ben ik waarschijnlijk met
mijn opleiding bezig. Het lijkt me een
hele leuke leeftijd.
Wat is jouw droomberoep?
Al sinds ik een klein meisje ben, weet
ik dat ik lerares op een basisschool wil

Kent u het gemak
van onze

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

worden. Ik vind het heel erg leuk om
met kinderen te werken. Mijn moeder
is zelf ook lerares en ik heb haar weleens geholpen op school met lesgeven.
Zo hielp ik de basisschoolleerlingen
met spelling en taal. Na mij middelbare school wil ik naar de lerarenopleiding voor basisonderwijs, de pabo,
in Helmond.
Als je naar het buitenland zou
moeten verhuizen, welk land zou dat
zijn?
Afgelopen mei zijn we met school vijf
dagen in Londen geweest en ik vond
de stad heel leuk. Als ik naar het buitenland zou moeten verhuizen, zou het
Londen zijn. Engeland ligt niet al te ver
van Nederland en de taal is makkelijk
te spreken.
Wat is de mooiste plek waar je ooit
bent geweest?
Twee jaar geleden heb ik met mijn
ouders en zus een rondreis door
Amerika gemaakt. We bezochten heel
wat plekken in het land, waaronder
de Grand Canyon. Dat is de mooiste
plek waar ik ooit ben geweest. We

aan
Anne Slot

hebben er heel wat foto’s gemaakt,
maar in het echt is het daar nog veel
mooier.
Als jij een topsporter zou zijn, waar
zou je dan heel goed in willen zijn?
Toen ik klein was had ik als droom om
topvolleybalster te worden. Ik volleybal
nu negen jaar bij de volleybalvereniging Tupos in Baarlo. Nog steeds vind ik
het een hele leuke sport.
Hoe zie jij jouw toekomst?
Ik zie mij in de toekomst met een man
en het liefst twee kinderen. Als beroep
sta ik voor de klas en als sport volleybal
ik nog altijd. Natuurlijk wil ik ook gelukkig blijven.
Welke vraag zou je stellen aan een
helderziende?
Hoe mijn leven er over een aantal jaar
uit zou zijn. Ik zou willen weten of mijn
dromen uitkomen. Word ik daadwerkelijk een lerares en krijg ik kindjes?
Eigenlijk ben ik ook best benieuwd
wanneer ik zal overlijden. Als ik dat
zou weten, zou ik misschien dingen
in mijn leven doen die ik anders nooit
gedaan had.

Wat is je mooiste/leukste
herinnering?
Afgelopen zomervakantie heb ik
gesnorkeld in de helderblauwe zee van
Curaçao. Ik vind de onderwaterwereld
heel erg mooi. We zwommen bij zeeschildpadden die we zelfs aan konden
raken. Alles wat we zagen tijdens het
snorkelen was bijna te mooi om waar
te zijn.
In welke bestaande film zou je zelf
willen spelen?
Ik ben een grote fan van de Harry
Potter-serie. Ik heb alle films al een
aantal keer gekeken en ze blijven leuk
en gaan nooit vervelen. Ik ben ook
naar de Harry Potter Expo geweest in
Utrecht. Ik vind het leuk om films over
toveren te kijken en erover te lezen.
Ik zou als Hermelien Griffel, naar mijn
mening het leukste personage, in de
Harry Potter-films willen spelen.
Wat zou je nog eens opnieuw willen
doen of beleven?
Ik zou de basisschool nog eens
opnieuw willen beleven. Ik had vroeger
niet door hoe zorgeloos de tijd op de
basisschool was. Je hoefde bijna niks
te doen en je nergens zorgen over te
maken. Daar had ik een hele leuke klas
en vriendinnen. Vooral het kamp en
de musical in groep 8 vond ik heel erg
leuk.
Wat vind je belangrijk in een
vriendschap?
Ik vind het belangrijk dat je je in een
vriendschap bij elkaar op je gemak
voelt. Ik vind het belangrijk dat je eerlijk bent tegen elkaar bent en niet liegt
als er iets is.
Als je terug in de tijd zou gaan, wat
zou je jezelf voor advies meegeven?
Ik zou mezelf het advies geven dat ik
goed ben zoals ik ben. Ik ben iemand
die zich snel van dingen iets aantrekt
en wil altijd dat iedereen mij aardig vindt. Inmiddels weet ik dat dat
gewoon niet kan en dat dat oké is.
Wat zou je nog willen doen in je leven?
Ik zou graag nog een keer parachute
willen springen. Toen mijn zus het een
tijd geleden deed, was ik nog wat te
klein en durfde ik niet. Mijn zus vond
het geweldig en wil het zelfs nog een
keer doen.
Wat zou je graag nog willen leren in
je leven?
Ik zou graag nog twee dingen willen
leren. Ten eerste wil ik graag leren
autorijden. Ik heb zin in het moment
dat ik 16,5 jaar oud ben en ik mag
beginnen met lessen. Verder wil ik
piano leren spelen. Ik vind het zo’n
mooi instrument. Thuis hebben wij
een piano staan, waar ik graag op zou
willen spelen.

VAKGARAGE
PEETEN BV

Onderhoud en
reparatie van
alle merken

APK

www.vakgaragepeetenbaarlo.nl

tel. 077 477 15 90

www.ikzoekeencontainer.nl
tel. (077) 320 97 00

De vlag kan
uit!
Voor velen is het dan nu
echt zo ver, na weken
zwoegen en spanning. De vlag
kan uit, de taart mag
gesneden worden en de fles
champagne kan ontkurkt
worden. Ze hebben het
diploma binnen en zijn
geslaagd!
Of het nu voor het
autorijbewijs, de middelbare
school of een vervolgopleiding
was, veel mensen in mijn
omgeving waren wel ergens
voor geslaagd. Afgelopen
vrijdag kregen ook de
herkansers hun uitslag.
Op Facebook kwam er iedere
dag wel een berichtje voorbij.
Bij deze dus ook gefeliciteerd
voor allen die geslaagd zijn.
Voor de ‘zakkers’: volgend jaar
gaat het zeker lukken.
Bij ons op school mocht bij
een groot aantal leerlingen de
vlag uit. Dit jaar kwam het voor
mij wel heel dichtbij:
vriendinnen deden examen.
Normaal leef je niet zo mee
met de uitslagen, maar dit jaar
was ik toch wel zenuwachtig
voor hen. Het lijkt me een
enorme opluchting als je na
vier, vijf, zes of misschien nog
wel meer jaar hard werken
eindelijk een beloning krijgt.
Ik ben benieuwd hoe het
volgend jaar voor mij en alle
klasgenootjes zal zijn om te
wachten op het verlossende
telefoontje. Voor mij is één vak
al afgerond, maar de spanning
zal net zo groot zijn. Ik wil alle
geslaagden nogmaals
feliciteren met hun diploma,
voor wat dan ook, en ze een
hele fijne vakantie toewensen.
Ook voor de rest, de
proefwerkweek zit er nu op,
dus het schooljaar ook en de
vakantie kunnen lekker
beginnen. Fijne vakantie!
Janique
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Onderlinge finale club

Ad Ewalts clubkampioen
biljartcompetitie Meijel
Door: biljartclub BC Joppe
Na een spannende halve-finaleavond werden op vrijdag 23 juni de finales gespeeld van de onderlinge biljartcompetitie van biljartclub BC Joppe uit Meijel. Drie van de vier partijen eindigden de vorige keer in een gelijkspel,
waardoor de winnaars door middel van penalty’s bepaald moesten worden.

Allereerst was het tijd voor de
finale om de Piet Strijbos-beker (bandstoten). Deze werd gespeeld door Leon
Engels en Ad Ewalts. Ad Ewalts won
deze partij in 27 beurten met 52 caramboles, een hoogste score van 5 en een
gemiddelde van 1,92. Leon kwam niet
verder dan 12 caramboles met een
hoogste score van 2 en een gemiddelde van 0,44.
Daarna werd de finale gespeeld
om de Oranje Cup (libre). Deze werd
gespeeld door Ad Ewalts en John

Strijbos. Wederom was Ad Ewalts de
sterkste. Hij won de partij in 31 beurten
met 120 caramboles een hoogste score
van 26 en een gemiddelde van 3,87.
John kwam niet verder dan 27 caramboles met een gemiddelde van 0,87 in
31 beurten.
Daarna volgde de prijsuitreiking.
De finalisten kregen de bijbehorende
wisselbekers en een aandenken.
Ook kregen ze een bloemetje namens
het hotel en de club. Ad mag zich clubkampioen noemen voor een jaar van

zowel het libre als van het bandstoten.
Een mooie prestatie.
Verder werd de Oranje Trofee nog
uitgereikt voor het percentuele hoogste
gemiddelde van de afgelopen MLBBcompetitie. Deze werd gewonnen door
Krijn Gartsen.
Ook de Ad Ewalts-beker voor het
hoogste aantal punten in de MLBBcompetitie van het afgelopen seizoen
werd uitgereikt. Deze werd gewonnen
door Math Lemmens. Ook hij kreeg een
bloemetje.

Zevende editie Knooppunt
Baarlo Loop
De zevende editie van de Knooppunt Baarlo Loop vond plaats op zaterdag 1 juli. Het was de vijfde wedstrijd
in het kader van het Midden-Limburgs Avondloopcriterium. Bij de 10 kilometer heren liep Menno Koolhaas met
32,03 minuten een parcoursrecord.
Bij de loop waren veel leden van
Atletiek Helden aanwezig. Bij de jeugd
wisten Guus van Riel bij de 1000 meter
en Loek Peute bij de 2.500 meter brons

te pakken. Op de 5 kilometer bij de
vrouwen werd Jolanda Verstraten eerste.
Bij de 5 kilometer voor vrouwen boven
de 40 jaar werd Tanja Wanten eerste en

Judith de Bruijn tweede.
Kijk voor alle uitslagen van de
Knooppunt Baarlo loop op
www.baarloloop.nl

Zware wedstrijd door regenval

Nick van Hout in top tien EK Quads
Door: motorpers.nl
De Beringse Nick van Hout is in het Europees Kampioenschap Quads in het Duitse Vellahn in de top tien
geëindigd. Het EK vond op zaterdag 24 en zondag 25 juni plaats. Het was door de regenval een hele zware
wedstrijd waarin de rijders en het materiaal tot het uiterste moesten gaan. Nick werd negende.
In de eerste manche kwam Nick
na een slechte start en zich een keer
vastgereden te hebben als twaalfde
over de finish. In de tweede manche
ging het beter en kwam hij na een
sterke wedstrijd op een zevende
plaats over de finish. Het weekend
begon op zaterdag positief voor Nick.
De baan lag er goed bij en in de vrije
training zagen zijn rondetijden er
goed uit. In de kwalificatie zette hij
een aantal keren aan en kwam hij
uit op een nette achtste tijd. Na de
kwalificatie begon het te regenen

waardoor het circuit er op zondagochtend heel slecht bij lag. Omdat het
circuit erg nat was besloot Nick om de
warming-up over te slaan, om zo het
materiaal te sparen. Een goede start
was van groot belang, maar hij kwam
in de eerste manche niet goed weg.
Al snel merkte Nick dat het rijden niet
lekker ging en tot overmaat van ramp
kwam ook nog vast te staan in de
modder. Ondanks deze tegenslag wist
hij er toch nog een twaalfde plaats uit
te halen. Tussen de manches in moest
alles in het werk worden gesteld om

de quad weer optimaal te prepareren.
Met nieuwe motivatie stond hij achter
het starthek voor de tweede manche.
Nick kwam niet lekker weg toen
het starthek viel, waardoor hij in de
achterhoede aan de wedstrijd moest
beginnen. Het rijden ging nu een
stuk beter dan in de eerste manche,
waardoor hij na een sterk gereden
wedstrijd op een zevende plaats over
de finish wist te komen. Met een 12-7
score in de manches eindigde Nick op
een negende plaats in het dagklassement.
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NK Minioren Dordrecht

Zilver en brons op NK
zwemmen voor Tijn van Kuijk
Door: Manon van Kuijk
De jaargangfinales voor de jongste zwemmers vond op zondag 2 juli plaats in Dordrecht. Tijn van Kuijk uit Maasbree
deed mee aan het Nederlands kampioenschap voor Minioren. Hij nam een zilveren en bronzen prijs mee naar huis.

William Scheenen de
beste bij viswedstrijd
Door: hengelsportvereniging HSV De Noordervaart
Op visvijver De Donk in Meijel vond op zondag 2 juli een wedstrijd
plaats. William Scheenen bleek de meeste vis binnen te hebben gehaald.
De dag ervoor waren er selectiewedstrijden voor het Limburg
kampioenschap.

Deze afsluitende wedstrijd wordt
gezwommen in een 50 meter bad,
wat een hele nieuwe ervaring was
voor Tijn, die bij zwemvereniging HZPC
in Horst zwemt. Hij begon met de
200 meter wisselslag. Daar behaalde
hij een tweede plaats.
Snel hierna volgde voor Tijn de

100 meter schoolslag. Ook hier wist
hij zich op het podium te zwemmen.
Na een goede race tikte hij als derde
aan. Voor Tijn stond de derde afstand
voor de ochtendsessie inmiddels op
punt van beginnen. Tijn zwom op de
100 meter rugslag naar een zesde
plaats.

Als laatste van de ochtend kon Isis
van Kuijk, de zus van Tijn, eindelijk aan
de slag. Isis, de jongste van het stel,
deed uitstekend haar best en werd
achttiende op de 200 meter wisselslag. De laatste afstand van de dag
voor Tijn was de 100 meter vlinderslag,
waar hij een zesde plek haalde.

Verenigingskampioenschappen Horst

Ruiters Maasbree verenigingskampioen Limburg

De deelnemers van zondag kwamen met grote verwachtingen naar
De Donk, aangezien er flink vis was
gevangen in de aanloop naar deze
wedstrijd. De teleurstelling was dan
ook groot dat het deze zondag tegenviel qua vangsten. Het was William
Scheenen die met ruim 10 kilo eerste
werd en de wisseltroffee in ontvangst mocht nemen. Tweede werd
Hay van Oyen, die in het andere vak
de eerste plek voor zich opeiste met
ruim 2700 gram, derde werd Huub
Peters met ruim 9,7 kilo.
Op zaterdag was er voor de
jeugd de tweede selectiewed-

strijd van Sportvisserij Limburg
voor het Limburgs kampioenschap
en plaatsing voor het Nederlands
kampioenschap Jeugd. De wedstrijd werd gevist op het kanaal
Wessem-Nederweert en van onze
vereniging deden vier jeugdvissers
mee. Danny Flipsen en Siem Dorssers
eindigden beide als derde en
waren daarmee geplaatst voor
het Nederlands kampioenschap.
Tevens lukte het Raf Dorssers en Joeri
van Lieshout om zich voor dit kampioenschap te plaatsen. Het NK wordt
gevist op zaterdag 9 september in
Steenwijk in het Beukerskanaal.

Door: Nikki Hendriks, ruitervereniging De Cowboys
De ruiters van ruitervereniging De Cowboys uit Maasbree waren zaterdag 1 juli in Horst. Daar vonden de
verenigingskampioenschappen Limburg plaats. De Cowboys uit Maasbree namen hier ook deel.

Panningen wint
tennistoernooi
Peel en Maas

Mariska Ewalds, Jette Staaks, Esther Roeven, Ilse Haenen, Thei Hendriks,
Nikki Hendriks, Sandra Haenen, Sharon Lemmen en Cielke Jansen
Dressuurruiters Sandra Haenen, Ilse
Haenen, Jette Staaks en Cielke Jansen
en de springruiters Mariska Ewalds,
Sharon Lemmen, Esther Roeven en
Nikki Hendriks kwamen tijdens de
wedstrijd uit voor De Cowboys.
Na het onderdeel dressuur stond
Maasbree aan kop met 24 punten

voorsprong op de nummer twee.
Het springonderdeel verliep vervolgens ook goed en hiermee ging de
titel verenigingskampioen 2017 én
het ticket voor de Nederlandse kampioenschappen in Ermelo mee naar
Maasbree.
Een dag later, op zondag 2 juli,

vond ook nog de reguliere wedstrijd van Horst plaats. Elisa Vaessen
behaalde met Groenrijk’s Tolana Z
hier een eerste prijs met maar liefst
80 stijlpunten in de klasse BB. En ook
Sharon Lemmen wist de winst binnen
te halen in de klasse M springen met
Fay de Tamerville.

Het jaarlijkse Peel en Maas tennistoernooi voor de jeugd uit de
gemeente vond op zaterdag 1 en zondag 2 juli plaats.
Tennisvereniging TV Grootveld uit Panningen organiseerde het
toernooi, waaraan ongeveer vijftig kinderen deelnamen en streden
om de wisseltrofee. Uiteindelijk mochten de tennissers en tennissters van thuisclub TV Grootveld uit Panningen de eerste prijs in
ontvangst nemen.

22

sport

06
07

Jo Smeets bij eerste herenteam

Belg nieuwe trainer Targos Bevo Hc
Door: Mat Nellen
De ervaren Belgische trainer Jo Smeets (58) wordt de nieuwe trainer van het eerste herenteam van handbalvereniging Targos Bevo Hc uit Panningen.
Smeets heeft in totaal 120 interlands gespeeld voor België en kwam
als linkshandige rechterhoekspeler
onder meer uit voor Hasselt (waar hij
zijn spelersloopbaan begon), Sittardia,
Neerpelt en Sasja. De voormalige
assistent-bondscoach van België had in
Nederland BFC onder zijn hoede en was
jeugdcoördinator bij Tongeren.

De laatste jaren was Jo Smeets
zeer succesvol als trainer-coach van
de dames van Initia Hasselt, waarmee
hij tweemaal kampioen van België
werd en éénmaal de beker won.
Smeets: “Ik zie Bevo Hc als een uitdaging. Er staat een goede ploeg en met
de aangetrokken nieuwe spelers is de
ploeg sterker geworden. Bevo Hc heeft

de kwaliteiten om mee te doen om de
prijzen. Samen met de spelers ga ik
die uitdaging aan. Ik ga uit van eigen
kracht. Bevo Hc is een gezonde vereniging, die goed in elkaar steekt.”
De nieuwe trainer wordt aangesteld
voor één seizoen, maar het is de intentie van beide partijen om voor langere
tijd met elkaar in zee te gaan.

Laatste jeugdwedstrijd MTB Baarlo
voor zomerstop
Door: Kirsten Janssen, mountainbikevereniging MTB Baarlo
De laatste landelijke jeugdwedstrijd vóór de zomerstop stond zaterdag 1 juli op het programma voor de renners
van mountainbikevereniging MTB Baarlo. De wedstrijd werd verreden in Apeldoorn, waar een technisch spannend
parcours op de planning stond.
In het ochtendprogramma was het
de beurt aan Zepp Aelen. Hij reed voor
de eerste keer in Apeldoorn. Hij kon
goed met het parcours uit de voeten en
kon overal op zijn fiets blijven zitten.
Net zoals veel andere renners, had
ook Zepp last van materiaalpech. Al in
de eerste ronde begaf de ketting het.
Einde wedstrijd voor hem. In het middag-

programma waren het Freek Bouten en
Finn Keunen die aan de start verschenen. Beiden hadden een goede startpositie, maar kwamen niet goed weg.
Freek heeft bijna de gehele wedstrijd op
een achtste positie gereden en dit was
ook zijn eindresultaat. Finn had het zwaar
tijdens deze wedstrijd. De gehele wedstrijd heeft hij rond een twintigste plaats

gereden. Zijn eindresultaat was een
zeventiende plaats. In de laatste categorie reed Tim Janssen. Net voor de start
reed Tim tot twee keer toe lek, waardoor
hij nog maar net op tijd kon opstellen.
Door het gehaast voor de start kon Tim
de aansluiting bij het rennersveld niet
vinden. Hij kwam niet in zijn ritme en
moest ook de wedstrijd verlaten.

Competitiefinale

Brons voor D2
van SSS Helden
Door: Ellen Berkers, gymnastiekvereniging SSS Helden
Het team van verplicht D2 van SSS Helden mocht op zondag 2 juli naar
Kerkrade voor de finale van de competitie. Ze hadden zich geplaatst voor
de finales door vier wedstrijden in de competitie te winnen. Ze namen
het op tegen de andere poulewinnaars van Limburg en wisten derde te
worden.
Het team bestond uit Julia
Janssen, Anouk Smets, Lincy Smeets,
Fleur Hermans, Nienke Timmermans,
Janne Driessen en Enya Thijssen.
Ze turnden goed, maar door drie val-

len op de balk was de eerste plaats
uit zicht. Uiteindelijk werd het team
derde in de spannende wedstrijd.
Tussen de eerste en derde plaats zat
slechts 2,5 punt.

Open Tennis Toernooi

Prijzenregen
tijdens tennis
toernooi BEVO
Voedsel van hier
op de kaart
zetten?

Ik doe
met je mee!

Thijs Janssen doet mee met Ted Scheeren en Limburg LEF
"Limburg LEF is een collectief van gedreven foodondernemers - waaronder
Lindeboom - dat hun producten én onze regio op de kaart zet. Vanuit onze visie
Banking for food, ondersteunen we dit initiatief!"

Bekijk de video over Limburg LEF op www.rabobank.nl/pml
Een aandeel in elkaar
Op de foto Thijs Janssen (links), Directeur Bedrijven Rabobank Peel, Maas en Leudal en rechts Ted Scheeren, verkoopleider
bij Lindeboom. Lindeboom is één van de deelnemers aan Limburg LEF

Door: tennisvereniging BEVO
De tiende editie van het Open Tennis Toernooi vond van maandag 26 juni
tot en met zondag 2 juli plaats. Tennisvereniging BEVO uit Beringe had de
organisatie ervan in handen. In de onderdelen vijf tot en met zeven in de
17+- en 50+-categorieën streden tennissers tegen elkaar om de prijzen.
Het was een sportief toernooi met
vele spannende wedstrijden. De weergoden waren de spelers redelijk goed
gezind geweest. Ondanks wat regen
in het weekend kon er gewoon door
worden gespeeld.

Zes winnende
koppels
In het heren dubbel 5 waren de
uitslagen Rick Bankers en Ron Geurts
tegen Inigo Beeker en Paul Linssen:
3-6, 7-5, 2-6. Kest Verhaegh en Twan
Verhaegh speelden in het heren dubbel
6 tegen John van de Pasch en Greon van
der Sterren. Daar werd het 6-4, 5-7, 7-5.

Chris Kempen en Marga Lemmen
speelden in het gemengd dubbel 6 tegen Erik Nijssen en Anita
Kessels-Sijben. De uitslag was 6-3,
7-5. Bij dames dubbel 6 speelden
Mieke Hillen en Ilse Thijssen tegen
Odette Albers en Ellen van den
Beucken: 4-6, 6-4, 6-2. Lars Hanssen
en Koen Maessen namen het in
heren dubbel 7 op tegen Roel van
Kimmenade en Martijn Manders.
Dat resulteerde in een uitslag van
6-1, 6-4. Ten slotte werd het 6-3,
7-6 bij het dames dubbel 7 tussen
Anja Hendrix met Ingrid Wesseling
en Henny Bankers-Van Ninhuys met
Karin Peeters-Janssen.
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GEPLUKT Ilda Pouwels

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.

mensen aanspreekt”, zegt Ilda. “We
zingen nummers van Adéle tot aan
Limburgstalige liedjes. Heel divers.”
Toch gaat het niet alleen om het
zingen, vertelt Ilda. “Natuurlijk is het
fijn om iedere keer helemaal los te
gaan en jezelf uit te leven met zingen,
maar bij ons is de derde helft ook
heel belangrijk. We hebben leden
in de leeftijd van 26 tot 75, dus alle
leeftijdsgroepen voelen zich thuis.
Iedereen die van zingen houdt, is
welkom.” Konzagro treedt vaak op bij
bijvoorbeeld evenementen en andere
koren. “Het is net waar ze ons voor
vragen. Laatst hebben we nog met
een cabaretier in DOK6 in Panningen
opgetreden. Dat was heel erg leuk.”
Ook organiseert de vereniging ieder
jaar een kerstconcert.

Steeds fanatieker
met paardrijden

Ruim dertig jaar gelden kwam Ilda (62) met haar man Louis in Koningslust wonen. Ze namen al twee kinderen mee vanuit Bladel en daar kwam er in
Koningslust nog eentje bij. Inmiddels zit Ilda bij verschillende verenigingen in het dorp, voelt ze zich er helemaal thuis en wil ze er echt niet meer weg.
Deze week wordt ze geplukt.
De reden dat Ilda en Louis naar
Koningslust trokken, was de reisafstand
naar het werk van Louis. “Hij werkt
bij Océ in Venlo en dat was vanuit
het Brabantse Bladel te ver rijden.
We trokken een cirkel om Venlo heen
en dit huis viel er toevallig binnen.
Dit beviel zo goed dat we hier naartoe

zijn gekomen.” Kinderen Leon (nu 33)
en Anne (31) verhuisden mee en in
Koningslust werd later nog Chris (29)
geboren. Inmiddels heeft Ilda ook twee
kleinkinderen.
Ilda werd geboren in Herten en
verhuisde later naar America, Bladel
en tenslotte Koningslust. Omdat ze nog

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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Adviserend
verkoper m/v
Ambitieus, commercieel, technisch, teamspeler

Oplossing vorige week:
6

8

“Totdat we een andere hebben
gevonden”, vertelt ze. “Het is een
hechte buurt met mensen die iets voor
elkaar over hebben. Er zijn zeventig
gezinnen lid en we organiseren zo’n zes

MBO diploma niveau 3-4 - (32/40 uur)
3

2

Van Adéle tot
Limburgse liedjes

activiteiten per jaar. Die zijn altijd heel
gezellig. Ik kwam erbij om mensen te
leren kennen en ik kan wel zeggen dat
dat gelukt is.”
Het leren kennen bleef niet alleen
beperkt tot de buurt. Ook zanggroep
Konzagro kan rekenen op de inzet
van Ilda. Daar zit ze nu zo’n tien jaar
bij. “Ik zing heel erg graag. Vroeger
al. Ik heb nog bij een jongerenkoor
gezeten. Zodra het met de kinderen
ging, ben ik bij Konzagro gegaan.”
Het popkoor waar Ilda secretaris van
is, bestaat uit leden uit heel Peel en
Maas. “Ik denk dat onze stijl veel

Filiaal Beringe

1
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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.

geen binding met de regio had, besloot
ze zich meteen aan te sluiten bij
buurtvereniging De Brookdiehk. Daar is
ze inmiddels al meer dan twintig jaar
penningmeester en nu ook tijdelijk
voorzitter.

Naast het zingen bij Konzagro
heeft Ilda nog twee grote hobby’s. Eén
daarvan is het paard van haar dochter
Anne. Die is gestald in een wei bij het
huis van Ilda en Louis. “Ik zet hem ’s
morgens altijd buiten en ’s avonds
weer terug in de stal. Het begon jaren
geleden als een hobby van Anne, maar
ik ben altijd meegegaan naar de wedstrijden en op een gegeven moment
werd het ook mijn eigen hobby. Ik houd
bij wedstrijden onder meer het paard
vast, lees de proeven voor en treed op
als begeleider. Inmiddels ben ik net zo
fanatiek in het paardrijden als Anne.”
Om weer tot rust te komen, houdt
Ilda zich ook veel bezig met bloemen.
“Ik ben altijd huisvrouw geweest, maar
ik heb wel een bloemistenopleiding
gevolgd in Horst en Heerlen. Ik heb nog
even in een bloemenwinkel gewerkt,
maar dat was het niet helemaal.
Nu maak ik als hobby bloemstukken.
Soms voor bruiloften en soms ook
zaken als een grafwerkje.” De groene
vingers komen ook van pas in de grote
tuin achter het huis. “We moeten
iedere week veel ‘frotten’ in de tuin,
maar het levert ook veel op. Na zoveel
werk bloeit alles in de tuin speciaal
voor jou.”

Je bent als aankomend verkoper de vraagbaak en (op termijn) expert op het gebied van onze product-groepen in
lucht, water en/of elektriciteit. Je werkt actief mee in het team aan de uitvoering van de verkoopplannen. Je wilt
het vak van verkoper (verder) leren en meegroeien met de organisatie.

Solliciteren? Zie de volledige
vacaturetekst op www.wildkamp.nl

24

cultuur

06
07

Pleinfestijn in Maasbree
Groepen, koren, bandjes, kapellen, dansgroepen en slagwerkers zijn op zaterdag 8 juli te zien en te horen bij
het Pleinfestijn in Maasbree. Het Maasbrees Mannenkoor en jongerencentrum ’t Mafcentrum organiseren het
evenement dat van 17.00 tot 22.30 uur plaatsvindt op het Clockenslaghplein. Het thema is Limburg.

Jeugdtalent en ervaren muzikanten

Afsluiting met Kaup
manconcert Helden
Om het muzikale jaar op een traditionele manier af te sluiten, geeft
fanfare St. Cecilia uit Helden op maandag 10 juli het Kaupmanconcert.
Deze vindt plaats in de Kaupman in Helden.
Zowel jeugdig talent als ervaren muzikanten laten tijdens het
Kaupmanconcert hun kunsten horen.
De blokfluiters, de slagwerkklas en
het leerlingenorkest laten zien en
horen wat ze geleerd hebben, de
slagwerkers maken er een ritmisch en

melodieus feest van, het jeugdorkest
treedt op met zang en het fanfareorkest leidt de bezoekers onder andere
een sprookjesachtige wereld binnen.
Het concert in winkelcentrum
de Kaupman in Helden begint om
19.30 uur.

Muzikale hulde

Huldigingsconcert
Harmonie Eendracht
Deelnemers aan het evenement
zijn onder andere Breethaler die het
Maasbrees Mannenkoor muzikaal
ondersteunen. Verder komen onder
meer het Jongemannenkoor en band,
Velocity, Slem, DéDé danceballet,
Toemârop, Bertie en Loek, Glanz,

Dansgarde Den Hab, Eierjônge, Ech
Slech, koor C-side en de jeugdfanfare
voorbij. De toegang is gratis.
Het optreden van Vocalgroup
Brits wordt speciaal aangezien
het de eerste keer wordt voor de
nieuwe dirigent Math Dirks. Die is

als bas verbonden aan het Groot
Omroeporkest en was hoofdvakdocent
solozang aan het Tilburgs conservatorium. Hij staat sinds maart voor de
groep. Speciaal voor het Pleinfestijn
studeerde de zanggroep een kleine
medley van Toon Hermans in.

400
400
400

Het traditionele huldigingsconcert van Harmonie Eendracht uit Meijel
vindt op zondag 9 juli plaats. Bij het concert wordt een muzikale hulde
gebracht aan de Meijelnaren die het afgelopen jaar een feestelijke
mijlpaal hebben gevierd.
Naast een optreden van alle geledingen van harmonie Eendracht wordt
er ook aandacht besteed aan alle
geslaagden van Tone Muziekles en
kiest de harmonie de muzikant van

het jaar. Het concert wordt gehouden
in gemeenschapshuis D’n Binger
in Meijel en begint om 10.30 uur.
De toegang voor het optreden van
de Meijelse vereniging is gratis.

Nederlandse Bijenhoudersvereniging

€
€
€
€

Open dag bij
de imker

Sjors en Kim Vaessen uit Maasbree openen tijdens de Landelijke Open
Imkerijdagen op zaterdag 8 juli de poorten van hun imkerij in Helden.
Wie meer wil weten over bijen en wil zien hoe het er in een imkerij aan
toegaat, kan een kijkje komen nemen.

terug op je notariskosten
terug
je Hypotheek
notariskosten
bij eenop
SNS
bij
eenop
SNS
Hypotheek
terug
je SNS
notariskosten
Klop nu aan
bij een
Winkel
of kijk op snsbank.nl voor de actie
Klop
aan SNS
bijje
eennotariskosten
SNS
Winkel
bij nu
een
Hypotheek
terug
op
of kijk op snsbank.nl voor de actie

bijKlopeen
SNS
nu aan
bij eenHypotheek
SNS Winkel
of kijk op snsbank.nl voor de actie

Klop nu aan bij een SNS Winkel
of kijk op snsbank.nl voor de actie

€

Meer over de actie vind je op snsbank.nl/hypotheekactie

t

str
aa

str
aa

t

Be

atr

ast
raa
t

ixs

tra
at
Jul
ian
atr
ast
ixs
raa 386
tra
t
at

Raadhuisplein 38, Panningen
t

ter
s

Be

386

a

tri Ju
Raadhuisplein 38, Panningen
xs li

str
aa

Pa

uis
str
aa

ter
s

t

t

Ra
ad
h

str
aa

Be

uis

Pa

ter
s

Ra
ad
h

Pa

t

Ra
ad
h

t

uis

Vraagstin
tra an
raa de winkel naar de voorwaarden.
a a
str
aa
t

Vraag in de winkel naar de voorwaarden.
386
t

Raadhuisplein 38, Panningen
B
str
aa

str
aa

ter
s

t

uis

Pa

ea

tri

xs

tra
at

Vraag in de winkel naar de voorwaarden.
Ra
ad
h

€ 400 terug

oriëntatiegesprek. En neem deze bon mee.
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Maak nu een afspraak in onze winkel of op
snsbank.nl voor een gratis en vrijblijvend
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‘Wat doen bijen nu precies?’,
’Hoe groot is een bijenvolk?’,
’Waarom gaan ze zwermen?’,
’Waar komt honing vandaan?’ en ’Wat
doet een imker?’, zijn allemaal vragen
die tijdens de open dag kunnen
worden gesteld. Het weekend wordt
georganiseerd door de Nederlandse

Bijenhoudersvereniging en haar lokale
afdelingen. Elk jaar doen er zo’n 250
imkers of lokale imkerverenigingen
aan mee.
Imkerij BreeBees in Helden is
zaterdag 8 juli van 10.00 tot 16.00 uur
geopend. De locatie wordt aangegeven door middel van bordjes.
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Carbagerun ten behoeve van Plattelandshoés

Kiwanis met oude auto’s
naar Litouwen
Serviceclub Kiwanis Peel en Maas doet dit jaar mee aan de Carbagerun. Ze halen met de deelname geld op voor
hospice en verblijfhuis Plattelandshoés. De Carbagerun is een rally van auto’s van 17 jaar oud die een dagwaarde
hebben van minder dan 500 euro.

cultuur 25

Optredens kapel en ChantalZingt

Tuinconcert fanfare
St. Aldegondis
Fanfare St. Aldegondis uit Maasbree houdt vrijdag 14 juli een
tuinconcert. Deze vindt plaats in de tuin van Café de Pool in Maasbree.
De voormalige midgetgolfbaan
bij het café is helemaal opgeknapt
en veranderd in een verlichte tuin.
Naast een optreden van de fanfare

laten ook kapel De Koëlemoëters en
ChantalZingt hun muzikale kunsten
horen. Het concert begint om 20.00
uur en de entree is vrij.

Live bijwonen

Wielertalkshow L1
komt naar Kessel
De wielertalkshow Tour de L1mbourg van omroep L1 strijkt op
donderdag 13 juli neer bij Kasteel De Keverberg in Kessel. De live-uitzending kan worden bijgewoond.
De Limburgse omroep verzorgt tijdens de Tour de France in
totaal 22 live-uitzendingen waarin
het wielrennen centraal staat.
De presentatie is in handen van
Sander Kleikers. Hij wordt tijdens de
talkshow bijgestaan door analyticus en oud-wielrenner Gert Jakobs.

Kiwanis doet met twee teams van
drie personen en twee auto’s mee
aan de rally. Het Plattelandshoés kon
gesteund worden door een auto-onderdeel te adopteren. Op zondag 2 juli vertrokken de zes mannen vanuit Momus
in Panningen naar het Drentse Meppel.
Van tevoren schonk Kiwanis nog een
grasmaaier aan het Plattelandshoés
om de tuin te onderhouden die door de
serviceclub is aangelegd.
In Meppel was op zondag de

samenkomst van in totaal zo’n
550 wagens uit heel Nederland voor de
Carbagerun. Op maandag 3 juli ging de
rally van start. Op de Facebookpagina
Kiwanis Peel en Maas Carbagerun zijn
de verrichtingen van de Peel en Maasequipe te volgen. Volgens een bericht
op het sociale medium had één van de
twee teams al op de eerste dag een
probleem met de luchtvering, maar kon
dat wel opgelost worden.
De eerste etappe bracht de deel-

nemers naar Bautzen in Duitsland.
Dinsdag was de finish in Bydgoszoz
halverwege Polen, op woensdag
eindigde de rit in Kauns in Litouwen,
op donderdag is Valgamaa in Estland
de eindlocatie en de grote finale is op
vrijdag. Die brengt de deelnemers naar
Vilnius in Litouwen.
Kijk voor meer informatie over het
Kiwanis-team in de Carbagerun op de
Facebookpagine van de equipe of op
www.plattelandshoes.nl/carbagerun

Daarnaast verzorgen verslaggevers
Kim Langeslag en Bas van Mulken
bijdrages vanuit Frankrijk.
Belangstellenden kunnen de
live-uitzending gratis bijwonen in
Kasteel De Keverberg in Kessel.
Vanaf 17.30 uur kunnen wielerfans
aanschuiven bij de talkshow.

Slotconcert Semper Avanti

Weer samenwerking Grashoekse
en Egchelse fanfares
Fanfare en drumband Semper Avanti uit Grashoek houdt op zaterdag
8 juli het jaarlijkse slotconcert in gemeenschapshuis De Ankerplaats in
Grashoek. Wederom is er een samenwerking gezocht met muziekvereniging Egchel. Eerder dit jaar traden de twee muziekverenigingen al samen
op in Grashoek en Egchel.
De twee verenigingen brengen
onder meer de nummers Africa,
Rosanna en Stop loving you van
Toto, Free World Fantasy, Het Dorp
en muziek van de Disneyfilm
Frozen ten gehore.

Optreden van
De Drumkids
Ook is er een optreden van het
jeugdensemble van Semper Avanti.

Zij spelen ook een stuk samen met
De Drumkids.
De drumband van Semper Avanti
treedt ook op en speelt met enkele
blazers van de fanfare het nummer
Tribute to Mangione. Verder spelen
zij nummers als War van Kensington
en You’re the Voice van John
Farnham. Samen met De Drumkids
speelt de drumband een medley van
de nummers Home en Geronimo.
Het concert begint om 19.30 uur.

Cursussen tekenen en schilderen

Kleuters De Pas aan de slag
bij de bakker
In het kader van het thema ‘Maken van je eigen product’ gingen de kleuters van basisschool De Pas
uit Helden op bezoek bij de bakker. Tijdens het schoolproject leerden de kinderen over grondstoffen en
materialen, leerden ze hoe producten in elkaar zitten en gingen ze zelf aan de slag bij Bakkerij Op
De Beek en atelier Oet De Verf van Daelzicht, allebei gelegen in Panningen. Ze maakten, met hulp van
aanwezige cliënten, hun eigen koekjes en creëerden samen een kunstwerk.

Atelier
Marian Litjens

Geef je
r
nu op voo e
w
u
ie
het n
schilderseizoen!

www.marianlitjens.com | Loevestraat 51 Horst | 06 41 30 41 76

26

cultuur

06
07

Agenda t/m 13 juli 2017
vr
07
07
za
08
07

Kermis Panningen (t/m wo 14 juli)
Tijd: vanaf 15.00 uur
Locatie: centrum Panningen

zo
09
07

Tijd: 10.30 uur
Organisatie: Harmonie Eendracht
Locatie: gemeenschapshuis D’n Binger Meijel

Open Imkerijdag

Terrasconcert

Tijd: 10.00-16.00 uur
Locatie: BreeBees Helden

Tijd: 11.00-13.00 uur
Locatie: Hoeve De Middelt Kessel

Pleinfestijn

Optreden Vocante Neer

Tijd: 17.00-22.30 uur
Organisatie: Maasbrees Mannenkoor en ‘t Mafcentrum
Locatie: Clockenslaghplein Maasbree

Tijd: 11.00-13.00 uur
Organisatie: Den Soeten Inval
Locatie: Kasteel De Keverberg Kessel

ma
10
07

Zomerconcert
Tijd: 19.30 uur
Organisatie: fanfare en drumband EMM
Locatie: dorpshuis De Sprunk Koningslust

di
11
07
wo
12
07
do
13
07

Huldigingsconcert

Tijd: 14.00-16.00 uur
Locatie: gemeenschapshuis De Engelbewaarder Baarlo

Open Air Concert
Tijd: 19.00 uur
Organisatie: Meijels Mannenkoor
Locatie: Raadhuisplein Meijel

Tour de L1mbourg
Tijd: 17.30 uur
Organisatie: L1
Locatie: Kasteel De Keverberg Kessel

Kaupmanconcert
Tijd: 19.30 uur
Organisatie: fanfare St. Cecilia
Locatie: winkelcentrum De Kaupman Helden

Slotconcert

Woningbrandoefening

Tijd: 19.30 uur
Organisatie: fanfare en drumband Semper Avanti
Locatie: gemeenschapshuis De Ankerplaats Grashoek

Tijd: 19.30 uur
Organisatie: Brandveilig Leven en brandweer Baarlo
Locatie: gemeenschapshuis De Paort Kessel

Zomermarkt
in Maasbree

Muzikale ontmoetingen met de
Heljese Bube

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

De zomermarkt in Maasbree op
zondag 2 juli kreeg te maken met
regen, al bleef het volgens de organisatie maar bij één bui. “Daarna en
ervoor was het prima marktweer”,
laat het Maasbrees Mannenkoor als
organisatie weten. “Alles is prima
verlopen en de animo was redelijk.”
Voor de mensen die net op het foute
moment op de markt waren, was een
extra bescherming tegen de regen niet
overbodig. Het was de 29e editie van
het evenement.

Hebben we, kunnen we, doen we! Open Air Concert
Wivo levert een reeks aan machines voor in en rondom de tuin voor particulieren en bedrijven.

Meijels Mannenkoor
Het Meijels Mannenkoor houdt ter afsluiting van het muzikale seizoen
een Open Air Concert op het buitenterras van gastrobar D’n Burgeméster
op het Raadhuisplein in Meijel. Het concert vindt plaats op woensdag
12 juli en begint om 19.00 uur.
Het koor van mannen uit
Meijel en omstreken heeft sinds
kort ook de roepnaam Méél
Voices gekregen. Het 40-jarige
mannenkoor brengt een luchtig
programma ten gehore bij

Beschikken over een eigen werkplaats voor service, onderhoud en reparaties
Machines zijn bij ons ook te huur
Ervaren en vakbekwame monteurs
Deskundig advies in onze showroom
6 dagen per week geopend
Gespecialiseerd in beregeningen en pomptechniek
Uitgebreid assortiment PVC en bevestigingsmaterialen
Wivo Deurne B.V. | Dubloen 13 | 5751 PX Deurne
(0493)-314656 | info@wivodeurne.nl | www.wivodeurne.nl
Wivo Grashoek B.V. | Helenaveenseweg 13 | 5985 NK Grashoek
(077)-3082540 | info@maessentuinenpark.nl | www.maessentuinenpark.nl

het concert in de buitenlucht.
Ze worden op de avond begeleid
en gedirigeerd door Sylvia Berghs.
Kijk voor meer informatie
over het mannenkoor op
www.meijelsmannenkoor.nl

Terrasconcert bij
Hoeve De Middelt
Hoeve De Middelt in Kessel houdt op zondag 9 juli een terrasconcert.
Entertainband Timbre Tajiri uit Baarlo komt twee uur lang optreden.
Timbre Tajiri speelt voornamelijk
pop, soul, jazz en bigbandmuziek,
zowel instrumentaal als vocaal en
voegde onlangs een gitaarsectie toe
aan het gezelschap. Daardoor kon
het repertoire uitgebreid worden.
Naast moderne hits worden ook ever-

greens gezongen en gespeeld door de
Baarlose band.
Het terrasconcert vindt plaats
van 11.00 tot 13.00 uur bij Hoeve
De Middelt. Het terras is aan de
straatkant open en verder omsloten
door de gebouwen van de hoeve.
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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 9 juli
H. Mis 09.30
Woensdag 12 juli
H. Mis 09.00 uur sacristie

Parochie Egchel
Misintenties NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
T 077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 9 juli
H. Mis 11.00 uur – Introductie
kapelaan Piet Houben t.i.v.
Peet Ghielen (sterfdag)
Doopviering 14.00 uur:
Niels Cuppen
Zondag 16 juli
Geen H. Mis

Cluster MKBE
Parochie Maasbree
Misintenties NL58RABO0131009173
Pastorie Dorpstraat 4
T 077 465 12 19
E par.aldegundismaasbree@hetnet.nl
W www.parochiemaasbree.nl
Kerkdiensten
Vrijdag 7 juli
Eerste vrijdag van de maand.
Vanaf 09.00 uur wordt de
H. Communie gebracht bij zieken
en ouderen.
Zondag 9 juli
H. Mis: 11.00 uur.
Lectoren: Mevr. Riky Jans - Mevr. Els
Hanrats
Zang: Dameskoor
Intenties:
Jaardienst Anna Verheijen en
Louisa Verheijen.
Jaardienst Jozef Peeters en Anna
Jochems, zoon Sef, schoondochter
Astrid en schoonzoon Harry.
Jaardienst Graad Colbers.

Parochie Grashoek
Misintenties NL24 RABO 0141910526
A. Cruijsberg T 077 307 52 93
Spreekuur in kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
Zondag 9 juli
H. Mis 11.00 uur t.i.v. Pastoor Albert
Raijmaekers
Zaterdag 15 juli
H. Mis 19.00 uur – introductie kapelaan
Piet Pouben t.i.v. Jan Siemieniec (jaardienst) en voor Grazyna Siemieniec

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 7 juli
De H. Communie wordt thuisgebracht
09.00 uur
Zaterdag 8 juli
Huwelijksviering 14.00 uur: Peggy Huijs
en Martijn Koot met koperensemble

Overleden
Ed van der Sterren, Heierveldlaan 35,
49 jaar.
Gedoopt is - zondag 2 juli: Kaylie
Kempen

Parochie Kessel
Gezinsbijdrage NL39RABO0125305311
Pastorie Dorpstraat 13 T 077 462 12 65
E lajverhaag@parochiekessel.nl
Kerkdiensten
Zaterdag 8 juli
19.15 uur. Jaardienst voor Maria
Coenen, Charles Beckers en de ouders
Beckers/Diepenbroek.
Zondag 9 juli
14.00 uur. Doop van Luna Lenders.
Perkerveld 8.
Woensdag 12 juli
9.00 uur H.Mis voor de zieken van de
parochie.
Zaterdag 15 juli
19.15 uur. Jaardienst voor Henk
Heymans.
Zondag 16 juli
15.00 uur, Doop van Yfke Lamers uit
Baarlo.

Optreden
basisschool en
Semper Avanti
Jeugdleden van basisschool De Horizon in
Grashoek, jeugdslagwerkgroep De Drumkids,
het jeugdensemble van de fanfare en de
blokfluiters hebben onlangs de jaarlijkse
voorspeelmiddag gehad. In gemeenschapshuis
De Ankerplaats lieten zij per groep een muziekstuk horen dat ze ingestudeerd hadden onder
leiding van muziekdocente Karen van den
Broek. Opgeven voor muzieklessen van komend
jaar kan bij Yvonne Janssen via 077 307 51 06
of yvonnejanssenlobe@gmail.com

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 8 juli
Geen H. Mis
Zaterdag 15 juli
H. Mis 17.30 uur – Introductie kapelaan
Piet Houben

Spreekuur
maandag 19.30 tot 20.00 uur en
donderdag van 11.00 tot 12.00 uur
secr.kerkbestuurmeijel@vodafonethuis.nl
Kerkdiensten
Donderdag 6 juli
H. Mis 09.00 uur t.i.v. alle parochianen
09.30-10.00 uur Stille Aanbidding
Zaterdag 8 juli
H. Mis 19.00 uur – dameskoor t.i.v. Truus
Lutters-op het Veld (coll); Henk Vlek en
Truus Derckx (jaardienst); Bert van Bree
(uit dankbaarheid); uit dankbaarheid
Maandag 10 juli
Stille Aanbidding 18.30 uur
Rozenkrans 19.00 uur
Dinsdag 11 juli
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen,
aansluitend koffiedrinken
Donderdag 13 juli
H. Mis 09.00 uur t.i.v. alle parochianen
09.30-10.00 uur Stille Aanbidding

Parochie Meijel

Parochie Panningen

Misintenties NL16 RABO 0133405613
Pastorie Kerkstraat 5
T 077 466 18 50
W www.parochiemeijel.nl

Misintenties NL44 RABO 0141900660
Parochiecentrum Wilhelminastraat 14
T 077 307 13 88
info@parochiecentrumpanningen.nl

Mededelingen
Onze oprechte deelneming aan de
Familie Kwarten met het overlijden van
Moeder en Oma.
Onze oprechte wensen aan het bruidspaar Wouter Heines en Laura Jacobs.

Ogenzegening
H. Odilia in de H. Petruskerk in Baarlo.
Zondag 16 tot en met zondag 23 juli
2017.
Zondag 16 juli
9.30 uur H. Mis en ogenzegening.
15.00 uur Lof en ogenzegening.
Woensdagmiddag 19 juli
15.00 uur Lof en ogenzegening.
Donderdag 20 juli
8.30 uur H. Mis en ogenzegening.
Zaterdag 22 juli
17.00 uur H. Mis en ogenzegening
inVerzorgingshuis Ter Borcht.
Zondag 23 juli
9.30 uur H. Mis en ogenzegening,
15.00 uur Lof en ogenzegening. Sluiting
Odilia-octaaf.

fanfare St. Cecilia
Zondag 9 juli
H. Mis 10.00 uur – herenkoor t.i.v.
Gerard Berghs (jaardienst); Ton van der
Zandt, mgr. Willy Heuvelmans en fam.
Heuvelmans-te Locke; Thei Lemmen en
Noor Lemmen-van Nienhuijs (col).

Parochie Koningslust

Parochie Baarlo
Misintenties NL31RABO0103903976
Pastorie Markt 3 T 077 477 12 75
E pastoor@parochiebaarlo.nl
W www.parochiebaarlo.nl
Kerkdiensten
Vrijdag 7 juli
vanaf 9.00 uur wordt de H. Communie
gebracht bij zieken en ouderen thuis.
Zondag 9 juli
9.30 uur H. Mis. Ouders Jac. Segers en
Nellie Segers-Brueren.
13.00 uur Doopviering van Teun
Gubbels, Hummerenweg.
Donderdag 13 juli
8.30 uur H. Mis.
Diensten Verzorgingshuis “Ter Borcht”
Zaterdag 8 juli 17.00 uur H. Mis.
Zaterdag 15 juli
17.00 uur Gebedsdienst.

Parochie Kessel-Eik
Misintenties NL41RABO0125300522
Misintenties 25,L. Timmermans T 077 462 16 78
Kerkdiensten
Zondag 9 juli
9.30 uur H. Mis Jaardienst Wiel
Teeuwen en Lies Teeuwen Salemans

Open maandag- dinsdag- woensdag
en donderdag van 09.00 tot 11.30 uur
Kerkdiensten
Vrijdag 7 juli Geen ziekencommunie
Zaterdag 8 juli
H. Mis 19.00 uur – samenzang t.i.v.
Bernard Segers, Gertruda Pubben, Julie
Segers en overl. fam. (gest. jaardienst)
Zondag 9 juli
H. Mis kapel Missiehuis 10.30 uur
t.i.v. 50-jarig huwelijk Jeàn en Jenny
Willems-Nacken en overl. fam.

www.vincentiusparochies.nl
Pastoor Peter van der Horst
077 307 14 88 | 06 21 20 21 18
pet.horst@home.nl
Kapelaan Roger Maenen
077 466 18 50 | 06 12 92 28 34
roger.maenen@ziggo.nl
Kapelaan Piet Houben
06 57 58 75 06
phjhouben@onsbrabantnet.nl
Kerkbestuur | 077 307 14 88
kerkbestuur@vincentiusparochies.nl
Misstipendium zon- en feestdagen
€ 25,00 | door de week € 10,00

Zondag 16 juli
9.30 uur H. Mis Voor de parochie.
Mededelingen
Fam. Heymans sterkte met het overlijden van jullie vader, schoonvader.
Fam. Muurmans-Stoucken sterkte
met het overlijden van u echtgenoot,
vader, schoonvader, en opa.

Administrator (pastoor):
deken de Graaf Woutering
077 398 14 16
a.degraafwoutering@rkhorst.nl
Maasbree/Baarlo:
kapelaan te Boekhorst
077 477 12 75 | 06 52 29 66 46
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
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Tummers

Ons Service Center
is er voor u!
EP:Tummers heeft een uniek Service Center in de winkel in Panningen, Roermond en
Echt. Ons Service Center is hét aanspreekpunt wanneer u ondersteuning nodig heeft
met technische vragen of problemen. Heeft u bijvoorbeeld een storing op uw tv en weet
u niet hoe u dit moet oplossen? Geef ons dan een belletje, stuur ons een mailtje of kom
even bij ons langs. Daarnaast kunt u in ons Service Center ook terecht voor reparaties,
onderdelen, (IT-)accessoires en installatiematerialen. Wij helpen u graag!

Service met een hoofdletter S.
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!

Team Panningen

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

Niet goed, geld terug garantie
Heeft u achteraf gezien toch liever een ander formaat tv? 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.

Afbeeldingen kunnen afwijken. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

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

Tegelen
Engerstraat 2
5931 EL Tegelen
T. 077-3738511

Heythuysen
Dorpstraat 82
6093 ED Heythuysen
T. 0475-440353

Roermond
Schaarbroekerweg 28
6042 EJ Roermond
T. 0475-425262

Horst
Hoofdstraat 25
5961 EX Horst
T. 077-3983021

Echt
Zuiderpoort 68
6101 KA Echt
T. 0475-319595

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

