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Ravotten in de modder
Zo’n zeventig kinderen kwamen op woensdag 27 juni naar de modderdag die door IVN Helden in samenwerking met gemeente Peel en Maas en Staatsbosbeheer werd
georganiseerd. Speciaal voor de kinderen werd een zandvlakte in de Heldense Bossen omgetoverd tot modderpoel. Daar konden ze losgaan en lekker vies worden.
“Het was supergeslaagd”, laat het IVN weten. “Het weer werkte mee en het is voor kinderen ook gewoon heel erg leuk om vies te worden en in de modder te spelen.”
Toch was het spelen niet alleen voor de lol. Modder is volgens het IVN door de vele goede bacteriën die er in zitten ook goed voor het afweersysteem van kinderen.
Een leerzame én leuke dag dus voor de schooljeugd die voor de verandering wél een keer in de modder mocht ravotten. Het succes noopte een moeder op Facebook al tot
veelbetekenende vraag: “Volgend jaar weer?”

Geen bijdrage aspergeteler gevraagd

Kruispunt Zandberg aangepakt
De Zandberg in Helden wordt aangepakt om de weg voor onder andere fietsers en voetgangers veiliger te
maken en de gemeente draagt de kosten hiervoor. De gemeenteraad van Peel en Maas besloot dit op dinsdag
3 juli. Wethouder Paul Sanders wil daarnaast dat de Midden Peelweg ook voor tractoren toegankelijk wordt.
De gemeenteraad heeft
200.000 euro beschikbaar gesteld
om het kruispunt Zandberg-Midden
Peelweg dusdanig aan te passen,
dat de weg verkeersveiliger wordt.
Momenteel moeten vrachtwagens
via de Molenstraat in Helden rijden
om de bedrijven op Zandberg te
bereiken. Door het kruispunt aan
te passen, kan vrachtverkeer straks
via de Midden Peelweg rijden en
afslaan naar de Zandberg.
De kosten worden volledig door
de gemeente gedragen. Tijdens

een eerdere raadsvergadering
gaf Joep Hermans van Lokaal
Peel&Maas aan dat hij vond dat
aspergeteler Teboza mee moest
betalen aan het aanpassen van de
weg. Dit omdat het bedrijf volgens
Hermans mede verantwoordelijk
is voor de toegenomen onveilige
verkeerssituatie op de weg, omdat
veel vrachtverkeer bij de teler moet
zijn. Hermans zei dinsdag 3 juli dit
idee niet door te willen zetten, om het
proces niet nog meer te vertragen:
“Bewoners zijn al vijf jaar bezig om

deze verandering voor elkaar te
krijgen en ze kijken uit naar een
oplossing.”

Niet meer door kern
Wethouder Paul Sanders gaf
daarnaast aan dat hij met provincie
Limburg in gesprek wil over het
openstellen van de Midden Peelweg,
zodat tractoren straks wel over de
weg mogen rijden. “Dan hoeven
ze niet meer door bijvoorbeeld
de Baarlose kern te rijden”, aldus
Sanders.
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Informatieavond over verkabeling

Grote zorgen over hoogspanningskabels
Inwoners van Kessel en Kessel-Eik zijn bezorgd over de hoog
spanningskabels die boven de twee dorpen lopen. Volgens resultaten van
studies die onlangs naar buiten kwamen, kunnen de kabels een gevaar
vormen voor de gezondheid van mensen die er dicht bij wonen.
Mark Schreurs en Gabor Kovacs uit Kessel besloten een informatieavond
te organiseren over het onderwerp.
Kovacs en Schreurs startten
onlangs een initiatief om de kabels
die nu nog door de lucht lopen, onder
de grond te krijgen. Ze hadden bij de
informatieavond een opkomst van zo’n
tien personen verwacht. Het onderwerp leeft meer dan zij dachten en de
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zaal van gemeenschapshuis De Paort
in Kessel stroomde uiteindelijk vol met
45 belangstellenden. “En de helft van
ons is nog thuisgebleven”, aldus een
aanwezige. De opkomst is een goede
zaak, zo laten Kovacs en Schreurs
weten. “Veel mensen weten meer
dan wij met z’n tweeën. Iedereen kan
zijn of haar ideeën en tips doorgeven. Zo staan we sterker tegenover de
gemeente.”
Want het doel van het initiatief is
uiteindelijk om de gemeente te overtuigen van het belang van het verkabelen (onder de grond leggen) van de
hoogspanningslijnen. Kovacs legde
op de avond uit hoe het zit met de
magnetische velden die de kabels en
masten uitzenden en wat de effecten
volgens wetenschappelijke studies zijn
bij kinderen die langdurig blootgesteld
worden aan die straling. Die hebben
volgens de onderzoeken een vergroot
risico op bijvoorbeeld leukemie.

‘De gemeente werkt
niet mee’
Gemeente Peel en Maas kan in
samenwerking met netbeheerder
TenneT de kabels onder de grond leggen. Dat kost de gemeente ongeveer
één miljoen euro per kilometer, zo
zochten Schreurs en Kovacs uit. TenneT
betaalt de overige 80 procent. In totaal
gaat het in Kessel en Kessel-Eik om
zo’n 3,7 kilometer hoogspanningslijnen die onder de grond moeten.
Een kostenpost voor de gemeente die
neerkomt op zo’n 4 miljoen euro.

Het tracé waar de kabels moeten
komen, is volgens een meneer uit de
zaal al klaar. “Ik heb eerder al contact gehad met TenneT en zij willen
graag meewerken. De kabels moeten langs de Napoleonsbaan komen.
De gemeente wilde hier echter niet
aan meewerken. Peel en Maas zit
constant dwars.” De bezoekers zijn
vooral bezorgd over de kinderen uit
de dorpen. “De kabels lopen over het
voetbalveld en de basisschool van
Kessel-Eik”, vertelt een mevrouw.
“Als er een risico bestaat dat kinderen
er ziek van worden, is dat toch een
onaanvaardbare zaak? De gemeente
moet haar verantwoordelijkheid
nemen.” Een andere vrouw is lid van

Dorpsoverleg Kessel. “Wij hebben de
hoogspanningslijnen al twaalf jaar
op de agenda staan. Elke keer toen
we naar de gemeente zijn gegaan,
stonden we daar voor ‘jan joker’.
Ze doen niets.” De aanwezigen zijn het
met elkaar eens dat er actie ondernomen moet worden. Contact opnemen met de provincie, zelf de straling
meten en een actiegroep oprichten
komen voorbij. Schreurs en Kovacs
willen eerst weten wat de gemeente
gaat doen. “We wachten nu nog de
reactie van het College van B&W af,
maar we willen wel spreekrecht gaan
aanvragen bij een raadsvergadering.”
Het actie voeren stellen de
twee nog even uit. “Onze intentie is

er samen met de gemeente uit te
komen. We willen de mensen op het
gemeentehuis overtuigen van de
noodzaak van verkabeling. We verwachten binnen enkele weken antwoord te krijgen.” De hoge opkomst
bij de bijeenkomst kan helpen bij het
overtuigen. “We waren eerst twee
zeikers die klagen, maar met al deze
mensen erbij wordt het een ander
verhaal. Dan staan we een stuk sterker. We hopen dan ook dat er zo veel
mogelijk mensen meegaan als we het
spreekrecht benutten. Touringcarren
vol. Dat de mensen tot buiten de deur
staan. Dan maken we duidelijk dat we
hier in Kessel en Kessel-Eik af willen
van die masten.”

Willem van Hornestraat een week later

Werkzaamheden Ninnesweg van start
De werkzaamheden aan de rotonde op de Ninnesweg in Panningen gaan zaterdag 7 juli van start. Vanaf maandag 16 juli is de Willem van
Hornestraat in Helden aan de beurt. Tot september is er nodig om de wegen te vervangen en aan te passen. Volgens gemeente Peel en Maas blijven de
straten in die periode toegankelijk voor verkeer.
Bouwbedrijf Strabag en gemeente
Peel en Maas voeren de werkzaamheden gezamenlijk uit. De plannen voor de Willem van Hornestraat
in Helden werden twee jaar geleden al gemaakt, maar begin dit jaar
werd een concreet plan uitgewerkt
en maakte de gemeenteraad er geld
voor vrij. Het asfalt is slecht en de weg
moet veiliger worden voor fietsers
en voetgangers, vindt de gemeente.
Ook moesten de bomen wijken, omdat
de straat breder wordt gemaakt. Er
komen meer, veilige, oversteekplaatsen en de weg zou straks beter aansluiten op de John F. Kennedylaan in
Panningen.
De Panningse rotonde Aan den
Dèl, bij Industrieterrein Panningen, is
op zaterdag 7 juli voor het eerst aan
de beurt. Dan wordt het betonnen
middengebied gemaakt. Dat weekend
is de rotonde afgesloten voor verkeer
richting het industrieterrein, zo meldt

De Omgevingsapp, een applicatie die
te downloaden is voor smartphones
en tablets en waar actuele informatie over de werkzaamheden staat
vermeld. Een week later, op zaterdag
14 juli, wordt het asfalt op de rotonde
Aan den Dèl tot aan de eerste t oegang
van het terrein van Steenfabriek
Engels vervangen en wordt een deel
van de nieuwe riolering aangelegd.
Ook dan is de rotonde gesloten richting het industrieterrein. Vanaf maandag 16 juli wordt de Ninnesweg tot
aan de rotonde John F. KennedylaanSchoolstraat verder heringericht.

Wegen blijven
toegankelijk
Die dag start ook het werk aan
de Willem van Hornestraat in Helden.
Die weg wordt verbreed en het Arnold
van Gelderpad wordt nieuw aangelegd. Het aanleggen van de nieuwe

fietspaden en het vervangen van
de verharde verkeersbermen tussen
de twee rijbanen (ook wel midden
geleiders genoemd) op de Willem van
Hornestraat gebeurt vanaf maandag
13 augustus.
De laatste werkzaamheden vinden
plaats in het derde weekend van
september. Op zaterdag 16 september
wordt de laatste 40 meter van de
Willem van Hornestraat verbreed,
worden de toeritten opnieuw bestraat,
de middengeleiders afgemaakt en de
putafdekkingen aangepast en omhoog
gebracht. Op zondag 17 september
wordt het asfalt gefreesd en wordt de
nieuwe deklaag aangebracht.
De werkzaamheden zijn volgens
de gemeente zo gepland dat het
doorgaand verkeer op de Willem van
Hornestraat en de Ninnesweg door
kan rijden, maar waarschuwt wel dat
de werkzaamheden hinder kunnen
opleveren.

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
Kalisstraat 30, Meijel
T 077 466 1449
www.joostenauto.nl
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Tuin vat brand in Egchel
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Een voortuin van een huis aan de Muldersweg in Egchel vatte op vrijdag 29 juni vlam. De brand ontstond naar
verluidt bij het wegschroeien van onkruid. Een groot gedeelte van de tuin en de rolluiken van het huis raakten
beschadigd. Er raakte niemand gewond.

De brandweer kreeg net na
10.00 uur de melding over de brand
binnen. De brandweerlieden wisten
te voorkomen dat het huis zwaar

beschadigd raakte. De rolluiken van de
woning moesten het echter wel ontgelden. Vanwege het droge weer is de
brandweer de komende tijd extra alert

op branden waar natuur bij betrokken
is. Zo moest brandweer Panningen op
zondag 1 juli aan de bak om te assisteren bij een natuurbrand in Weert.

Eendjes vangen

Niks gehoord vanuit gemeente

Dorpsoverleg Meijel wil
verder met verkeersplan
Dorpsoverleg Meijel presenteerde vorig jaar mei een plan om de toegangswegen van het dorp veiliger te
maken. Na inbreng vanuit het dorp werd een definitief plan naar de gemeente gestuurd en werd er bij de
begroting van de gemeente voor 2018 al rekening gehouden met de aanpassingen aan de Kerkstraat en
Jan Truijenstraat. Daarna bleef het echter (opvallend) stil vanuit het gemeentehuis.

In het plan dat gemaakt werd door
het dorpsoverleg stond onder meer
dat de Jan Truijenstraat en Kerkstraat
2 meter smaller worden gemaakt om
de snelheid van auto’s te verlagen.
Verder moeten er verkeerssluizen verrijzen, zijn vrijstaande fietspaden en
verhoogde plateaus een optie, komen
er parkeerplaatsen aan de zijkant
van de Kerkstraat en moeten er meer
bomen in de straten komen. “Die plannen waren haalbaar, zo lieten ambtenaren ons toentertijd weten”, vertelt
Wil van Oosteren, lid van de projectgroep ‘Winkels, voorzieningen en infrastructuur’ van Dorpsoverleg Meijel.
“De wethouder gaf echter nog geen
groen licht.” In de begroting van 2018
van gemeente Peel en Maas komen
de twee wegen terug als zaken die

prioriteit verdienen. Toch hoorde het
dorpsoverleg niets meer sinds de wethouder de plannen ‘on hold’ zette. “We
hebben het er onlangs nog over gehad
binnen de projectgroep om het weer
onder de aandacht te brengen”, vertelt Van Oosteren. “Maar toen hoorde
ik dat VVD-raadslid Teun Heldens van
plan was vragen te stellen aan het
College van B&W, dus hebben we daar
op gewacht.” Heldens stelde inderdaad
vragen over de Meijelse toegangswegen. Zo vroeg hij onder meer welke
stappen het college heeft ondernomen om tot een uitgewerkt plan of
raadsvoorstel te komen en wanneer
die zaken bij de raad gaan komen. “We
zijn heel blij met de vragen”, aldus
Van Oosteren. “We hebben veel tijd
gestoken in de plannen maken, dus

het is fijn als er ook iets mee gebeurt.
We hopen dat de wethouder nu wel
groen licht geeft en een ambtenaar
beschikbaar stelt die met ons om de
tafel kan zitten om de plannen te
bespreken. Die kan vervolgens een
doorberekening maken om te zien of
het allemaal mogelijk is. Vervolgens
kunnen we het inspraakproces weer
opstarten.” Van Oosteren hoopt dat er
nog dit jaar begonnen kan worden met
de aanpak van de Jan Truijenstraat.
“De Kerkstraat wordt lastiger, aangezien er nog een onderzoek gaande
is wat er moet gebeuren met basisschool Den Doelhof die aan dezelfde
weg ligt. De gemeente wil dat waarschijnlijk tegelijk aanpakken. Dat is nog
even afwachten. We hopen voor de
Kerkstraat op een aanpassing in 2019.”

Samen muntjes schuiven, in de rups, ballen gooien, in de
bank, in de botsauto’s en eendjes vangen. Want als je nog klein
bent, is het fijn als iemand je een handje wil helpen.
Van zaterdag 30 juni tot en met dinsdag 3 juli was het kermis in
Maasdorp Kessel. De festiviteiten werden geopend door
wethouder Roland van Kessel, waarna de attracties van start
gingen. Op zondag konden kinderen zich laten schminken, er
waren diverse kraampjes met allerlei lekkers en vanwege het
zomerse weer waren ook de terrasjes in het dorp bezet.
(Foto: Ebisch-Events, Henny Roosen)

Terlago is een sfeervol restaurant in het centrum van Horst.
Bij Terlago hebben wij oog voor aandacht. Gastvrijheid staat bij ons
hoog in het vaandel en samen met het team gaan we elke dag voor
een optimale beleving. Wij willen onze gasten laten genieten van een
culinair bezoek, waarin ze zich speciaal voelen.
Met liefde voor het vak geven wij onze gasten persoonlijke aandacht.
Wanneer onze gasten genieten, genieten wij. Bij ons kunt u terecht
voor een van onze koﬃe specialiteiten of een goed glas wijn.
Daarnaast serveren wij in de middag verschillende lunchgerechten
en in de avonduren kunt u zich laten verrassen door onze tapas.
Ter uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar:

• zelfstandig werkend kok m/v
• gastheer/gastvrouw
• medewerker afwaskeuken m/v
Meer informatie over deze vacatures staat op www.terlago.nl
Vind je het leuk om bij ons te komen werken?
Stuur je motivatiebrief en CV naar info@terlago.nl
Terlago Bar Restaurant Kerkstraat 9 Horst T 077 - 398 69 78
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Oproep aan dagelijks bestuur provincie

Provinciale Staten in actie voor meer agenten
Vanuit de negen provinciale politieke partijen is er steun om meer agenten naar de provincie Limburg te halen.
Dat blijkt uit een brief die Provinciale Staten vrijdag 29 juni naar het dagelijks bestuur van de provincie, Gedepu
teerde Staten, stuurde. De partijen willen dat de criminaliteit in de provincie ook in de toekomst goed bestreden
kan blijven worden en daar zijn meer agenten voor nodig. Die mening deelt de gemeenteraad van Peel en Maas.
CDA, PvdA, SP, VVD, GroenLinks,
50PLUS, Volkspartij Limburg,
PVV en Partij voor de Dieren
zijn vertegenwoordigd in de
volksvertegenwoordiging van de
provincie, Provinciale Staten. In de

motie aan het dagelijks bestuur van
de provincie geven de partijen aan dat
er vanuit het ministerie van Justitie
en Veiligheid meer agenten naar
Limburg moeten worden gestuurd,
in plaats van de 31 die eerder deze

maand werden aangekondigd.
Ten opzichte van andere regio’s
in het land heeft Limburg weinig
agenten ter beschikking vanwege de
grensoverschrijdende criminaliteit
die vaak met drugs te maken heeft,

vinden de partijen. Dat het ministerie
besloot slechts 31 agenten naar
Nederlands Limburg te sturen,
doet volgens hen geen recht aan
de problemen in de provincie. In
haar motie roepen de partijen het
college van Gedeputeerde Staten
op om de mening te steunen en het
ministerie te laten weten dat er vanuit
Provinciale Staten steun is om meer
agenten beschikbaar te stellen, zodat

de problematiek goed bestreden kan
worden. De gemeenteraad van Peel
en Maas nam eerder ook dit standpunt
in. Zij riep het dagelijks bestuur
van de gemeente (het College van
B&W) op om een klacht in te dienen
bij het ministerie. Die motie werd
door verschillende gemeenteraden
ondersteund. De brief van Provinciale
Staten is het eerste signaal dat
namens heel Limburg klinkt.

Kermis Kepèl
De rups, bank, grijpmachines, draaimolen, schiettent en kramen
met allerlei zoete lekkernijen; ze zijn er allemaal weer tijdens de
kermis in Kepèl die vrijdag 6 juli van start gaat. Tot en met woensdag 11 juli is er ook in de kroegen van alles te beleven.
Altijd al een tijger, prinses, ridder, boef of vlinder willen zijn? Het
kan op zondag 8 juli. Dan kunnen kinderen zich op het kermisterrein
gratis laten schminken van 15.00 tot 17.00 uur. Ook in de diverse kroegen is er tijdens de kermis van alles te beleven. Zo treden bij het
10-jarig bestaan van Dotje’s Skihut Lampegastuh, Helemaal Hollands,
Bjorn en Mieke en Marleen Rutten op, is er bij Tommies Bar muziek van
Black Cadillac, Deepcrash, De Teddyboys en Fever of Life. Bij café Tinus
staan Trade Mark, Sniffer, Joep van Wegberg, De Grote Vinyl Show en
Crazy Chester Band op het podium.

KERMIS

VRIJDAG 6 JULI

MAANDAG 9 JULI

TRADE MARK
ZATERDAG 7 JULI

SNIFFER
ZONDAG 8 JULI

HARD2GET

DE GROTE

VINYL SHOW
DINSDAG 10 JULI

ssst

VS

ssst

THE PARTY PEOPLE
WOENSDAG 11 JULI

CRAZY CHESTER

BAND

Alle dagen geopend vanaf 14.30u en vrij entree! / Markt 128 Panningen / www.goedtoeven.nl

nieuws 05

05
07

Twee schutterijen door bij OLS

Meijel en Helden maken nog kans op D’n Um
Twee schutterijen uit Peel en Maas mogen bij het Oud-Limburgs Schuttersfeest (OLS) terugkomen voor de tweede dag. Sint Nicolaas uit Meijel en
Sint Lambertus uit Helden wisten op zondag 1 juli alles raak te schieten, waardoor ze op zaterdag 7 juli voor de ultieme prijs, D’n Um en daarmee de
organisatie van het OLS van volgend jaar, op mogen gaan.

In Ophoven, net over de grens in
België, organiseerde schutterij Sint
Servatius Raam het OLS van 2018. De
voorspelde hitte bleef door de wind
uit, maar juist die wind zorgde er ook
voor dat het lastig schieten was voor
de 144 deelnemende schutterijen.
“Zeker in de eerste ronde was de wind
wel een factor”, vertelt John van Rooij,
voorzitter van Sint Nicolaas Meijel.
“Gelukkig zijn we het goed doorgekomen en mogen we zaterdag terugkomen. En dat alweer voor het tweede
jaar op rij.” Voor de Meijelse schutterij
was het op zich geen verrassing dat ze

terug mogen komen voor het kavelen.
“We zijn bezig aan een heel sterk seizoen”, vertelt John. “We hebben onder
andere de gemeentebeker en een
schuttersfeest gewonnen. We zijn heel
goed bezig, maar we blijven gewoon
met twee voetjes op de grond staan.
Zaterdag moeten we eerst en vooral
proberen de eerste ronde door te
komen. De zon staat heel anders dan
afgelopen zondag, omdat we ‘s ochtends schieten. Als je de eerste twee
rondes doorkomt, heb je een grote
kans in de top 10 te eindigen.”
Sint Lambertus uit Helden heeft

een abonnement op de zaterdag
van het OLS. De laatste jaren werd
de schutterij al een keer tweede en
derde. Vorig jaar eindigde de missie
van de Heldenaren op plek 6. “Het
wordt wel een keer tijd dat we D’n Um
meenemen”, zegt Bert Kusters, ondervoorzitter van Sint Lambertus. “Dat
zou heel mooi zijn. Maar we gaan ons
niet druk maken, dat werkt averechts.
We hebben een leuke mix van jong en
oud in ons zestal en we gaan ervoor
om zaterdag de winst te pakken.”
De wind en de stand van de zon
kostten de overige zeven schutterijen

uit Peel en Maas misschien wel de kop
op zondag. Sint Hubertus uit Beringe
wist vorig jaar nog op het podium te
komen, maar dit jaar eindigde het OLS
al op de eerste dag. Ook voor naamgenoot Sint Hubertus uit Kessel was
het na de zondag voorbij. “De vijfde
schutter in de vijfde ronde miste het
bölke”, vertelt Ton Bol, voorzitter van
de Kesselse schutterij. De schutterijen
moesten vijf rondes schieten. Kessel
was dus dicht bij een vervolg van het
OLS. “Dat is jammer, maar het zestal
heeft prima geschoten. We hoopten
de eerste twee rondes door te komen,

dus dit resultaat is al super. Onze bordjesdrager heeft de eerste prijs in de
optocht binnengesleept, dus dat is ook
helemaal geweldig. We houden een
positief gevoel over aan het afgelopen OLS.”
Ook voor de schutterijen Sint
Martinus Maasbree, Sint Willibrordus
Meijel, Sint Urbanus Grashoek, Sint
Antonius en Sint Petrus Baarlo en Sint
Leonardus Panningen-Egchel was
het einde oefening op zondag. Sint
Lambertus en Sint Nicolaas gaan op
zaterdag 7 juli samen met 26 andere
schutterijen uitmaken wie de hoofdprijs mee naar huis gaat nemen. Vanaf
11.00 uur wordt er gestart met het
schieten op de bölkes. Die worden op
zaterdag verkleind van 1,5 bij 1,5 centimeter naar 1 bij 1 centimeter.
Bij de optocht werden ook
diverse prijzen binnengesleept door
de schutterijen uit Peel en Maas.
Zo won Sint Willibrordus Meijel bij
‘Beste vaandeldrager nieuwe exercitie gewapend’. Sint Hubertus Kessel
won ‘Beste bordjesdrager nieuwe
exercitie ongewapend’. Sint Hubertus
Beringe werd derde bij ‘Beste houding optocht nieuwe exercitie ongewapend’. Sint Leonardus Helden werd
derde bij ‘Beste vaandeldrager gilden
exercitie’, tweede bij ‘Mooiste geheel
gildenexercitie’, tweede bij ‘Mooiste
Koningspaar gildenexercitie’, tweede
bij ‘Brabants vendelen in optocht’
en eerste bij ‘Concertwedstrijden
4e-divisie sectie A’.

Dramatische voorverkoop nekt Meijels festival

Organisatie zet streep door Summer Kick-Off
Na tien edities moet de organisatie van Summer Kick-Off in Meijel een streep zette door de elfde. Het festival
met onder meer een volleybaltoernooi en verschillende muziekpodia verkocht te weinig kaarten in de voorverkoop, waardoor de organisatie zich genoodzaakt zag de komende editie van vrijdag 13 en zaterdag 14 juli te
schrappen. “We balen er verschrikkelijk van, maar het ging niet anders.”
“Het was niet reëel om het door te
laten gaan”, vertelt Hidde Knops van
de organisatie. “We hadden 137 kaarten verkocht. Vorig jaar hadden we op
hetzelfde moment 750 kaarten verkocht. Financieel zou het een drama
worden. We konden het risico niet
lopen om te gokken op een run op
kaarten in de laatste week.” De kans
was volgens Hidde groot dat de stichting achter het evenement failliet was
gegaan met alle gevolgen van dien.
De afgelopen twee edities trokken
1.800 bezoekers per editie. Dat klinkt
heel behoorlijk, maar volgens Hidde
hadden ze vorig jaar op meer mensen
gehoopt. “We hadden vanwege het
tienjarig jubileum veel geld gestopt
in artiesten, maar de bezoekersaantallen bleven hetzelfde.” Toch was de
financiële situatie van de stichting nog
steeds goed na de 2017-editie. “We
wilden ons dit jaar extra richten op
sfeer en hadden onder meer een extra
avond met een tributeband en lokale
artiesten op het podium en vier podia
op de dag van het festival met allerlei
soorten muziek. Van Nederlandstalig
tot house.” Die aanpak resulteerde
niet in de gehoopte verkoopcijfers.
De slechte verkoop ligt volgens
Hidde waarschijnlijk aan het feit dat

er tegenwoordig zo veel te doen is
overal. Hidde: “We hadden bewust
gekozen voor het tweede weekend
van de vakantie omdat dat volgens
ons minder botste met evenementen
in de regio dan het eerste weekend
met onder meer Panningen kermis.
Het is wel het weekend van grotere
festivals als Daydream en de Zwarte
Cross, maar we dachten dat die ons
niet zouden bijten. Misschien dan toch
wel. En er zijn dan natuurlijk ook al

wat mensen op vakantie. Daar kan het
ook aan liggen.”
Toen het bestuur de dramatische voorverkoop zag, besloot ze
tot een spoedvergadering op vrijdag
29 juni. Doorgaan bleek niet verantwoord. Op zaterdag kwam het bestuur
weer bij elkaar en werden stappen
voor afgelasting genomen. Sponsors,
artiesten en leveranciers werden
gebeld met de trieste mededeling.
“We hebben nog nooit zo’n intensieve
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en vervelende dag gehad bij Summer
Kick-Off”, aldus Hidde. “De sfeer was
bedrukt. Het leek af en toe wel alsof
we een begrafenis aan het regelen
waren. Wij als organisatie waren,
samen met de vrijwilligers, de drie
weken voor de Summer Kick-Off vrijwel elke dag bezig met dingen regelen. Sommigen pakten zelfs een week
vrij om op te kunnen bouwen en af te
breken. Voor zo’n mensen kwam het
afgelasten echt als een donderslag bij
heldere hemel.”
Het is volgens Hidde als kleiner
festival lastig om te kunnen blijven
bestaan. “A-artiesten zijn duur en
als dan de kaartverkoop achterblijft,

loop je al snel een financieel risico.”
Parkfeesten Helden overkwam afgelopen jaar hetzelfde. Ook zij gelastten de editie af. De stichting achter
de Parkfeesten kondigde echter aan
komend jaar het opnieuw te gaan
proberen. Summer Kick-Off hoopt volgend jaar ook een doorstart te kunnen
maken. “Eerst zullen de huidige zaken
netjes afgehandeld moeten worden.
Hierbij hebben we al heel veel steun
mogen ontvangen van alle leveranciers en Meijelnaren. Inmiddels heeft
een aantal Meijelse ondernemers ons
ook al een hart onder de riem gestoken. Mogelijk dat dit resulteert tot een
doorstart voor volgend jaar.”
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Na een leven van zorg en aandacht voor allen
die hem dierbaar waren, is tot onze grote droefheid
onverwachts van ons heengegaan

Jac Ghielen

Wij zijn dolgelukkig
met de geboorte
van onze dochter en zusje

echtgenoot van

Lize
Geboren op 17 juni 2018
Dochter en zusje van
Bert Sijbers, Wendy Peeters
en Mila Sijbers
Breetse Peelweg 2a
5993 NC Maasbree

In gedachten denken wij aan mam, oma, oma-oma zoals ze was.
Goedlachs, vol humor en vriendelijk.
Genietend van kleine dingen.

‘t is good zoeë

Nellie Gommans-Stammen
echtgenote van

Thea Ghielen - Naus
* Koningslust, 3 mei 1939

† Venlo, 30 juni 2018

Panningen: Thea Ghielen - Naus
Panningen: Geert Ghielen
Meijel: Monique en Jack Peeters - Ghielen
Guus en Thara
Pien en Robbert
Meijel: Silfran en Ria Ghielen - Geraets
Michael en Marly
Anthonie
Stephan
Brianne

Lieve mensen,
Hartelijk dank voor alle
felicitaties, kaartjes en bloemen
ter gelegenheid van ons
60-jarig huwelijk.
Tevens een speciaal woordje
van dank aan Fanfare Eendracht
voor de geweldige
verrassingsserenade aan de kerk.
Herm en Mia Mertens-Kersten

Jan Gommans †
Zij overleed, na een fijne verzorging in Zorgcentrum Vincent Depaul,
in de leeftijd van 95 jaar.
Koningslust: Lon en Cor
Johan
Cindy en Henk
Veldhoven: Riet
Wendy en Johan, Nick, Sem
Panningen: Vera en Peter
Panningen, 26 juni 2018
Correspondentieadres:
Vera Verlaek-Gommans,
Julianastraat 22, 5981 AW Panningen

Familie Ghielen
Wilhelminastraat 22, 5981 XW Panningen

Op maandag 2 juli hebben we na een
samenzijn, mam, oma begeleid naar
het crematorium.

Pap is thuis.
U kunt afscheid van hem nemen op woensdag 4 juli
van 19.00 - 20.30 uur.

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.hallopeelenmaas.nl
klik rechts op de pagina op ‘zoekertjes’.
Via het formulier ‘zelf uw advertentie
hier plaatsen’, kunt u uw tekst opgeven en meteen de kosten voldoen.
Contact gezocht. Wie wil er met mij
1x in de week op woensdag naar de
markt in Panningen. Graag vrouwelijk,
leeftijd tussen 50-55 jaar voor een
gezellige morgen of middag.
Reactie: penp5561@hotmail.com
Groetjes Petra.
Uw bestaande tafel als nieuw.
Schuren/lakken, halen/brengen of
een nieuwe. Elke maat mogelijk. Div.
houtsoorten. Ook schuren van stoelen/
veranderen van kasten. Jan Derikx,
Hoek 10, Meijel. Tel. 077 466 22 83 of
06 10 95 42 20.
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.

Dankbetuiging

De avondwake is op donderdag 5 juli om 19.00 uur
in ondergenoemde kerk.
De uitvaartdienst wordt gehouden op vrijdag 6 juli
om 10.30 uur in de parochiekerk van Onze Lieve Vrouw
van Zeven Smarten te Panningen,
waarna we pap te rusten leggen op het oud parochiekerkhof
te Panningen.
Mochten wij iemand vergeten zijn persoonlijk te berichten,
gelieve deze kennisgeving als zodanig te beschouwen.

Achter de tranen van verdriet
Schuilt de glimlach der herinnering

Meijel, juli 2018

Toos Joosten-Bos
hadden we ons niet kunnen wensen.
Wij danken u hiervoor hartelijk.
Twan-Truus, Marc-Jan, Hédy-Bennie, Rob-Linda
kleinkinderen en achterkleinkinderen

gaan trouwen op 13 juli 2018
De ceremonie zal om 13.00 uur plaatsvinden
in het Huis van de Gemeente in Panningen.
De receptie is tussen 19.00 en 20.00 uur
in DOK6 Theater, Raadhuisplein 6
in Panningen.

www.janssenuitvaart.nl

Rien Evers - Verheijen
John en Wendy, Nick, Nina
Sandra en Marco

Diep ontroerd door de vele kaarten, bloemen en blijken van medeleven.
Ze waren en zijn voor ons een grote steun.
Een mooier afscheid van os mam, oma en omie

Britt Vullers & Sander Hebben

Panningen

Harrie Evers
Hartelijk dank daarvoor.

Pedicure aan huis.
Pedicure en schoonheidsbehandelingen
aan huis. Bel gerust voor
een afspraak 06 52 37 89 59
Kristel Grubben Maasbree.

tel. 077-3078642

Velen hebben met ons meegeleefd na het
plotseling overlijden van

Dit heeft ons goed gedaan.

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

Zorgzaam & betrokken

Een hand… een woord…. een gebaar
doen je goed
als je iemand die je lief hebt verliezen moet.

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

uitvaartverzorgingtwanschreurs.nl

Dankbetuiging

Wij willen iedereen bedanken voor de hartverwarmende
belangstelling die wij ontvingen na het overlijden van mijn
man, “ozze pap”, schoonvader en opa

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.
Zoete kersen en morellen plukken.
Zelfpluk kersen € 2,-/kg; morellen
€ 1,-/kg. Van Lankveld Tienraijseweg 2
Meerlo, 06 53 13 01 32.

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

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

Wiel van Lier
Lies van Lier-Haenen
Kinderen en kleinkinderen
Helden, juli 2018
De zeswekendienst wordt gehouden op zondag 8 juli om
10.00 uur in de kerk van de H. Lambertus te Helden.

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

www.vanderlaan-uitvaart.nl

Grubbenvorst
(077) 366 13 14
info@bobnoten.nl
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Onthulling kunstwerken beeldhouwsymposium
Weinig nemen en veel geven.
Altijd hartelijk en warm.
Als de mensheid zo zou zijn als jij,
was de wereld niet zo arm.
Intens verdrietig, maar vol bewondering voor haar optimisme
en wilskracht tijdens een kansloze en oneerlijke ziekte,
hebben wij afscheid moeten nemen
van mijn vrouw, onze moeder en oma

‘Kunstdorp Baarlo’

De zes kunstwerken waaraan de afgelopen weken in Baarlo werd gewerkt tijdens het internationale
beeldhouwproject Baarlo Steengoed! zijn zaterdag 30 juni officieel onthuld. Daarmee heeft Baarlo zich volgens
burgemeester Wilma Delissen-van Tongerlo bewezen als kunstdorp.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallopeelenmaas.nl

Leny Vervoort - Peeters
echtgenote van

Hay Vervoort
* Maasbree, 6 september 1949

† Baarlo, 2 juli 2018

Hay
Leon
Wendy en Danny
Jesper, Mika
Ridder van Eyllstraat 19,
5991 CE Baarlo
U kunt afscheid nemen van Leny op donderdag 5 juli
van 19.00 uur tot 19.30 uur in het rouwcentrum
van Monuta St. Martinus, Tegelseweg 210 te Venlo
(ingang Professor Gelissensingel).
De uitvaartdienst wordt gehouden op vrijdag 6 juli om 10.30 uur
in de parochiekerk van de H. Petrus te Baarlo.
Aansluitend vindt de crematiedienst in besloten kring plaats.
In plaats van bloemen liever een gift aan KWF kankerbestrijding.
Hiervoor zijn collectebussen in de kerk aanwezig.
Een bijzonder woord van dank aan alle betrokken
zorgprofessionals voor de liefdevolle verzorging van Leny.

Wij zijn diep geraakt door het overlijden van

Vanuit een bootje prikten de kunstenaars ballonnen kapot,
waarmee de kunstwerken officieel werden onthuld
Lien-chin Hou uit Taiwan, Leonard
Rachita uit Frankrijk, de Nederlandse
Karin van Ommeren, de Bulgaarse
Radoslan Sultov, Hiroyuki Asano uit
Japan en Venlonaar Hans Reijnders
stapten voor de officiële onthulling in
een bootje op de Kwistbeek in Baarlo.
Als verwijzing naar de ontstaansgeschiedenis van de miljoenen jaren
oude stenen die zijn gebruikt, werden
de kunstwerken ‘bevrijd’ uit het ei van
een dinosaurus. Vanuit het bootje prikten de kunstenaars een grote, witte

ballon door met een grote stok.
“Chapeau aan stichting Baarlo
Leeft! en de vele vrijwilligers”, aldus
burgemeester Wilma Delissen-van
Tongerlo, die de onthulling van de
kunstwerken van start liet gaan.
“Kunst verbindt en dit was een prachtig voorbeeld. Baarlo is een kunstdorp
is mijn conclusie na de officiële onthulling van de prachtige kunstwerken
die zijn verrezen.” Ook de organisatie
kijkt met volle tevredenheid terug.
“Het was een grandioos geslaagd

evenement, zonder regen, met alleen
maar tevreden deelnemers, vrijwilligers, bezoekers en sponsoren.
Dank aan iedereen die een bijdrage
heeft geleverd aan een zeer geslaagd
evenement.”
De beeldhouwwerken blijven nog
een aantal dagen staan en worden
daarna ergens opgeslagen. In juni
2019 worden de werken onthuld op
de zes locaties in Baarlo waarvoor ze
zijn gemaakt, ter ere van het 800-jarig
bestaan van het dorp.

Leny Vervoort-Peeters
Leny was bijna 16 jaar actief als vrijwilliger in zorgcentrum
Ter Borcht in Baarlo en zorglocatie Broekstraat in Maasbree.
Wij hebben Leny leren kennen als iemand die zeer betrokken
was bij de bewoners en collega’s. Haar gezelligheid, passie
voor dansen, vriendelijkheid, zorgzaamheid en enthousiasme
zullen we gaan missen. Maar de herinnering aan de prettige
samenwerking blijft in onze gedachten.
Wij wensen haar echtgenoot, kinderen en kleinkinderen veel
sterkte en kracht bij dit grote verlies.
Bewoners, medewerkers en vrijwilligers,
Raad van Bestuur en Raad van Toezicht
De Zorggroep

T.k. jonge leghennen
Div. kleuren, alleen op afspraak.
Pubben, Ninnesweg 111, Panningen
tel. 077 307 17 76.

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

Gevraagd: hulp in de huishouding
voor 2-3 uurtjes in de week bij een
ouder echtpaar in Panningen.
Reacties: 06 31 22 27 94.

Fien Bos
Uitvaartzorg

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

www.fienbosuitvaartzorg.nl

(A d ve r to r i a l )

Succesverhaal
NLW Groep Succesverhalen zijn vaak de mooiste verhalen om te delen. Neem het verhaal van
Pamela. Na een re-integratietraject werkt Pamela alweer twee maanden met veel plezier op de afdeling
Financiën, Planning & Controle bij de gemeente Venray. Daar werkt ze als medewerker financieel beheer.
Dat Pamela plezier in haar werk heeft, blijkt uit het enthousiasme waarmee ze vertelt over haar huidige
werkgever, haar collega’s en haar werkzaamheden. Pamela is veel bezig met de crediteurenkant en sinds
kort ook de salarisadministratie. Ondanks dat ze nog maar net begonnen is als medewerker financieel
beheer, heeft ze het nu al goed naar haar zin. Ze vindt het werk leuk, heeft hele fijne collega’s en ze
heeft het gevoel weer dat ze meetelt. Nieuwsgierig hoe Pamela deze samenwerking ervaart?
Lees het hele verhaal op www.nlw.nl.
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Geslaagden in Peel en Maas
De examens zijn nu dan echt achter de rug voor alle eindexamenleerlingen uit Peel en Maas. CITAVERDE College in Horst en IVO Deurne hebben bekendgemaakt welke leerlingen uit
Peel en Maas tijdens het eerste en tweede tijdvak geslaagd zijn. Namens HALLO Peel en Maas van harte gefeliciteerd! Hieronder een lijst met leerlingen uit Peel en Maas. Vanwege de
privacywet worden alleen leerlingen vermeld die de desbetreffende school hier schriftelijk toestemming voor hebben gegeven.

Het Bouwens Panningen
Zesjarige techniek opleiding

Sven Berkvens Kessel, Kevin Hermans Grashoek, Angelo Rijks
Panningen, Daantje Lommen Panningen, Bram Peeters Beringe

Vmbo basisberoepsgerichte leerweg
Imaad Abdiwahab Ali Panningen, Fouad Achak Panningen,
Maaike Aerts Helden, Angel Beeren Helden, Alpay Demirci
Panningen, Iris Engels Helden, Jimmy Feltges Neer, Ivana Gielens
Helden, Tanya Hak Roggel, Yordi Janssen Helden, Ward van de
Kerkhof Panningen, Isha Kluijtmans Baarlo, Monica Kohistani
Meijel, Stan Kuijpers Kessel, Janine Maassen Egchel, Chenna
Martens Panningen, Britt Mestrom Helden, Esmeralda van
Moorsel Beringe, Esra Özten Panningen, Inge Peeters Maasbree,
Jans Peeters Helden, Lenny Peeters Grashoek, Nicole Piórek
Helden, Mike Scheres Helden, Janne Schoemakers Panningen,
Dave Schroijen Egchel, Evian Verrijt Helden, Rens Verstegen
Kessel, Guus van de Voort Helden, Anouk Wijhers Maasbree

Silvrants Helden, Syar Skandar Helden, Bram Slaats Meijel,
Eline Sonnemans Beringe, Teun Sonnemans Beringe, Jort
Theelen Maasbree, Beau Theeuwen Maasbree, Ruben Velter
Heythuysen, Stef Verhaegh Kessel, Jur Verstraten Kessel,
Tijs Wijnen Helden, Max Wijnhoven Panningen, Sem Wulms
Panningen, Aukje Zeelen Beringe, Sam Zijlmans Helden, Loet
Van Zutphen Helden

Havo

Pip Alsters Helden, Cairo Basten Meijel, Georgina Van Bavel
Helden, Boris Beenders Neer, Guus Beijers Maasbree, Zoë
Berkers Panningen, Marijn Bethlehem Koningslust, Cecile
Van Den Beucken Beringe, Chrisje Beumers Panningen,
Dennis Beurskens Egchel, Maithe De Boer Meijel, Sanne Van
Bogget Roggel, Roel Bouten Helden, Bart Van Bree Meijel,
Guus De Bruijn Panningen, Audrey Bruijnen Helden, Kim
Bruijnen Helden, Mike Cauven Roggel, Kim Crienen Baarlo,
Leike Cuijpers Grashoek, Stan Cuijpers Grashoek, Daan Dericks
Beringe, Lieke Van Diepe Maasbree, Evi Van Dijk Maasbree,
Jacky Dirksen Helden, Cindy Drissen Kessel, Kevin Van Eijk
Vmbo kaderberoepsgerichte leerweg
Helden, Bart Van Esseveldt Grashoek, Loes Gehlen Meijel, Evi
Geraets Panningen, Danee Geurts Panningen, Anouk Gommans
Demi Backus Panningen, Emin Başkent Panningen, Daan den
Egchel, Arend Gorren Kessel, Biebo Habashy Panningen,
Bekker Heibloem, Jans van Bergen Grashoek, Isha Van den
Mathilde Van Haren Panningen, Joes Hermans Grashoek,
Beucken Helden, Timo Bodynek Kessel, Sara Bongers Baarlo,
Ken Heussen Beringe, Jens Van Den Heuvel Koningslust, Jans
Sjonny Braga Bots Panningen, Meike Dericks Beringe, Bibi Derks
Helden, Lilith Fiddelaers Panningen, Suus Geerlings Egchel, Mark Heuvelmans Maasbree, Bart Jacobs Kessel, Indy Jacobs Kessel,
Milou Jacobs Beringe, Benthe Janssen Panningen, Myrthe
Gouders Kessel, Femke Hendriks Helden, Anouk Hendrix Helden,
Janssen Panningen, Sem Karremans Helden, Sven Klompen
Renco Heussen Beringe, Ilona Janssen Baarlo, Lizzy Janssen
Roggel, Lucas Konings Kessel, Biba Korsten Maasbree, Sanne
Grashoek, Rick Joosten Kessel, Sem Joosten Koningslust, Britt
Korsten Maasbree, Lotte Lammers Meijel, Sjoerd Van Lier
Kempen Panningen, Remco Kempen Panningen, Noémi Kovács
Panningen, Bo Kranen Maasbree, Joep van Loon Helden, Tim van Meijel, Tara Van Lier Meijel, Fleur Van Loon Panningen, Tristan
Müller Panningen, Lyndon Van Den Munckhof Kessel, Renske
Loon Panningen, Tessa Meerts Panningen, Reno Muijsenberg
Van Nienhuijs Beringe, Indy Van Oijen Panningen, Sem Opstals
Maasbree, Noud Nellen Kessel, Loes Nijssen Helden, Jim Van
Oijen Grashoek, Mel Van Oijen Grashoek, Abdirizak Osman Kessel, Helden, Femke Palmen Maasbree, Zoë Pauwels Helden, Ebie
Erna Pašagić Kessel, Ilse Peeters Maasbree, Loek Reinders Kessel, Peeters Maasbree, Joep Peeters Kessel, Nick Peeters Helden,
Remco Peeters Panningen, Julie Philips Panningen, Floor Van
Jens Rutten Helden, Fleur Seelen Helden, Shayenna Smits Horn,
Rengs Koningslust, Anne Roeven Panningen, Mike Roumen
Daan van Someren Panningen, Lexi Stammen Beringe, Meike
Stammen Roggel, Stan van der Sterren Helden, Ibby Timmermans Panningen, Harmen Schilder Grashoek, Sven Sillekens Helden,
Fraukje Simons Kessel, Lobke Slaats Meijel, Janne Smets Baarlo,
Maasbree, Leon van Veghel Panningen, Stef Van der Velden
Sjoerd Smets Koningslust, Daan Smits Panningen, Luz Smits
Egchel, Demi Verhoeven Kessel, Demi Vestjens Beringe, Tijn van
Kessel, Maud Spreeuwenberg Grashoek, Jeroen Steeghs Egchel,
Will Helden
Marlou Steeghs Egchel, Julie Van Stratum Meijel, Juul Swinkels
Vmbo gemengde leerweg
Helden, Lieve Tielen Maasbree, Sien Tielen Panningen, Janneke
Timmermans Helden, Wes Timmermans Baarlo, Lod Vaessen
Okke Absil Kessel, Rayna Beurskens Helden, Mandy Buskes
Maasbree, Daan Verber Beringe, Nandi Verberne Meijel, Sanne
Egchel, Kiki van der Coelen Baarlo, Vera Drissen Maasbree,
Verbugt Helden, Puck Verlinden Panningen, Lobke Verstappen
Aukje Frankena Maasbree, Krista Hermans Helden, Lynn
Meijel, Jesper Vervoort Kessel, Chelsey Vestjens Beringe,
Hermans Maasbree, Melanie Janssen Helden, Bente Jeurninck
Roos Visser Maasbree, Ilse Wijnen Roggel, Lieke Wijnhoven
Kessel, Siënna van Lee Panningen, Kim Lennaerts Kessel, Sanne
Panningen, Thim Willems Kessel, Inge Wulms Kessel, Pleun
Peeters Panningen, Janna Rijs Grashoek, Lenny Snoeren Kessel,
Zegers Panningen
Luna Staaks Kessel, Anouk Vannisselroij Maasbree, Lieke van
de Wetering Beringe, Healy van Wijlick Baarlo, Jessi Wijnands
Helden, Wessel Zeelen Panningen

Vwo atheneum

Vmbo theoretische leerweg/
mavo
Simone Bessems Heibloem, Dilana Blok Grashoek,
Loïs Bongaerts Helden, Lara Bouten Panningen, Daan De Bruijn
Helden, Hua Zhou Chen Beringe, Samantha Cieślak Panningen,
Tim Coolen Heythuysen, Fabiënne Van Den Dungen Roggel,
Jawhar El Hafedi Panningen, Teun Van Der Elsen Beringe, Betül
Eruş Panningen, Samed Eruş Panningen, Britt Franken Roggel,
Bart Giebelen Meijel, Tren Giesen Helden, Daphne Gommans
Helden, Indy Hendriks Maasbree, Fleur Hermkens Maasbree,
Ellis Holthuijsen Maasbree, Jill Jacobs Helden, Siem Jacobs
Beringe, Britt Janssen Meijel, Dano Janssen Panningen, Eef
Janssen Helden, Mitchel Janssen Beringe, Roel Janssen Meijel,
Noud Joosten Helden, Açelya Kahveci Panningen, Dilara Karip
Heythuysen, Lins Kiggen Heibloem, Dave Klompen Kessel,
Stan Kranen Helden, Remco Kurvers Beringe, Lisa Lennaerts
Kessel, Timo Lijssen Helden, Pien Maassen Helden, Stan Madou
Helden, Sjors Maessen Helden, Raoul Martens Panningen, Zoë
Mestrom Panningen, Job Van Mullekom Grashoek, Anouk Neefs
Helden, Dilâra Özturk Panningen, Bram Peeters Kessel, Loeka
Peeters Helden, Joy Philips Panningen, Melissa Plaatsman
Heythuysen, Bert Raijmakers Maasbree, Ilona Schroën
Heibloem, Vera Schroën Heibloem, Ido Seijkens Meijel, Sam

Thijs Van Beeck Heibloem, Tijs Beerkens Panningen, Steef Van
Berlo Helden, Jessie Bongaerts Helden, Manon Brummans
Egchel, Gijs Van Der Burgt Meijel, Olaf Dorssers Helden, Jesper
Driessen Helden, Fenne Engelen Grashoek, Thom Engels Helden,
Joëlle Geurts Panningen, Famke Ghielen Beringe, Koen Guitjens
Meijel, Jan Hamminga Hernandez Koningslust, Jasper Heemskerk
Venlo, Anne-Ruth Helder Deurne, Aaron Hinkel Helden, Sacha
Van ‘T Hooft Egchel, Famke Janssen Panningen, Stan Janssen
Panningen, Lars Jeurissen Kessel, Maarten Kessels Panningen,
Robin Kleuskens Panningen, Witney Krekels Grashoek, Nina
Lijssen Helden, Tijl Maassen Maasbree, Kirsten Mestrom
Helden, Daantje Peeters Panningen, Lieke Peeters Panningen,
Elina Pieterse Maasbree, Lars Van Rengs Koningslust, Daan
Riethorst Egchel, Willeke Roefs Baarlo, Aron Snijders Meijel,
Romy Stammen Beringe, Esmee Teeuwen Egchel, Kris Teeuwen
Grashoek, Teun Tielen Panningen, Gijs Tulkens Meijel, Resi
Vanlier Grashoek, Esli Verberne Meijel, Sasha Verrijt Beringe,
Sitske Verstappen Maasbree, Mike Wanten Helden, Tom Wilmer
Panningen, Nuno Zoontjes Maasbree

Vwo gymnasium
Floor Aendekerk Egchel, Maarten Van De Kruijs Roggel, Daphne
Leenders Helden, Janique Peeters Maasbree, Jens Reijnen
Helden, Fauve Wevers Helden

CITAVERDE College Horst
Basisberoepsgerichte leerweg
Ilse Berkers Koningslust, Sanne Smets Koningslust, Thijs Mertens
Kessel, Lizzy Mestrom Grashoek

Kaderberoepsgerichte leerweg
Jannie Driessen Maasbree, Marieke Vervoort Kessel, Brian
Janssen Helden

Gemengd/theoretische leerweg
Merlijn Tielen Maasbree, Mick Jeuken Panningen, Kayleigh
Michiels Maasbree, Siem Ruhl Maasbree

Instelling Voortgezet
Onderwijs (IVO) Deurne
Deelschool Hub van Doornecollege

Basisberoepsgerichte leerweg
Maxime Rooijakkers Meijel

Deelschool Alfrinkcollege

Gemengde leerweg
Stan van Goor Meijel, Vic Gorts Meijel, Esmé Marres Meijel, Isa
Simons Meijel

Theoretische leerweg
Kim van Neerven Grashoek, Sam Brummans Meijel, Veerle van
Horssen Meijel, Job Kuijpers Meijel, Kevin van der Kuylen Meijel,
Lois Nijssen Meijel, Luuk Stappers (cum laude) Meijel, Melissa
Verhees Meijel, Thijs Verhoeven Meijel, Roy Vriens Meijel, Vince
Vriens Meijel, Sam Zeetsen Meijel

Deelschool Peellandcollege

Havo
Dante Arts Meijel, Saranyu Hanssen Meijel, Ilse Kessels Meijel,
Melad Kohistani Meijel, Sietske Lemmen Meijel, Lydia Levels
Meijel, Niels Palmen Meijel, Janneke Verhoeven Meijel, Lian
Wiezer Meijel

Vwo atheneum
Anouk van Neerven Grashoek, Luuk Kessels Meijel, Sjoerd Luijten
Meijel, Wes Martens Meijel, Tim Snijders Meijel
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Justine Geraedts

Afgelopen
schooljaar
Zomervakantie! Het is
weer zo ver. Voor mij betekent
dit gezelligheid, feestjes,
zwemmen, werken en nog
meer werken.

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Justine Geraedts
13 jaar
Kessel
het Bouwens

Heb je een bijbaantje?
Nee, nog niet. Ik ben pas 13 jaar, maar
ik doe wel veel oppassen en ben van
plan binnenkort in het café van mijn
vader te beginnen met helpen.
Wie is/zijn je favoriete artiest(en)?
Ik heb best veel favoriete artiesten,
omdat ik erg veel muziek luister van
verschillende mensen. Lil’ Kleine bijvoorbeeld, maar ook Bizzey, Kraantje
Pappie, Ronnie Flex en Frenna.
Wat doe je het liefst op een vrijdagof zaterdagavond?
Meestal ga ik chillen met mijn
vrienden. Maar ik vind het ook
leuk om ‘s avonds met een paar
vriendinnen een leuke film te kijken
op Netflix bijvoorbeeld. Ik doe ook
graag oppassen in het weekend.
En op een feestje van een van mijn
vrienden of vriendinnen ben ik er
ook meestal bij.
Wat is de leukste film die je ooit
gezien hebt?
Ik heb meerdere films gezien die ik erg
leuk vind, maar de film die ik al erg
vaak gezien heb en die mij het meest
aansprak, was Hart Beat. Die heb ik

één keer in de bioscoop gezien en nu
heb ik hem gedownload op een filmprogramma op onze tv.
Wat is je favoriete schoolvak?
Alle vakken op school vind ik niet echt
leuk. Maar als ik dan toch zou moeten
kiezen voor de leukste, kies ik voor
gym, omdat ik dan kan bewegen in
plaats van zo saai op een stoel te
zitten in de klas. Zorg en welzijn vind
ik ook erg leuk, omdat ik het erg leuk
vind om bijvoorbeeld te koken of in
de beautysalon te zijn.
Wat is de leukste vakantie die je
ooit hebt gehad?
Drie jaar geleden ben ik naar Berlijn
geweest, dat vond ik echt een
superleuke ervaring. Dit jaar wordt
misschien nog wel leuker.
Wat zou je doen als je de loterij
zou winnen?
Als ik de loterij zou winnen, zou ik
als eerste geld doneren aan KWF
Kankerbestrijding. Daarna zou ik aan
elk familielid wat geven en daarna zelf
een groot huis kopen met een auto.
Ik zou ook nog een wereldreis willen
maken van dat geld. Op vakantie gaan
met mijn vriendinnen lijkt me ook erg
leuk. Ik zou ook nog iets geven aan
de mensen die er altijd voor me zijn
geweest, als ik het moeilijk had of
ergens mee zat.

Wat is je favoriete tijd van het jaar?
De zomer natuurlijk, dan heb ik het
langste vakantie en kan ik lekker bruin
worden. Ik hou ook erg van zwemmen
en zes weken lekker chillen zonder
huiswerk.
Wat voor soort muziek luister je?
Het is verschillend. Meestal luister ik
hiphop, maar ik vind rustige muziek
van Marco Borsato bijvoorbeeld ook
wel leuk. Met feestjes luister ik liever
hiphop, omdat je daar lekker op kunt
dansen.
Wat is je favoriete luchtje?
Ik heb erg veel luchtjes, want ik
vind het erg belangrijk om lekker te
ruiken. Het luchtje van Ariana Grande
en Lady Million zijn mijn favoriete
luchtjes. Het luchtje dat ik van mijn
moeder heb gekregen van Evidence,
vind ik ook erg lekker.
Wat is het belangrijkste advies dat
je ooit hebt gekregen?
Van pap en mam dat ik de laatste paar
weken goed mijn best moet doen op
school. Ik moet ervoor zorgen dat ik
niet blijf zitten, anders moet ik nog
een jaar langer op school zitten. Dan
kom ik niet meer bij mijn vriendinnen
in de klas en daar heb ik echt geen
zin in.
Waar zou je later graag willen
wonen?

VAKGARAGE
PEETEN BV

Onderhoud en
reparatie van
alle merken

APK

www.vakgaragepeetenbaarlo.nl

tel. 077 477 15 90

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

Het liefst zou ik op het Veersepad in
Kessel willen wonen, in een groot luxe
huis waar je uitkijkt op de Maas. Ik zou
ook erg graag in het buitenland willen
wonen, omdat het me erg saai lijkt
om voor altijd in Nederland te blijven
wonen. Ik hou niet van de winter, dus
ik zou op zich wel voor een tijdje in
een lekker warm land willen wonen.
Welk sociaal medium gebruik jij het
meest?
Het meeste gebruik ik Instagram en
Snapchat. Daar zijn de meeste mensen van mijn leeftijd ook erg actief op.
Ik zou ook echt niet één dag zonder
mijn mobiel kunnen, omdat ik contact hou met mijn vrienden door foto’s
naar elkaar te sturen
Bespeel je een instrument?
Nee, ik hou echt niet van zelf muziek
maken. Ik kan er ook niet tegen als
het me niet lukt, dus ik begin er niet
aan.
Waar maak je je huiswerk het liefst?
Het liefst niet natuurlijk, maar als ik
het maak dan het liefst op mijn kamer.
Daar zit ik alleen en word ik minder
snel afgeleid door de mensen om me
heen. Soms maak ik het ook gewoon
in de aula omdat ik dan geen zin had
om het de dag ervoor te maken of
soms in de les voordat we het moeten
inleveren.

Het afgelopen schooljaar
was geweldig. Ik heb dit schooljaar minder stress gehad dan de
jaren er voor. Iets wat je misschien niet zou zeggen van
iemand op 4havo. Toen ik van
3vwo naar 4havo ging, was ik
bang dat ik geen nieuwe vrienden zou maken en ik om die
reden ongelukkig zou zijn.
Gelukkig heb ik mijzelf al snel
het tegendeel kunnen bewijzen
en heb ik verschillende nieuwe
vrienden gemaakt. Waar ik ook
bezorgd over was, was dat de
vriendschappen met mijn
vriendinnen van het vwo zouden verwateren. Voor mijn
gevoel was dat eerst ook het
geval, maar na een maand
besloot ik er iets aan te doen en
ben ik moeite gaan doen om
tijd met ze door te brengen.
Al snel was ik weer net zo close
met ze als voorheen en dat zijn
we nu nog steeds. Ook denk ik
dat ik op sociaal gebied vooruit
ben gegaan en dat ik mezelf
een aantal keer mijn comfort
zone uit heb geduwd en daar
ben ik blij mee. Vorig jaar
hadden we een kleine versie
van het Model European
Parliament. Daar durfde ik toen
niets te zeggen en toen ik het
probeerde klapte ik dicht.
Dit jaar heb ik meegedaan aan
de regionale MEP-conferentie
en dat zonder dicht te klappen.
Op het gebied van school heb ik
amper stress gehad. Mooie
punten halen was geen probleem en omdat ik dit jaar wist
dat ik het kon, had ik ook de
motivatie om te leren, iets wat
vorig jaar ontbrak. Nu kan ik
zeggen dat zonder onvoldoendes over ga naar 5havo en ik
hoop dat volgend school jaar
net zo soepel gaat. Voordat we
zover zijn, ga ik genieten van de
zomer.
Renée

10
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Van praktijk aan huis naar Pantaleon

Panningse huisarts viert 25-jarig jubileum
Dokter Frank van Kemenade (57) viert zijn vijfentwintig jarig bestaan als huisarts in Helden. Hij begon zijn
praktijk in Helden op 1 juli 1993 aan huis en heeft nu zijn eigen praktijk in gezondheidscentrum Pantaleon in
Panningen samen met dokter Rozenberg. “Persoonlijk contact als huisarts is belangrijk, maar ook heel kwetsbaar”, aldus Van Kemenade.

Van Kemenade begon zijn opleiding tot huisarts in Nijmegen eind
jaren 80. Hij was altijd al geïnteresseerd in de werking van het menselijk lichaam. Hij koos voor het vak van
huisarts vanwege het persoonlijke
contact met patiënten. “Dat contact is
ook het mooie aan huisarts zijn”, aldus
Van Kemenade. “Maar dat is ook meteen het moeilijke eraan. Soms komt
het heel dichtbij, bijvoorbeeld bij zieke
kinderen van dezelfde leeftijd als je
eigen kinderen. Dan wordt je een
spiegel voorgehouden. Dat persoonlijke heeft dus ook een kwetsbaarheid.
Dat is nodig om een vertrouwensband
op te kunnen bouwen met patiënten,
maar het blijft een zakelijke relatie.
Daarin een balans vinden is niet altijd
gemakkelijk.”
Vanaf 1993 was de praktijk van
Van Kemenade aan huis en hielp zijn
vrouw mee als achterwacht van de
telefoon tijdens avond- en weekend-

diensten. Ze was toen hoogzwanger
van een tweeling. Later kregen ze nog
twee kinderen. “Mijn kinderen zijn
opgegroeid in een drukke periode,
maar het was ook een gezellig tijd”,
vertelt de huisarts. “Ze waren erbij
tijdens koffiepauzes en keken graag
mee in de praktijk.”
De belangrijkste mijlpaal in de
afgelopen vijfentwintig jaar is volgens
de huisarts de fusie van alle huisartsen in Helden en Panningen naar
gezondheidscentrum Pantaleon in
2005. “We hebben hier een mooi
centrum, waar we samen hard voor
hebben gewerkt. Er ontstond onder
huisartsen de noodzaak om samen te
werken, met name voor de chronisch
zieke patiënten in onze vergrijzende
gemeente. Het was ons doel om
onafhankelijk te worden van ziekenhuizen en zoveel mogelijk mensen
zelf te kunnen helpen. Het was onze
droom om met acht huisartsen samen

tot en met 14 juli
opheffingsuitverkoop
WERELDWINKEL PEEL EN MAAS

50% KORTING
op alle artikelen
(behalve food)

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

één maatschap te vormen.”
Na vijf jaar besloot een aan-

tal huisartsen alsnog om zelfstandig verder te gaan, maar wel binnen
Pantaleon samen te blijven werken.
Van Kemenade: “In zo’n grote groep
miste ik het persoonlijke contact, een
belangrijk onderdeel van het vak.
Nu heb ik binnen Pantaleon mijn
praktijk samen met dokter Rozenberg,
maar met ieder onze eigen patiënten.
Het bevalt me goed dat die kleinschaligheid weer terug is.”
Toen zo’n vijftien jaar geleden de
eerste gezondheidscentra en huis
artsenposten werden opgezet, was
het voor veel mensen wennen dat
hun huisarts niet meer om de hoek
zat. “Toch is dit wel de toekomst”,
aldus Van Kemenade. “Hier is altijd
een huisarts aanwezig en worden
mensen sneller en beter geholpen
door de korte lijntjes met specialisten.
We leven in een 24-uurs maatschappij, mensen willen de hele dag door
zorg kunnen ontvangen. Het systeem
van ons gezondheidscentrum is daar
op ingericht. Natuurlijk zijn dingen
daardoor zakelijker geworden, maar
we hebben het kleinschalige hier wel
kunnen behouden.”
De ouderenzorg is Van Kemenades
specialisatie. “Bij de ouderenzorg
is samenwerking het belangrijkst.
Vaak komen allerlei specialismen,

zoals suiker, hoge bloeddruk en
longproblemen, bij elkaar. Deze
zaken moeten door één deskundige
beoordeeld en gecoördineerd
kunnen worden. Daarom willen
we er naartoe dat steeds meer
praktijkondersteuners, assistentes
en verpleegkundigen ouderen en
chronisch zieke patiënten kunnen
begeleiden. Dan hebben ze meer
kennis in huis en heeft de patiënt ook
maar met één deskundige te maken.”
Van Kemenade houdt sinds een
aantal jaren regelmatig spreekuren in
Engeland, waar een tekort aan huisartsen heerst. “Ik vind het interessant
om te leren van de manier waarop de
gezondheidszorg daar wordt georganiseerd. Ze zijn daarmee veel verder dan
ons, maar op andere vlakken kunnen
ze weer van ons leren.”
Van Kemenade merkt op dat in de
gezondheidszorg ook steeds meer met
computers wordt gewerkt. “Een goede
ontwikkeling, want via nieuwe
technieken kunnen zieke mensen
beter vanuit hun thuissituatie bewaakt
worden. Anderzijds kan een computer
de arts-patiëntrelatie niet vervangen.
Ik kan zoveel aflezen aan hoe iemand
binnenkomt, aan zijn handdruk of zijn
stem. Dat is niet te vervangen met
computers.”

Oh, zit dat zo!
Bijzondere bijstand
en toeslagen
Door: Mathieu Hooijmaijers RB Belastingadviseur
Een ondernemer in financieel zwaar weer kan soms een beroep
doen op Bijzondere Bijstand Zelfstandigen (Bbz). Dit is een inkomensondersteunende maatregel. Bbz wordt als inkomen gezien, dat is logisch,
een normale bijstandsuitkering is immers ook inkomen.

Echter, toekenning van Bbz
voor ondernemers vindt in eerste
instantie plaats als een lening.
Pas achteraf, aan de hand van de
daadwerkelijke inkomensgegevens,
wordt deze lening kwijtgescholden.
Pas bij kwijtschelding van de lening
is er sprake van een definitieve
vermogensovergang en daarmee
van fiscaal inkomen. Op dat moment
krijgt de ondernemer echter geen
geld meer er is enkel nog sprake
van een papieren inkomen.
Zeker als in een jaar de Bbz
over een aantal jaren wordt
kwijtgescholden, kan dat leiden
tot een éénmalig fors papieren
inkomen. Daardoor kan de

ondernemer ineens geen recht meer
hebben op Zorgtoeslag, Huurtoeslag
of andere inkomensafhankelijke
regelingen, terwijl de ondernemer
dat wel zou hebben gehad als de Bbz
gewoon jaarlijks bij het inkomen zou
zijn geteld.
Om dat op te lossen wordt
vanaf 2017 kwijtgescholden
Bbz fiscaal aangemerkt als
eindheffingsbestanddeel voor de
Loonheffing. Dat is een techniek
waardoor de uitkeringsinstantie wél
Loonbelasting dient af te dragen
over de kwijtschelding van de Bbz,
maar waardoor de kwijtschelding
geen onderdeel meer uitmaakt van
het Inkomen van de ondernemer.
De kwijtschelding van de Bbz heeft
daardoor dus geen invloed meer op de
inkomensafhankelijke toeslagen.
Voor de oudere jaren bleef
het probleem echter bestaan.
In eerste instantie wilde de regering

ook niet denken over een
overgangsregeling. Onlangs
echter heeft de Staatssecretaris
van Financiën op vragen van
de Tweede Kamer aangegeven
17 miljoen vrij te maken voor een
compensatie voor de jaren 2014,
2015 en 2016. Er komt dus alsnog
een overgangsregeling. Hoe deze
compensatie er uit gaat zien is nog
niet duidelijk. Wij houden het voor
u in de gaten!

Vestiging Horst
Spoorweg 10, 5963 NJ Hegelsom
T 077 – 398 46 00
Vestiging Roggel
Groenstraat 2, 6088 CW Roggel
T 0475 – 49 46 28
www.innovista.nu
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Bespreking poll week 25

Hoogspanningslijnen moeten zo snel mogelijk weg
De ruime meerderheid van de stemmers op onze poll van twee weken
geleden, 87 procent, vindt dat de hoogspanningslijnen in Peel en Maas zo
snel mogelijk weg moeten. Op Facebook gaf 67 procent aan de lijnen graag
snel te zien verdwijnen.
Onlangs vertelden Kesselnaren Mark Schreurs en Gabor Kovacs
waarom zij willen dat de hoogspanningslijnen in Kessel en KesselEik worden verkabeld, ofwel in de grond worden gestopt. De overheid
wil vóór 2030 dat alle hoogspanningslijnen die over bewoond gebied
lopen, onder de grond worden gebracht. Dit besluit werd genomen

omdat er maatschappelijke onrust zou zijn ontstaan vanwege mogelijke
gezondheidsrisico’s.
Of het nu waterdicht is aangetoond of niet, een vermoeden dat de
straling van hoogspanningskabels slecht kan zijn voor de gezondheid is
genoeg. Als de overheid het financieel zo aantrekkelijk maakt, kun je als
gemeente niet achterblijven, vindt de meerderheid van de stemmers op
de poll. Toch zijn er ook mensen die het niet eens waren met de stelling.
Zij zien liever dat eerst wordt uitgezocht of het inderdaad zo betaalbaar is
als dat het wordt voorgesteld.

Ik ben met warm weer zuiniger met
drinkwater eens/oneens > www.hallopeelenmaas.nl
Waterleidingmaatschappij WML roept mensen op hun watergebruik
tijdens hete dagen zo veel mogelijk over de dag te spreiden. Volgens
WML is de vraag naar water in Limburg vooral tussen 19.00 en
22.30 uur het grootst. Dan vullen mensen hun zwembaden, stappen ze
de douche in of sproeien ze de tuin. En als iedereen in de provincie dat
tegelijk doet, is de kans groot dat de druk in de waterleiding zakt of dat
er straks bruin water uit de kraan komt. Dat moeten we voorkomen,
zegt WML.
Met warm weer zuiniger en verstandiger omgaan met drinkwater

is een kleine moeite. Elke dag de tuin sproeien is helemaal niet nodig,
de vaatwasser kan ook ‘s nachts aan en douchen in de ochtend is
na een nacht zweten ook veel lekkerder dan ‘s avonds. Als we in de
toekomst gebruik willen blijven maken van drinkwater, moeten we
allemaal ons steentje bijdragen, is de gedachte.
Anderen trekken zich er misschien juist niet zo veel van aan of staan
er niet bij stil. Het zal allemaal wel meevallen, want we hebben toch
water genoeg in Nederland? Het water zal heus niet ineens op zijn.
Ik ben met warm weer zuiniger met drinkwater. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 26)
> Een gemeentelijk vuurwerkverbod heeft geen zin
> eens 36% oneens 64%

Gezocht:

MIG/MAG Lasser
Voor meer info www.alconbv.nl (Panningen)

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

Dedert Icesticks in Horst is een internationaal opererend bedrijf
dat jaarlijks 130 miljoen vrieslollies produceert. Dit doen we met
zelf ontworpen en gebouwde machines die wij met ons klein
technisch team al meer dan 40 jaar onderhouden en verder
ontwikkelen. Wij streven naar een prettige werksfeer en collegiale
samenwerking, die ervoor zorgen dat wij in het ijsseizoen een
optimale productie kunnen draaien.
Wij zoeken twee sociale vakmensen, ter ondersteuning van onze
technische en productieafdeling die:
• graag praktisch en nauwkeurig bezig willen zijn
• de handen uit de mouwen willen steken en geen 9-5 mentaliteit hebben
• samenwerkend en zelfstandig oplossingsgericht werken om tot het
beste resultaat te komen.

ALLROUND MONTEUR m/v

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.

Verantwoordelijk voor onderhoud, reparatie, constructiewerkzaamheden en innovatie aan mechanische installaties in samenwerking met ons
technische team. Wij vragen: LBO+/MBO niveau; kennis en ervaring met
lassen, frezen, hydrauliek en constructiewerkzaamheden.

Werkzaamheden:
Elke donderdag een paar uurtjes beschikbaar zijn om het nieuwsblad te bezorgen.

PROCESOPERATOR m/v

Interesse of informatie?
Mail naar bezorgers@garcon.nl of bel 085 071 10 90.

Verantwoordelijk voor het oplossen van kleine, herhalende storingen
en alles wat er voor nodig is om het productieproces soepel te laten
verlopen. Wij vragen: MBO niveau/BBL mogelijk.
Wij bieden voor beide functies: fulltime baan van 40 uur per week,
prima arbeidsvoorwaarden, een goed salaris en een fijne werksfeer.
Voor aanvullende informatie bel naar Dominique van der Meij op
077 - 398 17 94 of 06 - 53 22 23 40.
Wij zien jouw reactie graag tegemoet binnen 14 dagen, per post of
per e-mail: Dedert Icesticks B.V. of info@dedert.nl
T.a.v. D. van der Meij, Industriestraat 15, 5961 PG Horst

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

Voor meer informatie www.dedert.nl

opinie 11
Uiterlijk en
beleving
Het Centraal Plan Bureau
(CPB) heeft het onderzocht:
moslims in Nederland worden
religieuzer. Ze bidden vaker,
gaan vaker naar de moskee,
meer houden de ramadan en
meer dragen een hoofddoek.
Een verklaring is dat veel moslims, in een steeds argwanender en zelfs vijandigere
samenleving, behoefte hebben
aan een eigen identiteit.
En identiteit is vaak iets uiterlijks.Voor de katholieke kerk in
onze streken heb ik zo’n onderzoek niet nodig. Ik zie meer
achteruitgang dan groei. Minder
doopsels, minder kerkgang,
minder kerkelijke uitvaarten,
minder vrijwilligers. De vraag is
hoe we naar deze werkelijkheid
kijken. Alsof je een moslim kunt
beoordelen op uiterlijke kenmerken als een hoofddoek en meedoen aan de ramadan. Dit hoeft
toch niet te betekenen dat je ook
een goede gelovige, een goed
medemens, een goede burger
bent? Dat geldt ook voor de
katholieke kerk. We zien het:
de traditionele, massale volkskerk is voorbij. Velen doet dat
pijn. En een half lege kerk, of nog
veel minder, bedroeft ook mij.
Maar wat zeggen aantallen?
Vroeger ging bijna iedereen naar
de kerk, maar dat zegt niet alles
over wat er zich in de harten en
de huizen afspeelde. Velen
gingen naar de kerk omdat
iedereen ging. Het hoorde zo, het
moest en niet gaan was doodzonde. Maar of je het geloof van
binnen beleefde? Of je een band
met Jezus had? Of je vanuit de
liefde van God klaar stond voor
andere mensen?
Niemand vroeg daar
naar. Het CPB onderzoekt
het niet. We kunnen
treuren over de achteruitgang, maar met het
wegvallen van tradities
en sociale controle is er
nieuwe ruimte gekomen
voor eigen keuzes en
beleving. Het zit niet in
het aantal. Godsgeloof
beleef je in je hart, vaak
samen. In liefde. En je
komt het vaak daar
tegen waar je het niet of
niet meer verwacht.
Ik blijf het mooi vinden.
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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.

Toegankelijkheid centrum Meijel
Het is inmiddels alweer ruim twee jaar geleden dat het heringerichte
centrum van Meijel feestelijk geopend is. Vele partijen hebben samengewerkt om tot een prachtig vernieuwd centrum te komen om Meijel weer op
de kaart te zetten. Ook ondernemers hebben hieraan meegewerkt door
forse investeringen te doen in hun panden. De leegstand loopt terug,
de horeca doet ogenschijnlijk goede zaken en ook de toerist is weer volop
zichtbaar. Voor deze inzet kunnen we alleen maar bewondering hebben.
Toch ontvangen we als VVDfractie ook signalen uit de samenleving dat het centrum na de
herinrichting slecht toegankelijk zou

zijn voor mindervaliden. Op een drukke
dag is het voor mensen met een rollator, rolstoel of kinderwagen een grote
uitdaging om zich zelfstandig door

de dorpsstraat te bewegen. Wanneer
enkele parkeerplaatsen bezet zijn,
zorgt een combinatie van wat ‘ongelukkig’ geplaatste lantaarnpalen ervoor
dat mindervaliden soms zelfs drie keer
de weg over moeten steken om van
de ene naar de andere kant van de
Dorpsstraat te komen. Dit zorgt voor
onveilige situaties voor deze kwetsbare groep. Omdat de VVD het belangrijk vindt dat onze centra toegankelijk
zijn voor iedereen en iedereen zich er

veilig kan voelen, heb ik vragen gesteld
aan het college. Ik wil graag weten
of de problematiek bekend is bij de
gemeente, of er al stappen ondernomen zijn om het centrum toegankelijker
te maken en of het college bereid is om
samen met relevante organisaties zoals
het gehandicaptenplatform het probleem te onderzoeken en met een verbeterplan te komen. Wordt vervolgd.
Teun Heldens,
raadslid VVD Peel en Maas

CDA wil meer agenten
Het kabinet heeft onlangs besloten dat er ruim 1.100 extra agenten
komen in Nederland. Van dat aantal krijgt Limburg er slechts 32. U leest
het goed: tweeëndertig. Hier worden we niet vrolijk van. Daarom diende
CDA Peel en Maas samen met onze partners VVD en Lokaal Peel&Maas
tijdens de raadsvergadering van dinsdag 19 juni een motie in die
oproept bezwaar aan te tekenen bij de minister van Justitie en
Veiligheid. De hele raad steunde de motie.
Met het besluit om maar 32 extra
agenten naar Limburg te sturen,
legt het kabinet de brandbrief uit
2017 van de Limburgse burgemeesters en de gouverneur naast zich

neer. Blijkbaar heeft Limburg minder
prioriteit ten aanzien van het terugdringen van de criminaliteit. Maar
het is een onmiskenbaar feit dat
de georganiseerde criminaliteit in

 rensregio Limburg hand over hand
g
toeneemt. Inwoners en ondernemers van de gemeente Peel en Maas
hebben hier veel hinder en nadeel
van. Het terugdringen ondermijning,
drugslaboratoriums, hennepteelt, diefstal en dumpen drugsafval zou ook
voor het kabinet topprioriteit moeten
zijn.
In de brief naar de minister komt
naar voren dat de raad en college
teleurgesteld zijn over het besluit.
Ook zal de problematiek rondom de

alsmaar toenemende criminaliteit
worden beschreven. Daarbij komen
de gemeentelijke ambities op het
gebied van het terugdringen van criminaliteit aan de orde en dat daarvoor meer politiecapaciteit nodig is.
We roepen de minister op het besluit
te heroverwegen met als resultaat dat
er meer extra agenten naar Limburg
komen. Ook roepen we alle Limburgse
gemeenten op hetzelfde te doen.
Roel Boots en John Timmermans,
raadsleden CDA Peel en Maas

GEZOCHT: PRODUCTIEMEDEWERKER

TENT-ATELIER

MINIMAAL 24 UUR PER WEEK

Over Walker:
Toen ruim 65 jaar geleden steeds meer mensen het plezier van kamperen ontdekten, startte Walker
met de ontwikkeling en productie van kampeertenten in Deurne. Tot op de dag van vandaag is Walker
nog steeds het toonaangevende topmerk van weleer! Het moderne atelier, gevestigd in Deurne, is een
van de oudste binnen ons land en kenmerkt zich als een echt familiebedrijf. Het produceren van de
voortenten, luifels en voorzonluifels is nauwkeurig werk en samen met je collega’s draag je zorg voor
het tot in perfectie afwerken van de Walker producten.
Functie-omschrijving:
Houd je van werken met je handen en ben je
snel beschikbaar dan zijn wij op zoek naar jou.
Je verricht diverse werkzaamheden op een
industriële naaimachine en tijdens deze
werkzaamheden bewaak je het productieproces
en werk je samen met je collega’s naar een mooi
eindproduct.
Op onze website www.walker.nl vind je onder het
kopje “over Walker” een bedrijfsfilmpje waarin
ook verschillende bewerkingen te zien zijn.
Jouw profiel:
• Werkervaring in de confectie op een industriële
naaimachine is een pre;
• Je bent flexibel in het aanpakken van diverse
werkzaamheden;
• Je bent op zoek naar een baan voor de
toekomst.

Walker biedt:
• Een functie voor minimaal 24 uur per week;
• Een interne opleiding gericht op de diverse
bewerkingen;
• Verloning volgens onze cao MITT;
• Een prettige informele werksfeer;
• Goede primaire en secundaire
arbeidsvoorwaarden;
• Werkdagen van maandag t/m vrijdag van 07.30
tot 16.30 uur.
Stel je kandidaat:
Heb je interesse in deze functie, stuur dan
z.s.m. je motivatiebrief met uitgebreide CV
naar administratie@walker.nl en wens je
meer informatie, neem dan contact op met
Piet Sonnemans, onze productieleider, via
telefoonnummer 0493-314828.
Wil je meer informatie over Walker, neem dan
een kijkje op onze website www.walker.nl

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

Walker Campingstyle B.V. / Florijn 3 (industrieterrein Rijt-West) / 5751 PC DEURNE / tel: 0493-314828

ADVERTENTIE W E E K 2 7
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Fotowedstrijd voor de
gemeentegids 2019
Ook de gemeentegids 2019 willen we niet alleen vóór u maken, maar met u. Daarom
organiseren wij weer een fotowedstrijd, waarbij de winnende foto’s een plaats krijgen in de
gemeentegids 2019.
Foto’s met afbeeldingen van personen en beleving hebben de voorkeur. De foto’s worden
beoordeeld door een jury bestaande uit de burgemeester, een communicatieconsulent en de
grafische vormgeefster van de gemeente.
Insturen vóór 20 september 2018
Stuur de foto’s (minimaal 1Mb/foto) vóór 20 september 2018 naar
maria.witbaard@peelenmaas.nl Vermeld in de e-mail uw naam, adresgegevens en plaats van
de foto(’s). Heeft u meerdere foto’s, maak dan gebruik van www.wetransfer.com.

Inloopmoment Piushof
De toekomstige invulling van Piushof wordt steeds concreter. Samen met Wonen Limburg is
de procedure gestart voor een bestemmingsplanwijziging. Op woensdag 11 juli is in de het
Huis van de Gemeente een inloopmoment. Geïnteresseerden zijn tussen 19.00 en 20.30 uur
van harte welkom om de voorlopige plannen te bekijken en eventuele vragen te stellen.

Voornemen ambtshalve opname in de
Basisregistratie Personen (BRP)
Het college van Peel en Maas heeft het voornemen de bijhouding van de persoonslijsten van
de onderstaande personen op te schorten, omdat uit een ingesteld adresonderzoek geen
uitsluitsel is verkregen over de verblijfplaats.
Jujka
M.J.
04-07-1995
Naam
Voorletters
Geb.datum
Rutten
B.
06-09-1973
Buckinx
J.G.A.H.
19-09-1956
van Veenen
M.J.C.
13-12-1995
Harst
J.H
20-02-1965
Verstricht
K.P.M.
06-10-1989
Harst
M.M.C.
19-06-2000
Verweij
A.J.
09-08-1980
Harst
R.G.M.
27-06-2001
Zujevs
I.
22-04-1992
Hauser
D.T.P.
20-06-1993

Voornemen ambtshalve uitschrijving naar ‘land’
in de Basisregistratie (BRP)
Naam
Voorletters
Geb.datum
Sikora
K.W.
22-11-1997
Abou Neweir M.
19-01-1986
Wieczorek
K.R.
14-09-1993
Belanghebbenden kunnen tot 14 dagen na de verschijningsdatum van dit huis- aan huisblad
tegen het voornemen, (de persoonslijst op te schorten of het voornemen ambtshalve uit te
schrijven naar een ander ‘land’) bij voorkeur schriftelijk, hun zienswijze kenbaar maken bij het
college, Postbus 7088, 5980 AB Panningen of via info@peelenmaas.nl.

Laat zien dat je trots bent op Peel en Maas!

Loop jij de Vierdaagse van Nijmegen
of de Heuvelland 4-daagse?
Beweging is belangrijk en wij zijn trots op alle deelnemers. Als blijk van waardering
laten wij zien dat we trots zijn op Peel en Maas. Alle lopers ontvangen van ons een gratis
wandelshirt van de gemeente Peel en Maas.
Afhalen shirt
Je kunt het shirt afhalen, op vertoon van een geldig
deelnamebewijs, bij het Huis van de Gemeente op:
• Vrijdag 6 juli van 08:30 tot 17:00 uur
• Zaterdag 7 juli van 08:30 tot 12:00 uur
• Maandag 9 juli van 08:30 tot 19:30 uur
De spelregels
• Zonder geldig deelnamebewijs verstrekken wij geen shirt;
• Je bent inwoner van Peel en Maas;
• Wij verzenden geen shirts via de post;
• Alleen af te halen op de genoemde dagen.
Zorg dat je op tijd bent want op = op.
Neem voor vragen gerust contact op met Monique Verspa-Verheijen, (077) 306 66 66
of monique.verspa@peelenmaas.nl Wij wensen iedereen veel succes en natuurlijk
veel wandelplezier!

Kermis Panningen 6 t/m 11 juli
Vrijdag 6 juli 16.00 uur
opening kermis
Zondag 8 juli van 15.00 tot 17.00 uur
gratis schminken voor de kinderen
Zaterdag 7 juli t/m woensdag 11 juli
dagelijks een leuke verrassing op het kermisterrein

Wij wensen u fijne kermisdagen!

Tour de L1mbourg
trekt weer door Limburg
De rondreizende wielertalkshow van L1 gaat weer door onze provincie reizen. Op woensdag
25 juli is Peel en Maas etappeplaats en is de uitzending om 17.50 uur live vanaf de Peelfontein
op het Raadhuisplein in Meijel. Kom dus langs!
Limburg is dé wielerprovincie van Nederland en dus
maakt regionale omroep L1 het programma Tour
de L1mbourg van 7 t/m 29 juli tijdens het grootste
wielerevenement van de wereld; de Tour de France.
Iedere dag is er een sfeervolle wielertalkshow vanuit
een andere Limburgse plaats te zien, live op L1 TV.
Presentator Sander Kleikers wordt tijdens de Tour
de L1mbourg bijgestaan door analyticus en oudwielrenner Gert Jakobs, terwijl Bas van Mulken
bijdrages vanuit Frankrijk verzorgt. “Zo volgen we de Limburgse tour-volgers in eigen provincie,
én langs de route in Frankrijk”, vertelt Sander Kleikers. “Verder zitten we de mannen om wie
het gaat, de wielrenners, dicht op de huid”.
De uitzendingen vinden iedere dag plaats vanuit een andere Limburgse gemeente, op een
prachtige locatie. Iedereen is uitgenodigd om deze live uitzending bij te wonen. Voorafgaand
aan de uitzending is er van alles
te beleven zoals het bekijken
van de Tour de France etappe
van de dag op een groot scherm
als ook een aantal (fiets)spellen.
Het bijwonen van de uitzending
is gratis. Kom dus langs op een
locatie bij jou in de buurt!
Kijk voor de exacte locaties op
www.l1.nl/TourdeL1mbourg.
Tour de L1mbourg zal van
zaterdag 7 t/m zondag 29 juli
dagelijks te zien zijn op L1 TV,
om 17:50 uur (live), 20:50 en
22:50 uur.

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

info@peelenmaas.nl
06 - 12 36 09 04

www.peelenmaas.nl
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GEPLUKT Koen Verstappen
Dörfer. Daar speelt hij de tenorhorn
en schuiftrombone. Ook deed Koen
mee aan Böhmische Klänge, waarbij
muzikanten uit de regio samengepakt
worden voor een aantal concerten.
“Dat was echt geweldig. Het was
een eer om daarvoor uitgenodigd te
worden.”
In de periode voor kerst heeft
Koen ieder jaar ook nog een ander
muziekproject. Met Alzelééve
treedt hij dan op met een muzikaal
programma rond het kerstverhaal.
“Ik ben er bijgekomen omdat mijn
dochters Lidy en Marjolein in het
groepje zongen. Ik begon met de tuba,
maar dat overstemde de zang, dus
nu speel ik gitaar. Mijn dochters zijn
uiteindelijk gestopt, maar ik ben er
nog steeds bij.”

Lange lijst
vrijwilligerswerk

Koen Verstappen (66) mag dan al twee jaar met pensioen zijn, hij verveelt zich nooit. De Meijelnaar is altijd bezig met zijn buutten, bespeelt de
schuiftrombone, is vrijwilliger bij diverse verenigingen en dan heeft hij ook nog vijf kleinkinderen rondlopen. Koen heeft het naar eigen zeggen nog
nooit zo druk gehad als toen hij met pensioen ging. Deze week wordt hij geplukt.
Koen werd niet geboren in Meijel
(in Neerkant), maar behoort inmiddels
wel tot de inboedel. Niet alleen omdat
hij al sinds 1980 in het dorp woont,
maar ook vooral omdat hij 43 jaar lang
leraar was op de basisschool. Eerst op
de Sint Jozefschool en na de fusie op
basisschool Den Doelhof. “Vanwege

die baan ken ik heel veel mensen
in Meijel. Het was op een gegeven
moment zo, dat mensen die ik in de
klas had gehad hun eigen kinderen
naar school kwamen brengen. Dat
vond ik altijd mooi. Ik heb een prima
tijd gehad op de basisschool.”
Op school stond Koen bekend

OPEN DAG

zaterdag 18 augustus
13.00 - 17.00 uur

Iedereen is welkom!

• Ponyritjes
• Springkussen
• Rondleidingen
• Voorstellingen door deelnemers

www.zorg-ponymenno.nl
Egchelseweg 35 Panningen

parkeren op parkeerplaats Egchelseweg 18 of in wei 3

als de grapjesmeester. Hij lost zaken
graag op een ludieke manier op.
“Dat werkt vaak beter dan kwaad
worden.” Die aanpak komt niet uit de
lucht vallen. Koen houdt zich namelijk
al sinds 1978 bezig met buuttereednen (of tonpraten op z’n Brabants).
“De eerste vier of vijf jaar deed ik dat
in Neerkant bij de plaatselijke bonte
avond. Toen stond ik daar met knikkende knieën en een spiekbriefje
om alles te onthouden. Ik ben opgegroeid in een tijd dat het niet normaal
was om zo uitbundig te zijn. Dat was
spannend.” Het buuttereednen beviel
Koen zo goed dat hij doorzette.
“Op een gegeven moment merk je
dat je beter wordt. Het schrijven van
grappen en het presenteren wordt
makkelijker.” In 1991 besloot Koen
mee te doen aan de Groot Limburgse
Buuttekampioenschappen (GLB).
“Het eerste jaar haalde ik meteen de
finale. Daarna heb ik iedere keer dat
ik het probeerde in Limburg de finale
gehaald.” Komend jaar wil hij weer
een poging wagen. Bij het Brabants
Kampioenschap Tonpraten werd Koen
in 1995 tweede en in 1998 en 1999
derde. “De kracht van humor wordt
vaak onderschat. Jij als buuttereedner
kunt er een kwartier lang voor zorgen dat mensen hun zorgen vergeten.
Dáár krijg ik energie van.”

Liever muziek dan
voetballen
Naast de humor is muziek ook
een grote hobby van Koen. Op zijn

tiende levensjaar begon hij met
blaasmuziek bij de fanfare van
Neerkant. “Mijn ouders hadden liever
dat ik muziek ging maken, dan dat ik
ging voetballen”, legt hij uit. De passie
voor blaasmuziek is altijd gebleven en
inmiddels is Koen alweer tientallen
jaren lid van blaaskapel Die Zwei

Zijn twee en dochters en vijf
kleinkinderen zorgen ook voor
tijdverdrijf van Koen en vrouw Ria.
“We gaan regelmatig oppassen.
Heerlijk om met die kleintjes bezig
te zijn.” Voor de rest besteedt Koen
zijn tijd ook nog aan een lange
lijst vrijwilligerswerk. Zo zit hij in
de redactie van de carnavalskrant
van Meijel, was hij als schrijver
en verteller betrokken bij diverse
toneelvoorstellingen, organiseert
hij de Goede Doelenweek in Meijel,
is hij sinds 1,5 jaar voorzitter
van Dorpsvervoer Meijel en
doet hij vrijwilligerswerk bij de
Fietsvierdaagse die door het dorp
komt. En dan vindt Koen ook nog
tijd om twee keer in de week te
tennissen en regelmatig te gaan
wandelen en fietsen. Zelf heeft hij
er maar één ding op te zeggen:
“As ge niks te doeë hèt, kóm ik òw
héllepe!”

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.
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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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Mascotte 5x Beringen onthuld
Beringe staat al een tijdje in het teken van het 5x Beringen-evenement dat volgend jaar in het
dorp plaatsvindt. Uit zeven dorpen met de naam Be(h)ringen komen dan teams naar het
Nederlandse Beringe om te strijden in een spel zonder grenzen. De kinderen van basisschool
Onder De Linden mochten meedenken over de mascotte die het evenement van volgend jaar krijgt.
Op vrijdag 29 juni werd hij onthuld door burgemeester Wilma Delissen-van Tongerlo.

Waarderingsmiddag
Zonnebloem Peel en Maas
Alle vrijwilligers en verpleegkundigen die door de jaren heen mee zijn geweest bij vakanties vanuit
Zonnebloem Peel en Maas, mochten onlangs naar restaurant De Turfhoeve in Sevenum komen voor een gezellig
samenzijn. De Zonnebloem hield daar een waarderingsbijeenkomst.

De regiovakanties die Zonnebloem
Peel en Maas in het verleden hield,
zijn sinds dit jaar gestopt. Het regiobestuur wilde door de bijeenkomst
laten zien hoe erg de vrijwilligers
en verpleegkundigen gewaardeerd
worden. Aan de hand van fotoboeken
konden de vakanties herbeleefd wor-

den. Speciale aandacht was er voor
vrijwilligster Leny Vervoort. “Leny is
ernstig ziek, maar wilde toch graag
komen”, laat De Zonnebloem weten.
“Met inzet van Noud Janssen en Miets
Willems, beiden ook vrijwilligers bij
de Wensambulance, is Leny met de
Wensambulance naar de Turfhoeve

vervoerd. Het was voor iedereen een
kippenvelmoment toen Leny binnen werd gebracht.” Tijdens de middag werd Anneke Soetens, hoofd
verpleging van de vakantiestaf, nog
extra in het zonnetje gezet. Vorig jaar
ging ze namelijk voor de 25e keer
mee met een Zonnebloem-vakantie.

Kesselse jeugd
behaalt muziekdiploma’s
Vijf jeugdleden van de muziekvereniging in Kessel hebben op zaterdag 9 juni hun A-examen behaald.
De diploma’s werden tijdens het campingconcert bij de Odahoeve op vrijdag 29 juni aan hen uitgereikt. Ook werden successen behaald op de Nederlandse kampioenschappen voor slagwerkers en de Finale Jonge Solisten.
De vijf jeugdleden behaalden het
A-diploma op verschillende instrumenten. Zo speelden Lieke Berden en
Milou Ottenheijm op alt-saxofoon, Elke
van Kessel op sopraan-saxofoon en

Thijs Vliegen en Sophie Verheijen op
slagwerk. Verder nam slagwerker Kim
Lennaerts op zaterdag 16 juni deel aan
de Nederlandse kampioenschappen
voor slagwerkers, waar ze 83 punten

behaalde voor haar optreden. Ten
slotte behaalde trompettiste Iris
Ottenheijm op zondag 24 juni 86 punten bij haar deelname aan de Finale
Jonge Solisten.
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Diverse ruiters op wedstrijd Medaille voor iedereen
Door: paardensportverenigingen De Maasruiters, De Cowboys, De Cavaliers en Caprilli
Voor paardensportliefhebbers was er weer genoeg te beleven in de regio in het weekend van zaterdag
30 juni en zondag 1 juli. Ruiters van De Cowboys uit Maasbree streden dit weekend in Horst om de titel
Verenigingskampioen van Limburg, leden van De Cavaliers en Caprilli uit Panningen deden mee op een dressuurwedstrijd voor pony’s in Boekend en De Maasruiters uit Kessel deed mee aan een derby in Horst.

Clubkampioen
schappen
SSS/Concordia
Door: gymnastiekvereniging SSS/Concordia
De jaarlijkse clubkampioenschappen van SSS/Concordia uit Panningen
werden gehouden op zaterdag 30 juni in de sportzaal van gemeenschaps
huis Kerkeböske in Helden. Alle wedstrijdturnsters mochten meedoen en
iedereen kon een medaille winnen.

Amber Huskens met Just For Fun (Foto: PSV Caprilli)
De Cowboys werd vorig jaar
kampioen in Horst en moest de titel
Verenigingskampioen van Limburg
verdedigen. Het team van dit jaar
bestond uit vier dressuurruiters, Sandra
Haenen, Nikki Geraedts, Ilse Haenen
en Lotte Heggers, en vier springruiters,
Elisa Vaesen, Sem Huizenaar, Sharon
Lemmen en Sylvia Dorssers. Na het
dressuur-onderdeel namen De
Cowboys een tweede plaats in beslag
en was het de beurt aan de springruiters. Met een totaal van één gevallen
balkje, konden De Cowboys ook daar
de tweede plaats vasthouden.
Daarmee kregen zij de titel
Reservekampioen van Limburg. Esther

Roeven van de Maasbreese club
bevond zich dat weekend in
Kronenberg en behaalde hier een
achtste plaats in de klasse zwaar met
springen met haar jonge schimmel
Fiësto. Voor De Cavaliers Helden uit
Panningen stond de laatste selectiewedstrijd dressuur voor pony’s op het
programma in Boekend. Er gingen
twee overwinningen mee. Die waren
voor Anouk Neefs met Champ of Dance
in de klasse DE-Z1 en voor Hanna Neefs
met Don Diamond in de klasse DE-L1.
Ook PSV Caprilli uit Panningen was in
Boekend. Amber Huskens reed in de
categorie
00AB B met Just For Fun en
won twee
00 keer de eerste prijs. In C B

reed Naomi Vestjens met Puk S. Ook zij
won twee eerste prijzen. Een vijfde en
derde plek was er voor Gaby Versleijen
met Gitan S in DE B en de zesde en
vierde prijs was voor Levy Berkers met
Versace S. In de CDE L1 werd Levy
Berkers met Dreamer S derde en
tweede in de twee proeven. Iris
Gülcher werd met Splash in beide
proeven eerste in de DE Z2. Daarnaast
wist Ivo Steeghs Met Iranta in Horst de
springwedstrijd klasse B te winnen.
Marieke Vervoort van de Kesselse
paardenclub De Maasruiters zette met
Jumero een foutloos parcours neer op
de derby in Horst. Dat was goed voor
een tweede prijs.
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Adver torial

Kansen voor verenigingen

Wijziging schooltijden
basisscholen
Stichting Prisma verzorgt het primair onderwijs in de gemeente Peel en Maas voor 1.725 leerlingen
tussen 4 en 12 jaar. Onder de stichting vallen 10 katholieke basisscholen, 1 openbare basisschool en een
school voor speciaal basisonderwijs. Een aantal van deze basisscholen werkte al met een continurooster
of vijf-gelijke-dagen-rooster tot uiterlijk 14.30 uur. Dit schooljaar hebben ook de andere scholen geïnventariseerd of er belangstelling bij ouders was om over te stappen op een continurooster of vijf-gelijkedagen-rooster.
Vanaf het nieuwe schooljaar gaan alle basisscholen
van Stichting Prisma eerder uit dan voorheen, met uitzondering van basisschool Onder de Linden in Beringe.
De eindtijden van de scholen liggen komend jaar dan
ook tussen 14.00 uur en 14.30 uur.

Nieuwe oogst
pruimen & kersen
uit eigen boomgaard!
diverse groenten, fruit,
aardappelen en eieren

VAN LIER Groente & Fruit

Krum 15, Meijel • Tel. 077 466 13 18
WOENSDAG GESLOTEN

De precieze eindtijden zullen worden vermeld op
de websites van de scholen. De gewijzigde schooltijden
bieden sport- en cultuurverenigingen en andere organisaties nieuwe mogelijkheden voor het roosteren van hun
trainingen/activiteiten vanaf het nieuwe schooljaar.

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

EZOCHT
MEDEWERKERteG
rhanden
met twee rech

Eef Horsten en Joeske van Lent
Bij de Instap D2 en pupil 1
D2 was de eerste plaats voor Iza
Kooiman. Emma Janssen werd
tweede en Jevi Berkers werd derde.
Bij de Pupillen 2 D2 en Jeugd D2
was het podium voor Pien Sanders,
Myrthe Tomassen en Guusje Ghielen.
Eef Horsten behaalde de eerste
plaats bij de Instap D1 en Pupillen 1
D1. Pien van Ninhuys werd tweede
en Tess Vercoulen derde. Bij Pupillen
2 D1 en Jeugd D1 werd Tessa Deckers
eerste, Sanne Minten tweede
en Janne Driessen derde. Bij alle
N-meiden was de eerste plaats voor
Pippa Boots, werd Gielke Verhaegh
tweede en haalde Tessie Peeters de
derde positie.
Joeske van Lent werd eerste
bij suppl F, Laury Theelen werd
tweede en Bo Ottenheim behaalde
de derde plaats. Bij suppl E was
de eerste plaats voor Lieve Boots,
de tweede voor Femke van Loon
en de derde plek ging naar Yvette
Gielen. Bij suppl B,C D behaalde
Linda Verboeket een eerste plaats,
werd Niki Meerts tweede en Mirthe
Peeters derde.
Bij de pre pre instap werden

Juulke Teeuwen, Pim Maessen, Lize
van Mullekom, Jans van de Berg en
Femke Thijssen eerste. De tweede
plaats ging naar Noor van Rens,
Fenna Wassen, Eline Janssen, Lara
Poyrax, Saar Eekhout, Karlijn Verheul
en Verrin Verrijt. De derde plaats
werd behaald door Maud Smits, Isa
Jonker, Keet Selen, Gigi Thijssen,
Vera Smeets, Saartje Ueberbach,
Resi Lemmen, Resi de Kroon en Cleo
Fleuren.
Bij de pre instap werden Evi
Delissen, Amira Alnassar, Jade
Janssen en Meike Koopmans eerste.
Juul Janssen, Imke Verheijen, Noa
Wijnen, Mees van Rens en Indy Bos
werden allen tweede en de derde
plek was voor Liza Janssen, Isa
Dorssers, Liss Wilms, Trudy Klompen
en Femke Koldewijn.
Bij de C selectie meiden
behaalden Jans van Lier, Tess Wilms,
Stefanie Maessen en Emie Kersten
de eerste plaats en behaalden
Evi Engels, Saartje Broekmans,
Ziva Coenen en Fleur Kranen een
tweede plaats. Derde werden Pien
Theeuwen, Liz Moerman, Fleun
Beeks en Daniek Grommen.
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Prijs voor Frank Verdonschot

Winst voor Koningslust
bij Koningschieten
Door: Wilbert Theeuwen, handboogschietvereniging De Indianen
Het koningschieten van de gemeente Peel en Maas werd op vrijdag 29 juni verschoten op de banen van
De Indianen uit Koningslust. Er namen in totaal 23 schutters uit de gemeente Peel en Maas deel en Frank
Verdonschot van De Indianen won uiteindelijk de wedstrijd.
Na een voorronde, die ging
over twintig pijlen, plaatsten de
hoogste zestien schutters zich voor
de finalerondes die over vijf pijlen
per schutter gingen. Er plaatsen
zich vervolgens acht schutters voor
de kwartfinales. Rene Koopmans
speelde gelijk tegen Harrie van
Horne, dus moest een shoot-off de
beslissing brengen. Maar omdat
beide schutters een 9 schoten, moest
er een tweede shoot-off komen.
Nu schoot Rene een 9 en Harrie
een 4, waardoor Rene de wedstrijd

won. Frank Verdonschot won tegen
Ron Smets met 42 tegen 38 en Jos
Bots won van Albert van Nierop met
41 tegen 34. Laura Joosten en Wilbert
Theeuwen schoten beiden 38 punten,
maar in de schoot-off plaatste Laura
zich voor de volgende ronde door een
10 te schieten, tegenover een 8 voor
Wilbert.
Vier schutters van De Indianen
plaatsten zich voor de halve finale.
Frank Verdonschot schakelde
meervoudig winnaar Rene Koopmans
uit met 45 tegen 34 punten. In de

andere halve finale wist Jos Bots met
42 tegen 35 punten te winnen van
Laura Joosten. In de finale tussen Jos
Bots en Frank Verdonschot bleven
de schutters aan elkaar gewaagd,
maar uiteindelijk was het Frank
die aan het langste eind trok en
met 92 tegen 85 wist te winnen.
Zo werd Frank Verdonschot eerste,
behaalde Jos Bots de tweede plaats
en werd Laura Joosten derde als
hoogste verliezer in de halve finale.
Ton Janssen behaalde de titel bij de
compound schutters.

Zilver voor Mark van Dijk
op EK Judo in Sarajevo
Door: judovereniging JC Helden
Mark van Dijk van JC Helden heeft op zondag 1 juli een zilveren medaille gepakt bij de Europese kampioenschappen judo voor cadetten onder 18 jaar. Het EK vond plaats in Sarajevo in Bosnië en Herzegovina. Mark kwam
met niet één, maar zelfs twee zilveren medailles terug naar huis.
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Clubkampioen
schappen JC Helden
Door: judovereniging JC Helden
Bij JC Helden was het op zondag 1 juli weer tijd voor de jaarlijkse
clubkampioenschappen. In sporthal Piushof in Panningen werd er gestreden om de prijzen. In liefst 26 poules gingen de leden de strijd met elkaar
aan. Ook werden de judoka’s van het jaar bekendgemaakt.
De dag begon met de wedstrijden
van de judoka’s tot 12 jaar. Tijdens
de pauze werden Barbara Konings
en de meisjes-teams -12 jaar en -15
jaar in het zonnetje gezet voor het
behalen van podiumplaatsen tijdens
het Nederlandse kampioenschappen. Janine Janssen, Luna Lucker,
Jarno Hoenson, Joris Moors, Umberto
Coopmans, Bram Titulaer en Guido
Roumen werden gehuldigd in verband met het behalen van de eerste

Dan. Janine Janssen, Cas Janssen en
Luna Lucker ontving het diploma Dojoassistent. Daisy van Os (tot 12 jaar) en
Noa Janssen (vanaf 12 jaar) mochten
dit jaar de prijs voor de judoka van het
jaar in ontvangst nemen. De aanmoedigingsprijs was voor Joris Verstappen.
Tenslotte vond de prijsuitreiking plaats
van de judoka’s die ’s ochtends op de
mat stonden. Bij alle 26 poules kwam
een winnaar naar voren. Kijk voor de
winnaars op www.judoclubhelden.nl

Maccabi Haifa

Israëlische voetbalclub
speelt tegen Baarlo
Voetbalvereniging Baarlo speelt op woensdag 11 juli een wedstrijd
tegen voetbalclub Maccabi Haifa uit Israël op sportpark De Meeren in
Baarlo. De Israëlische topclub staat sinds het begin van dit jaar onder
leiding van de Nederlandse voetbaltrainer Fred Rutten en is voor een
trainingskamp van maandag 9 juli tot en met vrijdag 20 juli te gast in
Baarlo.
Naast Fred Rutten zijn de
Nederlanders Rob Maas en Arno van
Zwam bij de Israëlische club aangesteld als assistent-trainer en keeperstrainer. Michiel Kramer, voormalig
speler bij Feyenoord, ADO en Sparta
gaat zijn carrière eveneens vervolgen bij de club uit Israël. Hij werd
in het hele land bekend toen hij als
wisselspeler in een bekerwedstrijd
tegen Heracles een broodje kroket at.
“Broodjes kroket hebben we in Baarlo
genoeg”, grapt de Baarlose voetbalclub. Verder spelen onder meer

internationals uit Australië, Bulgarije,
Kameroen en Israël bij Maccabi Haifa.
De club heeft twaalf landstitels en
zes nationale bekers op haar naam
staan en speelt daarnaast regelmatig
in de Champions League en de Europa
League.
Om zich optimaal voor te bereiden, last de Baarlose voetbalclub extra
trainingssessies in en een aantal oudspelers stellen de Baarlose selectie ter
voorbereiding op de proef. De wedstrijd op 11 juli begint om 19.00 uur in
De Meeren in Baarlo.

Ebony and Co is een leidend internationaal bedrijf, gespecialiseerd
in bijzondere houten vloeren voor het topsegment van de markt.

Mark van Dijk had zich voor het EK
geplaatst door zijn podiumplaatsen op
de recente European cups in Duitsland,
Tsjechië en Roemenië. Zaterdag 30 juni
mocht Mark opdraven voor zijn eerste
wedstrijd. In de eerste ronde trof hij al
gelijk de Italiaanse kampioen Graziani.
Maar de verwachte lastige wedstrijd
bleef uit. Al snel maakte Mark een
prachtige ippon.
In de tweede ronde volgde de
Moldaviër Popaz die Mark ook met
een vol punt opzij zette, waarna hij
in de kwartfinale opvallend snel
afrekende met de Oostenrijks kampioen Wagner. Ook die ging er met
een prachtig vol punt af. In de halve
finale stuitte Mark op de Roemeens
kampioenCret waar hij in Roemenië
nog van verloren had. Het was een
spectaculaire wedstrijd met kansen

over en weer. Pas na een minuut of
twee kreeg Mark de overhand en
scoorde hij een wazari gevolgd door
een houdgreep. Cret had de energie niet meer om hier uit te komen,
waardoor Mark met twee maal wazari
wederom de ippon scoorde. Hiermee
stond hij in de finale tegen de nummer 1 van Rusland, Umarov, de absolute favoriet. Het werd een kraker van
een finale, waarbij beide mannen een
wazari scoorden, maar niet konden
doordrukken. Bij de golden score zette
de Rus een aanval in die Mark wilde
overnemen. Dit lukte net niet, waardoor de Rus scoorde en het goud won.
Mark van Dijk pakte dus het zilver.
Een dag later wachtte het EK
mixed-team toernooi met vier heren
en vier dames. De eerste ronde werd
al gewonnen tegen de Fransen, waar-

bij Mark van Dijk van de Franse kampioen Ngayap Hambou wist te winnen,
wederom op ippon. De kwartfinale
tegen Georgië werd ook gewonnen,
waarbij Mark rust gegund werd. In
de halve finale moest Mark meedoen
tegen Turkije. Nederland won, waarbij
Mark revanche nam op de Turkse kampioen Cuhadar waar hij eerder van verloren had. Nederland mocht daardoor
verrassend naar de finale. Hierin troffen ze de regerend wereldkampioen
Rusland. Rusland won de finale, maar
Mark wist zijn partij tegen Umarov
op ippon te winnen. Een heel mooie
revanche voor de verloren finale van
een dag eerder. Het Nederlands team
pakte hiermee het zilver en Mark van
Dijk stapte daarom met twee zilveren
medailles op het vliegtuig naar huis.
(Foto: European Judo Union)

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
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Agenda t/m 12 juli 2018
vr
06
07

Kermis Panningen met gratis
schminken

ma
09
07

Informatiemiddag over digitaal
erfgoed PeelenMaasNet

Voetbalwedstrijd VV Baarlo en
Maccabi Haifa

Tijd: 13.30 uur
Organisatie: historische werkgroep De Borcht en
bibliotheek Baarlo
Locatie: MFC De Engelbewaarder Baarlo

Tijd: 19.00 uur
Locatie: sportpark De Meeren Baarlo

di
10
07

Fiets4Daagse De Peel
(t/m vrijdag 13 juli)

Tijd: opening om 16.00 uur
Locatie: centrum Panningen

Concert EMM en Konzagro
Tijd: 20.00 uur
Organisatie: fanfare en drumband EMM en Konzagro
Locatie: dorpshuis De Sprunk Koningslust

za
07
07

zo
08
07

Kermis Panningen
(t/m woensdag 11 juli)

Repair Café Helden
Tijd: 10.00-12.30 uur
Organisatie: Stichting Repair Café Peel en Maas
Locatie: gemeenschapshuis Kerkeböske Helden

Knooppunt BaarloLoop
Tijd: vanaf 18.15 uur
Locatie: start op kasteelweide Baarlo

Tijd: 15.00-17.00 uur
Locatie: centrum Panningen

Tijd: start tussen 09.00 en 13.00 uur
Organisatie: werkgroep Meijel Fiets4Daagse De Peel
Locatie: start bij gemeenschapshuis D’n Binger
Meijel

wo
11
07

do
12
07

Dagfietstocht
Tijd: vertrek om 10.00 uur
Organisatie: KBO Kessel
Locatie: start vanaf Kerkplein Kessel

Uitje+ met spelcomputers en ritje
op scootmobiel
Tijd: 09.30-12.30 uur
Organisatie: Dorpsdagvoorziening Kessel en
Kessel-Eik
Locatie: Hof van Kessel Koniginnelaan 14, Kessel

Optreden Campingtoer met
Laot Gaon

Jouw agendapunt hier?

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Muziekvereniging Kessel
Locatie: camping De Odahoeve Kessel

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

15 juli
juli aanstaande
aanstaande houden
15
houdenwe
we

weer een
een kofferbak
kofferbak verkoop
weer
verkoop
opde
de mooie
mooie wielerbaan
wielerbaan van
op
vanhet
het
Thyas complex aan de Minister
Thyas complex aan de Minister
Calsstraat 9 in Panningen.
Calsstraat 9 in Panningen.
Wij zijn open van 9 uur tot 15 uur.
tot 15
uur.
Wijentree
zijn open
9 uur
De
is totvan
12 jaar
gratis
en vanaf
De entree
tot per
12 jaar
gratis
en vanaf
12 jaaris€2,persoon
kosten
12 jaar €2,- per
kosten
€8,-persoon
voor auto
€10,standhouders
€8,- voor
auto
€10,standhouders
voor bus voor meer
info of
boeken
voor bus voor meer info of boeken

Grubbenvorsterweg 18,
5973 NB Lottum

0624452810//0651890760

0624452810//0651890760
mail heldensweb@outlook.com

mail heldensweb@outlook.com

www.heldensmarkten.nl

www.heldensmarkten.nl

Busreis
naar
Busreis
naar
Busreis
naar
de
Partnerstad
de
Partnerstad
de
Partnerstad
Grevenbroich
Grevenbroich
Grevenbroich

De bustocht
bustocht vanuit Peel
Peel en Maas
Maas gaat op
op 12 juli
juli 2018 naar
naar
De
De bustocht vanuit
vanuit Peel en
en Maas gaat
gaat op 12
12 juli 2018
2018 naar
Grevenbroich
onder
het
motto
“Bezienswaardigheden
in
Grevenbroich
onder
het
motto
“Bezienswaardigheden
in
De
bustocht vanuit
Maas
gaat op 12 juli 2018 naar
Grevenbroich
onderPeel
het en
motto
“Bezienswaardigheden
in
Grevenbroich
tussen
Erft
en
Gillbach”.
Grevenbroich
tussen
Erft
en
Gillbach”.
Grevenbroich
onder
het
motto
“Bezienswaardigheden
in
Grevenbroich tussen Erft en Gillbach”.
Programma:
Grevenbroich
tussen
Erft
en
Gillbach”.
Programma:
Programma:
•• Vertrek
om 8.45
uur vanaf
de Bovenste
Markt // VVV
in Kessel.
Programma:
• Vertrek
Vertrek om
om 8.45
8.45 uur
uur vanaf
vanaf de
de Bovenste
Bovenste Markt
Markt / VVV
VVV in
in Kessel.
Kessel.
Stadswandeling
Grevenbroich.
• Vertrek
om 8.45Grevenbroich.
uur vanaf de Bovenste Markt / VVV in Kessel.
Stadswandeling
• Stadswandeling Grevenbroich.
•• Bezoek
Zisterzienser
Klooster in
Langwaden voor
een eenvoudige
lunch.
Stadswandeling
Grevenbroich.
• Bezoek
Bezoek Zisterzienser
Zisterzienser Klooster
Klooster in
in Langwaden
Langwaden voor
voor een
een eenvoudige
eenvoudige lunch.
lunch.
Kosten
tussen
9
en
14
Euro
p/p.
• Bezoek
Zisterzienser
Klooster
in Langwaden voor een eenvoudige lunch.
Kosten
tussen
9
en
14
Euro
p/p.
Kosten tussen 9 en 14 Euro p/p.
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Belle en de Betoverde roos
Het theater van DOK6 was zaterdag 30 juni helemaal in de sprookjessferen. Op die dag werden
namelijk de twee voorstellingen van de volwassen groep van musicalschool Me on Stage opgevoerd.
Met Belle en de Betoverde roos werd een ode gebracht aan de befaamde Disneyklassieker Belle en
het Beest. De hoofdrol van Belle was voor de Maasbreese Chantal Spreuwenberg. Natuurlijk
ontbraken ook onder meer het beest, Lumière en Gaston niet in de productie. (Foto: Frank Linssen)

Geboorteaktes of fotomateriaal

Informatiemiddag in Baarlo
over digitaal erfgoed
In samenwerking met historische werkgroep De Borcht Baarlo en de bibliotheek in Baarlo geven Sjaan
Vaessen en Twan Beurskens op maandag 9 juli een voorlichting over de digitale beeldbank van PeelenMaasNet.
De middag vindt plaats in MFC De Engelbewaarder in Baarlo.
PeelenMaasNet is een regionaal erfgoednet waar historische documentenen beelden zijn
opgeslagen. Tijdens de informatiemiddag wordt er aandacht geschonken
aan de mogelijkheden van de digitale
beeldbank, die veel informatie bevat

over inwoners en gebeurtenissen uit
de regio Peel en Maas. Er is die middag speciale aandacht voor foto’s en
documenten uit Baarlo. Mensen die
een geboorteakte, informatie over
een familielid of fotomateriaal zoeken kunnen deze middag terecht bij

Sjaan Vaessen en Twan Beurskens.
De middag begint om 13.30 uur.
Aanmelden kan bij de bibliotheek in
Baarlo of bij de dorpsdagvoorziening
in De Engelbewaarder. Bel voor meer
informatie over de middag naar de
Engelbewaarder via 077 720 17 20.
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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 8 juli
H. Mis 09.30 uur – koor
Woensdag 11 juli
H. Mis 09.00 uur in sacristie.

Parochie Egchel
Misintenties NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
T 077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 8 juli
H. Mis 11.00 uur
Zondag 15 juli
Geen H. Mis

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

Cluster MKBE
Parochie Maasbree
Misintenties NL58RABO0131001973
Pastorie Dorpstraat 4 T 077 465 12 19
E par.aldegundismaasbree@hetnet.nl
W www.parochiemaasbree.nl
Kerkdiensten
Zondag 8 juli
H. Mis: 11.00 uur - Zang Herenkoor
Lectoren: Dhr. Harrie Jans – Mevr. Elly
Gooren
Intenties: Overl. ouders WillemsJanssen en overl. familie en jaardienst Wim Weijs, Mia Weijs-Willems
en overl. ouders Weijs-Leyssen.
Jaardienst Graad Colbers.

Maandag 9 juli
18.30 uur Stille Aanbidding 19.00 uur
Rozenkrans
Dinsdag 10 juli
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen,
aansluitend koffiedrinken
Donderdag 12 juli
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen
09.30-10.00 uur Stille Aanbidding

Spreekuur in kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
Zondag 8 juli
H. Mis 11.00 uur
Zaterdag 14 juli
H. Mis 19.00 uur t.i.v. Henny CuijpersKurvers (jaardienst); Wiel Driessen
(b.g.v. verj) en dochter Ursula.

Bij geen gehoor kunt u contact
opnemen met het parochiecentrum in
Panningen T 077 307 13 88
Kerkdiensten
Zaterdag 7 juli
H. Mis 17.30 uur
Zaterdag 14 juli
Geen H. Mis

Parochie Helden

Parochie Meijel

Misintenties NL61 RABO 0120795094
pastorie Rochusplein 3
T 077 3071488,
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur
donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
Vrijdag 6 juli
De H. Communie wordt thuis gebracht
vanaf 09.00 uur.
Zondag 8 juli
H. Mis 10.00 uur – herenkoor t.i.v.
Wiel van Lier (zeswekendienst); Hein
Korsten en fam. Korsten-Gommans

Misintenties NL05 RABO 0120795132
A. van den Boer De Brentjes 81
T 077 465 36 81

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 5 juli
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen
09.30-10.00 uur Stille Aanbidding
Zaterdag 7 juli
Doopviering 15.30 uur: Nova de Jong
H. Mis 19.00 uur – dameskoor t.i.v.
Henk Vlek en Truus Derckx (jaardienst); Bert van Bree (uit dankbaarheid); Jan Roost (jaardienst en uit
dankbaarheid)

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 5 juli
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Vrijdag 6 juli
H. Mis 09.00 uur dagkapel De ziekencommunie wordt thuisgebracht na de
H. Mis
Zaterdag 7 juli
H. Mis 19.00 uur – Samenzang t.i.v. Piet
Janssen en To Janssen-van der Linden
en zoon Sjraar
Zondag 8 juli
H. Mis in het Missiehuis om 10.30 uur

Parochie Kessel

Parochie Baarlo

Parochie Kessel-Eik

Gezinsbijdrage NL39RABO0125305311
Pastorie Dorpstraat 13 T
077 462 12 65
E lajverhaag@parochiekessel.nl

Misintenties NL31RABO0103903860
Pastorie Markt 3 T 077 477 12 75
E kapelaan@parochiebaarlo.nl
W www.parochiebaarlo.nl

Misintenties NL41RABO0125300522
L. Timmermans T 077 462 16 78

Kerkdiensten
Zaterdag 7 juli
19.15 uur. H.Mis voor de parochie.
Woensdag 11 juli
9.00 uur. H.Mis voor de zieken van de
parochie.
Zaterdag 14 juli
19.15 uur. Jaardienst Maria Coenen.
Charles Beckers en ouders Beckers/
Diepenbroek.
Zes wekendienst voor Dhr. Hans
Timmermans.

Kerkdiensten
Zaterdag 7 juli
!7.00 uur H. Mis in Verzorgingshuis Ter
Borcht.
Zondag 8 juli
9.30 uur H. Mis. v.w. vakantie geen
koor.
Jaardienst Jacques Segers en Nellie
Segers Brueren.
Donderdag 12 juli
8.30 uur H. Mis.

Parochie Koningslust

Dinsdag 10 juli
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Woensdag 11 juli
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Donderdag 12 juli
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Overleden:
Jac Ghielen, 79 jaar

Parochie Panningen

Kerkdiensten
Zondag 8 juli
9.30 uur Jaard. Wiel Teeuwen en Lies
Teeuwen –Salimans.
Zondag 15 juli
9.30 uur Voor de parochie.
Mededelingen, Fam. Gommans heel
veel sterkte met het overlijden van jullie moeder, schoonmoeder, en oma.

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

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

Wij zijn op zoek naar een:

Weekendhulp
Pluimveehouderij
scholier/student

Stukje Amerika in Baarlo
Muscle-cars en klassieke auto’s, Budweiser-bier, een rodeo-stier en live rockmuziek: op zondag
1 juli was de Markt en het plein voor jongerencentrum Sjiwa in Baarlo een stukje Amerika. Toen vond
de zestiende editie van de Ammy Day plaats. Liefhebbers van de vaak bijzondere wagens konden een
kijkje nemen. Zoals bij de DeLorean DMC-12, bekend uit de film Back to the Future. (Foto: Leo Kurvers)

• Een enthousiaste zelfstandige medewerker vanaf 15 jaar die
van aanpakken weet
• Ervaring is niet vereist, goede inzet is belangrijk
• Voor alle voorkomende werkzaamheden o.a. dieren verzorgen,
broedeieren rapen
• Werktijden zijn van 8.00 uur tot 17.00 uur en om het weekend
werken op de zaterdag of zondag, ’s morgens of ‘s middags
• Locatie is in Helenaveen
Voor meer informatie kun je
mailen naar fr.rooijakkers@planet.nl
of bellen naar Frits 06 26 218 441.
FeiT B.V., Zinkskeslaan 30
5759 PJ Helenaveen

ROERMOND

HEERLEN

WWW.SUPERKEUKENS.NL

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

HORST

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

SUPERKEUKENS IS
ELKE ZONDAG GEOPEND!

compleet met koel-vriescombinatie, oven, gaskookplaat, afzuigkap,
vaatwasser, spoelbak, werkblad en 5 jaar apparatuurgarantie

197 + 283 + 162 cm

Casali

300 cm

€ 9299,-

Breitner

€ 4199,-

ALTIJD DIRECT DE BESTE PRIJS

ALTIJD DIRECT DE BESTE PRIJS

