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Weekend lang volley
Het hele weekend volleybal en feest, zo zag het weekend van zaterdag 23 en zondag 24 juni eruit in Meijel. Bij sportpark De Starte in Meijel vond het Peelpush
Toernooi plaats. Volleyballers van alle leeftijden en allerlei niveau’s namen deel aan het toernooi, dat volleybalclub Peelpush uit Meijel organiseerde. In de feesttent was
er na afloop van de wedstrijden muziek van dj Willie en zanger Arjon Oostrom. Toen het feestje daar eenmaal ten einde was, kropen diverse volleyballers hun tent in op de
Peelpush Camping bij camping Nieuwehof die speciaal voor het toernooi was opengesteld. (Foto: Wim Simons)

Raad van State geeft omwonenden gelijk

Gemeente moet plan
De Fabriek aanpassen
Gemeente Peel en Maas moet een deel van het bestemmingsplan, dat onder andere uitbreiding van de
activiteiten bij De Fabriek in Maasbree mogelijk maakt, aanpassen. Dat heeft de Raad van State woensdag
27 juni bekendgemaakt.
De gemeenteraad van Peel en
Maas gaf vorig jaar juni De Fabriek
groen licht voor het uitbreiden
van de horeca-activiteiten en de
realisering van maximaal achttien
zorgappartementen. Omwonenden
maakten al eerder bezwaar tegen
de plannen. Zij vrezen onder meer
dat de door de uitbreiding van de
activiteiten er een toename van

parkeer- en geluidsoverlast komt.
De bezwaren zijn niet gericht tegen
de zorgwoningen.

Omwonenden niet
eens met gemeente
De gemeenteraad was
toentertijd van mening dat
exploitant Rendiz genoeg had

gedaan om eventuele overlast
zoveel mogelijk te beperken.
De omwonenden waren het
daar niet mee eens. De Raad
van State heeft zich over de zaak
gebogen en concludeert nu dat
het bestemmingsplan op een
aantal punten aangepast moet
worden.
Lees verder op pagina 04
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Hoogteparcours en bakfiets

Vwo’ers denken mee over Groote Peel
Leerlingen van het Bouwens in Panningen presenteerden onlangs hun
duurzame adviezen met betrekking tot Nationaal Park de Groote Peel in
de collegezaal van de school. Een deskundige jury beoordeelde de
adviezen en gaat kijken of het idee van de winnende groep daadwerkelijk
te realiseren is.
Vier adviesbureaus van jongeren
uit 4 vwo gaven in hun presentaties
antwoord op de vraag ‘Hoe kan
Nationaal Park de Groote Peel
jongeren meer bewust maken van
het positieve effect van de natuur
op de gezondheid?’. Adviesbureau
Peelpret werd met haar bakfiets-
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concept, en het idee om een
hoogteparcours te bouwen aan de
randen van het nationale park, door
de jury tot winnaar gekroond. De
leerlingen hadden bij hun concept ook
nagedacht over vervoer en de inzet
van sociale media. De jury bestond
onder andere uit David Moorrees, lid
van de werkgroep De Groote Peel en
beleidsadviseur van gemeente Peel en
Maas, Rob van Gameren, directielid
van de school, en Renske Visscher,
regiodirecteur van Stichting IVN
Natuureducatie.
Het Jongeren Adviesbureau wordt
georganiseerd door Stichting IVN
Natuureducatie en werd dit keer uitgevoerd in opdracht van Nationaal
Park de Groote Peel. In achttien lessen
leren leerlingen van het voortgezet onderwijs in groepjes hoe zij een
adviesbureau opstarten, om vervolgens als bureau onderzoek uit te

voeren op een gekozen duurzaam
vraagstuk. Het doel is om een advies
uit de brengen dat direct uitvoerbaar
is voor de opdrachtgevers.

Het project laat leerlingen nadenken over hun loopbaan-oriëntatie en
ze worden uitgedaagd om hun kennis
en vaardigheden te verbreden en hun

creativiteit, communicatieve eigenschappen, probleemoplossend vermogen en vermogen tot samenwerking
verder te ontwikkelen.

Bijdrage gemeenteraad gevraagd

Bevo wil De Heuf flink vernieuwen
Handbalvereniging Bevo Hc uit Panningen wil op korte termijn sporthal De Heuf verbouwen, de thuisbasis van de vereniging. Ze wil onder andere
een nieuwe vloer in één van de sporthallen. In een brief aan de gemeenteraad van Peel en Maas vraagt Bevo financiele steun voor de verbouwing.
Om in de toekomst de sporthal
te kunnen blijven gebruiken, wil
de vereniging graag investeren in
het pand. Volgens de vereniging
is namelijk op korte termijn een
nieuwe vloer nodig voor Hal 1.
De kosten hiervoor zijn geschat
op ongeveer 101.000 euro. Daarvan
heeft de provincie toegezegd een
derde te betalen, maar alleen als de

gemeente ook meedoet. Verder wil ze
twee beachhandbalvelden aanleggen,
die ook te gebruiken zijn voor sporten
als beachvolleybal en beachvoetbal.
Hiervoor is nog eens 23.000 euro
nodig, waarvan Bevo 5.000 euro zelf
inbrengt.
De vereniging wil het pand ook
duurzamer maken. In 2016 werd
alle elektriciteit al vervangen door

honderden zonnepanelen op het
dak te plaatsen en de vereniging
wil nu graag het gasverbruik tot het
minimale terugbrengen. Dit kost
waarschijnlijk 80.000 euro. Voordat
wordt gestart met de verouwing,
wil Bevo een energiescan laten
uitvoeren om erachter kunnen komen
welke investeringen precies nodig
zijn. Ten slotte zijn er plannen om te

zorgen voor permanente woonunits
voor jonge tophandbalspelers die
tijdelijk van huis zijn te realiseren.
De vereniging wil deze mogelijkheid
eerst onderzoeken.
De handbalvereniging is een
vereniging uit Panningen, biedt op
allerlei niveaus handbalsport aan
en viert dit jaar haar vijftigjarig
jubileum.

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

Borstkankeronderzoek in Meijel

Bezoek- en correspondentieadres
Raadhuisstraat 168
5981 BJ Panningen

Bevolkingsonderzoek Zuid gaat op dinsdag 3 juli van start met een borstkankeronderzoek in Meijel. Het onderzoek is voor vrouwen van 50 tot en
met 75 jaar, omdat bij hen de kans op borstkanker het grootst is. Dankzij het onderzoek kan borstkanker in een vroeg stadium ontdekt worden. Dat
verhoogt de kans op genezing.

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.

Alle vrouwen in de doelgroep
worden één keer in de twee jaar uitgenodigd. Het borstonderzoek vindt
plaats in een verplaatsbaar onderzoekscentrum dat vanaf 3 juli op het
plein naast het Alexanderhof staat
op het Alexanderplein. Na Meijel
verhuist het onderzoekscentrum naar

Kessel. Ieder jaar wordt in Nederland
bij ongeveer één op de acht vrouwen
borstkanker vastgesteld. Daarmee is
borstkanker de meest voorkomende
vorm van kanker in Nederland. De
kans op genezing wordt met name
bepaald door het stadium van de
ziekte op het moment van ontdekking.

Vroege ontdekking verhoogt de kans
op genezing aanzienlijk en er is vaker
een borstsparende operatie mogelijk.
Bij het onderzoek worden digitale
röntgenfoto’s gemaakt van de borsten. Binnen tien werkdagen volgt een
schriftelijke uitslag. Tijdens de vorige
ronde was de opkomst in Meijel 88,37

procent. Dat komt neer op 874 vrouwen. Daarvan werden 21 vrouwen
doorverwezen voor nader onderzoek. Bel voor meer informatie over
het bevolkingsonderzoek op werkdagen tussen 09.00 en 13.00 uur naar
088 00 01 340 of kijk op
www.bevolkingsonderzoekzuid.nl

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.

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

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

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

OOK VOOR UW TUINHOUT
GEHELE BOUWVAK GEOPEND

Hadé Collection
VOOR SFEER IN HUIS

Wij geven advies bij u thuis
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• binnenzonwering
• vloerbedekking
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voor een afspraak
Hanny Derks
Tel. 077 – 477 33 75

www.hadecollection.nl

28
06

Vragen aan college

VVD wil aandacht voor
mindervaliden in Meijel
Raadslid Teun Heldens van de VVD Peel en Maas heeft vragen gesteld aan het College van B&W over de
toegankelijkheid van het Meijelse centrum voor mindervaliden. Volgens Heldens ontvangt de VVD veel signalen
dat het centrum slecht toegankelijk zou zijn voor mindervaliden.
“Op een drukke dag is het voor
mensen met een rollator of rolstoel
een grote uitdaging om zich zelfstandig door de dorpsstraat te bewegen.
Enkele cliënten van de lokale afdeling van de Zonnebloem hebben dit
tijdens de Wandeldriedaagse, die
onlangs plaatsvond, nogmaals benadrukt en ook laten zien”, aldus Heldens
in zijn begeleidend stuk aan het college. Het probleem ontstaat volgens

Heldens door ongelukkig geplaatste
lantaarnpalen, smalle voetpaden, parkeerplaatsen en wildgeparkeerde fietsen. “Wanneer enkele parkeerplaatsen
bezet zijn, kan men in gevallen niet
passeren waardoor mindervaliden
soms zelfs drie keer de weg over moeten steken om zich van de ene naar
de andere kant van de dorpsstraat te
verplaatsen. Dat levert weer onveilige situaties op voor deze kwetsbare

groep.” Heldens vraagt zich af of het
college bekend is met de problemen
voor mindervaliden. “Zo ja, zijn er al
stappen ondernomen om het centrum toegankelijker te maken voor
mindervaliden?”, vraagt het raadslid.
Hij vraagt zich daarnaast nog af of het
college bereid is om het probleem te
onderzoeken en met een verbeterplan
te komen. Het college neemt de vragen in behandeling.

Onderzoek naar
gemeenschapshuis Kessel
Dorpsoverleg Kessel heeft onlangs opdracht gegeven voor een haalbaarheidsonderzoek naar een nieuw
gemeenschapshuis in het dorp. Momenteel zijn de voorzieningen volgens de verenigingen in Kessel te veel
versnipperd. Daarbij wil gemeente Peel en Maas het eigenaarschap en beheer van het huidige gemeenschapshuis De Paort overdragen aan het dorp.
De Paort is volgens de verenigingen en Dorpsoverleg Kessel te klein en
te oud om dienst te doen als accommodatie voor alle activiteiten op het
gebied van welzijn, cultuur, sport en
zorg. “Aan de hand van de wensen en
behoeften van de verenigingen heeft
de werkgroep verschillende combinaties voor een multifunctionele accommodatie in Kessel verkend”, aldus
het dorpsoverleg. “In april heeft de
klankbordgroep van verenigingen

ingestemd met een verder onderzoek
naar een nieuw gemeenschapshuis.
Het gaat dan in ieder geval om de
huidige gebruikers van De Paort en
de activiteiten van Welzijn Kessel en
Kessel Eik.”
Uit de haalbaarheidsstudie
moet blijken hoeveel ruimten
er zouden moeten komen in
een nieuwe multifunctionele
accommodatie in Kessel en hoe groot
die verschillende ruimten moeten

zijn. Tevens wil de werkgroep in
beeld krijgen op welke locaties
in Kessel een gemeenschapshuis
van deze omvang gerealiseerd
kan worden. Het onderzoek wordt
uitgevoerd met ondersteuning van
een externe deskundige. “Zodra
de eerste resultaten bekend zijn,
zal met de klankbordgroep van
verenigingen overleg plaatsvinden
over vervolgstappen”, aldus het
dorpsoverleg.
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Grafheuvelgroep
opgespoord in Baarlo
In de naaldbossen bij De Meeren in Baarlo zijn het afgelopen jaar
grafheuvelgroepen ontdekt met tientallen heuvels, die tussen 1800 en
500 voor Christus werden gebruikt als begraafplaats. Ook in het
Venlose Zaarderheiken zijn dergelijke grafheuvelgroepen ontdekt.
Archeologen en studenten onderzochten tussen maandag 18 en vrijdag
22 juni de heuvels in de bossen.
De vondsten werden op internet gedaan door Twan Ernst, een
medewerker van gemeente Venlo op
de afdeling Erfgoed. Hij zag op het
Actueel Hoogtebestand Nederland
(AHN), een digitaal archief waar
hoogtegegevens van heel Nederland
in staan, ronde bulten in een stukje
Baarloos bos ter hoogte van Rinkesfort
en De Meeren. Na verder onderzoek
bleek dat het ging om grafheuvels.
Deze heuvels dateren waarschijnlijk
uit de midden bronstijd en vroege
ijzertijd, de periode tussen 1800 tot
500 voor Christus, aldus de onderzoekers. In die periode werden personen onder zo’n heuvel begraven. Van
maandag 18 en vrijdag 22 juni deden
archeologen en studenten archeologie
van de Universiteit Leiden onderzoek
naar de heuvels in Baarlo en Venlo.
De heuvels werden daarbij ingemeten, er werden profielen in kuilen
bestudeerd en er werden boringen

gezet om te bepalen in welke staat
de grafheuvels zich bevinden. In
Baarlo werden eerder dergelijke oude
vondsten gedaan. In 1934 vond een
boer Smits een e
 euwenoude bronzen
emmer, ook wel een situla genoemd,
die gebruikt werd als urn om crematieresten in te bewaren. Ook werden
er in die jaren a ardewerken urnen
gevonden. Mogelijk hebben deze
vondsten te maken met de grafheuvels die het afgelopen jaar zijn ontdekt. Adviesbureau op het gebied van
archeologische vondsten ArchAeO
ondersteunt beide betrokken gemeenten sinds de vondsten werden gedaan.
Het bureau wil de grafheuvelgroepen
verder wetenschappelijk onderzoeken,
ze beschermen en tegelijkertijd ook
toegankelijk en beleefbaar maken,
laat zij weten. De komende jaren wil
ze dan ook diepgaand onderzoek
doen. Ze volledig opgraven is niet het
plan, aldus ArchAeO.

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

Kunst in het groen
Negen kunstenaars uit Panningen en Beringe stelden zondag 24 juni hun werk thuis ten toon in
hun eigen ateliers, tuin of expositieruimte. De kunstwerken waren opgenomen in een 10 kilometer
lange kunstroute door en langs het groen, die bezoekers met de fiets of auto konden afleggen.
Er werden onder meer schilderijen, beeldhouwwerken, gesmede sieraden, keramische werken,
‘metal art’ en diverse soorten glaswerken tentoongesteld. De kunstroute KunstHelden werd twee
jaar geleden voor het eerst georganiseerd en is een spontaan initiatief van lokale kunstenaars die
hun werk graag willen laten zien aan het publiek in een informele setting: thuis.
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Uitwerking eisenlijst
Welkom lief ventje!

Geboren op
21 juni 2018

Wess

Onze ouders

Herm en Mia
Mertens-Kersten
uit Baarlo zijn op zondag 1 juli
60 jaar getrouwd
Namens de kinderen
en kleinkinderen
van harte gefeliciteerd

zoontje van
Dennis en Kim Jacobs
broertje van Finn
Karissendijk 2a
5987 NJ Egchel

De pedicure bij u aan huis.
Bel voor informatie of een afspraak
Petra Vossen 077 462 22 04.
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.
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.
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.
Pedicure aan huis.
Pedicure en schoonheidsbehandelingen
aan huis. Bel gerust voor
een afspraak 06 52 37 89 59
Kristel Grubben Maasbree.
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.

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

Aardappelen.
Wij bezorgen onze eigen geteelde
nieuwe aardappelen (Frieslanders)
gratis bij u thuis. Min. 5 kg. Absoluut
de lekkerste. Tevens uien te koop.
Tel. 077 307 88 53.
Voor groenteplanten, o.a. winterprei,
aardbeienplanten, klein fruit en
fruitbomen naar Thijs Huys, Langstraat
64 Horst-Hegelsom, tel. 077 398 35 52.
Zoete kersen en morellen plukken.
Zelfpluk kersen € 2,-/kg; morellen
€ 1,-/kg. Van Lankveld Tienraijseweg 2
Meerlo, 06 53 13 01 32.
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.
Nieuwe aardappelen Boerderijwinkel
de Vlegert. Vanaf nu nieuwe
aardappelen 3 kilo 2 euro. Er zijn
veel eigengeteelde groenten en
rode bessen. Verlinden Lorbaan 41b
Grashoek, elke dag open tot 6 uur,
zorg zelf voor kieingeld.

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

www.vanderlaan-uitvaart.nl

Fien Bos
Uitvaartzorg

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

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

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

www.fienbosuitvaartzorg.nl

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

uitvaartverzorgingtwanschreurs.nl

Zorgzaam & betrokken

tel. 077-3078642
Panningen
www.janssenuitvaart.nl

Eerste schetsontwerp
Maasboulevard Kessel
in de maak
Dorpsoverleg Kessel (DOK) en gemeente Peel en Maas praatten woensdag 20 juni Kesselnaren bij over de
stand van zaken rondom het aanpakken van de Kesselse loswal aan de Maas. Een onafhankelijk adviesbureau
buigt zich momenteel over de wensen en eisen van het dorpsoverleg en de inwoners, zodat in de eerste week
van juli een eerste schetsontwerp gepresenteerd kan worden.
Op de bijpraatsessie waren de
negenkoppige werkgroep, een aantal
medewerkers van gemeente Peel en
Maas en een afgevaardigde van plangroep Hegger uit Born aanwezig, om
de inwoners van Kessel bij te praten
over de plannen die er nu liggen om
een groot stuk van Kessel aan de Maas
op te knappen. Het gaat hierbij om het
plangebied tussen het Kesselse veer
tot camping Gravenhof, het deel waar
de Markt overgaat in de Baarloseweg.
Er is een lijst samengesteld
met 35 eisen waaraan project
Maasboulevard moet voldoen. Daarop
staat onder meer vermeld dat de
boulevard straks een groene uitstraling en sfeer moet hebben, het gebied
toegankelijk is voor mindervaliden
en voetgangers, maar fietsverkeer
wordt voorkomen, de historie van
Kessel aandacht krijgt, er plaats is voor

‘recreatie, rust en bezinning’, zo veel
mogelijk materialen moeten worden
hergebruikt en het plan onderhoudsarm en hoogwaterbestendig is. Daarbij
moet het plan voldoen aan de eisen
om provinciale subsidie te krijgen, binnen budget blijven en worden er geen
extra parkeerplaatsen gerealiseerd,
maar mag de boulevard ook niet voor
verkeersopstoppingen in het dorp zorgen, aldus de werkgroep.

Woensdag 4 juli
presentatie
Plangroep Hegger is door de werkgroep in de arm genomen om deze
eisenlijst te vertalen in een aantal
schetsen van hoe het gebied eruit zou
kunnen komen te zien. “Die worden
als alles meezit op woensdag 4 juli
voorgelegd aan de betrokkenen en het

dorp”, aldus de werkgroep. “Daarna
willen we die ook met hen bespreken
om te zien waar eventueel nog aanpassing nodig is.”

Voorlopig ontwerp
Eind september willen DOK en de
gemeente nog een bijeenkomst organiseren waar de, dan concrete, plannen worden besproken. In oktober
verwachten de partijen een eerste,
voorlopige ontwerp klaar te hebben
dat in de periode tot maart verder
wordt uitgewerkt tot een definitief
plan. In maart 2019 gaat de aanbesteding van start, om te zien welke partijen de Kesselse Maasboulevard gaan
realiseren.
Kijk voor meer informatie over het
project op www.dorpsoverlegkessel.nl
of op de website van gemeente Peel
en Maas www.peelenmaas.nl

Samenwerkende plattelandsgemeentes

Paul Sanders in dagelijks
bestuur P10
Wethouder Paul Sanders van gemeente Peel en Maas neemt plaats in het dagelijks bestuur van de samenwerking tussen plattelandsgemeentes, P10. Hij werd bij de jaarlijkse zomersessie van de P10 gekozen.
In totaal bestaat de P10
inmiddels uit de zeventien grootste
plattelandsgemeentes van
Nederland die samenwerken op
tal van gebieden. Naast Sanders
werden nog drie anderen in het
dagelijks bestuur gekozen. Het gaat
om de wethouders Harry Scholten

(gemeente Hof van Twente), Theo
Meskers (Hollands Kroon) en Jack
Werkman (Sluis). De portefeuilles
van de bestuursleden worden op een
later moment nog bekendgemaakt.
Voorzitter van de P10 blijft Ellen
van Selm, burgemeester van
gemeente Opsterland. De P10

startte in 2008 met de tien grootste
plattelandsgemeentes van Nederland
om vraagstukken van het platteland
onder de aandacht te brengen.
De P10 werkt samen met de
Vereniging Nederlandse Gemeenten,
overheden en verschillende andere
organisaties.

Vervolg voorpagina

Gemeente moet plan
De Fabriek aanpassen
De rechtbank oordeelt dat in het
plan niet voldoende is omschreven
welke activiteiten er in De Fabriek
zijn toegestaan en of er een verschil
is tussen reguliere activiteiten of
evenementen. Verder blijkt uit de
uitgevoerde akoestische onderzoeken
niet wat de gevolgen voor het woonen leefklimaat zijn als er activiteiten
buiten plaatsvinden. “Te verwachten
valt dat ook terrassen tijdens
evenementen door meer mensen
zullen worden gebruikt, zodat ook
daarom onderzoek naar het geluid
van het gebruik van terrassen niet
achterwege had mogen blijven”,
aldus de rechtbank.
Naast geluidsoverlast maakt
de buurt zich ook zorgen over het

parkeren bij De Fabriek. Er zou
al sprake zijn van onvoldoende
parkeergelegenheid en bij een
uitbreiding van de activiteiten,
neemt dit alleen maar toe. Er zijn
52 parkeerplaatsen aanwezig op het
terrein van De Fabriek.

Niet voldaan aan
de parkeerbehoefte
Volgens de gemeenteraad voldoet
dit aan de minimale wettelijke
normen voor reguliere dagen.
Alleen tijdens evenementen zijn er
55 plekken nodig. De initiatiefnemer
kan daarvoor gebruik maken van
een nabijgelegen bedrijventerrein.
Volgens de rechtbank had er echter

uitgegaan moeten worden van de
gemiddelde normen. Onder andere
omdat het terrein niet bereikbaar is
met het openbaar vervoer. Er wordt
volgens de rechtbank niet voldaan
aan de parkeerbehoefte, tijdens
evenementen kan het tekort namelijk
oplopen tot 35 parkeerplaatsen.
Op deze punten moet de
gemeenteraad het plan opnieuw
beoordelen. De omwonenden
zijn tevens bang dat bezoekers
gaan parkeren in de berm van
de Venloseweg, wat onveilige
verkeerssituaties tot gevolg zou
hebben. Omdat de gemeente een
parkeerverbod heeft ingesteld voor
de berm, wijst de rechtbank dat
bezwaar af.
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Verklaring college na vragen CDA

nieuws 05

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

Jodiumtabletten
in Peel en Maas
alsnog nagestuurd
Het CDA stelde in juni vragen aan het College van B&W van Peel en
Maas over de fouten die in 2017 zijn gemaakt bij de distributie van
jodiumtabletten in de gemeente Peel en Maas. De vragen gingen met
name over de communicatie van de gemeente over deze fouten.
Gezinnen die destijds geen jodiumtabletten hebben ontvangen, kunnen deze alsnog nagestuurd krijgen, aldus het college.
De gemeente Peel en Maas ligt
binnen de honderd kilometergrens
vanaf kerncentrale Tihange in België.
Omdat bij een kernramp radioactief jodium vrij kan komen, werden
eind vorig jaar als voorzorgsmaatregel jodiumtabletten verspreid in
de regio door het ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
De tabletten waren bedoeld voor
alle gezinnen met kinderen onder
de 18 jaar, maar niet iedereen bleek
de tabletten te hebben ontvangen.
Raadslid Ellis Kempeneers van CDA
vroeg zich onder andere af wanneer
het college hierover werd geïnformeerd en waarom ze er destijds niet
uitgebreid over gecommuniceerd
heeft.
Het college geeft aan dat in
februari 2018 een eerste melding
binnenkwam over de niet-ontvangen tabletten en er direct navraag is
gedaan bij Veiligheidsregio Limburg-

Noord (VRLN). Toen er ook meldingen uit andere gemeenten bleken
te zijn gekomen, heeft de gemeente
samen met VRLN navraag gedaan
bij het ministerie, aldus het college.
Inmiddels heeft VRLN ervoor gezorgd
dat tabletten worden nagestuurd
zodra er een nieuwe melding bij de
gemeente binnenkomt.

Alsnog gedeeld
via diverse kanalen
Omdat het eerst om een
enkel geval leek te gaan, heeft de
gemeente ervoor gekozen om dit
niet extern te communiceren, aldus
het college. Nu echter is gebleken
dat het om meerdere gevallen gaat,
koos de gemeente er alsnog voor
om de informatie alsnog via sociale
media, de gemeentenieuwspagina
en de website van de gemeente te
naar buiten te brengen.

Wisselbeker Jeugdvierdaagse
voor Maasbree
De groepen 4 en 5 van basisschool De Violier uit Maasbree hebben zaterdag 23 juni de wissel
beker ontvangen na afloop van de 53e editie van de Rabobank Jeugdvierdaagse in Peel en Maas.
Basisschool De Groenling uit Panningen won op de 5 en 10 kilometer-afstand en IKC De Kemp uit
Egchel kreeg een prijs op de 15 kilometer. Vier dagen lang liepen bijna 2.000 wandelaars door Peel
en Maas. Het evenement werd op zaterdag afgesloten met een wandeling door de Heldense Bossen,
waarna de klassen naar het Mariaplein in Helden liepen voor de grote afsluiting.

Tiny Forest-project natuurorganisatie IVN

Onderzoek
gemeente naar realiseren ‘klein bos’
Gemeente Peel en Maas gaat onderzoeken of ze mee kan doen aan
het Tiny Forest-project, dat door de landelijke tak van natuureducatieorganisatie IVN in het leven is geroepen. Zo’n ‘klein bos’ is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan en heeft als doel
een stukje natuur te creëren met verschillende soorten bomen, insecten en vogels.
IVN werkt naar eigen zeggen aan
een wereld waarin het contact tussen mens en natuur vanzelfsprekend
is. “Door verstedelijking, digitalisering en ons drukke bestaan is de
kloof tussen mens en natuur groter
dan ooit”, schrijft zij op haar website.
“Een Tiny Forest in de buurt verkleint
de kloof tussen mens en natuur en
brengt ook buurtbewoners dichter
bij elkaar.” Landelijk zijn er momenteel twaalf van deze kleine bosjes
gerealiseerd en zijn er twee in ontwikkeling. Vóór 2021 wil de natuurorganisatie honderd minibossen
aanleggen. PvdA/GroenLinks van
Peel en Maas diende onlangs een
motie in tijdens de laatste gemeenteraadsvergadering, waarin zij het
college wilde oproepen te onderzoeken of er in Peel en Maas zo’n Tiny
Forest, of ‘klein bos’, gerealiseerd
kan worden. Dat voorstel werd door
alle gemeenteraadspartijen aangenomen en ook het college vindt het
een ‘supersympathiek idee’, aldus

wethouder Paul Sanders. Er zitten echter ook haken en ogen aan,
aldus Sanders. “Is het haalbaar om
zo’n stukje bos te creëren in onze
gemeente?”

Onderzoek naar
beschikbare ruimte
Een Tiny Forest moet wel aan
een aantal eisen voldoen om zo
genoemd te mogen worden. Een
minibos is minimaal 200 vierkante meter groot en er moeten
600 bomen staan van 36 verschillende soorten die van nature in
het gebied voorkomen. “Er moeten
vier plekken van dat formaat in een
wijk beschikbaar zijn om deel te
mogen nemen”, aldus de gemeente.
“Voor die uitdaging staan we nu.”
Gemeente Peel en Maas onderzoekt of die ruimte beschikbaar is.
Als dat het geval is, worden verdere
stappen ondernomen om het minibos te realiseren.

MEDEWERKER ONDERSTEUNING VERKOOP
& TRANSPORTADMINISTRATIE
Kuypers Kessel is per direct op zoek naar een medewerker voor deze gecombineerde
functie. Het betreft een parttime functie als medewerker Ondersteuning Verkoop voor
20 uur en een parttime functie als medewerker Transportadministratie voor 20 uur.
Ben jij die schoolverlater of ben je op zoek naar een andere baan en ben jij flexibel genoeg
om hier één fulltime functie van te maken?
Functiebeschrijving
Voor deze gecombineerde functies zijn er
twee takenpakketten die je zal moeten kunnen
beheersen.
Taken Medewerker Ondersteuning Verkoop
• Je bent aanspreekpunt voor onze klanten van
Kuypers Kessel Bouwgrondstoffen BV
• Je werkt offertes zelfstandig uit
• Je begeleidt het volledige verkooptraject van
aanvraag tot levering
• Je ondersteunt de Commercieel Manager bij het
opmaken en afhandelen van offertes en orders
• Je werkt nauw samen met de transportplanning
inzake mogelijke leveringen
Taken Medewerker Transportadministratie
• Je controleert en verzorgt met jouw collega de
registratie van documenten in het Talis-pakket
van de diverse vrachten
• Je bent mede verantwoordelijk voor de facturering
van alle vrachten welke door Kuypers Kessel
Transport & Logistiek worden uitgevoerd
Profiel
Wij zijn op zoek naar een proactief persoon, die
makkelijk kan schakelen tussen verschillende
werkzaamheden en zich deze gecombineerde
functie eigen wil maken. Je krijgt bij het lezen van

deze functieomschrijving zin om er voor te gaan en
ziet jezelf beide takenpakketten uitvoeren.
Andere functie-eisen zijn:
• Afgeronde MBO 4 of MBO+ opleiding
(vb.Assistent-manager Internationale Handel,
Bedrijfsadministratie of Manager Transport
en Logistiek)
• Ervaring is geen vereiste
• Goede beheersing van de Duitse taal is een pre
• Goede communicatieve vaardigheden
• Je toont initiatief en bent oplossingsgericht
• Accuraat en cijfermatig onderlegd
• Je bent goed met computers en
computersystemen
Wij bieden je
Een veelzijdige functie binnen een familiebedrijf
met een informele werkomgeving, waarbij veel
ruimte voor persoonlijke groei en zelfinitiatief
geboden wordt.
Vragen en solliciteren
Voor vragen over deze functie kun je contact
opnemen met Linda Heringa op telefoonnummer
077-4621277. Solliciteren kan uitsluitend
per mail naar werkenbij@kuyperskessel.nl.
Graag ontvangen wij een motivatiebrief en
een recent CV.

06

en zo

28
06

GEPLUKT Roy Wilms
kan ook op Roys regelkwaliteiten
rekenen. Daar is hij mede-organisator
van het jeugdkamp en al 16 jaar
leider van een herenteam. “Ik heb
vroeger altijd judo gedaan, terwijl
mijn vriendjes op handbal zaten”,
aldus Roy. “Ik ging regelmatig naar
wedstrijden kijken, maar had geen
tijd of het talent om ook die sport te
gaan doen.” Toen Roys vrienden in
het seniorenteam zaten en een leider
zochten, vonden ze die in hem.

‘Eerste wisselspeler
onderweg’

De in Grashoek woonachtige Roy Wilms (34) is een echte regelneef. Niet alleen in zijn werk als leidinggevende, maar ook als voorzitter van zijn
buurtvereniging en als leider bij het derde handbalherenteam in Panningen. En met een tweeling die net 1 is geworden, valt er ook thuis genoeg te
regelen. Deze week wordt Roy geplukt.
Roy werd 34 jaar geleden geboren
in Panningen, maar groeide vanaf zijn
tweede op in Beringe, samen met
zijn jongere zus die nu in Margraten
woont. Zelf woont hij al vijf jaar in
Grashoek. Tijdens het uitgaan in café
Dotje in Panningen liep Roy in 2013
zijn vrouw Cynthia (30) tegen het lijf,
een Grashoekse. “Stomtoevallig bleek

ze naast mijn peettante in Grashoek
te wonen”, aldus Roy. “Nu zijn Cynthia
en ik 5,5 jaar bij elkaar.” Vorig jaar
kreeg het stel een tweeling, Tess en
Jill. “Tijdens de eerste echo vroeg de
arts ons of we voorbereid waren op
verrassingen. We zouden namelijk
niet één, maar twee baby’s krijgen.
Dubbel zoveel geluk, maar ook

Nieuwe locatie!
open dag 29 juni
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J.F. Kennedylaan 260 - Panningen - allerhande-panningen.nl

dubbele eerste tropenjaren. Het zijn
echte boefjes.”

Als ‘buitendorpse’
bijdragen
Als ‘papa’ Roy de deur thuis
achter zich dichttrekt en naar het
werk gaat, is hij leidinggevende bij
paprikakwekerij Moors in Asten, waar
hij inmiddels een aantal jaar werkt.
Roy: “Ik heb de tuinbouwschool in
Horst gevolgd en op mijn achttiende
ben ik begonnen met werken als
manusje-van-alles. Bij mijn huidige
werk stuur ik het personeel aan,
maak ik de werkplanning en doe ik
het regelwerk op personeelszaken.
Volgend jaar neem ik de afdeling
personeel en organisatie op me
vanwege bedrijfsuitbreiding.
Ik vind het heerlijk om die
verantwoordelijkheid te hebben en
de juiste poppetjes als het ware op de
juiste plek te zetten. Ik ben wel een
echte regelneef.”
Dat regelen doet Roy sinds
twee jaar ook bij zijn eigen
buurtvereniging Ketsersbos, waar
125 Grashoekse voordeuren bij
aangesloten zijn. “Ik vind het
belangrijk om een bijdrage te leveren
aan de leefbaarheid van het dorp”,
aldus Roy. “Zeker als van oorsprong
‘buitendorpse’, want je wil er toch
bij horen. Ik wil dat onze dochters in
de toekomst ook een dorp hebben
waar dingen worden georganiseerd
en mensen betrokken zijn bij elkaar.”
Roykreeg meteen de rol van voorzitter.
“Maar dat past wel bij me. Toch weer

dat geregel. Nu zijn we druk met het
organiseren van een jubileumfeest
omdat we dit jaar 25 jaar bestaan.”
Ook is Roy lid van carnavalsvereniging
De Graasvraeters. “Ik ben een echte
carnavalsvierder, net als Cynthia. Mijn
ouders allebei niet. Dus waar waar
ik het vandaan heb? Geen idee.”
Handbalvereniging Bevo in Panningen

“Sindsdien ben ik hun leider en
regel ik alles om het team heen. Het is
echt leuk om dit met vrienden te
kunnen delen. We hebben bij elkaar
veertien kinderen en daarmee al een
heel jongens- en meisjeshandbalteam
bij elkaar”, vertelt Roy met een
knipoog. “En de eerste wisselspeler is
onderweg.”
Met een drukke baan, een
tweeling en het vrijwilligerswerk blijft
er voor Roy geen tijd over om nog hard
te lopen, iets wat hij graag deed. Toch
bedwong hij nog niet zo lang geleden
al hardlopend vijf pittige bergen
binnen de Zuid-Limburgse gemeente
Eijsden-Margraten voor het goede
doel. “Samen met zestig familieleden,
vrienden en andere bekenden zijn
we als TeamML een actie gestart en
hebben we voor Stichting Five4Five tot
nu toe 4.400 euro opgehaald dat naar
Kankeronderzoekfonds Limburg gaat”,
vertelt Roy. Zijn moeder Marie-Louise
overleed op 14 januari op 57-jarige
leeftijd aan de gevolgen van kanker,
een ziekte die ze al twaalf jaar had.
“We wilden graag iets bijdragen aan
kankeronderzoek en vonden dit een
mooie manier. Het was een geweldige
dag en dat leverde een geweldig
resultaat op.”

PUZZEL

Sudoku

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.

2

3
6

9

2

4

3
7

7

7

6

1
2

9

6
2

Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.

9

1

3
6

8
7

8
9

5

3

2

Oplossing vorige week:
5

3

2

1

6

8

4

7

9

5

7

1

8

4

5

9

3

6

2

6

4

9

3

7

2

1

5

8

1

9

5

4

7

8

3

2

1

6

2

7

3

5

1

6

8

9

4

2

8

6

1

2

9

4

5

3

7

3

9

6

8

4

5

7

2

1

4

2

7

6

3

1

9

8

5

1

8

5

9

2

7

6

4

3

verenigingen 07

28
06

Natuurgebied Maasbree

Avondwandeling IVN
in Crayelheide
IVN Helden houdt op donderdag 5 juli een avondwandeling in
het natuurgebied Crayelheide tussen Maasbree en Venlo in. Het gebied
is mede door het voorkomen van vele verschillende vogels geliefd
bij vogelaars.
Crayelheide is een natuurgebied
van 210 hectare tussen Venlo en
Maasbree. De naam is afgeleid van
Kraai-lo oftewel Kraaibos en komt
als zodanig in oude archieven voor.
Het gebied werd in de crisisjaren als
werkverschaffing ontgonnen. Daarna
is er jarenlang discussie geweest
over het gebied bestemmen als militair oefenterrein voor de soldaten
van de Frederik Hendrik-kazerne uit
Blerick. Door de buurtprotesten is de

beslissing daarover jarenlang uitgesteld, zodat het op een gegeven
moment niet meer relevant was.
Omdat veel agrariërs in
afwachting van de beslissing
geen investeringen meer gedaan
hadden, is het gebied behouden
voor recreatie. Kenmerkend
voor het gebied is de benaming
coulissenlandschap, wat betekent
dat stuken landbouwgrond worden
afgewisseld met natuurgebied.

Kwistbeekdal Helden

Belevingsmiddag
bij Onderse Schans
Vereniging Onderse Schans houdt op zondag 1 juli een belevingsmiddag bij de Middeleeuwse schans in het Kwistbeekdal in Helden.
De Onderse Schans is een reconstructie van een boerenschans uit de
zeventiende eeuw. De middag heeft als motto ‘Verwonger dich’.
Bezoekers worden bij de
belevingsmiddag 400 jaar mee terug
in de tijd genomen naar hoe het
leven rond het jaar 1600 eraan toeging in Helden. Er zijn vertellers aanwezig die verhalen laten horen over

die periode in de geschiedenis.
De Onderse Schans ligt in het
Kwistbeekdal in Helden en is te
bereiken via de Baarloseweg.
De middag begint om 13.00 uur en
duurt tot ongeveer 17.00 uur.

Repetitielokaal Tutti

Muziekvereniging
Kessel introduceert
zanglessen
Muziekvereniging Kessel gaat vanaf september zanglessen geven.
De lessen worden gegeven door zangdocent Chantal Spreuwenberg uit
Maasbree en gaan waarschijnlijk plaatsvinden op woensdagmiddagen
in repetitielokaal Tutti in Kessel.
De lessen duren een half uur en
vinden één keer in de twee weken
plaats. Tijdens de les wordt er een
kwartier gefocust op techniek en
daarna wordt er gewerkt aan een
door de leerling gekozen lied. De
lessen zijn individueel, maar er

wordt gekeken naar mogelijkheden
om in de toekomst samen met
alle leerlingen een uitvoering te
verzorgen.
Neem voor meer informatie over
de zanglessen contact op via
info@muziekverenigingkessel.nl

Solisten Heldense fanfare in finale
Vijf muzikanten van fanfare St. Cecilia uit Helden stonden zondag 24 juni in de finale van het
solistenconcours Finale Jonge Solisten, dat werd georganiseerd door de Limburgse Bond van
Muziekgezelschappen. Ferdy Mommers behaalde in de vierde divisie op xylofoon 86,5 punten en in
de derde divisie op pauken 87,5 punten. In de derde divisie behaalde het duo Janne Marcelissen en
Elke Dautzenberg op saxofoon 87 punten. Leanne Vermazeren en Petri Mommers, deel uitmakend
van een saxofoonkwartet, behaalden in de eerste divisie maar liefst 90 punten.

Demonstraties en livemuziek

Dorpsdagvoorziening Maasbree
houdt open dag
De Dorpsdagvoorziening (DDV) in Maasbree organiseert een open dag. De open dag vindt plaats op zondag 1
juli in ‘t Hoës van Bree in Maasbree, tegelijkertijd met de zomermarkt die in het centrum van Maasbree wordt
gehouden.
De Dorpsdagvoorziening verhuisde twee jaar geleden naar ‘t Hoës
van Bree. Sindsdien zijn er bij de DDV
nieuwe deelnemers bijgekomen en
worden er allerlei activiteiten georganiseerd. Met een eigen kraam op de

zomermarkt geeft de DDV informatie
over deze activiteiten en bezoekers
worden uitgenodigd om binnen de
sfeer te komen proeven. In de foyer
vinden optredens plaats van Frans
Wijnen en vocalgroup Brits. Els Kusters

verzorgt demonstraties van rollatoren zitdansen, een vaste activiteit van
de DDV. De open dag duurt van 12.00
tot 16.00 uur. De DDV heeft een eigen
ingang links van gastrobar Bruiz aan
de Dorpstraat tegenover de kerk.

Gemeenschapshuis Kessel-Eik
ontvangt 5.000 euro
Stichting Gemeenschapshuis Kessel-Eik krijgt een bedrag van 5.000 euro van stichting RCOAK. De bijdrage is
bedoeld voor de aanschaf van ruststoelen en spelmateriaal voor de dagopvang van mensen met een dementie.
De ruimte voor de dagopvang wordt ook gebruikt als ontmoetingsruimte voor ouderen uit Kessel-Eik en Kessel.
Momenteel wordt het
gemeenschapshuis verbouwd.
De officiële opening van het

nieuwe pand vindt plaats op
vrijdag 31 augustus, waarna op
zaterdagmiddag 1 september een

open dag wordt gehouden voor alle
inwoners van Kessel-Eik en de naaste
omgeving.

Wij zijn op zoek naar:

De werkgever voor bouw
en technisch personeel

• metselaars
• monteurs (E & W)
• timmermannen • lassers (TIG & MIG/MAG)
• goede verdiensten
• doorgroeimogelijkheden en opleidingen

• aanbod op maat
• een bedrijf met fijne collega’s

Energiestraat 2c • 5961 PT Horst • Tel. 077 398 00 66 • info@werk-plek.nl • www.werk-plek.nl
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Liedjesavond Egchel
Het is weer mogelijk in te schrijven voor de liedjesavond van carnavalsvereniging De Kemphazen uit Egchel. De liedjesavond in het dorp
vindt plaats op zaterdag 24 november.
De winnaar van de Egchelse
liedjesavond plaatst zich voor het
P&M Liedjesfestival dat volgend jaar
de derde cyclus ingaat. Een vierkoppige jury kiest samen met de
publieksjury één winnaar die met de
titel van beste Egchelse nummer aan
de haal gaat. Iedere deelnemer krijgt

een vaste vergoeding voor de
deelname. Voor meer informatie
over liedjes, arrangement, tekstschrijvers en muziek is het mogelijk
contact op te nemen met Daisy van
Wijlick via 06 83 21 91 88 of met
Ruud Delissen via 06 12 15 68 78.
Opgeven kan tot maandag 1 oktober.
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Laatste les vakantie-APK

Zwemkennis bijspijkeren
bij reddingsbrigade
De Heldense Reddingsbrigade organiseerde op zondag 24 juni de laatste les van de vakantie-APK, een reeks
zwemlessen waarbij kinderen zwemslagen en conditie konden bijspijkeren en leerden zichzelf te redden als ze in
het water in problemen komen.

Semper Avanti
geeft slotconcert in
Grashoek
Het jaarlijkse slotconcert van fanfare en drumband Semper Avanti
staat weer voor de deur. Dit jaar vindt het concert plaats op zaterdag
30 juni in gemeenschapshuis De Ankerplaats in Grashoek.
Zowel de fanfare als de drumband verzorgen het concert met
diverse muziekwerken. Met het concert wordt het repetitiejaar van de

vereniging afgesloten en luidt fanfare en drumband Semper Avanti de
zomervakantie in. Het concert start
om 19.30 uur en de toegang is gratis.

Triduüm Peel en
Maas in Helden
De stichting achter het bezinningsevenement Triduüm Peel en Maas
heeft bekendgemaakt dat de driedaagse gebeurtenis dit jaar op dinsdag 11, woensdag 12 en donderdag 13 september plaatsvindt. Het
wordt de 66e editie van het Triduüm dat in 1952 werd opgericht door
pastoor Van Basten Batenburg uit Beringe.
Vanaf 1 juli worden de uitnodigingen van de komende editie
verstuurd. Het Triduüm vindt zoals
gebruikelijk plaats in recreatieruimte Het Trefpunt op camping
De Heldense Bossen in Helden. Het
programma begint iedere dag om

09.30 uur en duurt tot 17.30 uur. Het
doel van de drie dagen is bezinning,
ontspanning, gezellig samenzijn en
ontmoeting. Bel voor meer informatie naar voorzitter van Stichting
Triduüm Peel en Maas Helie DerksVan de Ven via 077 307 27 22.

De reddingsbrigade biedt deze lessen al een paar jaar aan omdat nog elk
jaar kinderen in de problemen komen
of verdrinken tijdens de zomerperiode. “Ook constateren we dat kinderen steeds slechter zwemmen, vooral
omdat na het behalen van het zwemdiploma helaas vaak alleen maar A
en B niet meer regelmatig geoefend
wordt”, aldus de vereniging. Dit jaar
werd twee keer de vakantie-APK aangeboden. Eén cursus werd in de meivakantie gegeven en één cursus voor
de zomervakantie. Elke cursus bestaat
uit vijf lessen. Tijdens de lessen wer-

den de zwemslagen en conditie bijgespijkerd, de kinderen leerden zichzelf
te redden als ze in de problemen
komen en anderen te helpen die in
nood zijn. Er is ook geoefend hoe een
reddingsvest werkt en wat je moet
doen als een boot omslaat. Tijdens
de laatste les mochten de ouders ook
meedoen. Diverse oefeningen werden
samen gedaan: spring niet gelijk het
water in om iemand te redden, maar
roep eerst om hulp en kijk om je heen
wat je kunt gebruiken om iemand te
redden, zonder dat je zelf het water
in hoeft te springen. Zo voerden alle

kinderen een redding uit door gewoon
een touw te gooien en zo hun eigen
vader of moeder naar de kant te
trekken. Na afloop van het praktijkgedeelte was er nog een korte informatieve bijeenkomst met een aantal
tips en filmpjes waar je op moet letten
als je naar het strand gaat of met de
auto in het water belandt. “Zo kunnen
we als reddingsbrigade weer terugkijken op twee geslaagde cursussen
waardoor er deze zomer weer meer
kinderen en hun ouders voorbereid
van het water kunnen genieten”, aldus
de reddingsbrigade.

OLS in Kinrooij

Schutterijen Peel en Maas gaan voor D’n Um
Negen schutterijen uit gemeente Peel en Maas reizen zondag 1 juli af naar België om een gooi te doen naar
de winst van het Oud-Limburgs Schuttersfeest (OLS). De winnaar van afgelopen jaar, schutterij Sint Servatius uit
Raam, is organisator van het traditionele schuttersfeest. Schutterij Sint Hubertus uit Beringe werd vorig jaar
derde bij het OLS.

Afgelopen jaar leken de
verenigingen van Peel en Maas
een goede kans te maken om D’n

Um, de prijs voor de winnaar, mee
naar huis te nemen. Na de eerste
dag gingen vier schutterijen uit de

gemeente door naar het kavelen
een week later op zaterdag. Toen de
wedstrijd was aangekomen bij de

laatste tien, waren er nog altijd drie
verenigingen uit Peel en Maas actief.
Zij wisten echter niet het ultieme doel
te behalen. Sint Hubertus uit Beringe
eindigde nog wel op het podium met
een derde plek. Sint Lambertus uit
Helden werd zesde en Sint Antonius en
Sint Petrus Baarlo behaalde de achtste
plek.
Die drie verenigingen zijn ook dit
jaar weer aanwezig, aangevuld door
de zes overige schutterijen uit de
gemeente. Bij de optocht, die vanaf
13.30 uur door de straten van Raam en
Ophoven trekt, zijn allerlei prijzen in
verschillende categorieën te winnen.
De deelnemers uit Peel en Maas
hebben hun startnummer al gekregen.
Sint Martinus Maasbree start als
zeventiende, gevolgd door Sint
Nicolaas Meijel (29), Sint Willibrordus
Meijel (36), Sint Lambertus Helden
(58), Sint Urbanus Grashoek (60), Sint
Hubertus Kessel (92), Sint Antonius
en Sint Petrus Baarlo (111), Sint
Leonardus Panningen-Egchel (117) en
Sint Hubertus Beringe (127).

Bij het schieten bijten de
Maasbreese en beide Meijelse schutterijen het spits af voor de Peel en
Maas-verenigingen. De drie verenigingen proberen in de eerste doorgang
van 16.45 tot 17.30 uur de bölkes eraf
te krijgen. Sint Martinus Maasbree
schiet op boom 9 links, Sint Nicolaas
op boom 15 links en Sint Willibrordus
op boom 18 rechts.In de tweede
doorgang, van 17.15 tot 18.30 uur,
gaan Sint Lambertus Helden (boom
29 rechts) en Sint Urbanus Grashoek
(boom 30 rechts) proberen foutloos te
blijven.
Tussen 17.45 en 18.30 uur is de
derde doorgang met voor Peel en
Maas Sint Hubertus Kessel op boom
6 rechts, Sint Antonius en Sint Petrus
Baarlo op boom 16 links en Sint
Leonardus Panningen-Egchel op boom
19 links. Als laatste komen de leden
van Sint Hubertus Beringe te staan
voor hun ronde. Zij schieten op boom
24 links. De schutterijen die niet missen op zondag 1 juli gaan door naar
het kavelen op zaterdag 7 juli.
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Baarlo in teken van Ammy Day

Amerikaanse auto’s, bandjes en
Budweiser-bier
Baarlo staat weer bomvol Amerikaanse auto’s tijdens de zestiende editie van Ammy Day op zondag 1 juli. Brommende motoren, rock-‘n-roll muziek
en Amerikaanse biertjes zijn kenmerkend voor deze dag. Tim Coopmans, René Beurskens en Rik Peeters vertellen over hun passie voor oude bolides en
de organisatie van een festival voor echte achtcilinderliefhebbers.

is zo mooi. Maar ook het gevoel van
in zo’n auto zitten. Als je dat eenmaal
hebt ervaren, wil je eigenlijk niets
anders meer”. René vult aan: “Ieder
van ons heeft zo’n auto. De aanschaf
is natuurlijk best prijzig en ook het
onderhoud en de brandstof zijn niet
goedkoop. Je moet er echt zelf aan
willen sleutelen, anders is het niet
leuk om zo’n oldtimer te bezitten”.

‘Alle ingrediënten
voor een feestje’

Rik Peeters, Tim Coopmans en René Beurskens
met Riks Chevrolet Nova uit 1977 en Renés Dodge D200 uit 1977
Een klein groepje Baarlonaren dat
in het bezit van oude Amerikaanse
auto’s was, besloot zestien jaar
geleden samen een middagje te gaan
toeren. Toen de Baarlonaren na afloop
van de tocht samen een biertje dronken, kwamen ze op het idee om de
toer jaarlijks terug te laten komen.
Deze toertocht is uitgegroeid tot de
Baarlose Ammy Day. Zo’n zeven jaar
geleden zijn Tim Coopmans (29), René
Beurskens (29) en Rik Peeters (28) bij
de organisatie van Ammy Day betrokken geraakt. “Eerst hield ik alleen
de website voor ze bij, later werd ik
samen met Rik en René ook bestuurs-

lid”, aldus Tim. “Het is ook voor de
toekomst van het evenement belangrijk dat er jeugdige bestuursleden in
de organisatie zitten.”

‘Stockcars horen ook
bij Baarlo’
Het evenement start ieder jaar
met een toertocht en daarna vult het
dorp zich met de klassieke auto’s.
“Dit jaar doen er zeker zestig auto’s
mee aan de toer en in het dorp staan
er ’s middags nog meer”, vertelt Rik.
De dag trekt ieder jaar zo’n driehonderd bezoekers, zowel afkomstig uit

de regio als daarbuiten. Rik vertelt:
“We proberen ieder jaar weer meer
bezoekers te trekken, onder meer
door iets speciaals naar Ammy Day
te halen. Dit keer komen er verschillende stockcars naar het dorp. Die
horen echt bij Baarlo, want ooit heeft
hier de NACO gereden op sportpark
De Berckt (de vroegere racebaan in
Baarlo, red.).”
De drie zijn het erover eens dat de
NACO, het wereldberoemde voormalige autocircuit in Baarlo, heeft bijgedragen aan het feit dat er in Baarlo
relatief veel mensen in het bezit zijn
van een Amerikaanse auto. Op het

circuit, dat in 1998 werd gesloten,
werden wereldkampioenschappen
gehouden met Formule-1 Stockcars en
in de hoogtijdagen telde het publiek
zo’n 15.000 man. “We zijn ermee
opgegroeid en gingen er als kind
vaak heen”, zegt René. Tim vult aan:
“Dat ging er best hard aan toe daar.
Een brok ijzer met een achtcilinder
motor, en daar dan iemand in zonder
verstand, dat was wat je nodig had
voor zo’n race.”
Toch weerhield dit de drie heren
er niet van om zelf een Amerikaanse
auto, ofwel een achtcilinder, aan te
schaffen. Rik grijnst: “Vooral het geluid

Rik, René en Tim bezoeken
Ammy Day al vanaf het begin. “Het
is gewoon een schitterend festival!”,
roept René. “Er zijn mooie auto’s,
bandjes, hamburgers van de tot barbecue omgebouwde auto en er is bier.
Wat wil je nog meer?” Rik: “Dat is ook
het succes van Ammy Day. Alle ingrediënten voor een geslaagd feestje zijn
aanwezig. Het is vrij toegankelijk voor
iedereen en met een rodeo stier en
een luchtkussen is zelfs aan de kleinsten gedacht”. Op zondag begint om
10.00 uur de toertocht. “Het mooiste
moment is altijd wanneer je ‘s ochtends de eerste vreemde achtcilinder
aan hoort komen. Iedere auto heeft
een eigen geluid, dus je weet het meteen als het iemand is van buiten het
dorp”, vertelt Rik.
De drie vrienden sluiten Ammy
Day altijd af in de Dodge uit 1977 van
René. “Na de lange dag praten we
altijd nog even samen na. We kunnen
er zo een paar uur zitten te genieten,
terugkijkend op weer een mooie editie
van Ammy Day”. Ga voor meer informatie over de Ammy Day naar
www.baolderseammyday.nl

Bondsfeesten

Schuttersfeest
Sint Leonardus
Het terrein van Sint Leonardus Panningen-Egchel was onlangs
twee dagen op rij het decor van een schuttersfeest. Na de finalewedstrijd van de Schutterscombinatie Noord-Limburg (SCNL) op zaterdag
16 juni, werd een dag later het tweede grote bondsfeest van de bond
Juliana op het terrein in Egchel gehouden. De optocht van het bondsfeest trok door het centrum van Panningen.

Gouden speld bij Zonnebloem
Grashoek
De afdeling Grashoek van de Zonnebloem hield op zaterdag 16 juni haar jaarlijkse picknick.
Tijdens de activiteit ontving Dorathé Verstappen een gouden speld vanwege haar 25-jarig jubileum
als vrijwilliger. Ze werd door de regiobestuurders in het zonnetje gezet en bedankt voor haar inzet.
Dorathé nam afscheid als vrijwilliger, net als Gert Maessen. Zij kregen allebei een fruitboompje van
de Zonnebloem ‘om later vruchten te kunnen plukken van hun vrijwilligerswerk’.

Sint Leonardus deed bij de finalewedstrijd van de SCNL zelf met
twee teams mee aan de wedstrijden.
In de A-klasse behaalde het zestal
71 punten en in de B-klasse wisten
de schutters 70 punten te halen. Dat
betekende een vijfde plaats voor het
A-zestal en een vijfde plek voor het
B-team.

Twintig deelnemers
De zondag begon met de
optocht in het centrum van
Panningen. Na een inspectie op
het Raadhuisplein vertrokken de
twintig deelnemende schutterijen
voor hun optocht door Panningen.
Het koningspaar van Sint Leonardus,

Pieter en Miek Maessen, behaalden
een eerste prijs voor het mooiste
koningspaar. Verder haalde de
vereniging een eerste prijs binnen
bij beste houding en een tweede
prijs voor beste defile, commandant
en de vaandeldrager en een derde
prijs voor het mooiste geheel.
Bij het schieten werd de ereprijs,
geschonken door gemeente Peel en
Maas, en ook de dagprijs gewonnen
door de Bussenschutten uit Neer.
Voor Sint Leonardus behaalde Marco
Maessen bij het luchtbuksschieten
een derde prijs in de categorie tot
en met 10 jaar en Timo van Roij een
eerste prijs in de categorie vanaf
11 jaar.
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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
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Thema ‘Bouwen aan toekomstperspectief’

Vijf genomineerden Onder
nemersprijs Peel en Maas
Voor de negende keer wordt de Ondernemersprijs Peel en Maas uitgereikt door de Kiwanis Club Peel en
Maas. Op vrijdag 22 juni werden de vijf genomineerden bekendgemaakt. In september worden de bedrijven
bezocht door de jury en op basis daarvan wordt op woensdag 31 oktober de winnaar bekendgemaakt in DOK6 in
Panningen.

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.

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

Wiet en Rob Wijnen (BPG Wijnen Bouwmaterialen), Marcel en Yvonne Jacobs (People’s Farm),
Lilian Litjens-Janssen en Koos Gijsen (Litjens Metaalbewerking), Joyce Peeters-Bouten (Heldense Kantoor
Installaties) en Bonny Spetgens (Meeuwis schoenen, mode, sport) (Foto: Dick Holthuis)

Voor ons magazijn in Panningen
zijn wij op zoek naar een

Vakantiehulp

(Magazijnmedewerker m/v)

Interesse?

De genomineerden zijn BPG
Wijnen Bouwmaterialen uit Maasbree,
Heldense Kantoor Installaties uit
Panningen, Meeuwis schoenen,
mode en sport uit Meijel, Litjens
Metaalbewerking uit Panningen en
People’s Farm uit Maasbree. Voor
de uitverkiezing van dit jaar is als
thema ‘Bouwen aan toekomstper-

spectief’ gekozen. Het idee hierachter is volgens de organisatie van de
verkiezing dat het voor veel bedrijven tegenwoordig een forse uitdaging
is vanwege de snel veranderende
economie of wet- en regelgeving.
“Ondanks deze wisselende interne
en externe omstandigheden zien we
dat bedrijven door goede aanpassin-

gen, anticipatie en innovatie succesvol blijven”, aldus de Kiwanis Club.
In 2017 won Daniels Traprenovatie uit
Meijel de Ondernemersprijs en mocht
De Zoes uit Helden de Rabobank
Publieksprijs. in ontvangst nemen.
Kijk voor meer informatie over de
Ondernemersprijs Peel en Maas op
www.ondernemersprijspeelenmaas.nl

Meer informatie vind je op onze website
www.werkenbijdsg.com
of stuur een e-mail naar:
personeelszaken@dsgbv.com

Ebony and Co is een leidend internationaal bedrijf, gespecialiseerd
in bijzondere houten vloeren voor het topsegment van de markt.
Voor onze werkplaats in Panningen (Limburg) zoeken wij een energieke
team-player, die na een inwerktraject de leiding kan nemen in ons
productieteam, de kwaliteit van onze productie controleert,
onze werkplaats/machines beheert en de efficiency monitort.

Productie Manager m/v
Ervaring met productieprocessen en leiding geven in een productieomgeving zijn absolute vereisten! Ervaring met houtbewerking,
industriële kleurbehandelingen of drukpersen zijn een absolute pré.
Geïnteresseerd?
Op onze site, www.ebonyandco.com kun je meer lezen over ons bedrijf.
Ben je overtuigd en wil je solliciteren? Mail je motivatiebrief en je cv
naar bastiaan@ebonyandco.com

Maasbreeseweg 2 | 5981 NB Panningen | www.ebonyandco.com

5.000 euro voor Stichting
KidzBase
Medewerkers van Bouten Kozijnen- en Geveltechniek uit Baarlo hebben op zaterdag 16 juni per
fiets de Grand Ballon beklommen, de hoogste berg in de Franse Vogezen. Met de actie hebben ze
5.000 euro opgehaald voor Stichting Kidzbase. Stichting Kidzbase heeft als doel om kinderen in
Nederland te helpen die niet de kans krijgen om normaal op te groeien in hun eigen gezin.
Kidzbase werkt samen met gespecialiseerde en professionele zorginstellingen.
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Kermis Maasdorp Kessel
Kessel staat van zaterdag 30 tot en met dinsdag 3 juli weer op zijn kop. Dan is de kermis weer terug
van weggeweest. In het centrum van het Maasdorp wordt zaterdag officieel het startsein gegeven,
waarna alle attracties vier dagen lang de inwoners vermaken.

OOK MET DE KERMIS
IS BARON FRITS GEOPEND
VANAF 11 UUR
(BEHALVE OP MAANDAG).
Kom GENIETEN op ons panoramaterras van een
lekkere lunch, diner, speciaal biertje of frisse cocktail.
Check onze Facebook-pagina voor acties
of kijk online www.baronfrits.nl

bij ons kunt u terecht voor...

lekker, huisgemaakte

koude schotel
Wij zijn geopend:
Ma-do
08.00-19.00 uur
Vr
08.00-20.00 uur
Za
08.00-18.00 uur
Zo
10.00-17.00 uur

Samen maak je ‘t verschil

Baarskampstraat 29 Kessel 077-462 18 26 www.phicoop.nl

Wethouder Roland van Kessel voert de officiële
openingshandeling uit, waarmee de kermis in zijn
eigen dorp officieel van start gaat. Onder meer de
autoscooter, draaimolen, de grijpers, rups en behendigheidsspellen zijn ook dit jaar weer van de partij op de
kermis.

Op zondag 1 juli is er van 15.00 tot 17.00 uur gratis
schminken voor de kinderen én wordt er voor een verrassing gezorgd op het kermisterrein. Ook op de laatste
kermisdag, dinsdag 3 juli, worden de kinderen weer
getrakteerd op een leuke kermisverrassing.

Bowling volledig gerenoveerd

Heropening Niëns na brand
Niëns Horeca werd in september vorig jaar getroffen door een brand in het bowlinggedeelte van het bedrijf.
Door de rook en as was niet alleen de bowling ernstig beschadigd, maar ook het café en restaurant hadden flink
te lijden. Het Maasbreese bedrijf stroopte de mouwen op en renoveerde alles. Op vrijdag 6 juli wordt het
vernieuwde pand geopend.
De bowling werd het zwaarste
getroffen door de brand op 21 september 2017. Het gedeelte was geheel
verwoest, moest dicht en een volledige renovatie was nodig. Bowlen kon
weer vanaf december afgelopen jaar,

maar dat moest op een baan waar
rondom heen nog volop verbouwd
werd. Nu is de bowling volledig klaar
en kan het gedeelte heropend worden op 6 juli. Het café en restaurant
werden ook getroffen door de brand,

maar veel minder dan de bowling.
De brand werd wel als aanleiding
gebruikt om het café te verbouwen.
Het restaurant werd enkele weken na
de brand alweer in gebruik genomen.
Met het heropenen van de bowling

en eerder al het café, is voor Roy en
Yvonne Niëns de vervelende periode
na de brand afgesloten. “Met de vernieuwde bowling is een weg naar een
vernieuwd Niëns ingezet. Een directe
uiting daarvan zullen mensen al meteen op 6 juli zien. Dan openen we
namelijk ook Niëns Pannenkoek, een
pannenkoekenrestaurant dat gericht
is op kinderen”, vertelt Yvonne Niëns.
“Met het openen van Niëns Bowling en

Niens Pannenkoek maken we de aanzet tot een volledig nieuw bedrijfsconcept. In de toekomst zullen we onder
andere nóg een restaurant aan het
huidige Niëns toevoegen.” Op zaterdag 15 juli volgt een open dag. Tussen
11.00 en 14.00 uur is het voor bezoekers mogelijk een kijkje te nemen in
het vernieuwde Niëns in Maasbree.
Ook wordt dan het nieuwe logo en de
aangepaste huisstijl gepresenteerd.

Afsluiting aspergeseizoen
AspergeGilde Peel en Maas sloot op zondag 24 juli het aspergeseizoen af met een bijeenkomst bij Ria Joosten Catering en Evenementen. De ambassadeurs van 2018,
Jolanda Verstraten, Guul Smeets, Ria Joosten en Geert Teeuwen overhandigden de laatste asperges aan de kok. Vele telers, sponsoren, vrienden, vrijwilligers en andere
relaties van het AspergeGilde Peel en Maas waren aanwezig. Tijdens het intermezzo werden de aanwezigen verrast door een Asperge Quiz over asperges. Hierna was het
startsein voor de informele afsluiting waarbij de aanwezigen konden genieten van live cooking met aspergegerechten.
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Bespreking poll week 24

Ik ga het WK voetbal volgen
De meningen waren sterk verdeeld bij de poll van twee weken
geleden. Op de website was slechts 33 procent het eens met de stelling
‘ik ga het WK voetbal volgen’, tegenover 67 procent die niet kijkt omdat
Nederland helemaal niet meedoet. Want een kampioenschap is toch niet
leuk als Nederland niet meedoet, moeten de stemmers gedacht hebben.
Op Facebook was het resultaat precies het tegenovergestelde.
Ondanks dat Oranje niet vertegenwoordigd is in Rusland, zegt 67 procent
van de stemmers op Facebook wél te gaan kijken. Van alle stemmers

gaf 33 procent aan juist niet te gaan kijken. De meerderheid zit deze
warme dagen toch thuis of in de kroeg te genieten van de prestaties van
de rode duivels uit België, de Colombianen of Panama-Tunesië. Want er
zijn immers genoeg topspelers aanwezig dit hele toernooi om toch van
het toernooi te kunnen genieten. Geen spanning of Oranje de volgende
ronde gaat halen, maar gewoon extra veel genieten van een lekker
potje voetbal zonder druk. Cor Roelofs was duidelijk op Facebook wat hij
doet: “Kijken”.

Een gemeentelijk vuurwerkverbod
heeft geen zin eens/oneens > www.hallopeelenmaas.nl
Minister Grapperhaus van het ministerie van Justitie en Veiligheid besliste
woensdag 20 juni onder druk van een meerderheid van de Tweede Kamer
dat gemeenten voortaan zelf mogen beslissen of hun inwoners met de
jaarwisseling vuurwerk mogen afsteken of niet.
De Onderzoeksraad voor Veiligheid adviseerde de minister om iets te doen
aan het vuurwerk dat ieder jaar met oud- en nieuw duizenden incidenten
veroorzaakt. Een landelijk vuurwerkverbod vond de minister te ver gaan, maar
hij besliste wel dat gemeenten voortaan zelf een vuurwerkverbod kunnen
instellen.
Veel Nederlandse gemeenten zijn van mening dat deze regeling weinig
zin heeft. Een vuurwerkverbod is alleen effectief als dit voor het hele land
geldt, stelt VNG, de koepelorganisatie van Nederlandse gemeenten. In de
ene gemeente zou wel vuurwerk afgestoken mogen worden en in de andere

niet en dat is niet wat gemeenten moeten willen volgens VNG. De incidenten
verplaatsen zich dan alleen maar. Als mensen echt graag vuurwerk af
willen steken, dan gaan ze wel naar een gemeente waar dit nog wel mag.
Daarnaast is het voor een gemeente een moeilijke beslissing om vuurwerk te
verbieden als het in de omliggende gebieden wel allemaal nog mag.
Aan de andere kant zijn er natuurlijk gemeenten waar meer overlast van
vuurwerk is dan op andere plekken. Denk bijvoorbeeld aan grote steden.
Het zou niet eerlijk zijn als hierdoor in alle gemeenten geen vuurwerk meer
zou mogen worden afgestoken. En daarnaast zullen inderdaad de echte
vuurwerkfanatici naar een andere gemeente verplaatsen, maar veel andere
personen zullen dit niet de moeite waard vinden. Het vuurwerkgebruik neemt
dan altijd af en daar gaat het om.
Een gemeentelijk vuurwerkverbod heeft geen zin. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 25) > Hoogspanningslijnen moeten zo snel mogelijk weg > eens 89% oneens 11%
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GRANDIOZE DEUR DAGEN
VRIJDAG 29 EN ZATERDAG 30 JUNI
VAN 10.00 TOT 16.00 UUR

MAAK KANS
OP GRATIS
GARAGEDEUR
(ZIE ONZE WEBSITE)

Garagedeuren
Zonweringen
Kunststof kozijnen

SHOWROOM: MOLENSTRAAT 18, MEIJEL
WWW.MATHPEETERS.NL

Podiumdier
De droom der meisjes
dromen, schitteren op een
groot podium, leek me altijd
te gek. Maar wat was ik
verlegen. In de veiligheid van
de slaapkamer zag niemand
dat. Vele jaren later kwam
een klein stukje van die
droom uit en stond ik samen
met mijn zus op een podium.
Maar wat bleek: ik vind vooral
het zingen leuk, dat podium
hoefde niet zo.
Nu kijk ik naar mijn kinderen. De oudste gek op het
podium, de jongste heeft het
moeten leren. De oudste heeft
altijd de magie van het podium
gevoeld en gaf graag optredens
aan wie het maar wilde zien.
Zingen en dansen is haar ding
en aan drama ontbreekt het
haar ook niet. Nu heeft ze dit
alles weten te combineren in de
musical, waar ze een jaar aan
hebben gewerkt. Op het grote
podium van DOK6 heeft ze
samen met haar vriendinnetje
geschitterd. Niets te merken van
enige verlegenheid of zenuwen,
ze straalde. Vrolijk danste ze
overal doorheen, als de vlinder
die ze voor ons is. Even niet in
de schijnwerpers staan omdat je
hartpatiënt bent, maar je geven
als ieder ander, anoniem tussen
de sterren van de show.
Wat was ik trots.
De jongste had een hekel
aan het podium, aan muziek en
lawaai. Teveel prikkels. Met zijn
zus heeft hij het dan ook niet
altijd gemakkelijk. Ook hij vond
zijn plekje op het podium. Soms
onopvallend achteraan, maar
ook de voorgrond schuwt hij
niet meer. Nog steeds geen
zang en muziek mag soms,
maar het liefst laat hij zijn
komische capriolen zien.
Of anderen dat gek vinden,
maakt hem niet zoveel uit. Hij
heeft er zelf lol in. En daar
draait het om.
Staand op een podium, groei
je op zoveel manieren.
Misschien toch een gemiste
kans die ingehaald kan worden,
fluistert een stemmetje.
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Textielinzameling

De komende week wordt nog textiel huis-aan-huis ingezameld.
Textiel wordt ingezameld op dezelfde dag dat wij het andere afval komen
inzamelen, kijk op de (digitale) afvalkalender
Dinsdag 3 juli
Kessel en Kessel-Eik
Donderdag 5 juli Koningslust
Vrijdag 6 juli
Grashoek
Textiel wordt huis-aan-huis ingezameld door de inzameldienst van de gemeente. Zet textiel om
7.00 uur aan de straat op dezelfde plaats waar u normaal uw container aanbiedt.
U kunt textiel aanbieden in een willekeurige zak mét daarop een Peel en Maas textielsticker.
Deze stickers zijn verkrijgbaar bij het Huis van de gemeente en bij de afhaalpunten, of kunt u
zelf uitprinten via www.peelenmaas.nl. U kunt alle soorten textiel aanbieden, bijvoorbeeld
kleding en schoenen (draagbaar én niet draagbaar), huishoudelijk textiel, kledingaccessoires,
schone lappen en textielresten, zachte knuffels, dekbedden en kussens. Textiel kan ook altijd
worden weggebracht naar het milieupark.

Kermis Kessel 30 juni t/m 3 juli
Zaterdag 30 juni 16.00 uur
opening kermis door wethouder Roland van Kessel
Zondag 1 juli 15.00 uur tot 17.00 uur
verrassing én gratis schminken voor de kinderen op het
kermisterrein
Dinsdag 3 juli
verrassing op het kermisterrein

Voorkom illegale inzameling
Soms zijn er illegale textielinzamelaars actief; zij rijden voor de inzameling uit en nemen
zonder toestemming de gemeentelijke textielzakken mee. Wij vragen u daarom het textiel om
7.00 uur buiten te zetten en zeker niet de dag ervoor. De inzameldienst van de gemeente Peel
en Maas is goed herkenbaar door de gele auto’s met daarop het logo van de gemeente of de
gemeentelijke huisvuilwagen. Ziet u andere inzamelaars, waarschuw dan direct de politie via
0900-8844 of meldt dit bij het Klant Contact Centrum van de gemeente via (077) 306 66 66.

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

Wij wensen u fijne kermisdagen!

info@peelenmaas.nl
06 - 12 36 09 04

www.peelenmaas.nl

De juiste machine
voor uw terrein!
•
•
•
•

Maak een vrijblijvende afspraak voor een demonstratie of
meer informatie 077-4632341

Met of zonder
grasopvang.
Mulching, zij- of
achterlozing.
Benzine of diesel.
Front of
middenmaaier.

Heerlijke
blauwe bessen
te koop!
Engels
Beekstraat 58 Panningen
Tel. 06 - 21 63 50 55

Een enorme keuze.
Bezoek onze
showroom en laat u
informeren.

Kijk voor meer informatie op www.lozeman.nl

wanneer mag uw
dekbed op vakantie?

10%

korting

Lozeman tuinmachines
Markt 14
5973 NR Lottum
077-4632341

op dekbed

reiniging

actie geldig tot
30

juni

Tel. 077-3072462
www.vanhalstomerij.nl

Auto Hunnekens Meijel, sinds 1981

‘U een storing
Wij een oplossing!’

Met uw auto op vakantie?
Laat ons de vakantiecheck uitvoeren.

t!

Kerkstraat 20A Meijel - T 077 - 466 1852 - www.autohunnekens.nl

Ook al heeft u ‘m elders gekoch

DRIES
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Discussie over meebetalen bedrijf aan verkeersveiligheid Zandberg

Woningbouw Meijel-Oost kan eindelijk
Moet een bedrijf, zoalsTeboza, meebetalen aan de verkeersveiligheid op de Zandberg
in Helden? Daarover ging het onder meer in de raadsvergadering van vorige week
dinsdag. Voor Meijel was er goed nieuws: de schop kan eindelijk de grond in bij
Beckers! En kersverse oppositiepartij PvdA/GroenLinks zag twee van haar moties
tóch aangenomen.
De vergadering begon met een kort vragenhalfuurtje, met daarin slechts één vraag voor het
college. De VVD wilde mede namens CDA en Lokaal Peel en Maas weten wat het college vindt
van het ‘beledigende’ besluit van Den Haag om Limburg slechts 32 van de in totaal 1.111
extra agenten toe te wijzen. Het antwoord kwam van burgemeester Wilma Delissen, die de
politie in haar portefeuille heeft. Zij deelt de verontwaardiging van de raad. Volgens haar
erkent Den Haag onvoldoende de problemen die Limburg heeft vanwege de nabijheid
van twee landsgrenzen. De Maastrichtse burgemeester Penn heeft inmiddels namens alle
Limburgse gemeenten protest aangetekend. Delissen was ook boos dat ze nog steeds
taal noch teken heeft gehoord uit Den Haag op de brandbrief die de burgemeesters van
Peel en Maas en Horst aan de Maas hebben verstuurd op 30 maart. Daarin klagen de twee
gemeenten dat de politie hier structureel onderbemand is. De burgemeester zei verder
nog dat ze samen met buurgemeenten een innovatief proefproject wil starten om tot een
grotere opsporingscapaciteit te komen. Die vergroting zou niet alleen moeten komen van
uitbreiding van de politiecapaciteit. Wat ze precies hiermee bedoelde, zei de burgemeester
verder niet. Aan het einde van de vergadering kwam de agentenverdeling overigens nog
een keer aan de orde. Dat was bij een motie van VVD, Lokaal Peel en Maas en het CDA.
De unaniem gesteunde motie roept het college op de minister van Justitie en Veiligheid een
niet mis te verstane brief te sturen om zijn besluit te heroverwegen.
Woningbouw Meijel-Oost
In 2015 is het bestemmingsplan voor de locatie Beckers (de voormalige frikandellenfabriek)
vastgesteld. Het was oorspronkelijk de bedoeling in dit plan de locatie Zanderink, aan
de overzijde, mee te nemen. Dat bleek toen niet mogelijk vanwege de aanwezigheid
van een agrarisch bedrijf. Intussen zijn er afspraken gemaakt voor de sanering van dit
bedrijf, waardoor de belemmering is opgeheven. Ook zijn er afspraken gemaakt over
het verminderen van het aantal nieuwe woningen naar (voorlopig) 37, mogelijk later uit
te breiden tot maximaal 100, als daaraan behoefte bestaat. Vermindering is nodig om
een overschot te voorkomen. De hele raad was blij met het bestemmingsplan MeijelOost, ook omdat nu eindelijk de schop de grond in kan. Eindelijk ook komt er een einde
aan de ‘puinhoop’ die de voormalige fabriek van Beckers al jaren vormt, zo klonk het
vanuit diverse fracties. Raadslid Sander Janssen (CDA) pleitte wel nog voor een nieuw
woonbehoeftenonderzoek. Maar dat was volgens wethouder Rob Wanten (CDA) niet nodig.
Volgens hem is al veel bekend uit andere onderzoeken en uit de contacten met de dorpen.
Bij de stemming ging de raad unaniem akkoord met het bestemmingsplan.
Van Meijel ging de aandacht van de raad voor een kort agendapunt naar Baarlo:
paardenpension Coenen aan de Heierhof in Baarlo wil uitbreiden, maar dat is ter plaatse
niet toegestaan. Daarom wil het bedrijf een nieuw paardenpension beginnen op de hoek van
de Bosakkerweg met de Bovensteweg. Het ingediende plan voldoet aan alle voorwaarden
en kreeg in de raadsvergadering dan ook zonder problemen unanieme goedkeuring.
Verkeersveiligheid Zandberg
Bewoners van de Zandberg hebben bij de gemeente aangeklopt over de verkeersveiligheid
en het drukke vrachtverkeer, vooral veroorzaakt door transport van en naar aspergebedrijf
Teboza. Het college stelt daarom nu voor om de kruising van de Zandberg met de
Middenpeelweg op te waarderen met een in- en uitrit richting Maasbree. Daardoor hoeft

het verkeer niet meer via de Molenstraat de Zandberg in te rijden. De raad was het helemaal
eens met het verhogen van de veiligheid, maar toch ontstond er een principiële discussie:
moet Teboza niet méébetalen aan de twee ton die de wegaanpassing de gemeente kost?
Dat vonden in elk geval de fractie PvdA/GroenLinks, Lokaal Peel en Maas en AndersNu.
De PvdA/GroenLinks-fractie meende ook te weten dat de aanpassing van de kruising is
gerealiseerd op verzoek van Teboza. Dat bedrijf is ook medeverantwoordelijk voor de
toegenomen verkeersonveiligheid, zeiden zowel Lokaal Peel en Maas als PvdA/GroenLinks.
Het CDA hield zich meer op de vlakte, ook omdat het volgens die partij lastig wordt Teboza
te laten meebetalen omdat daarover niets is vastgelegd. De VVD was nog het duidelijkst
tégen het idee om het aspergebedrijf aan te spreken. Jeanne Hesen van die partij
memoreerde dat Teboza al tientallen jaren op deze locatie in het buitengebied gevestigd is.
In de tussentijd is daar het aantal woningen en fietsers flink toegenomen, ‘maar dat kun je
het bedrijf niet aanrekenen.’
Verantwoordelijk wethouder Paul Sanders (VVD) sprak in zijn reactie tegen dat de
aanpassing van de kruising op verzoek is van Teboza. Het zijn de aanwonenden die naar de
gemeente zijn gekomen, benadrukte hij. Teboza zélf heeft volgens Sanders geen problemen
met de huidige aanvoerroute. Er zijn bij het bedrijf ook geen plannen voor uitbreiding die
een aanpassing nodig zouden maken. Tot een besluit over de aanpassing van de kruising
kwam het niet. Lokaal Peel en Maas wilde dat wethouder Sanders toch nog eens onderzoekt
of Teboza niet alsnog een bijdrage kan leveren. De partij zei alvast een motie hierover te
overwegen voor in de volgende vergadering, als dit punt weer terug komt.
Parkeerfonds: optie of verplichting?
Van meer algemene aard was het zogeheten ‘paraplu-bestemmingsplan’ dat daarna aan
de orde kwam. Dat regelt onder meer voldoende parkeergelegenheid bij nieuwbouw.
Geen heikel punt in de vergadering, maar enkele fracties wilden wel duidelijker vastgelegd
hebben dat initiatiefnemers die onvoldoende parkeergelegenheid op eigen terrein
hebben, verplicht worden een bijdrage te leveren aan een parkeerfonds. Met dat geld kan
de gemeente elders tóch parkeerplaatsen aanleggen. In het huidige raadsvoorstel staat
slechts dat een storting in dat fonds ‘een optie’ is, maar dat vonden Lokaal Peel en Maas en
AndersNu te vrijblijvend. Wethouder Wanten beloofde te bekijken of die tekst scherper kan.
Dat was voldoende voor de raad om akkoord te gaan.
Bijstelling begroting
Tweemaal per jaar neemt de raad een besluit over de tussentijdse begrotingswijzigingen.
Die zijn nodig vanwege veelal niet voorziene, onverwachte ontwikkelingen.
Ditmaal ging het om een relatief klein bedrag (op de totale begroting) van ruim
147.000 duizend euro. De begrotingsaanpassing was wel aanleiding voor enkele fracties
tot het stellen van een paar vragen. Zo wilden CDA, Lokaal Peel en Maas en AndersNu een
toelichting op de 40.000 euro die nodig is voor het verwarmen van de oude Vmbo-locatie
(die nu deels leeg staat/deels tijdelijk verhuurd is). En de VVD vroeg zich af waarom er
structureel 90.000 euro is begroot voor het implementeren en uitvoeren van de nieuwe
privacywetgeving. Wethouder Sanders beloofde schriftelijk hierop te zullen antwoorden.
De begrotingsbijstelling zal daarom pas in de volgende vergadering in stemming worden
gebracht.
BsGW, OmniBuzz, NLW: vinger aan de pols
De gemeente neemt deel aan allerlei gemeenschappelijke regelingen met andere
gemeenten, zoals de BsGW (die o.m. de lokale belastingen int), OmniBuzz (Wmo-vervoer) en
de NLW-bedrijven (sociale werkplaats). Ieder jaar moeten deze organisaties hun begroting
voorleggen aan de raden van de deelnemende gemeenten , die daarmee in de gelegenheid
gesteld hun commentaar (‘zienswijze’) te geven. Dat wordt voorbereid door een breed
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beginnen
samengestelde werkgroep uit de raad, waarin alle fracties zijn vertegenwoordigd.
In zijn brief aan de BsGW is de raad van Peel en Maas kritisch over het feit dat de BsGW
inmiddels voor het vierde opeenvolgende jaar een tekort in de begroting laat zien
(2017: 1,4 mln). OmniBuzz daarentegen sluit 2017 af met een overschot van ruim zes ton.
Dat is mooi, schrijft de raad, maar enthousiast is men niet over OmniBuzz. Uit de brief aan
het OmniBuzz-bestuur blijkt nogmaals (net als in het recente verleden) dat Peel en Maas
slechts heel beperkt aan OmniBuzz wil meedoen.
De begroting van de NLW-bedrijven is voor de raad aanleiding om aan het bestuur zijn
bezorgdheid te tonen. De sociale werkplaatsen in Nederland worden geleidelijk afgebouwd
en krijgen steeds minder Rijkssubsidie. Ook het beschikbare bedrag per cliënt daalt,
waardoor het steeds moelijker wordt deze mensen goed te begeleiden en/of elders
geplaatst te krijgen, zo schrijft de raad.
Moties PvdA/GroenLinks
In de vorige vergadering had de fractie PvdA/GroenLinks vier moties ingediend bij de
bespreking van het coalitieakkoord. Daarmee wil de partij enkele onderwerpen op de
agenda zetten die volgens haar onderbelicht blijven, dan wel ontbreken in het akkoord.
De behandeling van de moties werd toen verschoven naar de vergadering van vorige week.
Eén betrof een oproep aan het college om samen met maatschappelijke partijen en
bedrijven een actieplan op te stellen voor verbetering van de biodiversiteit. Geen goed
idee, vond de VVD. Volgens de liberalen moet dit landelijk dan wel Europees-breed worden
aangepakt. Het CDA vond hem overbodig en verwees naar de zogeheten Verklaring van
Driebergen. Daarin beloven tal van landelijke (agro-, milieu, wetenschaps-) organisaties met
een ‘deltaplan herstel biodiversiteit’ te komen. Volgens wethouder Sanders doet Peel en
Maas ook al veel om de biodiversiteit te vergroten. De motie kreeg behalve van de indieners

alleen steun van Lokaal Peel en Maas en haalde het dus niet.
In een tweede motie roept PvdA/GroenLinks op om het onlangs afgeschoten experiment
Gelote Burgerraad (v/h Sociale Raad) tóch met drie jaar te verlengen. Daarvoor was ook
weinig enthousiasme. Alle partijen verwezen naar de werkgroep Raad van de Toekomst,
die bezig is een nieuwe opzet te bedenken voor raadsvergaderingen en contact met
inwoners. Die werkgroep moeten we nu niet voor de voeten lopen, vonden diverse partijen.
Bij de stemming kreeg de PvdA/Groen Links alleen steun van twee Lokaal-collega’s.
Een andere motie van de PvdA/GroenLinks-fractie ging over de huisvesting van
arbeidsmigranten. De partij had de indruk gekregen dat de nieuwe coalitie al wilde beginnen
met het huisvestingsbeleid zoals beschreven in het coalitieakkoord (bv. huisvesting bij de
boer toestaan, iets waar PvdA/GroenLinks tegen is en wat in het huidige beleid ). De motie
roept het college op om het bestaande beleid te blijven uitvoeren, zo lang als de raad nog
geen nieuw beleid heeft vastgesteld. De oproep kreeg alleen steun van Lokaal Peel en Maas;
de andere partijen vonden de oproep overbodig en de motie haalde het dus ook niet.
‘Tiny Forest’
De fractie PvdA/GroenLinks kwam ook met twee nieuwe moties, die het wél haalden.
Eén roept het college op om Peel en Maas aan te melden als partnergemeente voor ‘Tiny Forest’. Dat is een IVN-initiatief voor het aanleggen van kleine bosjes in de woonomgeving (één
tennisbaan groot), om mensen gevoelig te maken voor natuur. De motie kreeg unanieme steun.
De andere motie ging over de omslag naar gasloze woningen. Het college wordt gevraagd
te onderzoeken hoe deze omslag in Peel en Maas het beste gerealiseerd kan worden.
Daarbij dient goed erop gelet te worden dat bewoners van sociale woningbouw financieel
worden ontzien. De motie kreeg de steun van vrijwel de hele raad, uitgezonderd
eenmansfractie AndersNu.

Vanaf 3 juli zitten
wij in MFC De
Engelbewaarder
Wij vinden het belangrijk dat onze dienstverlening
persoonlijk en dichtbij blijft, nu en in de toekomst.
Vanaf 3 juli kunt u voor al uw bankzaken terecht in
Multifunctioneel Centrum De Engelbewaarder, Tiendvrij 18
Baarlo.
De geld- en sealbagautomaat (24/7) blijven beschikbaar op
onze huidige locatie aan de Napoleonsbaan Zuid 1.

www.rabobank.nl/venlo

Kom maar op met de toekomst!
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De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

We zijn op weg
De eerste maanden met de nieuwe gemeenteraad zitten er bijna op.
Nog een besluitvormende vergadering op dinsdag 3 juli en dan gaan we tot
19 augustus met zomerreces. Zoals u inmiddels wel weet, zijn we een
coalitie aangegaan met het CDA en Lokaal Peel&Maas. Een grote coalitie
die 23 van de 27 raadszetels telt.
Een eerste misverstand leidde
tot het voortijdig opstappen van
de PvdA/GroenLinks-fractie uit de
raadsvergadering waarin het coalitieakkoord gepresenteerd werd. Dit
misverstand is rechtgezet en de oppositie heeft haar opmerkingen bij het

akkoord kunnen leveren. Dit leidde tot
een zestal moties waarvan we er twee,
waarvan één in aangepaste vorm, konden aannemen. Overigens bleek bij de
behandeling van genoemde moties
dat zich ook binnen de nieuwe coalitie
oppositie kan aftekenen. Individuele

leden van Lokaal Peel en Maas stemden
met een paar moties in. Daarmee werd
duidelijk dat deelname aan de coalitie
niet automatisch betekent dat er van
de betrokken raadsleden kadaverdiscipline geëist wordt. Bij de behandeling
van de reguliere agenda van de jongste opiniërende raadsvergadering werd
dit ook nog eens nadrukkelijk duidelijk. Bij de behandeling van het agendapunt verkeersveiligheid Zandberg
werden zowel door Lokaal Peel&Maas
als door het CDA kritische kantteke-

ningen bij het voorstel geplaatst. Het
voorstel voorziet in het herinrichten
van de verkeerssituatie op de kruising Midden Peelweg, een provinciale
weg, en Zandberg, een gemeenteweg.
Door een veilige oversteek voor fietsers
te creëren en een oprit- en afrit voor
auto’s en vrachtauto’s aan te leggen, zal
de verkeersveiligheid op de Zandberg
aanzienlijk verbeteren. De VVD zal dit
voorstel dan ook van harte ondersteunen. De vraag die onder andere door
Lokaal Peel&Maas werd opgeworpen,

of de ondernemer die in de nabijheid
van de reconstructie woont, financieel hieraan moet bijdragen lijkt ons
onterecht. Alleen daar waar nieuwe
infrastructuur nodig is om een nieuw
bedrijf of een grote uitbreiding te
faciliteren, kan dit ons inziens aan de
orde zijn. Wegreconstructies of groot
onderhoud worden nooit aan aanwonenden doorberekend, daarvoor
wordt immers belasting betaald.
Geert Segers,
fractievoorzitter VVD Peel en Maas

De eerste woningen voor Meijel-Oost
Vorige week dinsdag is de gemeenteraad van Peel en Maas akkoord
gegaan met het bestemmingsplan voor Meijel-Oost. Door deze vaststelling is er tevens een einde gekomen aan de langslepende kwestie
omtrent locatie Beckers. Iets waar omwonenden van deze locatie en
overige Meijelnaren al jaren naar uit keken.
Met de toekenning van de eerste 37 woningen (fase 1) in MeijelOost, kan Meijel weer verder groeien
als (forensen)dorp aan de rand van
het dorp. Voor Meijel is dit belang-

rijk omdat groeien in het dorp op lege
plekken nagenoeg niet meer mogelijk
is. Daarnaast zal eindelijk de locatie
Beckers, Kapelkeshof, met 63 woningen
gerealiseerd worden. Als CDA vinden

LEURS
RUIMT
OP

we het belangrijk dat er in Meijel alle
voorzieningen voor mensen van 0 tot
100 jaar zijn. Dit vergt vooruitkijken
en tijdig de bestemmingen regelen,
zodat mensen het dorp niet hoeven
te verlaten en de jeugd na haar studie
kan terugkeren. Dit is goed voor het
in stand houden van het grote verenigingsleven, de winkelkern, overige
middenstand en de horeca. Meijel heeft
laten zien dat ze vanaf 1990 met bijna
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een duizendtal inwoners is gegroeid
naar de huidige 6.160 inwoners. In de
volgende fases van Meijel-Oost kunnen er nog meerdere woningen extra
bestemd gaan worden. Als CDA willen
we ervoor zorgen dat er aan de woonbehoefte van de Meijelnaren kan worden voldaan. Meijel leefbaar en vitaal
houden. Samen voor elkaar.
Sandy Janssen,
raadslid CDA Peel en Maas

Monteur
VACATURE | Installatietechniek
Ben jij een ervaren monteur die zijn vak verstaat, maar vooral ook echt
klanten wil helpen? Die zelfstandig werkt en installatiewerkzaamheden
met een WOW-factor verleent? Dan zijn wij op zoek naar jou!
DE ORGANISATIE
Installatietechniek Van Eersel B.V.
levert al meer dan 120 jaar
een breed scala aan producten
en diensten, op het gebied van
loodgieterswerk, verwarming,
klimaat en energiebeheersing.
Het laatste decennium zijn wij ons
daarnaast sterk gaan toeleggen op
het gebied van duurzame energie,
specifiek het installeren en
onderhouden van zonne-energie
en warmtepompinstallaties.
DE FUNCTIE
Als monteur werk je met grote
mate van zelfstandigheid.
Met ondersteuning vanuit kantoor
kun jij buiten doen waar je goed
in bent: installaties installeren en
klantverwachtingen overtreffen.
Bij de klant op locatie denk je in
oplossingen en met jouw vakkennis en ervaring maak je mooie
installaties met passie. Ook blijf
je in jezelf investeren om steeds
beter vakman te worden en
om bij te blijven bij technische
ontwikkelingen.

WAT ZOEKEN WIJ IN JOU?
• Motivatie en drive om te leren;
• verantwoordelijkheidsgevoel &
beslissingen durven te nemen;
• een enthousiaste, positieve
instelling;
• oog voor kwaliteit.
WIJ BIEDEN
• Een opleidingstraject en baan
met doorgroeimogelijkheden ;
• een collegiaal team;
• diverse opleidingsmogelijkheden;
• goede primaire en secundaire
arbeidsvoorwaarden conform
de CAO Metaal & Techniek;
• het inrichten van je bus naar
eigen inzicht.
INTERESSE?
Stuur dan je cv en een korte
motivatie naar lenie.smulders@
van-eersel.com of bel met
Lenie Smulders voor meer info
en een vertrouwelijk gesprek via
tel. 0493 69 64 55.

Deze actie is geldig van 2 t/m 21 juli 2018.

T. 077 307 1357

Markt 57 Panningen
www.leursoptiek.nl

Ommelseweg 57 | 5721 WT Asten | info@van-eersel.com
www.installatietechniekvaneersel.nl
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Femke van Loon

Literatuur

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Femke van Loon
13 jaar
Helden
het Bouwens

Waar zou je voor wensen als je maar
één wens had, maar je wist dat die
zou uitkomen?
Dan zou ik wensen dat iedereen in
mijn gezin gezond kan blijven, zodat ik
altijd gezellige dingen met ze kan blijven doen en zodat zij ook alles kunnen
blijven doen wat ze willen.
Als er een vak op school was, dat je
niet meer zou hoeven volgen, welke
zou dat dan zijn?
Geschiedenis, want ik snap er vrij weinig van. Daarnaast vind ik het ook nog
eens heel saai, dus leren voor geschiedenistoetsen gaat dan vaak ook moeilijker.
Houd je van achtbanen?
Natuurlijk, ik vind ze geweldig!
De beste zijn de achtbanen die over de
kop gaan. Mijn ‘all-time’ favoriet is de
achtbaan Baron 1898 die in de Efteling
staat. Ik vind hem vet, omdat er een
vrije val en een paar kurkentrekkers
in zitten.
Waarom zou je de wereld wel of
niet rond willen reizen?
Op dit moment wil ik de wereld niet

rondreizen, omdat ik dan mijn familie
achter zou moeten laten. Ik zou nu
echt niet alleen de wereld rond willen
gaan, maar als ik wat ouder ben
misschien wel. Dan kan ik alle mooie
plekken van de wereld zien, wat
natuurlijk supervet is.
Wat is je favoriete dag van de
week?
Dat is de zaterdag, omdat ik dan uit
kan slapen en daarna met vriendinnen
af kan gaan spreken. Ook komt er op
zaterdag meestal wel een leuke film
op televisie die ik kan kijken. En als
dat niet zo is, kijk ik iets op Netflix.
Wat doe je het liefst met je
vrienden of vriendinnen?
Ik spreek het liefst met mijn vriendinnen af om lekker bij te kletsen.
Maar nu het zomer wordt en het warm
wordt, ga ik ook graag met ze zwemmen.
Als je de kans had om ervoor te
kiezen nooit dood te gaan, zou je
die dan nemen?
Nee, je wordt dan zo superoud en
alle mensen waar je om geeft gaan
één voor één dood, totdat je alleen
nog jezelf hebt. En er zou niemand
zijn die me zou begrijpen of waar
ik mee kon praten over alles wat
ik zou meemaken, omdat al mijn

leeftijdgenoten ook allemaal dood
zouden gaan.
Kun je makkelijk beslissingen
maken?
Nee, ik twijfel vaak en lang.
Bijvoorbeeld als ik in een kledingwinkel ben, weet ik nooit welke kleur ik
moet nemen. Wanneer ik een ijsje ga
eten, zijn er altijd heel veel lekkere
smaken en dan weet ik ook niet welke
ik moet kiezen.
Wie is of zijn je favoriete
bekende(n)?
Sanne en Lieke Wevers, omdat ze
allebei super goed kunnen turnen en
momenteel de beste turnsters zijn van
Nederland. Zelf turn ik bij sportclub
Pareja in Panningen.
Wat is je favoriete plek op de
wereld?
Mijn favoriete plek op de wereld is de
grote zachte bank die bij mij thuis in
de woonkamer staat. Het liefst zou ik
er voor altijd op blijven liggen.
Heb je een ongewone angst voor
iets?
Het is wellicht niet een hele ongewone
angst, maar ik ben echt heel bang
voor spinnen. Als ik er dan eentje zie,
schreeuw ik alles bij elkaar en haal ik
mijn vader zo snel mogelijk zodat hij
de spin voor me dood kan maken.

Waar sta je om bekend bij vrienden
en familie?
Ze zullen het er allemaal wel mee
eens zijn als ik zeg dat ik heel erg
vrolijk ben en dat ik echt niet stil kan
zitten.
Welk televisieprogramma zou je
nooit willen kijken?
Het is geen specifiek televisieprogramma, maar ik zou nooit iets in het
horrorgenre willen kijken, omdat ik
dan niet meer naar buiten zou durven
als het donker is.
Wat zou je in de toekomst doen als
tijd en geld geen problemen waren?
Ik weet nog niet wat ik later wil worden. Maar als tijd en geld geen problemen waren, zou ik een baan willen
waar ik veel van houd. Ik zou ook willen dat ik naast mijn baan nog veel tijd
over zou houden waarin ik met mijn
familie en vrienden leuke dingen kan
doen.
Als je voor een dag iemand anders
zou mogen zijn, wie zou je dan
willen zijn?
Ik zou voor een dag wel eens willen
weten hoe het is om een wereldberoemde zangeres te zijn, zoals Selena
Gomez. Het lijkt me supercool om te
weten te komen hoe het voelt om zo
veel fans te hebben en op te treden.

Geef iemand op!
Ken jij (of ben jij) iemand uit Peel en Maas tussen de 12 en 18 jaar die het leuk lijkt om vijftien vragen te beantwoorden én op de foto te gaan
voor HALLO Peel en Maas? Geef diegene dan op! Mail naar redactie@hallopeelenmaas.nl

Vroeger, toen ik nog op de
basisschool zat, las ik erg vaak
boeken. Ik weet nog dat ik
altijd met mijn moeder en
broertje naar de bibliotheek
fietste en dat we daar soms
wel uren naar boeken zochten. Uiteindelijk las ik deze
binnen een korte tijd uit en
haalde ik er weer nieuwe bij.
Op de basisschool moesten we
op niveau lezen. Zelf vond ik
dit nooit erg om te doen en
vond ik het zelfs leuk.
Tegenwoordig werkt dit wat
anders.
Naarmate ik ouder werd,
nam mijn interesse in lezen af.
Toen ik naar de middelbare
school toe ging, moesten we
ook boeken lezen om vervolgens een punt te krijgen voor
het aantal boeken en het niveau
van de boeken. In de eerste en
tweede klas ging dit prima,
maar toen ik naar de bovenbouw ging, kreeg ik steeds
minder motivatie en tijd om te
lezen. Ik denk dat wel meer
jongeren hier last van hebben.
Sinds vorig jaar moeten we
voor het vak Nederlands literatuurboeken lezen. Persoonlijk
vind ik dit lastig, omdat de
boeken natuurlijk moeilijker te
begrijpen zijn en er wordt vaak
ingewikkelde taal gebruikt.
Voorheen las ik ook wel eens
boeken tijdens de vakanties,
maar tegenwoordig doe ik dit
ook niet meer. Dingen zoals
series en films kijken, sociale
media gebruiken of afspreken
met vrienden zijn vandaag de
dag veel meer voor de hand
liggend dan een boek lezen.
Eigenlijk vind ik het erg jammer,
omdat ik wel het idee heb dat
je van boeken veel kunt leren.
Het lezen van boeken is
tegenwoordig meer een soort
verplichting dan een hobby
geworden, wat eigenlijk niet
zou moeten. Daarom is mijn
doel om dit jaar en de jaren
daarop meer voor mijn plezier
te gaan lezen, dus ook buiten
school. Misschien komt mijn
innerlijke boekenwurm dan toch
weer naar boven.
Lique
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In Helmond en Meijel

MD Meijel in de prijzen
Door: Engela Snijders, Majorette en Dans Meijel
Een groep meiden van MD Meijel leverde op zondag 10 en zondag 24 juni goede prestaties op wedstrijden
in Helmond en Meijel. Daarbij werden diverse podiumplekken behaald.
In Meijel werden over het
algemeen betere punten behaald
dan in Helmond. In Showtwirl
Solisten behaalden Bente, Britt en
Leanne een eerste plaats. Tevens
behaalden de twee teams van MD in
Showtwirl een eerste plaats. In het

Technisch Programma 1 streden vijf
meiden van MD tegen elkaar. Renée
behaalde een eervolle tweede plaats
en Leanne een eerste plaats met
promotie naar TP2. Bente zit al in TP2
en daarin behaalde ook zij een eerste
plaats. In Vrij Podium behaalden de

meiden van Showgroep Let’s Do It
een tweede plaats. Bij de wedstrijd
in Helmond werden solisten Britt en
Leanne eerste in Showtwirl. Ook het
A-team van MD Meijel, dat onder
leiding van Suzanne ter Voert staat,
werd eerste.

Beste wedstrijd van seizoen

Zilver voor turnster
Inge Janssen

fecte tsukahara’s uit, eenmaal gehurkt
en eenmaal gehoekt. Die zorgden
ervoor dat Inge de zilveren medaille
in ontvangst mocht nemen. Dit was
tevens de laatste wedstrijd voor
Hercules Reuver. Inge heeft na een
korte proefperiode inmiddels de
overstap gemaakt naar de topsporttak van Gymsports De Hazenkamp in
Nijmegen.

Garagebedrijf
W. Aarts
HEEFT U UW
ZOMERINSPECTIE
AL INGEPLAND
Kanaalstraat 80A | BERINGE
Tel.: 077 - 306 16 01

WWW.GARAGEAARTS.NL

De Hypotheekshop
Makelaardij
Taxaties
Verzekeringen
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Voetbalvereniging VV Baarlo heeft op dinsdag 19 juni de nieuwe hoofdsponsoren van de club
bekendgemaakt. Bakkerij Marc Fleuren uit Baarlo en makelaardij VeTeBe uit Tegelen tekenden op
sportpark De Meeren in Baarlo een sponsorovereenkomst voor drie jaar. Bakkerij Fleuren was in
het verleden al vier jaar hoofdsponsor van VV Baarlo. Voor VeTeBe wordt het de eerste periode
als sponsor.

Bij de NK-finale meerkamp turnde
Inge een mooie vloeroefening, twee
uitstekende sprongen, een strak uitgevoerde balkoefening en een brugoefening die bijna vlekkeloos werd
uitgevoerd. Dat zorgde ervoor dat ze
uiteindelijk een achtste plaats haalde.
Op zondag 24 juni mocht Inge nogmaals aantreden in de toestelfinale
sprong. Ze voerde twee bijna per-

•••

Nieuwe hoofdsponsoren voor
VV Baarlo

Door: Heidi Janssen-Verhaeg
Inge Janssen uit Helden turnde zaterdag 23 juni finales meerkamp en
sprong, die in sportpaleis Ahoy in Rotterdam werden gehouden.
Daar turnde ze de beste wedstrijd van het seizoen: een zilveren medaille
in de toestelfinales en een achtste plaats in de eredivise op meerkamp.

Ook kunnen p
wij uw aankijoon!
makelaar z

Panningen • Venlo
(077) 382 77 88 • www.sannen.nl
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Partnerstad

Leden Atletiek
Helden bij Citylauf
Grevenbroich

sport 19

Internationaal
jeugdtoernooi bij RKMSV
Voetbalvereniging RKMSV uit Meijel verwelkomt op zaterdag 25 en zondag 26 augustus verschillende teams
van topclubs bij het International U15 Tournament. Het wordt de zevende editie van het voetbaltoernooi voor
teams met kinderen tot 15 jaar dat plaatsvindt op sportpark De Starte in Meijel.

Door: Wiel van Lier, Atletiek Helden
Acht lopers uit Peel en Maas stonden op vrijdag 22 juni aan de
start van de Citylauf in het Duitse Grevenbroich. Ze deden mee ter
gelegenheid van de uitwisseling die de partnergemeentes
Grevenbroich en Peel en Maas hielden. Op het iets te lange parcours
werden uitstekende tijden gelopen door de Nederlandse atleten.
Rinie Ebisch en Hans Peeters
behaalden beiden een eerste plaats
in hun Altersklasse. Trainer Hans van
der Ham slaagde erin de 5 kilometer
te lopen in 24,00 minuten, maar toch
pas na 26,20 minuten te finishen. Hij
was zo druk met het observeren van
de looptechniek van andere lopers
dat hij vergat na drie ronden te finishen.
Tanja Wanten werd tweede in
haar klasse op de 5 kilometer in een
tijd van 22,14 minuten. Rinie Ebisch
liep 24,30 minuten, Luc Verkoelen
24,18 minuten, Lou Simons 26,00
minuten en Hans van der Ham
26,20 minuten. Op de 10 kilometer
liep Hans Peeters naar de eerste
plek in zijn klasse in een tijd van
42,25 minuten. Kees Kompier liep
42,26 minuten en Wim Ebisch 46,21
minuten.

Op dezelfde dag, vrijdag 22 juni, werd in Weert de
Mediweert Singelloop gelopen.
Het leverde vier podiumplaatsen op voor Atletiek Helden.
Op de 1 kilometer snelde Dion
Muijsenberg naar 3,48 minuten.
Bjorn Vervoort liep 4,02 minuten,
Nate Sillekens 4,20 minuten en
Kyle Sillekens 5,30 minuten. Op de
3 kilometer werd Milan Sonnemans
tweede in 11,29 minuten. Robin
Scheenen pakte de winst in 12,55
minuten. Op de 5 kilometer rende
Richard Sonnemans een tijd van
20,48 minuten en Jan ‘t Hoen 24,27
minuten. Bij de 10 kilometer won
Ron Koster in 34,37 minuten. Roel
Smedts rende 39,44 minuten en
Nico Verstraten eindigde tweede
in zijn categorie in een tijd van
41,04 minuten.

Right to Dream uit Ghana, winnaar van de afgelopen drie edities,
komt haar titel verdedigen. Fulham FC
uit Engeland maakt voor de zevende
keer haar opwachting bij het toernooi.
Daarmee is het de enige professionele

Door: HTB autosport
Bij de Autocross Masters in het Gelderse Terwolde wisten de leden
uit Peel en Maas van autosportteam HTB autosport prima resultaten te
boeken. Lucas Konings wist het hele weekend zelfs alles te winnen in
de klasse Toerwagens jeugd.

uit België, Sparta Rotterdam, NEC,
AZ en FC Den Bosch completeren het
deelnemersveld wat betreft profclubs.
RKMSV wordt vertegenwoordigd door
het team Peel en Maas United met
spelers uit de hele regio.

Word jij onze nieuwe
Onderhoudsmonteur?

Autocross Masters

Autocrossers in
actie in Terwolde

club die alle edities heeft meegedaan
in Meijel. Naast die twee verenigingen komen ook de debutanten Paok
Saloniki uit Griekenland, Gabala FC uit
Azerbeidzjan en FC Utrecht naar Meijel.
Rangers FC uit Schotland, KV Mechelen

Jarenlange ervaring,
moderne productiefaciliteiten en drang naar
perfectionisme zorgen
ervoor dat BVB Substrates
voorop loopt in het vak.
Een betrouwbare partner
met specialisaties in uiteenlopende markten zoals
professionele glastuinbouw,
natuurlijk en stedelijk groen,
hobbysector, champignonen fruitteelt.
Bij BVB Substrates wordt
alleen het beste substraat
geproduceerd. Geleverd
volgens afspraak op de

Wegens uitbreiding van onze activiteiten in zowel binnen- als buitenland
zijn wij voor onze locatie in Grubbenvorst op zoek naar een enthousiast,
flexibel persoon voor de functie van:

Allround Onderhoudsmonteur M/V

(fulltime)

TAKEN
In samenwerking met je collega’s van de onderhoudsafdeling ben je
verantwoordelijk voor de reparaties en het onderhoud van onze gebouwen
en productiemachines, zoals verpakkingslijnen, meng-installaties en
transportsystemen. Je verricht hieraan preventief, periodiek en correctief
onderhoud. Ook analyseer je knelpunten en verhelp je storingen en zorg je
voor de uitvoering van technische verbeteringen. Het werk is vooral
elektrotechnisch en mechanisch.
VEREISTEN
Je hebt een groot verantwoordelijkheidsbesef. Je bent nauwkeurig, een
teamplayer, flexibel en stressbestending. Ook ben je bereid om
storingsdiensten mee te draaien.

juiste plaats en tijd.
Dat is wat wij noemen een
succesvolle basis voor groei.

www.bvb-substrates.nl

OPLEIDING EN VAARDIGHEDEN
- MBO werk- en denkniveau
- Opleiding werktuigbouwkunde, mechatronica of vergelijkbaar
- Kennis uit praktijkervaring is een pré
Heb je interesse in deze uitdagende functie, met veel techniek en een
behoorlijke verantwoordelijkheid? Wij bieden jou een baan met
uitstekende arbeidsvoorwaarden, in een innovatieve organisatie.

Fabienne maakte op
zondagmorgen een klapper in
dezelfde klasse als waarin Lucas
rijdt. Toch wist ze in de finale
nog als elfde te eindigen in het
deelnemersveld dat uit 29 coureurs
bestond. Dave Tijdink ging er in
de klasse 10 met de vierde plaats
vandoor. Rene van der Coelen uit

Baarlo werd in klasse 10 net voor
Dave derde.
In de klasse 7 Buggy motorfiets
wist Jari Kroon als tweede te
eindigen. Bij zijn deelname in de
supercup belandde Jari wederom
op het podium. Nu met een derde
plek. Tim Maas werd in dezelfde
klasse zesde.

Vertel ons je motivatie om onze nieuwe onderhoudsmonteur te worden en
wie weet krijg jij deze mooie kans! Je reactie en C.V. kun je uiterlijk
donderdag 12 juli a.s. sturen aan vacature@bvb-substrates.nl
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Hans Spreuwenberg:
(077) 366 93 90.
BVB Substrates | Euroveen B.V.
Postbus 8551, 5970 AB Grubbenvorst
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

At the Foundation of Growth
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Cycling Team Limburg

Fusie MTB Baarlo
en Wielerclub
Midden-Limburg
MTB Baarlo en Wielerclub Midden-Limburg gaan samen verder
onder de naam Cycling Team Limburg. De Baarlose
mountainbikevereniging opereert al enkele maanden onder de naam
die nu voor de twee fuserende clubs gaat gelden.
Met de fusie willen de twee
verenigingen wielrenners en
mountainbikers op elk niveau zo
goed mogelijk ondersteunen.

Grote groep leden
en vrijwilligers
“Daar hebben we een grote
sterke groep voor nodig van actieve
leden en vrijwilligers die ervoor
wil gaan. Het bestuur merkt dat dit
de laatste jaren steeds moeilijker
wordt om voor elkaar te krijgen”,
aldus Wielerclub Midden-Limburg.
De vereniging besloot dat een fusie
de beste optie was.
Wielerclub Midden-Limburg

blijft verantwoordelijk voor alles
wat met wegwielrennen te
maken heeft en MTB Baarlo is
verantwoordelijk voor het off-road
fietsen.

Breed programma
“Beide besturen willen jeugd,
nieuwelingen, junioren, beloften,
elite, amateurs, masters en
recreatieve fietssportievelingen
een breed wielerprogramma
aanbieden”, aldus de clubs.
“Daarnaast willen wij een
levensloopbestendige vereniging
zijn. Hier kan door iedereen, jong
en oud, op wedstrijdniveau of
recreatief gefietst worden.”

Ruiters uit Peel en Maas

Prijzenregen op springwedstrijd
Door: De Maasruiters, De Cowboys en De Cavaliers
Het regende prijzen voor Peel en Maas op de springwedstrijden in Reuver in het weekend van zaterdag 23 en
zondag 24 juni. Ruiters van De Maasruiters uit Kessel, De Cowboys uit Maasbree en De Cavaliers uit Panningen
deden hieraan mee met hun paarden en pony’s.

Tess Gubbels met Skippy van de
Veldenhoeve van De Maasruiters
kwam aan start in de klasse CB en
reed een foutloze eerste manche.
Ze mochten terugkomen voor de
barrage en ook hier bleven ze
foutloos, waarna ze de eerste prijs
in ontvangst mocht nemen. Van
De Cowboys deed Ilse Haenen mee
bij de dressuurklasse L1, om zich
te selecteren voor de Limburgse
kampioenschappen. Ilse bleek in
vorm met Ivano L. Ze behaalde een
vijfde prijs. Ook bij het springen
werden resultaten geboekt. Esther
Roeven bleef met Fiesto foutloos in
de klasse M en had een snelle tijd
in de barrage, met een zesde plaats
als resultaat. Sylvia Dorssers bleef
in dezelfde klasse ook foutloos en

behaalde met Tashley een zevende
prijs. Ook voor Nikki Geraedts met
Charusa SZ was er een zesde prijs in
de klasse B.

Almelose
ruiterdagen
Jessica Maassen van De Cavaliers
uit Panningen deed mee met
Bockmann’s Coco in de klasse D-M
en werd tweede. Nikki Hanssen
behaalde een derde prijs met
Mutsaarts Pascha in de klasse D-B
en een derde prijs met Millstreets
Stuufke in de klasse C-M. In de
dressuur behaalde Romee Neefs
een tweede prijs met Demi Beau in
de klasse CDE-M1 en Hanna Neefs
een tweede prijs in de klasse D-L1

met Don Diamond. Op zondag was
er in de dressuur klasse L2 een
overwinning voor Anouk Neefs met
Guess. Datzelfde weekend reisden
Ellen en Isa Snijkers af naar Almelo
voor de Almelose Ruiterdagen waar
Ellen twee keer een eerste prijs
en een tweede prijs behaalde met
Quebec in de klasse ABC-M1/M2. Haar
zusje Isa behaalde met Quebec een
tweede plaats in de klasse ABC-L1.
Anne Pouwels reed zaterdag haar
Don Johnson naar de overwinning
in Someren in de klasse ZZ-Licht
dressuur. Nikki Hanssen reisde op
zondag nog af naar Outdoor Geldrop,
waar zij met Mutsaarts Pascha naar
de overwinning reed in de klasse
D-B springen. In de finale wist ze een
vijfde plaats te behalen.

Samen werken
aan een vitale
leefomgeving?
Ik doe met je mee!

Resie Kempen doet mee met
Daniëlle Selen uit Egchel
“Tijdens de Roadshow ontvingen zo’n 640 clubs uit Leudal, Maasgouw en Peel en Maas een financiële bijdrage.
In Egchel mocht ik onder andere Danïelle Selen van Stichting EGOpop blij maken met een mooi bedrag.
Een geslaagd evenement waarbij ook werd stilgestaan bij voedselverspilling. Want ook via gezonde en
duurzame voeding leveren we een bijdrage aan een vitale regio.”

De Rabobank Clubkascampagne is een initiatief voor
alle verenigingen in onze regio. We zijn er trots op dat
we als Rabobank een bedrag van 200.000 euro terug
mogen geven aan deze verenigingen.

Rabobank Peel, Maas en Leudal zet zich als coöperatieve bank in voor gezonde groei voor ondernemers, een financieel gezond leven voor particulieren,
duurzame en gezonde voeding en leefbaarheid in de kernen. Samen met jou werken we aan een vitale regio waar het goed wonen, werken en recreëren is.

Growing
a better world
together

Bekijk de video over
de Rabobank Roadshow
op rabo.nl/pml/vitaleregio

28
06

Fanfare St. Cecilia

Poolconcert keert
terug in Helden
De traditionele afsluiting van het repetitieseizoen van Fanfare
St. Cecilia uit Helden vindt op maandag 2 juli voor het eerst sinds jaren
weer plaats op het Mariaplein in Helden. In de volksmond heet het
plein De Pool, waar de naam van het concert aan ontleend is.
Het afsluitingsconcert vond
de afgelopen jaren plaats op het
plein Kaupmanshof in Helden. Jaren
geleden was De Pool wel de plek
waar St. Cecilia het seizoen afsloot.
De fanfare staat momenteel onder
leiding van dirigent Sander Simons.
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Maasbrees Mannenkoor

Zomermarkt in centrum
Maasbree
Het Maasbrees Mannenkoor houdt op zondag 1 juli voor de dertigste keer een zomermarkt in het centrum
van Maasbree. Vanaf 11.00 uur kan er weer gesnuffeld, gekeken en geshopt worden bij een groot aantal kramen
in de Dorpstraat. De mannen van het koor verzorgen, net als kapel Toemàrop, muzikale optredens bij de markt.

De jeugd van de vereniging speelt
een belangrijke rol in het komende
concert. Ook de slagwerkgroep, de
blokfluiters en de leerlingen dragen
hun steentje bij.
Het concert in hartje Helden
begint om 19.30 uur.

Dorpsmuseum Truijenhof

Meijels museum
weer geopend
Dorpsmuseum Truijenhof in Meijel is in juli en augustus weer iedere
zondag geopend. In het gebouw zijn onder meer een grote
topogratische kaart van Meijel, Romeinse invloeden en zaken uit de
prehistorie te zien.
Op de eerste verdieping wordt
uitvoerig aandacht besteed aan de
Tweede Wereldoorlog in en rond
Meijel. Verder bevinden zijn er
veel oude gebruiksvoorwerpen en
boerengereedschap te zien. Ook is
op de begane grond een turfhoek

ingericht met allerlei informatie
over turf.
Het museum aan het Tomveld
in Meijel is iedere zondag geopend
van 14.00 tot 17.00 uur. Museum
Truijenhof is een initiatief van
heemkundevereniging Medelo.

De dames van het koor richten bij
het oude gemeentehuis een terras in.
Kinderen kunnen gebruik maken van

muzikale optredens voor de aanwezige mensen. Het koor wordt afgewisseld met kapel Toemàrop.

Voor onze afdeling extrusie zijn wij per direct op zoek
naar een fulltime (40 uur)

Buitenterras

Open air concert
Méél Voices
Het Meijelse mannenkoor Méél Voices houdt ter afsluiting van het
muzikale seizoen op woensdag 4 juli een open air concert op het buitenterras van ‘t IJshofje en groepsaccommodatie Lutjen Hendrik in
Meijel.
Het Meijelse koor brengt tijdens
het concert een luchtig programma
ten gehore en wordt begeleid en
gedirigeerd door Sylvia Berghs.
Het concert wordt door Méél Voices
aangegrepen om de nieuwe outfit
te presenteren aan het publiek. Na

de draaimolen en het springkussen
die bij het terras staan. Tussendoor
verzorgt het Maasbrees Mannenkoor

de zomervakantie gaat het koor zich
voorbereiden op een concertreis naar
Luxemburg.
De aanvang van het openluchtconcert is 19.00 uur. Kijk voor meer
informatie over het koor op
www.meijelsmannenkoor.nl

EMM en Konzagro

Halte 2-concert
in Koningslust

Medewerker recycling
Bij Verstappen advanced
packaging is kwaliteit een
vereiste, het vormt de basis.
Wij denken en bewegen mee
en creëren toekomstgerichte
oplossingen met meerwaarde
voor de klant, omgeving en
maatschappij. Verstappen
voegt waarde toe aan het
product, productie- en
logistiekproces van de klant.
Verstappen is een familiebedrijf opgericht in 1979.
Het familiegevoel is terug
te vinden in de cultuur van
de organisatie.

Bij de productieprocessen van onze verpakkingen ontstaan er productieresten. In de
functie als medewerker recycling zorg jij ervoor dat deze productieresten worden vermalen
tot snippers. De snippers, het maalgoed, wordt vervolgens opnieuw ingezet voor de
productie van onze folies en verpakkingen.
Jouw werkzaamheden bestaan uit het volledig bedienen van de maalmolens voor
kunststofrecycling. Je controleert de automatische vul- en menginstallaties van
grondstoffen en daar waar nodig vul je grondstoffen aan. Je zorgt ervoor dat de
apparatuur wordt schoongehouden en zo in goede staat blijft verkeren. Daarnaast verleen
je assistentie bij de diverse afdelingswerkzaamheden en draag je dagelijks zorg voor een
schone en opgeruimde werkomgeving.
Het werk is afwisselend in een 2-ploegendienst: 1 week vroege dienst – 1 week late dienst.
Vroege dienst: maandag t/m vrijdag van 05.45-14.00 uur.
Late dienst: maandag t/m donderdag van 13.45-22.00 uur en vrijdag van 13.45 -18.00 uur.
Voor deze functie zijn wij op zoek naar een teamplayer die zich thuis voelt in een
organisatie met een hands-on mentaliteit. Je maakt deel uit van een vast team met
gedreven, ervaren en enthousiaste collega’s.
Jouw profiel
• Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal
• Je bent energiek, leergierig en wilt werken in een 2-ploegendienst
• Je hebt een flexibele werkhouding
• Je hebt een hoog verantwoordelijkheidsgevoel en werkt gedisciplineerd
• Je bent woonachtig in de gemeente Horst a/d Maas of nabije omgeving
Wij bieden
Wij bieden je een brede en afwisselende functie in een groeiende en innovatie organisatie.
We hebben goede secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder veel aandacht voor jouw
persoonlijke ontwikkeling en een marktconform salaris dat meegroeit met je ervaring.

Aquisitie naar aanleiding van deze
advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Ben jij toe aan een nieuwe uitdaging en herken je jezelf in deze profielschets.
Kom dan ons team versterken! Stuur je CV met motivatie naar
personeel@verstappenpackaging.com t.a.v. Mieke Verstappen.

Fanfare en drumband EMM en zanggroep Konzagro, beide uit
Koningslust, geven op vrijdag 6 juli een concert in dorpshuis De Sprunk
in Koningslust. Het optreden is het tweede deel van het drieluik
‘Ôngerweeg mit meziek!’ en heeft de naam Halte 2-concert gekregen.
‘Ôngerweeg mit meziek!’ dient
ter vervanging van de Proms-reeks
die EMM eerder organiseerde. Het
nieuwe drieluik bestaat uit twee
halte-concerten en het eindoptreden
in november. Daar worden
muziekwerken ten gehore gebracht
door gemengde samenstellingen
en combinaties van muzikanten.

Het eerste halte-concert is al
geweest, waardoor het op 6 juli tijd
is voor het tweede optreden. Dit keer
speelt EMM samen met Konzagro.
“Er wordt een tipje van de sluier
gelicht van het eindoptreden in
november”, aldus EMM.
Het concert in De Sprunk op 6 juli
begint om 20.00 uur.

Verstappen advanced packaging • Broekveldweg 2 • 5961 NP Horst (NL)
+31 (0)77 398 47 76 • info@verstappenpackaging.nl • www.verstappenpackaging.nl
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Agenda t/m 05 juli 2018
do
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Tennistoernooi (t/m 1 juli)

Slotconcert Semper Avanti

Tijd: vanaf 18.00 uur
Organisatie: TV BEVO
Locatie: sportpark Pastoor Geurtsstraat Beringe

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

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

vr
29
06

za
30
06

zo
01
07

Pleinconcert harmonie Concordia
en Jeugdorkest Peel en Maas

Tijd: 15.00-17.00 uur
Locatie: Kessel

Rommelmarkt

Poolconcert

Tijd: 10.00-16.00 uur
Locatie: Mafcentrum Maasbree

Tijd: 19.30 uur
Organisatie: fanfare St. Cecilia
Locatie: De Pool op Mariaplein Helden

Huldigingsconcert

Bevolkingsonderzoek borstkanker
Meijel

Tijd: 19.00 uur
Locatie: centrum Panningen

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

Optredens Campingtoer
van Muziekvereniging Kessel

Lustrumeditie Beierse Daag met
frühshoppen

Tijd: 19.00 uur
Organisatie: slagwerkgroep, fanfare, boyband en
bigband
Locatie: camping Odahoeve Kessel

Tijd: vanaf 11.00 uur
Organisatie: VCO Events en café De Poorter
Locatie: café De Poorter Koningslust

Kledinginzameling Meijel

Gratis schminken en
kinderverrassing tijdens kermis

Tijd: hele dag
Organisatie: Bevolkingsonderzoek Zuid
Locatie: plein naast Alexanderhof Meijel

Muziekevenement Den Soeten Inval
met optreden Math Craenmehr
Tijd: 11.00-13.00 uur
Locatie: Kasteel De Keverberg Kessel

Tijd: spullen klaarzetten om 09.30 uur
Organisatie: schutterij St. Nicolaas
Locatie: huis-aan-huis Meijel

Oud-ijzerinzameling Baarlo
Tijd: 10.00-12.00 uur
Organisatie: fanfare Eendracht
Locatie: Sprunklaan Baarlo

Laatste voorstelling Belle en de
Betoverde roos
Tijd: 14.30 en 19.00 uur
Organisatie: Me On Stage
Locatie: DOK6 Panningen

Tijd: 09.30-11.30 en 14.00-16.00 uur
Locatie: Dorpsdagvoorziening Maasbree

Optredens Campingtoer met Laot
Gaon
Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Muziekvereniging Kessel
Locatie: camping Barbizon Baarlo

Slotconcert zanggroep In Between

Tijd: 11.00 uur
Organisatie: Maasbrees Mannenkoor
Locatie: Dorpstraat Maasbree

Tijd: 20.30 uur
Organisatie: zanggroep In Between
Locatie: gemeenschapshuis Kerkeböske Helden

wo
04
07

Tijd: 12.00-16.00 uur
Locatie: Dorpsdagvoorziening in Hoës van Bree
Maasbree

Tijd: 13.30-16.45 uur
Organisatie: Cultuur in Hartje Peel en Maas
Locatie: Raadhuisplein Panningen

Open inloop tabletcafé

Zomermarkt Maasbree

Open dag Dorpsdagvoorziening

Muziek onder de Toren met
Zwarte Fanfare

ma
02
07
di
03
07

Optreden Campingtoer met The
Ambassadors
Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Muziekvereniging Kessel
Locatie: camping De Hazenakker Kessel

Belevingsmiddag Onderse Schans
Tijd: 13.00-17.00 uur
Organisatie: Vereniging Onderse Schans
Locatie: Baarloseweg Helden

Receptie Baarlo dames 1 en Baarlo 3

Sluitingsceremonie Baarlo
Steengoed!

Tijd: 14.00-21.00 uur
Organisatie: VV Baarlo
Locatie: sportpark De Meeren Baarlo

Tijd: 15.00 uur
Organisatie: Stichting Baarlo Leeft!
Locatie: kasteelweide Baarlo

Ammy Day met oldtimer-toertocht,
Amerikaanse auto’s en livemuziek

Kermis Kessel

Tijd: vanaf 13.30 uur (toertocht om 10.00 uur)
Locatie: centrum Baarlo

Tijd: opening om 16.00 uur
Locatie: Kessel

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

Opera

‘Sommer in Wien’
Vrijdag 6 juli 2018
Ramen / Deuren / Rolluiken
Zonwering / Horren
077 477 26 14
WWW.ALKURADE.NL

Garagedeuren
Kunststof kozijnen
Zonweringen
Molenstraat 18 | 5768 EC Meijel | T 077-4663920 | www.mathpeeters.nl

assiek
Een kl ond
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zomer met
t
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Met Sef Thissen & Wilma Bierens,
het Habsburgs Strauss Orkest en het
Charkov Staats Ballet.

Kijk voor meer informatie op:

www.kasteeltuinen.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 1 juli
H. Mis 09.30 uur
Woensdag 4 juli
H. Mis 09.00 uur in sacristie.

Parochie Egchel
Misintenties NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
T 077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 1 juli
Geen H. Mis
Zondag 8 juli
H. Mis 11.00 uur

Parochie Grashoek
Misintenties NL24 RABO 0141910526
A. Cruijsberg T 077 307 52 93
Spreekuur in kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.

Cluster MKBE

Kerkdiensten
Zaterdag 30 juni
H. Mis 19.00 uur t.i.v. Pastoor Albert
Raijmaekers

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 1 juli
H. Mis 10.00 uur – herenkoor t.i.v. Wiel
Opstals (zeswekendienst); Johannes en
Antonia Spoormakers-van Dooren en
kinderen; Gerard Berghs (jaardienst);
Pierre Mewiss, Giel Mewiss en
Nellie Mewiss-van Heugten; ouders
Ottenheijm-Maessen en ouders
Keiren-Gielen; Jos Hamaekers;

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

Vanaf 09.00 uur wordt de H. Communie
gebracht bij zieken en ouderen.

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 1 juli
H. Mis: 11.00 uur - Zang Dameskoor
Lectoren: Mevr. Els Hanrats – Mevr.
Maria Nabben
Intenties: Petronella Vaessen. Maria
Peeters en overl. familie PeetersHermans-Haenen. Jaardienst pater
Harrie Boots, overl. ouders, kinderen
en familie.
Vrijdag 6 juli – Eerste vrijdag van de
maand.

Gezinsbijdrage NL39RABO0125305311
Pastorie Dorpstraat 13
T 077 462 12 65
E lajverhaag@parochiekessel.nl
Kerkdiensten
Zaterdag 30 juni
19.15 uur Overleden ouders
Piet Bouten en Anna van Helden.
Jaardienst Pierre Dings.
Woensdag 4 juli
9.00 uur H.Mis voor de zieken van de
parochie.
Zaterdag 7 juli
19.15 uur. H.Mis voor de parochie.
Mededeling
Onze oprechte wensen aan de familie

van 2 t/m 14 juli
opheffingsuitverkoop
WERELDWINKEL PEEL EN MAAS

50% KORTING
op alle artikelen
(behalve food)

Kerkdiensten
Zaterdag 30 juni
Geen H. Mis
Zaterdag 7 juli
H. Mis 17.30 uur

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 28 juni
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen
09.30-10.00 uur Stille Aanbidding
Zondag 1 juli
H. Mis 11.00 uur – herenkoor t.i.v. Peter
van den Beuken, Maria Geelen, Clara
van den Beuken en Maria van den
Beuken (gest.jaard); To Slaats-Verbugt
(coll); uit dankbaarheid.
Maandag 2 juli
18.30 uur Stille Aanbidding
19.00 uur Rozenkrans

Sonderkamp met de doop van Paddy.

Parochie Baarlo
Misintenties NL31RABO0103903860
Pastorie Markt 3
T 077 477 12 75
E kapelaan@parochiebaarlo.nl
W www.parochiebaarlo.nl
Kerkdiensten
Zaterdag 30 juni
17.00 uur Gebedsdienst in
Verzorgingshuis Ter Borcht.
Zondag 1 juli
9.30 uur H. Mis. v.w. vakantie geen
koor.
Jaard. Josephina van Wijlick en ouders.
Jaard. Maria Coenen-Geurts, Maria
Crienen-Heuvelmans en Frits Crienen
v.w. verjaardag. Jaard. CornelisHoeben.

Dinsdag 3 juli
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen,
aansluitend koffiedrinken
Woensdag 4 juli
H. Mis 10.30 uur ! (Sint Jozef Wonen
en Zorg)
Donderdag 5 juli
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen
09.30-10.00 uur Stille Aanbidding

Parochie Panningen
Misintenties NL44 RABO 0141900660
Parochiecentrum
Wilhelminastraat 14
T 077 307 13 88
info@parochiecentrumpanningen.nl
Open maandag- dinsdag- woensdag
en donderdag 09.00 tot 11.30 uur
Kerkdiensten
Donderdag 28 juni
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Vrijdag 29 juni
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Zaterdag 30 juni
H. Mis 19.00 uur – Gemengd koor t.i.v.
Mien Ghielen-Ebisch (zeswekendienst)
en Gerrit Ghielen
Extra collecte misboekjes
Zondag 1 juli
H. Mis in het Missiehuis om 10.30 uur

Jubileumviering uit dankbaarheid en
voor de overleden familie MertensKersten.
Donderdag 5 juli
8.30 uur H. Mis.
Vrijdag 6 juli
vanaf 9.00 uur wordt de H.Communie
gebracht bij zieken en ouderen thuis.

Parochie Kessel-Eik
Misintenties NL41RABO0125300522
L. Timmermans T 077 462 16 78
Kerkdiensten
Zondag 1 juli
9.30 uur Voor de parochie.
Zondag 8 juli
9.30 uur Jaard. Wiel Teeuwen en
Lies Teeuwen –Salimans.

ummer
S sale
GAAT VAN START OP

DINSDAG 26 JUNI

Dinsdag 3 juli
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Woensdag 4 juli
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Donderdag 5 juli
H. Mis 09.00 uur dagkapel

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

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

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

Passage de Pit 3, Panningen • www.helden.wereldwinkels.nl

MARKT 21, PANNINGEN - 077-307 12 19

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

Tummers

Airco’s &
ventilatoren
ruim op
voorraad!

6

!

Bezorgers/Bijrijders

Junior/Ervaren Verkopers
Service Center Medewerker

willen versterken! Bezoek onze site
www.eptummers.nl voor meer info.

Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe,
enthousiaste collega’s die ons team

Kom werken bij de leukste elektrovakspeciaalzaak van Limburg!

Dat is Tummers!

Apparaat stuk? Geen zorgen, wij kunnen het voor
u repareren op onze eigen reparatie-afdeling.

REPARATIEDIENST

Wij hebben bijna 100 jaar ervaring in de elektrobranche. Wij kunnen u altijd perfect adviseren!

DESKUNDIG ADVIES

Is het product toch niet helemaal naar wens?
Geen punt. Bij ons heeft u 14 dagen bedenktijd.

NIET GOED, GELD TERUG

Wij bezorgen uw aankoop gratis bij u thuis met
onze eigen, vakkundige bezorgdienst.

GRATIS BEZORGING

Bij ons kunt u 7 dagen per week terecht voor al
uw aankopen en vragen. Zelfs op zondag!

7 DAGEN PER WEEK GEOPEND
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Kijk voor de openingstijden en adressen op www.eptummers.nl
Volg ons ook op Facebook: tummerselectro

GRATIS BEZORGD!

549,-

999,1499,-

749,-

GRATIS BEZORGD!

winkels in Limburg: Roermond - Panningen - Tegelen - Echt - Heythuysen - Horst

* Na €200,- directe kassakorting

• 65 inch (165 cm)
• Ultra HD • 4K X-Reality PRO
• Smart TV • HDR

SMART

ULTRA HD TV / KD65XE7096

2499,*

4K

ULTRA HD

• 55 inch (139 cm) • OLED
• Ultra HD • Acoustic Surface
• Android Smart TV • X1 Extreme Processor

SMART

GRATIS BEZORGD!

’’ m
65 c
5
16

ULTRA HD TV / KD55AF8BAEP

ULTRA HD

4K

OLED

’’ m
55 c
9
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• 49 inch (124 cm)
• Ultra HD • 4K X-Reality PRO
• Smart TV • HDR

499,-

SMART

• 43 inch (109 cm)
• Ultra HD • 4K X-Reality PRO
• Smart TV • HDR

699,-

4K

ULTRA HD

ULTRA HD TV / KD49XE7096

SMART

GRATIS BEZORGD!
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De SONY Special ist va n Limburg!

ULTRA HD TV / KD43XE7096

ULTRA HD

4K

’’ m
43 c
9
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Tummers

IN

Afbeeldingen kunnen afwijken. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

