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Muzikaal genieten in
het park
Verschillende lokale muzikanten stonden op zondag 16 juli op het podium in het Wilhelminapark in Panningen. Daar vond namelijk de tweede zomereditie van de
PM Sessies plaats. “De insteek van de PM Sessies is dat artiesten in een andere samenstelling dan normaal op het podium staan”, laat de organisatie weten. “Ze speelden
zomerse nummers en gelukkig zat het weer mee en waren die liedjes ook op zijn plek. We schatten dat er zo’n zeshonderd tot zevenhonderd mensen aanwezig waren in het
park. Fijn dat zoveel mensen in Peel en Maas een leuk middagje wilden beleven in het Wilhelminapark.” De datum voor volgend jaar staat alweer vast, een week na
Panningse kermis, al is het nog even afwachten wat er gaat gebeuren met het park. “De gemeente gaat het renoveren, maar wij hopen dat het tegen die tijd af is en wij
het eerste evenement in het vernieuwde park kunnen zijn.” (Foto: Jordy Strijbos)

Oplossen wachtlijsten kinderopvangcentra

Directeur Hoera pleit voor basisvoorziening
kinderopvang
De economie groeit, de werkgelegenheid trekt aan en de werkloosheid daalt volgens cijfers van het Centraal
Planbureau (CPB). Ook de investeringen in de kinderopvangtoeslag zijn dit jaar erg gunstig, zo meldde de minister
van Sociale Zaken. Het aantal wachtlijsten bij de kinderopvang neemt daardoor op veel plaatsen toe.
Voor kindercentra is het elk jaar
afwachten hoeveel er gebruik gemaakt
zal worden van de opvang, doordat de
kinderopvangtoeslag jaarlijks door de
overheid wordt aangepast. Afhankelijk
van hun inkomen ontvangen ouders
een derde tot 90 procent van de
kosten terug. Mede door de gunstige

economische situatie is er bij veel
kinderopvangcentra sprake van
wachtlijsten. Rudie Peeters van Hoera
kindercentra: “We zien dat meer
mensen aan het werk zijn, maar
iedereen lijkt ook op dezelfde dag vrij te
willen hebben. De wachtlijsten zijn
daarom voor de maandag, dinsdag en

donderdag, omdat veel ouders op
woensdag en vrijdag vrij zijn of opa en
oma dan worden ingezet.”
Stichting Kinderopvang Meijel (SKM)
heeft geen grote wachtlijsten, maar
merkt wel dat er ‘piekdagen’ zijn,
laat directrice Iduna Verstappen weten.
“Plaatsing is vrijwel altijd mogelijk bij

tijdige aanmelding en er zijn nooit
lange wachtlijsten geweest. Wel is het
op dinsdag druk en loopt de donderdag
ook op de buitenschoolse opvang bijna
volledig vol. Daar kan een wachtlijst
gaan ontstaan.”

Basisvoorziening
Om dit te helpen oplossen zou
de opvang beter verspreid moeten
worden over de week. Dat kan als de
kinderopvang een basisvoorziening

wordt, pleit Rudie Peeters. Dan heeft
elke ouder recht op bijvoorbeeld tien
uur gratis opvang per week. “Je zou
je kind elke dag moeten kunnen
brengen als je dat wilt, in plaats van
moeten uitrekenen of het wel te betalen is”, aldus Peeters. “Eigenlijk zou de
opvang hier net zo gewoon moeten worden als je kind naar school
brengen. Maar dat vergt een andere
mindset van de ouders en kost tijd.”
Lees verder op pagina 04
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College beantwoordt vragen Lokaal Peel&Maas

‘Initiatiefnemer zonnepanelenweide Grashoek
verantwoordelijk voor communicatie’
Het is aan de initiatiefnemer van de zonnepanelenweide in Grashoek
om de plannen te communiceren naar inwoners van het dorp. De gemeente
kijkt alleen of de voorgedragen locatie aan de voorwaarden voldoet.
Dat zegt het College van B&W van Peel en Maas op vragen die raadslid
Henk Boots van Lokaal Peel&Maas onlangs stelde.
Er ligt een plan om een zonnepanelenweide te realiseren op een stuk
land tussen de Helenaveenseweg en de
Roomweg, niet ver van de dorpskern
van Grashoek. Het plan stuit echter op
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een hoop weerstand vanuit het dorp.
Omdat bewoners aangaven niet op de
hoogte te zijn gebracht door de initiatiefnemer, besloot raadslid Henk Boots van
Lokaal Peel&Maas vragen te stellen aan
het College van B&W van Peel en Maas.
Op de vraag van het raadslid of het
initiatief om een zonnepanelenweide te
starten in Grashoek voldoet aan basisregels die door de raad vastgesteld zijn,
meldt het college te hebben gekeken
naar de regels die bij windenergie gelden. Aan de hand daarvan zijn er voorwaarden verbonden aan de tijdelijke
vergunning. Het college meldt dat er
geen bouwvergunning wordt verleend
als de initiatiefnemer niet voldoet aan
die vastgestelde voorschriften.
Het verlenen van een voorlopige
vergunning om een zonnepanelenweide
te realiseren, is volgens raadslid Boots
niet gecommuniceerd naar de inwoners
van Grashoek. Lokaal Peel&Maas vroeg
zich af waarom het college niet eerst
contact opgenomen had met Grashoek
en de omwonenden om dit onderwerp
te bespreken. ”Bij iedere procedure zijn
de initiatiefnemers verantwoordelijk
voor een goede communicatie in de
omgeving”, aldus het college. ”Het college zal alleen hier en daar ondersteuning bieden.”

‘Bezwaren worden
eerst behandeld’
Een andere vraag van Lokaal
Peel&Maas waar het college antwoord
op gegeven heeft, is waarom er geen
alternatieve locatie is gezocht voor de
zonnepanelenweide. De fractie meldt
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dat omwonenden en overige inwoners
zich zorgen maken over de impact van
het initiatief op de leefbaarheid van
Grashoek. Volgens het college is het aan
een externe partij om een afweging te
maken tussen verschillende locaties.
In de brief is te lezen dat de gemeente
de taak heeft om deze locatie enkel te
toetsen aan regels en voorwaarden.
Uit de toetsing bleek dat een zonnepark
op de aangedragen locatie voldoet aan
de doelstellingen binnen het provinciaal en gemeentelijk beleid, meldt het
college.
Tot slot vroeg de fractie zich af
hoe het vervolgtraject eruit ziet na het
verlenen van de voorlopige vergunning.
”Er zijn enkele bezwaren ingediend,
die nu eerst behandeld moeten worden”, schrijft het college. ”Op basis van
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het advies van de commissie wordt
gekeken of de vergunning in stand
blijft. Bovendien dient de ontwikkelaar
nog te moeten voldoen aan bepaalde

voorwaarden die horen bij de tijdelijke
vergunning. Als dit alles goedgekeurd
wordt, mag de zonnepanelenweide in
Grashoek ontwikkeld worden.”

Natuurbestemming bos Simonshoek

Burgemeester
wil motorcross
Meijel behouden

Burgemeester Wilma Delissen-van Tongerlo wil het tweejaarlijkse
motorcrossevenement in Meijel behouden. Het evenement gaat dit jaar
zeker door en er wordt gekeken hoe het evenement ook na 2019 kan blijven
bestaan. “We hebben er alle vertrouwen in dat het goed komt”, aldus
voorzitter Ed Philipsen van motorclub MCC Meijel.
Het evenement van motorclub MCC
Meijel wordt al sinds 1978 gehouden in Meijel. Vorig jaar ontving de
gemeente een handhavingsverzoek
over de vergunning aan de motorcross.
Die vergunning was enkele jaren
geleden al aangevraagd en is voor
meerdere jaren geldig. Een omwonende had last van de cross op circuit
De Vossenberg in het bosgebied en
gaf aan dat de cross in strijd was met
het bestemmingsplan van het gebied.
Eigenlijk zouden er geen lawaaisporten
plaats mogen vinden, omdat het om
een natuurgebied gaat.
“Daarvan waren wij op de hoogte”,
aldus Philipsen van MCC Meijel.
“Wij hebben uiteindelijk best wel geluk
gehad met de vergunning.” De club
is erg blij met het feit dat de cross dit
jaar en in 2019 gehouden mag worden.
“De afgelopen tijd was treurig door alle
onzekerheid. We hebben er best een
zwaar hoofd in gehad. Nu het definitief
door kan gaan, kunnen we ook beginnen met het organiseren van het EK in
september en de wedstrijd in oktober.”
De voorzitter van MCC Meijel laat weten
enorm veel steun te hebben gehad

vanuit de politiek. “Ook kregen we
enorm veel reacties van bewoners van
bungalowpark Stille Wille en mensen
uit het dorp.”

’Goede dingen gehoord
in wandelgangen’
Nu is er alsnog toestemming gegeven om de motorcross de komende
twee jaar door te laten gaan volgens
de huidige vergunning. Burgemeester
Delissen-van Tongerlo wil de natuurbestemming die op het stuk bos ligt
waar gecrosst wordt, aanpassen. Als de
natuurbestemming wordt aangepast,
kan het evenement ook na 2019 een
vergunning krijgen en gehouden worden. Philipsen: “Daar hebben wij alle
vertrouwen in. In de wandelgangen
heb ik in elk geval gehoord dat het de
goede kant op gaat.”
De eerstvolgende motorcrosswedstrijd in Meijel is het EK Open
Klasse. Dit vindt plaats op zondag
17 september. Wanneer een besluit
wordt genomen over het verlenen van
een nieuwe vergunning die vanaf 2019
in moet gaan, is nog niet bekend.
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Nederlands als tweede taal
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Negen inbraken in drie maanden

Arbeidsmigranten ontvan- Drie jaar cel voor
gen certificaat na taalcursus dader woningIn totaal 76 arbeidsmigranten uit Peel en Maas die de afgelopen twintig weken een Nederlandse taalcursus
gevolgd hebben, ontvingen op donderdagavond 13 juli het bijbehorende certificaat ‘Nederlands als tweede taal’.
De certificaten werden uitgereikt door wethouder Raf Janssen.

inbraak Maasbree
Twee mannen die onder meer verantwoordelijk zijn voor een
woninginbraak in Maasbree op 10 november 2016, zijn veroordeeld tot
een gevangenisstraf van drie jaar. Tien maanden daarvan zijn voorwaardelijk. Dat heeft de rechtbank in Den Bosch besloten op vrijdag 7 juli.
Een 26-jarige man uit Eindhoven
en een 25-jarige man zonder vaste
woon- of verblijfplaats hebben tussen september en november 2016
in totaal negen woninginbraken
gepleegd en drie pogingen tot inbraak
gedaan. Naast Maasbree sloegen
de mannen ook toe in onder andere
Roggel en de Brabantse plaatsen
Oirschot, Erp en Knegsel. Volgens de
rechtbank hebben de verdachten in
de woning in Maasbree eerst een
keukenraam ingeslagen en vervolgens
een raamboom geopend om binnen
te komen. Er werd niks buit gemaakt.
Het Openbaar Ministerie eiste
voor beide mannen een gevan-

genisstraf van dertig maanden,
waarvan tien maanden voorwaardelijk. Omdat de verdachten veel
woninginbraken in een korte tijd
hebben gepleegd en omdat één van
de verdachten enkele misdrijven
ontkende, tilt de rechtbank zwaar aan
de overtredingen. Bovendien is één
van de verdachten kort nadat hij in
Nederland is gaan wonen, inbraken
gaan plegen. Mede hierdoor oordeelt
de rechtbank dat de verdachten naast
hun celstraf ook ruim drieduizend
euro moeten betalen aan de Staat.
Dit is het bedrag dat de mannen
overhielden na de verkoop van de
gestolen spullen.

Na het uitreiken van de certificaten werd de avond
afgesloten met het zingen van Nederlandstalige liedjes
De deelnemers waren onder
meer afkomstig uit Polen, Georgië,
Griekenland, Bulgarije, Myanmar en
Italië en waren via hun werkgever
benaderd met de vraag of ze deel
wilden nemen aan de taalcursus.
Ook mensen die niet in Peel en Maas
wonen, maar er wel werken, mochten
meedoen. Volgens de organisatie van
de cursus heeft deze aanpak geleid
tot een zeer hoge respons en hebben
zowel de werkgever als de werknemer
er profijt van als de Nederlandse taal
goed beheerst wordt.
“De taalcursus was in één woord
super”, aldus een Poolse cursiste.
“Ondanks dat Nederlands een moeilijke taal is voor mensen die afkomstig
zijn uit Polen, was het een leuke en

leerzame ervaring. Dat kwam ook
mede door de enthousiaste docenten.
Ik heb de cursus vooral gevolgd om
in de toekomst beter en ander werk
te kunnen vinden. Ik werk nu bij een
groentebedrijf, maar ik zou later graag
met mensen willen werken. Als je
met mensen Nederlands praat, dan
leer je de taal ook nog eens veel beter
kennen.”

’Nu doorgaan met
leren Nederlandse taal’
Dat de cursisten de taal moeten blijven gebruiken, was ook het
advies van één van de docenten van
de cursus. “Tijdens de gehele cursus
heb ik iedereen met sprongen vooruit

zien gaan”, sprak hij de groep toe.
“Maar nu is het belangrijk om de taal
te gaan gebruiken en door te gaan
met het leren van de Nederlandse
taal.” Ook wethouder Raf Janssen
was te spreken over de inzet van
de cursisten. “Toen ik hoorde dat de
cursus bestond uit honderd lesuren,
dacht ik dat het onmogelijk was om in
zo’n korte tijd de Nederlandse taal te
leren. Bovendien moest iedereen de
cursus naast zijn of haar werk doen.
Ik ben dan ook heel trots dat er zoveel
belangstelling voor is en dat ik aan
maar liefst 76 cursisten het certificaat mocht uitreiken. Dat de cursus
in Maasbree georganiseerd wordt,
blijkt maar weer dat we echte wereldburgers aan het worden zijn.”

Inbraak winkel en diefstal beregeningshaspel

Dieven slaan toe in Meijel
Dieven sloegen afgelopen week op twee plekken toe in Meijel. In de nacht van woensdag 12 op donderdag
13 juli werd een beregeningshaspel gestolen en van zondag 16 op maandag 17 juli werd bij een autospeciaalzaak in Meijel ingebroken. Dat meldt politie Peel en Maas.
omdat ze mogelijk iets hebben
gezien. Getuigen of mensen die
meer weten over de diefstal aan
de Jan Thijssensteeg of de inbraak
aan de Kalisstraat worden door de
politie Peel en Maas verzocht zich
te melden. Dit kan via 0900 88 44,
via een privéberichtje op Facebook
of anoniem door te bellen naar
0800 70 00.

Brand in pallets met hooi Baarlo
De brandweer van Baarlo werd zaterdag 15 juli gealarmeerd vanwege een buitenbrand achter een bedrijfsloods
aan de Kieënweg in Baarlo. Daar waren even voor middernacht enkele pallets met verpakt hooi in brand gevlogen.
Het brandende hooi werd uit
elkaar getrokken en geblust. Kort na
03.00 uur waren de lieden weer terug
op de kazerne. Op zondag 16 juli rukte

de brandweer nog twee keer ui omdat
het hooi was gaan smeulen. In totaal
werd er nog twee uur hooi uit elkaar
gehaald en geblust. ”Momenteel zijn er

duidelijke afspraken gemaakt met de
eigenaar”, schrijft Brandweer Baarlo
op haar Facebookpagina. Waardoor de
brand is ontstaan, is niet bekend.
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de nacht van zondag 16 op maandag
17 juli. Tussen 00.10 en 00.30 uur
vond deze inbraak plaats, zo meldt
de politie. Op camerabeelden zijn
volgens de politie meerdere auto’s
te zien die tijdens de inbraak
voorbij de winkel reden. Gegevens
van die voorbijgangers zijn niet te
achterhalen. Daarom roept de politie
deze automobilisten op zich te melden
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Volgens de politie werd ergens
tussen woensdag 12 en donderdag
13 juli een beregeningshaspel
weggenomen van een perceel aan de
Jan Thijssensteeg in Meijel. De haspel
is van het merk Nettuna Rainbow
en is niet verkleurd door roestwater,
zo meldt de politie. Aan de Kalisstraat
in Meijel werd bij autospeciaalzaak
Strijbos-inbouwcenter ingebroken in

GD
KO
OO
RTING
H
R
E
V
OP

Stationsstraat 82, Horst, tel. (077) 398 20 19,

www.asnoordlimburg.nl

04

nieuws

20
07
Vervolg voorpagina

Directeur Hoera pleit voor
basisvoorziening kinderopvang

Wethouder Raf Janssen van
Peel en Maas vindt het jammer
dat er wachtlijsten zijn, maar dat is
volgens hem soms niet te vermijden.
“Dit heeft alles te maken met de
manier waarop kindercentra bestuurd
worden. Dat zou mogelijk minder
problematisch zijn als kinderopvang
een basisvoorziening is, maar dat
lost niet alles op.” Het is volgens
de wethouder dan ook aan de
aanbieders van kinderopvang om
dit probleem op te lossen. In Peel
en Maas krijgen ouders zonder
recht op kinderopvangtoeslag hulp
en subsidie van gemeente Peel en
Maas. Janssen: “Hierdoor krijgen alle
kinderen dezelfde kansen om zich
sociaal en emotioneel voor te bereiden
op de basisschool. Deze kinderen
kunnen juist op de dagdelen dat het
minder druk is, worden geplaatst.”

Een andere manier om de wachtlijsten af te laten nemen, is volgens
Peeters de kinderopvang en het onderwijs te laten integreren. Daardoor kunnen kinderen van 0 tot 12 jaar terecht
op één locatie voor kinderopvang,
naschoolse opvang en onderwijs met
een totaalaanbod.

Maximaal ontwikkelen
De wethouder juicht die samenwerking toe: “Voordat de kindercentra
in Peel en Maas opkwamen, pleitte ik
er al voor dat kinderen op scholen een
aanbod van 07.00 tot 19.00 uur zouden
moeten kunnen krijgen”, aldus Janssen.
“Kinderen kunnen zich hier dan maximaal ontwikkelen.” Bij stichting Prisma,
in Kessel en straks ook in Meijel werken
de opvang en school al veel samen
en met een continurooster met vijf
gelijke dagen. “We hopen samen dat

ouders dan weer meer op woensdag
en vrijdag gaan werken. Zo kunnen de
groepen gelijker verdeeld worden en
hopen we in de toekomst een betere
verdeling over de dagen te krijgen
zonder wachtlijsten”, aldus directrice
Verstappen van SKM. De onzekerheid
voor ouders en het personeel in de
kinderopvang, heeft er volgens Peeters
van Hoera mede voor gezorgd dat
velen uit de sector zijn gestapt. “Als het
zo doorgaat, kunnen we in de toekomst
locaties sluiten omdat er geen personeel meer is. Een krimpprovincie als
Limburg komt dan in de problemen.
Er moet structureel iets veranderen,
omdat anders de vrouwen die straks
moeder worden de dupe zijn. Dat gaat
tijd kosten en vergt een doorbreking
van de situatie zoals het nu is.”
(Foto: Mieke Verstappen via Hoera
kindercentra)

Proef heeft nooit plaatsgevonden

Ongeloof over ongebruikte
bushalte Maasbree
De partijen uit de gemeenteraad van Peel en Maas voelen zich voor het lapje gehouden door Provincie Limburg.
Die zegde namelijk vorig jaar toe dat bussen van vervoerder Arriva een halfjaar lang als proef zouden stoppen bij de haltes
ter hoogte van de wegen Veldsehuizen en Houthei in Maasbree. Geen enkele bus deed sinds 1 januari de haltes aan.
Arriva nam vanaf december
vorig jaar de taken over van Veolia
in het openbaar vervoer in Limburg.
De nieuwe vervoerder haalde de
haltes uit het centrum van Maasbree
weg en liet de bussen voortaan over
de provinciale weg rijden. Arriva
en Provincie Limburg beloofden de
gemeenteraad van Peel en Maas
dat er een halfjaar lang een proef
zou plaatsvinden bij de haltes bij
Veldsehuizen en Houthei in Maasbree.
Die proef heeft nooit plaatsgevonden.
De provincie vindt de haltes te
gevaarlijk omdat de bussen vanuit de
80-kilometerweg rechtstreeks de haltes
op moeten. De partijen van de raad
reageerde bij de raadsvergadering op

dinsdag 11 juli verontwaardigd over
het feit dat er geen proef is geweest.
“We zijn voor het lapje gehouden door
de provincie”, liet Fred Peeters van
PvdA/GroenLinks weten. “En wij niet
alleen, ook de burgers zijn voor de
gek gehouden.” De partijen besloten
unaniem een brief aan de provincie te
sturen om hun onvrede te uiten.

‘Reden van provincie
is onzin’
“De reden van de provincie om niet
te stoppen, is onzin”, liet Wim Hermans
van het CDA weten. “Even verderop in
gemeente Venlo liggen de haltes ter
hoogte van het crematorium Blerick

op precies dezelfde manier als die in
Maasbree. Daar stoppen de bussen
wel. Raar dat het zo kan variëren per
gemeente.”
In de brief van de raad aan
de Provincie Limburg komt ook te
staan dat de partijen graag weer de
Maasbreese haltes Wilhelminalaan
en Venloseweg terug willen in de
busdienst. Op die manier kunnen de
bezoekers en werknemers van activiteitencentrum De Fabriek beter bediend
worden, personen die werkzaam zijn
op het bedrijventerrein hun werk makkelijker bereiken en is het eenvoudiger
voor mensen in het centrum om de
bus te pakken, aldus de verschillende
politieke partijen.
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Behandeling voor verslaving

Lagere celstraf voor medeplichtige bij
ontvoering Maasbreese
De Duitse vrouw die veroordeeld was voor onder andere betrokkenheid bij een poging tot ontvoering van
een Maasbreese in 2014, is in hoger beroep veroordeeld tot een lagere celstraf. Volgens het gerechtshof in
Den Bosch is bewezen dat de vrouw verminderd toerekeningsvatbaar was en dus geestelijk behandeld moet
worden.
De Duitse Nicole H. werd verdacht
van medewerking aan drie pogingen tot verkrachting, samen met
de 38-jarige Piëtro T. uit Kessel.
In december 2014 werden de twee
hiervoor opgepakt. De rechtbank
Limburg veroordeelde H. in 2015
voor een gevangenisstraf van 4 jaar.
Tegen dat vonnis ging zowel het
Openbaar Ministerie (OM) als de verdachte in hoger beroep. Het gerechtshof in Den Bosch heeft hier nu 36
maanden (3 jaar, red.) van gemaakt
met een proeftijd van 3 jaar en met

bijzondere voorwaarden. Als de Duitse
H. binnen de proeftijd van 3 jaar weer
de fout in gaat of zich niet aan de
voorwaarden houdt, moet ze alsnog
3 jaar de cel in.

Poging tot
verkrachting
Net als Rechtbank Limburg in
2015 al besloot, is volgens het
gerechtshof bewezen dat de Duitse
betrokken was bij de poging tot
verkrachting van een Maasbreese in

het najaar van 2014 in Sevenum en
in Malden. Voor betrokkenheid bij
een poging tot verkrachting in Tienray
werd ze opnieuw vrijgesproken,
omdat volgens het gerechtshof niet
bewezen is dat ze aanwezig was op
die locatie.
Volgens onderzoekers van het
Nederlands Instituut voor Forensische
Psychiatrie en Psychologie lijdt
Nicole H. aan een verslaving aan
verdovende middelen en heeft ze een
persoonlijkheidsstoornis. De rechtbank
vindt haar daarom enigszins vermin-

derd toerekeningsvatbaar. Hierom, en
omdat verdachte spijt betuigd heeft,
komt het hof op een gevangenisstraf van 36 maanden. Omdat H. al
van 1 december 2014 tot 25 april
2017 voorlopig vastzat, hoeft ze niet
terug naar de gevangenis. Wel moet
ze zich per direct laten behandelen
voor haar verslaving en psychische
problematiek. Ze wordt daarvoor niet
opgenomen in een kliniek, maar krijgt
ambulante hulp aan huis.

Samen meiden
uitzoeken
Op 21 november 2014 probeerde
de Duitse H. met haar Kesselse handlanger in Sevenum een toen 17-jarig

Auto van snelweg tegen boom beland

Drie Baarlose arbeidsmigranten verongelukt
Drie arbeidsmigranten die woonachtig waren op recreatiepark De Berckt in Baarlo, zijn op zaterdag 15 juli
verongelukt toen ze met hun auto van de weg af raakten. Het voertuig waar ze in zaten, knalde naast de A73 bij de
afslag Haps op een boom en raakte zwaar beschadigd. Een vierde inzittende heeft het voorval wel overleefd en is
inmiddels op weg naar huis in Polen.
Twee Poolse mannen van 22 en
54 jaar oud en een Roemeen van 28
jaar kwamen om het leven. De vierde
inzittende, een Pool van 22 jaar, raakte
lichtgewond, maar verkeerde na het
ongeluk in shock. Het ongeluk vond
rond 06.30 uur in de ochtend plaats
toen de vier mannen op weg waren
naar hun werk in een komkommerkas
in Rijkevoort, zo meldt uitzendbureau
AB Werkt waar de vier bij ingeschreven
stonden.
“AB Werkt is zeer verslagen door
deze droevige gebeurtenis”, laat het
bedrijf weten. “Op dit moment wordt
alles in het werk gesteld om de

familie in de gelegenheid te stellen
om zo snel mogelijk naar Nederland
te komen. Daarnaast zal alle hulp
geboden worden om te zorgen
dat de slachtoffers gerepatrieerd
kunnen worden naar hun thuisland.
De slachtoffers waren allen zeer
gewaardeerde medewerkers die al
enige tijd voor ons werkzaam waren.”

Herdenking in
kerk Baarlo
Op dinsdag 18 juli werd een
besloten bijeenkomst gehouden in
de kerk in Baarlo om de drie mannen

te herdenken. Burgemeester Wilma
Delissen-van Tongerlo was aanwezig bij
de herdenking, liet ze weten.

Aangeslagen
De burgemeester reageerde eerder
op Facebook al aangeslagen op het
nieuws. “Brrrr, wat een droevig nieuws
vanochtend in alle vroegte”, liet ze
op zaterdag al weten op het sociale
medium. “Door de politie op de hoogte
gebracht dat drie mensen, die tijdelijk
wonen in Baarlo, zijn verongelukt
op weg naar het werk. Heel veel
sterkte aan alle nabestaanden van de
slachtoffers. We denken aan hen.”

CDA wil gratis VOG in zorg

College onderzoekt
mogelijkheden gratis VOG
De gemeenteraad van Peel en Maas heeft dinsdag 11 juli opdracht gegeven aan het College van B&W van Peel
en Maas om te onderzoeken of de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor zorgvrijwilligers gratis kan worden
gemaakt.
Het idee om de verklaring gratis
beschikbaar te gaan stellen aan
zorgvrijwilligers, is afkomstig van het
CDA. Tijdens de raadsvergadering
bracht de partij het idee mede
namens de VVD, AndersNu,
eenmansfractie Jeanne Hesen, Lokaal
Peel en Maas en PvdA/GroenLinks in
als discussiepunt. Eenmansfractie Ton
Hanssen stemde uiteindelijk ook voor.
Een Verklaring Omtrent Gedrag
is een schriftelijke verklaring waaruit
blijkt dat iemands gedrag in het
verleden geen bezwaar vormt voor de
taak die iemand nu heeft. Wanneer
een VOG wordt aangevraagd, wordt

de aanvrager gescreend. Een VOG
is verplicht voor onder andere
taxichauffeurs, onderwijzers en
gastouders. Landelijk is sinds 1 januari
2015 geregeld dat vrijwilligers die
met kinderen werken of met mensen
met een verstandelijke beperking,
gratis een VOG kunnen aanvragen.
Dit geldt echter nog niet voor alle
vrijwilligers.

Na zomerreces
snel duidelijkheid
In februari werd in de Tweede
Kamer eenzelfde plan voorgesteld

aan het kabinet. De gemeenteraad
van Peel en Maas sloot zich hier
met de eigen motie bij aan.
“De strekking van deze motie is
dat voor vrijwilligers die werken
in een afhankelijkheidssituatie in
de zorg, zoals bij zorgboerderijen
en dagvoorzieningen, geen kosten
meer berekend worden voor de
vereiste VOG”, aldus fractievoorzitter
Wim Hermans van het CDA.
Het college heeft nu opdracht
gekregen de gemeenteraad na het
zomerreces zo snel mogelijk te laten
weten of het verstrekken van een
gratis VOG mogelijk is.

meisje uit Maasbree te ontvoeren.
Zij werd van haar fiets getrokken en
in de kofferbak van een auto meegenomen. Uiteindelijk wist het meisje
aan haar ontvoerders te ontsnappen.
Het tweetal is ook veroordeeld van
een poging tot verkrachting van een
meisje in Malden bij Nijmegen, op
19 september 2014. Ook hier kon
het slachtoffer ontkomen. Hoewel H.
stelde dat ze hier niet bij aanwezig
was, blijkt volgens het gerechtshof uit
telefoongegevens dat zij dat wel was.
Ze ging volgens het hof samen met
haar medeplichtige op pad met het
doel om meisjes uit te zoeken, in de
auto te trekken en te verkrachten.
Piëtro T. werd vorig jaar al veroordeeld tot acht jaar gevangenisstraf.

VAKGARAGE
PEETEN BV

Onderhoud en
reparatie van
alle merken

APK

www.vakgaragepeetenbaarlo.nl

tel. 077 477 15 90

“Doodgewone zaken
bespreekbaar maken”

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

Abdelhak “Appie” Nouri
Bij iedereen zal het verschrikkelijke nieuws van het talent van Ajax,
“Appie” Nouri, nog op het netvlies staan: ineengezakt tijdens een
voetbalwedstrijd door hartritmestoornissen met als gevolg blijvende
hersenschade. Een groot verdriet voor iedereen, met name natuurlijk voor
de naaste familie. Plotsklaps ziet de wereld er helemaal anders uit. Een
situatie die dagelijks voorkomt, ook bij de gewone mens die niet bekend
is van voetbal of TV. Een situatie met gevolgen voor de beslissingen die
genomen moeten worden.
Vraag: wie mag in zo’n situatie de belangen behartigen?
Indien iemand wilsonbekwaam is geworden, dat wil zeggen dat men niet
meer in staat is om eigen beslissingen te nemen, mag een naaste niet
automatisch de belangen behartigen. Als er niks geregeld is, is de enige
mogelijkheid het aanvragen van een bewind via de rechter.
Indien een bewind geregeld is, kunnen weer beslissingen genomen
worden. Mooi geregeld zou je denken. Echter, het meerderjarigenbewind
kent ook een aantal beperkingen, namelijk: voor een aantal handelingen
heeft men de goedkeuring c.q. toestemming van de rechter nodig. Denk
hierbij aan het doen van schenkingen, de verkoop van het huis en het
doen van aankopen voor een bedrag groter dan €1.500,00. Verder dient
er jaarlijks schriftelijk rekening en verantwoording afgelegd te worden
aan de rechter. Deze beperkingen worden vaak als belastend ervaren.
Bovendien werkt de inschakeling van de rechter vertragend in de
afwikkeling van zaken.
Dit kan voorkomen worden door het opstellen van een levenstestament.
In een levenstestament regelt men alle zaken die men graag had willen
regelen, maar die op een gegeven moment niet meer geregeld kunnen
worden, omdat men hiertoe niet meer in staat is. Met het opstellen van
een levenstestament voorkomt men de weg van een onderbewindstelling,
de weg van de rechter. Op deze manier heeft men zelf de regie in het
vastleggen wie uw belangen mag behartigen. Bovendien bepaalt men
zelf wat de gevolmachtigde wel/niet mag regelen. Kortom, men neemt
zelf de regie en dat geeft rust.
Meer weten over bewind en/of levenstestament? Neem contact met ons
op of bezoek ons aanstaande zaterdag, 22 juli, in de RaboWoonwinkel.
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Interim-directeur
Beringse school weg

Veel te vroeg moeten wij afscheid nemen van ons gewaardeerd lid

Ton Martens
Ton was vele jaren lid van onze biljartvereniging BC Joppe,
waar hij naast een regelmatig partijtje vooral ook lid was vanwege de
gezelligheid op de wekelijkse avondjes. Wij wisten dat Ton al enkele
jaren ziek was, maar hij wist wonder boven wonder iedere tegenslag
weer te boven te komen. Zijn strijd is nu gestreden.
Wij wensen zijn vrouw Truus veel sterkte toe
met het dragen van dit verlies.
Leden en bestuur BC Joppe

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.
Private Label Meubelatelier voor
het vervangen van het doek van uw
markies of zonnescherm. Pepijnstraat
92 5921 HP Venlo 077 390 37 15.
T.k. jonge leghennen,
div. kleuren, alleen op afspraak.
Pubben, Ninnesweg111, Panningen
tel. 077 307 17 76.
Te koop gevraagd sloopauto’s,
100 euro contant bij afhalen en direct
vrijwaring. Tel. 06 53 13 85 59/
077 306 12 03.
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.

50 jaor getrouwd
21 juli 2017

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.
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
Pedicure aan huis.
Bel voor informatie of een afspraak
Petra Vossen 077 462 22 04.
Gevonden (sport)kleding
op Loosteeg op woensdag- of
donderdagmorgen.
Tel. 06 52 27 34 96.

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.

Computerproblemen?
Voorkom dataverlies, bankfraude
en andere stress. Ik zorg voor een
schone, veilige en snelle pc/laptop.
Karel Heines Baarlo. Verdere tips en
info: karelheines.nl 06 50 96 29 15.

Nieuw in Panningen “Source”
vers hondenvlees in div. smaken in
diepvries pond verpakkingen.
Nu 10 kg voor € 22,50 normaal € 25,06 50 80 43 28/077 307 90 95.

Groenten en fruit.
Te koop groenten en fruit, ook verse
snijbonen en spekbonen van eigen
teelt. Van Mullekom Keup 4a Egchel
ma t/m za van 09.00 tot 16.00.

Fien Bos
Uitvaartzorg

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

www.fienbosuitvaartzorg.nl

Dre en Thea
Janssen

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

Proficiat van os allemaol
Arlette-Elroy, Esther-Johan
Sam-Sem, Tom-Sem, Jans
Judith, Maud & Nils
Adres: Roggelseweg 39A6
5988 BN Helden



Geboren

Danée Giesen
17 juli 2017
Dochter van
Patrick Giesen en
Kirsten van Roij
Zelen 13
5981 PM Panningen

Private Label Meubelatelier
voor het repareren en herstofferen
van uw bank, fauteuil, boot,
caravan etc. Ook woninginrichting.
Pepijnstraat 92 5921 HP Venlo.
www.hulpaanhuislimburg.nl
Zoekt u een leuke bijverdienste in de
huishouding? Kijk op onze site en meld
u aan of bel 077 467 01 00.
Te koop nieuwe aardappelen
frieslanders vastk eigen teelt
spercieboontjes prei koolrabi
slasoorten courgette tuinbonen
knolvenkel en vele soorten
streekgroenten. Kwekerij Brummans
Vosberg 16a Panningen.
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.hallopeelenmaas.nl
klik rechts op de pagina op ‘zoekertjes’.
Via het formulier ‘zelf uw advertentie
hier plaatsen’, kunt u uw tekst opgeven en meteen de kosten voldoen.

De interim-directeur van de Beringse basisschool Onder de Linden,
Sjraar Dambacher, heeft onlangs aangekondigd zijn taak neer te leggen.
De laatste weken ontstond er commotie rondom de interim-directeur
nadat een leraar werd ontslagen en andere leerkrachten werden
overgeplaatst naar andere scholen.
Dambacher liet via het digitale
communicatiesysteem van de basisschool weten dat hij het raadzaam
vond zijn taken neer te leggen.
“Het is op dit moment van groot
belang dat kinderen, leerkrachten en
ouders op een rustige manier naar
de vakantie toe werken”, zo schreef
hij. “Voor mijn eigen gevoel, dat
bevestigd werd in de gesprekken die
ik erover voerde, lukt dat beter als
ik mijn opdracht op Onder de Linden
op dit moment afrond.” Hij geeft aan
overlegd te hebben met Paula Corsten,
voorzitter van onderwijsstichting
Prisma. Dambacher sluit af met een
zomergroet. De commotie op de
basisschool ontstond toen een aantal

leraren aangaf het niet eens te zijn
met veranderingen die doorgevoerd
werden door de interim-directeur.
Een groep ongeruste ouders
richtte een Facebookpagina op over
de kwestie. “Die onvrede ging niet
zozeer over het systeem zelf, maar
vooral over de manier en snelheid van invoeren”, liet de groep
ongeruste ouders eerder al weten.
De ongeruste ouders zeiden dat door
het conflict de huidige directeur op
een zijspoor is gezet, minimaal twee
leerkrachten onvrijwillig thuis zitten
en dat twee leraren naar een andere
school worden verplaatst. Wat er
precies gaat gebeuren op de school,
is nog niet duidelijk.

Politieke vragen
dorpsplein Maasbree
Raadsleden Annigje Primowees en Fred Peeters van PvdA/GroenLinks
hebben onlangs vragen gesteld aan het College van B&W van Peel en
Maas over het dorpsplein van Maasbree. Zij willen onder meer weten wat
het college aan het plein gaat doen, zodat het een ontmoetingsplek
wordt in plaats van een parkeerplaats.
Volgens beide raadsleden zou in
de plannen voor het nieuwe dorpshart
van Maasbree staan dat het
dorpsplein een ontmoetingsplek zou
worden met veel groen en beperkte
parkeerplekken. ”Momenteel zien wij
echter dat het Kennedyplein helemaal
vol staat met geparkeerde auto’s en
dat er van een ontmoetingsplek en
aanleg van groen nauwelijks sprake
is”, aldus Primowees en Peeters.
De partij vindt dat er maar een
beperkt aantal auto’s op het plein
zouden mogen worden geparkeerd.

Beide raadsleden willen graag weten
waarom er is afgeweken van de
oorspronkelijke plannen voor het plein
en wat het college gaat doen om dit
alsnog te realiseren. Daarnaast vroegen
Primowees en Peeters in hun brief hoe
het aantal parkeerplekken drastisch
teruggebracht gaat worden en wat het
college van het idee vindt om
demontabele plantenbakken te
plaatsen en een demontabel
speelveldje. Eerder al maakte
Dorpsoverleg Maasbree een nieuw
ontwerp voor het plein.

Lil’Kleine terecht
weg bij kermis Meijel
De Meijelse horeca-ondernemer Ronald van Tilborg krijgt het geld niet
terug dat hij betaalde voor het drie minuten durende optreden van rapper
Lil’ Kleine afgelopen september. De rapper is terecht van het podium
gegaan, oordeelde de kantonrechter in Den Bosch op donderdag 13 juli.

www.ikzoektuingrind.nl

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

tel. (077) 320 97 00

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

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

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

Zorgzaam & betrokken

tel. 077-3078642
Panningen
www.janssenuitvaart.nl

Kent u het gemak
van onze

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

De rechter stelde het boekingskantoor uit het Brabantse HeeswijkDinther in het gelijk. In de overeenkomst die was gesloten tussen het
boekingskantoor en café-eigenaar
Van Tilborg stond dat het optreden
wel degelijk mocht worden afgebroken wanneer er bier naar de rapper
zou worden gegooid. Rapper Lil’
Kleine zou een half uur optreden in de
feesttent die voor de kermis in Meijel
was opgezet. Na drie minuten ging
Lil’ Kleine het podium af, nadat er
vanuit het publiek bier naar hem was
gegooid. Het optreden was daarmee
ten einde. ‘Voor alle stoere jongens
die bier gaan gooien, voor mij is het
dan dat ik een, twee, drie, vierduizend

euro heb verdiend en dan ga ik naar
huis toe’, zei de rapper, waarna hij
even later de tent verliet. Een dag na
het optreden liet Van Tilborg weten
zijn geld terug te willen. Hij had er
naar eigen zeggen alles aan gedaan
om te voorkomen dat er bier werd
gegooid. Een hek voor het podium had
daarvoor moeten zorgen. Ook vindt de
ondernemer dat het optreden alleen
tijdelijk gestaakt had mogen worden
en dus niet definitief afgebroken.
Voor de 27 minuten die uiteindelijk niet opgetreden werden, eiste
Van Tilborg de ruim 3.500 euro terug
die het optreden gekost had. Die krijgt
de ondernemer door de uitspraak van
de kantonrechter niet terug.
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Nest in Koningslust

Kerkuil terug in
Natuurpark Vlakbroek
Leden van Stichting Natuurpark Vlakbroek in Koningslust waren verrast toen ze ontdekten dat de kerkuil ook dit
jaar weer een nest had gemaakt in het natuurpark. Uit de vijf eieren die waren gelegd, zijn vijf jonge uilen
gekomen.
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Boom voor elk slachtoffer

Nationaal MH17monument onthuld
Het nationale monument van de neergestorte MH17-vlucht van drie
jaar geleden werd maandag 17 juli onthuld in Park Vijfhuizen. Alle 298
slachtoffers van de vlucht hebben bij het monument een eigen boom
gekregen. Zo ook het gezin Hally-Verhaegh uit Helden.
Het monument heeft als basis
een herinneringsbos. In de vorm
van een lint zijn 298 bomen geplant
die de slachtoffers van de ramp
symboliseren. Elke boom heeft een
naamplaatje. Het lint wordt omringd
door een krans van zonnebloemen.
In het hart van het bos is een stalen
wand geplaatst met een soort oog
als gedenkteken, waarin alle namen
van de slachtoffers gegraveerd zijn.
Bij de herdenking werden de
namen van alle inzittenden van de
vlucht voorgelezen. Ook hielden
enkele nabestaanden een toespraak.
Daarna werd het monument officieel
geopend door koning WillemAlexander en koningin Máxima.
Zij legden er, samen met leerlingen
van twee basisscholen uit Vijfhuizen
bloemen neer.
De Stichting Nationaal
Monument MH17 zette zich de
afgelopen jaren in voor het realise-

“De ouders van de jonge uilen
hadden goed hun best gedaan want
ze zijn opgegroeid tot flinke, stevige
vogels met een bijzonder mooi verenkleed”, aldus de stichting. Het nest is
door de stichting geregistreerd en de
jonge uilen zijn geringd. “Inmiddels

hebben de jongen het nest verlaten
en we hopen dat het ze goed gaat.
Niemand weet waarheen ze zijn
getrokken maar wellicht strijken ze
ook het volgende jaar neer in het
Natuurpark Vlakbroek om op hun beurt
een nest jongen groot te brengen.”

ren van een nationaal monument ter
nagedachtenis aan de slachtoffers.
Eind vorig jaar werd gestart met
het realiseren van het monument.
Het Park Vijfhuizen, waar het monument gelegen is, ligt tussen het dorp
Vijfhuizen en luchthaven Schiphol en
is vrij toegankelijk.
Op 17 juli 2014 werd vlucht
MH17 van Amsterdam, Schiphol,
naar Kuala Lumpur in Maleisië
geraakt door een luchtdoelraket.
Het vliegtuig stortte neer in OostOekraïene. Alle 298 inzittenden
kwamen daarbij om, waaronder de
Heldense Dave, Kim en Megan HallyVerhaegh. In de Heldense Bossen
werd vorig jaar een monument
onthuld voor het gezin, op initiatief
van familie en vrienden van het
gezin. Nabij restaurant Op d’n Berg
zijn toen drie zwerfkeien geplaatst
met het opschrift Carpe Diem, ofwel
‘pluk de dag’.

De kerkuil is volgens Stichting Natuurpark
Vlakbroek ‘onkerkelijk’ geworden.
Nog maar zelden kiezen paren een kerktoren als broedplaats. “Door stads- en
dorpsuitbreidingen komen de voedselgebieden voor de kerkuil steeds verder weg
te liggen van de vele kerken.”

Verhoging ozb eveneens verminderd

Toeristenbelasting Peel
en Maas niet omhoog
De toeristenbelasting in Peel en Maas wordt komend jaar niet verhoogd. Dat besliste de gemeenteraad bij de
raadsvergadering op dinsdag 11 juli. Door de raadsbeslissing blijft de toeristenbelasting op 1 euro per persoon per
nacht. De raad besliste daarnaast dat de onroerendezaakbelasting met 1,5 procent wordt verhoogd in plaats van de
begrote 2 procent.
Drie jaar geleden stelde de
gemeenteraad nog vast dat in 2018 de
toeristenbelasting van 1 naar 1,20 euro
zou gaan. Eerder pleitte de horecasector in Peel en Maas er al voor dat
de gemeente de belasting niet zou
verhogen. VVD Peel en Maas diende bij
de vergadering van 11 juli een amendement in om de toeristenbelasting voor
de periode 2018-2021 niet te verhogen
en de ozb-stijging af te vlakken naar
1,5 procent. Een meerderheid van de
partijen stemde in met beide voorstellen. Lokaal Peel&Maas en PvdA/
GroenLinks stemden tegen.

’Signaal van
waardering’
“De begrotingsoverschotten die de
gemeente heeft, maken het volgens
ons overbodig om de belastingen te
verhogen”, liet VVD-fractievoorzitter
Geert Segers weten. “Niet verhogen
is een signaal dat we waardering
hebben voor de horecaondernemers

in de gemeente.” De partij vindt dat
de burgers mogen meeprofiteren als
de gemeente het financieel goed doet.
Vandaar dat ook de ozb-stijging volgens
de VVD afgevlakt kon worden.
De ozb is de
onroerendezaakbelasting die alle
gemeentes heffen en die betaald
wordt door eigenaren van woningen
of andere panden. Gemeentes mogen
zelf de hoogte van de ozb bepalen.
In de begroting nam de gemeente een
verhoging van 2 procent van ozb op,
maar de gemeenteraad besliste dat het
getal werd bijgesteld naar 1,5 procent
om zo de lasten van de burgers te
verlichten.

‘Scheelt paar euro per
burger’
Lokaal Peel en Maas was het niet
eens met het plan van de VVD. “Met een
verhoging van twintig cent jaag je geen
toeristen weg”, liet fractievoorzitter
Rob Willems weten. “Het begrotings-

overschot kunnen we beter bewaren
voor andere zaken. Het zou jammer zijn
als we in de toekomst initiatieven niet
kunnen ondersteunen omdat we het
nu zo nodig vonden om een paar cent
terug te geven aan de burgers.”
Fred Peeters van PvdA/GroenLinks
was dezelfde mening als Lokaal Peel
en Maas toegedaan en vond dat voor
de ozb hetzelfde geldt. “Het scheelt
veel geld op de gemeentebegroting,
bij zowel de ozb als de toeristenbelasting. En dat allemaal voor een paar
euro per burger.” Volgens wethouder
Paul Sanders is de consequentie van
het niet verhogen van de toeristenbelasting dat de gemeente ongeveer
100.000 euro per jaar misloopt. In 2016
leverde de verblijfs- en forensenbelasting, zoals de toeristenbelasting
officieel heet, de gemeente 603.000
euro op. Het afvlakken van de ozbstijging scheelt de gemeente ongeveer
35.000 euro. De ozb-heffing leverde de
gemeente vorig jaar ruim 6,7 miljoen
euro op.
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Tijdens de zomervakantie nodigt HALLO Peel en Maas zes gasthoofdredacteuren uit. Zij geven om beurten de input voor
deze twee pagina’s. Deze keer: Joost Silvrants.
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Joost Silvrants
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Maasbree
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NLD

Meerdal America,
zanger bij o.a. Cliteater, Inhume
en Sinister

<<<Joost<<<<<<<<Silvrants<<<<<<<16-05-1975<<<<<<<<Maasbree<<<

Joost Silvrants woont al zijn hele leven
in Maasbree. Misschien is hij bij de grote
meerderheid van de inwoners van Peel
en Maas niet bekend, maar binnen de
metalwereld heeft hij door de jaren een
behoorlijke naam opgebouwd. Met zijn band
Cliteater, opgericht in 2001, reisde hij de
wereld over om te spelen op podiums waar
tienduizenden metalliefhebbers al moshend
genoten van de muziek van de band. Soms
spelen ze op festivals hier in de buurt,
maar vaker nog staan ze bijvoorbeeld in
Duitsland, Rusland of Polen voor een publiek
van duizenden uitgelaten fans. Voorheen
was Joost ook zanger bij de metalbands
Inhume en Sinister. Doordeweeks is Joost een
keurige huisvader met twee jonge zoontjes
en een baan als animatiemedewerker bij
bungalowpark De Limburgse Peel in America.
Daar werkt hij al bijna 20 jaar.

GEPLUKT Erik Fleuren

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.

HALLO
Column
De aanhouder wint
De liefde voor extreme metal zit
diep in mij geworteld. En ja, ik was
er vroeg bij. Mijn ouders zagen mij
met lede ogen de ene ‘duivelse’ lp
na de andere aanschaffen. Ik ging
zwarte kleding dragen en liet mijn
haren groeien. Tot overmaat van
ramp ging ik ook nog in bandjes
spelen.
Nadat mijn ouders mijn allereerste
optreden hadden bijgewoond, kreeg ik
toch waardering vanuit hun kant.
Ze hadden gezien waar mijn hart lag.
Met mijn familie zat het dus wel
snor. Vanuit andere hoeken daarentegen werd ik wel vaker bespot,
raar aangekeken en niet begrepen.
Het blijft toch een klein boerendorpje
waar ik woon. Mijn muziek was
bagger, herrie en onverstaanbaar.
Maar ik liet me hierdoor niet uit het
veld slaan.
Nu, na bijna drie decennia actief te
zijn in de muziek, tour ik de hele
wereld rond. De Verenigde Staten,
Noorwegen, Tsjechië en alles wat daar
tussenin zit, ik ben er geweest met
mijn ‘herrie’. Ik kom lekker overal met
mijn hobby.
De moraal van het verhaal:
volg gewoon je hart, want de aanhouder wint. ‘Thumbs up’ voor mijn
ouders. En voor de mensen die mijn
hobby niet snappen, mijn jongste zoon
zou tegen hen zeggen: ‘lekker puh!’.
Joost

Omdat gasthoofdredacteur Joost het graag in de metal-wereld wilde houden, besloot hij dat Erik Fleuren geplukt moest worden. De 41-jarige
Panningnaar is drummer bij de trashmetalband Legion of the Damned en al sinds de eerste dag op de middelbare school een goede vriend van
Joost. Tijd om hem te plukken.
Erik stond, of eigenlijk zat als drummer, al op
podia in de hele wereld. Van Brazilië tot Finland
trad hij met Legion of the Damned op voor
mensenmassa’s die soms opliepen tot wel 80.000
man. De band is inmiddels een gevestigde naam
binnen de metal-wereld. Toch is het vooral een
hobby, vertelt Erik. “Met de opbrengsten kunnen
we alle kosten betalen, zoals het onderhouden
van de instrumenten en de tours. Het kost me dus
niks, maar het levert, behalve een bult ervaringen, niet echt iets op.”
De liefde voor metal begon bij Erik al toen
hij een jaar of 13 was. Toen zat hij aan de radio
gekluisterd als Vara’s Vuurwerk begon. “Dan zat
ik met mijn cassettespeler klaar om die twee
uur lang metal-muziek op te nemen”, vertelt hij.
Op middelbare school Het Bouwens in Panningen
leerde Erik andere liefhebbers van de muzieksoort
kennen en al snel gingen ze samen jammen.

“Daaruit ontstond de band Occult”, vertelt hij.
“Die heeft zo’n vijftien jaar bestaan voordat
we de naam veranderd hebben in Legion of
the Damned.” De band maakt trashmetal met
deathmetal-invloeden.

Midden in Braziliaanse
protestmars
Het levert misschien niet veel geld op, qua
ervaringen kan hij boeken vol schrijven. Zoals de
keer dat de Mexicaanse minister van financiën de
hele band een zeldzame munt cadeau deed of de
keer dat ze in Brazilië midden in een protestmars
tegen de regering terechtkwamen. “Toen konden
we net op tijd schuilen in een café. We hebben door de jaren heen echt veel meegemaakt.
Laatst waren we de eerste westerse band in tien
jaar die een concert in Beiroet hebben gegeven.

We stonden op te treden voor 250 man, maar het
was wel een mooie ervaring.”
Het drummen doet Erik in zijn vrije tijd.
Als werk is hij al meer dan twintig jaar productieplanner en inkoper bij Fancom in Panningen,
een automatiseringsbedrijf voor de intensieve
veehouderij. “Ik bestel onderdelen als printplaten,
kasten en motoren voor ventilatoren. Een fijne
baan. Toeren met de band doen we vaak buiten
het vakantieseizoen, dus op het werk vinden ze
het helemaal niet erg dat ik drum. De festivals
waar we optreden zijn vaak in het weekend,
dus daar zit het werk ook niet in de weg. Het past
allemaal precies.”

Nooit meer weg uit
Panningen
De andere bandleden van Legion of the

Damned wonen in Den Bosch en Tilburg.
Ook daarheen gaan, is bij Erik nooit opgekomen.
“Ik ben een echt dorpsmens”, vertelt hij. “Ik ben
in alle grote steden van de wereld geweest, maar
in Panningen voel ik me thuis. Ons repetitiehok is
bij mijn ouders thuis, mijn broer en mijn vrienden
wonen er en hier ga ik in het weekend lekker rustig een pilsje drinken in een café. Heerlijk, ik ga
er nooit meer weg.”
Het leven van Erik bestaat vooral uit metal.
Het is zijn passie. “Ik vind de kracht en snelheid van de muziek prachtig. Het is soms zwaar
om zoveel op te treden, maar zolang ik het
nog leuk vind, ga ik zeker door.” Toch geeft hij
aan wel eens last te hebben van ‘metaalmoeheid’. “In de tourbus luisteren we bijvoorbeeld
regelmatig naar dingen als Johnny Cash of
zelfs ABBA. De hele dag metal aan je kop is
niet goed voor je mentale rust.” Zoals het een
metalhead betaamt, gaat Erik vrijwel altijd in
het zwart door het leven. “Ik hou van zwart.
Zo kun je zien dat ik metal ben. Een roze shirtje
zul je bij niet zien.”
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Vakantietip

70.000 Tons of
Metal
Een cruiseschip vol met alleen maar liefhebbers van metal. Dat is de
essentie van het festival 70.000 Tons of Metal. “Het is het grootste
drijvende festival ter wereld. En dat helemaal en alleen voor metalfans.
Een soort hemel dus”, aldus Joost Silvrants. De cruise staat op de
bucketlist van de metal-liefhebber.
De cruise vertrekt volgend jaar op 1 februari
vanuit Port Everglades in het zuiden van de
Verenigde Staten. Het schip vaart vervolgens
een dag naar Grand Turk Island. Daar verblijven
de gasten één dag, waarna een dag later het
schip weer richting Miami gaat. Tijdens de tocht
treden veel metalbands op, waarvan Sepultura
waarschijnlijk de bekendste van de bands is die al
wereldkundig zijn gemaakt. De cruise vindt altijd in
het begin van het jaar, in januari of februari, plaats
en gaat altijd naar de eilanden rondom Cuba. De
prijzen voor het festival beginnen bij 1.200 dollar.
“Voor deze ‘heavy-vakantie’ zijn drieduizend
plaatsen beschikbaar”, vertelt Joost. “Je vaart
met een cruiseschip met vijftien verdiepingen,
waaronder concertzalen, een winkelpromenade
van honderden meters met talloze shops,
bars en eettentjes, een sfeervol casino, een
handvol kwaliteitsrestaurants, talloze lounges,
zwembaden, bubbelbaden en een waterparadijs
voor de kinderen. Er zijn zelfs een fitnesscentrum,
joggingbaan, klimmuur en surfsimulator aanwezig
op de boot. Dat alles wordt omlijst met talloze
livebands die alleen maar metalmuziek ten gehore
brengen.”

Zelf ging Joost
nog nooit mee met
de cruise. “Het is een
nog niet uitgekomen
droom van mij”,
vertelt hij. “Het is
financieel een grote
investering en het
is nog niet gelukt
om dat bij elkaar
te krijgen. We zijn
met de band wel al
verschillende jaren aan het proberen om te mogen
optreden bij het varende festival, maar ook dat is
ons helaas nog niet gelukt. Ik ken wel mensen die er
geweest zijn en die zijn heel enthousiast. De cruise
staat op mijn bucketlist en ik weet bijna zeker dat ik in
de toekomst een keer aanwezig ben bij het festival.”
Het 70.000 Tons of Metal-festival bestaat sinds
2011 en is bedacht door de Zwitserse muziekmanager
Andy Piller. Door de jaren heen traden er tientallen
verschillende bands op en metal-liefhebbers van over
de hele wereld zijn aanwezig geweest op het festival.
Een vriendin van Joost heeft de cruise wel al eens
meegemaakt. (Foto: Masja Sanders)

Grote naam in grindcore-scene

Met Cliteater heel Europa door
Vijftien jaar geleden werd in Panningen een grindcore-band opgericht die tot op de dag van vandaag een grote naam in het genre is.
Gasthoofdredacteur Joost is één van de mannen die in 2002 aan de start stond van de band. Maar de basis werd gelegd door gitarist Ivan Cuijpers
uit Helden en bassist Vedran Bartolcic uit Egchel.

drummer, moest voor zijn opleiding een eigen
festivalletje organiseren en hij besloot een
grindcore-feest te houden. Hij programmeerde
allemaal grote namen en duwde ons er tussen.
Niet als openingsact, maar als op een na
laatste band. Ik had de schijt in mijn broek,
maar alles liep perfect. Daarna ging het balletje
rollen en kregen we onze eerste optredens in
het buitenland.”

Tour door arme
gebieden in Rusland

“Ik speelde wel al in het bandje Grobar,
maar samen met Vedran wilde ik extremere
muziek maken”, vertelt Ivan. “We maakten wat
nummers en die liet ik Joost luisteren zodat hij
ons wat tips kon geven. Joost was in die tijd
een held van mij. Ik was een broekie en hij
was de zanger van Inhume.” Joost bleek onder
de indruk van de muziek en zei tegen Ivan dat
hij wel de vocalen voor de nieuwe band wilde
doen. Ivan: “Dat was geen moeilijke beslissing
voor ons.”

Joost schrijft als sinds de oprichting van
Cliteater de nummers van de band. Toen bestond
de bandnaam echter nog niet. “Eén van zijn
nummers heette Cliteater en dat beviel ons wel”,
vertelt Ivan. “Het is kort, krachtig en extreem.
Eerst wilden we ons nog Saturated Cliteater
(verzadigde kliteter) noemen, maar dat was
volgens een Amerikaan die we spraken geen
goed Engels. Toen hebben we ervoor gekozen
alleen Cliteater te gebruiken.” De cd’s van de
band zijn hommages aan volgens de bandleden

legendarische metalplaten die hen geïnspireerd
hebben. Zo werd het eerste album van Metallica,
Kill ‘Em All, omgetoverd tot Clit ‘Em All en The
Great Southern Trendkill van Pantera werd The
Great Southern Clitkill.

Optreden bij grindcorefeest in Arnhem
Eén van de eerste optredens voor de band
vond plaats in Arnhem. Ivan: “Maurice, onze

Er volgden in de loop der jaren tours
door Europa en Amerika en festivals waar
de band voor tienduizenden mensen optrad.
Van Spanje tot Slovenië, de band deed heel
Europa aan. Eén van de meest memorabele
tours was die door Rusland. “We toerden door
de arme gebieden en onze tourmanager was
een kerel die 24 per uur dronken was en niks
geregeld had. We sliepen tijdens die tour in
de winter op een betonnen vloer in een lege
flat, kregen rauwe kip te eten en speelden op
plekken die op instorten stonden. Een avontuur
dat ik eigenlijk niet nog eens wil beleven.”
Toch zijn het vooral positieve dingen die
Ivan het meest zijn bijgebleven. “Zo kan ik
nog een optreden herinneren in de grote tent
bij het festival Summerbreeze Open Air in
Duitsland. Twintig minuten voor we begonnen,
stond er niemand in de tent. De gordijnen
gingen dicht en we spraken onderling al over
een openbare repetitie. Die gordijnen gingen
weer open en werkelijk die hele tent stond
van voor tot achter vol met duizenden mensen.
Dat zijn van die momenten die me altijd
bijblijven.”
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Regeling agrarische ondernemers

Subsidie voor z onnepanelen in ruil voor sloop loods
De fractie PvdA/GroenLinks wil dat er in gemeente Peel en Maas een
stimuleringsregeling voor zonnepanelen wordt opgesteld. Ondernemers die
de asbest in hun stallen of loodsen in het buitengebied verwijderen, krijgen
dan subsidie op het plaatsen van zonnepanelen.
Tijdens de raadsvergadering
op dinsdag 11 juli diende de partij,
samen met Lokaal Peel&Maas, de VVD
en met steun van eenmansfractie
Ton Hanssen en het CDA, het verzoek
in bij het College van B&W van Peel
en Maas. “Er wordt nog te weinig
alternatieve energie opgewekt in Peel
en Maas”, laat raadslid Fred Peeters
van PvdA/GroenLinks weten. “Door het
subsidiëren van zonnepanelen te
combineren met het afbreken van
oude stallen of het verwijderen van
asbesthoudende daken, slaan we twee
vliegen in één klap.”
De stimuleringsregeling die de
partijen voorstelden aan het college,
houdt in dat er 500.000 euro subsidie
beschikbaar wordt gesteld. Agrarische
ondernemers of eigenaren van gebouwen in het buitengebied krijgen uit
die pot subsidie om zonnepanelen te
plaatsen of een zonnepanelenweide
aan te leggen. Dit krijgen ze enkel
wanneer zij de asbest verwijderen die

in oude stallen of loodsen zit of deze
gebouwen slopen.
Vóór 2020 moeten gemeenten er
namelijk voor zorgen dat 14 procent van
de energie wordt opgewekt door de
zon, wind of het water. Dit hebben alle
Nederlandse gemeenten afgesproken
in het Energieakkoord. Het grootste
deel van de zonne-energie moet dan
komen uit zonneparken en zonneweiden die op akker- en graslanden staan,
zo schrijven de drie raadspartijen in hun
verzoek aan het college. Daarnaast zijn
asbestdaken vanaf 2024 verboden in
Nederland. Omdat stallen en loodsen
met asbest onverkoopbaar zijn, vrezen
de drie partijen dat de oude dagvoorziening van agrarische ondernemers
die willen stoppen onder druk komt
te staan. Ook zijn er ondernemers die
om financiële redenen of door het
ontbreken van opvolgers niet kunnen
stoppen. ‘Tegen 2030 komt mede daardoor circa 18 procent van alle agrarische bebouwing, 24,2 hectare, vrij voor

Overname Praede Kappers

Kesselse kapper
breidt uit naar Horst
Ondernemer Maurice Vervoort van de kapperszaak Les Artistes in Kessel
breidt uit naar Horst. Hij neemt daar de zaak Praede Kappers over dat in het
centrum ligt.
De Kesselse Vervoort is eigenaar
van de zaken Les Artistes in Kessel
en Roermond. Daar komt nu de zaak
Praede Kappers in Horst bij. Die zaak
neemt hij over van Cay Kleeven en zijn

partner Marjolein. De twaalf medewerkers worden overgenomen en de naam
van de zaak blijft behouden. Met de
zaak die Vervoort overneemt, heeft de
kapper nu dertig medewerkers in dienst.

Terras te laat klaar voor kermis 2016

andere functies’, schrijven de raadsleden in hun brief aan het college. Het is
volgens hen aannemelijk dat een groot
deel leeg komt te staan. Daarom zou-

‘Cool’ einde van het schooljaar
Leerlingen van basisschool De Springplank in Koningslust sloten vrijdag 14 juli het schooljaar op een
wel heel ‘coole’ manier af. Eigenaresse Charley Verschaeren van Cafetaria ’t Hepke in Koningslust had
alle basisschoolkinderen uitgenodigd voor een gratis bolletje ijs. Nadat de kinderen een frietje als
‘hoofdgerecht’ hadden opgepeuzeld in de klas, liepen ze per groep naar de frietkraam om een bolletje
ijs uit te kiezen. En dat ging er, ook bij de juffen, in als koek…of ijs.

Oh, zit dat zo!
Bedrijven voorspellen jouw
reacties met neuromarketing
Door: Els Hekkenberg, communicatiestrateeg
Een bepaalde indeling van een website, een groene of juist rode
verpakking en het wafelkraampje dat door het hele winkelcentrum
een lekkere geur verspreidt: bedrijven doen dat niet zomaar. Zij weten
dat bepaalde dingen je eerder tot de koop van producten verleiden.
Hoe zij dat weten? Onder andere dankzij neuromarketing.

Horecaonderneming Bruiz, gevestigd in MFA ’t Hoes van Bree in Maasbree, krijgt geen vergoeding van de gemeente voor het feit dat het plein in
Maasbree niet op tijd gereed was. Dat is het advies van de bezwarencommissie van de gemeente over de aansprakelijkheidsstelling die door het
bedrijf was ingediend.
en stelde de gemeente aansprakelijk
voor gemiste inkomsten en gemaakte
kosten. Die claim wees de gemeente
af, waarna Bruiz een bezwaar indiende.
De bezwarencommissie van de
gemeente oordeelde echter dat de
afspraken die de gemeente en Bruiz
hadden gemaakt, niet als formele
bestuurlijke toezeggingen gezien
kunnen worden. ‘Er kunnen dus geen
rechten aan ontleend worden’, aldus
de gemeente. ‘Er was slechts sprake
van een poging om de ondernemer
tegemoet te komen in zijn verzoek.
Deze poging geldt echter niet als een
bestuurlijke toezegging.’ Bruiz kan nog
de gang naar de rechtbank maken,
maar het is nog onduidelijk of het bedrijf
dat gaat doen. “We zijn momenteel nog
in overleg met de gemeente over hoe het
afgehandeld wordt”, laat Bruiz weten.

De drie partijen hebben het college
gevraagd dit plan binnen drie maanden
uit te werken op papier. Daarna wordt
het voorgesteld aan de gemeenteraad.

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

Bruiz krijgt geen
schadevergoeding

Bruiz wilde het terras al tijdens de
kermis in Maasbree van vorig jaar in
gebruik nemen. ‘Omdat het MFA dan
nog niet opgeleverd zou zijn en er dus
ook nog geen begin hoefde te worden
gemaakt met het terras, zou dat in
principe niet mogelijk zijn’, stelt het
College van B&W. De gemeente gaf
echter bij Bruiz aan dat het openbaar gebied, waar het terras zou
komen, al voor de kermis gereed zou
zijn. ‘Tot kort voor de kermis was de
gemeente dit oordeel toegedaan en
heeft dit dan ook met Bruiz als zodanig
gecommuniceerd’, aldus het college.
‘Door omstandigheden, slecht weer en
uitloop van werkzaamheden, was het
openbaar gebied ten tijde van de kermis niet gereed en kon het dus niet als
terras gebruikt worden.’
Bruiz ging wel uit van een terras

den een zonneweide gecombineerd
met het slopen van een of meerdere
gebouwen, kostendragers kunnen zijn
voor ondernemers die willen stoppen.

Neuromarketing en consumentenpsychologie gaan over gedragsonderzoek en (on)bewuste beïnvloeding. Neuromarketing is een
specifieke manier van onderzoek
doen, waarbij emotionele reacties in
het brein worden gemeten. Zo komen
bedrijven steeds meer te weten over
hoe mensen reageren op bijvoorbeeld
verpakkingen of reclame. Zo kunnen
ze ook beter voorspellen wat we
kopen en wat niet.
Er zijn veel verschillende methoden van onderzoek in neuromarketing.
Met hersenscans wordt bijvoorbeeld
gekeken wat we voelen als we iets
zien, horen of ruiken. Met eye tracking
wordt gemeten waar we onze ogen
en dus aandacht op richten. Eye tracking-onderzoek heeft bijvoorbeeld
uitgewezen dat mensen websites op

een bepaalde manier bekijken. Daar kun
je op inspelen door je logo linksboven
op de website te plaatsen. Dit zorgt
ervoor dat het logo gemiddeld 89%
beter wordt onthouden dan wanneer
het op een andere plek staat.
Hoewel neurowetenschappelijke
onderzoeksmethoden nog vaak erg
duur zijn, gaan steeds meer kleine
bedrijven ook testen wat beter werkt
of baseren ze hun keuzes uit de
‘algemene principes’ uit onderzoeken.
Bij meubelgigant IKEA bijvoorbeeld,
wijzen de wegwijspijlen altijd naar
de wat duurdere producten. We zijn
namelijk geneigd om automatisch pijlen
te volgen. Zo worden we subtiel in de
richting van de producten gestuurd.
Ook hun goedkope, handig-om-meete-nemen producten dienen een hoger
doel. Als je eenmaal de drempel
om te kopen over bent, verandert je
hele mindset. Van ‘Ga ik wat kopen?’
gaan we dan ineens naar ‘Wat ga ik
nog meer kopen?’ Dit kunnen andere
bedrijven ook doorvoeren.

Vaak zeggen testpersonen één
ding, maar voelen ze wat anders.
Soms zijn ze zich daar niet eens echt
bewust van. Neuromarketing kijkt
direct naar de gevoelens en reacties,
waardoor bedrijven een veel beter
beeld krijgen van behoeften van consumenten. Sommigen zijn bezorgd
dat marketeers misschien wel ooit
een ‘koop’-knop vinden in ons brein,
als het onderzoek steeds effectiever
wordt. De ethische discussie die
daaruit voortkomt, zal de komende
jaren waarschijnlijk nog vaak gevoerd
gaan worden.
Meer over neuromarketing of
andere communicatieonderwerpen?
Kijk op blog.kempencommunicatie.nl

Handelstraat 17, Horst

20
07

opinie 11

Bespreking Poll week 27

Centrummanagement Panningen moet subsidie blijven ontvangen
Centrummanagement Panningen moet subsidie blijven ontvangen. Dat
was de stelling die we u twee weken geleden voorlegde. Een groot deel van
de stemmers (70 procent) was het hier roerend mee eens. Aanleiding om de
stelling voor te leggen, was dat gemeente Peel en Maas de subsidie voor het
Centrummanagement Panningen (CMM) in 2018 wil stoppen.
Nathalja Kremers uit Koningslust vindt dat het centrummanagement subsidie moet blijven ontvangen. “Zonder CMM geen bruisend centrum. Had ieder
centrum maar een CMM, zoals in Panningen, dan was er een stuk minder verval
in centra. Besef dat deze subsidie een stukje opstartkosten dekt en dat er veel
meer kosten gemaakt worden dan alleen het bedrag van de subsidie om dit
soort evenementen mogelijk te maken en te ondersteunen. Samen staan we
sterk! Laten we dat vooral zo houden.”
Michael Geelen uit Panningen is het met haar eens. “Door het organiseren
van evenementen blijft het centrum van Panningen in trek, dit bevordert de
economische situatie en zal er ook meer werkgelegenheid zijn. Indirect dus ook

een win-winsituatie voor de belastingbetalende inwoner.”
Ook Dre Tulmans uit Panningen vindt het nodig om het centrum te stimuleren. “Het is voor Peel en Maas het economisch kloppend hart in de detailhandel. Ook het belang ter ondersteuning van de andere kernen van Peel en Maas
is hierin van wezenlijk belang.”
Hilda uit Helden vindt het juist onzin, die subsidie. Zij hoort bij de dertig
procent van de stemmers die tegen de stelling was. “Het is niet oké dat ze subsidie krijgen. Evenementen organiseren moet door de ondernemers bekostigd
worden en niet door alle inwoners van Peel en Maas.” Ed Morel is het met haar
eens. “Waarom? Wie krijgen er dan allemaal minder? Het gaat altijd ten koste
van…”
Anita Gerards uit Panningen denkt echter dat het centrum zonder hen niet
zo zou bruisen. “Ze hebben het goed voor met de ondernemers en zeker ook
voor de inwoners van Peel en Maas. De ondernemers betalen mee. Iemand
moet de kar trekken.”

Het is goed dat sigaretten uit het zicht geplaatst
worden
eens/oneens > www.hallopeelenmaas.nl

Staatssecretaris Van Rijn werkt aan een verbod tegen het uitstallen van sigaretten. Sigarettenautomaten zullen verdwijnen uit de horeca en supermarkten en
tankstations mogen de sigaretten niet meer in het zicht van klanten neerleggen.
Het verbod gaat in 2022 in.
Het verbod is een van de maatregelen die de staatssecretaris neemt om
ervoor te zorgen dat onder andere jongeren niet gaan roken. Eerder al verbood hij
aandachtstrekkende elementen zoals glitters en opvallende kleuren op verpakkingen. Heel goed dat de sigaretten nu niet meer in het zicht mogen liggen.

Dat brengt mensen toch minder in de verleiding. Voor jongeren kan het een
hogere drempel betekenen om sigaretten te gaan kopen. En hoe minder mensen
roken, hoe beter.
Aan de andere kant, mensen die willen gaan roken, die kopen toch wel
sigaretten. Het is niet de plek in de winkel die mensen doet besluiten of ze de
rookwaar kopen of niet. Een winkelier verbieden zijn verkoopwaar te tonen,
is natuurlijk best een beetje vreemd.
Het is goed dat sigaretten uit het zicht geplaatst worden. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 28) > Het is goed dat er op de provinciale weg N275 trajectcontroles komen
> eens 67% oneens 33%

Bieb tipt zomerboeken
Het is weer tijd om lekker met een boek in het zonnetje te gaan zitten. Het maakt niet uit of dat thuis in de tuin is of op vakantie aan het
zwembad, want een goed boek leest zich overal. De Bibliotheek Maas en Peel tipt de komende weken zes boeken die niet mogen ontbreken in het
vakantiekoffer, naast de tuinstoel of op de e-reader.

Jeanne Smits van de bieb in Kessel tipt

Terry Hayes Ik ben Pelgrim

“Het dikke boek laat je vanaf
de eerste bladzijde op het puntje

van je stoel zitten. De schrijver neemt
je mee in een duizelingwekkende

speurtocht naar een eenzame terrorist
uit het Midden-Oosten die op het punt

staat de aanslag van de eeuw te
plegen. Een inspecteur van de
politie in New York onderzoekt
de bizarre moord op een jonge
vrouw. Op het eerste gezicht
een typische drugs-gerelateerde
moord, maar de ex-spion die de
zaak samen met hem onderzoekt
ontdekt enkele opvallende zaken.
Het slachtoffer is onherkenbaar
verminkt en het appartement
is gek genoeg vakkundig
schoongemaakt. Kortom,
een moord volgens het boekje.
En laat die voormalige spion
toevallig zelf dat boek te hebben
geschreven. Aan de andere kant
van de wereld werkt in het diepste
geheim een radicale moslim aan
een terroristische daad die het
leven van miljoenen mensen in
gevaar kan brengen. Ook hij werkt
volgens het boek van de ex-spion.
Zonder sporen na te laten, krijgt
hij een uiterst gevaarlijk wapen in
handen.
Het boek is opgesplitst in
vier delen, die elk uit korte
hoofstukken bestaan. Door deze
korte hoofdstukken blijft de vaart
erg in het verhaal en blijft het van
begin tot het einde spannend.
Echt een boek voor de vakantie,
want je wil blijven doorlezen.”

Wachten
Bij de dokter, de tandarts,
in de rij, aan de telefoon, op
een reactie, op een afspraak
met vrienden, of omdat
iemand iets komt halen of
brengen. We wachten heel wat
af. Zelf ben ik ongeduldig,
impulsief en punctueel en
wachten gaat me dus niet heel
goed af.
Waarom kost het me zoveel
moeite, terwijl ik er toch vaak
mee geconfronteerd wordt? Al te
vaak is het gebrek aan
communicatie vaak de
boosdoener. Als het me lukt op
tijd klaar te zijn, na heel wat
stunt- en vliegwerk omdat ik
veel alleen moet regelen, ben ik
blij dat het me gelukt is.
Vaak blijkt dat gevlieg onnodig,
want 8 van de 10 keer komt er
dat berichtje dat het iets later
wordt. Wat kan variëren van een
kwartiertje tot een uur, zeker in
een wachtruimte. Of er komt
helemaal niets, terwijl ik netjes
thuis wacht. Uiteindelijk kan dat
alleen maar leiden tot frustratie,
want het voelt als verloren tijd.
Want tijd is kostbaar in alles wat
ik nog had kunnen doen.
Soms lukt het me om het
positief te benaderen, want je
kunt het ook zien als onverwacht
rustmomentje. Of het geeft je de
tijd om beter over een beslissing
na te denken. Maar helaas werkt
het voor mij maar zelden zo.
Want het grootste probleem is
dat je met wachten iemand
anders de controle geeft over
jouw tijd. Wachten is voor mij
vooral stilstand, afwachten, niets
doen. Ook nu zitten we in een
periode van stilstand, wachten
tot we verder kunnen.
Voorzichtig dromen we over hoe
het kan worden. Die nieuwe
baan, een nieuw huis, andere
vooruitzichten. Maar we moeten
geduldig zijn. Met de
schoolvakantie hebben we ook
tijd om daarvan te genieten en
het leven te nemen met de dag.
Goeie dingen hebben tijd nodig
en tijd hebben we de komende
weken. Fijne vakantie!
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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.

Sinterklaas
Wellicht een vreemd begin juist nu de mussen bijna dood van het dak
vallen. Toch is er sprake van. In maart volgend jaar mag u weer naar de
stembus. Een gratis advies: laat u niet verleiden tot stemwijzers en
beloftes, maar concentreer u op wat de partijen voor u in de afgelopen
jaren hebben betekend.
Vorige week stond in het teken
van de kadernota, een zogenoemde
voorloper van de begroting 2018.
De volgende punten hadden onze
aandacht. Lasten verzwaring, een
onnodig iets. Wij zijn voor bezuinigingen op onnodige zaken in plaats van
uitbreiding daarvan. Geen window-

dressing door er bij te willen horen.
Kost handenvol geld en brengt geen
rendement. In de afgelopen jaren hebben wij daar steeds voor gepleit.
De opbrengst was nu voor 2018:
toeristenbelasting gelijk en OZB gematigd tot 1,5 procent. Verder vinden wij
dat Arriva weer via de Venloseweg in

Maasbree moet rijden in plaats van niet
willen stoppen op de Provincialeweg.
Voor Breebronne is een bestemmingsplanwijziging doorgevoerd.
Nu willen wij dat dit ook voor De Berckt
gebeurt. Zonder een aanpassing moet
er worden gedoogd met betrekking
tot illegale bewoning en dat willen
wij beslist niet (meer). Dit jaar ligt
het voorstel voor volgens de wethouder, waarvan akte. Arbeidsmigranten.
Bijna een miljoen arbeidsmigranten die
hier werken, terwijl wij nog een half
miljoen werklozen hebben en 480.000

in de bijstand. Kansen en niet experimenteren met uitkeringen, maar werk
maken van werk. Een ‘midstay’-pot
waar huisvesters van arbeidmigranten
euro’s in moeten doneren. Dan kunnen
wij zelf voor (tijdelijke) woonruimte,
zoals midstay, voor woonurgenten zorgen. Handhaven illegale bewoning op
recreatieparken. Daar wordt nu drie jaar
lang 50.000 euro extra in geïnvesteerd.
Wij vragen ons hardop af waarom er
derden voor moeten worden ingehuurd. Is er iemand bang?
Meer aandacht voor commercie als

het gaat om de verkoop van onroerende
zaken van de gemeente zelf, daar bakken zij maar weinig van. Dus overlaten
aan de professionele markt. Dat geldt
voor meer; een gemeente moet doen
wat ze moeten doen en niet experimenteren met zaken maar de markt
beter in is. Geheimhouding is ook zo’n
ding. Vele zaken die openbaar moeten
zijn, worden voorzien van ‘geheim’. Ook
een teken van angst? Lees verder op
onze website.
AndersNu

Een hele fijne zomer
Wij wensen u een hele fijne
zomer. Dat er genoeg zon mag zijn,
zodat we daar met z’n allen volop van
kunnen genieten. Maar dat er voor
onze natuur, boeren en tuinders ook
af en toe wat neerslag valt. Het
liefste ’s nachts natuurlijk, maar het is
wel hoognodig.
Geniet er samen van.
Een zomerse groet,
fractie CDA Peel en Maas

Daar staan wij voor
Op 11 juli werd de kadernota behandeld, de nota waarin we de
mogelijkheid hebben aan te geven wat wij willen voor de toekomst.
Voor Lokaal Peel&Maas is dat heel duidelijk: Een Peel en Maas waar het fijn
is om te wonen, werken, ondernemen en recreëren.
Dat is waar wij voor gaan.
Inwoners moeten niet teveel belasting
hoeven te betalen, maar een half
procent minder belastingverhoging
scheelt u op jaarbasis hooguit een
paar euro. Lokaal Peel&Maas vindt

het belangrijker dat we in staat zijn de
mensen de zorg te bieden die ze nodig
hebben. Wij vinden het belangrijk dat
projecten plaats kunnen vinden die mensen in hun omgeving vol enthousiasme
opzetten. Wij hebben de overtuiging

dat de burgers van Peel en Maas daar
gelukkiger van worden dan van een
paar euro minder belasting per jaar
betalen. We vroegen speciale aandacht
voor verpaupering, zoals het gebied
rond discotheek Palladio in Helden en
pand Jaspers in Meijel. We moeten als
gemeente actief inzetten om van die
plekken mooie gebieden in Peel en
Maas te maken. We vroegen speciale
aandacht voor de preventieve aanpak

van alcohol- en drugsgebruik en we
vroegen speciale aandacht voor schuldhulpverlening en goede zorg op maat.
Dat is waar Lokaal Peel&Maas voor staat.
Dat is in onze ogen de basis om fijn te
kunnen wonen, werken, ondernemen en
recreëren. Als u daar net zo over denkt,
is het verstandig uw stem in maart uit te
brengen op Lokaal Peel&Maas.
Rob Willems,
fractieleider Lokaal Peel&Maas

HALLO Venray zoekt

fulltime redacteuren
www.kempen-media.nl/vacature

(m/v)

gemeente

nieuws

week 29 / 20 juli 2017 / Informatie van en over de gemeente

Twee initiatieven voor
ontwikkeling van windenergie
in Peel en Maas
In de gemeente Peel en Maas zijn twee initiatieven met plannen om een windmolenpark te
realiseren. Het betreft windpark Egchelse Heide en windpark Beringe. Van beide initiatieven
is de gemeente op de hoogte. Windpark Egchelse Heide heeft namelijk een aanvraag om een
omgevingsvergunning ingediend en windpark Beringe een principeverzoek.
Aangepast beleid
In de maand juli heeft het College van Burgemeester en Wethouders het beleid voor
windenergie aangepast. Beide initiatieven zijn aan de hand van dit herziene beleid opnieuw
getoetst. Er is vervolgens geconstateerd dat zowel de uitgebreide aanvraag om een
omgevingsvergunning van windpark Echelse Heide als ook het principeverzoek van windpark
Beringe niet voldoen aan de gewenste gestelde eisen.
Zes weken voor aanvulling
Beide initiatiefnemers krijgen zes weken de tijd om een aanvulling te doen. Dit betekent dat in
week 34 duidelijk wordt of een initiatief de gewenste kwaliteit haalt om vervolgens de volgende
stappen te kunnen zetten.
Informeren omgeving
Een van deze stappen is ook het inlichten van de omgeving waar het windpark is gepland. Om
dit volledig te kunnen verzorgen is er eerst meer duidelijkheid nodig zodat de initiatiefnemers
na week 34 ook helder de inwoners en geïnteresseerden in de omgeving kunnen informeren.
Uiteindelijk slechts één windpark
In het gebied kan slechts één windpark gerealiseerd worden. De initiatieven liggen namelijk
dermate dicht bij elkaar dat een wederzijdse negatieve beïnvloeding zal plaatsvinden op
de aspecten windvang, radardekking en landschap. Hierdoor achten wij de (economische)
uitvoerbaarheid van twee plannen in hetzelfde gebied bijzonder klein. De gemeente
heeft overigens een actieve rol gespeeld om de initiatieven te stimuleren om te komen tot
samenwerking. Dit heeft helaas geen resultaat gehad.
De vier gemeenten Leudal, Peel en Maas, Weert, Nederweert en Provincie Limburg hebben de
intentie om invulling te geven aan het duurzame energievraagstuk. Een vraagstuk dat geldt
voor elke provincie in Nederland, voortkomend uit het Nationaal Energieakkoord. Betreffende
gemeenten en de Provincie hebben zodoende samen de handschoen opgepakt om windenergie
te stimuleren en faciliteren.

Pas op voor advertentieverkopers
van bedrijvengids
In de gemeente Peel en Maas worden bedrijven regelmatig gebeld met de vraag of ze opnieuw
een advertentie in de bedrijvengids voor Peel en Maas willen plaatsen. Ga hier niet op in!
De gemeentegids wordt uitsluitend verzorgd door het bedrijf Akse Media uit Den Helder.
Tip: Ga nooit in op uitsluitend telefonische vragen om een advertentie te plaatsen. Vraag altijd
of ze de vraag digitaal kunnen stellen en of ze langs kunnen komen.

Openingstijden

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

Afspraak maken

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

Fotograaf aanwezig

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

Taxus Taxi in 2017
ook in Peel en Maas
actief
Draagt u ook uw groen steentje bij aan de strijd tegen kanker? Stichting Taxus Taxi bestaat uit
een klein, hecht team dat zich vol enthousiasme en betrokkenheid inzet om taxussnoeisel in te
zamelen voor de wereldwijde ‘strijd tegen kanker’. Het enorme enthousiasme van mensen die
het initiatief wilden steunen, zorgen voor een groot succes. Inmiddels is Taxus Taxi uitgegroeid
tot een professionele en betrouwbare stichting en sluiten steeds meer gemeenten aan om een
bijdrage te leveren aan deze strijd.
Wat is nieuw?
Tot nu toe heeft de gemeente Peel en Maas in eigen beheer de gemeentelijke taxusknipsels
ingezameld voor het goede doel. Vanaf dit jaar sluit de gemeente Peel en Maas zich aan bij Taxus taxi
en heeft zelfs twee uitgiftepunten:
• milieupark - Industrieterrein 114 (zone 55) - Panningen
• gemeentewerf - J.F. Kennedylaan 212 - 5981 WX Panningen
waar u vanaf 1 juni de opvangzeilen en de Taxus Taxi Tassen gratis af kunt halen zodat alle inwoners
van Peel en Maas hun taxussnoeisel kunnen aanleveren. Op deze manier wordt het knipsel schoon
opgevangen en op een luchtige manier bewaard. U moet zelf de Taxus Taxi inschakelen voor het
kosteloos ophalen van uw taxusknipsels. Via www.taxustaxi.nl/afspraak kunt u een ophaalverzoek
indienen. Mede door het inleveren van onze en uw taxussnoeisel kan Taxus Taxi een bijdrage leveren
‘in de strijd tegen kanker’.
Maak een afspraak?
Het is mogelijk om via www.taxustaxi.nl/afspraak of telefonisch een afspraak te maken. De
stichting haalt het snoeisel dan kosteloos binnen 24 uur uur, voor de deur, op. De einddatum van
de inzameling is niet bekend. Zolang er onvoldoende taxusknipsels zijn, gaat de stichting door
met inzamelen. Laat u voorafgaand aan het snoeien altijd goed informeren of de stichting op
dat moment nog actief is. Via www.taxustaxi.nl vindt u altijd de laatste informatie.
Hoe herken ik de bruikbare en de niet-bruikbare taxus?
De Taxus Baccata is geschikt voor het geneesmiddel Taxol. Deze taxussoort komt in ruim 80% van de
tuinen voor. Kenmerk: de blaadjes zitten als vlakke vogelveertjes aan weerszijden van de takjes.
De Taxus Hicksii is NIET geschikt om het geneesmiddel Taxol te maken. Deze taxussoort komt in slechts
20% van de tuinen voor. Kenmerk: de blaadjes steken alle richtingen uit en zitten rondom de takjes.
Knipvoorwaarden
Wanneer u wilt deelnemen aan de inzamelactie moet u voorafgaand aan het snoeien op de hoogte
zijn van de knipvoorwaarden. Deze voorwaarden zijn erg belangrijk omdat het snoeisel anders
onbruikbaar is.
• De stichting zamelt alleen eenjarige scheuten (maximaal 20-30 cm) van de Taxus Baccata in.
• Het moet vrij zijn van takken, steen, zand en blad. Het opvangzeil en de Taxus Taxi Tas helpen hierbij.
• Voorkom broei door een kuil in het midden van de gevulde tas te maken en druk het snoeisel niet
aan. Tas t/m juli vullen tot maximaal de helft. Tas mag vanaf augustus volledig gevuld worden.
• Maak direct na het snoeien een afspraak zodat het snoeisel altijd vers is.
Voor veel gestelde vragen kunt u ook terecht op de website www.taxustaxi.nl.

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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Raad blikt vooruit met Kadernota

Begrotingsoverschot haalt
scherpe kantjes van raadsdebat

Complimenten voor het college, maar ook een spervuur aan moties en voorstellen over de meest uiteenlopende onderwerpen. Dat was de oogst van
de behandeling van de zogeheten Kadernota in de gemeenteraad, vorige week. De raad was unaniem positief over de gezonde financiële positie van de
gemeente. Verschil van mening was er vooral over de hoogte van de gemeentelijke belastingen.
Uit de Kadernota blijkt dat Peel en Maas de komende jaren steeds meer geld overhoudt,
oplopend tot bijna anderhalf miljoen euro in 2021. Dat betekent dat er ruimte is voor nieuwe
initiatieven. Maar B&W willen voor de zekerheid een deel van het overschot ook in de gemeentelijke
spaarpot stoppen. De prettige financiële situatie betekent dat de gemeenten de OZB-verhoging
kan beperken tot 2%, een half procentje lager dan B&W vorig jaar nog dachten. Ook kan er flink
geïnvesteerd worden in infrastructuur, zoals verbetering van wegen en de (ver)bouw van enkele
basisscholen.
Prima, vinden veel fracties, maar alle partijen leggen nadrukkelijk eigen accenten in hun bijdrages.
Omdat de Kadernota feitelijk over het hele beleidsveld van de gemeente gaat, biedt hij de politiek
alle kans tal van onderwerpen op tafel te brengen.
AndersNu
Oppositiefractie AndersNu, die als eerste haar zegje kon doen, vindt bijvoorbeeld dat de gemeente
de verkoop van het eigen onroerend goed veel beter door professionals kan laten doen. De partij
vroeg ook aandacht voor een andere, al eerder geuite wens, namelijk een door ondernemers te
vullen potje voor het creëren van huisvesting voor arbeidsmigranten. En ze overwoog een motie in
te dienen om het college op te roepen een einde te maken aan het gedogen van huisvesting van
arbeidsmigranten op recreatiepark De Berckt in Baarlo.
Fractievoorzitter Jos Wilms zei verder nog eens geen enkel heil te zien in doorpraten
over experimenten met basisinkomen. Ook herhaalde hij zijn kritiek op de Sociale Raad
(‘geldverkwisting’) en zijn pleidooi voor openbaar maken van het hele SIF-dossier.
Verwijzend naar het grote aantal mensen met een uitkering pleitte de partij ook voor een strenge
aanpak om deze groep aan het werk te krijgen, ‘in plaats van geitenwollen sokken breien.’
VVD
Coalitiepartij VVD, die zich erop voorstaat zuinig om te gaan met gemeenschapsgeld, noemde
de Kadernota en de eruit voorvloeiende beperkte lastenstijging ‘een feestje’. Omdat er zoveel
financiële ruimte is, stelde ze voor de OZB nog een tandje vérder verlagen (van 2 naar 1,5%), en
diende daarover een motie in. Ook kwam de partij met een amendement (wijziging raadsbesluit)
om de verhoging van de verblijfs/toeristenbelasting (van €1,- naar € 1,20) te schrappen.
In een tweede motie riep de partij het college op om het Centrummanagement eenmalig te
subsidiëren met 20 duizend euro. Dit als bijdrage in de kosten die het maakt in het overgangsproces
van CM-Panningen naar CM-Peel en Maas.
Fractievoorzitter Geert Segers wilde verder weten wat het college doet om het dreigende, oplopende
tekort bij de sociale werkplaats NLW (dat mogelijk richting 2 miljoen euro gaat) tegen te gaan.
Ton Hanssen
Eenmansfractie Ton Hanssen zei in zijn bijdrage dat er in de Kadernota te weinig structurele
aandacht is voor duurzaamheid. ‘Het is allemaal te vrijblijvend, we scoren landelijk middelmatig.’
Hanssen vindt dat de gemeente via een soort Duurzaamheidsvisie meer regie moet voeren op
m.n. de gebieden energietransitie en circulaire economie. In de begroting moeten minimaal twee
concrete doelstellingen worden opgenomen, aldus Hanssen.
CDA
Het CDA wilde weten hoe het staat met nieuwvestiging van bedrijven, nu de crisis voorbij is.
De partij maakt zich verder zorgen over de soms gebrekkige communicatie tussen gemeente en
dorp bij de uitvoering van projecten in de kern. De fractie kwam met een breed gesteunde motie die
het college moet aansporen de communicatie structureel te verbeteren. En hoe gaat de gemeente
om met verwachtingen in een dorp dat mooie plannen maakt? Niet alles kan immers, zeker niet
als meerdere dorpen tegelijk aankloppen. De christendemocraten wilden ook weten wanneer
de raad de Woonvisie voorgelegd krijgt, zodat dorpen weten waar ze aan toe zijn als het gaat om
woningbouw.
Lokaal Peel en Maas
Fractievoorzitter Rob Willems van ‘regeringspartij’ Lokaal Peel en Maas keek eerst even terug en
constateerde dat de huidige coalitie de afgelopen jaren veel dossiers goed heeft afgehandeld.
Maar er blijft genoeg te doen over, zei Willems. Zijn er bijvoorbeeld wel genoeg woningen voor
woonurgenten?
Ook de (dreigende) verloedering van sommige terreinen, zoals Palladio in Helden, baart de partij
zorgen. Ze overwoog een motie voor het instellen van een fonds waarmee (veelal private) partijen
kunnen worden gestimuleerd deze terreinen her in te richten (met b.v. groen). Die werd ingetrokken
toen wethouder Arno Janssen zei dat dit soort stimulering, indien kansrijk, feitelijk al bestaat. Verder
toonde Lokaal Peel en Maas zich, net als andere partijen, bezorgd over het tekort in de Jeugdzorg.
Ook vroeg de fractie een overzicht van wat de gemeente precies doet om het alcohol- en drugsgebruik
onder jongeren te beperken.

PvdA/GroenLinks
PvdA/GroenLinks ging regelrecht in tegen de twee belastingvoorstellen van de VVD, te weten
de éxtra verlaging van de OZB en het door die partij ingediende amendement om de verhoging
toeristenbelasting te schrappen. Volgens fractievoorzitter Annigje Primowees loopt de gemeente
daarmee geld mis (komend jaar 135 duizend euro) dat veel beter ingezet kan worden voor mensen
met lage inkomens. De fractie vroeg om een onderzoek naar hoe deze mensen geholpen kunnen
worden met dat geld.
PvdA/GroenLinkse kwam ook met een voorstel voor het instellen van een fonds (5 ton groot)
dat agrariërs moet stimuleren hun asbestdaken te verwijderen en zonnepanelen te installeren.
Fractievoorzitter Primowees besloot haar bijdrage met een compliment aan de gemeente:
‘We kunnen ons gelukkig prijzen met een deskundige, vernieuwingsgezinde organisatie.’
Fractie Hesen
Als laatste was de nieuwe eenmansfractie Hesen aan de beurt, oftewel Jeanne Hesen, die zich
onlangs afsplitste van Lokaal Peel en Maas. Ze nam de tijd voor haar ‘maidenspeech’. Daarin
waarschuwde ze o.m. voor te veel nieuwe regels zodra de nieuwe Omgevingswet definitief is.
Ook moet de gemeente niet vergeten aandacht te geven aan kleinere bedrijven en niet alleen oog
te hebben voor de koplopers. Hesen riep in een raadsbreed gesteunde motie het college op te
kijken naar mogelijkheden voor beter internet in het buitengebied. Ze complimenteerde het college
verder voor de duidelijke en regelmatige informatie over het zogeheten ‘sociaal domein’: jeugdzorg,
langdurige hulpverlening, uitkeringen e.d.
Bedrijventerreinen bijna vol
Na de fracties was het de beurt aan het college om te reageren op de bijdragen van de raad.
Paul Sanders (VVD - Economische Ontwikkeling en Financiën) kon het CDA melden dat er véél
belangstelling is voor grond op de bedrijventerreinen. ‘De ruimte is zelfs bijna op!’
De door zijn eigen partij voorgestelde extra verlaging van de OZB en het afblazen van de verhoging
van de toeristenbelasting, kan wat Sanders betreft prima: ‘De financiële ruimte is er.’ Hij stond ook
achter de
VVD-oproep voor een eenmalige subsidie aan het Centrummanagement.
Positief was hij ook over de PvdA/GroenLinks-motie over asbeststallen/zonneweiden. Het ziet er
dus naar uit dat het voorgestelde stimuleringsfonds er komt. Ton Hanssens oproep om te komen
tot een soort gemeentelijk duurzaamheidsplan vond Sanders te vroeg. Binnenkort komt het
Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL) bij de raad op tafel, zei Sanders. Daarin gaat het ook
over energie en duurzaamheid. De wethouder stelde voor daarop te wachten en vervolgens e.e.a. te
verwerken in gemeentelijk beleid. Hanssen kon zich daarin vinden.
Woonvisie komt eraan
De lang verwachte Woonvisie komt meteen na de vakantie in de raad. Dat zei wethouder
Arno Janssen (Lokaal Peel en Maas – Wonen en leefomgeving) op vragen van diverse fracties
hierover. De Woonvisie zal zich vooral richten op het aanpassen/verbeteren van de bestaande
woningvoorraad. Janssen zei wel erbij dat de rol van de gemeente hierin beperkt is: 75% van
de huizen is immers privébezit. De fractie Lokaal Peel en Maas meldde hij desgevraagd dat er
voldoende woonruimte is voor urgent woningzoekenden. De motie Internet Buitengebied (fractie
Hesen) nam hij over, met de toelichting dat ook de Provincie hier aandacht voor heeft.
Roland van Kessel (Lokaal Peel en Maas - Vitale Gemeenschappen) zei dat de historische
waardenkaart/erfgoedlijst – waaraan al enige tijd wordt gewerkt – bijna klaar is. Het CDA had
hiernaar gevraagd. Op die kaart staan alle historisch waardevolle en beeldbepalende objecten/
gebouwen per kern. De lijst moet zorgen voor extra aandacht en bescherming.
Ook ging Van Kessel in op de CDA-vraag over ‘verwachtingsmanagement’ in de omgang met dorpen
die grote plannen hebben. ‘Wij geven duidelijk aan dat we niet alles kunnen.’
Burgemeester Wilma Delissen (die Handhaving in haar portefeuille heeft) antwoordde op vragen
van AndersNu en de VVD over controles van permanente bewoning in recreatieparken. Dat wordt
goed opgepakt en het betreft naast illegale bewoning ook bebóuwing die tegen de regels is, zei
ze. Fred Peters voeg in dit kader aandacht voor de sociale problematiek die soms achter illegale
bewoning schuilgaat. Huisvesting van arbeidsmigranten op De Berckt (waar AndersNu naar vroeg)
wordt volgens afspraak nog tot volgend jaar gedoogd, daarna moet de eigenaar via een nieuw
bestemmingsplan alles goed geregeld hebben.
Geitenwollensokken
Raf Janssen (PvdA/GroenLinks – Sociaal domein) nam in zijn betoog afstand van de
‘geitenwollensokken’- uitspraak van AndersNu. Hij nam het op voor mensen in de bijstand en de
volgens hem succesvolle arbeidsconsulenten, die veel mensen aan werk helpen.
Tegen de VVD zei hij dat de door die partij aangehaalde tekorten bij de NLW nadrukkelijk
worden gevolgd door diverse toezichthoudende partijen. Maar de bezuinigingen op de sociale
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werkplaatsen maken het wel lastig om het tekort terug te dringen, voegde Janssen eraan toe.
De PvdA/GroenLinks-motie over extra financiële ruimte voor minima
(door OZB en toeristenbelasting op peil te houden) vond Janssen een goed idee. Dat vond ook
fractievoorzitter Rob Willems van Lokaal Peel en Maas. ‘Met dat geld kunnen we mooie dingen
doen, en niemand eet er een boterham minder om.’
De VVD daarentegen vond dat een onbegrijpelijk standpunt. ‘Waarom is dat nodig als we al zóveel
overhouden in de begroting?’, aldus fractievoorzitter Geert Segers. Dat vond uiteindelijk een
raadsmeerderheid ook. Bij de stemming over het VVD-amendement om de gemeentebelasting te
beperken stemden alleen Lokaal Peel en Maas en PvdA/GroenLinks tegen.
Overigens zal de raad pas bij de begrotingsbehandeling in het najaar een definitief besluit hierover
nemen. Dan komt wethouder Raf Janssen ook met een concreet voorstel over wat de gemeente
kan doen voor de minima als de OZB niét verder daalt en de toeristenbelasting wél omhoog gaat.
Dan volgt ongetwijfeld een nieuwe discussieronde.
Jaarrekening 2017
Behalve de Kadernota stond ook de Jaarrekening over 2017 op de agenda van de raad.
De Jaarrekening is een terugblik op het vorige kalenderjaar, en een controle of de uitgaven
enigszins in de pas zijn geweest met de begroting.
De Jaarrekening sluit af met een positief saldo van ruim driekwart miljoen euro, ruim meer dan bij
de begroting was voorzien. Een belangrijk deel van het overschot gaat naar de algemene reserve.
Diverse partijen uitten wel hun zorgen over het (al langer bekende) tekort in de Jeugdzorg.
Volgens portefeuillehouder Raf Janssen komt dat voor een belangrijk deel door het te krappe
budget dat de gemeente hiervoor krijgt van het Rijk. Hij waarschuwde voor paniekmaatregelen,
maar zei ook dat de gemeente er alles aan doet om het tekort teug te dringen. Maar de kosten
(van b.v. gezinscoaches) gaan vaak voor de baat uit, gaf Janssen de raad mee.
AndersNu wilde weten hoe de gemeente controleert of Cultuurpad (cultuureducatie voor kinderen)
wel voldoende resultaat boekt. Dat is volgens die partij niet duidelijk terug te lezen in b.v.
jaarverslagen. Verantwoordelijk wethouder Roland van Kessel verzekerde dat de gemeente dat
nauwlettend volgt, onder meer door twee maal per jaar evaluatiegesprekken te houden.

Bushalte Maasbree
Aan het eind van de vergadering kwam de fractie PvdA/GroenLinks met een motie over de nietgebruikte ‘proef’- bushalte aan de Provincialeweg in Maasbree, (mede) bedoeld voor De Fabriek.
Die zou bij nader inzien onveilig zijn, vinden Provincie en busmaatschappij Arriva.
De motie, die unanieme steun kreeg, vraagt het college hierover een pittige brief te schrijven aan
de Provincie. Die moet zorgen dat Arriva weer net als vroeger over de Venloseweg te gaan rijden,
met een halte ter hoogte van De Fabriek.
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Verruiming minimabeleid
PvdA/GroenLinks constateert dat met name de onderkant van de
middenklasse het steeds moeilijker krijgt om rond te komen. Daarnaast is,
ondanks dat de gemeente het goed doet op het gebied van schuldhulpverlening, het aantal mensen op de rand van de armoede nog niet gedaald.
Om deze groepen tegemoet te
komen heeft PvdA/GroenLinks in
de afgelopen raadsvergadering een

motie ingediend waarin het College van
B&W is gevraagd om te bekijken of er
voldoende financiële ruimte is voor de

volgende twee zaken: 1. De grens om
in aanmerking te komen voor ondersteuning van de gemeente in het kader
van het minimabeleid op te trekken
van 120 procent naar 125 procent
van het sociaal minimum. 2. Het verlagen van de eigen bijdrage die de
gemeente vraagt bij een aantal WMO-

voorzieningen. Zo kunnen we mensen
die maar nét rond kunnen komen vanuit onze gemeente toch enigszins tegemoet komen. Het college, bij monde
van wethouder Raf Janssen, heeft deze
motie omarmd wat betekent dat hij
tijdens de begrotingsbehandeling in het
najaar van 2017 met een voorstel zal

komen. De PvdA/GroenLinks heeft er
alle vertrouwen in dat het college met
een goed voorstel zal komen en dat ook
andere partijen, die ruimhartig hebben
gekozen voor belasting-verlaging, ook
hier ruimhartig mee zullen instemmen.
Annigje Primowees,
raadslid PvdA/GroenLinks

na het zomerreces weer op dezelfde
koers voortzetten. Mocht u vragen
hebben of gewoon met ons in gesprek
willen gaan, dan kunt u altijd contact
met ons opnemen via onze website.
Ons raadslid Saskia heeft afgelopen
week zelfs een eigen website gelan-

ceerd. Wilt u meer weten over haar
werkzaamheden of eens een goed
gesprek voeren, kijk daar dan eens
op. U blijft van ons horen. Maar voor
nu: iedereen een heel fijne vakantie.
Geert Segers, Saskia Vintges, Teun
Heldens, raadsleden VVD Peel en Maas

We houden contact
In plaats van 2,0 procent verhoging van de OZB, het komende begrotingsjaar 1,5 procent en geen 20 procent bovenop de verblijfsbelasting.
Een goed resultaat wat we hebben geboekt als VVD Peel en Maas de
afgelopen raadsvergadering over de Kadernota.
Dankzij de forse overschotten
de komende jaren zullen wij als

burger hiervan profiteren. Door de
aandacht die de motorcross in Meijel

de afgelopen tijd kreeg van Teun zal
de burgemeester in gesprek gaan met
Provincie Limburg voor behoud hiervan,
terwijl de gemeente voor de komende
twee jaar een gedoogbeleid zal voeren.
We hebben als VVD Peel en Maas ons
best weer voor u gedaan en zullen dat
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Veel jonge uilen geteld
De vogelwerkgroep van IVN Helden heeft de afgelopen maanden het
aantal jonge kerk- en bosuilen geteld. De werkgroep kwam uit op een totaal
van 31 jonge kerk- en twaalf jonge bosuilen.

Muzikale hulde aan Meijelnaren
Bij het traditionele huldigingsconcert van Harmonie Eendracht Meijel werden onlangs de
muzikanten en de vrijwilliger van het jaar gekozen. Lieke van Bree werd jeugdmuzikant van het jaar.
Als muzikant van het jaar viel de eer te beurt aan Nel Fransen-Geurtjens. Vrijwilliger van het jaar werd
Coen Verhaegh. Ook kregen talloze gouden bruidsparen en personen die het afgelopen jaar een
bijzondere prestatie hebben geleverd uit handen van Jacinta Goossens een door haar gemaakt
kunstwerk uitgereikt.

Oefening brandweer Maasbree
Brandweer Maasbree houdt op donderdag 27 juli een woningbrandoefening op de Baarlosestraat in Maasbree.
De oefening is een samenwerking tussen de brandweerpost Maasbree, gemeente Peel en Maas en het team
Brandveilig Leven van de veiligheidsregio Limburg-Noord.
Bij de oefening laat de brandweer
zien hoe zij bij een woningbrand
te werk gaat. Daarnaast worden
er handige tips aangereikt om een

huis brandveiliger te maken en de
gevolgen van een brand te beperken.
Ook is het mogelijk vragen te
stellen aan de brandweermannen.

Je
droomhuis
bouwen?

De oefening duurt ongeveer een uur.
De oefening begint om 19.15 uur en
vindt plaats op de Baarlosestraat 3
in Maasbree.

Ik doe
met je mee!

Marcel Smits doet mee met de familie Vossen-Peeters
"Edmond vond in het Heythuysense buitengebied dé plek om het droomhuis
voor hem, Loes en de kids te bouwen. Inmiddels is de bouw in volle gang en in
het najaar betrekken ze hun nieuwe thuis."

Bekijk de video over Edmonds nieuwbouw op rabobank.nl/pml
Een aandeel in elkaar
Links op de foto Edmond Vossen en rechts financieel adviseur Marcel Smits

Sinds 1981 zijn leden van de
vogelwerkgroep actief op het gebied
van vogelbescherming in Peel en Maas.
De leden verzorgen onder meer wandelingen, thema-avonden en vogelcursussen. Ook tellen ze één of twee
keer per jaar de jonge kerk- en bosuilen
die in de gemeente geboren zijn en
houden ze zich bezig met de bescherming van de jonge dieren. “Dat gebeurt
onder meer door het ophangen van
nestkasten waar uilen kunnen gaan
broeden”, laat de werkgroep weten.
Het beschermen gaat goed,
volgens de werkgroep. “Doordat er
veel oude gebouwen en schuren

worden afgebroken, verdwijnen ook
de nestgelegenheden voor de uilen.
Door mensen te benaderen voor het
ophangen van nestkasten proberen
we dit verlies op te vangen. Er hangen
in de gemeente 24 kerkuilenkasten,
20 bosuilenkasten en 25 steenuilenkasten. Die kerk- en bosuilenkasten
worden ieder jaar gecontroleerd op
eieren of jongen.” Daaruit zijn de getallen van 31 kerkuilen en twaalf bosuilen
voortgekomen.
Neem voor meer informatie over
de vogelwerkgroep contact op met
Peter Maessen via 077 465 37 61 of
ivnmaessen@home.nl

Dörper Schieten bij
Heldense schutterij
Het Koninklijke Schuttersgilde Sint Lambertus Helden houdt op zondag
23 juli het jaarlijkse Dörper Schieten. Het schieten is voor iedereen toegankelijk. De kennismakingsdag vindt plaats op de schuttersweide van
Sint Lambertus op de Hazenakkerweg in Helden en begint om 14.30 uur.
De jeugd tot 16 jaar schiet met
een luchtbuks en alle deelnemers van
16 jaar en ouder mogen plaatsnemen
onder de grote buks. Er wordt geschoten door drietallen en/of individueel.
Voor zowel de drietallen en individueel

is een wisselbeker beschikbaar.
“Kom naar het Dörper Schieten om
te ervaren hoe het voelt om op het
Oud Limburgs Schuttersfeest te staan”,
laat de vereniging weten. Legitimatie is
verplicht.
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NK mountainbike Landgraaf
Door: mountainbikevereniging MTB Baarlo
In Landgraaf stond op zaterdag 15 juli het NK mountainbike op het programma. Op een zwaar parcours moesten
de renners tot het uiterste gaan om een goed resultaat neer te kunnen zetten. Het leverde geen eremetaal, maar
wel mooie uitslagen op voor MTB Baarlo.

Tweede Konings
wedstrijd op De Donk
Door: hengelsportvereniging HSV De Noordervaart
De tweede Koningswedstrijd van HSV De Noordervaart uit Meijel vond
plaats op zondag 16 juli. Het was William Scheenen die op visvijver De Donk
de meeste vis wist binnen te halen. Hij vierde daarmee zijn derde overwinning op rij.

De amateurs mochten het spits
afbijten. Yannick Smedts en Frank
Lamber verschenen namens MTB
Baarlo aan de start. Yannick had
minder getraind dan hij had gewild en
moest vanaf de laatste startrij vertrekken. Bij de start vond hij een gaatje
en hij schoof rap op naar plek 25.
Naamgenoot Yannick Runhart kwam
langszij en Yannick wist aan te pikken.
Vanwege opkomende kramp moest
hij hem toch laten gaan. Op de meet
werd het nog sprinten en uiteindelijk
was een zeventiende plaats zijn deel.
Frank was ook goed weg bij de start
en reed zijn eigen tempo. Hij vond
uiteindelijk een ritme wat hem een

35e plaats opleverde.
Daarna was het de beurt aan
de Masters 40+. Rick van Dijk moest
achteraan starten, omdat dit zijn eerste
wedstrijd was dit seizoen. Omdat
opschuiven erg lastig was, was Rick
tevreden met zijn zeventiende plaats.
Luuk Peeters had de ronde een
week van te voren nog verkend en
de focus gelegd op techniektraining.
De ronde was zwaar en er zaten ruim
voldoende technische elementen
in het parcours. Het plan was om
rustig te starten en dan op te bouwen
gedurende de race. Door de steile
klimmen en technische passages kon
het voorgenomen plan de koelkast in.

Uiteindelijk rolde Luuk als 34e over
de finish en dat was het maximaal
haalbare.
Peter Nielen startte vanaf de
vierde startrij en had zich voorgenomen rustig te beginnen. Aan het eind
van de wedstrijd had hij nog voldoende over, dus hij baalde achteraf
van zijn rustige start. Met gemengde
gevoelens kon hij dus de 25e plaats op
zijn palmares bijschrijven.
Bij de Masters 50+ stonden
Jack Piels en John Montulet aan de
start. Zij streden voor wat ze waard
waren en wisten een puike prestatie
neer te zetten. John eindigde op een
elfde plek terwijl Jack 22e werd.

William wist 5.770 gram naar
boven te halen. Jozef van Lieshout
werd tweede met 5.235 gram en op
de derde plek eindigde Sjaak van
Rhee met 4.925 gram. Na de wedstrijd
werd de eerste Koningswedstrijd erbij
gepakt en werd het duidelijk dat Hans
Vissers de nieuwe koning van HSV
De Noordervaart was geworden met
32,1 kilo. Mat Pijnenburg werd tweede
met 19,3 kilo en het podium werd compleet gemaakt door Mark Dorssers met
17,5 kilo. Bij de selectiewedstrijden

voor het NK korpsen op zaterdag 15 juli
op het Lateraalkanaal bij Horn deden
twee korpsen van De Noordervaart
mee. Zij wisten zich echter niet te
mengen in de strijd om het eremetaal.
Ze werden vijfde en achtste, waarmee
ze zich niet geplaatst hebben voor het
NK. De jaarlijkse koppelwedstrijd van
HSV De Noordervaart vindt plaats op
zaterdag 22 juli op visvijver De Donk.
De loting is om 12.30 uur in het clubgebouw en er wordt gevist van 13.30 tot
17.30 uur.

Zaalvoetballers Zvv Beringe
naar De Heuf
De zaalvoetballers van Zvv Beringe spelen vanaf komend seizoen hun wedstrijden in sporthal De Heuf in
Panningen. De teams van de club speelden tot nu toe altijd in sporthal Piushof in Panningen.
Alle senioren- en jeugdteams
verhuizen naar de nieuwe locatie
voor hun trainingen en wedstrijden
het komende seizoen.
“Sporthal De Heuf ademt

topsport met de aanwezigheid van
handbalvereniging Targos Bevo Hc”,
laat de zaalvoetbalvereniging op
Facebook weten. “Tevens worden
er regelmatig internationale

handbalwedstrijden van het
Nederlands team gespeeld.
Zvv Beringe is de eerste vereniging
buiten het handbal die wekelijks
actief zal zijn in de De Heuf.”

Voorbereiding Cowboys op LK
Door: paardensportvereniging De Cowboys
De leden van paardensportvereniging De Cowboys uit Maasbree bereiden zich de komende tijd voor op het
Limburgs kampioenschap op zaterdag 5 en zondag 6 augustus in Sevenum. Op zaterdag 15 en zondag 16 juli
kwamen verschillende ruiters in actie.
Ilse Haenen stond met haar
jonge troef Ivano L aan de start in
Sevenum en ze ging met een derde
prijs naar huis. Esther Roeven moest
met Fiesto in de klasse M springen
ook aan de bak in Sevenum. Ze wist
foutloos te blijven en behaalde een
veertiende prijs. Sandra Haenen deed
mee aan een wedstrijd in Boekend.

Zij behaalde met Whynomy in de klasse
M1 dressuur een tweede prijs.
De geselecteerde ruiters van
De Cowboys voor het Lk in augustus zijn: bij dressuur Ilse Haenen
met Cento di Livia L in de klasse Z1,
Sandra Haenen met Whynomy in de
klasse M1, Karin van Beek met Feliztas
van de Beekerheide in de klasse L1.

Bij het springen: Sylvia Dorssers met
Eelcko in de klasse Z, Sharon Lemmen
met Fay de Tamerville in de klasse M,
Esther Roeven met Fiësto in de klasse
M, Sylvia Dorssers met Dijkerhoeve’s
Giovanni in de klasse M, Mariska
Ewalds met Highway in de klasse L en
Shirley Lemmen met Dulk’s Dueno in
de klasse L.

Jan Peeters, Piet Bertrams,
Niek Lenders en Geert van de Beele

Concourse de Boules
in Maasbree
Door: Jeu de boulesvereniging Breetanque
Waar het Concourse de Boules op 11 juni nog werd afgelast, vond het op
donderdag 13 juli alsnog plaats. Geert van de Beele en Niek Lenders wisten
uiteindelijk de titel binnen te slepen.
Vooraf was al besloten dat de
nummer 1 van de poulefase samen
met de nummer 3 in de finale
tegen de nummers 2 en 4 van de
poule zouden spelen. Er waren 32
deelnemers aan het Concourse
de Boules. Na het spelen van drie

wedstrijden bleken er zes spelers te
zijn met drie gewonnen wedstrijden.
De finale werd gespeeld door
Geert van de Beele met Niek Lenders
tegen Jan Peeters met Piet Bertrams.
De eerste twee bleken met 13-1
duidelijk de sterksten in de finale.
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Zondagmiddag half twee. Een vader loopt met zijn dochtertje naar de
voordeur van zijn huis. Mag ik een paar minuutjes van uw tijd? Deze week in
‘Geplukt’ Mark van de Pas uit Melderslo.

aan
Sjoerd van Lier

Topsport
Het is waarschijnlijk
niemand van jullie ontgaan:
het vreselijke nieuws over
Nouri, het jonge talent van
voetbalclub Ajax. Nu alweer
twee weken geleden liep hij
blijvende hersenbeschadiging
op tijdens een wedstrijd met
zijn Ajax. Nouri zal waarschijnlijk nooit meer kunnen
voetballen.

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Sjoerd van Lier
16 jaar
Meijel
Het Bouwens

Van welk geluid hou je?
Mijn favoriete geluid is het geluid van
muziek. Dit geluid vind ik heel erg
ontspannend en ik kom ervan tot rust.
Ik ben elke dag wel muziek bezig en
luister muziek op de fiets naar school en
tijdens het huiswerk maken.
Wat is jouw droomberoep?
Het liefst word ik later een bekende dj
en producer. Het lijkt mij geweldig om
op festivals te draaien en mijn eigen
muziek te creëren. Vier jaar geleden
kwam ik in aanraking met het draaien
en sindsdien is dit mijn grote passie.

Wat voor reis zou je ooit willen
maken?
Als ik een bekende dj zou zijn, zou ik
een wereldtour willen maken. Ik zou
dan over heel de wereld als dj draaien.
Draaien in Amerika op het Ultra Music
Festival in Miami lijkt mij het aller vetst,
omdat ik op video’s zie dat het publiek
daar altijd zo enthousiast is.
Wat was je eerste gedachte toen je
vanmorgen opstond?
Vanmorgen toen ik opstond, verheugde
ik me er weer op om vandaag weer lekker aan het werk te gaan mijn muziek.
Thuis heb ik dj-set live waarmee ik eigen
nummers en mixtapes kan produceren.
Door je eigen nummers te maken creëer
je uiteindelijk je eigen geluid. Ik ben nu
met een aantal nummers bezig die ik

over een tijdje uit wil gaan brengen.
Wat zou je nog willen doen in je
leven?
Ik zou in mijn leven nog wel een keertje
willen samenwerken met een van
de grootste dj’s van de wereld, zoals
Hardwell of Martin Garrix.
Welke herinnering bezorgt je
kippenvel?
Drie jaar geleden mocht ik backstage
en op het podium staan bij het festival
Summer Kick Off in Meijel. Dit was de
eerste keer dat ik zoiets groots met
muziek mee heb gemaakt. Dit opende
echt wel mijn ogen en deed mijn realiseren dit is wat ik later ook wil doen:
voor een groot publiek muziek draaien.
Wat is het beste advies dat je ooit
hebt gekregen?
Laatst las ik ergens dat het belangrijk is
om je eigen ding te blijven doen. Ik vind
het zelf ook belangrijk dat ik dingen doe
waar ik zelf veel plezier in heb en waar
ik graag mee bezig ben.
Wat zou je nog eens opnieuw willen
doen of beleven?
Elke keer dat ik ergens heb gedraaid,
zou ik het wel over willen doen.
Ik beleef zoveel plezier aan hetgeen
wat ik doe, dat ik het zoveel mogelijk
wil doen.
Hoe zou jij de biografie van je leven
noemen?
De biografie van mijn leven zou heel erg
hectisch zijn. Ik ben op het moment heel
erg druk bezig met van alles. Ik denk
dat je ergens heel veel mee bezig
moet zijn, als je echt iets wilt bereiken.
Naast school en sporten, besteed ik heel
veel tijd aan muziek. Ik wil over een
jaar, als ik mijn havodiploma heb, de
opleiding Elektronic Music Production
gaan doen op een van de drie plekken
waar dit kan in Nederland.
Waar ben je verslaafd aan?
Ik ben verslaafd aan muziek maken.

Elke keer is het weer anders, heb je een
ander publiek en elke keer leer je weer
nieuwe dingen.
Wie is je grote voorbeeld?
Martin Garrix is mijn grote voorbeeld.
Niet alleen door zijn succesvolle carrière
als dj is hij mijn grote voorbeeld, maar
zijn persoonlijkheid inspireert mij ook
heel erg. Hij staat nooit verkeerd het
nieuws en geeft nooit een verkeerde
mening over iets. Zijn persoonlijkheid
heeft een groot deel uitgemaakt van zijn
succes. Ik zou wel een keer met hem
van leven willen ruilen. Ik ben benieuwd
hoe het leven van een van de bekendste
dj’s van de wereld is.
Wat is je beste en wat is je slechtste
eigenschap?
Mijn beste én slechtste eigenschap is dat
ik overal met de volle honderd procent
voor wil gaan. Ik streef ernaar om de top
te bereiken, maar dit kan ervoor zorgen
dat ik soms te veel wil doen. Misschien
moet is soms iets rustiger aan doen.
In welke situatie was jij het meest
zenuwachtig?
Voor elke set die ik draai ben ik zenuwachtig. Ik denk dat deze gezonde spanning iets is wat altijd zal blijven. Ik wil
altijd gewoon alles goed doen en het
liefst geen foutjes maken.
Optimist, pessimist of realist?
Ik ben een echte optimist. Ik geloof dat
door een optimist te zijn je uiteindelijk
ook wel een realist kunt worden. Als je
ergens zo in gelooft en als je iets zo
graag wilt, dan kun je het uiteindelijk
ook waar maken.
Festival of discotheek?
In de discotheek ken je meestal bijna
iedereen. Een festival vind ik toch het
allerleukste, omdat het publiek hier veel
uitbundiger is en écht voor de muziek
komt. Afgelopen jaar ben ik naar Day
Dream in België geweest en ik ben naar
Alkmaar geweest op Koningsdag.

De dag voor zijn hartstilstand
was in het Parool nog te lezen
dat hij ervan droomde om
aanvoerder te worden van Ajax.
Een topsporter in hart en nieren,
hij doorliep de hele jeugd van
Ajax en maakte vorig jaar in
september zijn debuut in het
eerste van Ajax. Gisteren, toen
ik naar de tv keek, zag ik een
programma over topsport en wat
dat met mensen doet.
Om op zo’n niveau te mogen
voetballen moet je enorm veel
‘opgeven’, hoewel je er een
mooie carrière voor terug kunt
krijgen. Al is die kans niet voor
iedereen weggelegd. Niet alles
mag gegeten worden door deze
sporters. Een frietje speciaal met
extra mayonaise kan echt niet.
Er wordt enorm gelet op een
bepaald voedingspatroon en een
dag niet trainen zal een uitzondering zijn. Is dat wel goed voor
het mensenleven?
Volgens onderzoeken is dat
moeilijk te zeggen en hangt dat
af van de persoon. Op een
verantwoorde manier met goede
begeleiding zal dit naar mij
mening geen kwaad kunnen.
Wanneer ze de grens te vaak
overschrijden, moet er ingegrepen worden, anders kunnen er
blessures en andere nog
vervelendere klachten ontstaan.
Topsporters moeten goed
begeleid worden. Voor hen is
sport alles, maar gezond blijven
lijkt mij toch wel belangrijker.
Janique
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Muziekkorps schutterij Sint Willibrordus naar Kerkrade

Na veertig jaar terug op muziekspektakel
WMC in Kerkrade
Het muziekkorps van schutterij Sint Willibrordus uit Meijel deed in 1977 één keer mee aan het Wereld Muziek
Concours (WMC) in Kerkrade. Daarna nam de interesse vanuit de vereniging voor het muziekspektakel af.
Zondag 23 juli beleeft het Meijelse muziekkorps echter na veertig jaar haar rentree op het Kerkraadse podium.
Tijdens het WMC staan ze dan in het Parkstad Limburg Stadion voor hun tweede optreden.

Eerst werd er gewoon één keer in de
week geoefend en sinds april zijn de
leden iedere week twee keer bij elkaar
gekomen om te oefenen.

Onder spanning door
zenuwen
Loes: “We mochten van voetbalclub
RKMSV een veld gebruiken om te oefenen en ze hebben er zelfs het officiële
parcours op aangebracht, zodat wij dit
kunnen volgen. Ook is de uniformcommissie actief bezig geweest en hebben
zij er mede voor gezorgd dat iedereen
in een volledig en netjes uniform mee

loopt. Niet iedereen beseft dat voor en
achter de schermen enorm veel mensen bezig zijn om dit mogelijk te maken
voor ons.”
Nu het bijna zover is, loopt de
spanning voor de deelnemers op. Loes:
“Het zou nu ook geen twee maanden
meer moeten duren. Velen ervaren de
nodige spanning door de zenuwen.
We zijn er ook gewoon klaar voor. Laat
maar komen!” Gaat de vereniging over
vier jaar weer meedoen? Lilian: “Wie
weet. Misschien hebben we na 23 juli
de smaak te pakken en gaan we weer
hetzelfde traject in als vier jaar geleden.
Eerst maar eens ons best doen dit jaar.”

Heemkundevereniging Helden

Zestigste editie tijdschrift De Moennik
Het WMC wordt iedere vier jaar
gehouden in Kerkrade in het stadion van voetbalclub Roda JC. Bij het
muziekevenement komen blaasorkesten, showkorpsen, muziekkorpsen en
slagwerkensembles uit de hele wereld
hun kunsten vertonen. Ze lopen, beter
gezegd marcherend, door het stadion
terwijl ze op hun instrumenten spelen.
De deelnemende verenigingen worden
ingedeeld in allerlei verschillende categorieën, zoals harmonie, fanfare, brassbands en marsparade. Sint Willibrordus
doet mee in de categorie mars-, marsparade- en showwedstrijden.

Deelname beslist
na enquête
Lilian van de Kruis (47), speelster
van de jachthoorn, was erbij toen de
Meijelse vereniging veertig jaar gele-

den deelnam aan het WMC. “Toen was
het heel anders dan tegenwoordig.
Je liep over een renbaan en er zaten
geen bochten in het parcours zoals
nu. Ik vond het heel speciaal toen.
Ik weet eigenlijk niet waarom we het
daarna niet meer meegedaan hebben.” Loes van Heugten (29), speelster van de cornet, denkt dat het te
maken heeft met de oorsprong van het
muziekkorps. “We zijn onderdeel van
de schutterij en de focus ligt niet volledig op het muziekgedeelte. Het schieten is net zo belangrijk. Meedoen aan
een WMC vergt vier jaar lang veel tijd
en geld van de leden en van de schutterij. Als je mee wil doen, moet iedereen
binnen de club daar achter staan.
Vier jaar geleden hield de Meijelse
vereniging een enquête onder de
leden. Die ging over wat de leden misten en wat ze graag nog zouden doen.

Loes: “Daar kwam uit dat veel mensen
nog wel eens wilden proberen om mee
te doen aan het WMC. Dat was zo lang
geleden en het leek de meesten wel
weer eens mooi om daar als schutterij te staan.” Genoeg mensen bleken
achter het idee te staan en de vereniging besloot het traject in te zetten.
Een deelname is namelijk niet zomaar
geregeld, vertelt Lilian. “Je schrijft je in,
maar je moet vervolgens uitgenodigd
worden door de organisatie. Ze laten
niet zomaar iedereen komen, dus we
hebben op concoursen laten zien wat
we kunnen. In november kregen we
het goede nieuws dat we mochten
komen.”
De Meijelse vereniging doet met
45 personen mee aan het WMC.
Dirigent van het Meijelse muziekkorps
André Falize schreef speciaal voor het
optreden het muziekstuk Green Power.

De Moennik, het historische tijdschrift van Heemkundevereniging
Helden, verschijnt deze maand voor de zestigste keer. De nieuwe editie is
onder meer gevuld met foto’s van het Heldense café De Pool in 1940 en
het schriftelijke bewijs van het gemeentebestuur om zich aan te sluiten
bij de Belgische vrijheidsstrijd.
Verder zijn ook de belevenissen
van de Heldense Wim Hermans, die
in 1952 als missionaris naar Brazilië
vertrok, opgenomen in nummer
zestig van De Moennik. Daarnaast is
er aandacht voor oorlogsslachtoffer
Louis Nijssen, wiens naam onlangs
op het oorlogsmonument in Everlo

werd vermeld. Bovendien kunnen
liefhebbers anekdotes lezen van Herm
van Hospes, de vader van Marion
Leurs-Jacobs. Zij heeft zijn verhalen
onthouden en wil deze doorgeven
aan lezers van De Moennik. Kijk voor
meer informatie over de rest van de
inhoud op www.moennik.nl

Pater Wim Hermans (links) bij zijn vertrek uit Liverpool

Peuters op bezoek bij tandarts
De peuters van Hoera kindercentra op de Ruijsstraat in Panningen hebben afgelopen week een
bezoek gebracht aan tandarts DuoDent in Panningen. Samen met de tandarts hebben ze gekeken hoe
ze hun tandjes goed kunnen verzorgen. Ook mochten alle peuters eens proberen hoe het voelt om in
een echte tandartsstoel te liggen. “Het was een leuk en leerzaam bezoekje aan onze buren”,
aldus Hanneke van Hoera.

GEZELLIG
GENIETEN
HORST • 077 2300010 • ABELLE.NL
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Agenda t/m 27 juli 2017
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Fiets4Daagse De Peel (t/m 21 juli)

20
07

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

vr
21
07

HOUSE of ROOTZ

Optreden Vocalgroup Ringfield

Tijd: 20.00 uur
Locatie: knipcafé ROOTZ Maasbree

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

De Heere Pubquiz

Beach Cantus Kessel

Rondleiding PS Aero

Tijd: 20.30 uur
Locatie: De Heere van Meijel in Meijel

Tijd: 13.00 uur (start cantus 14.00 uur)
Locatie: Café De Boesjer Kessel

Kepèlla Cultura Oktoberfest im
Sommer

Historische wasdemonstratie

Tijd: 10.00 uur
(bij voldoende deelname ook om 13.30 uur)
Organisatie: VVV Baarlo
Locatie: PS Aero aan Napoleonsbaan Zuid Baarlo

za
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Yoga en picknick-ontbijt

Tennistoernooi Dubbelgezellig!

Tijd: 09.00-11.00 uur
Organisatie: Lekker Laeve
Locatie: Onderse Schans achter Baarloseweg Helden

Tijd: 18.00 uur
Organisatie: LTV Kessel
Locatie: tennisclub aan Baarloseweg Kessel
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Kepèlla Cultura Zomerweekmarkt
Tijd: 09.00-16.00 uur
Organisatie: Thuis in Panningen
Locatie: Markt Panningen

Tijd: vanaf 21.00 uur
Organisatie: Thuis in Panningen
Locatie: Raadhuisplein Panningen

Tijd: 13.30-16.00 uur
Organisatie: VVV Baarlo
Locatie: wasplaats De Sprunk aan Baron van Erplaan
Baarlo

Optreden Seniorenorkest Venray

Beachweekend beachvolley

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

Tijd: 14.00-20.00 uur
Locatie: feestcafé De Vangrail Meijel

Grand Café de Sport

Optreden De Vosberg Muzikanten

Dörper schieten

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: serviceclub Kiwanis Peel en Maas
Locatie: Stal Hendrix Kessel

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

Tijd: 14.30 uur
Organisatie: schuttersgilde St. Lambertus Helden
Locatie: gildehuis aan Hazenakkerweg Helden

Beachweekend voetvolley en
feestavond
Tijd: 17.00 uur
Locatie: feestcafé De Vangrail Meijel
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Urban Obstacle Run 4 Kids voor
goede doel (t/m 25 juli)
Tijd: 12.00 uur
Locatie: start en finish bij DOK6 Panningen

Beach Break Festival

Kepèlla Cultura Kids Fun

Tijd: 21.00 uur
Locatie: Café De Boesjer Kessel

Tijd: 13.00-17.00 uur
Organisatie: Thuis in Panningen
Locatie: centrum Panningen

di
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Optreden Force 10
Tijd: 21.00 uur
Locatie: ’t Café Helden

Verhaegh Bouwbedrijf (Grashoek)
is een gerenommeerd bouwbedrijf,
dat voor de particuliere en zakelijk
markt uitdagende bouwprojecten
uitvoert, zowel nieuwbouw
als renovatie/onderhoud.
Vanwege groei zoeken wij een
kandidaat voor de functie van:

Allround
timmerman (m/v)
De functie:
In deze functie ben je verantwoordelijk voor de kwalitatieve en
tijdige oplevering van jouw werkzaamheden. Bij Verhaegh verricht
je veel afwisselende werkzaamheden op wisselende bouwlocaties,
waaronder complexe timmerwerkzaamheden uitvoeren,
prefab houtbouwwanden samenstellen en kozijnen plaatsen.
Je werkt secuur en veilig; je werklocatie houd je op orde.
Timmer jij met ons mee aan de weg?
Als jij een afgeronde vakopleiding niveau 3 hebt en enige jaren
ervaring in een soortgelijke functie, dan willen we jou graag leren
kennen! Stuur jouw sollicitatie naar: jenny@verhaeghbouwbedrijf.nl
Verhaegh biedt goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden
(CAO Bouw) en een plezierige werkomgeving.
Meer informatie over ons:

WWW.VERHAEGHBOUWBEDRIJF.NL

OpenUP Festival (t/m 30 juli)
Tijd: 13.00 uur
Organisatie: Open UP! United Positivity
Locatie: Kasteel De Berckt Baarlo

do
27
07

Oefening Brandweer Maasbree
Tijd: 19.15 uur
Organisatie: brandweerpost Maasbree, gemeente
Peel en Maas en veiligheidsregio Limburg-Noord
Locatie: Baarlosestraat Maasbree

Kepèlla Cultura openlucht bioscoop
Tijd: vanaf 21.00 uur (film begint na zonsondergang)
Organisatie: Thuis in Panningen
Locatie: Raadhuisplein Panningen

Inloopcafé tablets en smartphones
Tijd: 09.30-11.00 uur
Organisatie: KBO Panningen
Locatie: De Ringoven Panningen

Kepèlla Cultura van start
Het zomerse programma van activiteiten in het centrum van Panningen, Kepèlla Cultura, gaat op vrijdag 21 juli
weer van start. Bijna iedere dag vinden er evenementen plaats in Panningen. Kepèlla Cultura, georganiseerd door
promotieorganisatie Thuis in Panningen, begint dit jaar met een nieuw evenement: Oktoberfest im sommer.
Het vindt plaats op het Raadhuisplein bij café DOK6.
Bij het zomerse Oktoberfest staat
een buitenbar en er vinden diverse
optredens plaats. Zo komt Otto
Wunderbar langs. Meer muziek is te
horen op de zondagen van Sunday
Sound die deze zomer vier keer plaatsvinden en bij de sessies van Friday
Night Live die eveneens vier keer op
het programma staan. Genieten van

een film op een groot buitenscherm
kan, mits het goed weer is, in totaal
vier keer in juli en augustus op het
Raadhuisplein. Voor de kinderen
zijn er twee Kids Fun-maandagen
ingepland met activiteiten voor de
jeugd. Op maandag 31 juli vindt het
Springkussenfestijn plaats in het centrum waarbij de volledige opbrengst

naar KIKA gaat. Losse evenementen zijn
nog de Hobbymarkt op zaterdag 29 juli,
Kunst op Straat op zaterdag 5 augustus en Cirque du Kepèl op maandag
7 augustus. Daarnaast vindt iedere
week de zomerweekmarkt plaats op
de Markt.
Kijk voor meer informatie op
www.thuisinpanningen.nl

Gesprekken, demonstratie en veiling

Vierde Grand Café de Sport
In Kessel wordt op woensdag 26 juli voor de vierde keer het evenement Grand Café de Sport georganiseerd door
serviceclub Kiwanis Peel en Maas. Naast gesprekken met een aantal bekende personen, is het programma ook
gevuld met een demonstratie en een veiling voor Jeugdsportfonds Limburg.
Tijdens het event ontvangt
L1-programmamaker Sander
Kleikers onder meer Frans Maassen,
ploegleider van team Lotto Jumbo en
oud-wielrenner Gert Jacobs. De rondetafelgesprekken gaan voornamelijk

over wielersport, met in het bijzonder
de Tour de France. Voor de veiling
worden voorwerpen geveild die ten
goede komen aan het Jeugdsportfonds
Limburg. Dit goede doel geeft kinderen
en jongeren van gezinnen met

onvoldoende geld de kans om lid te
worden van een sportvereniging.
Het evenement begint om 20.00 uur
en vindt plaats bij Stal Hendrix in Kessel.
Kijk voor meer informatie op
www.grandcafedesport.nl
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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 23 juli
H. Mis 09.30
Woensdag 26 juli
H. Mis 09.00 uur sacristie

Parochie Egchel
Misintenties NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
T 077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 23 juli
H. Mis 11.00 uur t.i.v. Willem van
Gend (verj).
Zondag 30 juli
Geen H. Mis

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

Cluster MKBE
Parochie Maasbree
Misintenties NL58RABO0131009173
Pastorie Dorpstraat 4 T 077 465 12 19
E par.aldegundismaasbree@hetnet.nl
W www.parochiemaasbree.nl
Zondag 23 juli
H. Mis: 11.00 uur. Lectoren:
Mevr. Stien Bruijnen - Mevr. Marianne
Verhappen. Zang: Dameskoor
Intenties:
Jaardienst Jan Grubben en Nelly
Grubben-Verheijen. Jaardienst overl.
ouders Piet Verstegen en Maria
Lenders en overl. familie.
Gerd Duijf-Wijnen (verjaardag. Jac
Smeets (verjaardag). Zeswekendienst

Spreekuur in kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
Zondag 23 juli
H. Mis 11.00 uur t.i.v. Wim
Spreeuwenberg (verj); Jan Gommans,
Nell Geurts-Gommans en Jacobus
Janssen

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 23 juli
H. Mis 10.00 uur – samenzang t.i.v.
Lei van den Beuken (jaardienst);
overl. ouders Giel van Lier en Leen
van Lier-van den Hurk (coll); Henk
Verwegen; Wiel – en Graad van den
Broek (jaardienst en verj. namens fam.
van den Broek); Door Peeters-Smolders
(verj) en overl. fam. Peeters-SmoldersHoutappels; Jos Hamaekers; John Ebben
(jaardienst)

Truus Janssen-Daniëls, Wiel Janssen
en zoon Ton.
Doop:
12.00 uur: Mick Hermans.
Overleden:
Jér Thijssen, Oude Heldenseweg 11,
87 jaar.

Parochie Kessel
Gezinsbijdrage NL39RABO0125305311
Pastorie Dorpstraat 13 T 077 462 12 65
E lajverhaag@parochiekessel.nl
Kerkdiensten
Zaterdag 22 juli
19.15 uur. Piet en Tiny van Geloven.
Jaardienst voor Nolda Joosten-Duisters.
en overleden familie. Jaardienst voor To
Peeters-Verlinden.
Woensdag 26 juli
9.00 uur H.Mis voor de zieken van de

Parochie Koningslust
Misintenties NL05 RABO 0120795132
A. van den Boer De Brentjes 81
T 077 465 36 81
Bij geen gehoor kunt u contact
opnemen met het parochiecentrum in
Panningen T 077 307 13 88
Kerkdiensten
Zaterdag 22 juli
Geen H. Mis
Zaterdag 29 juli
Geen H. Mis

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 20 juli
H. Mis 09.00 uur t.i.v. alle parochianen
09.30-10.00 uur Stille Aanbidding

parochie.
Zaterdag 29 juli
19.15 uur. Harrie Peeters. Lies Feyen en
overleden ouders. Overleden familie
Engelen-Beeks.
Mededelingen.
Onze oprechte wensen aan de familie
Wisowska en aan de familie Lamers
met de doop van hun kinderen.

Parochie Baarlo
Misintenties NL31RABO0103903976
Pastorie Markt 3 T 077 477 12 75
E pastoor@parochiebaarlo.nl
W www.parochiebaarlo.nl
Kerkdiensten
Zaterdag 22 juli
17.00 uur H. Mis en ogenzegening in
Verzorginghuis Ter Borcht.

Zaterdag 22 juli
H. Mis 19.00 uur – dameskoor t.i.v.
Pierre v. Heugten en Mien v. HeugtenVaes (gest.jaardienst); Mien van den
Broek-Geelen (coll); uit dankbaarheid
Zondag 23 juli
Doopviering 15.30 uur Fynn
Gommans
Maandag 24 juli
Stille Aanbidding 18.30 uur
Rozenkrans 19.00 uur
Dinsdag 25 juli
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen,
aansluitend koffiedrinken
Donderdag 27 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

Zondag 23 juli
9.30 uur H. Mis. en ogenzegening.
Zang: Gemengd koor. Jaard. Frits
Crienen. Jaard. Jo Boots-Peeters.
15.00 uur Lof en ogenzegening. Sluiting
Odiliaoctaaf.
Donderdag 27 juli
8.30 uur H. Mis.

Parochie Kessel-Eik
Misintenties NL41RABO0125300522
Misintenties 25,L. Timmermans T 077 462 16 78
Kerkdiensten
Zondag 23 juli
9.30 uur H. Mis. Zes weken dienst
Harrie Stemkens
14.00 uur Dopen Sem Theelen
Maasstraat 46.

Kerkdiensten
Zaterdag 22 juli
H. Mis 19.00 uur – Schola 54 t.i.v.
Nel Hermans-Vorstermans (coll) en
Wiel Hermans; Jeu Hendricks en Zus
Hendricks-Engels; Jo Leijssen (verj.)
en fam. Leijssen-Strijbos
Zondag 23 juli
H. Mis kapel Missiehuis 10.30 uur

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 30 juli
9.30 uur H. Mis.
Stien Peeters-Knubben v.w. kaart
vriendinnen.
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

HALLO Venray zoekt een

commercieel adviseur
www.kempen-media.nl/vacature

(m/v)

22

cultuur
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Tummers

Enthousia st,
ga stvrij & betrouwbaar!

KOELEN & VRIEZEN

INRUILACTIE!
Kortingen tot wel € 400,- bij inruil van uw oude vrijstaande koelkast of vriezer!

Ruil nu uw oude, energieverslindende apparaat bij ons in en
proﬁteer van enorme kortingen!
EP:Tummers heeft de komende weken een fantastische inruilactie voor uw oude en vaak energievretende vrijstaande diepvriezer of koelkast.
De korting bij inruil van uw oude model kan oplopen tot wel 400 euro op de prijs van een nieuw model. Alle apparaten worden vakkundig en gratis
bezorgd door onze eigen bezorgdienst. Ook het gratis meenemen van uw oude diepvries of koelkast is geen enkel probleem.

NO FROST!

NO FROST!

RVS UITSTRALING!

MET GRATIS
WEBER BAR-B
KETTLE T.W.V. €99

204,- INRUILKORTING!

699,-

74,- INRUILKORTING!

349,-

275,-

495,-

154,- INRUILKORTING!

649,-

GRATIS BEZORGD!

GRATIS BEZORGD!

GRATIS BEZORGD!

Vrieskast / GSN29EW30

Vrieskist / WH 2010
t" tMJUFSt4OFMWSJFTGVODUJF
t I Y C Y E DNt.BLLFMJKLUFPQFOFOFOUFTMVJUFO
EBOL[JKIFUEFLTFMNFUUFHFOHFXJDIU
t&MFLUSPOJTDICFEJFOCBBSEJTQMBZWPPSFYUSBHFCSVJLTHFNBL

495,-

Koel-Vriescombinatie / RB33J3219SS

t" tMJUFStWBL MBEFO XBBSWBOFYUSBEJFQF#JH#PY
t I Y C Y E DN
t/P'SPTUWPPSLPNUJKTWPSNJOH POUEPPJFOJTOJFUOPEJH
t&MFLUSPOJTDIFUFNQFSBUVVSSFHFMJOH

t"
t,PFMHFEFFMUFMJUFS WSJFTHFEFFMUFMJUFS
t I Y C Y E DN
t/P'SPTUWPPSLPNUJKTWPSNJOH POUEPPJFOJTOJFUOPEJH
t(FMJKLNBUJHFLPFMJOHWPPSFFODPOTUBOUFUFNQFSBUVVS

Afbeeldingen kunnen afwijken. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

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

Horst
Hoofdstraat 25
5961 EX Horst
T. 077-3983021

Tegelen
Engerstraat 2
5931 EL Tegelen
T. 077-3738511

Heythuysen
Dorpstraat 82
6093 ED Heythuysen
T. 0475-440353

Roermond
Schaarbroekerweg 28
6042 EJ Roermond
T. 0475-425262

Echt
Zuiderpoort 68
6101 KA Echt
T. 0475-319595

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

