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Op bezoek bij de imker
De Nederlandse Bijenhoudersvereniging had het weekend van zaterdag 8 en zondag 9 juli uitgeroepen tot Landelijke Open Imkerijdagen. Imkers Kim en Sjors Vaessen van
imkerij BreeBees in Helden gaven bezoekers op zaterdag een kijkje achter de schermen. “We hebben onder andere uitgelegd hoe honing wordt gemaakt. Dat gebeurt doordat
bijen nectar uit bloemen halen, dit vervoeren in hun maag en in het volk omzetten naar honing. Wist je dat de smaak van honing wordt bepaald door de bloemen en het
weer?” Ook legde de imker uit wat er gebeurt als de bijenkoningin overlijdt: “Dan zorgt het volk zelf voor vervanging van die koningin. Een tiental larfjes krijgt dan extra
koninginnegelei gevoerd, waarna er ééntje overblijft die de nieuwe koningin wordt.” Imker Kim Vaessen kijkt tevreden terug op de open dag. “Door de uitleg die we hebben
kunnen geven aan ouders en kinderen hebben we weer een stukje angst voor bijen weg kunnen nemen.” (Foto: Jac Willekens, fotoclub Kiek Ze)

Besluit na evaluatie muziekonderwijs

College versoepelt voorwaarden subsidie
Op basis van een evaluatie van het muziekonderwijs in het schooljaar 2015-2016, heeft het College van B&W
van Peel en Maas besloten om het beleid rondom het muziekonderwijs op basisscholen aan te passen. Zo wordt het
voor kinderen boven de twaalf jaar bijvoorbeeld interessanter om deel te nemen aan muzikale activiteiten.
Hiermee wil het college kunst en cultuur in de gemeente bevorderen. De wijzigingen zijn vanaf dinsdag 1 augustus
van kracht.
De eerste wijziging die het college
door wil voeren, is de manier waarop
subsidie aangevraagd en verantwoord
wordt. Zo schrijft het college dat dit
het komende schooljaar dient te
gebeuren via aanvraag- en verantwoordingsformulieren. ‘Hierdoor is
het mogelijk om de aanvragen sneller
en completer te kunnen beoordelen’,

staat te lezen in het beslisdocument
rondom het muziekonderwijsbeleid
in Peel en Maas. ‘Bovendien blijkt er
op dit moment veel onduidelijkheid
te bestaan over de voorwaarden voor
subsidievaststelling. Door het werken
met formulieren worden deze onduidelijkheden weggenomen.’
Een andere belangrijke verande-

ring die doorgevoerd wordt binnen het
muziekonderwijs, is de subsidieregeling
van buitenschoolse activiteiten. Volgens
het college worden niet veel activiteiten gesubsidieerd, omdat deze moeten
voldoen aan strenge eisen. ‘Met het
nieuwe plan wordt er niet nier meer
zozeer gekeken naar het dorp waar het
kind woont. Ook wordt de leeftijdgrens

tot twaalf jaar verhoogd naar jongeren
jonger dan 21 jaar. Op die manier wordt
er ruimte gecreëerd om ook activiteiten
die voor alle kinderen in Peel en Maas
toegankelijk zijn en voor de ietwat
oudere kinderen te ondersteunen’,
aldus het college.
Verder wil het college de subsidieverstrekking voor muzieklessen, die verzorgd
worden door gekwalificeerde docenten,
aanpassen. Vanaf 1 augustus kunnen
ook muziekopleidingen waar jongeren
onder 21 jaar aan kunnen deelnemen,
rekenen op subsidie. Voorheen lag de
leeftijdsgrens bij deze activiteiten ook op

twaalf jaar. ‘Door het verhogen van de
leeftijdgrens worden kinderen op latere
leeftijd nog gestimuleerd om een cursus
te volgen. Daarnaast gaat in het nieuwe
schooljaar gewerkt worden met één
verantwoordingspeildatum in plaats van
twee peildata. Dit wil zeggen dat er op
één moment gekeken wordt naar het
daadwerkelijke aantal gesubsidieerde
opleidingen. Hierdoor wordt het mogelijk dat kinderen gedurende het schooljaar in kunnen stromen. Een andere
bijkomstigheid is dat deze manier van
werken minder arbeidsintensief is voor
de organisaties.’
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Kruisen en Kapellen Maasbree niet blij met subsidie

Voorzitter: ‘We bidden dat de gemeente
tot inkeer komt’
Gemeente Peel en Maas maakte onlangs een nieuwe verdeelsleutel
bekend voor de subsidie aan de kruisen en kapellenverenigingen.
De verenigingen krijgen vanaf 2018 een bedrag per kruis of kapel. Voor de
kruis en kapellenverenigingen van Meijel en Kessel betekent dat een grote
toename van de subsidie. Vooral voor Stichting Kruisen en Kapellen BaarloMaasbree zorgt de sleutel voor een flinke afname.
In het collegevoorstel dat de
gemeente in april opstelde, staat dat
drie van de vier verenigingen het eens
zijn met de nieuwe verdeelsleutel.
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Alleen stichting Kruisen en Kapellen
Baarlo-Maasbree is tegen. “Dat is vrij
logisch”, vertelt Ton Boots, voorzitter
van de stichting. “Wij kregen afgelopen
jaar nog 9.900 euro en we gaan door
de nieuwe sleutel naar 3.875 euro.
Dat is veel te weinig om alles te onderhouden.”

‘Inventarisatie niet
goed verlopen’
Om haar onvrede kracht bij te
zetten, diende de stichting op donderdag 6 juli een bezwaarschrift in bij
de gemeente. Daarin legt de stichting
uit wat er volgens hen niet klopt aan
de nieuwe sleutel en wat er fout is
gegaan bij het inventariseren van
de kruisen en kapellen. “Vorig jaar
heeft Monumentenwacht Limburg alle
kruisen en kapellen bezocht en daar is
een bedrag uitgekomen dat per object
genoeg moet zijn om het te onderhouden”, vertelt Ton. “Echter mochten
leden van de verenigingen niet mee,
waardoor verschillende kapellen
vergeten zijn en andere op slot waren.
Die zijn dus niet goed beoordeeld.
Daarnaast is het groenonderhoud niet
meegenomen in de inventarisatie.
Als er straks bomen gesnoeid moeten
worden, kost dat al snel tussen de
500 en 1.000 euro. Met de nieuwe
sleutel krijgen we 102 euro per object.
Veel te weinig dus.”
Het bestuur van Kruisen en
Kapellen Baarlo-Maasbree vindt dat de
stichting gestraft wordt voor het goede
beleid. “De verenigingen van Meijel
en Kessel kregen voorheen niks en nu
ineens duizenden euro’s. Wij hebben

jaren geleden subsidies aangevraagd
bij de Europese Unie. Dat hadden die
andere verenigingen ook kunnen doen,
maar dat hebben ze niet gedaan.
Van die Europese subsidie hebben
we wat geld over en dat wilden we
volgend jaar in een grootscheepse
renovatie van de kapellen gaan steken”, vertelt hij. “De gemeente krijgt
ieder jaar een uitgebreide begroting en
een overzicht van de komende werkzaamheden. Daarop hebben ze gezien
dat wij geld op de rekening hebben,
maar dat hebben we nodig voor die
renovaties. Dat staat volgens ons los
van de jaarlijkse subsidie. De andere

verenigingen krijgen nu eigenlijk geld
van ons, omdat wij wél een subsidie
aangevraagd hebben toentertijd.”

Vlag al weken
halfstok
De situatie grijpt Ton erg aan.
Hij gaf inmiddels al aan te stoppen
als voorzitter van stichting Kruisen en
Kapellen Baarlo-Maasbree. “Ik blijf wel
actief bij de Maasbreese kapellen, maar
ik ben inmiddels op leeftijd (76) en ik
wil er niet meer voor gaan vechten of
bedelen.” Hij vindt de beslissing van de
gemeente moeilijk te begrijpen. “Van de

vijfhonderd clubs en verenigingen in
Peel en Maas zijn wij de enige die zestig
procent gekort worden. Ik lees overal
dat de gemeente een overschot heeft
in de begroting en toch snijden ze in
onze subsidie. In onze kapellen worden
elke dag kaarsjes gebrand en we bidden
iedere dag dat de gemeente zich nog
eens over de situatie buigt. De vlag van
de stichting hangt al weken halfstok bij
mij thuis en ik heb er een zwarte wimpel aan gehangen. Hopelijk komen ze tot
inkeer op het gemeentehuis.”
De gemeente heeft nog niet gereageerd op het bezwaarschrift van stichting
Kruisen en Kapellen Baarlo-Maasbree.

Locaties voorgesteld door Openbaar Ministerie

Binnenkort trajectcontrole
in Koningslust en Beringe
Er komt een trajectcontrole op de Provincialeweg N275 tussen Koningslust en Nederweert, die door Beringe loopt. Provincie Limburg is akkoord
gegaan met de locatie die het Openbaar Ministerie (OM) had voorgesteld. Het duurt echter nog zo’n twee jaar voordat de systemen geïnstalleerd en in
werking zijn.
Het OM, dat eigenaar is van de
trajectcontrolesystemen, wil dat er op
elf provinciale wegen meer aandacht
komt voor verkeersveiligheid door
trajectcontroles. Tot nu toe worden
deze snelheidscontroles vrijwel
alleen op de snelwegen gehouden.
Het OM heeft in Limburg vier locaties
voorgesteld waar zij de systemen
voor trajectcontrole wil installeren,
omdat op die wegen vaak ongevallen
gebeuren en er hard gereden
wordt. Dit is in Peel en Maas op de
Provincialeweg N275 die tussen Blerick
en Nederweert loopt. Het plan is op

een gedeelte van het wegvak tussen
hectometerpaal 9,7 en 27,1 een
permanente trajectcontrole te houden.

Beter voor
doorstroming, milieu
en veiligheid
De controle zou dan plaats moeten
vinden vanaf de Sevenumsedijk
in Koningslust, via de Noorderbaan
en Noordervaart in Beringe tot aan de
Venloseweg richting Nederweert.
Bij een trajectcontrole wordt de

gemiddelde snelheid 24 uur per dag,
zeven dagen per week gemeten tussen
twee punten. Op verschillende locaties
langs de weg hangen camera’s die
opnames maken van ieder voertuig
dat voorbij rijdt. De computer berekent
vervolgens de gemiddelde snelheid.
Is die hoger dan toegestaan, dan
krijgt de weggebruiker een bekeuring
thuisgestuurd. Houdt de bestuurder
zich aan de snelheid, dan worden
de foto’s vernietigd. Trajectcontroles
zijn volgens het OM beter voor de
doorstroming van het verkeer, het
milieu en de verkeersveiligheid.

Van alle dodelijke slachtoffers in
het verkeer, valt volgens het OM
20 procent op provinciale wegen.

Ook andere plekken
Naast regio Peel en Maas
worden er straks ook controles
gehouden op de N564 tussen Weert
en de Belgische grens, de N277
van Ysselsteyn naar het dorp
Zeeland en de N270 tussen Venray
en Ysselsteyn. Daarnaast gaat het
OM ook in de provincies Flevoland,
Friesland, Utrecht en Zeeland
trajectcontroles houden.
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Zeventien verenigingen uit Maasbree en Baarlo

OZB-voordeel verenigingen
wordt afgebouwd
De onroerendzaakbelasting(OZB)-compensatie die zeventien verenigingen in Maasbree en Baarlo ontvangen,
is over drie jaar verleden tijd. Dat heeft het College van B&W van Peel en Maas beslist. De compensatie wordt de
komende drie jaar afgebouwd, waarna in 2020 officieel een einde komt aan de subsidieregeling.
De gemeente Maasbree
nam in 2008 de subsidieregeling
‘compensatie lokale belastingen’ aan,
waarmee zeventien verenigingen
uit Maasbree en Baarlo een
compensatie in de OZB-kosten van
hun accommodatie ontvingen.
Andere verenigingen uit Peel en
Maas krijgen sinds het ontstaan
van Peel en Maas geen OZBcompensatie. Het college besloot tot

de afschaffing van de compensatie
omdat ze de ongelijkheid ten opzichte
van de andere verenigingen wil
opheffen. Verder vindt het college dat
verenigingen in staat moeten zijn om
de eigenaars- en gebruikslasten van
hun accommodatie te kunnen dragen.
Dit jaar ontvangen de zeventien
verenigingen nog 75 procent van hun
OZB-compensatie, volgend jaar gaat dat
naar 50 procent en in 2019 krijgen ze

nog 25 procent van de situatie zoals
in 2016. In 2020 krijgen de clubs
niets meer. In 2016 ging het om een
bedrag van in totaal 6.120 euro dat
de gemeente beschikbaar stelde ter
compensatie.
Het college contacteerde alle
verenigingen en die stemden
uiteindelijk allemaal in met het plan.
Ze kunnen nog bezwaar maken op
het besluit.

Project studenten Hogeschool van Amsterdam

Van Kessel naar Monaco
op zonne-energie

De SolarBoat van studenten van de Hogeschool van Amsterdam vertrok op donderdag 6 juli vanuit Kessel
voor een tocht naar Monaco. De boot vaart op zonne-energie en doet in Monaco mee aan een race voor boten.
De jachthaven van watersportvereniging Poseidon in Kessel werd gekozen als startplek van de speciale boot.

Akkoord tussen gemeente en
projectontwikkelaar

Nieuwbouw locatie
Beckers Meijel start
in 2018
De nieuwbouw op locatie Beckers in Meijel start begin 2018.
Gemeente Peel en Maas en projectontwikkelaar Focus hebben hier samen
een deal over gesloten, zo laten ze weten. In Meijel-Oost mag Focus alvast
beginnen met het realiseren van 37 woningen.
Het Beckers-terrein aan de
Steegstraat en Kapelkesweg in Meijel,
waar de voormalige frikadellenfabriek
lag, was maandenlang een doorn in het
oog voor omwonenden. Sinds de fabriek
is gesloopt in januari 2015 lag er slooppuin op het terrein. Er werden later
hekken met doeken omheen geplaatst
die het zicht op het puin wegnamen.
Aan het gesteggel rondom de locatie is
met de overeenkomst tussen gemeente
en de projectontwikkelaar een einde
gekomen.

Slooppuin doorn in
oog omwonenden
Gemeente Peel en Maas heeft
ingestemd met de wens van Focus.

Die wilde pas bij de locatie Beckers
beginnen met de nieuwbouw als zij in
Meijel-Oost eerst 37 woningen mocht
bouwen. Dat mag nu en daarmee is
volgens beide partijen een belangrijke
stap gezet richting de herinvulling
van de Beckers-locatie. “Wij zullen de
procedure voor de wijziging van het
bestemmingsplan Meijel-Oost voortvarend oppakken zodat op afzienbare
termijn met de bouw kan worden
gestart en er bovenal gewoond kan
gaan worden”, aldus Ad van den Berg,
directeur van Focus.
De gemeente verwacht dat het
bestemmingsplan voor locatie Beckers
in het voorjaar van 2018 afgerond is
en dat dan kan worden gestart met
bouwen.

Om ons team te versterken, zijn wij op zoek naar:

broodbakker
m/v voor 38 uur of

leerling broodbakker m/v vanaf 24 uur

banketbakker
m/v voor 38 uur of

leerling banketbakker m/v vanaf 24 uur
Bij interesse of vragen stuur een mail naar
info@bakkerijbroekmans.nl of kijk op
www.bakkerijbroekmans.nl

De lekkerste bakker bij u in de buurt

Volg samen een BBQ-workshop!
NIEUW: BBQ-WORKSHOP VOOR KIDS!
Het leek de studenten wel leuk om
met de boot naar Monaco te reizen.
Daarom werd er via Google gezocht
naar een goede startlocatie. Ze zochten
langs de Maas in Limburg voor een
handige plek om te beginnen en
kwamen uit bij Poseidon in Kessel. Die
deden niet moeilijk toen ze een telefoontje kregen. “Toen de studenten ons
benaderden, hebben we eigenlijk meteen ja gezegd”, vertelt John Nelissen,
bestuurslid bij de vereniging. “Als we
zo’n jongens kunnen helpen, zullen we
dat niet laten. We vinden het leuk dat
ze bij ons zijn uitgekomen.”
De Amsterdamse studenten volgen
de opleiding elektrotechniek of werktuigbouwkunde en zitten in het tweede

jaar van hun opleiding. Als extra project
kozen zij ervoor om mee te werken
aan de zonneboot. “We zijn het hele
jaar bezig geweest om de boot klaar
te maken”, vertelt Ruben Stouttener,
student en verantwoordelijk voor de
elektra-kant van de boot.

Hele jaar bezig
aan de boot
“Het project heet CleanMobility en
bestaat al een jaar of vijf. Ieder jaar
werkt een aantal tweedejaars verder
aan de boot die op zonnepanelen
loopt. De boot wordt dus steeds beter.”
Andere studenten van het project
werken nog aan auto’s op waterstof,

windenergie en elektriciteit.
De zonneboot vertrok op donderdag
vanuit Kessel naar Maastricht. De studenten volgden de boot in een ander
vaartuig. In Maastricht werd hij uit het
water gehaald. De studenten brachten
de nacht door op een camping en vertrokken vervolgens verder in zuidelijke
richting. “Er zijn grote stukken die we
niet varend kunnen doen, maar we proberen zoveel mogelijk over het water te
gaan”, vertelt Ruben. “De weg naar de
race toe is voor ons belangrijker dan de
race zelf. Wij hebben namelijk een boot
gebouwd die efficiënt is, niet eentje die
snel is. Het is vooral een mooie ervaring
van ons, waar we het afgelopen jaar
heel veel van geleerd hebben.”

Meer info
en reserveren:
www.leurs.nl

CADE
A
TIP! U

elke
zondag
open

STRAELSEWEG 370 VENLO
WWW.LEURS.NL
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Helden zesde, Baarlo achtste

Sint Hubertus Beringe derde op OLS
Van de vier schutterijen uit Peel en Maas die nog kans maakten het Oud Limburgse Schuttersfeest (OLS) te
winnen, zijn er drie in de top tien geëindigd. De beste prestatie werd geleverd door Sint Hubertus uit Beringe,
die met een derde plek het podium wist te behalen. Sint Lambertus Helden eindigde als zesde en Sint Antonius en
Sint Petrus Baarlo behaalde de achtste plek. Het schieten om D’n Um vond dit jaar plaats op zaterdag 8 juli in het
Zuid-Limburgse Merkelbeek.

Van de 142 schutterijen die tijdens
de eerste rondes op zondag 2 juli meededen, bleven er 42 over die op zater-

dag 8 juli verder streden om het OLS te
winnen. Vier schutterijen waren afkomstig uit Peel en Maas: Sint Antonius

Voor Driessen Grondwerken B.V.
zijn we voor onze administratie op zoek naar een

terij wist geen plek te bemachtigen in
de top tien.

Felle zon en kleine
bölkes lastige combi
“Zaterdagmorgen vertrokken we
rond 08.45 uur richting Merkelbeek om
te kavelen voor D’n Um”, vertelt Mart
van Roij, secretaris van Sint Hubertus
Beringe. “Vorig jaar waren we tiende
geworden en dit jaar wilden we toch
proberen om voor een podiumplek
te gaan. Even na elf uur mochten we
beginnen met de eerste kavelronde.
De combinatie van een felle zon en de
kleine bölkes heeft het ons wel lastig
gemaakt en zorgde ervoor dat we
goed op moesten letten. Dit was ook
te merken bij andere schutterijen, aangezien na de tweede ronde nog maar
acht schutterijen overgebleven waren.
Ik denk dat de organisatie ook niet had
gedacht dat het zo snel zou gaan.”
In de achtste ronde miste één van
de Beringse schutters het derde schot.
“Toen dachten we dat het gedaan was
en dat we op de vijfde plek zouden
eindigen”, aldus Mart. “Maar twee
andere schutterijen misten het eerste
en het tweede schot, dus haalden we
onverwachts de derde plek binnen.
De ontlading was enorm en de toe-

en Sint Petrus Baarlo, Sint Lambertus
Helden, Sint Hubertus Beringe en
Sint Nicolaas Meijel. De Meijelse schut-

schouwers bleven minutenlang klappen. Burgemeester Wilma Delissen-van
Tongerlo heeft zelfs een traantje weggepinkt. Omdat we bij de laatste tien
waren geëindigd, werden we gehuldigd en toegejuicht in de feesttent bij
Merkelbeek. Daarna zijn we met de bus
terug naar Beringe gereden en werden
we feestelijk onthaald door dameskapel Mingelmoos. Daarna zijn we onder
begeleiding van de Beringse drumband
en schutterij op een vrachtwagen
rondgereden door Beringe. Al met al
was het een fantastische dag en een
onvergetelijke ervaring.”

Trots op nieuwe
lichting in Helden
Ook schutterij Sint Lambertus uit
Helden kijkt terug op een geslaagd
OLS. “Het zestal bestond dit jaar voor
de helft uit een nieuwe lichting”, laat
Bert Kusters van het secretariaat weten.
“We hadden dus vooral gehoopt dat
we hoog zouden eindigen, maar niet
verwacht. We zijn dan ook heel blij
met de zesde plek en zijn enorm trots
op alle schutters. We hopen dat deze
knappe prestatie een stimulans is om
het volgend jaar nog beter te doen.
Dat zit er zeker in.”
(Foto: Schutterij Sint Hubertus Beringe)

Voor Driessen Speciaaltransport B.V. zoeken wij een

flexibele
bedrijfsautoadministratieve technicus
duizendpoot

allround
constructiewerker

met doorgroeimogelijkheden naar de afdeling planning.
De werkzaamheden zullen o.a. bestaan uit:
• verwerken van bonnen;
• in- en verkoop facturatie en administratie;
• assisteren bij de KAM registratie.
Wij denken hierbij voorlopig aan een vacature voor
24 uur per week, maar bij gebleken affiniteit met de
planningsactiviteiten van grondwerken zou dit een fulltime
dienstverband kunnen worden.

In onze volledig uitgeruste constructiewerkplaats
zul je je vooral bezighouden met de constructie- en
herstelwerkzaamheden van ons materieel en het,
in overleg met de afdeling techniek, uitwerken van
nieuwe constructiemogelijkheden en verbeteringen.

m/v

m/v

Wij zoeken jou, als je een monteur bent die houdt van
zijn vak en affiniteit heeft met zware bedrijfsauto’s.
Vanzelfsprekend moet je goed kunnen sleutelen.
Uiteraard werk je niet alleen aan trucks, maar verzorg
je ook onderhoud en reparaties aan opleggers,
grondverzetmaterieel, enzovoorts. Kortom, je bent
een “allrounder”.

Wij vragen:
• een opleiding op administratief niveau aangevuld met
eventuele relevante cursussen;
• affiniteit met grond-, weg- en waterbouw;
• een flexibele instelling.

Wij vragen:
• een afgeronde opleiding bedrijfsautotechnicus;
• kennis van en ervaring met zware bedrijfsauto’s,
opleggers en grondverzetmaterieel;
• de bereidheid om in zaterdag-, avond- en stand-by
dienst te werken;
• inzet, enthousiasme en servicebereidheid.

Wij bieden:
• een salaris en pensioenopbouw volgens cao
beroepsgoederen vervoer;
• een prettige werkomgeving (klein team) met
gemotiveerde collega’s;
• mogelijkheden om jezelf verder te ontwikkelen in
je vakgebied en interne doorgroeimogelijkheden.

Wij bieden:
• een goed salaris (cao beroepsgoederen vervoer) en
een prima regeling voor overwerk en stand-by dienst;
• een prettige werkomgeving in een goed uitgeruste
werkplaats en met gemotiveerde collega’s;
• een tegemoetkoming in de eventuele studiekosten
en gespecialiseerde cursussen.

m/v

Wij vragen:
• mig/mag lasdiploma of door ervaring gelijkwaardig;
• inzet, enthousiasme, servicebereidheid en oplossend
vermogen.
Wij bieden:
• een goed salaris (cao beroepsgoederen vervoer)
en prima regeling voor overwerk;
• een prettige werkomgeving in een goed uitgeruste
werkplaats met gemotiveerde collega’s;
• mogelijkheden om jezelf verder te ontwikkelen
in je vakgebied.

Je reactie op bovenstaande vacatures: voor meer informatie Anita de Groot (werkt wo-do-vr), tel. 077-3978016, sollicitaties per e-mail sturen aan: a.degroot@driessen-horst.nl

nieuws 05

13
07

Fietsers en voetgangers voelen zich onveilig

Nieuw ontwerp voor rotonde Beringe
Fietsers en voetgangers die oversteken op de rotonde in Beringe, voelen zich vaak niet veilig, merkte dorpscoöperatie Steingood uit Beringe. Provincie Limburg en gemeente Peel en Maas gingen daarom woensdag 5 juli in
gesprek met Steingood. De gemeente heeft nu opdracht gekregen een nieuw ontwerp te maken voor de rotonde,
zodat die veiliger wordt.

gevraagd een ontwerp te maken zodat
wordt voorkomen dat auto’s en vrachtwagens zich op de rotonde vermengen
met fietsers en voetgangers.

Ontwerp na
zomervakantie klaar
Bij het dorpsoverleg komen al jaren
meldingen binnen van mensen die
het vervelend vinden om te rotonde
over te moeten steken. “Sinds deze
rotonde er staat, voelen veel fietsers en
voetgangers zich er niet veilig”, vertelt
Van Horen. “Helaas zijn er in de loop
der jaren ook al meerdere ongelukken
gebeurd. Onze werkgroep heeft daarom

De rotonde verbindt de Beringse
Kanaalstraat met de Meijelseweg en
de provinciale weg N275. De verantwoordelijken voor de provinciale en
gemeentelijke wegen, gedeputeerde
Eric Geurts van Provincie Limburg en
wethouder Arno Janssen van gemeente

Peel en Maas, brachten daarom een
bezoek aan de rotonde in Beringe.

Tijdelijke oplossing
met ledverlichting
“Ter plekke hebben wij als werk-

aandacht gevraagd voor de signalen
uit het dorp bij de provincie en de
gemeente.”
Gemeente Peel en Maas heeft
beloofd na de zomervakantie een
nieuw ontwerp van de rotonde te hebben dat ze kan voorstellen aan de provincie. De kosten voor het aanpassen
van de rotonde komen voor rekening
van Provincie Limburg en gemeente
Peel en Maas. Ook worden op korte
termijn maatregelen genomen om
de verkeersveiligheid te verbeteren,
aldus Van Horen. “Denk hierbij aan een
andere signalering, met bijvoorbeeld
ledverlichting, voor voetgangers die
willen oversteken.”

groep overleg gevoerd met hen. Alle
partijen erkennen de gevoelens van
onveiligheid op deze rotonde”, aldus
Peter van Horen, voorzitter van de
werkgroep Veiligheid van dorpsoverleg
Steingood uit Beringe. Gedeputeerde
Eric Geurts heeft de gemeente

Belevingsroute door Peel en Maas

Kijkje in agrarische keuken Go Agro-route
Om Peel en Maas als agrarische gemeente nog meer op de kaart te zetten, heeft regiopromotie-organisatie
Leisure Port in samenwerking met onder meer Toeristisch Platform Peel en Maas een nieuwe, interactieve
belevingsroute samengesteld. De fietsroute heeft de naam Go Agro gekregen en werd op dinsdag 11 juli
officieel gepresenteerd.

De fietsroute is te downloaden
via de Liefde voor Limburg-app.
“Wanneer je in de buurt bent van
een bedrijf, dan krijg je een melding
op je telefoon”, voegt Carla toe.
“De smartphone gaat trillen en maakt
geluid en geeft je de mogelijkheid
om een filmpje te bekijken van het
betreffende bedrijf. Door de route
beschikbaar te maken op smartphones
is het een interactieve tocht geworden.
Je smartphone functioneert als het
ware als een reisleider.”

Kijkje in de
agrarische keuken
Na een woordje van wethouder
Paul Sanders sprak Eric Geurts,
gedeputeerde van Provincie Limburg,
de aanwezigen ook nog toe.
“Als Provincie Limburg proberen we
de provincie te verkopen als dat ene
huis op de huizenmarkt”, legt hij uit.
“De laatste tijd zijn we druk bezig

De fietstocht heeft een lengte
van veertig kilometer en laat
toeristen en recreanten ‘de passie
van elf agrarische bedrijven
beleven’, aldus de initiatiefnemers.
“Omdat Noord-Limburg gedomineerd
wordt door agrariërs, hebben we dat
aspect uitvergroot in de fietsroute”,

vertelde Carla Smits (foto) tijdens de
bekendmaking.

Smartphone als
reisleider
“De route leidt fietsers door het
diverse landschap van Peel en Maas en

langs verschillende bedrijven. Met de
fietsroute kunnen mensen genieten van
het buitengebied en laten we op een
innovatieve manier zien wat er allemaal gebeurt bij een agrarisch bedrijf.
Bovendien staat de passie van de boer
centraal door de filmpjes en audioverhalen die toegevoegd zijn in de route.”

geweest om het toeristische plaatje
compleet te maken. De fietsroute Go
Agro is één van de manieren om de
provincie meer op de kaart te zetten.
Door te fietsen kunnen mensen beter
genieten van alles wat we te bieden
hebben. Met de route krijgen mensen
een kijkje in de agrarische keuken
en laten we echt de kracht van Peel
en Maas zien. Ook denken we aan
het buitenland. De route is namelijk
ook in het Duits beschikbaar, zodat
we Limburg ook als internationale
provincie kunnen verkopen. Zo moeten
we constant in beweging blijven
om vooruit te komen. Of zoals Tom
Dumoulin ooit zei: ‘als je stilstaat op
een fiets dan val je er vanaf’.”
Naast Leisure Port en Toeristisch
Recreatief Platform Peel en Maas, is de
route mede ontwikkeld door Drops
Agro Marketing, Plattelandscoöperatie
Peel en Maas, Provincie Limburg en
verschillende agrarische bedrijven in
Peel en Maas.

Hadé Collection
VOOR SFEER IN HUIS

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

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

www.hadecollection.nl

06

familie

13
07

Veel heb je ons gegeven,
veel heb je voor ons betekend;
plotseling uit ons leven verdreven
blijf je in onze harten leven.

Welkom lief ventje!

Geboren op
2 juli 2017

Geheel onverwacht hebben wij afscheid moeten
nemen van onze zus, schoonzus en tante

Ank Toebes
* Lichtenvoorde, 28 maart 1936
† Kessel, 5 juli 2017

Ivan
zoontje en broertje van:
Kevin en Esther
Joey van de Perre
Kramerstraat 18
5991 MK Baarlo

Familie Toebes
Familie Ariës
Correspondentieadres: De heer F. Ariës,
Lindeboomweg 7, 7135 KE Harreveld

Welkom lief meisje!

Geboren op
23 juni 2017

De crematieplechtigheid heeft
inmiddels plaatsgevonden.

Vive

Met verslagenheid hebben wij kennis genomen
van het overlijden van ons (oud-)lid

Dochter en zusje van:
Bart en Marianne Peeters
Senn en Laut
Venakker 6
5768 HZ Meijel

Jan Teeuwen
Met hem verliezen wij een hartelijke en sportieve tennisvriend.
Wij wensen alle nabestaanden veel sterkte
met het verwerken van dit verdriet.

Bestuur en leden Tennisvereniging Grootveld

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.
Op zoek naar professioneel kleuren/of interieuradvies, of een
compleet en praktisch interieurplan?
Jacqueline Janssen van Sfeer en
kleur@home werkt graag samen
met u aan de plek waar u zich thuis
voelt. Voor meer informatie
www.sfeerenkleur.nu of bel Jacqueline:
06 29 36 38 77.
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.
Aardappelen.
Wij bezorgen onze eigen geteelde
nieuwe aardappelen (Frieslanders)
gratis bij u thuis. Min. 5 kg. Absoluut
de lekkerste. Tevens uien te koop.
Tel. 077 307 88 53.

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

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

www.fienbosuitvaartzorg.nl

Vacature productiemedewerker.
Vacature voor productiemedewerker/
operator. Inpakken van friet, 5 kg
verpakkingen. Bedienen van machine.
Werkdagen: ma, wo, do en vrij.
Meer informatie www.bexbv.nl,
info@bexbv.nl of 077 462 81 28

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.

Kringloop Horst 50% korting
op alles. Actie verlengd tot 31 juli.
Kringloop Twedde Kans en Brocante
Hal Limburg. Speulhofsbaan 7a Meterik
Horst aan de Maas.

www.hulpaanhuislimburg.nl
Zoekt u hulp in de huishouding?
Wij helpen u graag aan hulp. Kijk op
onze site of bel 077 467 01 00.

Te koop gevraagd sloopauto’s,
100 euro contant bij afhalen en direct
vrijwaring. Tel. 06 53 13 85 59/
077 306 12 03.

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.

Blauwe bessen te koop
Kloosterstraat 59 Helden. Ook zelfpluk,
liefst op afspraak. 06 24 39 88 71.

Te koop verse groenten en fruit
o.a, nieuwe oogst aardappelen
frieslanders, erwten, sperciebonen,
nectarines, kersen.
Mts. Van Mullekom Keup 4a Egchel.
Te koop eigenteelde spercieboontjes
tuinbonen aardappelen/frieslanders/
prei koolrabi slasoorten courgette en
vele soorten streekgroenten, goede
kwaliteit niet duur. Kwekerij Brummans
Vosberg 16a Panningen.

Na maanden trainen is het dinsdag 18 juli zover. Dan begint de
101e editie van de Nijmeegse Vierdaagse. Zoals elk jaar doen ook veel
wandelaars uit Peel en Maas mee.
Komt u uit Peel en Maas
en loopt u zelf de Vierdaagse,
gaat u iemand aanmoedigen of
bent u vrijwilliger? Stuur dan uw
Vierdaagsefoto en wat informatie

over uw ervaringen dit jaar naar de
redactie van HALLO Peel en Maas
via redactie@hallopeelenmaas.nl en
wellicht ziet u uzelf dan terug in het
nieuwsblad.

Geld voor duurzaamheidsinvesteringen

Lening voor Pannings
gemeenschapshuis
Het College van B&W van Peel en Maas wil stichting Gemeenschapshuis
in Kepèl een lening van 25.000 euro geven uit het revolverend fonds.
Geld uit dat potje is bestemd voor duurzaamheidsinitiatieven. De stichting
wil met het geld zonnepanelen, ledverlichting en de ecologische tuin van
het Panningse gemeenschapshuis realiseren. De gemeenteraad beslist later
dit jaar over het voorstel.
Stichting Gemeenschapshuis in
Kepèl kreeg in december vorig jaar al
de goedkeuring van de gemeenteraad
voor een lening van 850.000 euro.
Daarmee kon de stichting beginnen met
het verbouwen van het pand aan de
Kerkstraat in Panningen waar voorheen
de huishoudschool en de laatste jaren
het activiteitencentrum van Vorkmeer
in zat.
Het revolverend fonds is
een potje van de gemeente met
daarin geld dat door projecten,
verenigingen en organisaties uit Peel

en Maas aangesproken kan worden
voor duurzaamheidsprojecten,
zoals zonnepanelen. Er geldt een
maximumlening van 25.000 euro per
project. Dat geld wordt in de loop der
jaren terugbetaald, waardoor andere
projecten weer gebruik kunnen maken
van het fonds. In totaal mag er op enig
moment maximaal 500.000 euro aan
leningen uitstaan. De gemeenteraad
beslist per voorstel of de lening wordt
toegekend of niet. Wanneer het voorstel
over het gemeenschapshuis in Panningen
wordt behandeld, is nog niet bekend.

Kent u het gemak
van onze

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

Zorgzaam & betrokken

tel. 077-3078642
Panningen
www.janssenuitvaart.nl

Fien Bos
Uitvaartzorg

samen zorgen voor
een persoonlijk afscheid

Yoga Hatha Yoga Ahimsa.
Vanaf september zijn er plaatsen vrij
op dinsdagmorgen. Voor informatie
mail naar info@yogahelden.nl of
bel 06 12 30 13 25.

Peel en Maas bij
Nijmeegse Vierdaagse

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

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

Ilias bedankt brandweer en ambulance
Hulpverleners kregen zondag 2 juli een telefoontje van de tante
van Ilias uit Helden. Ilias is zes jaar en was samen met een vriendje
buiten aan het spelen. Ze klommen in een lantaarnpaal en wilden
daarna weer terug naar beneden glijden. Omdat de lantaarnpaal
dicht tegen een muur stond, bleef het been van Ilias vasthangen
tussen de lantaarnpaal en de muur. Na een belletje van zijn tante,
kwamen er drie brandweerauto’s en een ambulance. De brandweer
zorgde ervoor dat Ilias weer veilig los kwam en de ambulance
checkte voor de zekerheid of alles in orde was. Ook kreeg hij een
knuffelbeer. Bij dezen willen Ilias en zijn moeder de brandweermannen en het ambulancepersoneel bedanken voor hun hulp.
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Nieuwe plannen Dorpsoverleg Maasbree

’Kennedyplein te treurig voor woorden’
Veel Maasbreenaren balen van het huidige aanzicht van het Kennedyplein, zegt het Dorpsoverleg Maasbree.
Het plein doet momenteel voornamelijk dienst als parkeerplaats, maar daar wil het dorpsoverleg vanaf. Het moet
weer een gezellig dorpsplein worden met groen en speelmogelijkheden. Het overleg is bezig met het maken van
een nieuw ontwerp.

dorpsoverleg en de aanwezigen op de
informatieavond het over eens. Linssen:
“Er moet meer beleving op het plein
komen en niet alleen een betonnen plaat
met auto’s zijn. Het terras komt niet tot
haar recht, het spelen is beperkt tot het
speelplein van de school en er is bijna
geen groen. Het had zo mooi kunnen zijn,
maar het kan niet zo zijn dat dit het tussenresultaat is.”

‘Gemeente erkent dat
het mooier kan’

Het Dorpsoverleg wilde graag de
ruimte krijgen van de gemeente om mee
te denken over het dorpsplein. “We vroegen ons af of we nog iets zouden kunnen
voorstellen, voordat de laatste fase van

het project rondom het centrum van
Maasbree ingaat”, aldus Bart Linssen,
bestuurslid van Dorpsoverleg Maasbree.
“Daarom besloten we op woensdag
21 juni mensen van de MFA, de dorps-

dagvoorziening, de kerk, de mensen
van gastrobar Bruiz en winkeliers uit te
nodigen om nog één keer samen aan
tafel te gaan zitten.” Want dat het anders
moest, daar waren de leden van het

In oktober wordt de derde en laatste
fase afgerond van het complete plan
Hart voor Maasbree. Volgens de originele
plannen zou het plein bij de kerk en MFA
’t Hoës van Bree een ontmoetingsplek
worden voor de inwoners van het dorp.
Het midden van het plein zou worden
bestraat met klinkers, daaromheen kwamen parkeergelegenheden en er zouden
bomen en plantenbakken komen.
Linssen: “Maar omdat de gemeente
met zo veel belangen rekening moest
houden, is de huidige situatie uit het
ontwerp gekomen. Terwijl het officieel
helemaal geen parkeerplaats is. Het is
te treurig voor woorden en mensen
klagen er dan ook over. De gemeente
erkent wel dat het mooier kan, maar
de mogelijkheden zijn helaas beperkt.”
Omdat evenementen als de kermis en
de Ossefeesten op het plein plaatsvinden, moest het plein voldoende ruimte

hebben voor een tent met nooduitgangen en andere faciliteiten.
Vóór september wil het dorpsoverleg haar plannen uit hebben gewerkt in
een globale tekening, zodat ze deze aan
het dorp kan presenteren voor ze bij de
gemeente worden ingediend. “Met het
budget dat nog beschikbaar is, zouden
onze plannen uitvoerbaar moeten zijn”,
aldus Linssen. Het dorpsoverleg wil een
natuurlijke afscheiding creëren tussen
de parkeerplaats en de Kennedyflat.
“Bijvoorbeeld met grote plantenbakken met groen, die je twee keer per
jaar zou kunnen verplaatsen als er iets
te doen is op het plein”, aldus Linssen.
Ook demontabele speeltoestellen zoals
een pannaveldje staan op de lijst met
wensen. Parkeerplekken in elk geval
niet. “De rest van het plein willen we zo
ontwerpen dat je ontmoedigd wordt om
er te parkeren. Want wat veel mensen van buiten Maasbree niet weten,
is dat er een grote parkeerplaats met
meer dan genoeg plek ligt achter de
Kennedyflat op Op de Kemp.”
Gemeente Peel en Maas heeft bij
het overleg wel al aangegeven niet
verantwoordelijk te willen zijn voor het
onderhoud van het groen op het plein.
“Belachelijk eigenlijk”, vindt Linssen.
“Dat moest het dorp zelf maar regelen,
dus daar zijn we nu mee bezig. Samen
met wat ondernemers uit Maasbree
gaan we het zo regelen dat het plein
straks netjes onderhouden wordt.”

Vrachtverkeer richting Teboza regelen

Kruising Zandberg in Helden
wordt aangepast
De kruising tussen de Zandberg en de Middenpeelweg in Helden wordt in de toekomst aangepast. Nu is het voor verkeer alleen mogelijk om de
Middenpeelweg recht over te steken, maar na de aanpassing kunnen auto’s en vrachtwagens wel vanuit de provinciale weg de Zandberg op en omgekeerd.
In totaal gaat de aanpassing zo’n 300.000 euro kosten, zo schrijft het College van B&W van gemeente Peel en Maas over de plannen.

Aanvulling
geslaagden
Ter aanvulling op de lijst met
geslaagden in de HALLO Peel en
Maas van donderdag 6 juli.
De volgende leerlingen zijn ook
geslaagd voor hun eindexamen.

CITAVERDE
College Horst
Basisberoepsgerichte
leerweg Landbouw
Stijn van den Beuken Beringe

Lycée La Versoie
Thonon-lesBains
Vwo (baccalauréat in
Frankrijk)
Mathijs Geurts Helden

De gemeenteraad moet eerst beslissen over een voorbereidingskrediet van
20.000 euro dat nodig is om tekeningen
laten maken om het definitieve ontwerp

te bepalen. De raad beslist in november
over het krediet.
De gemeente en provincie willen
er met de aanpassingen voor zorgen

dat vooral in het aspergeseizoen
vrachtwagens en tractoren makkelijker
bij aspergeteler Teboza kunnen komen.
De stroom van verkeer over de Zandberg

zorgde bij andere weggebruikers voor
een onveilig gevoel, zo schrijft het
college in het stuk over de kruising.
“De vooruitzichten van het bedrijf zijn
goed te noemen en de verwachting is
dat verkeersbewegingen in de toekomst
alleen maar toe zullen nemen”, staat er
te lezen. “Door een volwaardige kruising
te maken, kan het verkeer van en
naar Teboza gebruik gaan maken van
deze kruising en hoeft het niet via de
Zandberg te rijden.”
Het college wil nu 40.000
euro beschikbaar stellen als
voorbereidingskrediet voor de
aanpassingen. De provincie neemt
de helft daarvan voor haar rekening.
De provincie is eigenaar van de
Middenpeelweg en de kosten van de
werkzaamheden van het kruispunt
worden dan ook betaald door die
instantie. Het wegvak vanaf Teboza tot
aan de kruising zijn voor rekening van
gemeente Peel en Maas. Het college
weet niet precies wat de werkzaamheden gaat kosten, maar verwacht
wordt dat het rond de 300.000 euro
ligt. Twee derde daarvan wordt door
de provincie betaald.
Als de voorbereidingen een
positief resultaat hebben, verwacht
de gemeente dat de uitvoering in het
najaar van 2018 van start kan.
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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.

aan
Tim Janssen

Goede
vergelijking?
Op school kregen we een
opdracht om voor een cijfer
een gesprek te voeren in het
Duits over een actueel onderwerp naar keuze. Ik dacht na
over waarmee ik dit tien
minuten durende mondeling
wilde vullen. Ik stuitte op het
feit dat elektronica en sociale
media een steeds grotere rol
spelen in ons leven.

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Tim Janssen
13 jaar
Panningen
Het Bouwens

Wat was je eerste gedachte toen je
vanmorgen opstond?
Mijn eerste gedachte was: ‘Ik heb zin
om te voetballen’. Voetballen is mijn
grootste hobby, ik vind het superleuk
om te doen. Ik ben de keeper van
mijn team, maar als we voor de
lol gaan voetballen, speel ik als
veldspeler. Meestal voetbal ik zo’n
vier keer per week.
Als je ervoor kon kiezen om voor
altijd één bepaalde leeftijd te
hebben, welke zou dat dan zijn?
Ik zou dan de leeftijd van 25 jaar
willen hebben. Als je 25 bent, dan
ben je volwassen en hoef je dus
niet meer naar school. Ook kun
je autorijden en heb je dus meer
vrijheid. Het lijkt mij alleen niet zo
leuk om altijd dezelfde leeftijd te
hebben. Het lijkt mij leuker om de
verschillende fases in het leven mee
te maken.
Wat zou je nog willen doen in
je leven?
Ik wil heel graag een lange
wereldreis maken en dan alle
continenten op de wereld bezoeken.

Dit wil ik al sinds kleins af aan. Ik zou
deze reis graag willen maken met
vrienden, dat lijkt mij wel gezellig.
Wat zou de beste uitvinding zijn?
De beste uitvinding zou een
klaslokaal zijn, dat je door middel
van een druk op de knop kunt
omtoveren tot een voetbalveld.
Dit lijkt me superhandig, want dan
hoef ik na school niet eerst naar
een veldje of naar de voetbalclub in
Panningen te fietsen.
Ben je meestal te vroeg, precies
op tijd of te laat?
Zelf denk ik altijd dat ik precies op
tijd ben, maar anderen zeggen dat ik
altijd te laat ben. Zelf heb ik er niet
zo’n last van als andere mensen te
laat komen, want ik ben zelf meestal
toch de laatste.
Wat is je favoriete hobby?
Mijn favoriete hobby is voetbal.
Ook vind ik het leuk om in mijn vrije
tijd muziek te luisteren. Ik luister vaak
op Spotify naar de Top 40 of naar
de afspeellijst ‘Woordenschat’, deze
bevat Nederlandstalige rapmuziek.
Wat ligt er onder je bed?
Onder mijn bed ligt troep, rommel,
stof en kleren. Zelf vind ik dat ik niet
zo’n rommelige kamer heb, maar
mijn ouders denken daar anders
over. Eigenlijk zou ik mijn kamer zelf

op moeten ruimen, maar ik laat het
toch vaak aan mijn ouders over.
Als je een dier kon zijn, wat zou je
dan zijn?
Ik zou dan een hond willen zijn.
Honden worden altijd goed verzorgd
door het baasje, ze hoeven niet naar
school en hebben een leuk leven.
Een dag een hond zijn, lijkt mij wel
leuk. Thuis hebben we vissen, maar
dat zou ik weer niet willen zijn.
Introvert of extravert?
Extravert. Ik vind het leuk om dingen
samen te doen, hoewel ik soms ook
dingen alleen wil doen. Na school en
in het weekend spreek ik vaak met
vrienden af. Dan gaan we voetballen
of gewoon chillen.
Wat is je minst favoriete
vervoersmiddel?
Mijn minst favoriete vervoersmiddel
is het vliegtuig. Ik vind het saai om
er in te zitten en je krijgt er vies
eten. Ook word ik altijd ziek in een
vliegtuig. Maar ik vind het niet eng
om te vliegen, want ik ben niet bang
om neer te storten.
Waar kijk je het meest naar uit?
Ik kijk uit naar de zomervakantie.
Dan kan ik samen met vrienden gaan
voetballen. We weten nog niet of we
op vakantie gaan, maar hoe dan ook
ga ik vooral genieten van de rust.

Welke vraag zou je stellen aan
een helderziende?
Ik zou aan een helderziende vragen
welk beroep ik later ga uitoefenen.
Ik heb namelijk nog geen idee wat
ik later wil worden. Wel weet ik dat
ik niets met mijn handen wil gaan
doen.
Als je een dag van je leven alles
mocht doen en geld speelt geen
rol, wat zou je dan doen?
Ik zou zo veel mogelijk dingen
kopen die dag, bijvoorbeeld een
auto of een groot huis. Het lijkt mij
wel leuk om een keer zo’n dag te
hebben.
Welk eten zou je nooit van je
leven eten?
Ik zou nooit witlof eten. Ik heb dit
één keer gegeten en het was heel
bitter. Ik vond het écht niet lekker.
Ook houd ik niet zo van asperges.
Verder vind ik eigenlijk alles wel
lekker.
Wat is het laatste boek dat jij heel
erg leuk vond?
De autobiografie van Johan Cruijff
vond ik erg leuk, omdat het over
voetbal en het leven van Johan zelf
ging. Ik moest dit lezen voor een
boekverslag op school. Er stonden
veel dingen in over hoe hij is
opgegroeid als voetballer.

Facebook werd in 2004
opgericht en het effect hiervan is
immens groot. Niet alleen de
invloed van het sociale medium
is merkbaar aanwezig, maar ook
de invloed van andere sociale
platforms en technische apparaten die ontwikkeld zijn in de
afgelopen jaren. Deze ontwikkeling heeft een groot voordeel:
we kunnen steeds beter
communiceren en in contact
komen met elkaar. We delen
dingen uit ons leven niet alleen
met onze naaste vrienden en
familie, maar tegenwoordig zelfs
met de hele wereld. En ik, als
puber die is opgegroeid met de
gewoonte dat iedereen een
telefoon heeft, kan het weten.
Maar aan de andere kant geloof
ik ook dat het een beperking is.
Op een gegeven moment
besloot ik mijn telefoon niet
meer zo vaak te gebruiken.
Ik leg hem sneller weg en neem
hem zelfs niet meer mee naar
school. Ik denk dat door alleen
nog maar oog te hebben voor
ons digitale leven, we het
‘echte’ leven een beetje
vergeten. Ik geloof dat het,
buiten dat het apparaat een
hoop voordelen en gemakken
heeft, ons afleidt. Iemand
vergeleek het overmatige
mobielgebruik met roken. In het
verleden was het heel normaal
om overal en altijd te roken.
Roken werd toen gezien als iets
wat sociaal was. Tegenwoordig
denkt men daar heel anders
over. Er zijn steeds meer plekken
waar het verboden is te roken en
soms wordt het zelfs asociaal
gevonden. Zouden we over een
aantal jaar ook heel anders
denken over het gebruik van een
mobieltje? Daphne
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GEPLUKT Wieke Peeters

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.

De Kessel-Eikse Wieke Peeters (23) is al bijna tien jaar leidster bij Jong Nederland in haar eigen dorp en heeft
meegeholpen om de vereniging weer op de planken te krijgen tijdens de jaarlijkse Bonte Avond in Kessel-Eik.
Binnenkort hoopt ze aan de slag te kunnen gaan op een dagbesteding. Deze week wordt Wieke geplukt.

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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Kijk voor de oplossing op
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of volgende week
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Wieke is nu ongeveer een jaar klaar
met haar studie Social Work in Sittard
en is druk bezig met solliciteren.
“Ik heb in het derde jaar van mijn
studie stage gelopen op een
schippersinternaat in Maasbracht”,
vertelt Wieke. “Hier zitten kinderen van
wie de ouders schippers zijn. In het
weekend gaan ze weer naar hun
ouders. Na mijn stage heb ik hier een
jaartje kunnen werken. Daarna heb ik
anderhalve maand gewerkt bij de
Missiezusters in Steyl.” Volgens Wieke
is dit een klooster met zusters die
dementerend zijn of een psychiatrische
aandoening hebben. Wieke verving op
het klooster tijdelijk een paar vaste
werknemers, dus ook dit baantje was
maar van korte duur. “Er werd daar wel
Duits gesproken, dus ik werd af en toe
verbeterd door de zusters”, voegt ze
lachend toe. “Vooral de kennis van de
naamvallen bleek bij mij al behoorlijk
verwaterd te zijn.”
Hoewel de twee baantjes in het
verlengde lagen van haar studie, hoopt
Wieke in de toekomst aan het werk
te kunnen gaan op een dagbesteding
met gehandicapten of ouderen. “Ik zie
geregeld nieuwe vacatures voorbij
komen, maar tegelijkertijd vragen ze
mensen die veel ervaring hebben”,

legt ze uit. “Dat maakt het lastig om
iets te vinden. Ik heb me daarom
aangemeld bij een uitzendbureau.
Dat heeft het voordeel dat ik van
verschillende soorten beroepen kan
proeven. Tijdens mijn studie dacht ik er
bijvoorbeeld niet aan om met ouderen
en dementerende mensen te werken,
terwijl het werk bij de Missiezusters me
goed beviel.”

Jongste boerenbruids
paar ooit in Kessel-Eik
Wieke is al van jongs af aan lid
van Jong Nederland in Kessel-Eik en
staat sinds 2009 zelf voor een groep
als leidster. Dat ze zo betrokken is
bij de vereniging, blijkt wel uit het
feit dat Wieke er mede voor gezorgd
heeft dat Jong Nederland weer een act
verzorgt op de jaarlijkse Bonte Avond
in Kessel-Eik. Op deze avond wordt de
prins onthuld en zijn er verschillende
optredens. “Er was een leidster die er
altijd voor zorgde dat Jong Nederland
vertegenwoordigd werd op de Bonte
Avond. Toen zij daarmee stopte,
was de vereniging zo’n vijf jaar niet
meer aanwezig op deze feestavond.
Wim Gommans en ik hebben toen
de koppen bij elkaar gestoken om te
kijken hoe we Jong Nederland weer
konden gaan vertegenwoordigen.”
Inmiddels is Jong Nederland alweer
vier jaar aanwezig op de Bonte Avond.

Vorig jaar bestond de vereniging zestig
jaar, dus toen hebben Wieke en Wim
flink uitgepakt. “Het is leuk om te zien
dat er steeds meer jeugd mee wil
doen”, vertelt Wieke. “Het afgelopen
jaar deden er zelfs zoveel mee dat we
goed moesten kijken hoe iedereen
op het podium paste. Dat mensen het
leuk vinden dat we dit weer opgepakt
hebben, blijkt ook wel uit het feit dat
KBO Kessel-Eik ons ieder jaar vraagt
om mee te doen met hun jaarlijkse
KBO-middag. Dit is ook een soort bonte
avond.”
Wieke deed in 2015 mee met
de boerenbruiloft in Kessel-Eik. Met
Wieke als bruid en Wim als bruidegom,
waren ze het jongste boerenbruidspaar
ooit van het dorp. Wieke: “Mijn vader
dacht al dat ze me ooit zouden vragen,
maar niet zo snel al. Ik heb het altijd
gewild, dus toen ik de vraag kreeg
wist ik het antwoord meteen. Het was
een onvergetelijke tijd. Ook vrienden
die niet in Kessel-Eik wonen, zeiden
achteraf dat ze het heel leuk vonden.”
Hoewel Wieke veel voor Kessel-Eik
doet, met name voor Jong Nederland,
hoeft ze niet per se in het dorp te
blijven wonen. “Mijn vriend komt uit
Koningslust en wil heel graag daar
blijven wonen”, legt ze grinnikend uit.
“Ik hoef niet in een flat in een grote
stad te wonen, maar ik wil ook niet
van het ene ‘gat’ in het andere ‘gat’
belanden.”
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Bespreking Poll week 26

Leerkrachten in het basisonderwijs moeten meer betaald krijgen
De poll van twee weken geleden had een overtuigende uitslag. Maar liefst
61 procent van de stemmers was het oneens met de stelling, terwijl 39 procent
van de stemmers van mening was dat leerkrachten in het basisonderwijs meer
betaald moeten krijgen.
Het merendeel van de stemmers vindt dat leerkrachten in het basisonderwijs
niet moeten overdrijven. Er zijn nog een heleboel andere beroepen in Nederland
die in hetzelfde schuitje zitten en ook niks van zich laten horen. Bovendien zijn
de tegenstanders van mening dat een hoger salaris niet terecht is door het feit

dat leraren meer vakantie krijgen dan andere beroepsgroepen.
Voorstanders van de stelling vinden juist dat het beroep aantrekkelijker
gemaakt moet worden door middel van loonsverhoging. Zo kiezen meer
schoolverlaters voor de pabo, waardoor het lerarentekort ook meteen opgelost
wordt. Volgens de cijfers van de stakende leraren gaat dit namelijk een groot
probleem worden in de komende jaren. Ook vinden de mensen die het eens
waren met de stelling het oneerlijk dat collega’s in het voortgezet onderwijs
meer betaald krijgen.

Het is goed dat er op de provinciale weg N275
trajectcontroles komen
eens/oneens > www.hallopeelenmaas.nl

Op de provinciale weg N275 die van Koningslust via Beringe naar Nederweert
gaat, wordt binnen nu en twee jaar een trajectcontrolesysteem geplaatst.
Het systeem meet de gemiddelde snelheid over een langere afstand en signaleert hardrijders, die vervolgens een boete thuiskrijgen. Het systeem is volgens
het Openbaar Ministerie (OM) beter voor de doorstroming van het verkeer, het
milieu en de verkeersveiligheid.
Trajectcontroles zijn een eerlijke manier van snelheidsmeting, omdat er pas
een boete gegeven wordt als de snelheid op een langere afstand overschreden
wordt. Een snelheidsovertreding op één moment kan altijd gebeuren en wordt bij
een trajectcontrole gecorrigeerd. Bovendien zorgt het ervoor dat automobilisten
voorzichtiger en oplettender rijden op de N275 en niet plotseling op de rem gaan

wanneer de auto een flitspaal in het vizier krijgt.
Anderzijds is het lastig om gegevens van automobilisten te beschermen bij
een trajectcontrole, aangezien iedere auto die op de N275 rijdt op camera vastgelegd wordt. Dat geldt dus ook voor wie zich netjes aan de snelheid houdt. Het
OM belooft dat de beelden tijdelijk bewaard worden, maar eigenlijk zouden ze
überhaupt niet gemaakt moeten worden.
Er zijn mensen die het verontrustend vinden dat hun gegevens misbruikt
kunnen worden. Ook kan het juist een nadeel zijn dat een trajectcontrole weinig
rekening houdt met een snelheidsovertreding van een kort moment.
Het is goed dat er op de provinciale weg N275 trajectcontroles komen.
Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 27) > Centrummanagement Panningen moet subsidie blijven ontvangen > eens 70% oneens 30%

N

IE
Een BOB nodig? U
Bel Taxi Henk

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

THM Smets
Lanterdweg 5, 5995 SC Kessel
Mob. +31 (0)6 54 33 50 72
desmeed@gmail.com
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Digitaal
afkicken
Al een tijd probeer ik af te
kicken van alle schermpjes.
Maar poeh, wat valt dat soms
tegen. Ik greep er ’s ochtends
als de wekker ging meteen
naar, las de krant digitaal op
mijn tablet, gebruik de
telefoon als navigatie in de
auto, werk veel achter de
laptop overdag, zoek recepten
op de laptop op en kijk graag
films als ik ’s avonds na het
eten op de bank plof.
De vele sociale media-apps
niet te vergeten. Constant blijven
scrollen op Facebook en geen
enkele leuke, persoonlijke update
van één van mijn vrienden
tegenkomen, maar enkel
tag-berichtjes, winacties die ik
toch niet win en foto’s van
mensen die ik niet ken.
En urenlang struinde ik rond op
Instagram, om uiteindelijk tot de
conclusie te komen dat ik mijn
tijd heb verdaan met plaatjes
kijken van iemands perfecte
ontbijtje, interieur of vakantie.
Er moest iets veranderen, want
ook mijn ‘huisgenoot’ kon die
aandacht voor mijn schermpje
niet zo waarderen.
Laatst downloadde ik uit pure
wanhoop een app die mijn
telefoongebruik bijhield. Ik wilde
‘geconfronteerd worden met de
waarheid’. Die app telde elke dag
de minuten en uren bij elkaar op
dat ik op mijn scherm keek.
Maar als ik mijzelf wilde
confronteren door te kijken
hoeveel uur dat dan elke dag was,
moest ik die app openen. Na twee
dagen heb ik die app weer
weggegooid. Ik besloot het anders
te gaan doen. Mijn telefoon blijft
nu permanent stil, hoeveel
mailtjes, appjes, pushberichten of
meldingen er ook binnenkomen.
Nachtelijke appjes van vrienden
halen mij niet meer uit mijn slaap
en alleen als iemand mij belt,
rammelt mijn telefoon. Om de
schermloze gezelligheid weer
terug te brengen, denk ik dat ik er
vanavond maar een bordspelletje
bij pak. Al zal ik de ontbrekende
spelregels wel even online
moeten opzoeken…

gemeente

nieuws

week 28 / 13 juli 2017 / Informatie van en over de gemeente

Nieuwe techniek asfalteren
Op De Brentjes, 18 Novemberring en Waterweideweg starten we met
onderhoudswerkzaamheden. Hier passen we een gewapende oppervlaktebehandeling toe.

TOUR
L1MBOURG
TOUR DE
DE
L1MBOURG
dé wielertalkshow van Limburg
dé wielertalkshow van Limburg

De aannemer brengt hier een samenvoeging van glasvezel en bitumen (kleeflaag) aan. Deze laag
wort afgedekt met fijne kiezel. Het is een nieuwe techniek om scheuren in het bestaande asfalt
snel en eenvoudig te repareren. Daarbij is het product ook nog eens recyclebaar.

30
juli
30 juni t/m 23 juli
dagelijks op L1
dagelijks

Burgerinitiatieven
in Peel en Maas opgelet!

Donderdag 13 juli vanaf
Donderdag
vanaf 17:30
17:30 uur
uur
Kasteel De Keverberg,
Keverberg, Kessel
Kasteel
Kessel
Toegang is
Toegang
is gratis
gratis

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 donderdag 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.

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!

L1.nl/TDL
L1.nl/TDL

WO O N C E N T R U M

WO O N C E N T R U M

Openbare bekendmakingen
Besluit ambtshalve opnemen adresgegevens in de Basisregistratie Personen
Het college van Peel en Maas heeft besloten om de bijhouding van de persoonslijsten van
onderstaande personen op te schorten omdat uit een ingesteld onderzoek geen uitsluitsel is
verkregen over de huidige verblijfplaats.
Naam
Bonsel
Da Silva Araújo
Kinnunen

Voorletters
A.A.A.
M.P.
P.J.

Geb.datum
23-01-1976
21-09-1981
11-07-1992

Naam
Oga
Priftis

Voorletters Geb.datum
G.
08-02-1960
D.
22-05-1995

Bezwaar
Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u een gemotiveerd bezwaarschrift bij ons
indienen. Dat doet u binnen zes weken na de datum van dit besluit. Daarmee voorkomt u dat
wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen. U stuurt uw bezwaar naar: het college van
burgemeester en wethouders, Postbus 7088, 5980 AB Panningen.

Huis van de Gemeente
Wilhelminaplein 1
5981 CC Panningen

Postbus 7088
5980 AB Panningen

077 - 306 66 66
info@peelenmaas.nl

www.peelenmaas.nl
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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.

Bushalte Veldsehuizen/
Houthei Maasbree
Vorig jaar is aan de gemeenteraad van de Peel en Maas toegezegd dat
er een half jaar zou worden geëxperimenteerd met een bushalte ter
hoogte van Veldsehuizen en Houthei in Maasbree. Dit om te bezien hoeveel
gebruik er zou worden gemaakt van deze halte. In allerijl werd er
vervolgens een fysieke halte aangelegd.
Onze verontwaardiging was dan
ook groot toen afgelopen weekend
bekend werd dat Provincie Limburg
en busmaatschappij Arriva zijn overeengekomen om de bus er helemaal
niet te laten stoppen. Dit volgens de
provincie in verband met de onveilige situatie ter plekke. Inmiddels
is het duidelijk dat er in de nabije
toekomst meer bezoekers, cliënten

en medewerkers bij De Fabriek zullen
komen die gebruik willen maken van
openbaar vervoer. Daarnaast zijn er ook
burgers, die in het buitengebied wonen
of op het bedrijventerrein werken, die
gebruik willen maken van een bushalte
in de nabijheid. PvdA/GroenLinks is
van mening dat de gemeenteraad
voor het lapje is gehouden door de
provincie en Arriva. We hebben de raad

dan ook voorgesteld om een brief te
schrijven naar de provincie. In deze
brief keuren we de handelwijze van
de provincie en Arriva af. Daarnaast
stellen we voor om de busroute weer
te verleggen naar de Venloseweg en
de Wilhelminalaan. Deze route is wel
veilig en de bushaltes zijn voor de
inwoners en bezoekers van Maasbree
veel beter bereikbaar.
Indien u het eens bent met het
terugleggen van de busroute naar de
Venloseweg en de Wilhelminalaan,
laat het ons weten via onze website.
Fred Peeters,
raadslid PvdA/GroenLinks

Wethouder Raf Janssen stap terug

Annigje Primowees
lijsttrekker
PvdA/GroenLinks
De Maasbreese Annigje Primowees speelt tijdens de gemeenteraads
verkiezingen in maart 2018 de hoofdrol namens de partij PvdA/GroenLinks.
Zij voert de lijst dan aan als lijsttrekker, zo maakte de partij zondag 9 juli
bekend. Zij neemt daarmee de plaats in van wethouder Raf Janssen, die het
rustiger aan gaat doen.

Blij met extra provinciale mogelijkheden
onderhoud kerkgebouwen
Provinciale Staten Limburg hebben onlangs naast de bestaande
middelen vijf miljoen euro extra vrijgemaakt voor een co-financieringsregeling om achterstallig onderhoud aan monumenten zoals kerkgebouwen aan te pakken. Het behoud van het monument en de noodzaak tot
restauratie heeft voor de provincie binnen deze regeling de eerste
prioriteit.
De CDA-Statenfractie heeft
ingezet op een erfgoedbeleid waarbij
naast de restauratieopgave van een
monument, ook een relatie is gelegd
met de omgeving en de maatschappelijke waarden van een monument.
Daarnaast weegt het belang van
bevorderen van doelen op het gebied
van onder andere plattelandsontwikkeling en toerisme zwaar.
Kerken vormen als gebouw het
historische middelpunt van al onze
kerkdorpen. Geheel los van de religie
zijn ze beeldbepalend en van groot
belang voor de gemeenschap, zeker

nu maatschappelijk medegebruik
steeds vaker gevraagd wordt.
Mede door initiatieven vanuit de
gemeente, de kerkclusters Peel en
Maas en de lokale gemeenschappen
zijn de kerkelijke monumenten hoog op
de provinciale agenda gekomen.
Groot draagvlak in de gemeenschappen, grote inzet door de kerkclusters én politiek draagvlak bij de twee
grootste politieke partijen. Door de
motie van CDA en Lokaal Peel en Maas
bleef dit draagvlak in het provinciehuis
niet onopgemerkt.
In de speciale regeling voor kerk-
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Nieuw in Panningen

op dinsdag 27 juni 2017 vanaf 19.00 uur

Je bent van harte welkom
om dit met ons te vieren
op dinsdag 27 juni 2017 vanaf 19.00 uur

Markt 65 | Panningen
Markt 65 | Panningen

gebouwen is opgenomen dat de provincie 50 procent van de kosten voor
haar rekening neemt, het bisdom
20 procent, de parochie 15 procent en
de gemeente 15 procent.
De gemeente kan dus meedoen
aan een interessante regeling voor
de meest noodzakelijke restauraties
waarbij we de meest beeldbepalende
gebouwen in al onze kerkdorpen middels een bijdrage van 15 procent in
de kosten kunnen helpen behouden.
CDA Peel en Maas en Lokaal Peel en
Maas staan hier positief tegenover
en zien dit als een grote kans die
ook nog eens prima past binnen het
erfgoedbeleid.
John Verhoijsen (CDA Provinciale
Staten), Rob Willems (raadslid Lokaal Peel en Maas) en
Wim Hermans (raadslid CDA Peel
en Maas)

Primowees is momenteel de
fractievoorzitter van PvdA/GroenLinks
in de gemeenteraad van Peel en Maas.
De huidige politieke leider van de partij,
Raf Janssen, wil het vanwege zijn leeftijd kalmer aan gaan doen. De 72-jarige
wethouder staat daarom op de vierde
plek in de lijst.
Meijelnaar Frits Berben staat op

de tweede plek van de lijst. Hij is
momenteel raadslid en heeft ervaring
als wethouder in Peel en Maas.
Fred Peeters uit Maasbree staat op
plek drie, de achttienjarige Melad
Kohistani uit Meijel vervult de vijfde
plek, gevolgd door Hans Wijers uit
Kessel en ten slotte Quincy Wijnands uit
Panningen als lijstduwer.
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42e editie fietsevenement

Meijel maakt zich op voor
Fiets4Daagse
Fiets4Daagse De Peel, het jaarlijkse sportevent in en rond de Limburgse en Brabantse Peel, vindt van dinsdag
18 tot en met vrijdag 21 juli onder meer plaats in Meijel. De fietstochten variëren van 30 en 45 tot 60 kilometer en
worden iedere dag afgesloten met livemuziek bij gemeenschapshuis D’n Binger in Meijel.

Euroflor is een jong en dynamisch bedrijf dat zich op enerverende wijze
richt op de retail van bloemen en planten in het supermarktsegment.
Wegens uitbreiding zijn wij per direct op zoek naar:

Bloemenafpaksters/-bindsters (M/V)
parttime en fulltime

Weekendhulpen

(M/V) evt. scholieren/studenten)
voor diverse werkzaamheden op de loods
Ben jij op zoek naar een leuke zelfstandige baan binnen
een groeiend bedrijf, stuur dan een sollicitatiebrief met cv
binnen 14 dagen naar:
EUROFLOR BV, Nijverheidstraat 15, 5961 PJ Horst
of mail diana@euroflor-bv.nl

niet gelijk op met de routes van 45 en
60 kilometer. Speciaal voor kinderen is
een fotoquiz opgenomen in de route van
dertig kilometer en een routequiz in de
fietstochten van de 45 en 60 kilometer.
Onderweg zijn er verschillende traktaties
en bedrijven opgenomen waar van alles
te zien, te proeven of te luisteren is.
Op alle vier de dagen wordt de
fietstocht afgesloten bij D’n Binger.
Naast livemuziek is het gemeen-

schapshuis ook gevuld met een
springkussen en een schminkhoek
voor kinderen. Op donderdag komt
er een goochelaar langs. Op vrijdag
21 juli vanaf 16.00 uur vindt de slotmanifestatie plaats met huldigingen,
een loterij en prijsuitreikingen van
de kinderspelen, de fotoquiz en de
routequiz.
Kijk voor meer informatie op
www.fiets4daagsedepeel.nl

Totale magazijnleegverkoop

e
2
2
Korting
artikel
Korting 4 juli
4
juli
tot 70% 1 koopavond
tot 70% koopavond
Euro
*

*tenzij anders aangegeven

Meijel is naast Deurne, Stiphout en
Weert voor de 26ste keer één van de
vier startlocaties van de fietsvierdaagse.
Vanaf gemeenschapshuis D’n Binger kan
iedere dag tussen 09.00 en 13.00 uur
gestart worden. De eindcontrole sluit
dagelijks om 17.00 uur. Inschrijven kan
per dag of voor vier dagen tegelijk.
De routes zijn duidelijk beschreven
en bewegwijzerd. Vanwege de veiligheid gaan de routes van 30 kilometer

Graag tot ziens bij:

Doolgaardstraat 8
Horst aan de Maas
077 398 56 51
www.mariettemode.nl

500 m winkelplezier • parkeren voor de deur

H

IKC De Kemp Egchel in actie
voor Pink Ribbon
Leerlingen van groep 8 van de Egchelse basisschool IKC De Kemp zijn op vrijdag 7 juli in actie
gekomen voor Pink Ribbon, een fondswervende organisatie voor borstkankeronderzoek. Het evenement In Action for Pink Ribbon werd georganiseerd naar aanleiding van het overlijden van Peet
Ghielen in 2016. Zij was de moeder van Fiene en Tren Joosten, twee leerlingen van IKC De Kemp. Om zo
veel mogelijk geld op te halen voor de organisatie, hebben de basisschoolleerlingen rondjes gerend.
Ook was het schoolplein gevuld met verschillende kraampjes. Als afsluiting hebben alle kinderen een
roze ballon met een persoonlijke boodschap de lucht in gelaten. De organisatie kijkt terug op een
geslaagde dag. Vrijdag 14 juli om 10.30 uur wordt het opgehaalde bedrag bekendgemaakt.
(Foto: Maartje van Berkel)
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Midzomeravonden met vuurwerkshow
Op woensdag 19, 26 juli en 2, 9, 16 en 23 augustus 2017 presenteert
Attractiepark Toverland weer de magische Midzomeravonden. Het
park is dan tot 23:00 uur geopend en in de avonduren is er live
H O R S T worden tussen
entertainment en extra shows. De Midzomeravonden
22:45 – 23:00 uur afgesloten met een vuurwerkshow. Hier kunt u
mogelijk hinder van ondervinden.
Bij voorbaat dank voor uw begrip & wij wensen u een spetterende
zomervakantie toe!

T
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Eigen streekproduct

Een ‘kusje’ uit Kessel
Kessel heeft sinds kort haar eigen streekproduct. Bij de Sint Anthoniusmolen in het dorp werden de Kesselse
Kusjes gepresenteerd, een roomboterkoekje in de vorm van een kusje. De koekjes maken onderdeel uit van de
nieuwe promotiecampagne van het dorp, genaamd ‘Neem me mee naar Kessel’.

Roel Peeters, molenaar Marc Crins, Geert van Bergen,
molenaar Ger Bos, Hen Verhaegen en Pim Janssen

Aan het werelddiner
in Meijel
Twaalf personen die oorspronkelijk uit Eritrea, Soedan, Syrië,
Afghanistan, Polen, Vietnam, Irak en Marokko komen, verzorgden
zondag 2 juli het Werelddiner. Dat werd georganiseerd door
stichting Durnééve uit Meijel om inwoners van Peel en Maas kennis
te laten maken met andere landen en culturen. In de terrastuin van
Oppe Koffie in Meijel was een wereldse markt opgezet waar
gerechten werden gepresenteerd, hennatatoeages werden gezet
en traditionele muziek werd gespeeld. “Sommige mensen had ik
nog nooit gezien. Ik kwam erachter dat zij ook gewoon in Meijel
wonen!”, liet een bezoeker weten.

De kusjes zijn roomboterkoekjes met
een vleugje sinaasappel die gemaakt
zijn met op de Sint Anthoniusmolen
gemalen speltbloem. Ze worden bij
Bakker Peeters gemaakt en gebakken.
Het koekje is bedacht, wordt gemaakt
en gepromoot in Kessel en is daarmee
een echt streekproduct. “Het idee
ontstond 2,5 jaar geleden eigenlijk
al, maar is de laatste zes maanden in
sneltreinvaart ontwikkeld”, vertelt Pim
Janssen van restaurant Corsica in Kessel.
Samen met Kesselnaar Geert van Bergen
van communicatiebureau Artline boog
hij zich over het ontwikkelen van een
echt Kessels streekproduct. “We wilden
een product hebben dat de inwoners

en ondernemers van Kessel met elkaar
zou verbinden. We hebben nog over een
cocktail nagedacht, maar dat bleek toch
geen handig streekproduct.”

Kessel is het dorp
dat de Maas kust
Samen met een aantal brainstormers
van onder andere de promotiewerkgroep
Branding van het Dorpsoverleg Kessel
werd uiteindelijk het kusje bedacht.
“We willen Kessel de komende tijd op de
kaart zetten rondom het thema dorpsromantiek”, vertelt Hen Verhaegen van de
werkgroep. Daarop is ook wat het streekproduct betreft op verder geborduurd.

Trade Port Venlo Logistics BV (TPV)
is een logistieke dienstverlener met een
vestiging op Trade Port Oost in Venlo.

Box Cleaning Service reinigt, transporteert en repareert kratten,
pallets en overige duurzame productdragers.
Op korte termijn zijn wij op zoek naar een enthousiaste, meedenkende

Productiemedewerker
Belangrijkste taak:
Functie-eisen:

- Het reinigen van productdragers
- Teamspeler
- Technisch inzicht
- Heftruckervaring pré

Productiemedewerker /
vrachtwagenchauffeur

(Combinatie)

Belangrijkste taak:
Functie-eisen:

- Het reinigen van van productdragers
- Transport van en naar klanten
- Teamspeler
- Technisch inzicht en heftruckervaring vereist
- Rijbewijs C/E

Wij bieden een afwisselende functie zowel op de vloer als op de weg
binnen een jong, dynamisch bedrijf en klein team.
Stuur je cv en motivatie vóór 21 juli naar sales@boxcleaningservice.nl.
De eerste selectie vindt plaats op basis van je motivatiebrief en cv.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld
Kieënweg 11 | 5991 EK Baarlo (LB) | www.boxcleaningservice.nl

“Zo hebben we bedacht dat het een
koekje moest worden in de vorm van
een kusje. Kessels Kusje. Dat is een leuke
alliteratie door de twee k’s, maar past
ook bij het dorp. Kessel is ook het dorp
dat de Maas kust”, aldus Janssen. Na een
vergadering en enkele smaaktesten
waarvoor wel tien koekdegen waren
gemaakt, kwam het huidige roomboterkoekje als winnaar uit de bus. “Het moet
een breed gedragen koekje worden
en daarom mag iedereen in het dorp
ze verkopen”, aldus Janssen. “Daarbij
krijg je ze ook bij de koffie in Kesselse
horecagelegenheden. De kusjes kom je
straks dus overal tegen. En Kessel-Eik
doet ook mee.”

Wij zijn per direct op zoek naar een

Zelfstandige

Warehouse Medewerker

m/v

(40 uur/fulltime)

Je werkzaamheden omvatten o.a.:
• Orders verzamelen op basis van
picklijsten
• Lossen en laden van vrachtwagens
• Positioneren van goederen in stellingen
• Om- en her-/verpakken van pallets
• Lichte bijkomende administratieve
werkzaamheden

Wat hebben wij te bieden?

Wie zoeken wij?

• Je weet van aanpakken
• Je bent uitstekend in staat om
zelfstandig te werken
• Ervaring met heftruck en reachtruck is
een vereiste
• Je hebt een MBO+ denk- en werkniveau
• Basis beheersing van de Engelse en
Duitse taal
• Flexibele instelling

• Een prettige werksfeer
• Beloning conform gebruikelijk in de branche
• Mogelijk tot behalen certificaten hef-/reachtruckchauffeur
Heb je interesse in deze functie, reageer dan voor 24 juli 2017 en stuur je brief met cv
naar maarten@tpvlogistics.nl. Wil je meer informatie over deze functie, neem dan gerust
contact op met Maarten Jans bij voorkeur via e-mail.
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Motorclub MC Wheely Baarlo bestaat 40 jaar

‘Na elke bocht kijken we
even in onze spiegel’
Al tientallen jaren maken ze samen duizenden kilometers in binnen- en buitenland. De 45 leden tellende
motorclub MC Wheely uit Baarlo bestaat veertig jaar en viert dit met een jubileumtocht voor Baarlose motorrijders
op zaterdag 15 juli.

Jubileum met (oud-)buren

Buurtvereniging
’t Rooth Maasbree
twintig jaar
Het is inmiddels twintig jaar geleden dat buurtvereniging ’t Rooth in
Maasbree werd opgericht. De huidige buurtgenoten willen dat graag
vieren met oud-leden en –buurtgenoten.
De buurtvereniging viert haar
vierde lustrum op zondag 3 september
en start om 11.00 uur met fruhshoppen, een uitgebreide brunch,
live muziek en activiteiten voor de
kinderen. Wie in het verleden in
buurt ’t Rooth heeft gewoond of lid

is geweest van de buurtvereniging
en graag bij de jubileumviering wil
zijn, kan zich tot zaterdag 15 juli
aanmelden via buurtrooth@live.nl
Ook kan er via het e-mailadres
contact opgenomen worden met het
bestuur voor meer informatie.

Uitgebreide demonstratie

Open politie
hondentraining
in Baarlo
Liefhebbers die graag eens willen zien hoe politiehonden getraind
worden, kunnen op dinsdag 18 juli een uitgebreide demonstratie
bijwonen in Baarlo. De training duurt van 19.00 tot 21.00 uur.
In samenwerking met VVV Baarlo
wordt een politiehondentraining
verzorgd die iedereen bij kan wonen.
De training bestaat uit een uitgebreide demonstratie met politie-

Hans Moors, Anton Tissen, Gé Kirschbaum en Karel Janssen voor
café De Zwaan. De vier heren zijn 40 jaar lid van motorclub MC Wheely
De leden van motorclub MC Wheely
uit Baarlo delen bijna een leven lang
kameraadschap op de weg. Karel
Janssen (59) en Anton ‘Ties’ Tissen
(62) reden al in de jaren 70 motor,
net als mede-oprichter Cas Segers (68).
“In een dorp als Baarlo vind je elkaar
vanzelf als je rijdt”, aldus Anton. “We
besloten wat vaker samen te gaan
rijden. Piet Thijssen, met 73 jaar ons
oudste lid, sloot zich bij ons aan en zo
vormden we een groepje. Café Centraal
aan de Markt werd ons clubhuis. Toen
ons lid Chris Smedts in 1990 café
De Zwaan overnam, werd dat ons
clubhuis. Sindsdien zitten wij als MC
Wheely hier bij ‘Chris’, zoals het café in
het dorp wordt genoemd.”

‘Je vindt elkaar
vanzelf als je rijdt’
Zo’n vier keer per jaar gaan de
leden samen een weekend weg met
de motor. Daarnaast organiseren ze nog
vijf toertochten per jaar, houden ze een
quizavond, een schietavond bij de schutterij en gaan ze graag samen naar de
motorraces TT in Assen of op het eiland

Man in Engeland. De 45 mannelijke en
vrouwelijke leden zijn tussen de 19 en
73 jaar. “De echtgenotes worden automatisch lid, maar rijden niet allemaal
zelf. Wat ook leuk is, is dat een aantal
vaders nu ook met hun zoon rijdt bij de
club”, vertelt Cas.
De naam MC Wheely heeft de
club te danken aan het oudste lid.
Cas: “Toen Chris met Anja trouwde,
vond het feest bij zaal Unitas aan de
Wilhelminastraat plaats. Piet wilde
zich bewijzen tegenover het jongste
lid. Joep was namelijk de enige die
een wheelie kon maken en Piet wilde
hem nadoen.” Onder het toeziend oog
van alle bruiloftsgasten probeerde Piet
zijn motor op één wiel te laten rijden.
“Hij viel en brak zijn schouder.”
Een andere keer belandde Piet tijdens een rit samen met medelid Geert
Joosten (59) in de beek. Door de kosten
de grootste crash in de geschiedenis
van MC Wheely. Toch kan Geert er jaren
later nog om lachen. “Op een stuk nat
wegdek in de Eifel gleed Piet weg.
Ik viel er overheen. Er lag voor 100.000
gulden aan schade in de beek. Piet en
ik zijn toen alleen met onze helm onder

de arm thuisgekomen.”
Hoewel in veertig jaar tijd de
verkeersregels zijn verscherpt, betere
wegen zijn aangelegd en motoren
moderner zijn geworden, zijn enkele
dingen nooit veranderd. De leden gaan
samen rijden en komen ook samen
weer terug. “We letten altijd op elkaar
onderweg”, aldus Karel. “Het is soms
lastig om bij elkaar te blijven, maar
iedereen kijkt even in zijn spiegel
wanneer we een bocht hebben gehad.
Dan weet je of je nog compleet bent.”
Ook zijn de leden na veertig jaar nog
steeds niet op de Eifel in Duitsland
uitgekeken. Karel: “Elke bocht is nog
steeds anders.”

Voor 100.000 gulden
schade in de beek
Om het jubileum te vieren,
houdt MC Wheely op zaterdag 15 juli
een toertocht. Alle Baarlonaren met
een motor kunnen hieraan deelnemen
en aanmelden is niet nodig. De tocht
begint om 10.00 uur bij café De Zwaan
in Baarlo. Rond 16.00 uur verwacht de
club terug in Baarlo te zijn.

Natuurgebied Kessel-Eik

IVN Helden
inventariseert
Weerbeemden
De flora en fauna in het natuurgebied de Weerbeemden in Kessel-Eik
wordt op zondag 16 juli nader bekeken en onderzocht door de florawerkgroep
van IVN Helden.
Het natuurgebied ligt
nabij de Maas, in de buurt van
De Musschenberg in Kessel-Eik.
Het is ontstaan door afgravingen
voor een steenfabriek die nu
nog te zien is. Volgens het IVN
transformeerde het gebied hierdoor
tot een gevarieerd moerasgebied
waar veel verschillende planten
en dieren groeien en leven.
Het in kaart brengen van de

Onze ervaren specialisten helpen u graag

APK en onderhoud bedrijfsauto’s & campers
Voertuigen tot 3.80m hoog (< 3.5t)
Altijd een offerte vooraf
Kerkstraat 20A Meijel - T 077 - 466 1852 - www.autohunnekens.nl

honden, waarbij diverse opdrachten
getoond worden. Voorafgaand aan
iedere opdracht krijgt het publiek de
nodige uitleg. Kaarten zijn verkrijgbaar bij het VVV-kantoor in Baarlo.

t!

Ook al heeft u ‘m elders gekoch

plantengroei in dit natuurgebied
vindt regelmatig plaats en wordt
iedere keer vergeleken met vorige
inventarisaties.
Liefhebbers die deze inventarisatie bij willen wonen, komen om
08.30 uur bij het IVN-gebouw in
Helden of om 09.00 uur bij de kapel
in Kessel-Eik bij elkaar. Neem voor
meer informatie contact op met
Toos Wilms via 06 15 96 22 41.

Auto Hunnekens Meijel, sinds 1981

‘Ik werk graag
aan uw auto’
wesley
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Jaarlijkse uitwisseling

Jeu de boules-derby
Maasbree en Baarlo
Jeu de boules-club Breetanque uit Maasbree kreeg op dinsdag 4 juli bezoek van de jeu de boules-club uit Baarlo.
De jaarlijkse uitwisseling werd dit jaar gewonnen door het Baarlose koppel Nelly Coenen en Chrit Theeuwen.

Schutterij St. Urbanus

Mini-OLS in Grashoek
Het Oud Limburgs Schuttersfeest (OLS) is net achter de rug, maar voor
iedereen die er geen genoeg van kan krijgen kan op zaterdag 15 juli
schieten tijdens het OLSje in Grashoek.
Iedereen kan meedoen met het
toernooi, met of zonder ervaring.
Deelnemen kan individueel, maar ook
samen met een vriendengroep of vereniging. Er kunnen prijzen gewonnen
worden in drie categorieën, namelijk de
beste groep, de beste man en de beste

vrouw. Voor de jeugd is er de mogelijkheid om met een windbuks te schieten
en om op een gelukshark te schieten.
Om deel te mogen nemen aan het
OLSje, dient iedereen een legitimatiebewijs mee te nemen. Het mini-OLS
begint om 16.00 uur.

Jeu de Boules-club Baarlo

Twaalfde clubdag
Om de band tussen clubleden te versterken, organiseert Jeu de
Boules-club Baarlo ieder jaar een clubdag met een toernooi. Dit jaar vond
de activiteit plaats op woensdag 28 juni en deden er 44 leden mee.

Bert van Roy, Bep Manders, Nelly Coenen en Chrit Theeuwen
Baarlo was vertegenwoordigd
door negentien leden en van
jeu de boules-club Breetanque waren
dertig leden aanwezig. De twee
best geplaatste spelers van Baarlo,

Nelly Coenen en Chris Theeuwen,
speelden de finale tegen Bep Manders
en Bert van Roy, de twee best
geplaatste spelers van Maasbree.
Na een voorsprong van 11-2 in het

voordeel van Baarlo, wist het koppel
van Breetanque terug te komen tot
11-11. Uiteindelijk waren het de
Baarlose Nelly en Chrit die de finale
wonnen met 13-12.

Om 10.30 uur vonden de
eerste wedstrijden plaats. Door de
hevige regen konden er maar drie
wedstrijden gejeu-de-bould worden
voor de middagpauze.
Om 14.00 uur maakte
toernooileider Piet Derks bekend wie
alle drie de wedstrijden gewonnen
had. Hay Geradts, Nanda van
Heeswijk, Mia Geurts, Nellie Linders

Dinsdag t/m do 10.00-18.00
Vrijdag 10.00-20.00 Zaterdag van 10.00-17.00.
Zondag 12.00-17.00
Dinsdag t/m do 10.00-18.00
Dinsdag t/mZaterdag
do 10.00-18.00
Vrijdag 10.00-20.00
van 10.00-17.00.
Vrijdag 10.00-20.00
van 10.00-17.00.
ZondagZaterdag
12.00-17.00
Zondag 12.00-17.00

en Sef Jacobs kwamen als beste uit
de bus. Omdat Nellie en Sef gelijk
waren geëindigd, moest er geloot
worden wie er door mocht naar
de finale. Uiteindelijk won Sef en
mocht hij samen met Hay de laatste
wedstrijd spelen tegen Mia en Nanda.
Na veertien beurten waren het de
mannen die het toernooi wonnen met
een eindstand van 13-11.
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Heldense judoka
vijfde op EK met team
Door: Judoclub Helden
Mark van Dijk van Judoclub Helden heeft zondag 2 juli deelgenomen aan het Europees kampioenschap judo tot
18 jaar voor teams in Kaunas in Litouwen. Mark was door de Nederlandse judobond geselecteerd voor het gewicht
tot 73 kilo.

sport 17

Zomerfestijn

Meerdere tweede
prijzen Maasruiters
Door: rijvereniging De Maasruiters Kessel
Bij manege Het Zwarte Water in De Mortel werd in het weekend van
zaterdag 8 en zondag 9 juli het zomerfestijn springen voor pony’s
georganiseerd. Lotte Hermans haalde hier een tweede prijs.
Lotte Hermans reed met
Brummerhoeve’s Pilgrim in de
klasse C-M en ze eindigde daar op
de tweede plek. In Reuver hield
paardensportvereniging St. Joris uit
Beesel een springwedstrijd voor

pony’s. Daar scoorde Marieke Vervoort
met Tongerveld’s Chiko in de klasse
D-L een tweede prijs. In de klasse
D-B mocht Nina Vercoulen met LvS
Kantje’s El Passo zich ook opstellen
voor een tweede prijs.

Hans Vissers derde
bij LK 55+
Door: Hengelsportvereniging De Noordervaart
Het Limburgs kampioenschap 55+ werd zaterdag 8 juli gehouden op
de visvijver van Tienray. Hierbij behaalde Hans Vissers de derde plek.
De overige Meijelse vissers konden helaas geen potten breken.
Bij het Limburgs Kampioenschap
55-, dat in Posterholt werd gevist,
konden de Meijelse vissers zich niet
mengen in de strijd om de podiumplaatsen. Zondag 9 juli werd gevist om
de Hengelsport Kuijpers Wisseltrofee.

William Scheenen ging hier met de
hoogste eer ging strijken: met 4.955
gram werd hij eerste. Hij werd op de
voet gevolgd door Mat Pijnenburg
met 4.070 gram. Derde was Hans
Vissers met 2.825 gram.

RTC coach Graat Weber met Mark van Dijk bij terugkomst op Schiphol
In de eerste ronde moest Nederland
tegen het gastland Litouwen, dat
vakkundig aan de kant werd gezet.
Ook Mark wist zijn partij te winnen.
In de tweede ronde stond Letland op het
programma dat verrassend Frankrijk had
uitgeschakeld. Ondanks dat Mark met
een mooie achterwaartse worp op ippon
won van zijn tegenstander, verloor het
Nederlands team helaas met 2-3.

Herkansingen
In de eerste herkansing stond
favoriet Frankrijk tegenover Nederland.
Mede door een zege van de steeds
verder in het toernooi groeiende Mark
op zijn tegenstander Gnamien, die een

dag eerder nog vijfde van Europa
geworden was in de categorie tot
73 kilo, won Nederland met 3-2.

Vakkundig aan de
kant gezet
In de tweede herkansing moest
Nederland aantreden tegen Polen.
Mark won hierbij met een zeer
spectaculaire uchi-mata van de
Poolse troef Stodolski, die een maand
eerder nog een Europacup gewonnen
had. Tegen alle verwachting in won
Nederland deze wedstrijd met maar
liefst 5-0 en mocht het aantreden voor
brons tegen een van de topfavorieten,

Rusland. Dat die pot uiteindelijk verloren
ging, was te verwachten en zeker geen
schande. Maar ook in deze laatste
wedstrijd liet Mark zien dat hij zich
met de besten kan meten. Hij verloor
weliswaar, maar slechts op één enkele
score verschil.

Net buiten podium
Nederland viel hiermee net buiten
het podium, maar de vele fans van
judoclub Helden die zondag 2 juli het EK
via de livestream gevolgd hebben, waren
trots op de prestatie van hun judoka.
Mark bleek met vier overwinningen in
vijf partijen de beste prestatie van het
team neergezet te hebben.

European Quad Trophy

Nick van Hout en Savannah
van der Laan achtste
Door: Motorpers.nl
Nick van Hout uit Beringe en teammaatje Savannah van der Laan van het VLS New Generation Team zijn onlangs
bij de European Quad Trophy in het Belgische Bastogne op een achtste plaats geëindigd. Hiermee eindigden ze vlak
achter landgenoten Marc de Vries en Ricardo Phoelich, die zesde en zevende werden.
Het duo ging met een
achtste plaats goed van start in
de kwalificatiewedstrijd. Dit gaf
vertrouwen voor de eerste manche,
die op zaterdagavond werd verreden.
Nick ging van start in de eerste manche
en werd hierbij geconfronteerd met
de eerste Le Mans start in zijn leven.
Dit verliep goed en vervolgens reed
Nick twee uur tot het donker werd.
Toen het donker was, nam Savannah
het stuur over. Zij reed in het donker
naar een negende plaats.

Stilgevallen
’s Ochtends om negen uur werd
de tweede manche verreden. Dit keer

was het Savannah die van start ging.
Na de eerste ronde kwam ze binnen
om te tanken, dit omdat er niet getankt
mag worden na afloop van de manche,
en na deze stop nam Nick het stuur
weer over. Een uur later lag het VLS
New Generation Team op de zevende
plaats en mocht Savannah het stuur
weer over nemen. Echter merkte zij
meteen in de eerste ronde dat de quad
niet goed liep en dit had tot gevolg
dat ze stil viel. Gelukkig werd er snel
gehandeld en pakte ze de transponder
van de quad waarna ze achterop een
scooter terug keerde naar de pits.
Hier werd de quad van Nick gepakt en
kon ze haar weg vervolgen. Uiteindelijk

wist ze ondanks de problemen nog als
elfde te finishen in deze manche.

Doorrijden na
steen op pols
Ook in de derde manche was het
Savannah die van start ging. Ook nu
reed ze op de quad van Nick. Na een
goede start kreeg ze in de eerste
ronde een steen op haar pols, opgeven
deed ze echter niet want ze heeft
nog twintig minuten doorgereden
tot aan de tankstop en rijderswissel.
Nick maakte de laatste veertig minuten
van de wedstrijd vol en kwam op een
mooie achtste plaats over de finish.

Succesvol weekend
Cavaliers
Door: paardensportvereniging De Cavaliers Helden
Voor ruiters van paardensportvereniging De Cavaliers uit Helden
stonden in het weekend van vrijdag 7 tot en met zondag 9 juli een paar
wedstrijden op de agenda. Die verreden zij niet zonder succes.
Op vrijdag startte Ilse Steijvers op
de dressuurwedstrijd in Nederweert.
Zij behaalde hier een eerste en
tweede prijs in de klasse DE-B met
Laguna’s Serenade. Op zaterdag en
zondag was er een springwedstrijd
in Reuver in organisatie van Beesel.
Op zaterdag behaalde Saskia Drissen
een vierde prijs in de klasse B met
Verona. Op zondag behaalde Nikki
Hanssen een tweede prijs met
Millstreet’s Stuufke in de klasse C-L en

een eerste prijs met Mutsaards Pascha
in de klasse D-B.
Op zaterdag was er ook een
springwedstrijd in Leende waar
Jessica Maassen twee keer een eerste
prijs behaalde en wel in de klasse
D-L met Bockmann’s Coco en in de
klasse D-M met Bockmann’s Punto.
Ten slotte was er op zondag nog een
dressuurwedstrijd in Someren en hier
behaalde Anne Pouwels een tweede
prijs in de klasse Z2 met Don Johnson.

Kragten Avondloop Herten

Eerste plaatsen voor
Atletiek Helden
Door: Wiel van Lier, Atletiek Helden
Het avondloopcriterium zit er alweer op, na zes wedstrijden in totaal.
De laatste stratenloop vond zaterdag 8 juli plaats in Herten op een
geaccidenteerd parcours. Atletiekvereniging Atletiek Helden was erbij.
De dames van Atletiek Helden
deden het weer boven verwachting,
Jolanda Verstraten, Tanja Wanten,
Leone Peeters en Rinie Ebisch werden
allemaal eerste. Nico Verstraten werd
ook eerste en Hans Peeters behaalde
de tweede plaats. Op de 2.500 meter
behaalde Anouk Bussemakers de vierde
plek met een tijd van 10.07 minuten,
gevolgd door Loek Peute met een tijd
van 10.06. Op de 5.000 meter werd
Jolanda Verstraten eerste met een tijd

van 19.07 minuten. Tanja Wanten werd
ook eerste met een tijd van 21.13.
Richard Sonnemans werd 28e, Leonie
Peeters eerste, Jan ’t Hoen veertigste,
Rinie Ebisch eerste, Hans Bos 48e,
Marc Marcelissen 77e, Angeliek van de
Velden 23e.
Op de 10.000 meter behaalde
Nico Verstraten met een tijd van 42.34
minuten de eerste plek, gevolgd door
Hans Peeters met een tijd van 42.41
minuten.
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Afsluiting van seizoen

Fanfare Sint Jozef
Beringe geeft
zomerconcert

Jubileumeditie
voor Summer Kick-Off
Het Meijelse evenement Summer Kick-Off viert op zaterdag 15 juli het 10-jarig jubileum. Overdag vindt het
volleybaltoernooi plaats en ‘s avonds volgt de beachparty. Het evenement vindt plaats op het grasveld naast de
Trambaan.

Bij gemeenschapshuis De Wieksjlaag in Beringe houdt Fanfare Sint
Jozef op vrijdag 14 juli een zomerconcert om het seizoen af te sluiten.
Het concert vangt aan om
19.45 uur en duurt tot ongeveer
21.30 uur. Afhankelijk van het weer,
vindt het concert op het plein buiten
De Wieksjlaag plaats of binnen in

de zaal. Het concert wordt jaarlijks
georganiseerd om het seizoen af
te sluiten. Iedereen die de fanfare
graag wil horen spelen, kan een
kijkje nemen.

Orgelconcert in kapel Panningen

Organist Marcus
Bergink bij Missiehuis
De Arnhemse kerkmusicus en organist Marcus Bergink verzorgt op
dinsdagavond 18 juli een orgelconcert in de kapel van de Heren Lazaristen bij het Missiehuis in Panningen. Met behulp van het Cavaillé-Coll
Mutin-orgel voert Bergink een concert uit met werken van musicus en
dirigent César Franck.
Het concert staat in het teken van
César Frank, een componist, pianist,
organist, dirigent en muziekpedagoog
die geboren is in Luik. Het programma
begint om 20.00 uur met Fantaisie.

Vervolgens komen muziekstukken uit
Trois pièces pour le Grand Orgue en
L’organiste aan bod. Tot slot speelt
Bergink een ander onderdeel uit Trois
pièces pour Grand Orgue.

Vijftienjarig bestaan

Tweede lustrum
concert In Between
In het kader van hun vijftienjarige bestaan, houdt zanggroep
In Between op vrijdag 14 juli haar tweede lustrumconcert bij gemeenschapshuis Kerkeböske in Helden. In april vond het eerste concert plaats
en op het eind van dit jaar staat het derde en laatste lustrumconcert op
het programma.
Het koor brengt vanaf 20.00
uur liedjes ten gehore die ze
de afgelopen vijftien jaar onder
leiding van vier dirigenten heeft
gezongen. De zanggroep heeft
voor het tweede lustrumconcert de
Heldense theatergroep Ut Overgordien
uitgenodigd. Dit is een groep van zes

dames die eigen teksten, melodieën
en sketches opvoeren.
Na het laatste programmaonderdeel is een nazit gepland.
Kaarten zijn verkrijgbaar aan de bar bij
het Kerkeböske. Het derde en laatste
concert staat gepland in december in
Panningen.

Overdag wordt er bij het Rabobank
Beachtoernooi gevolleybald door
ongeveer tweehonderd deelnemers,
verdeeld over 36 teams. Tijdens het
sporten vindt de Rabobank DJ Contest
plaats waarbij dj’s uit de regio ter
promotie van zichzelf laten zien wat ze
in huis hebben op dj-gebied. Ieder volleybalteam mag kenbaar maken wie
volgens hen het beste draaide. De dj
met de meeste stemmen mag volgend

jaar Summer Kick-off 2018 openen.
’s Avonds is op hetzelfde terrein de
beachparty. Naast het hoofdpodium is er
dit jaar een tweede podium toegevoegd
aan het terrein: De Speeltuin. Op het
hoofdpodium komen onder andere
Atmozfears, Firebeatz, Lucas & Steve en
Moksi voorbij. Bij De Speeltuin komt Arjon
Oostrum langs voor een optreden.
De straat naast het terrein,
De Trambaan, is de zaterdag vanaf 10.00

uur afgesloten voor al het verkeer voor de
stalling van fietsen. De organisatie vraagt
omwonenden om de gehele straat,
inclusief trottoir, vrij te houden. Er worden
hekken geplaatst om de voortuinen te
beschermen. Ook loopt er een professioneel securityteam rond dat toezicht houdt
op de gehele straat en fietsenstalling.
Kijk voor meer informatie over de
tickets en het evenement op
www.summerkickoff.nl

Tweede editie Zomersessies

Livemuziek in
Wilhelminapark Panningen
Het muziekevenement Zomersessies beleeft dit jaar haar tweede editie. Net zoals vorig jaar vindt het
evenement plaats in het Wilhelminapark in Panningen en kunnen bezoekers genieten van ruim dertig muzikanten
uit Peel en Maas.

Naast livemuziek van verschillende
muzikanten uit Peel en Maas, wordt er
ook gezorgd voor vermaak voor kinderen en voor eten en drinken. Het terrein

is geopend vanaf 12.00 uur en kort
daarna zal de eerste muzikant starten
met het programma. Rond 20.00 uur
wordt het evenement afgesloten.

Kijk voor meer informatie over het
muziekevenement op
www.facebook.com/PMSessies
(Foto: Theo van de Laar)
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Fanfare Eendracht Baarlo

Concert vanwege
165 jaar bestaan
Fanfare Eendracht Baarlo bestaat 165 jaar en de vereniging wil dat
vieren met een concert. Het betreft een opluchtconcert op de Markt in
Baarlo dat wordt opgedragen aan de Baarlose gemeenschap.
“Dat Fanfare Eendracht Baarlo
de oudste fanfare van Nederland
is, zal velen bekend zijn”, aldus de
organisatie. “Zeker de ingewijden in
de Limburgse blaasmuziek weten dat.
Dat de vereniging dit jaar 165 jaar
bestaat, zal wat minder bekend zijn.”
Om het bekender te maken, besloot
de fanfare het concert op de Markt te
organiseren. “We dragen het op aan
de Baarlose gemeenschap en aan

Filmmuziek, modern en traditionele mars

Concert Fanfare Maasoever
bij camping Kessel
Ieder jaar organiseert Fanfare Maasoever uit Kessel een concert op een camping dat voor iedereen toegankelijk
is. Dit jaar vindt het concert plaats op vrijdag 14 juli bij Camping den Aenstoot in Kessel.

allen die van buiten komen en erbij
willen zijn.”
De Markt wordt voor de
gelegenheid omgetoverd tot
een concertlocatie. Naast Fanfare
Eendracht zijn er ook optredens
van zangsolisten en schutterij Sint
Antonius en Sint Petrus uit Baarlo
zorgt eveneens voor een bijdrage.
Het concert vindt plaats op zaterdag
15 juli en begint om 20.00 uur.

Gastoptreden en demonstratie

Dansmiddag voor
dementerenden en
mantelzorgers
Speciaal voor mensen met dementie en hun mantelzorgers, wordt bij
DansSalon De Vriendschap in Beringe een dansmiddag georganiseerd op
donderdag 13 juli. Ook wordt een gastopreden en demonstratie verzorgd
door een groep country line-dansers.
De dansmiddag heeft als motto
Dans met mij en duurt van 14.00 tot
16.30 uur. Gezamenlijk vervoer naar
danslocatie De Vriendschap in Beringe
kan geregeld worden met Piet Selen
van Vorkmeer Steunpunt Mantelzorg

Peel en Maas via p.selen@vorkmeer.nl
of via 077 307 73 50. Neem voor meer
informatie over de dansmiddag contact
op met Maria Hodzelmans via
06 22 63 02 26 of met Jo Basten via
077 466 20 26 of 06 24 67 56 12

Het fanfarecorps heeft gekozen
voor een licht repertoire met
filmmuziek, moderne nummers en
een traditionele mars. Het programma
wordt om 19.00 uur spits afgebeten

door de slagwerkgroep. Zo wordt
onder meer Billy Jean van Michael
Jackson gespeeld met enkele andere
muzikanten van de fanfare. Na de
slagwerkgroep is het de beurt

aan bigband The Ambassadors.
Zij combineren muziek met zang.
Tijdens het concert worden ook diploma’s
uitgereikt aan leerlingen die eerder al
hun praktijkexamen hebben gehaald.

26 t/m 29 juli 2017
Stal Hendrix in Kessel

Jumping

Peel & Maas

EEN GEZELLIG DAGJE UIT VOOR HET HELE GEZIN !

GRATIS ENTREE

Expositie Stilte in de
Peel in Panningen
Wethouder Arno Janssen opende maandag 3 juli de expositie
Stilte in de Peel van fotograaf Nando Harmsen. Deze Helmondse
fotograaf legde natuurgebied De Peel vast op verschillende plekken
en tijdens verschillende omstandigheden. Zijn foto’s zijn tot en met
vrijdag 25 augustus dagelijks te bekijken in het Huis van de
Gemeente in Panningen gedurende de openingstijden.

MILO’S SPEELWEIDE MET DIVERSE KINDERATTRACTIES
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WWW.JUMPINGPEELENMAAS.NL
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Foto-expositie Stilte in de Peel
(dagelijks t/m 25 augustus)

Lustrumconcert In Between

Tijd: 08.30-17.00 uur
Locatie: Huis van de Gemeente Panningen

Dansmiddag Dans met mij

Tuinconcert fanfare St. Aldegondis

Muziekevenement Zomersessies

Tijd: 14.00-16.30 uur
Locatie: Danssalon De Vriendschap Beringe

Tijd: 20.00 uur
Locatie: tuin Café de Pool Maasbree

Tijd: 12.00-20.00 uur
Organisatie: PM Sessies
Locatie: Wilhelminapark Panningen

Repair Café

Schietfestijn schutterij Maasbree

Tijd: 10.30-13.00 uur
Locatie: bibliotheek Maasbree

Tijd: 13.00 uur
Organisatie: schutterij St. Martinus
Locatie: schietterrein Schorweg Maasbree

Muziekcafé met Mart Vervoort
Tijd: 14.00-16.00 uur
Locatie: dorpsdagvoorziening in MFA Maasbree

za
15
07

Wielertalkshow Tour de L1mbourg
bijwonen

vr
14
07

Den Soeten Inval met
Bigband Xpero

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: zanggroep In Between
Locatie: gemeenschapshuis Kerkeböske Helden

Toertocht jubileum MC Wheely

Tijd: 17.30 uur
Locatie: Kasteel De Keverberg Kessel

Tijd: 10.00-16.00 uur
Organisatie: motorclub MC Wheely Baarlo
Locatie: start bij café De Zwaan Baarlo

Bijwonen training Schots nationaal
vrouwenteam

Concert Muziek onder de Toren met
Kapela Pohoda

Tijd: 19.00 uur
Locatie: sportpark De Meeren Baarlo

Tijd: 13.30-15.00 uur
Locatie: Raadhuisplein Panningen

Concert fanfare Maasoever

Concert Muziek onder de Toren met
Die Rübensammler

Tijd: 19.00 uur
Locatie: camping Den Aenstoot Kessel

Afsluitend zomerconcert
Tijd: 19.45-21.30 uur
Organisatie: fanfare Sint Jozef Beringe
Locatie: plein bij gemeenschapshuis
Wieksjlaag Beringe (bij goed weer)

Tijd: 11.00-13.00 uur
Locatie: bij goed weer Maasterras, anders op
Binnenplaats Kasteel De Keverberg Kessel

di
18
07

Inventarisatie Weerbeemden
Tijd: start om 08.30 uur (Helden) of 09.00 uur
(Kessel-Eik)
Organisatie: IVN Helden
Locatie: start bij IVN-gebouw Helden of kapel Kessel-Eik

Tijd: start tussen 09.00-13.00 uur
Locatie: start bij gemeenschapshuis D’n Binger Meijel

Politiehonden-training bijwonen
Tijd: 19.00 uur
Organisatie: VVV Baarlo
Locatie: volgt na contact via VVV Baarlo

Orgelconcert met Marcus Bergink
Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Orgelkring Peel en Maas
Locatie: kapel Heren Lazaristen Panningen

Tijd: 15.00-16.30 uur
Locatie: Raadhuisplein Panningen

zo
16
07

Fiets4Daagse De Peel
(t/m vrijdag 21 juli)

wo
19
07

Verrassingswandeling Buiten
binnen Baarlo
Tijd: 10.30-13.00 uur
Organisatie: VVV Baarlo
Locatie: start bij VVV Baarlo

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

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

Wist u dat…

• Vorkmeer start op maandagmiddag 4 september met een
‘spel-praatgroep BRUSJES’. Hoe is het om een broertje of zusje te
hebben dat anders is? Bijvoorbeeld omdat hij of zij een lichamelijke
of geestelijke beperking heeft, autisme heeft of een chronische
ziekte. Voor deze Broertjes en Zusjes, ook wel Brusjes genoemd,
ziet het gezinsleven er meestal anders uit dan dat van hun
leeftijdsgenootjes. Wat betekent dit voor deze kinderen? Hierover
kunnen de Brusjes in een ontspannen en veilige sfeer in contact
komen met anderen. We organiseren 5 bijeenkomsten van 1 uur.
Deelname is gratis. Info: veerkracht@vorkmeer.nl of bel
077-3077350 (Inge Geraets / Jeanne van der Vorst).
• u bij het Maatschappelijk Werk terecht kunt voor vertrouwelijke
gesprekken over moeilijke en / of persoonlijke kwesties in uw
leven? Onze Maatschappelijk Werkers hier speciaal voor opgeleid
zijn en een beroepsgeheim hebben? U zich hiervoor kunt
aanmelden via amw@vorkmeer.nl of telefonisch via 077-3077350
en vragen naar een maatschappelijk werker.
Voor vragen of meer info, kijk op onze website of neem contact met ons op

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

Slotconcert in open lucht
Fanfare en drumband Semper Avanti Grashoek en Muziekvereniging Egchel sloegen vrijdag 7 juli de
handen ineen. Ze traden samen op tijdens het jaarlijkse slotconcert van de fanfare in de buitenlucht bij
gemeenschapshuis De Ankerplaats in Grashoek. De avond werd geopend door het jeugdensemble van
de fanfare en vervolgens voortgezet door de Drumkids. Levy Steeghs gaf daar nog een drumsolo weg.
Daarna was het de beurt aan de drumband, onder leiding van Erik van Wegberg. Ook daar mochten de
Drumkids twee stukken meespelen. De drumband zette het programma voort met populaire muziek,
aangevuld met een accordeon, keyboard en een stuk met een blazersgroep van de fanfare. Semper
Avanti en de muziekvereniging speelden ter afsluiting nog een aantal bekende, populaire stukken.
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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 16 juli
H. Mis 09.30 – koor. Introductie
kapelaan Piet Houben. t.i.v. Drika
Willemsen.

Parochie Egchel
Misintenties
NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
T 077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 16 juli
Geen H. Mis
Zondag 23 juli
H. Mis 11.00 uur

Cluster MKBE

Parochie Grashoek

Parochie Koningslust

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

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 15 juli
H. Mis 17.30 uur – Introductie kapelaan
Piet Houben
Zaterdag 22 juli
Geen H. Mis

Parochie Helden
Misintenties NL61 RABO 0120795094
pastorie Rochusplein 3
T 077 3071488,
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur
donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
Zondag 16 juli
H. Mis 10.00 uur – samenzang t.i.v. Ton
Reijnders en fam. Reijnders-Korsten;
overl. ouders Keiren-Ottenheijm; Jan
Swinkels en Albert Swinkels;
Overleden: Jan Teeuwen, Roggelseweg
18a, 71 jaar

Hendrix-Hermans en kinderen.
Mariet Swinkels-van Heugten.

Parochie Maasbree

Parochie Kessel

Misintenties NL58RABO0131009173
Pastorie Dorpstraat 4
T 077 465 12 19
E par.aldegundismaasbree@hetnet.nl
W www.parochiemaasbree.nl
Kerkdiensten
Zondag 16 juli
H. Mis: 11.00 uur. Zang: Herenkoor
Lectoren: Dhr. Harrie Jans - Mevr.
Maria Nabben
Intenties
Sraar Gielen (verjaardag),
overl. ouders, Tina en Narda.
Jéér Kempen en overl. familie.
Mina Simons en Maria Simons.
Jaardienst Grada Hendrickx en
overl. ouders Hendrickx-Simons.
Overl. ouders Tinus Hendrix en Mina

Gezinsbijdrage NL39RABO0125305311
Pastorie Dorpstraat 13 T 077 462 12 65
E lajverhaag@parochiekessel.nl
Kerkdiensten
Zaterdag 15 juli
15.30 uur. Doop van Aurelia Wisowska.
Markt 11.
19.15 uur. Jaardienst voor Henk
Heymans.
Zondag 16 juli
15.00 uur, Doop van Yfke Lamers
uit Baarlo.
Woensdag 19 juli
9.00 uur. H.Mis voor de zieken
van de parochie.
Zaterdag 22 juli
19.15 uur. Piet en Tiny van Geloven.
Jaardienst voor Nolda Joosten-Duisters.

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

Parochie Meijel
Misintenties NL16 RABO 0133405613
Pastorie Kerkstraat 5
T 077 466 18 50
W www.parochiemeijel.nl
Spreekuur
maandag 19.30 tot 20.00 uur en
donderdag van 11.00 tot 12.00 uur
secr.kerkbestuurmeijel@vodafonethuis.nl
Kerkdiensten
Donderdag 13 juli
H. Mis 09.00 uur t.i.v. alle parochianen

en overleden familie. Jaardienst voor To
Peeters-Verlinden.
Mededelingen
De opbrengst van de dankviering is
€ 252,71. Heel veel dank namens de
kinderen.
Sinds 1 juli is Dhr. Peter Gielen penningmeester van onze parochie. Zijn adres is
Baarloseweg 44.

Parochie Baarlo
Misintenties NL31RABO0103903976
Pastorie Markt 3 T 077 477 12 75
E pastoor@parochiebaarlo.nl
W www.parochiebaarlo.nl
Kerkdiensten
Zondag 16 juli
9.30 uur H. Mis en ogenzegening H.
Odilia. Zang: Herenkoor.
Overl. ouders Mathias Peeters en Maria
Peeters-Geurts en zonen Harry en Jan.

09.30-10.00 uur Stille Aanbidding
Zondag 16 juli
H. Mis 11.00 uur Concelebratie met
nieuwe kapelaan Piet Houben, – herenkoor t.i.v. Leo van der Elsen (coll); uit
dankbaarheid
Doopvieringen 13.00 uur neefjes Cas
van den Tillaart en Brent Vriens; H.
Communie Mads en Lei
Maandag 17 juli
Stille Aanbidding 18.30 uur
Rozenkrans 19.00 uur
Dinsdag 18 juli
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen,
aansluitend koffiedrinken
Donderdag 20 juli
H. Mis 09.00 uur t.i.v. alle parochianen
09.30-10.00 uur Stille Aanbidding

Parochie Panningen
Misintenties NL44 RABO 0141900660
Parochiecentrum Wilhelminastraat 14
T 077 307 13 88
info@parochiecentrumpanningen.nl
Open maandag- dinsdag- woensdag
en donderdag van 09.00 tot 11.30 uur

Jaard. Drika Crienen en overl fam.
Cor Driessen en Ietje Driessen-Hamans
v.w. huwelijksdag.
15.00 uur Lof en ogenzegening.
Woensdag 19 juli
15.00 uur Lof en ogenzegening.
Donderdag 20 juli
8.30 uur H. Mis en ogenzegening.
Jaard. Karel Gorts en Kazimier Grzyb.
Zaterdag 22 juli
17.00 uur H. Mis en ogenzegening H.
Odilia in Verzorgingshuis “Ter Borcht”.

Parochie Kessel-Eik
Misintenties NL41RABO0125300522
Misintenties 25,L. Timmermans T 077 462 16 78
Kerkdiensten
Zondag 16 juli
9.30 uur H. Mis
Voor de parochie.

Kerkdiensten
Zaterdag 15 juli
H. Mis 19.00 uur – samenzang t.i.v.
Joke Goes; Jo Lenders (coll/trouwdag)
en zoon Johan
Zondag 16 juli
H. Mis kapel Missiehuis 10.30 uurr

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 23 juli
9.30 uur H. Mis
Zes weken dienst Harrie Stemkens

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

Kermis in
Panningen
Panningen stond van vrijdag 7
juli tot en met woensdag 12 juli in
het teken van de jaarlijkse kermis.
Jong en oud kon zich vermaken bij
onder andere de rups, de carrousel,
de bank en de botsauto’s en kon
het tegen elkaar opnemen bij de
kamelenrace. Ook waren er weer
verschillende prijzen te winnen met
blikken gooien, bij de
muntjesschuivers, eendjes vissen
en de schiettent. Tevens waren er
snoepkramen aanwezig en konden
kinderen de hele dag vertoeven bij
diverse kinderspellen. De zon liet
zich geregeld zien, wat ervoor
zorgde dat het centrum van het
dorp goed gevuld was.
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4999,de beste prijs!
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compleet met koelkast, oven, keramische kookplaat, afzuigkap eiland
spoelbak, werkblad en 5 jaar apparatuurgarantie

Inductiekookplaat
met afzuigsysteem

Inbouw vaatwasser

Airforce CCASP9061

8 wasprogramma’s
Energieklasse: A++
13 couverts

60 cm, ovenruimte 72 liter
Heteluchtoven
Easy-to-clean email

€ 479,-

€ 399,-

Grundig GNV 41822

Inbouwoven
Zanussi ZOB 65802XX

+half Gjaraartisaeefwnassen!

€ 1799,-

WWW.SUPERKEUKENS.NL

ND

Witte keuken met stoere betonlook en betonstructuur
185 + 310 cm

530 x 860 mm
Energieklasse: A++
Touch control bediening

Met geïntegreerd
afzuigsysteem

PE

HEERLEN

HORST

ROERMOND

Witveldweg 100

Burghoffweg 13

In de Cramer 148

(Gevestigd binnen Interchalet)

(Gevestigd tegenover Retailpark)

(Gevestigd op de Woonboulevard)

T. 077-3982234

T. 0475-691548

T. 045-5751230

!

