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Erover, erdoor, eronder
en erop
Ruim 260 personen deden zondag 17 juni mee aan de WK PloeteRun in Beringe. De mudrunwedstrijd werd voor de vierde keer georganiseerd door Zaalvoetbal
vereniging Beringe op de voetbalvelden in Beringe. Verdeeld over verschillende afstanden mochten de deelnemers over, door, onder en op 24 verschillende hindernissen
klimmen, kruipen en klauteren, waaronder klimmuren, hooibalen, tractorbanden en touwnetten. Het doel? Zo snel mogelijk de finish bereiken, terwijl familie en vrienden
langs de kant de deelnemers aanmoedigden.

NIEUW!

Verhogen verkeersveiligheid

‘Teboza moet meebetalen
aan aanpassing Zandberg’
Er ligt een plan om de Zandberg in Helden verkeersveiliger te maken. Dit op initiatief van omwonenden en
bedrijven aan de Zandberg en Molenstraat in Helden. Het College van B&W van Peel en Maas vraagt de
gemeenteraad om 200.000 euro om de weg aan te passen. Enkele raadspartijen zeiden tijdens de gemeente
raadsvergadering op dinsdag 19 juni dat aspergeteler Teboza, die aan de Zandberg ligt, moet meebetalen.
Momenteel rijden tractoren
en vrachtauto’s meestal via de
Molenstraat in Helden naar agrarische bedrijven aan de Zandberg.
Volgens bewoners en ondernemers
van de Zandberg leidt dit tot onveilige verkeerssituaties, omdat ook
scholieren en andere fietsers gebruik
maken van de straat. Door de krui-

sing aan te passen, kan het vrachtverkeer van de Midden Peelweg
afslaan richting Maasbree of Helden
en is het niet meer nodig om via de
Molenstraat te rijden.

200.000 euro
De gemeenteraad moet beslissen
of er 200.000 euro beschikbaar wordt

gesteld om de werkzaamheden aan
de kruising te bekostigen. Zowel
de coalitie als oppositie waren het
erover eens dat de kruising moet
worden aangepast. Er ontstond
tijdens de raadsvergadering enkel
discussie over of de kosten volledig
door de gemeente worden gedragen.
Lees verder op pagina 04
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Hoge kwaliteit. Lage prijs.
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Wereldwinkel Peel en Maas stopt na 25 jaar

Zilveren jubileum met een bijsmaakje
Bijlagen
U vindt deze week in HALLO
de volgende bijlagen:
Kempen Media
routekaart voor gehele gemeente
Rommelmarkt Meijel
Smaakboerderij de Gastendonk
alleen in Meijel
Fanfare Algedondis
alleen in Maasbree
Voetbalvereniging Bevo
alleen in Beringe

Colofon
HALLO Peel en Maas
is een gratis uitgave van
Kempen Media b.v. en verschijnt
elke donderdag in de gemeente
Peel en Maas.
Oplage 19.275 exemplaren
www.hallopeelenmaas.nl
Redactie en webredactie
077 208 32 21
redactie@hallopeelenmaas.nl
Rob Dieleman
Kim Jacobs
Redactionele bijdragen
Renée Cox, Lique Geraedts en
Renée Verberne
Fotografie
Jordy Strijbos
Jac Willekens
Commercieel adviseurs
077 208 32 25
advertentie@hallopeelenmaas.nl
Frank Erren
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Annemie Saes-Rechmann
Bezorging
Garçon
085 071 10 90
klachtenlijn 085 071 1095
bezorgservice@garcon.nl

Eigenlijk zou juli een feest
maand moeten zijn voor de
Wereldwinkel Peel en Maas in
Panningen. Precies 25 jaar geleden
werd namelijk de lokale vestiging
van de landelijke keten geopend.
Een kwart eeuw later wordt het
jubileum zeker gevierd, maar boven
de festiviteiten hangt het doek dat
gaat vallen op woensdag 1 augus
tus. Op die dag sluit de
Wereldwinkel Peel en Maas de
deuren.
De wereldwinkel in Panningen
wordt beheerd door Stichting
Wereldwinkel Peel en Maas. Voorzitter
is Pierre van Knippenberg uit Helden.
Hij legt uit dat het stoppen onvermijdelijk was. “Onze huurovereenkomst
over het pand in De Pit in Panningen
liep af en dat betekende dat we weer
voor vijf jaar moesten gaan tekenen”,
vertelt hij. “We hebben een speciale vergadering met alle vrijwilligers
belegd om te kijken of er nog genoeg
animo was om door te gaan. We hebben al jaren eigenlijk te weinig vrijwilligers en toen een aantal aangaf over
niet al te lange tijd te willen stoppen,
was het voor ons als bestuur duidelijk. We zetten er een punt achter.”
De vrijwilligers zijn vrijwel allemaal op
leeftijd en aanwas van onderuit komt
zelden voor, vertelt Pierre. “Eigenlijk
zijn het vrijwel dezelfde mensen als
toen ik elf jaar geleden begon bij
de Wereldwinkel, alleen dan elf jaar
ouder. Er is weinig verloop. Dat is aan
de ene kant heel positief natuurlijk en
zegt iets over de sfeer en betrokkenheid van de mensen, maar het zorgt er
ook voor dat we veel ouderen in het
vrijwilligersbestand hebben.”

‘We zijn niet failliet’
Naast het gebrek aan nieuwe
vrijwilligers, liep ook de omzet van

de winkel al jaren terug. “Maar om
even te verduidelijken: we zijn niet
failliet. We zijn nog steeds gezond en
al het geld wat straks over is, gaat
naar goede doelen. Het is wel zo dat
we de afgelopen tijd minder omzet
draaiden. Vroeger waren fairtradeproducten alleen bij ons te krijgen,
maar steeds meer supermarkten
verkopen tegenwoordig dezelfde
spullen. Dat is helemaal niet erg, juist
goed! Dat betekent dat meer boeren
een rechtvaardige behandeling krijgen.
Voor ons betekende het wel minder
inkomsten. En daarbij is het zo dat
de jeugd ons moeilijk vindt. Het zijn
toch vooral oudere mensen die hier
binnenlopen.”
Zeker op voedselgebied namen
de supermarkten het stokje over
van de Wereldwinkel. “Ik denk ook

dat dat komt, omdat ze het bij ons
gezien hebben. Wij hebben wel een
soort van voorbeeldfunctie gehad in
de gemeente.” Met de supermarkten
concurreren was volgens Pierre niet
meer mogelijk. “Op het gebied van
kunstnijverheid was ik graag nog wat
jaartjes doorgegaan, maar dat zit er
helaas niet in. Ik hoop dat de grote
winkelketens dat oppakken. Dat is de
volgende stap. Dat ze ook buiten de
voedselproducten een eerlijke prijs
betalen.”

‘We mogen trots zijn
op onszelf’
Pierre vindt het absoluut jammer
dat de Wereldwinkel verdwijnt. “Alle
vrijwilligers hebben zich hier al die
25 jaar ingezet om de fairtrade-

producten te verkopen. Om mensen
in derdewereldlanden een eerlijke
prijs voor hun spullen te geven.
Ik denk dat we trots mogen zijn op
wat we hier gerealiseerd hebben.
We hebben een substantieel bedrag
bijgedragen aan het goede doel. Het
is een leuke club vrijwilligers en ik
denk dat we het werk allemaal wel
gaan missen. We willen alle klanten
bedanken die ons altijd gesteund
hebben en spullen bij ons gekocht
hebben. Het was een mooie tijd met
een geweldig doel.”
De Wereldwinkel houdt van
maandag 2 tot en met zaterdag 14 juli
uitverkoop. De gehele opbrengst
gaat naar goede doelen die de
stichting heeft gekozen. Daarna
komt er definitief een einde aan de
Wereldwinkel Peel en Maas.

Nieuwsblad niet ontvangen? Bel of mail
vrijdagmorgen vóór 12.00 uur of ga naar
www.hallopeelenmaas.nl/bezorging om dit
door te geven.

Bezoek- en correspondentieadres
Raadhuisstraat 168
5981 BJ Panningen
Aanlevertijden (uiterlijk)
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
Beeldmateriaal en kopij dient vrij van rechten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur
dient bij aanlevering expliciet te worden
gemeld. Bij verzuim komen kosten voor
rekening van de aanbieder.

Grubbenvorsterweg 18,
5973 NB Lottum

De artikelen worden doorgaans
gepubliceerd in de elektronische versie van
HALLO Peel en Maas.
Kempen Media bv behoudt zich ten
aanzien van de inhoud van deze uitgave
zowel het auteursrecht voor conform
artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet
als het databankrecht.

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

HALLO in Beringe
Voor sommige mensen is een vakantie naar het buitenland lastig of zelfs onmogelijk. Ook zij genieten
echter van het leven. Zeker met het weer dat dit voorjaar Nederland overspoelde, was het vakantiegevoel
hier volop aanwezig. Normaal gesproken staan in deze rubriek alleen HALLO’s in het buitenland, maar voor
deze drie levensgenieters van de dagvoorziening van Beringe maken we een uitzondering.
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Bijeenkomst voor inwoners Kessel en Kessel-Eik

‘Wij willen van de hoogspanningslijnen af’
De hoogspanningskabels boven hun huizen zitten Mark Schreurs en Gabor Kovacs uit Kessel niet lekker. De overheid wil ze onder de grond stoppen,
maar gemeente Peel en Maas moet gaan bepalen of dat wordt gedaan. Schreurs en Kovacs nodigen daarom inwoners uit Kessel en Kessel-Eik die bij
hoogspanningslijnen wonen, uit om op woensdag 27 juni naar gemeenschapshuis De Paort in Kessel te komen om over het onderwerp te praten.

Mark Schreurs en Gabor Kovacs voor het huis van Schreurs aan
de Baarskampstraat in Kessel
Er is niets te voelen, te zien of te
horen, op af en toe wat gezoem of
geknetter tijdens mistig weer na.
Toch willen Kesselnaren Mark Schreurs
en Gabor Kovacs het liefst dat de
hoogspanningslijnen waaronder zij
wonen, worden weggehaald en onder
de grond worden gestopt. Kovacs
woont sinds 2004 met zijn gezin aan
de Roode Eggeweg in Kessel. “Toen ik
het huis liet bouwen, waren de normen heel anders.”

‘Voor ons nog geen
oplossing’
Mark Schreurs woont sinds 2016 in
het huis aan de Baarskampstraat dat
zijn grootouders in 1957 lieten bouwen. “Inwoners van het buitengebied

in Peel en Maas die bij hoogspanning
wonen, kunnen hun huis aan de
gemeente verkopen en ergens anders
gaan wonen”, aldus Kovacs. “Wij
wonen binnen de bebouwde kom,
midden in een woonwijk én in de
buurt van hoogspanning, maar ons is
nog geen oplossing aangeboden. De
overheid adviseert gemeenten en
provincies in Nederland in die gevallen
de kabels onder de grond te leggen,
ook wel verkabelen genoemd.”
De Rijksoverheid maakte in 2015
bekend dat ze vóór 2032 af wil van
de hoogspanningslijnen en –masten
in bewoonde gebieden. Dit omdat
er aanwijzingen zijn dat de magnetische straling van die kabels, vooral bij
jonge kinderen, tot gezondheidsproblemen kan leiden. In de buurt van

hoogspanning mogen daarom sinds
2005 geen woningen meer worden
gebouwd. Er is volgens de overheid in
Nederland nog ruim 135 kilometer aan
bestaande hoogspanningslijnen boven
bewoonde gebieden die onder de
grond gestopt kan worden. Veel masten zijn al zestig jaar oud.

Hoogspanning
midden in Kessel-Eik
De maximale hoeveelheid magnetische straling waaraan mensen
mogen worden blootgesteld, werd in

2005 maar liefst 250 keer strenger. Op
ongeveer 80 meter afstand van een
hoogspanningslijn voldoet de hoeveelheid straling aan die gestelde norm.
“Dat is wat ons onrustig maakt”, vertelt Schreurs. “De overheid wil er echt
vanaf, want de regels zijn niet voor
niets in maart aangescherpt. Toen mijn
grootouders hier ging wonen, waren
de masten er al. Niemand die zich er
toen zorgen over maakte. Maar met de
kennis van nu weten we dat het niet
gezond is om in de buurt van hoogspanning te wonen. Ze mogen nu zelfs
niet in de buurt van scholen staan,

dus waarom zou ik hier later wel mijn
kinderen groot willen brengen? Gabor
en ik denken dat meer mensen in de
buurt met diezelfde vragen zitten en
daarom organiseren we een informatiebijeenkomst om erover van gedachten te wisselen. Uiteindelijk hopen we
dat gemeente Peel en Maas meegaat in het beleid van de overheid.”
De subsidies voor verkabeling zijn de
afgelopen jaren flink gestegen, om
het voor gemeenten aantrekkelijker
te maken. Een gemeente als Peel en
Maas met 43.000 inwoners zou volgens Rijksoverheid nog maar 20 procent van de kosten hoeven opbrengen,
met een maximum van 975.000 euro
per kilometer hoogspanningstraject.
De rest van de kosten wordt betaald
door netbeheerde TenneT. “Het verkabelen is financieel zo aantrekkelijk,
dat we vinden dat Peel en Maas hier
nu echt gebruik van moet maken”,
aldus Kovacs. “We kaarten dit al sinds
2015 aan bij de gemeente, maar wat
zij ermee gaat doen, blijft tot nu toe
onbekend. Binnen vijftien jaar wil de
overheid het voor elkaar hebben, dus
nu moet de kans worden gegrepen.”
Schreurs en Kovacs willen met andere
inwoners die bij hoogspanning wonen,
in contact komen om van gedachten
te wisselen en informatie te delen.
“Dat geldt zowel voor inwoners van
Kessel als voor die van Kessel-Eik”,
aldus Kovacs. Schreurs vult aan: “De
hoogspanningsmast in Kessel-Eik
staat nota bene midden in het dorp
op het Mariaplein.” De informatieve
bijeenkomst begint woensdag 27 juni
om 19.30 uur in de grote zaal van
gemeenschapshuis De Paort in Kessel.

E-Waste Race

Scholen Peel en
Maas halen ruim
7.000 apparaten op
Basisscholen de school uit Maasbree, De Groenling en Nieuweschool
uit Panningen hebben samen ruim 7.000 apparaten opgehaald in het
kader van de E-waste Race. Tijdens deze wedstrijd streden scholen
uit heel Nederland tegen elkaar om zo veel mogelijk elektronisch
afval op te halen.
De E-Waste Race ging op 14 mei
van start voor de gemeenten
Veldhoven, Venray, Peel en Maas
en Horst aan de Maas. Tijdens de
race meldden buurtbewoners hun
elektronisch afval aan via de website van de race, waarna scholieren
een afspraak maakten om het thuis
op te halen. De school scoorde hier
vervolgens punten mee. De school
met het meeste aantal punten won
een schoolreis. De tien scholen uit
de vier gemeenten haalden samen
18.648 apparaten op. Van de regio
won uiteindelijk basisschool St. Jan

Baptist uit Veldhoven, die in totaal
3.777 apparaten ophaalde en een
score van 3.869 haalde.

Nieuweschool
op tweede plaats
Basisschool Nieuweschool uit
Panningen eindigde op de tweede
plaats met 4.390 ingezamelde apparaten en 2.021 punten. De school
uit Maasbree eindigde als derde
met 1.349 stukken elektrisch afval,
gevolgd door De Groenling op de
zevende plaats met 1.588 apparaten.

Uitkijktoren aan Baarlose Maas
Met de opening van de uitkijktoren aan de Maas in Baarlo op zondag 17 juni, is het project Beleef
ons Maasdal van Dorpsoverleg Baarlo officieel afgerond. Het grote bouwwerk, gemaakt van cortenstaal en in de vorm van een kasteeltoren, in Berckterveld aan de Maas in Baarlo werd afgelopen
weekend officieel geopend. De afgelopen jaren werd het Maasdal in Baarlo, zoals het gebied langs
de Maas wordt genoemd, flink opgeknapt en aangekleed. Zo werden er houten poorten en banken
met inscripties geplaatst, hoogstambomen en hagen geplant en kreeg het dorp een eigen strandje.
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Hoogte schade niet bekend

Brand in schuur door
gestalde auto
De brandweer is maandag 18 juni gealarmeerd voor een schuurbrand aan de Grotestraat in Baarlo. De brand
was ontstaan in één van de auto’s die in de schuur gestald stonden en was overgeslagen op de schuurzolder.

Huisvesting op lange termijn

Onderzoek naar
huisvesting arbeidsmigranten
Er wordt regionaal onderzoek gedaan naar de huisvesting van het
toenemende aantal arbeidsmigranten in Noord-Limburg. Het College
van B&W van Peel en Maas zegt dit in een brief die ze maandag 11 juni
stuurde naar de PvdA/GroenLinks, naar aanleiding van vragen die
onlangs gesteld werden door de fractie. Die gingen over de woon- en
werksituatie van arbeidsmigranten in de regio.

Om 12.20 uur werden de
brandweerlieden gealarmeerd, die
met een snel interventievoertuig,
twee blusvoertuigen en een
hoogwerker uitrukten. In de schuur,
gelegen aan de achterzijde van de
Grotestraat, stonden auto’s gestald. In
één van die voertuigen was de brand

ontstaan, die uiteindelijk oversloeg
naar de zolder. Daar ontstond
vervolgens een smeulbrand, zo laat
de voorlichter weten. Eerst werd de
autobrand bestreden en daarna werd
via een hoogwerker het dak van de
schuur plaatselijk opengebroken.
Zo kon precies worden bepaald

waar de smeulbrand zat, zodat
deze gedoofd kon worden. Even na
13.00 uur was de brand onder controle
en kon er worden nageblust. Er raakte
niemand gewond bij het incident en er
kwamen geen gevaarlijke stoffen vrij.
De oorzaak van de brand en de hoogte
van de schade zijn niet bekend.

Rozenfestijn
in Kasteeltuinen Arcen

PvdA/GroenLinks vroeg in
haar brief aan het college of het in
december aangekondigde onderzoek naar arbeidsmigranten al was
uitgevoerd en of het aantal arbeidsmigranten in de regio inderdaad
toe gaat nemen de komende jaren.
Verder vroeg de fractie welke gevolgen het stijgende aantal heeft voor
het beleid dat op basis van dat
onderzoek moet worden gemaakt,
met name als het gaat over huisvestingsmogelijkheden voor de lange
termijn. Het college liet weten dat
wethouders van de regio Venlo
bezig zijn met een onderzoek naar

het aantal arbeidsmigranten dat de
komende vijf jaar wordt verwacht in
de regio. In het onderzoek wordt ook
gekeken naar de verwachting voor
de komende tien en vijftien jaar.
Alle raadsleden van de NoordLimburgse gemeenten worden
uitgenodigd voor een bijeenkomst
op donderdag 5 juli, waar de resultaten van het onderzoek besproken
worden. Het regionale onderzoek
zal als input dienen voor het lokale
beleid omtrent de huisvesting van
arbeidskrachten en aldus zal aan de
hand van het onderzoek een lokale
beleidsevaluatie plaatsvinden.

Vervolg voorpagina

‘Teboza moet meebetalen aan aanpassing Zandberg’

21 t/m 26 juni

Rondleidingen door het Rosarium |
Rozenopera | snijrozenshow in het Kasteel |
workshop corsages maken | informatie en
demonstraties door rozenexperts.

Kijk voor meer informatie op:

www.kasteeltuinen.nl

Raadslid Joep Hermans van
Lokaal Peel&Maas wil onderzoeken
of het mogelijk is een bijdrage van
aspergeteler Teboza te vragen die aan
de Zandberg ligt en waar veel verkeer
naartoe gaat. “Het bedrijf heeft
er belang bij dat vrachtverkeer de
straat beter kan bereiken en is mede
verantwoordelijk voor de toegenomen
onveilige verkeerssituatie op de
straat.” Volgens raadslid Annigje
Primowees van PvdA/GroenLinks
is in het verleden afgesproken dat
Teboza zou meebetalen aan het
aanpassen van de kruising, omdat ze
van plan was het bedrijf uit te breiden.
Volgens wethouder Paul Sanders is
het plan om op de huidige locatie
uit te breiden echter van de baan.
“De vraag om de verkeersveiligheid te
vergroten komt van de omwonenden,
maar ook Teboza heeft gevraagd of
wij als gemeente willen helpen”,

aldus Sanders. “Er is met het bedrijf
gesproken over een eventuele
financiële bijdrage, in het geval dat
Teboza zou uitbreiden. Dat is niet meer
het geval, dus kunnen we niet vragen
of ze meebetaalt.”
Peter Craenmehr van AndersNu
sloot zich bij Hermans en Primowees
aan. “Ik vind het prima dat de weg
wordt aangepast. Maar het is ook
terecht als we de ondernemer over
de situatie aanspreken.” CDA-raadslid
John Timmermans en Jeanne Hesen
van de VVD waren het daar niet mee
eens. “We hebben nog nooit om een
bijdrage gevraagd, dus waarom nu
wel? Daarbij is volgens de wethouder
niets vastgelegd met de ondernemer,
dus erg sterk staan we niet.”
De gemeenteraad bespreekt de
kruising tijdens de raadsvergadering
op dinsdag 3 juli weer en neemt dan
een besluit.
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Lange periode van droogte
Peel en
Maas

Elco
Weitering

Ze groeiden op in Peel en Maas, maar besloten om diverse redenen de gemeente te verlaten. In de
rubriek Uit… Peel en Maas gaan we op zoek naar de redenen voor het vertrek en hoe het de mensen vergaan
is. Deze keer Elco Weitering (44) uit Meijel. Hij speelde in verschillende bandjes die niet allemaal even
succesvol waren, maar sinds hij begon met de Johnny Cash-coverband Def Americans volgen de optredens
elkaar op. Hij woont in Eindhoven.

Verbod op gebruik
oppervlaktewater
Waterschap Limburg stelde op maandag 18 juni om 12.00 uur een
verbod in op het gebruik van water uit beken en rivieren in Noord- en
Midden-Limburg voor het beregenen van akkers en weilanden. Het verbod
geldt tot het moment dat de waterafvoer van de beken weer op peil is en
wordt uiterlijk op maandag 1 oktober weer opgeheven.
Door de langere periode van
droogte en warmte de afgelopen
weken is het waterpeil in Noord- en
Midden-Limburg, ondanks de wateroverlast door de vele hoosbuien,
flink verlaagd. Met het verbod wil
Waterschap Limburg verdere daling
van het waterpeil voorkomen en zorgen voor voldoende watervoorraad in
aanloop naar de zomer.
“We zijn in het zuiden van de
provincie nog bezig met de gevolgen van de extreme wateroverlast
de afgelopen weken en tegelijkertijd
zien we dat het extreem droog wordt
door de aanhoudende warmte en
droogte”, aldus Har Frenken, bestuurder bij Waterschap Limburg. “Dit soort
extreme weersituaties gaan we in de
toekomst steeds vaker zien door het
veranderende klimaat.” Er gelden een
aantal uitzonderingen op het verbod.

Zo geldt het verbod niet voor beken
in Noord- en Midden-Limburg met
voldoende afvoer. Verder geldt een
uitzondering voor weidepompen voor
veedrenking en onttrekking uit grondwater. Ook geldt het verbod niet voor
onttrekkingen voor bedrijfsmatige
fruitteelt, groenteteelt, bloemen- en
plantenteelt en bomenteelt. Anderen
kunnen een tijdelijke ontheffing aanvragen. Het waterschap neemt ook
andere maatregelen. Zo houdt het de
komende tijd onder andere het water
vast in beken door stuwen op de zetten en wordt er zoveel mogelijk water
van de Maas naar de beken gevoerd.
Kijk voor de uitgezonderde beken
op www.waterschaplimburg.nl
Neem voor vragen over het onttrekkingsverbod contact op met
Waterschap Limburg via 088 88 90 100
of info@waterschaplimburg.nl

Vertraging levering

Kennedyplein Maasbree later aangekleed
Elco werd geboren midden in het centrum van
Meijel. Zijn ouderlijk huis ligt aan de Dorpstraat, waar
hij werd geboren tijdens de ‘vastelaovend’. “Op een van
mijn eerste babyfoto sta ik met de prins van Meijel”,
lacht hij. Waar Elco zelf naar Brabant trok, wonen zijn
ouders en broers wel nog in Meijel. “Ik ben samen met
mijn vriendin Linda en mijn 2-jarige dochtertje Sammy
nog geregeld hier op bezoek.”
De reden dat Elco naar Eindhoven trok, was de
muziek. Het duurde echter tot zijn 17e voordat hij zich
echt daarin begon te interesseren. “Ik zou na de examens naar een nieuwe school gaan in Panningen en dat
was ver fietsen, dus kocht ik een brommertje. De liefde
voor dat ding was echter na drie weken alweer voorbij.
Ik kreeg een zwaar ongeluk waarbij mijn been zowat
doormidden was en ik een tijdje niet kon lopen. Met het
geld van de wrakstukken van die brommer kocht ik een
gitaar.”

Toeren door Wit-Rusland
Hij ging op gitaarles en op zijn 18e speelde hij in een
alternatief bandje. “In het studiootje in Meijel van Johan
Maessen namen we een demo op. In Stramproy lieten
we daar vijfhonderd bandjes van kopiëren en die stuurden we naar zalen en poppodia om optredens te regelen.” Deze band evolueerde in Third Stone waarmee we
het tot de voorrondes van de Grote Prijs van Nederland
schopten Een vriendin van de band nam een cd mee
naar Wit-Rusland waar een klein toertje uit voortvloeide.
“Dat was bizar. Op sommige plekken moesten beveiligers voorkomen dat het publiek het podium op kwam.”
Overigens werkte Elco al die tijd als pedagogisch begeleider in de jeugdzorg. “De muziek deed ik erbij.”
Na de Wit-Russische toer hield de band op te
bestaan. Elco greep die kans aan om een reis naar
Canada te maken. “Daar heb ik zeven maanden gereisd
en gewerkt. Ik vond de muziek van Johnny Cash altijd
al leuk, maar toen ik met mijn akoestische gitaar daar
rondreisde, werd dat enorm aangewakkerd.” Bij terug-

komst, Elco woonde toen al in Eindhoven, ging hij verder
met werken in de zorg. Qua muziek ging hij in een
speedrock-band spelen. “We waren maar met z’n
drieën en we moesten beslissen wie er ging zingen.
Dat werd ik.”

Johnny Cash-band voor de lol
In 2007 besloot Elco naast zijn andere band voor
de lol een Johnny Cash-coverband op te richten: Def
Americans. “We speelden op een Johnny Cash-avond in
een café in Helmond met allemaal gelegenheidsbandjes. Toen we klaar waren, werden we meteen gevraagd
voor het volgende optreden. Zo is het gaan rollen.” De
optredens volgden elkaar op en na verloop van tijd werd
de band bekender. “We leerden nieuwe nummers van
Johnny Cash en we gingen steeds meer aandacht besteden aan de details, zoals het dragen van zwarte pakken.
Het werd allemaal professioneler”, vertelt Elco die als
zanger en gitarist fungeert in de band. Inmiddels reist
de band door heel Nederland om concerten te geven in
zalen, theaters en feesttenten.
Het hoogtepunt beleefde Elco toen Def Americans
mocht samenspelen met Tommy Cash, de broer van.
“Dan komt het wel heel dichtbij.” Ook de eerste keer
Paaspop, de megatent op de Zwarte Cross en het optreden in de Steentjeskerk in Eindhoven waren onvergetelijk. “We hebben ooit afgesproken dat als Johnny Cash
tien jaar dood zou zijn, dat we dan zouden stoppen. Dat
was in 2013 en we spelen nog altijd.”
Elco is sinds 2013 wel gestopt met het werken in de
zorg. Hij heeft zich volledig toegelegd op het managen
van Def Americans. “Zo lang we het leuk vinden, blijven
we spelen. Tot nu toe is het nog erg gaaf.” Elco is tussen
de Johnny Cash-taferelen door bezig met eigen muziek,
gitaarles geven en het bouwen van een eigen studiootje.
Hij woont nog steeds in Eindhoven. “Ik denk niet dat we
het leven in de stad nog ooit verruilen voor Meijel. Ik kan
zelf ook niet meer wennen aan een dorp verwacht ik.
We hebben het goed in Eindhoven.”

Het Kennedyplein in Maasbree wordt in augustus verder aangekleed.
Dat liet Dorpsoverleg Maasbree woensdag 13 juni weten. Doordat het
leveren van onder andere de plantenbakken vertraging had opgelopen,
is besloten het plein pas na de Kindervakantieweek en de Ossefeesten
in augustus te plaatsen.
Volgens planning zouden in juni
de plantenbakken en zit-eilanden
geleverd worden. Daarna konden de
betrokken hoveniersbedrijven de bakken aanplanten en het plein verder
aankleden. Maar door onvoorziene
omstandigheden liep het leveren
van die onderdelen vertraging op
en zou het plein in de tweede week
van juli pas kunnen worden aangekleed, aldus het dorpsoverleg. Omdat
Kindervakantiewerk en de Ossefeesten

kort daarna plaatsvinden en de onderdelen al drie weken na het plaatsen
weer weggezet zouden moeten worden, is na overleg tussen de hoveniersbedrijven, het dorpsoverleg en
gemeente Peel en Maas besloten om
de aankleding van het Kennedyplein
uit te stellen tot augustus. “Door het
plaatsen van de bakken na de
Ossefeesten, kunnen deze direct voor
langere tijd blijven staan tot aan de
kermis”, aldus het dorpsoverleg.

Onbepaalde tijd geen bussen

Openbaar vervoer
plat vanwege staking
Het openbaar vervoer in heel Nederland ligt vanaf maandag 25 juni
voor onbepaalde tijd plat. Leden van vakbondorganisatie FNV
Streekvervoer maakten dit dinsdag 19 juni bekend. De buschauffeurs
willen een minder hoge werkdruk en meer loonsverhoging. In Peel en
Maas rijden er daarom vanaf maandag geen bussen van Arriva.
De leden van FNV Streekvervoer
staken, omdat de onderhandelingen
met werkgevers over een aangepaste
cao tot nu toe op niets zijn uitgelopen. Chauffeurs willen pauzes, minder
hoge werkdruk en extra loon en willen
dat dit wordt vastgelegd in hun cao
die voor 12.000 chauffeurs in het hele
land geldt. De onderhandelaars zijn
deze week nog bezig met het maken

van afspraken over de werkdruk en het
loon. Volgens de FNV is de dienstverlening door de enorme tijdsdruk niet
optimaal of veilig. “Staken doe je niet
voor de lol, maar in dit geval is er nog
steeds geen keuze. Ook reizigers zijn de
dupe van de veel te strakke schema’s
in het streekvervoer. Ze moeten soms
lang wachten als er weer een dienst
uitvalt en missen aansluitingen.”
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Bijzondere bouwwerken
5

Gemeentehuis Maasbree

Elke kern in de gemeente Peel en Maas heeft van die gebouwen die niet weg te denken zijn.
Gevoelsmatig zijn ze er altijd al geweest, ook al hebben ze misschien een geheel nieuwe bestemming
gekregen. HALLO Peel en Maas dook in de archieven en zocht het verhaal achter die bijzondere bouwwerken.
Deze aflevering komt het voormalige gemeentehuis van Maasbree aan bod, dat al in 1872 werd gebouwd.

Het Maasbreese gemeentehuis anno 1920
(Foto: Historische Werkgroep De Brede via PeelenMaasNet)

De gemeente Maasbree werd
na 1794 gevormd door het Franse
leger. Die had het gebied bezet en
voegde gemeenten met minder
dan 5.000 inwoners bij elkaar. Zo

werden Blerick, Baarlo en Bree samen
‘Mairie de Bree’, vrij vertaald ‘Stadhuis
Bree’. Om te voorkomen dat de naam
werd verward met de Belgische stad
Bree, veranderde de naam in 1818 in

Maasbree. Dat de drie ooit bij elkaar
hoorden, is nog terug te zien in het
oude wapen van gemeente Maasbree;
daarin zijn de drie dorpen vertegenwoordigd.

Het raadhuis in 2007
(Foto: gemeentearchief Peel en Maas via PeelenMaasNet)

Baarlo, Blerick en Maasbree
ruzieden jarenlang over waar het
raadhuis moest komen te staan,
vertelt Ben Smets van historische
werkgroep De Brede uit Maasbree.
“Omdat ze er niet uit kwamen,
besloten ze in 1872 elke vijf jaar
te wisselen. Daardoor moest het
secretariaat steeds verhuizen tussen
het oude raadhuis in Baarlo (de
voormalige jongensschool aan de
Markt, red.), het gemeentehuis in
Blerick en het toen nog te bouwen
raadhuis in Maasbree. Daardoor is
in de jaren heel wat documentatie
verloren gegaan.”
Maasbree zou op 1 januari 1873
als eerste aan de beurt zijn. Dat had
het gemeentebestuur aan zien komen.
In december 1866 werd namelijk al
besloten dat er een raadhuis moest
worden gebouwd op Maasbreese
grond. “Die moest op een zo centraal
mogelijke plaats komen”, vertelt Ben.
“Midden in het dorp, tegenover de
kerk was de beste plek. Daarom werd
het huis van de familie Houba in 1869
gekocht en afgebroken. Die hadden
destijds een café en meubelwerkplaats. Op de grond die vrijkwam door
de sloop werd het nieuwe gemeentehuis gebouwd.”
In 1872 begon de bouw en die
was op het randje klaar. Op 1 januari
1873 kon het secretariaat van Blerick
naar Maasbree verhuizen. “Links
woonde het hoofd van de basisschool
en rechts trok de vroedvrouw in”, vertelt Ben. “Boven werd een vergaderzaal ingericht voor de gemeenteraad.
Maar die vergaderingen werden ook
afgewisseld, dus ze zaten ook niet
altijd in ‘Bree’.” Jarenlang bleef de
gemeente met de archieven rondzeulen, tot Blerick in 1908 alsnog de
langste adem bleek te hebben en de
gemeente Maasbree zich definitief in
Blerick vestigde.
Op 1 oktober 1940 werd Blerick,
tegen de zin van de inwoners, bij
Venlo gevoegd door de Duitsers.
De toen plotseling kleiner geworden
gemeente Maasbree mocht nog tot
1942 gratis gebruik maken van het
raadhuis in Blerick, maar moest daarna
ergens anders heen. Het college
stemde in 1941: de meerderheid wilde
het raadhuis in Baarlo verbouwen en
gaan gebruiken. De gemeenteraad

besliste echter anders en het
Maasbreese gemeentehuis aan
de Dorpstraat werd opnieuw in
gebruik genomen. “Hoewel het
gebouw door de oorlog niet is
beschadigd, was het vanbinnen
wel enorm verwaarloosd door de
Duitsers”, aldus Ben. “Het interieur
werd hersteld en opgeknapt en in
1949 werd de rechtervleugel flink
verbouwd. Ik vermoed dat het
gebouw toen ook wit bepleisterd is.
In die tijd vestigde de brandweer
zich er ook.”

Aantal jaar leeg
In de jaren daarna werd het
gebouw meerdere keren aangepakt. In 1963 werden er aan de
linkerkant kantoorruimtes gebouwd
en in 1976 en 1979 werd er een
stuk aan de achterzijde bijgebouwd, waar de burgerlijke stand
kwam te zitten. De laatste verbouwingen waren in de jaren 90 en
2004, zegt Ben. “Tot het ontstaan
van gemeente Peel en Maas in
2010 was het gebouw in gebruik
als gemeentehuis.” Daarna stond
het een aantal jaar leeg, totdat
het in 2015 werd verbouwd tot
horecazaak en aan de achterzijde
nieuwbouw kwam voor de multifunctionele accommodatie ‘t Hoës
van Bree.
Ben: “Het witgepleisterde
gebouw dat je nu nog ziet, is het
oorspronkelijke gebouw zoals het
in 1872 gebouwd is. Daarmee is het
één van de oudste gebouwen van
het dorp, omdat bij de grote brand
in 1786 enorm veel gebouwen tussen Niëns en de kerk verloren zijn
gegaan. Wat ook een leuk weetje
is, is dat de twee kastanjebomen
die naast het oude raadhuis staan,
net zo oud zijn als het gebouw zelf.
Die zijn 146 jaar geleden bij de
bouw geplant.”
(Bronnen: Ben Smets; PeelenMaasNet;
Inventaris van de archieven van de
Gemeente Maasbree 1545 - 1939 (1958),
Provinciale Inspectie der Archieven
in Limburg (1993); Monumenten in
Nederland/Limburg, Saskia van GinkelMeester, Chris Kolman, Elisabeth StadesVischer, Ronald Stenvert, Jos Venner
(2003).

Akkoord ondertekend
OVERKAPPINGEN
ROLLUIKEN • ZONWERING

077 307 92 30 - WWW.JOSKNAPENZONWERING.NL

Predikaat Technasium voor
Bouwens Panningen
Het Bouwens uit Panningen mag zich officieel Technasium noemen. De school tekende donderdag 14 juni een
akkoord waarin dat werd vastgelegd.
Dit schooljaar doorliep de
school in Panningen een traject om
het p
 redicaat Technasium te kunnen krijgen. Die titel is nu door
stichting Technasium toegekend.
Het technasium is een landelijk

 ntwikkelde formule voor bètao
onderwijs op havo- en vwo-niveau
die bestaat sinds 2004. Centraal
binnen het technasium staat het in
teamverband projectmatig werken
aan actuele, bètatechnische opdrach-

ten uit de praktijk. Dat gebeurt vanaf
de brugklas en in het eindexamenjaar sluiten leerlingen het technasium af met een meesterproef. In
Nederland zijn nu 94 scholen die de
titel Technasium mogen g
 ebruiken.
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In totaal 170.000 euro nodig

Meijel verzamelt 62.000 euro voor kerk
Inwoners van Meijel hebben tot nu toe 62.000 euro bijgedragen aan de restauratie van de kerk in het dorp.
In totaal is 170.500 euro nodig om de kerk op te knappen. Daarvoor startten het kerkbestuur Sint Nicolaas en
Dorpsoverleg Meijel in mei een inzamelingsactie.
Alle inwoners van het kerkdorp
kregen de afgelopen weken brochures thuisgestuurd, waarin door het
kerkbestuur en het dorpsoverleg werd
gevraagd om een bijdrage. Het geld
wordt gebruikt om de kerk in Meijel
op te knappen. Het dak is aan vervanging toe en om meer toeristen te
trekken, wordt in de toren een uitkijkpunt gemaakt. Daar is 985.000
euro mee gemoeid, waarvan het
grootste gedeelte wordt betaald door
gemeente Peel en Maas, bisdom

Roermond en provincie Limburg. Het
resterende bedrag van 170.500 euro
moet Meijel zelf bij elkaar brengen.
In totaal kwamen er 500 antwoordenveloppen retour bij het dorpsoverleg en kerkbestuur. Dat bracht in
totaal 62.000 euro op. “We zijn blij
met elke bijdrage, hoe groot of klein
dan ook en bedanken iedereen die
een bijdrage heeft gedaan”, aldus de
twee partijen. Volgens beide organisaties waren er signalen dat Meijelnaren
de brief waarin werd gevraagd een

bijdrage te doen, als opdringerig
ervaarden. Dat was niet de bedoeling, zeggen het overleg en het kerk
bestuur. “We bieden hiervoor dan ook
onze oprechte excuses aan.” Ze hopen
dat mensen alsnog besluiten een
bijdrage te doen.
Op de website van de parochie
en van Dorpsoverleg Meijel worden
de ontwikkelingen rondom de kerk
bijgehouden. Wie vragen heeft over
de restauratie, kan contact opnemen
via restauratie@meijel.nl

Oproep aan ministerie

Peel en Maas wil meer agenten in Limburg
De gemeenteraad van Peel en Maas heeft tijdens de raadsvergadering op dinsdag 19 juni gezamenlijk beslo
ten bezwaar te maken bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Die maakte onlangs bekend in totaal 1.111
extra agenten in Nederland in te zetten, waarvan er 32 naar Limburg komen. Dat is volgens de raad te weinig. Ze
wil alle andere gemeenten in Limburg oproepen ook een klacht in te dienen.
Het CDA diende tijdens de raadsvergadering samen met VVD en Lokaal
Peel&Maas een motie in, waarmee
ze het college de taak gaven een

brief te sturen naar het ministerie. PvdA/GroenLinks en AndersNu
ondersteunden die motie. In die brief
willen de partijen hun teleurstelling

uiten over het besluit dat er slechts
32 extra agenten naar Limburg worden gestuurd en benadrukken dat er
meer politiecapaciteit nodig is om

de criminaliteit in de provincie terug
te dringen. Burgemeester Wilma
Delissen-van Tongerlo liet namens
het college weten ook geschrokken te
zijn van het geringe aantal agenten
dat Limburg krijgt. “Dit capaciteitsprobleem speelt al ruim 12 jaar”, aldus
Delissen-van Tongerlo. “Maar natuurlijk trek je niet zomaar een blik agen-

ten open, dus het is goed om onze
zorgen over te dragen aan het ministerie. We moeten het niet gaan verliezen
van de onderwereld.” De motie wordt
naar alle andere gemeenteraden in de
provincie gestuurd. Die worden opgeroepen ook een brief aan het ministerie te sturen met het verzoek meer
agenten naar Limburg te sturen.

Hoera!
Dehcos is winnaar
Dehcos is verkozen tot leukste kapsalon
van Gemeente Peel en Maas & 2e van de
Provincie Limburg
www.dehcos.nl / Wilhelminastraat 19b Baarlo / 077 711 4367
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Eine bezôngere mins is neet mier

Dankbetuiging

Geboren

Jan van de Stalk
Jan Peeters

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

echtgenoot van
Nellie Peeters - Coopmans †

Wiel Opstals

* Baarlo, 7 april 1927

† Baarlo, 15 juni 2018

Blerick

Gerard en Anny Peeters - Lempens
Sven en Michelle (Merel †)
en achterkleinkinderen
Tegelen
Ellie en Wiel Dings - Peeters
Maril
Venray
Wilma Peeters
Malou en Robin
Monique
Almere
Mieke Peeters - Duin en Jeroen Duin
Bas
Veenendaal Paul Peeters
Marsha
Sheila
Baarlo
John en Yvonne Peeters - Dirkx
Robin
Niels
Egchel
Jolanda en Eric Kempen - Peeters
Bram en Anouk
Tim
Familie Peeters
Familie Coopmans
Corr. adres: Baarlosestraat 54, 5921 EE Blerick
Op wens van Pap hebben wij in besloten kring afscheid genomen. Een
speciaal woord van dank aan het personeel van Proteion met name
Bep, Petra, Ita en Renate.
Hendrickx Uitvaartverzorging

Zwaar werden de dagen en lang duurde de nacht.
Hoe moeilijk is het vechten bij het ontbreken van kracht.
Maar ondanks je verlies van de strijd om het leven,
heb je ons een heel stuk voorbeeld en liefde gegeven.
Vandaag hebben we afscheid moeten nemen van mijn lieve man,
“oze pap”, onze schoonvader, trotse opa en “opa van Thea”

Harrie van den Beucken

Uw aanwezigheid op de dag van de afscheidsdienst
en alle andere blijken van deelneming
zijn ons tot steun bij het verwerken van dit verlies.
Lia Opstals - Dirkx
kinderen, klein- en achterkleinkinderen
Helden, juni 2018

Wij willen iedereen bedanken voor alle belangstelling,
mooie woorden, mooie kaarten en bloemen die wij kregen na het
overlijden van onze lieve man en papa

Vic van Lier
De steun die wij de afgelopen tijd hebben mogen ontvangen
heeft ons heel erg goed gedaan.
Angelien van Lier-van Roij
Daan en Fleur, Lotte en Sjoerd, Jop en Lieke

Met verslagenheid hebben wij kennis genomen
van het overlijden van

Wies

11 juni 2018
Dochter van
Twan en Marlies
Rooijakkers-Strieder
Heuvel 5
5991 PM Baarlo
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.hallopeelenmaas.nl
klik rechts op de pagina op ‘zoekertjes’.
Via het formulier ‘zelf uw advertentie
hier plaatsen’, kunt u uw tekst opgeven en meteen de kosten voldoen.
Te koop: buro + conferentiestoelen,
tafels, ladenblokken, hoekburo’s,
kantinemeubilair, ordnerkasten,
garderobe + lockerkasten, kluizen,
whiteborden en kapstokken. Nieuw
en gebruikt, Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.
Hulp in huishouding Maasbree.
Gevraagd: hulp in de huishouding voor
3-4 uur per 2 weken. In Maasbree.
Reacties via: sterrenkunnen@online.nl
Fabrieksopruiming porselein.
Luxe hotelporselein, glaswerk, bestek
etc. weggeefprijzen zaterdag 16-23-30
juni 10-13 uur en woensdag 20-27 juni
15-19 uur. Industrieterrein 22 Panningen.
Ingang achter op parkeerterrein.

Dré Vaessen

Voor groenteplanten, o.a. winterprei,
aardbeienplanten, klein fruit en
fruitbomen naar Thijs Huys, Langstraat
64 Horst-Hegelsom, tel. 077 398 35 52.

Vanaf 2001 tot 2013 was Dré penningmeester van
de afdeling Peel en Maas. Daarna was hij aktief
betrokken als logistieke medewerker.

Te koop groenten en fruit, o.a.
doperwten, raapstelen, kersen,
aardbeien en nieuwe aardappelen.
Van ma t/m za geopend van 09.00 tot
16.00. Van Mullekom Keup 4a Egchel.

Zijn inzet en betrokkenheid bij het Rode Kruis
zullen in onze herinnering blijven voortleven.
Wij wensen zijn familie veel sterkte en kracht
bij het verwerken van dit verlies
Bestuur en vrijwilligers van de Rode Kruis afd. Peel en Maas.

echtgenoot van

Verloren blauw gewatteerd
kinderjasje 2-4, waarschijnlijk uit
fietskar gevallen. Route Akelei naar
Breebonne. Tel. 077 465 16 99.
Pedicure aan huis.
Pedicure en schoonheidsbehandelingen
aan huis. Bel gerust voor
een afspraak 06 52 37 89 59
Kristel Grubben Maasbree.

Gon van den Beucken-Janssen
Hij overleed in de leeftijd van 87 jaar.
Panningen: Gon
Panningen: Jos en Anouk
Merel, Sterre, Fee
Helden: Ans en Martien
Lizan en Hein
Ron
Mandy en Björn
Lizzy en Dick, Kiara
Panningen: Johan en Carla
Tom
Nick en Sanne
Dave
Mike en Diana
Stef
Iris en Guido
Panningen: Thea
Maasbree: Erik en Bianca
LLeyton, Lindsay
Familie van den Beucken
Familie Janssen

Uw bestaande tafel als nieuw.
Schuren/lakken, halen/brengen of
een nieuwe. Elke maat mogelijk. Div.
houtsoorten. Ook schuren van stoelen/
veranderen van kasten. Jan Derikx,
Hoek 10, Meijel. Tel. 077 466 22 83 of
06 10 95 42 20.

De pedicure bij u aan huis.
Bel voor informatie of een afspraak
Petra Vossen 077 462 22 04.
T.k. jonge leghennen
Div. kleuren, alleen op afspraak.
Pubben, Ninnesweg 111, Panningen
tel. 077 307 17 76.

Uitvaartverzorging
regio Peel en Maas
077-3874141
info@vanderlaan-uitvaart.nl

www.vanderlaan-uitvaart.nl

HAN-MARK
ARENDSE
Grubbenvorst
(077) 366 13 14
info@bobnoten.nl

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

U I T VA A R T Z O R G

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

Aandacht,
rust, tijd én....
betaalbaarheid
Kitty en Twan: 077-3512798

uitvaartverzorgingtwanschreurs.nl

Venlo, 16 juni 2018
Loosteeg 12, 5981 NH Panningen
De uitvaartdienst wordt gehouden op vrijdag 22 juni om 11.00 uur
in de kerk van Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten te Panningen.
Aansluitend zal het gezin pap begeleiden naar het crematorium.
Samenkomst in de kerk, waar gelegenheid is tot schriftelijk condoleren.
Liever geen bloemen, maar een donatie voor het Oogfonds in de
collectebussen.

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

Zorgzaam & betrokken

tel. 077-3078642
Panningen
www.janssenuitvaart.nl

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
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GEPLUKT Jos Lormans
Jos. “Ik ben nu van dat ‘moeten’ af.
Geen verplichtingen of vergaderingen
meer. Ik ben dus nog wel assistenttrainer en vlagger, maar daar zit
minder druk op. Op vrijdag ga ik wel
met een vast clubje beugelen op de
baan die in de accommodatie van de
voetbalclub ligt. Dat is elke week heel
gezellig.”
Op stap gaan doet Jos graag.
Met zijn grote vriendengroep is hij
regelmatig op terrasjes te vinden en
met carnaval mist Jos weinig. Dat komt
ook doordat hij in 2003 prins was van
carnavalsvereniging De Brookhaze.
“Echt een ‘sjoëne tied’ was dat”, aldus
Jos. “Dan ben je een jaar lang de man
van het dorp. Zeker voor de jeugd. Ik
zat daarvoor al een paar jaar bij het
bestuur en later bij de raad van elf van
de vereniging, maar aan prins zijn kan
niks tippen.” Wel doet Jos nog ieder
jaar mee aan de optocht. “Samen met
wat vrienden. Gewoon voor de lol.
Daar draait carnaval natuurlijk ook
om.”

‘Jaar lang man van
het dorp’

Al sinds jaar en dag zet Jos Lormans zich in voor voetbalclub VV Koningslust. De oud-voorzitter werd dan ook geboren en getogen in het dorp waar
de club is gevestigd. Gezien zijn onbreekbare band met Koningslust mocht Jos vijftien jaar geleden de prinsensteek op het hoofd zetten. De 57-jarige
bakker wordt deze week geplukt.
lid van is. Door problemen met
zijn gezondheid werd Jos echter
gedwongen te stoppen als voorzitter.
“Nu gaat het veel beter en ben ik
weer veel bij de club. Ik ben assistenttrainer bij de selectie en ik vlag om de
week bij het eerste team.”

Van jeugdlid, naar jeugdleider,
voorzitter van de jeugd en voorzitter
van de hele voetbalclub. Dat is een
korte samenvatting van de carrière
van Jos Lormans bij VV Koningslust.
Dag in dag uit was hij bezig met de
club waar hij al sinds zijn achtste

PUZZEL

Voor de gezondheidsperikelen
in 2015 was Jos dan ook bijna iedere
dag op de club. “Vergaderingen,
bijeenkomsten, trainingen, ik was
blij als ik één avond in de week thuis
was.” Zijn lever werkte niet meer naar
behoren en een transplantatie was
nodig. “Ik ben van het ene ziekenhuis
naar het andere gegaan. In totaal ben
ik vijf maanden niet thuis geweest.
Dat was een lastige periode.”

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en
kolommen en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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niet meer zo druk om kleine dingen.
Eerst was ik best een onrustige,
maar dat is helemaal verdwenen.”
Vrouw Gerry en zonen Tim (25) en
Bas (22) kunnen nog steeds genieten
van hun man en vader. Die is ook
vaker thuis dan voorheen, vertelt

Vijf maanden niet
thuis geweest

Sudoku
5

Dat de bijdrages van Jos aan de
club gewaardeerd worden, bleek
op 3 september 2016. Uit naam van
de koning kreeg Jos een koninklijke
onderscheiding. “Van tevoren dacht ik
altijd dat een lintje me niks zou doen,
maar dat was toch wel zo. Ik had het
totaal niet verwacht. Het overviel me.
Het is een grote waardering voor wat
ik gedaan heb voor de club.”

Doordeweeks werkt Jos bij
Goedhart, het voormalige Bakkersland,
in Sevenum. “In december dertig jaar.
Het is prima werk. Ik ga eigenlijk nooit
met tegenzin naar het werk.” De avonden vult hij met kijken naar sport op
televisie of, uiteraard, bij de voetbalclub. Met vrouw Gerry gaat Jos regelmatig een stuk fietsen. “Soms gaan
we een weekendje weg om ergens
lekker rond te fietsen. In Nederland
zijn genoeg mooie plekken daarvoor.
Ik ‘verrek’ het nog altijd om een elektrische fiets te kopen, dus er moeten
niet al te veel bergen zijn. Het moet
wel leuk blijven.” Dat weet Jos als
geen ander. “Genieten van het leven is
heel belangrijk.”

Oplossing vorige week:
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Het was zelfs zo ernstig dat het
leven van Jos aan een zijden draadje
hing. “Dat doet wel iets met je gezin,
familie en vrienden. Het had een
behoorlijke impact. Je hoort altijd wel
dat je gezondheid het belangrijkste is,
maar dan kom je er pas echt achter.”
Toch kijkt Jos er ook positief op terug.
“Het was een levenservaring. Het was
misschien heel zwaar, maar ik heb
er veel van geleerd. Ik geniet veel
meer van het leven. Ik maak me ook

Box Cleaning Service reinigt, transporteert en repareert kratten,
pallets en overige duurzame productdragers.
Voor medio augustus zijn wij op zoek naar
een enthousiaste, meedenkende

Productiemedewerker
voor het reinigen van productdragers.
Functie-eisen:
• Een teamspeler met technisch inzicht
• Een heftruckcertificaat is een pre
Wij bieden een afwisselende functie binnen een jong,
dynamisch bedrijf en team.
Stuur je cv en motivatie vóór 9 juli 2018 naar
sales@boxcleaningservice.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld
Kieënweg 11 | 5991 EK Baarlo (LB) | www.boxcleaningservice.nl
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Open dag Duurzaamheidscentrum in Panningen

Samen voor een duurzamer Peel en Maas
Nog even en dan is het nieuwe Duurzaamheidscentrum Peel en Maas helemaal klaar. In het pand aan de John F. Kennedylaan in Panningen zijn
verschillende initiatieven gevestigd, die duurzaamheid promoten. Om zichzelf feestelijk en officieel te presenteren aan het grote publiek, heeft het
centrum op vrijdag 29 juni een open dag, waar belangstellenden met al hun vragen over duurzaamheid terecht kunnen.

“Met mijn zaak promoot ik ook de
boodschap dat mensen meer moeten
hergebruiken en bewuster moeten
omgaan met grond- en afvalstoffen.
Ik ga workshops geven, demonstraties
organiseren en stimuleer mensen om
creatief te denken. In plaats van iets
nieuws kopen, iets ouds opknappen.”

Iets doen voor
de aarde
Ondernemer Huub Hanssen is
momenteel bezig met het verbouwen
van de voormalige Panningse
bibliotheek tot een duurzaam
informatiecentrum, waar organisaties
zich kunnen vestigen. Daar wilde
Sunny Economy niet op wachten.
“We wilden graag snel van start
en zagen met Lilian de praktische
mogelijkheden om van de huidige
locatie hét duurzaamheidscentrum
van Peel en Maas te maken. Het bijt
elkaar echter niet. Uiteindelijk
hebben wij én het nog te realiseren
informatiecentrum hetzelfde doel:
mensen ervan bewust maken dat we
iets moeten doen om onze aarde te
beschermen.”
Het Duurzaamheidscentrum is
gevestigd in de voormalige
veilinghallen. Nu zitten
kringloopwinkel Allerhande en
brocante en industrieelzaak Markt 133
in het pand. Bezoekers kunnen in de
winkel ook terecht voor een kopje
koffie en wat lekkers in de koffiehoek.
Die wordt gerund door medewerkers
van Bakkerij Op de Beek uit
Panningen, die mensen met een
beperking dagbesteding biedt. Als de
verbouwingen aan de naastgelegen
kantoren gereed zijn, komen daar

duurzaamheidsorganisatie Stichting
Sunny Economy en coachingsbureau
De Blauwe School bij. Ook komen er
leerwerkplekken en ruimtes voor
particulieren of ondernemers met
duurzame producten of diensten.

Sociale kant van
duurzaamheid
Lilian Teeuwen, eigenaresse van
Allerhande en Markt 133, wilde haar
twee zaken samenvoegen en besloot
de voormalige veilinghallen te huren.

“Er waren meer kantoorruimtes
in gevestigd die ik niet gebruikte.
Daarom besloot ik op zoek te gaan
naar bedrijven of organisaties die
die plekken wilden invullen”, aldus
Teeuwen.
Ze kwam in contact met
Hilde Schiphouwer en Hans
Kolk, secretaris en voorzitter van
Stichting Sunny Economy, een
duurzaamheidsorganisatie die
duurzaamheid promoot op economisch
en sociaal gebied. “We waren op zoek
naar een plek om onszelf te vestigen,

zodat we een fysieke locatie hebben
waar mensen vrij binnen kunnen
lopen”, vertelt Schiphouwer. “We
houden ons bezig met de sociale kant
van duurzaamheid. Mensen kunnen
informatie bij ons halen, het delen en
brengen. En doordat er veel inloop
is in de kringloopwinkel, kunnen
mensen elkaar ook ontmoeten.”
Kolk: “Want als we zo doorgaan, is
er geen wereld meer over straks. We
moeten echt na gaan denken over hoe
volgende generaties ook nog van deze
aarde kunnen genieten.” Teeuwen:

Kijkje nemen
Naast de stichting van Kolk en
Schiphouwer, vestigt ook De Blauwe
School van Lilian van Avesaath
zich in het pand. Zij geeft coaching
en begeleiding aan zogenoemde
antennekinderen, kinderen die
hooggevoelig zijn, en hun gezinnen.
Tijdens de open dag is het pand
van 10.00 tot 17.00 uur geopend.
Belangstellenden kunnen een kijkje
nemen in de winkel en bij Stichting
Sunny Economy en De Blauwe School
terecht voor vragen en informatie.

Bouw 24-uurs zorgwoningen

Binnenspeeltuin Maasbree
dicht vanwege verbouwing
dameskleding | schoenen | tassen

Binnenspeeltuin De Speelfabriek in Maasbree sluit op zondag 1 juli tijdelijk haar deuren vanwege een
verbouwing. Dat laat Rendiz, het bedrijf dat achter De Fabriek zit, weten. De sluiting is vanwege de bouw van
24-uurs zorgwoningen op hetzelfde terrein aan de Venloseweg in Maasbree.
Bij De Fabriek worden
zorgwoningen gebouwd waar
bewoners straks 24 uurs-zorg
kunnen krijgen. Eerder leek het

40% KORTING
Vanaf vrijdag 22 juni

www.heerenstraat.nl

erop dat de speeltuin definitief haar
deuren zou sluiten, maar dit is niet
het geval. Horecazaak De Smidse
en binnenspeeltuin De Speelfabriek

zijn vanwege de verbouwing vanaf
zondag 1 juli gesloten. Wanneer de
werkzaamheden klaar zijn, openen
beide vestigingen weer.

Award voor leukste kapsalon

Dehcos Baarlo wint kappersprijs
De kapsalon van Dehcos uit Baarlo is onlangs verkozen tot de leukste kapsalon van Peel en Maas. Hip
Kappers uit Baarlo en Les Artistes uit Kessel, de twee andere deelnemers uit Peel en Maas, eindigden op de
tweede en derde plaats. De uitreiking vond plaats in Gorinchem.
Dehcos, schoonheidssalon en
kapsalon, kreeg in totaal 377 stemmen en mocht de Gold Award in ontvangst nemen, een onderscheiding
voor kapsalons die met een rapportcijfer 9 of hoger werden gewaardeerd. Van de provincie Limburg
eindigde de salon uit Baarlo op de

tweede plaats. Hip Kappers werd
tweede van Peel en Maas met 237
stemmen, gevolgd door Les Artistes
met 84 stemmen.

Waardering
“Wat zijn we trots dat we
dankzij zo veel stemmen, steun

en positieve reacties dit doel
hebben kunnen bereiken”, aldus
eigenaren Désirée Zelissen en
Henry Peeters van Dehcos. “Het is
voor ons een bevestiging dat onze
klanten onze service, kwaliteit
en gezelligheid enorm kunnen
waarderen.”
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Renske Coolen

Profielwerkstuk

Naam:
Leeftijd:
Woonplaats:
School:

Renske Coolen
13 jaar
Baarlo
Blariacumcollege

Wat voor studie zou je willen doen?
Nu zit ik in de eerste op havo-vwo en
volgend jaar ga ik havo doen. Daarna
hoop ik mijn diploma te halen en
daarna vwo af te maken. Uiteindelijk
wil ik naar de universiteit gaan en dierenarts worden, dat is iets wat al heel
lang vast staat bij mij.
Wat is de leukste film die je ooit
hebt gezien?
Ik heb niet per se een lievelingsfilm.
Ik kijk vooral Netflix, daar is gewoon
altijd wel wat leuks op te vinden.
Daarop kijk ik series zoals Teen Wolf
en How I Met Your Mother. ‘s Avonds
is het heerlijk om, als er niks op tv is,
gewoon even Netflix aan te zetten.
Naar welke muziek luister je graag?
Ik luister verschillende soorten muziek,
maar vooral naar muziek van Shawn
Mendes. Ik hou bijvoorbeeld ook van
bijvoorbeeld de top 40, meestal luister
ik dat op Spotify. Daar heb ik ook mijn
eigen lijst waarin alle liedjes staan die
ik leuk vind.
Waar zou je later het liefst willen
wonen?

Ik woon nu lekker rustig in Baarlo.
Daar zou ik later graag willen blijven
wonen, maar het lijkt me ook wel leuk
om bijvoorbeeld in Afrika te wonen.
Dan zou ik veel met leeuwen willen
doen, want dat zijn geweldige dieren.
Welke app gebruik je het meest?
Eigenlijk vooral WhatsApp, omdat dat
gewoon heel handig is om contact
te hebben met anderen. Ook gebruik
ik Netflix om leuke series en films te
kijken. Instagram en Snapchat gebruik
ik ook.
Als je ervoor mocht kiezen om voor
altijd een bepaalde leeftijd te
hebben, welke zou je dan kiezen?
Ik denk dat ik dan 23 jaar zou willen zijn. Ik weet niet precies waarom,
maar ik denk gewoon omdat ik dan
niet te oud ben, maar ook weer niet te
jong. Dan hoop ik ook afgestudeerd te
zijn en als dierenarts te werken.
Wat wil je later studeren?
Ik denk dat ik de opleiding tot dierenarts wil doen. Ik wil in ieder geval iets
met dieren doen. Dat weet ik al vanaf
dat ik heel klein ben. Als iedereen
vroeger in een vriendenboekje schreef
‘ik word later Mega Mindy’, dan wist ik
al lang dat ik dierenarts wilde worden.
Dat zou ik dan graag willen doen in
Utrecht op de universiteit. Het lijkt mij

echt geweldig!
Welke trend heb jij gevolgd die je
nu helemaal niet meer leuk vindt?
Vroeger, toen ik nog heel klein was,
droeg ik broeken met wijde pijpen en
crocs. Dat zou ik nu nooit meer doen.
Nu hou ik meer van basic. Gewoon
een beetje normaal. Maar loombandjes en fidgetspinners zou ik ook niet
meer zo snel uit de kast halen.
Wat doe je het liefst op een vrijdagof zaterdagavond?
Op vrijdag moet ik altijd volleyballen,
dus dat doe ik dan vooral. Op zaterdag
vind ik het superleuk en gezellig om
met mijn vriendinnen een enge horrormarathon te houden. Maar ik vind
het ook niet erg om met een grote zak
chips en een Netflix serie op de bank
te liggen.
Wat is je favoriete tijd van het jaar?
Dat is de zomer. Dan is het lekker
warm en kan je de hele dag zwemmen. In de zomervakantie kan je met
vriendinnen afspreken om te logeren
of gewoon lekker op vakantie gaan.
Wat is het verste dat je ooit van huis
bent geweest?
Toen ik 9 jaar was ben ik drie weken
naar Singapore en Bali geweest. Dat
was omdat mijn oom en tante in
Singapore gewoond hebben. We zijn

toen naar supergrote dierentuinen
geweest en naar een mega pretpark.
Die dingen vergeet ik echt nooit meer.
Wie is je favoriete leraar?
Dat zijn er eigenlijk twee. Mevrouw
Peeters is mijn mentor en ze geeft
aardrijkskunde. Zij is altijd aardig en
behulpzaam. Mevrouw Fleuren geeft
Frans en is altijd vrolijk.
Wat heb je liever: iedereen hoort
wat jij denkt, of jij hoort wat
iedereen denkt?
Ik denk dat ik liever zou horen wat
iedereen denkt, omdat ik dan nog
zou kunnen horen wat mijn inmiddels
overleden opa met dementie altijd
dacht. Dat lijkt me heel bijzonder.
Heb je een bijbaantje?
Nee, nog niet. Maar ik wil binnenkort
graag samen met een van mijn beste
vriendinnen werken bij De Berckt in
Baarlo. Daar heb ik erg veel zin in. En
natuurlijk ga ik ook een paar keer in
het jaar prei poten.
Ben je meestal te vroeg, precies op
tijd, of te laat?
Meestal te laat. Ik fiets samen met
twee vriendinnen naar school en ik
woon in het midden van ons drieën
dus als de eerste vriendin mij dan op
komt halen, zit ik meestal nog te eten.
Maar héél laat ben ik ook weer niet.

Nu ik bijna aan het einde
van mijn vierde jaar op de
havo ben, is het tijd om aan
mijn profielwerkstuk te beginnen. Waar mijn beste vriendin
Masja en ik voor hebben gekozen om ons profielwerkstuk
over te maken, zal hopelijk
niet alleen ons aan een goed
punt helpen, maar ook andere
mensen helpen.
Wij hebben ervoor gekozen
om onze talenten te combineren
en zo een schilderij te maken
dat Masja zal tekenen en ik
daarna zal schilderen. We zijn
van plan een uitzicht te maken
dat voor zieke kinderen slechte
herinneringen bevat, zoals een
ziekenhuis, en het door middel
van kleuren om te zetten naar
iets dat niet meer zo slecht en
treurig is. Hiernaast willen we
ook een stichting helpen waarvan wij vinden dat ze voor een
goed doel strijden. Vrijwel
meteen kozen we Stichting
Haarwensen. Dit omdat ze een
pruik van mensenhaar, iets wat
normaal enorm duur is, gratis
weggeven aan diegenen die het
nodig hebben.
Echter, omdat ze zo’n dure
producten gratis weggeven,
hebben ze het geld ook hard
nodig. Daarom wilden we meer
aandacht voor de stichting
creëren en als het mogelijk is
ook geld voor hen ophalen. Haar
is iets dat een grote rol speelt in
de zelfverzekerdheid van veel
kinderen. Ik kan me echt niet
voorstellen hoe het zou voelen
om mijn haar te moeten verliezen door een behandeling tegen
een ziekte of aandoening.
Vandaar ook dat ik zelf al drie
keer een staart heb gedoneerd
aan Stichting Haarwensen. Zelf
denk ik altijd maar dat de
kinderen waar het haar naartoe
gaat, het veel harder nodig
hebben dan ik. Ik hoop dat we
ze in de loop van ons profielwerkstuk nog kunnen helpen en
dat zij nog veel zieke kinderen
een pruik kunnen schenken.
Renée
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Bespreking poll week 23

Graven moeten bewaard blijven vanwege hun historische waarde
Een kleine meerderheid van 53 procent vindt dat graven bewaard moeten
worden vanwege hun historische waarde. Eerder dit jaar werden diverse
parochies en kerkbesturen in de regio opgeroepen te stoppen met het ruimen
van graven, om te voorkomen dat belangrijke geschiedenis verloren gaat.
Volgens de historici zeggen graven van notabelen én van ‘gewone’ inwoners
namelijk veel over de geschiedenis van een dorp of parochie. In totaal vond
47 procent dat een graf niet eeuwig bewaard en onderhouden kan worden.
Paula Janssen uit Maasbree vindt ook dat graven om die reden bewaard

moeten worden. “Als de graven per se geruimd moeten worden, is er altijd
een oplossing om in elk geval de grafmonumenten te bewaren”, laat ze weten
op onze website. “Elk kerkhof heeft muren, daar zou je ze kunnen plaatsen. Zo blijft in elk geval de historie bewaard. Zo’n 20 jaar geleden is er in
Maasbree grote opruiming geweest. De container stond voor de poort van het
kerkhof om de prachtige monumenten in te smijten. Anders kan ik het niet
noemen. Dat had anders gekund, zeker met wat al genoemd wordt, genealogische onderzoeken. Kijk naar Horst, daar is het oude kerkhof een monument.”

Hoogspanningslijnen moeten zo snel
mogelijk weg eens/oneens > www.hallopeelenmaas.nl
Deze week vertellen Kesselnaren Mark Schreurs en Gabor Kovacs in HALLO
Peel en Maas waarom zij willen dat de hoogspanningslijnen waaronder zij
wonen in Kessel en die in Kessel-Eik worden verkabeld, ofwel in de grond
worden gestopt. De overheid wil vóór 2030 dat alle hoogspanningslijnen
die over bewoond gebied lopen, onder de grond worden gebracht. Omdat
er maatschappelijke onrust zou zijn ontstaan, besloot het ministerie van
Economische Zaken dit in 2015.
Hoogspanning boven bewoonde gebieden, zoals de bebouwde kom,
moet zo snel mogelijk weg. Als de overheid dit wil, zal zij hier wel een goede
reden voor hebben. En ook al is niet helemaal waterdicht aangetoond dat

kinderen of volwassenen er ziek van kunnen worden, een vermoeden is
al genoeg. Weg met die kabels, dan hoeft niemand ook onrustig te zijn en
kunnen we ook nooit zeggen ‘hadden we toen maar’.
Aan de andere kant kun je ook zeggen: vanwaar die haast? Laten we
eerst eens uitzoeken of het voor gemeenten inderdaad betaalbaar is. Of
kijken of mensen gerustgesteld kunnen worden met het gegeven dat er geen
direct verband gevonden is tussen ziektes en wonen onder hoogspanning.
Moeten we echt zoveel geld gaan besteden aan het wegwerken van die
kabels, voor iets waarvan de risico’s zo klein zijn?
Hoogspanningslijnen moeten zo snel mogelijk weg. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 24) > Ik ga het WK voetbal volgen > eens 37% oneens 63%

OPRUIMING!
Op de dames- en herenafdeling,

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.
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Computerproblemen?
Uw pc veilig en als nieuw:
herinstallatie € 165,- all-in.
Karel Heines Baarlo. Verdere info
& tips: karelheines.nl 06 50 96 29 15.

nachtkleding en schoenen!
van 13.00 tot 17.00 uur

Graag tot ziens bij:

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

500 m2 winkelplezier • GRATIS parkeren voor de deur

Te koop eigengeteelde nieuwe
aardappelen frieslander, tuinbonen,
koolrabi, venkel, prei, slasoorten en
vele streekgroenten. Iedere klant kan
gratis courgette meenemen. Kwekerij
Brummans Vosberg 16a Panningen.

T.k. gevraagd landbouwmachines
o.a. ploegen/frees/spitmachine/
klepelmaaier/weibloter/kipper/
mesttank/schudder/hark/maaier/
tuinbouwmachines/tractor enz.
Alles aanbieden v Dijk 06 19 07 69 59.

Werkplaats of magazijn opruimen?
Dan eerst naar Hagro!! Voor al uw
magazijn + palletstellingen, stalen
kasten, werkbanken, ladenblokken,
magazijnbakken, rollenbanen,
g.g. roosters stapelbokken,
vloeistoffencontainers (1.000 liter) enz.
Nieuw en gebruikt. Hagro Horsterweg
19 Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.

Zoete kersen plukken,
zelfpluk € 2,-/kg. Van Lankveld
Tienraijseweg 2 Meerlo, 06 53 13 01 32.

Verloren herenbril
van het Erf Egchel naar Kerkstraat in
Panningen. Madou 077 307 24 12.

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 (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

Raadslid Karin Jacobs
Mijn eerste maand als gemeenteraadslid zit erop en er zijn al heel
wat onderwerpen en raadsvoorstellen voorbijgekomen. De samenwer
king binnen onze fractie is prima. We zijn allemaal verschillend, maar
dat is juist positief. Op die manier vul je elkaar aan en ben je ook een
reële afspiegeling van de maatschappij.
Ook met de meeste andere
raadsleden heb ik kennisgemaakt.
Met de nieuwe raadsleden nog
net wat meer, omdat we samen
een inwerkprogramma volgen
dat is opgezet door de griffier. Zo
hebben we presentaties gehad van
ambtenaren over het sociaal domein,
financiën en de ruimtelijke ordening.
Op deze manier leer je inhoudelijk.
Verder probeer ik ieder onderwerp

dat aan de orde komt met gezond
verstand en een stuk creativiteit te
benaderen. Daarbij staan de meningen
en de belangen van de inwoners van
Peel en Maas voorop. Uitgaan van de
mens en niet van de regeltjes.
Ik zie mezelf als een
bruggenbouwer. Ik breng graag
mensen in contact met elkaar.
Als raadslid vervul ik graag een
verbindende rol tussen de inwoners,

ondernemers en het gemeentehuis.
Ook met onze fractie zullen we meer
dan ooit letterlijk en figuurlijk naar
buiten gaan. Als raadslid zet ik me in
voor alle elf de kernen, maar extra
focus ligt op de kernen Helden en
Panningen. Hier ben ik geboren,
opgegroeid, hier werk en woon ik met
mijn gezin. Mijn aandachtsgebieden
zijn zorg en ondersteuning, bedrijven
en promotie (retail, industrie en
toerisme) en kunst en cultuur. Wilt
u een keer met mij van gedachten
wisselen of heeft u tips? Dan hoor ik
dat graag.
Karin Jacobs,
raadslid VVD Peel en Maas

Mijn radioman
De enige man die ‘s ochtends vroeg tegen mij mag
praten, gaat mij verlaten.
Hoewel, dat is niet helemaal
waar. Hij gaat niet écht weg,
maar schuift een eindje op.
Ik ben er nog niet helemaal
over uit of ik naar hem toe
kom, of hem uit mijn hoofd
zet en me focus op hen die in
zijn plaats komen.
Nog een week kan ik van
zijn prachtige stem genieten,
maar op vrijdag 29 juni vertrekt
mijn geliefde radioman Gerard
Ekdom bij NPO Radio 2. Vanaf
september gaat hij aan de slag
voor Radio 10. Radio luisteren
kreeg ik met de paplepel ingegoten en is voor mij onmisbaar.
Ik sta met Gerards zorgvuldig
uitgezochte muziek op, smeer
mijn boterhammen terwijl hij
als Dokter Pop anderen een
liedje helpt zoeken, eet mijn
ontbijt, luister nog even het
laatste nieuws en rijd naar de
redactie terwijl de vijfsterrentrack van die week wordt
gedraaid. Op het werk en thuis
staat de radio de hele dag aan.
Wanneer ‘mijn’ radioman vertrekt bij ‘mijn’ zender, betekent
dat geen Dokter Pop, geen leuke
jingles, geen Henk Westbroekimitaties, geen barbecueplaat
en geen Vrijdag-ei-dag meer.
Wat een gemis. Ooit leerde ik
Gerard kennen als 3FM-dj, in de
Arbeidsvitaminen-tijd. Hij kent
werkelijk álle liedjesteksten uit
zijn hoofd en kan zowel
Bohemian Rhapsody als Living
Doll fantastisch playbacken.
En niet te vergeten de tijd dat
hij samen met Michiel
‘Veenstra-Veenstra’ de Pet Shop
Boys imiteerde met dat zwaailicht op zijn hoofd. Ik zal misschien niet echt een traan laten
om het vertrek van Gerard, maar
jammer vind ik het wel. En ik
kijk uit naar zijn veelbelovende
vervanging, het duo Jan-Willem
Roodbeen en Jeroen Kijk in de
Vegte. Maar als ik Gerard dan
toch ga missen, weet ik waar ik
hem kan vinden.
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Willem van Hornestraat én Ninnesweg

Werk in uitvoering
In de zomervakantie start de herinrichting van de Willem van Hornestraat in Helden en
de Ninnesweg in Panningen. De werkzaamheden worden uitgevoerd door STRABAG BV
in samenwerking met de gemeente Peel en Maas. De werkzaamheden zijn zo gepland dat
het doorgaand verkeer op de Willem van Hornestraat en de Ninnesweg door kan rijden.
Toch kunt u tijdens de uitvoering van deze werkzaamheden hinder ervaren.
Wanneer?
De werkzaamheden vinden op twee plekken plaats. In het weekend van 7 juli starten we bij
de rotonde Aan den Dél aan de Ninnesweg en daaropvolgend beginnen we op 16 juli met de
werkzaamheden aan de Willem van Hornestraat.
Informatieavond 27 juni
Wij nodigen u graag uit voor de informatieavond op woensdag 27 juni. Wij presenteren dan
de planning, welke werkzaamheden er worden uitgevoerd en hoe het eindresultaat eruit ziet.
Ook is er voldoende ruimte om vragen te stellen.
Datum:
Tijd:
Locatie:

woensdag 27 juni
19.00 uur tot 21.00 uur
de Houbereij, Kerkstraat 68 in Panningen

Meer informatie
Actuele informatie vindt u in de omgevingsapp van STRABAG.
Deze informatie wordt continue bijgewerkt door de aannemer.
Deze kunt u gratis downloaden via de Appstore (voor Iphone en
Ipad) of de Google Playstore (voor Android).

Uitkijktoren Plan Maasdal
Onder toeziend oog van veel bezoekers heeft wethouder Paul Sanders de vlag gehesen op de
uitkijktoren in het Berckterveld in Baarlo.
Een kroon op het werk van de werkgroep, deelnemers en ondernemers die samen het Maasdal een
flinke impuls hebben gegeven. “Beleef ons Maasdal” is een belevingsroute door het Maasdal voor
fietsers en wandelaars. De route is gratis verkrijgbaar bij het VVV-punt aan de Grotestraat in Baarlo.

De app heet “De omgevingsapp” en is te herkennen aan het logo:

Aankondiging Besluitvormende
Raadsvergadering
Op dinsdag 03 juli 2018 wordt vanaf 19.30 uur een Besluitvormende Raadsvergadering
gehouden in het Huis van de Gemeente, Wilhelminaplein 1, 5981 CC Panningen.
De uitgebreide agenda met toelichting per onderwerp en bijbehorende stukken kunt u
raadplegen op de website: www.peelenmaas.nl > bestuur en organisatie > gemeenteraad
> besluitvormende raadsvergadering > datum 03 juli 2018.
De vergadering kunt u op internet volgen via de link naar de webcast:
https://channel.royalcast.com/peelenmaas.
U kunt ook op www.peelenmaas.nl of www.peelenmaas.eu de link aanklikken.
Voor de vergadering staan de volgende onderwerpen op de agenda:
1. Jaarrekening 2017 (2018-039)
2. Zienswijzen van diverse gemeenschappelijke regelingen
3. Verkeersveiligheid Zandberg (2018-043)
4. 1e bijstellingsrapportage 2018 (2018-040)

Aankondiging Besluitvormende
Raadsvergadering
Op woensdag 04 juli 2018 wordt vanaf 16.30 uur een Besluitvormende Raadsvergadering
gehouden in het Huis van de Gemeente, Wilhelminaplein 1, 5981 CC Panningen.
De uitgebreide agenda met toelichting per onderwerp en bijbehorende stukken kunt u
raadplegen op de website: www.peelenmaas.nl > bestuur en organisatie > gemeenteraad
> besluitvormende raadsvergadering > datum 04 juli 2018.
De vergadering kunt u op internet volgen via de link naar de webcast:
https://channel.royalcast.com/peelenmaas.
U kunt ook op www.peelenmaas.nl of www.peelenmaas.eu de link aanklikken.
Voor de vergadering staat het volgende onderwerpen op de agenda:
1. Kadernota 2019 -2022 (2018-045)

Huis van de Gemeente
Wilhelminaplein 1
Postbus 7088, 5980 AB Panningen
5981 CC Panningen
077 - 306 66 66

info@peelenmaas.nl
06 - 12 36 09 04

www.peelenmaas.nl
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Projectplan opgesteld

Brainstormavond ontmoetingsplek Kessel
Ongeveer 45 inwoners van Kessel deelden woensdag 13 juni tijdens een brainstormavond in Kessel hun
ideeën over een nieuwe ontmoetingsplek in Kessel. De ideeën die zijn besproken, worden verwerkt in een
projectplan dat rond het einde van het jaar aan de gemeente zal worden voorgelegd.

Onder de aanwezigen waren
verschillende jongeren die hun
ideeën deelden. Die gaven aan
binnen het dorp graag een eigen plek
te willen hebben waar ze gezellig
samen kunnen zijn. “Dit kan een
buurthuis, jeugdhonk, keet of ruimte
in een grotere ontmoetingsplek
zijn”, aldus de organisatie van de
brainstormavond. “Binnen de nieuwe
ontmoetingsruimte kunnen jongeren
en ouderen wellicht ook iets voor

elkaar betekenen, zo is het idee.” Ben
Essen, bestuurslid van de organisatie
Nederland Zorgt Voor Elkaar (NLZVE)
waarin landelijke burgerinitiatieven
zijn verenigd, gaf aan het begin
van de bijeenkomst een inleiding.
Het netwerk deelt kennis, ervaring,
knelpunten, oplossingen en onderzoek
met elkaar op het terrein van welzijn,
zorg en wonen en het behartigt
de belangen van de aangesloten
organisaties op landelijk niveau.

Receptie en optreden Marleen Rutten

Heldens schuttersgilde organiseert
eerste Koningsfeest
Het Koninklijke Schuttersgilde St. Lambertus uit Helden organiseert
in samenwerking met ‘t Café in Helden voor de eerste keer een
Koningsfeest. Het Koningsfeest vindt in ‘t Café plaats op zondag 24 juni.
De aanwezigen dachten onder
ander na over de mogelijke plek,
activiteiten, sfeer en inrichting van
de gewenste ontmoetingsplek. Ook

ideeën over hoe de continuïteit van
de plek kan worden gewaarborgd
kwamen voorbij, laat de organisatie
weten. “Het is belangrijk dat het een

plek wordt die gedragen wordt door
de gemeenschap en waar jong en oud
elkaar kunnen ontmoeten en samenzijn, ongeacht hun afkomst of leeftijd.”

JIJ BENT:
• Gemotiveerd
• Enthousiast
• Verantwoordelijk
JIJ VINDT LEUK:
• Goederen verzamelen
• Transporteren
• Taken goed uitvoeren
JIJ KAN:
• Aanpakken
• Nauwkeurig werken

KLAAR MET
SCHOOL
EN WAT NU?!
Ben jij op zoek naar de perfecte (bij)baan die je
kunt combineren met jouw andere bezigheden
en wil je graag (flexibel) werken? Dan hebben
wij de volgende mogelijkheden voor jou:
Wij zijn op zoek naar magazijn
medewerkers welke willen werken:
• Overdag of in ploegen
• In de avonduren
• Op de zaterdagochtend

WAT BIEDEN WIJ:
• Baan voor langere tijd
• Ideaal voor studenten,
afgestudeerden of iemand
met een tussenjaar
• Doorgroei- en
ontwikkelingsmogelijkheden

CONTACT:
JANSSEN DISTRIBUTION
SERVICES / SERVICE
LOGISTICS BV
t.a.v. Saskia Meijs
Newtonweg 10
5928 PN Venlo
077-3201260
www.janssen1877.com
s.meijs@janssen1877.com

Tijdens het feest wordt koning
Henk Maessen geïnstalleerd en vervolgens vindt er van 15.00 tot 16.30
uur een receptie plaats. De receptie wordt aan alle koningen van het
gilde aangeboden.
Het koningspaar van het gilde
bestaat uit koning Henk en koningin Sanne Maessen, Petra Gerris is
dameskoning, Anouk Lemmen is

jeugdkoning, Dörper koning is Henk
Huijs en Dörper jeugdkoning is Niek
Timmermans.
Aansluitend vindt een matinee
plaats, waarbij dj Rob Zelen zijn
opwachting zal maken en zangeres
Marleen Rutten een optreden
verzorgt. Iedereen is uitgenodigd
tijdens deze feestelijkheden van het
schuttersgilde.

Informatieavond
Hulp in het
Huishouden Maasbree
In de multifunctionele accommodatie ‘t Hoës van Bree in Maasbree
vindt op woensdag 27 juni een informatieavond plaats voor zelfstan
dige huishoudelijke hulpverleners en voor degenen die interesse
hebben in de hulp. De avond begint om 19.00 uur.
Dorpsondersteuner Mia Ewalts
organiseert de avond in het kader
van de pilot Hulp in het huishouden,
een proef met het bieden van huishoudelijke hulp als algemene voorziening in Maasbree.
De avond duurt van 19.00 tot
20.30 uur en deelnemers kun-

nen de avond bezoeken via de zijingang van ‘t Hoës van Bree, de
ingang van de Dorpsdagvoorziening.
Geïnteresseerden dienen zich van
tevoren aan te melden door een
e-mail te sturen naar dorpsondersteuner@maasbree.nl of te bellen
met Mia Ewalts via 06 18 83 47 57.

Achtste editie

Hardloopwedstrijd
Knooppunt Baarloloop
Stichting Baarlo Loopt organiseert dit jaar de achtste editie van de
Knooppunt Baarloloop. De hardloopwedstrijd vindt plaats op zaterdag
7 juli en maakt deel uit van het Midden-Limburgs Avondloopcriterium.
Hardlopers kunnen voor deelname kiezen uit verschillende afstanden.
Alle wedstrijden van de
Knooppunt Baarloloop starten op
de kasteelweide voor kasteel d’Erp
in Baarlo en de finish van alle wedstrijden is op Markt midden in het
centrum van het dorp. Naast een
bambinoloop zijn er twee jeugd

lopen van 1 en van 2,5 kilometer en
twee seniorenlopen van 5 en van
10 kilometer. Iedereen vanaf vier
jaar mag deelnemen. Ga voor meer
informatie naar www.baarloloop.nl
of naar de Facebook-pagina van
Knooppunt Baarloloop.
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Inventarisatieavond
IVN in Grashoek
De florawerkgroep van natuureducatieorganisatie IVN Helden
inventariseert op donderdag 28 juni bloemen en planten in de
Kwakvors in Grashoek. Iedereen kan gratis deelnemen aan de
inventarisatie.
IVN gaat op de locatie in
Grashoek planten in kaart brengen en vergelijken met de bevindingen van voorgaande jaren. De
groep vertrekt op donderdagavond

Heldense slagwerker
Nederlands kampioen
Ferdy Mommers van de slagwerkgroep van fanfare St. Cecilia uit Helden is op zaterdag 16 juni
Nederlands kampioen geworden tijdens het NK voor slagwerksolisten en slagwerkensembles dat
werd gehouden in Berlicum. Hij kwam uit in de derde divisie, sectie pauken, en behaalde 88 punten
met het solo-stuk Etude nr. 3 for Timpani, geschreven door Nick Woud.

Solisten en kleine ensembles

Baarlose slagwerkers
in de prijzen bij NK
Door: drum- en brassband Voorwaarts
Op zaterdag 16 juni vonden in Berlicum de Nederlandse kampioenschappen plaats voor solisten en kleine
ensembles. Drie jonge slagwerkers van drum- en brassband Voorwaarts uit Baarlo vielen in de prijzen.

om 19.00 uur bij de Ontginningsweg
in Grashoek. Deelname is gratis.
Neem voor meer informatie over de
inventarisatie contact op met Peter
Maesen via 06 53 69 59 06.

Goed voor afweersysteem

Modderdag
in Peel en Maas
Voor de eerste keer wordt dit jaar in de gemeente Peel en Maas
Modderdag gehouden. Het evenement, waar kinderen op een speelse
manier in aanraking kunnen komen met modder, vindt plaats op
woensdag 27 juni. De dag wordt georganiseerd door natuureducatie
organisatie IVN Helden in samenwerking met gemeente Peel en Maas
en Stichting Bosbeheer.
In steeds meer landen wordt
jaarlijks Modderdag gehouden.
Volgens de organisatie is modder
erg gezond voor het afweersysteem
van kinderen omdat er veel goede
bacteriën in modder zitten.
“Daarnaast vinden kinderen het
vooral ook erg leuk om lekker in de
modder te kunnen spelen.”
Het evenement wordt gehouden in
de buurt van camping De Heldense
Bossen. Daar ligt een schelpenpad

en na anderhalve kilometer is rechts
de locatie van Modderdag.
Deelname is gratis. Opgeven van
tevoren is niet nodig en alle peuters,
kleuters en schoolkinderen uit de
gemeente Peel en Maas kunnen
meedoen. De modderdag duurt van
14.00 tot 17.00 uur.
Ouders dienen zelf speelgoed
mee te brengen. Voor water,
drinken en iets lekkers voor de
kinderen wordt gezorgd.

Campingtoer Muziekvereniging Kessel
Muziekvereniging Kessel gaat de komende zomermaanden op
campingtoer door de regio. Diverse onderdelen van de vereniging
zullen een aantal keer in juni, juli en augustus muziek maken op cam
pings in de regio en daarmee de campinggasten trakteren op een
optreden. Het eerste optreden is vrijdag 29 juni in Kessel.

Daan en Judith Hermkens werden
Nederlands kampioen als duo in de
vijfde divisie. Zij speelden het werk

Andante and Allegro van H. van der
Cook en behaalden daarmee 82 punten. Fenna Jacobs droeg het werk The

Young Virtuoso voor. Hiermee behaalde
ze 82,5 punten en een tweede plaats
als soliste in de jeugdcategorie.

Méélse Liedjesmiddig

‘Méélse’ schlagerzangers
gezocht
Carnavalsvereniging De Kieveloeët uit Meijel organiseert ook dit jaar weer een nieuwe editie van de
‘Méélse Liedjesmiddig’ in gemeenschapshuis D’n Binger in Meijel. De organisatie is op zoek naar schlagerzangers
uit Meijel die op zondag 18 november op het podium durven te staan.
Het is voor de 38e keer dat de
Meijelse carnavalsvereniging de liedjesmiddag organiseert. De voorbereidingen gaan de komende maanden
van start. De liedjescommissie van
De Kieveloeët kan deelnemers ook

helpen bij het vinden van een liedje.
Wie graag mee wil doen met de
liedjeswedstrijd, kan zich aanmelden
bij Benny Vaes van de liedjescommissie via liedjes@kieveloeet.nl
of 06 12 44 72 70. De eerste deel-

nemersvergadering is op 15 oktober
om 20.00 uur bij het Oranje Hotel
in Meijel, de studio-opnames staan
gepland in de week van 22 oktober
en de generale repetitie is op vrijdag
16 november in D’n Binger.

Als eerste is camping
De Odahoeve in Kessel aan de beurt.
Daar treden op vrijdag 29 juni drie
onderdelen van de vereniging op.
De slagwerkgroep begint de avond
om 19.00 uur in samenwerking met
‘boyband’ Cool Kids en daarna is
het de beurt aan Koninklijke Fanfare
Maasoever. De avond wordt muzikaal afgesloten door Bigband The
Ambassadors. Dit concert luidt ook
de repetitievakantie in van de ver-

eniging. Na dit concert gaat de toer
verder met een optreden van Laot
Gaon op dinsdag 3 juli om 20.00 uur
bij camping Barbizon in Baarlo en
van The Ambassadors op woensdag
4 juli om 20.00 uur bij camping de
Hazenakker in Kessel. Daarna geeft
Laot Gaon nog een concert op dinsdag
10 juli om 20.00 uur bij Camping de
Odahoeve. The Ambassadors geven
op dezelfde camping een concert op
woensdag 29 augustus om 20.00 uur.
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Districtsfinale

Zes podiumplaatsen

Winst voor turnvereniging
SSS/Concordia

Ruiters presteren
op ruiterweekend
Sevenum

Door: Ellen Berkers, turnvereniging SSS/Concordia
Diverse turnsters van SSS/Concordia uit Helden en Panningen pakten de winst tijdens de districtsfinale van de
vierde en vijfde divisie, die op zaterdag 16 juni plaatsvond in Zevenbergen.

In deze districtsfinale kwamen de
36 beste turnsters van elk niveau uit
de provincies Zeeland, Limburg en
Brabant bij elkaar.
Vanuit de vereniging uit Helden en
Panningen nam turnster Julia Janssen
deel in wedstrijd 1 bij jeugd divisie 5
en Joeske van Lent, Guusje Steeghs en
Bo Ottenheim namen deel bij jeugd
divisie 4. De Limburgse meiden staken
met kop en schouders boven de rest
uit en ze vielen dan ook bijna allemaal in de prijzen. Bij jeugd divisie
5 is Julia Janssen districtskampioen

geworden en ook Joeske van Lent
werd bij jeugd divisie 4 districtskampioen. Bo Ottenheim behaalde de derde
plaats en mocht dus net als Joeske het
podium betreden.
In de tweede wedstrijd was het de
beurt aan Ilse Meij en Laury Theelen,
de junioren van divisie 5, en Selina
van Berlo, junior bij divisie 4. Laury
behaalde een vierde plaats, Ilse werd
achtste en Selina behaalde in divisie
4 de veertiende plaats. In wedstrijd 3
mochten de senioren hun beste beentje voorzetten. Bij de senioren divisie

5 mochten Iris Buijssen en Mayke van
de Beuken hun wedstrijd turnen en
in divisie 4 was het Mirthe Peeters.
Voor Iris was het haar laatste wedstrijd en deze wilde ze graag met een
mooi resultaat afsluiten. Ze behaalde
een 4e plaats, Mayke werd 11e en
in divisie 4 behaalde Mirthe een
21e plaats.
Op zondag 1 juli vinden de clubkampioenschappen van de vereniging
plaats in de sporthal in Panningen.
De wedstrijden beginnen om 12.30 uur
en duren tot ongeveer 15.30 uur.

Door: paardensportverenigingen Caprilli, De Maasruiters en De Cavaliers
Paarden- en ponyruiters van Caprilli en De Cavaliers uit Panningen
en De Maasruiters uit Kessel stonden in het weekend van zaterdag 16
en zondag 17 juni op het ruitersportweekend in Sevenum. Daar werden
zes podiumplaatsen behaald.
Ruiters van Caprilli deden
mee aan het springen en dressuur
voor paarden en aan de pony’s
dressuur. Ivo Steeghs werd
negende met paard Iranta bij het
springen. Amber Huskens met
Just For You werd tweede bij het
dressuur voor pony’s in de klasse
AB B. Tessa Laugs werd zesde
bij de eerste proef en vierde bij
de tweede proef met haar paard
Finesse in het dressuur in de klasse
M2. In de klasse B werd Kirsten
Voesten vijfde met Saphir. Van De
Maasruiters uit Kessel deden drie
ruiters mee. Emma Kessels deed
mee met Zwavo’s Coupe de Couer
in de klasse CB. Ze bleef foutloos
in de eerste manche. Ook in de
barrage bleef ze foutloos, waardoor

ze de tweede prijs in ontvangst
mocht nemen. Nina Vercoulen
werd met LvS Kantje’s El Passo in
de klasse DB vijfde. Gerco Steeghs
reed met Giana in de klasse Z een
eerste foutloze omloop. Met een
knap gereden barragerit was voor
hen de vierde plaats weggelegd.
Van De Cavaliers werd Nikki
Hanssen eerste samen met
Mutsaards Pascha bij het springen
in de klasse D-B. In de dressuur
nam Anouk Neefs de overwinning
mee naar huis met Champ of
Dance in de klasse D-Z1. Met Guess
behaalde ze een tweede prijs in
de klasse L2. Hanna Neefs startte
met Don Diamond in de klasse
D-L1 en mocht een tweede prijs in
ontvangst nemen.

Stichting Beweeg je vrij

Zumba-avond

Stichting Beweeg je Vrrij houdt op vrijdag 22 juni een zumba workshop
in het Mafcentrum in Maasbree. De opbrengst van de avond is voor de
stichting die mensen met een lichamelijke beperking, eenzame ouderen
en andere kwetsbare mensen uit hun isolement wil halen door ze te laten
bewegen.
Stichting Beweeg je Vrij werd
opgericht in januari van dit jaar naar
aanleiding van het verhaal van Bob
Verhaegh uit Maasbree. Die belandde
na een ongeluk in 2014 in een rolstoel
en moest jarenlang revalideren. Hij
werkte iedere dag keihard om weer
te kunnen sporten. Dat lukte toen Bob
in 2017 met drie andere mensen met
een lichamelijk beperking meedeed
aan een triatlon. “Bob ontdekte dat hij
veel plezier beleefde aan het fietsen
en rennen”, aldus de stichting. “Dit
fietsen werd mogelijk gemaakt met
een speciale rolstoelfiets en het renOnder leiding van: Reinold Wiedemeijer
nen met een renrolstoel.” Tien mensen
Gastspeler Sparta’18: Royston Drenthe
die betrokken waren bij het verhaal
In de VIP: Mario Been, Marco Bogers en Stan Valckx
van Bob, besloten daarna een stichting
op te richten om ook andere mensen
De VIP-tickets á € 25,-- via www.sparta18.nl
een kans te gunnen te kunnen sporten.
Entreekaarten zijn dinsdag 3 juli vanaf 18:00 uur aan de dag kassa verkrijgbaar.
“Beweeg je Vrij gaat zich bezighouden
Entree t/m 14 jaar € 3,-- vanaf 15 jaar € 5,-met het uitlenen van speciale fietsen, zoals een rolstoelfiets, een speciSportpark open: 18.00 uur
ale renrolstoel en een duofiets. Indien
Aanvang wedstrijd: 19:30 uur
gewenst kunnen de leden ook gaan
Locatie: sportpark ’t Spansel in Sevenum
fietsen en rennen met mensen met een
beperking”, aldus de stichting. Voor de
aanschaf van de fietsen is echter geld
nodig, zo laat de stichting weten. “Deze
fietsen worden in de meeste gevallen niet vergoed door de gemeente en
zorgverzekeraars.” Om financiële midEntreekaarten á € 21,50 verkrijgbaar via www.sparta18.nl en Primera Sevenum
delen te vergaren, houdt de stichting
Wees er snel bij want OP=OP!
op 22 juni een zumba-workshop in het
Mafcentrum. Die begint om 18.30 uur
Locatie: Raadhuisplein Sevenum
en duurt tot ongeveer 21.00 uur. Kijk
Voor meer informatie kijk op:
voor meer informatie over de stichting
op www.stichtingbeweegjevrij.nl

SPARTA’18 100 JAAR

Dinsdag 3 juli

SPARTA’18 vs VVV VENLO

Zaterdag 18 augustus

ROWWEN HÈZE OPEN AIR

www.sparta18.nl
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Zilveren en bronzen medaille

Alle lichten op groen voor
judoclub Helden
Door: Mark van der Linden, judoclub Helden
Judoclub Helden nam op zaterdag 16 juni met twee teams deel aan het Nederlands kampioenschap voor
teams in Nijmegen. Na twee Limburgse titels, wilden ze het maximale op het NK presteren. Die dag stonden alle
lichten op groen. Er werd een zilveren en bronzen medaille behaald.

Leerlingen geslaagd
voor Dan-examen
Door: Frans Manders, judoclub Helden
Na het behalen van de 100 Dan-punten tijdens diverse wedstrijden en een gedegen voorbereiding onder leiding van de trainers
Jan Coopmans en Mark van der Linden slaagden Janine Janssen,
Luna Lucker, Joris Moors en Jarno Hoenson van Judoclub Helden op
zondag 17 juni in Roermond voor hun eerste Dan. Cas Janssen en
Owen van Dijk fungeerden tijdens de examens als uke. (Uke Cas
Janssen, Jan Coopmans Janine Janssen, Luna Lucker, Jarno Hoenson,
Mark van der Linden, Joris Moors, uke Owen van Dijk)
De meisjes tot 12 jaar trapten
de dag af. Het team, Daisy van Os,
Nova Peeters, Marlouk Colbers, Milou
Verlaek, Bo van den Brand, Minke
Boonen en Lindsay van Os, wonnen
de eerste partij overtuigend van Bushi
Arnhem. Daarna was Amsterdam (de
uiteindelijke nummer 2) JC Helden te
sterk af. In de verliezerspoule werden
Maastricht en een mixteam uit OostNederland overtuigend verslagen en
daarna won het team met 3-2 van
Budo Sport Arnhem. Dat leverde een
bronzen medaille op.

Die middag was het de beurt
aan het damesteam tot 15 jaar. Dit
team bestond uit Eefje Moors, Noa
Janssen, Dali Lucker, Joyce Peters, Sara
Teeuwen en Barbara Konings, ook wel
het ‘geitenteam’ genoemd binnen de
club. Gezien de competitie, met veelal
landelijk mixteams, was de wedstrijd
een flinke uitdaging. Een mixteam
van Van Buel Sport en Berlicum werd
overtuigend verslagen. Daarna volgde
in de kwartfinale een mixteam uit
Oost-Nederland. Ook dit team werd
verslagen, 3-2. In de halve finale nam

het team het op tegen een mix van
Haagse clubs. JC Helden kwam op
voorsprong, maar het werd uiteindelijk 2-2. Het kwam dus op het laatste gewicht aan. Deze pot werd met
mooi judo overtuigend gewonnen. De
geiten wisten de finale te halen. Daar
namen ze het op tegen een gemixt
team van dames uit Arnhem en
Nijmegen. Een ontzettend sterk team
en de favoriet van de dag. Dit team
was een maatje te groot voor Helden.
Een zilveren medaille was het uiteindelijke resultaat.

55+-toernooi

Henri Houben wint toernooi
Baarlose beugelclub
Door: Mia van Helden, beugelclub De Flatsers
Het vijfentwintigste editie van het 55+-toernooi, dat werd georganiseerd door de Baarlose beugelclub De
Flatsers, werd op woensdag 13 juni gewonnen door Henri Houben.
Na twee voorrondes op
woensdag 30 mei en woensdag 6
juni, vond op woensdag 13 juni op de
beugelbaan van De Flatsers in Baarlo
de finale plaats van het 55+-toernooi.

De beste vier spelers van de
voorrondes mochten deelnemen aan
de finale. Henri Houben uit Stramproy
bleek uiteindelijke de sterkste van dit
viertal en Hem Hendrix uit Maasbree

werd tweede. De derde plaats was
voor Henk Mertens, een lid van
de Baarlose beugelvereniging.
Sjaak Verbong uit Panningen
werd vierde.

Zomercompetitie van start

Maasbreese bowlers in de prijzen
Door: Frans Vervoort, Bowling Club Maasbree
Bowling Club Maasbree vierde op vrijdag 1 juni de afsluiting van het eerste bowlseizoen bij Niëns horeca
in Maasbree, waar de competitiewedstrijden gehouden worden. John Ververgaert, Jeroen Peeters en Frans
Vervoort waren de Maasbreese winnaars van dit seizoen. Eén prijs ging naar een dame uit Blerick.
Het driekoppige bestuur,
bestaande uit Frans Vervoort,
Fred Wiardi en Willy Rijs, reikte
de prijzen uit aan de winnaars.
In de categorie beste dame werd
de eerste plaats behaald door

Geddie de Vries, afkomstig uit
Blerick. De andere prijzen bleven
in Maasbree. John Ververgaert
werd eerste in de competitie,
Jeroen Peeters werd benoemd tot
clubkampioen en Frans Vervoort werd

gehuldigd als de winnaar van het
Paastoernooi. Op donderdag 14 juni
is de zomercompetitie gestart,
waarna het nieuwe bowlingseizoen
op dinsdag 28 augustus van
start gaat.

ADVERTENTIE W E E K 2 5
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Poulewedstrijden voetbal

Meijels G-team vierde
op Special Olympics
Door: Ruud Joosten, G-team voetbalvereniging RKMSV
Voor het G-voetbalteam van RKMSV uit Meijel was het vrijdag 8 juni zover: de officiële opening van de nationale
Special Olympics 2018 in Doetinchem. Op zaterdag 9 en zondag 10 juni gingen de spelers van start met het spelen
van oefenwedstrijden en de uiteindelijke wedstrijdpoules. Daar wist het team uit Meijel vierde te worden.

Nederlands kampioenschap

Twee keer goud
voor Maasbreese
zwemmer
Door: zwemvereniging HZPC Horst
De Maasbreese wedstrijdzwemmer Tijn van Kuijk won tijdens de
Nederlandse junioren en jeugd kampioenschappen op de lange baan
twee gouden medailles. De kampioenschappen vonden plaats op
vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 juni in Eindhoven.
Tijn van Kuijk, wedstrijdzwemmer bij zwemvereniging HZPC in
Horst, wist de gouden medailles te
behalen op de 200 meter en de 400
meter wisselslag. Op de 200 meter

wisselslag zwom hij ook een nieuw
Limburgs record. Naast deze twee
resultaten pakte hij ook nog twee
zilveren medailles op de 100 meter
en de 200 meter schoolslag.
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daarvan werden alle teams in poules
ingedeeld. De vijf poulewedstrijden
gingen zondag 10 juni van start op de
kunstgrasvelden.
De eerste wedstrijd eindigde in
een 0-0-stand voor RKMSV. De tweede
werd gewonnen met 1-0 en de derde
wedstrijd verloor het team uit Meijel
met 0-1. De vierde wedstrijd was een

kraker: RKMSV tegen Wittenhorst.
Dat werd 1-1. De laatste wedstrijd
moest er gewonnen worden om nog
kans te maken op een medaille. De
spelers van RKMSV waren erg vermoeid door de wedstrijden en gaven
al hun krachten tijdens de laatste
wedstrijd. Ze verloren met 0-2, waardoor ze vierde werden in de poule.

Eigen ISRH-toernooi

Geen winnaars voor
handboogschutterij Grashoek
Door: Albert van Nierop, handboogschutterij OVU Grashoek
In Grashoek werd op zaterdag 16 juni het ISRH-toernooi verschoten, georganiseerd door handboogschutterij
O.V.U. Grashoek. Daarnaast werd op deze dag de finale van de Allround Jeugd Cup gehouden. De handboogwed
strijden vonden plaats op het voetbalveld in Grashoek.
Er deden in totaal ongeveer vijftig
jeugdschutters en twintig volwassen
schutters mee. Bij ISRH won J.P. van
Soest van de Schutroe uit Horst de
compoundklasse en bij de veteranen
compound won W.A. Dirks van vereni-

ging OBK uit Hapert.
Bij de recurve won Wil van der
Coelen van de Schutroe uit Horst bij
de heren en werd Wilbert Theeuwen
van de Indianen uit Koningslust
tweede. Bij de heren veteranen

won Wiel Beijers van De Batavieren
uit Neerkant. Bij de dames won
Chantal Nooy van The Arcery Club uit
Roermond en bij de dames veteranen
won Jeanne van Rijt van de Batavieren
uit Neerkant.

Glooiend parcours

14,95 Heldense atleten pakken winst
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Om 18.30 uur ging het team onder
de vlag van Limburg met nog vier
Limburgse teams het stadion binnen
waar in totaal 3.000 sporters en coaches aanwezig waren. Eerst kwam de
Olympische vlam binnen en daarna
volgde een optreden van Gerard Joling.
Op zaterdag 9 juni gingen de
oefenwedstrijden van start. Op basis
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tijdens Avondloop in Herten

Door: Wiel van Lier, atletiekvereniging Atletiek Helden
Het Avondloopcriterium werd op zaterdag 16 juni voortgezet in Herten met de vijfde hardloopwedstrijd in een
reeks van zeven. De twintig atleten van Atletiek Helden die deelnamen sleepten in totaal acht prijzen in de wacht.
De Kragten Avondloop in Herten
kende een glooiend parcours en verliep onder redelijk goede weersomstandigheden. Bij de jeugd werd Robin
Scheenen (10.43 minuten) eerste
en Milan Sonnemans (9.31 minuten)
tweede op de 2.500 meter.
Guus van Riel behaalde ook een

tweede plaats op de 1.000 meter
met een tijd van 3.37 minuten. Bij de
senioren mochten Rinie Ebisch, die
er 24.13 minuten over deed, en Roel
Roubroeks, met een tijd van 40.01
minuten, een eerste plaats innemen
op het podium. Zij liepen respectievelijk de 5.000 meter en de 10.000

meter. Leonie Peeters behaalde een
tweede plaats op de 5.000 meter
met een tijd van 23.02 minuten, Ron
Spreeuwenberg werd derde op de
10.000 meter in 39.50 minuten. Ook
Nico Verstraten behaalde op deze
afstand een derde plaats, hij liep in
een tijd van 42.29 minuten.
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Maasbreenaar wint
eerste editie X-triathlon
Door: MEE Noord- en Midden-Limburg
De eerste editie van de X-triathlon voor mensen met een beperking vond zondag 17 juni in Venray plaats.
In totaal deden vijftig sporters uit onder andere Venlo, Venray en Peel en Maas mee aan de wedstrijd, die door
Iedereen Kan Sporten Noord-Limburg en MEE Noord- en Midden-Limburg werd georganiseerd. Maasbreenaar
René won de eerste plaats.

Jac Lintjes, Titia Bovee, Riet Vaessen en Mien Bovee

Jeu de boules

Riet Vaessen
wint uitwisseling
Maasbree en Horst
René uit Maasbree met zijn buddy op het wedstrijdparcours
Veertig recreanten doorliepen
met hun buddy’s in kleine groepen de
onderdelen van de triathlon zonder
tijdsdruk. Het belangrijkste was dat zij,
ondanks hun beperking, mee konden
doen aan dit sportevenement. In totaal
gingen ze 10 minuten zwemmen, één
(3,3 kilometer) of twee (6,6 kilometer)
rondes fietsen en 15 minuten (hard)
lopen. De eindstreep werd door
iedereen gehaald. In een rolstoel, met
krukken, op een loopfiets en gewoon
te voet. Iedereen was winnaar en
kreeg een medaille en certificaat
van deelname. Later die middag

startten de 10 deelnemers aan het
wedstrijdparcours. Zij moesten 250
meter zwemmen, 10 kilometer fietsen
en 2,5 km hardlopen. In tegenstelling
tot het recreantenparcours ging het
hierbij wel om de beste tijd. Vanuit het
zwembad gingen de deelnemers de
fiets op. Met een razende vaart kwam
er een diversiteit aan fietsen voorbij,
zoals een racefiets, handbike en
tandem. Of ze nu een verstandelijke
beperking of een vorm van autisme
hadden, blind of deels verlamd zijn,
het weerhield niemand ervan om
te gaan voor de eerste plaats. Na

Garçon is een jonge en dynamische folderverspreider uit Horst met het
grootste bereik in de gemeenten Peel en Maas, Horst aan de Maas en Venray.
Wekelijks bereiken onze bezorgers in dit gebied bijna 60.000 brievenbussen!

BEZORGERS
HALLO PEEL EN MAAS
Garçon is per direct op zoek naar bezorgers voor een route in Egchel en Panningen
voor het nieuwsblad HALLO Peel en Maas. Een baan met leuke bijverdiensten.
Werkzaamheden:
Elke donderdag een paar uurtjes beschikbaar zijn om het nieuwsblad te bezorgen.
Interesse of informatie?
Mail naar bezorgers@garcon.nl of bel 085 071 10 90.

een spannende eindstrijd op de
atletiekbaan won uiteindelijk René
uit Maasbree. Omar uit Tegelen werd
tweede en Ron uit Reek derde.
MEE en Iedereen Kan Sporten
kijken terug op een geslaagde dag.
“Het was een fantastische dag”, laat
die weten. “We hebben onze belofte
waargemaakt en ervoor gezorgd dat
iedereen, met welke beperking dan
ook, de triathlon heeft kunnen ervaren. Dat is ook wat dit evenement
uniek maakt. De X-triathlon is zo aangepast dat iedereen mee kan doen.”

Door: Jan Vaessen, jeu-de-boulesclub Breetanque
De jaarlijkse uitwisseling tussen jeu-de-boulesverenigingen
Breetanque uit Maasbree en JBC uit Horst vond deze keer plaats op
donderdag 14 juni in Horst. Van elke vereniging namen twintig spelers
deel aan de uitwisseling.
Aanvankelijk was het weer de
clubs goed gezind en werden er
drie rondes gespeeld. De finale die
daarop zou volgen, kon echter niet
gespeeld worden vanwege de regen.
Uiteindelijk waren er zes spelers die
drie wedstrijden gewonnen hadden
en van deze zes had Riet Vaessen
(+27) van Breetanque Maasbree de
beste score behaald. Hierdoor werd
ze winnaar van de, ondanks het

weer, geslaagde uitwisseling, aldus
de organisatie.
Verder behaalde Titia Bovee
(+22) van JBC Horst de tweede
plaats. Mien Bovee (+21) werd derde
en Wiel Verhaagh (+15) werd vierde,
beiden zijn lid van de vereniging uit
Horst. De vijfde plaats ging naar Jac
Lintjes (+8) en de zesde plaats naar
Trudy Hegger (+5), beiden lid van
Breetanque uit Maasbree.

(Foto: Francina Kedon)

Wil je starten met een nieuwe uitdaging, zoek jij een afwisselende baan,
werk je graag met een natuurproduct en samenwerkend in een professioneel team?
Wij zijn op zoek naar

Enthousiaste medewerk(st)ers
tuinplantenkwekerij
(Fulltime of parttime)

We bieden je een baan aan waarin je het
allroundvak ‘tuinplanten kweken’ leert.
Wij exporteren tuinplanten naar klanten
in geheel Europa, de tuinplanten wordt gekweekt
in potten, in kassen en op speciale velden.
De tuinplantensector biedt vele
toekomstmogelijkheden.
Voor een impressie van ons bedrijf
zie de website of maak een afspraak.
Je kunt schriftelijk reageren per mail.
Stuur je CV en/of diploma’s mee.

Handelstraat 17 5961 PV Horst 085 07 11 090 bezorgservice@garcon.nl

www.leendersplants.nl | info@leendersplants.nl
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Kunstuitwisseling Peel en Maas
en Grevenbroich
Ans Joosten van atelier Lab Del Art uit Panningen en Gereon Riedel uit de partnergemeente van Peel en Maas
Grevenbroich starten samen een kunstexpositie. De beeldhouwwerken zijn op woensdag 27 juni in Duitsland te
zien en op vrijdag 7 september zijn ze te bewonderen in Nederland. Het is de eerste kunstexpositie tussen
kunstenaars uit Peel en Maas en Grevenbroich.
De expositie heet ‘Zerbrechliche
Aggression - Kunst zwischen Maas
und Erft’ en wordt geopend op woensdag 27 juni door de burgemeester van
Grevenbroich. Cultuurpodia Peel en
Maas nodigt mensen uit de gemeente

uit aanwezig te zijn bij de opening.
Het adres waar de expositie te zien is,
is Kölner Strasze 27 in Grevenbroich.
Beide beeldhouwers zijn daarbij aanwezig. De eerste kunstexpositie tussen
de partnergemeenten Peel en Maas en

Grevenbroich wordt geïnitieerd door
de organisaties Partnerschaftsverein
en Verkehrsverein van Grevenbroich
en Cultuurpodia Peel en Maas. Op vrijdag 7 september komt de kunstexpositie naar Panningen.

Schilderijen, keramiek, glas en fotografie

Nieuwe kunstexpositie in Meijel
Bij zorgcentrum Sint Jozef Wonen en Zorg in Meijel is op zaterdag 2 juni een nieuwe kunstexpositie geopend.
Er zijn ongeveer honderd werken te zien van zeven verschillende kunstenaars. De expositie duurt tot en met
maandag 27 augustus en is dagelijks geopend.
De tentoonstelling wordt gehouden in de binnentuin van het zorgcentrum, waar bezoekers op drie
etages een diversiteit aan kunst
kunnen bewonderen. Het gaat om
schilderkunst, keramiek, glaskunst
en fotografie. Zo is er werk te zien
van keramiek- en glaskunstenares
Mia van Roy en zijn er foto’s van de

Meijelse vriendinnen Irmgard Klein
en Monika Grijmans te bezichtigen
met de thema’s portretten, natuur en
gebouwen. Verder exposeren er vier
kunstenaars uit de schildersgroep van
Anita Hoebergen uit Ommel. Dit zijn
Alda Konings, Gerard van Bussel, Henk
Kessels en John Dielissen. Voor deze
schilders is realistisch schilderen het

uitgangspunt, maar er is ook abstract
werk te zien.
De binnentuin met de expositie is
gratis te bezoeken van maandag tot
en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur
en op zaterdag en zondag van 13.30
tot 17.00 uur. Ga voor meer informatie
naar www.sintjozefwonenenzorg.nl/
actueel

Voorlezen in Meijelse kerk

Schrijfster Jasmijn Derkx spreekt
over debuutroman
Schrijfster Jasmijn Derkx, van wie in december 2017 haar eerste roman verscheen, spreekt op zondagmiddag
24 juni in de kerk van Meijel over haar boek ‘Wegens Hemelvaart gesloten’. Het boek is gebaseerd op het levens
verhaal van haar vader en ook de kerk van Meijel speelt een belangrijke rol in het boek.
De roman is een historisch en
tegelijk eigentijds werk waarin
het waargebeurde verhaal van
haar vader Martijn en de bekende
theoloog Edward Scillebeekx centraal
staat. Ze schreef het verhaal aan
de hand van nagelaten memoires
van haar vader, nadat hij was

overleden aan een ongeneeslijke
ziekte. Het boek geeft ook een
beeld van de katholieke kerk
vanuit een persoonlijk perspectief
en het verhaal kan gezien worden
als een geschreven pleidooi voor
barmhartigheid.
Het is mogelijk om de schrijfster

te ontmoeten en te spreken op
zondag 24 juni. Vanaf 14.00 uur leest
ze, op de verhaallocatie in de kerk
van Meijel, fragmenten voor uit het
boek en zal ze delen van het verhaal
verduidelijken. Na de koffiepauze is
het mogelijk in gesprek te gaan met
de schrijfster.

Harmonie en jeugdorkest

Pleinconcert in Panningen
Koninklijke Harmonie Concordia uit Panningen geeft samen met het Jeugdorkest Peel en Maas een concert op
de markt in Panningen. Het concert vindt op vrijdag 29 juni om 19.00 uur plaats.
Met het concert sluit de Panningse
harmonie haar muzikale seizoen
af, waarbij het concert met Suzan
Seegers op 21 april een hoogtepunt

was. Tijdens de uitvoering op 29 juni
wordt er zomerse muziek ten gehore
gebracht en zal ook zanger Pim van
Wylick een bijdrage leveren. De har-

monie musiceert samen met het
jeugdorkest en daarnaast treedt de
slagwerkgroep op. Het concert is gratis
toegankelijk.

Tijdens kunstsymposium

Zomeravondconcert in Baarlo
Mannenkoor de Baolderse Hofzengers organiseert op vrijdag 22 juni een zomeravondconcert in Baarlo,
waarbij diverse koren uit de regio hun opwachting maken. Het concert vindt plaats op de kasteelweide in het
centrum van Baarlo, waar op dat moment ook nog de zes beeldhouwers van het kunstsymposium Baarlo
Steengoed! aan het werk zijn.
Bezoekers kunnen op 22 juni
vanaf 20.30 uur in de feesttent
op de kasteelweide luisteren naar
optredens van de Maaszengers uit
Hout-Blerick, het Koninklijk Gemengd
Koor Orpheus uit Blerick, het Kerkelijk
Herenkoor, de Baolderse Hofzengers

uit Baarlo en popkoor The Inspiration
uit Venlo.
Verder zijn op 22 juni ook
de beeldhouwwerken van
zes internationaal bekende
beeldhouwers te bewonderen.
De beeldhouwers zijn bezig met

de afwerking en verfijning van
sculpturen waar ze sinds 9 juni aan
werken. Stichting Baarlo Leeft!,
initiator van het kunstsymposium,
vroeg het mannenkoor om het
zomeravondconcert tijdens het
kunstsymposium te houden.
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Kunstroute door
Panningen en Beringe
Op zes plekken in Panningen en Beringe stellen negen kunstenaars uit de gemeente op zondag 24 juni hun
kunstwerken tentoon voor de kunstroute. Er zijn onder meer schilderijen, beeldhouwwerken, pulp art, keramiek,
glas-in-lood, glasfusing, edelsmederij en metal art te zien.
De kunstenaars zijn zelf
aanwezig om te vertellen over hun
werken die worden tentoongesteld
in kunstateliers, tuinen en eigen
expositieruimtes. “De route is
ongeveer 10 kilometer lang en kan
uitstekend per fiets of auto afgelegd
worden”, aldus KunstHelden, de
organisatie achter de route. Starten
kan op elk willekeurig punt van de
route.
In Panningen zijn schilderijen
en kunstpalen te bewonderen van
Marion Verhaegh te bewonderen op
Schoutenring 69. Een paar huizen

verder, Schoutenring 73, laten
Tina Meijers (beeldhouwwerken)
en Wilma Renkens (edelsmid en
sieraden) hun kunstwerken zien. Op
het Schout Saelberngenplantsoen 16
toont Theo Ferfers zijn schilderen.
Ook nog in Panningen zijn op
de Steenstraat 18A de gezamenlijke
werken van Almie Willems
(schilderijen) en Hilda Mulder
(keramiek) te zien. Op de Stokserweg
vertellen Josanne Gommans
(schilderijen) en Pim Timmermans
(metal art) over hun werken. Petra
Deensen (glas-in-lood en glasfusing)
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Optreden Math
Craenmehr in Kessel
Math Craenmehr brengt zondag 1 juli 47 jaar aan podiumervaring
mee naar de nieuwe editie van het muziekevenement Den Soeten Inval
in Kasteel De Keverberg in Kessel. De zanger treedt daar op voor onge
veer 100 gasten.

en Heidi Cox (pulp art) zijn de
enigen die in Beringe hun spullen
opstellen. Hun werken zijn te zien op
Kaumeshoek 14.
De Kunstroute van KunstHelden
werd twee jaar geleden voor het
eerst georganiseerd als spontaan
initiatief van lokale kunstenaars die
graag eens hun werk wilden tonen
aan het publiek. De keuze werd
gemaakt voor een laagdrempelige
opzet en informele setting door bij de
kunstenaars thuis te exposeren.
De kunstroute op zondag 24 juni
duurt van 11.00 tot 17.00 uur.

Buitenspeeldag op
Panningse basisschool
Basisschool de Wissel in Panningen deed op woensdag 13 juni mee aan de nationale Buitenspeeldag. De dag
is een initiatief van nationaal jeugdfonds Jantje Beton met als doel om kinderen te stimuleren om buiten te spe
len en te sport in hun eigen buurt.

Craenmehr is ook wel bekend
als lid van het zangduo Um&Um. De
61-jarige troubadour uit Horst treedt
regelmatig op in verzorgingshuizen
of hospices. “Het is een muzikant
die weet waar zijn kracht ligt om
mensen te raken”, aldus de organisatie van Den Soeten Inval. De

zanger treedt voornamelijk op met
Nederlandstalige liedjes en nummers in het dialect, maar ook Engelsen Duitstalige liedjes staan op zijn
repertoire. Per editie van Den Soeten
Inval is er plek voor ongeveer 100
gasten. Het optreden begint om
11.00 uur en duurt tot 13.00 uur.

Ter versterking van het team in de huishoudelijke dienst zijn
wij op korte termijn op zoek naar:

HUISHOUDELIJK
MEDEWERKER
Gemiddeld 11 uur per week, flexibel inzetbaar

Werkzaamheden
Het verrichten van schoonmaakwerkzaamheden binnen
Vincent Depaul, in de algemene ruimte en op de verzorgings- en
verpleegafdeling.

De Panningse basisschool had voor
allerlei activiteiten gezorgd tijdens de
Buitenspeeldag. Op de speelplaats, op
het veldje en in het park konden kin-

deren skeeleren, geschminkt worden,
bellen blazen en zich uitleven op een
springkussen en een stormbaan. Ook
was er een skelterroute uitgezet en

konden kinderen diverse balsporten
zoals voetbal en handbal beoefenen.
De dag werd afgesloten met een ijsje
voor alle kinderen.

Zomerleesclub in
Panningen

Dienstverband
Je krijgt vooralsnog een arbeidsovereenkomst voor 1 jaar
aangeboden.

Speciaal voor de mensen die in juli en augustus niet op vakantie gaan, wordt er dit jaar voor het eerst een
zomerleesclub gehouden in Panningen. Senia, de landelijke organisatie van leesclubs, is initiator en werkt voor
de zomerse leesclub samen met Bibliotheek Panningen.
Deelnemers aan de zomerleesclub
lezen drie romans die besproken
worden aan de hand van leeswijzers
met gespreksvragen. Het thema is Een
reis door het leven. De drie boeken die
besproken gaan worden, zijn ‘Je ziet
mij nooit meer terug’ van Sonja

Barend, ‘De acht bergen’ van Paolo
Cognetti en ‘De Heilige Rita’ van
Tommy Wieringa. De leesclub gaat door
zodra vier mensen uit Peel en Maas
zich aangemeld hebben. Zij worden in
contact gebracht met elkaar en in
onderling overleg wordt de eerste

Wij vragen
• Je hebt oog voor hygiëne, ordelijkheid en presentatie
• Je werkt nauwkeurig
• Je bent in staat om zelfstandig werken
• Je weet van aanpakken
• Je bent flexibel
• Je bent ook inzetbaar tijdens vakanties
• De werktijden zijn tussen 7.30 uur en 15.00 uur

afspraak gemaakt. De leesclub kan op
bepaalde tijden gebruik maken van
ruimte in de Panningse bibliotheek.
Kijk voor meer informatie over het
initiatief en de kosten op www.senia.nl
Aanmelden voor de club kan door een
mail te sturen naar info@senia.nl

Salaris
Wij bieden je een salaris en rechtspositie conform
de CAO– VVT. FWG 10.
Informatie
Voor informatie over deze functie kun je terecht bij
mevrouw W. de Bruijn - v.d. Asdonk, Teamleider facilitaire dienst,
bereikbaar via telefoonnummer: 077-3088755.
Solliciteren
Je schriftelijke sollicitatie kun je tot en met 5 juli sturen naar
mevrouw W de Bruijn - v.d. Asdonk, Schoolstraat 15,
5981 AH Panningen of mailen naar info@vincentdepaul.nl
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Agenda t/m 28 juni 2018
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Rabobank Jeugdvierdaagse
(t/m 23 juni)

Indoorcycling-marathon voor
Duchenne

Presentatie schrijfster Jasmijn
Derkx over debuutroman

Tijd: start vanaf 18.00 uur
Organisatie: Rabobank
Locatie: start Wilhelminaplein Panningen

Tijd: 13.00-17.00 uur
Locatie: Sporthelden Panningen

Tijd: 14.00 uur
Locatie: kerk Meijel

Basiscursus libellen, dagvlinders
en sprinkhanen

Tennistoernooi Wimbledon
aan de Maas

Koningsfeest en receptie
met optreden Marleen Rutten

Tijd: 19.30-22.00 uur
Organisatie: IVN Helden
Locatie: IVN-lokaal Kloosterstraat Helden

Tijd: 13.00 uur
Organisatie: TC Tonido
Locatie: tennisclub Tonido

Tijd: 15.00-16.30 uur
Organisatie: Schuttersgilde St. Lambertus
Locatie: ‘t Café Helden

Zumba workshop voor Stichting
Beweeg je Vrij

Muziek onder de Toren met
optreden Die Heimatkapelle

Tijd: 18.30-21.00 uur
Locatie: Mafcentrum Maasbree

Tijd: 13.30-16.45 uur
Locatie: Raadhuisplein Panningen

X-Factory Dans Summer Party
interactieve disco

Mixtoernooi handbalvereniging
BSAC Maasbree

Tijd: 19.30- 22.30 uur
Locatie: Mafcentrum Maasbree

Tijd: 14.30 uur
Organisatie: HV BSAC
Locatie: Veldsehuizen 1, Maasbree

Zomeravondconcert

Muziekevenement Peeltoernooi

Tijd: 20.30 uur
Organisatie: Baolderse Hofzengers
Locatie: kasteelweide Baarlo

Tijd: 14.40 uur
Locatie: gemeenschapshuis D’n Binger Meijel

Dagwandeltocht Rabobank
Jeugdvierdaagse

Defilé Rabobank Jeugdvierdaagse

Tijd: vanaf 09.30 uur
Locatie: bij sportpark De Starte Meijel

zo
24
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Kunstroute Panningen en Beringe
Tijd: 11.00-17.00 uur
Locatie: Schoutenring 69 en 73, Schout
Saelberngenplantsoen 16
Steenstraat 18A en Stokserweg Panningen,
Kaumeshoek 14 Beringe

Muziekevenement Peeltoernooi
Tijd: 12.00 uur
Locatie: gemeenschapshuis D’n Binger Meijel

VAKGARAGE
PEETEN BV

APK

tel. 077 477 15 90

Rabo Woonproeverij!
Een avond voor iedereen die een huis wil kopen of huren,
maar nog niet helemaal weet wat de mogelijkheden zijn.
28 juni 2018, 19.00 - 22.00 uur, Kasteel de Keverberg, Kessel.

Meer info en aanmelden op www.rabobank.nl/pml

Modderdag
Tijd: 14.00-17.00 uur
Organisatie: IVN Helden, gemeente Peel en Maas en
Stichting Bosbeheer
Locatie: omgeving camping De Heldense Bossen
Helden

Informatieavond Hulp in het
Huishouden

Informatiebijeenkomst
over hoogspanning Kessel en
Kessel-Eik
Tijd: 19.30 uur
Locatie: gemeenschapshuis De Paort Kessel

Tijd: 10.00-13.00 uur
Organisatie: Stichting Repair Café Peel en Maas
Locatie: bibliotheek Baarlo

www.vakgaragepeetenbaarlo.nl

wo
27
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Tijd: 10.00-11.30 uur
Locatie: bibliotheek Panningen

Tijd: 19.00 uur
Organisatie: Dorpsondersteuner Mia Ewalts
Locatie: MFA ‘t Hoës van Bree Maasbree

Repair café Baarlo

Onderhoud en
reparatie van
alle merken

Ontmoetingsochtend voor
werkzoekenden

Tijd: vanaf 17.00 uur
Locatie: Mariaplein Helden

Tijd: start vanaf 07.30 uur
Organisatie: Rabobank
Locatie: start bij café Dotje Markt 15, Panningen

Peelpush-toernooi (en 24 juni)
met aansluitend feestavond

di
26
06

do
28
06

Inventarisatieavond Kwakvors
Tijd: 19.00 uur
Organisatie: IVN Helden
Locatie: vertrekt bij Ontginningsweg Grashoek

Jouw agendapunt hier?
Wil je de activiteiten van jouw organisatie
ook in deze agenda zien? Mail je agendatip naar
redactie@hallopeelenmaas.nl

wanneer mag uw
dekbed op vakantie?

www.poetszorg.nl
Tel. 06 14 82 72 00

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

10%

korting

op dekbed

reiniging
actie geldig
tot 30 juni

Tel. 077-3072462
www.vanhalstomerij.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
Spreekuur
Iedere dinsdag van 10.30 tot
11.30 uur in de sacristie.
Kerkdiensten
Zondag 24 juni
H. Mis 09.30 uur – koor
Doopviering 11.30 uur Milan
Coppelmans
Woensdag 27 juni
H. Mis 09.00 uur in sacristie

Parochie Egchel
Misintenties NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
T 077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 24 juni
H. Mis 11.00 uur
Zondag 1 juli
Geen H. Mis

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

Cluster MKBE

Spreekuur in kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
Zondag 24 juni
H. Mis 11.00 uur t.i.v. Theodora
Schoeber (jaardienst), Tinus
Spreeuwenberg en Wiel
Spreeuwenberg

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 24 juni
H. Mis 10.00 uur – herenkoor t.i.v.
Extra collecte vw de weekboekjes.

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 23 juni
Geen H. Mis

Gielen en dochter Lucie. Voor de intenties van de Mariakapel op het kerkhof.

Parochie Maasbree

Parochie Kessel

Misintenties NL58RABO0131001973
Pastorie Dorpstraat 4 T 077 465 12 19
E par.aldegundismaasbree@hetnet.nl
W www.parochiemaasbree.nl
Kerkdiensten
Zondag 24 juni
H. Mis: 11.00 uur - dankviering
samen met de kinderen van groep
4 van de basisschool die zondag 27
mei de Eerste H. Communie hebben
ontvangen.
Assistentie: Mevr. Elly Gooren –
Mevr. Marlies Steijvers
Intenties: Jaardienst Toos Smits-

Gezinsbijdrage NL39RABO0125305311
Pastorie Dorpstraat 13
T 077 462 12 65
E lajverhaag@parochiekessel.nl
Kerkdiensten
Woensdag 20 juni
19.00 uur. Dankviering Eerste
H.Communie
Zaterdag 23 juni.
19.15 uur. Zes wekendienst voor Mevr.
Truus Timmermans van den Beuken.
Woensdag 27 juni
9.00 uur. H.Mis voor de zieken van de
parochie.

Zaterdag 30 juni
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 21 juni
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen
09.30-10.00 uur Stille Aanbidding
Zaterdag 23 juni
H. Mis 19.00 uur – dameskoor t.i.v.
Jan Derckx (jaardienst); Harrie
Hebben (jaard), Nellie Bollen;
Mart Verheijen ; Jac. Beijers (coll);
Ouders Verscharen, Miet LindersVerscharen, Riek en Harrie StrijbosVerscharen; Ans Verscharen en
Wiel Verscharen; overl. ouders Sef
Koopmans en Leen Koopmans-Zegers
(verj); Piet Neessen en To NeessenHendriks; Gerard van de Vondervoort
(verj); Nellie van Rijt-Coolen;
uit dankbaarheid.

Zaterdag 30 juni
19.15 uur Overleden ouders Piet
Bouten en Anna van Helden.
Mededeling
Onze oprechte deelneming aan de
familie Houba van der Putten met het
overlijden van Tante Dora.

Parochie Baarlo
Misintenties NL31RABO0103903860
Pastorie Markt 3
T 077 477 12 75
E kapelaan@parochiebaarlo.nl
W www.parochiebaarlo.nl
Kerkdiensten
Zaterdag 23 juni
17.00 uur H. Mis in Verzorgingshuis Ter
Borcht.

GEDICHTEN
Sonnet voor Omroep P&M
Onze omroep biedt in lokaal verband
programma’s aan op velerlei terreinen
in beeld en klank als bruisende fonteinen,
door golven uit magisch medialand.
Cultuur en podia, sport en spel en politiek,
brengen boeiend nieuws voor kijker en ook luisteraar.
Daardoor komen zender en ontvanger tot elkaar,
tevens genietend van daarbij passende muziek.
In het kloppend hart van studio en daarbuiten
zwoegen vele regisseurs en hun assistenten
in vakkundig enthousiasme, niet te stuiten.
Omroep P&M, kleine stip op wereldkaart,
is onze dank, gelukwens en complimenten
bij deze vijfentwintig jaar ten volle waard.

Zondag 24 juni
H. Mis in het Missiehuis om 10.30 uur
Dinsdag 26 juni
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Woensdag 27 juni
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Donderdag 28 juni
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Overleden: Harrie van den Beucken,
87 jaar

www.vincentiusparochies.nl

Parochie Panningen

Pastoor Peter van der Horst
077 307 14 88 | 06 21 20 21 18
pet.horst@home.nl

Misintenties NL44 RABO 0141900660
Parochiecentrum
Wilhelminastraat 14
T 077 307 13 88
info@parochiecentrumpanningen.nl
Open maandag- dinsdag- woensdag
en donderdag 09.00 tot 11.30 uur
Kerkdiensten
Donderdag 21 juni
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Vrijdag 22 juni
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Zaterdag 23 juni
H. Mis 19.00 uur – Gemengd koor
t.i.v. Joke Goes; Mia Gielen en Giel
Peters; Jo Ramaekers (jaardienst);
Joep Chatrou (bgv. verj.)

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 24 juni
9.30 uur H. Mis. Zang Gemengd koor.
Jaard. Anna Engels. Piet Smedts wegens
verjaardag. Fam. Speijcken-Raijmakers.
Donderdag 28 juni
8.30 uur H. Mis.

Parochie Kessel-Eik
Misintenties NL41RABO0125300522
L. Timmermans T 077 462 16 78
Kerkdiensten
Zondag 24 juni
9.30 uur Jacobus Jacobs.
Zondag 1 juli
9.30 uur Voor de parochie.
Mededeling
De waterkraan op het kerkhof is weer
hersteld. Hartelijk dank voor jullie begrip.

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

Houthandel & Timmerbedrijf
Houthandel
& Timmerbedrijf
Rene van Ophoven
v.o.f.
Rene van Ophoven v.o.f.
Meijelseweg 3 • 5985 NH Beringe
06 223 712 88 • renevanophoven@gmail.com

ONDERHOUD
EN REPARATIE VAN
ALLE MERKEN
Vakantie Check € 19,95
APK keuring € 29,- *
Kleine onderhoudsbeurt
v.a. € 145,- *
Grote onderhoudsbeurt
v.a. € 259,- *
*Altijd prijsopgave vooraf

Pierre Wilms

Maandag 25 juni
18.30 uur Stille Aanbidding
19.00 uur Rozenkrans
Dinsdag 26 juni
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen,
aansluitend koffiedrinken
Woensdag 27 juni
H. Mis 10.30 uur ! (Sint Jozef Wonen
en Zorg)
Donderdag 28 juni
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen
09.30-10.00 uur Stille Aanbidding

Kalisstraat 30, Meijel
T 077 466 1449
www.joostenauto.nl

Meijelseweg 3 • 5985 NH Beringe
phoven@gmail.com
ge • 06 22 37 12 88 • renevano
Meijelseweg 3 • Berin06
223 712 88 • renevanophoven@gmail.com

EZOCHT
MEDEWERKERteG
rhanden
met twee rech

Farm
Houthandel &BoeBaDoe
Timmerbedrijf
De leukste boerderij in Beringe
Rene van Ophoven
v.o.f.
met een boerenterras, speelweide,
dierenweides en vele leuke activiteiten:
• Kinderfeestjes
• Groepsuitjes
• Koe knuffelen

Houthandel & Timmerbedrijf
Rene van Ophoven v.o.f.

HAAMBERGWEG 14, BERINGE • 06-41052369 • WWW.BOEBADOEFARM.NL

HORST

ROERMOND

HEERLEN

In de Cramer 148
Witveldweg 100
Burghoffweg 13
(Gevestigd binnen Interchalet) (Gevestigd tegenover Retailpark) (Gevestigd op de Woonboulevard)
T. 045-5751230
T. 077-3982234
T. 0475-691548

compleet met vaatwasser, combimagnetron, gaskookplaat, koelkast
afzuigkap, spoelbak, werkblad en 5 jaar apparatuurgarantie

WWW.SUPERKEUKENS.NL

compleet met koelkast, oven, vaatwasser, inductiekookplaat,
afzuigkap, spoelbak, werkblad en 5 jaar apparatuurgarantie

Moderne, greeploze keuken in matzwart 310 x 247 cm

Elias

stĳlvol uiterlĳk met praktische indeling 285 x 185 cm

€ 7499,-

Trent

€ 3999,-

ALTIJD DIRECT DE BESTE PRIJS

ALTIJD DIRECT DE BESTE PRIJS

