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Tropisch festival
The Partysquad, Memphis Maniacs, Bökkers, Jebroer en vele andere artiesten uit binnen- en buitenland en lokaal talent stonden in het weekend van zaterdag 25 en
zondag 26 mei op de drie podia van een tropische en dertiende editie van het Egchelse festival EGOpop. Het tweejaarlijkse festival vond plaats op de weides van
evenemententerrein De Horsten in Egchel. Naast de diverse optredens was er een ‘Plop-up Bar’ van horecazaak De Zoes uit Helden en stond een speciale danskerk van
Dotje’s Skihut uit Panningen op het terrein. Daarnaast was er een straatje waar diverse etenswaren verkrijgbaar waren. Vanwege de zomerse temperaturen was het ook in
de avond nog goed toeven buiten en daar maakten de bezoekers gebruik van.

Normen ‘niet van deze tijd’

Rapport: brandweer moet sneller ter
plaatse zijn
De brandweer in Noord-Limburg is vaak niet snel genoeg ter plaatse. Dat blijkt uit rapportcijfers die woensdag 23 mei bekend werden gemaakt. Gemiddeld waren lieden in 9 minuten bij de brand, terwijl ze er soms al
in vijf minuten moeten zijn. Toch zijn Veiligheidsregio Noord-Limburg en de brandweer tevreden: “We halen het
best mogelijke resultaat.”
De opkomsttijd is de tijd tussen
de melding en het moment dat de
brandweer ter plaatse is.
De brandweer in de regio LimburgNoord was in 2017 gemiddeld binnen
9 minuten bij een brand, zo blijkt uit
de cijfers die zijn bekendgemaakt. In
Peel en Maas was de brandweer

sneller. De brandweer deed er hier
gemiddeld 7,44 minuten over om bij
een brand aan te komen. Twee jaar
geleden was dat 7,10 minuten. Ter
vergelijking: in Horst aan de Maas was
dat in 2017 8,38 minuten en in Venlo
8,24 minuten. In Venray was de
opkomsttijd vorig jaar 9,25 minuten. In

Leudal (9,46 minuten), Beesel (10,26
minuten) en Roerdalen (12,16
minuten) was de opkomsttijd het
langste.
De brandweer verklaart dat de
verschillen per gemeente komen
door de locatie van de incidenten
ten opzichte van de dichtstbijzijnde

kazerne. Ook rukken vrijwillige brandweerlieden minder snel uit (binnen 5
minuten) dan beroepslieden (binnen
1,5 minuut), omdat zij eerst moeten stoppen met hun werk, naar de
kazerne moeten gaan, zich moeten
omkleden en dan op pad kunnen.

‘Norm niet van
deze tijd’
Ten opzichte van de wettelijke
normen en ten opzichte van andere

veiligheidsregio’s in Nederland, doet
de brandweer er in de regio Noorden Midden-Limburg met gemiddeld
9 minuten lang over om ter plaatse
te komen. Bij winkels en woningen
moet de brandweer er bijvoorbeeld
binnen vijf minuten zijn (zie kader).
“Dit komt door de uitgestrektheid en het landelijke karakter van
onze regio”, aldus Veiligheidsregio
Limburg-Noord.
Lees verder op pagina 04

02

nieuws

31
05

Overschot aan asperges nekt telers

Asperges zijn het witte goud niet meer
Jarenlang konden er niet genoeg asperges aangeleverd worden door
de telers. De groente werd volop gegeten, vooral onder de rivieren, en
alles wat over was, ging naar Duitsland. Het aantal telers werd steeds
groter en ook het areaal aspergevelden dijde steeds maar uit. Diezelfde
telers zien nu dat een overschot aan asperges de markt kapot maakt.
De tijden van het witte goud zijn voorbij.
“Het probleem”, zo vertelt teler
Frans Beumers uit Panningen, “is dat
er te veel asperges zijn én dat de
supermarkten te veel macht hebben.”
Frans teelt al veertig jaar asperges en
weet wel hoe het wereldje in elkaar
steekt. “Vorig jaar zijn we nog door
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het oog van de naald gekropen. Toen
is het twee weken slecht geweest.
Dit jaar hebben we vier weken ver
onder de kostprijs de asperges verkocht. Ik moest 1.000 euro per dag
toeleggen.”

1,21 euro per kilo
bijleggen
Eind april, begin mei was voor de
aspergetelers in Peel en Maas dramatisch. “Op een gegeven moment
kreeg ik 1,29 euro voor een kilo
asperges”, vertelt Frans. Om quitte
te kunnen spelen, moet ik eigenlijk
zo’n 2,50 euro per kilo krijgen. Op
elke kilo heb ik dus 1,21 euro bijgelegd.” Ook andere telers ondervonden
de gevolgen van de slechte prijs. Luc
Linders uit Beringe stopte een week
eerder dan normaal met steken. “We
moesten elke dag geld bijleggen. Een
schommelende prijs is niet erg, maar
vier weken lang is niet vol te houden.”
Volgens teler Jos Slots uit Kessel
kreeg hij verschillende weken één
euro minder per kilo dan vorig jaar.
“Dat komt neer op 50.000 euro minder
opbrengst. Op een paar percelen zijn
we eerder gestopt met steken en met
één perceel zijn we zelfs helemaal
gestopt. Daar kwamen niet genoeg
kilo’s meer vanaf.”
De telers moesten dus geld bijleggen de afgelopen weken. Allemaal
geven ze aan dat het probleem op
twee gebieden ligt: een teveel aan
asperges, zowel in de regio als uit
het buitenland, en te veel macht van
de retailers oftewel de supermarkten. “Jarenlang werd ons gezegd dat
we meer asperges moesten telen en
dat de vraag groot was”, vertelt Luc
Linders. “Nu leveren we veel en lezen
we in de media dat een derde van de
aspergevelden eigenlijk moet verdwijnen.”
Nog een probleem is het feit dat
in Duitsland velden vol asperges zijn
aangelegd de afgelopen jaren. “Zij zijn
zelfvoorzienend geworden”, vertelt
Frans. “Vroeger ging het overschot
van ons allemaal de grens over, maar
nu krijgen wij uit landen als Spanje,
Frankrijk en Duitsland de asperges
binnen. En ook hier zijn de telers veel
groter geworden. Iedereen kreeg
subsidie vanuit de gemeenschappelijke marktordening (GMO) van de
Europese Unie.” Met de GMO kunnen

producenten van groenten en fruit
subsidie krijgen op onder meer de
aanleg van aspergevelden en daar is
massaal gebruik van gemaakt. Frans:
“Daarnaast zijn alle kosten, zoals
werknemers, machines en grondstoffen hoger geworden. Om die te
kunnen betalen, moet je meer produceren. Nu zijn we op het punt gekomen dat we daar tegenaan lopen. De
vraag is overstegen.”

‘Supermarkten spelen
een spelletje’
En dan zijn er nog de supermarkten. “Er wordt een spelletje met ons
gespeeld”, vertelt teler Dré Engels
uit Panningen. “Een goede prijs voor
de asperges geven, boeit de supermarkten niet. In de winkel betaal je
gewoon 4 euro voor een kilo, terwijl

wij voor die kilo 1,60 euro hebben
gekregen.” Frans, Luc en Jos beamen
dat verhaal. Het gaat volgens de telers
soms zelfs zo ver dat asperges die
helemaal niet bestaan voor de veilingklok komen. Puur om de prijs te
drukken. Dré pleit daarom voor een
bodemprijs van asperges. “Als de
retailers dat niet willen betalen, dan
dumpen we de asperges. Maar dat is
een lastig verhaal.”
Het dumpen van asperges betekent namelijk geen inkomsten voor
een teler. “Iedereen moet toch zijn
lasten betalen”, aldus Frans. “Iedereen
is met zijn eigen bedrijf bezig. Dat is
ook logisch. Maar alle telers op één
lijn krijgen, gaat niet lukken. Als ik de
asperges niet lever, dan doet iemand
anders het wel.” Een andere oplossing
is volgens Frans om meer spreiding te
krijgen in de teelt. Niet iedereen vroeg

of midden in het seizoen, maar ook
telers die later hun asperges afzetten.
“Maar een late teelt betekent op een
laat moment inkomsten, dus ook dat
is lastig.”
Het beste voor de telers zou zijn
als een aantal van hen zou wegvallen.
Minder telers betekent minder aanbod. “Er gaan ook telers omvallen”,
voorspelt Frans. “Nu worden zaken
boekhoudtechnisch opgelost door de
bank door bijvoorbeeld de afschrijving
te verminderen. Over drie of vier jaar
vallen de echte klappen als de banken hun handen terug gaan trekken”,
denkt Frans. “Dan gaan we het zien.”
De vier telers zeggen allemaal hetzelfde: de gouden tijden van de sector
liggen achter ons. Frans: “Stel dat je je
bedrijf wilt verkopen, dat lukt nu echt
niet meer. Acht jaar geleden was je
het zo kwijt geweest.”

15.000 euro Gemeenschapshuis Kessel-Eik
Stichting Gemeenschapshuis Kessel-Eik ontvangt van twee fondsen een bijdrage voor de inrichting van de ruimte van de dorpsdagvoorziening. In
totaal gaat het om een bijdrage van 15.000 euro. Het gemeenschapshuis in Kessel-Eik wordt momenteel verbouwd en gemoderniseerd.
De bijdrages komen van het
Kansfonds (10.000 euro) en het
Fonds Omzien naar Elkaar van
provincie Limburg (5.000 euro).
Het geld is bedoeld voor de

ruimte van de dorpsdagvoorziening
die ook gebruikt gaat worden als
ontmoetingsruimte voor ouderen uit
Kessel-Eik en Kessel.
“Gezien de vergrijzing in Kessel-

Eik is er behoefte aan een dergelijke
ruimte”, aldus de stichting.
“An Janssen, voorzitter van
Stichting Gemeenschapshuis KesselEik, is daarom erg blij met deze

bijdrage.”
Het vernieuwde
gemeenschapshuis moet op
zaterdag 1 september haar deuren
openen.
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Gestolen spullen aangetroffen

Pools drietal
betrapt bij stelen
terrasstoelen
Drie Poolse mannen zijn zondagavond 27 mei betrapt toen ze
fietsen en terrasstoelen in het centrum van Meijel probeerden te
stelen. De drie verdachten zijn door Politie Peel en Maas
aangehouden.
De drie Polen werden tussen
23.00 uur en middernacht betrapt
toen ze fietsen en terrasstoelen
probeerden te stelen op de
Meulencamp in Meijel. De eigenaren
confronteerden de mannen, waarna
die volgens de politie een aanvaring
met de dieven kregen. Eén van
de twee eigenaren werd daarbij
mishandeld.
Eén verdachte kon worden
aangehouden. De twee anderen,
vermoedelijk broers van elkaar,
konden eerst ontkomen. Later werd
het tweetal alsnog aangehouden,

mede dankzij tips en camerabeelden
die de politie had ontvangen.
Tijdens het onderzoek werden
nog een kabelhaspel, een kabel
van waarschijnlijk een lasapparaat
en een barbecue of bakplaat
aangetroffen. De politie vermoedt
dat de spullen gestolen zijn en is op
zoek naar de rechtmatige eigenaren.
Wie meer informatie of tips heeft
over het incident in Meijel of over
de gevonden spullen, wordt door de
politie verzocht contact op te nemen
via 0900 88 44 onder vermelding
van het kenmerk 2018 07 85 86.

Touwtrekken, crossen en
stormen in Meijel
Garagedeuren

Crossen, touwtrekken, behendigheids-, denk- en snelheidsspellen en als grote finale luchtkussens en stormbanen. In Meijel werd door de deelnemende teams alles uit de kast getrokken om de
derde editie van het dorpsspel Peel Zonder Grenzen te winnen, dat op vrijdag 25 en zaterdag 26 mei
plaatsvond in Meijel. Ongeveer dertig teams streden tegen elkaar om de punten. Uiteindelijk werd
het tienkoppige team Grenzeloos SKM tot winnaar uitgeroepen van het spel. Zij mocht de beker in
ontvangst nemen en zich een jaar lang winnaar van Peel Zonder Grenzen 2018 noemen.

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

(Foto: Wim Verdonschot)

PvdA/GroenLinks reageert op weglopen

Oppositie en coalitie lijnrecht tegenover elkaar
Oppositiepartij PvdA/GroenLinks is allesbehalve blij met het feit dat er tijdens de raadsvergadering
van dinsdag 22 mei geen ruimte werd geboden aan de oppositie om te discussiëren over het coalitieakkoord.
De fractie reageert met een open brief op de gebeurtenis. De partij besloot na de vergadering de raadszaal
te verlaten, omdat ze vond dat ze met een onofficiële bespreking na de vergadering niet serieus werd
genomen.
“Wij hadden graag een discussie
over dat akkoord gevoerd, voordat
de wethouders zouden worden
benoemd. Daar heeft de coalitie niet
voor gekozen”, zo reageert de fractie
PvdA/GroenLinks. Het coalitieakkoord
werd in de reguliere raadsvergadering
gepresenteerd en zou in de volgende
officiële vergadering besproken
worden.
De coalitie wilde na de officiële
raadsvergadering van dinsdag 22 mei
informeel doorgaan om te praten over
het akkoord. “Daarmee was het voor
ons als oppositie niet meer mogelijk
om moties in te dienen en daarover
een uitspraak van de raad te vragen”,
schrijft de oppositie. Volgens hen
wil de coalitie in Peel en Maas van
het coalitieakkoord achteraf alsnog
een raadsakkoord maken, maar dat
is de verkeerde volgorde, aldus de
oppositie. “Deze coalitie heeft eerst
de wethouders bij elkaar gezet en de

Kunststof kozijnen

portefeuilles verdeeld en vervolgens
het akkoord gemaakt; daardoor kon
het gesprek over het akkoord in feite
niet meer plaatsvinden.”

VVD-lid vindt
weglopen
kinderachtig
Teun Heldens, raadslid van de
VVD reageert op Facebook op het
opstappen van de oppositie tijdens
de vergadering en stelt dat de fractie
PvdA-GroenLinks “niet zo moet
huilen” en dat het “kinderachtig is
om weg te lopen bij een bespreking
in de raadszaal die georganiseerd
was voor iedereen”. Verder vindt hij
het hypocriet. “Vier jaar terug zaten
ze zelf in de coalitie en toen is het
coalitieakkoord ook niet vastgesteld
in de gemeenteraad en vonden ze het
dus zelf blijkbaar ook niet nodig om

het wel op die manier te doen.”
De fractie PvdA/GroenLinks
benoemde dat punt ook in de
brief. “Het vorige coalitieakkoord is
inderdaad niet door de gemeenteraad
vastgesteld, want coalitieakkoorden
worden afgesloten door fracties
uit de raad die een coalitie vormen
en worden in de regel niet aan
de raad voorgelegd. Sommige
gemeenteraden stellen wel een
raadsakkoord op. Dat had hier ook
kunnen gebeuren, maar dan zou het
netjes zijn geweest als alle fracties
vanaf het begin uitgenodigd zouden
zijn om hierover mee te praten.
Nu is de coalitie zo ‘genereus’ om
de oppositie nog de ruimte te geven
om onderwerpen die de coalitie
goedkeurt in een aanhangsel bij het
coalitieakkoord te voegen. Dat is wel
een heel magere invulling van de
titel ‘Geef de ruimte!’, die boven het
coalitieakkoord prijkt.”

NIEUWE OPENINGSTIJDEN
VAN HAL STOMERIJ
Met ingang van 1 juni 2018 Vestiging Ruysstraat 71
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

10:00 - 12:00
10:00 - 12:00
GESLOTEN
10:00 - 12:00
09:00 - 13:00

13:00 - 17:30
13:00 - 17:30
13:00 - 17:30
13:00 - 17:30

De stomerij zelf, Slootsekuilen 16 op het industrieterrein in Beringe
is op donderdag geopend van 6:00 - 17:00 uur.
Buiten onze openingstijden kunt u ook terecht bij onze servicepunten:
Plus Gommans in Helden en schoenmakerij Bob in Panningen.

Voor in uw marketing-agenda:
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Uitkoopregeling hoogspanningslijnen

Vijf inwoners verkopen huis aan gemeente
Vijf inwoners van Maasbree zijn bereid hun huis, dat onder een hoogspanningslijn ligt, te verkopen aan gemeente Peel en Maas. Dat laat
gemeente Peel en Maas weten. De woningeigenaren maken gebruik van
de uitkoopregeling, waarbij de gemeente de kosten krijgt vergoed van het
ministerie. De woningen worden gesloopt en de grond een andere
bestemming krijgt.
De informatie kwam naar voren
na vragen die CDA-raadslid Roel Boots
stelde aan het College van B&W van
gemeente Peel en Maas over de
hoogspanningslijnen in Peel en Maas.
Volgens de Gezondheidsraad zijn er
aanwijzingen dat kinderen die in de
buurt van bovengrondse elektriciteitslijnen wonen een één tot tweemaal
hogere kans hebben om kanker te krijgen dan andere kinderen vanwege de
magnetische velden.

Niet zeker of tot
klachten leidt
Het college laat in haar brief
aan het CDA weten de uitspraak
van het ministerie van Economische
Zaken (EZ) te ondersteunen. Die zegt
hierover dat het “nog steeds niet
zeker [is] of hoogspanningslijnen
tot gezondheidsklachten leiden.”

Ook is het aantal gevallen van
kinderleukemie dat mogelijk aan
hoogspanningsverbindingen te
relateren is, zeer gering volgens
het ministerie. “In Nederland is
nergens sprake van een onveilige
situatie bij hoogspanningslijnen.
De Europese Unie beveelt aan dat
mensen niet bloot worden gesteld
aan magneetvelden van meer
dan 100 microtesla. Alle voor het
publiek toegankelijke plaatsen bij
hoogspanningslijnen voldoen hier
ruimschoots aan.”
In 2013 besloot het kabinet enkele
honderden gezinnen die wonen onder
hoogspanningskabels uit te kopen.
Met de uitkoopregeling kunnen eigenaren van woningen die recht onder
een hoogspanningslijn staan, en dit
niet meer willen, hun woning vrijwillig verkopen aan de gemeente of op
kosten van de gemeente laten ver-

plaatsen. De gemeente krijgt alle
bijkomende kosten vergoed door het
ministerie van Economische Zaken
(EZ), waardoor het Peel en Maas geen
geld kost.

Woningen worden
gesloopt
Volgens het college gaat het in
Peel en Maas om zes woningen die
onder hoogspanningslijnen staan,

waarvan vijf in Maasbree en één
in Baarlo. Tot nu toe hebben vijf
huizenbezitters aangegeven dat zij
hun huis vrijwillig aan de gemeente
willen verkopen, zo laat de gemeente
weten. “De zesde huis-eigenaar heeft
zich nog niet gemeld, waardoor we
nu niet inzichtelijk hebben welke
optie de eigenaar voor ogen heeft”,
aldus de gemeente. Tot 2021 kan
de woningeigenaar gebruik maken
van de uitkoopregeling, daarna komt

deze te vervallen.
Als de gemeente de woning heeft
gekocht, krijgt deze een nieuwe
bestemming. Uiterlijk vijf jaar daarna
mag het perceel geen woonbestemming meer hebben, zo legt de
gemeente uit. “De vijf woningen in
Maasbree zullen worden gesloopt. De
gemeente zoekt voor de vrijgekomen
grond naar een geschikte invulling,
zoals verkoop van de grond aan derden voor de uitbreiding van een tuin.”

Vervolg voorpagina

Rapport: brandweer moet
sneller ter plaatse zijn

Buschauffeurs

Opnieuw staking
streekvervoer Arriva
Het openbaar vervoer van Arriva in Limburg ligt op donderdag 31 mei
opnieuw plat. De buschauffeurs leggen op diverse plekken in Nederland
het werk neer, waaronder in Peel en Maas. De werknemers staken omdat
ze vaker pauzes willen tijdens werkdagen, aldus vakbond FNV.
Het streekvervoer staakt op
donderdag 31 mei in Rotterdam,
Drechtsteden, Voorne-Putten,
Friesland en in Limburg bij Arriva.
De buschauffeurs willen eens in de
2,5 tot 3 uur een paar minuten
pauze, zodat ze wat kunnen eten, de
benen kunnen strekken of naar het
toilet kunnen. De werkdruk ligt
volgens de medewerkers namelijk te

hoog. “Het is onvoorstelbaar dat
werkgevers nog steeds geen afspraken met ons willen maken”, aldus de
vakbond. “Ze doen net alsof we
gouden bergen vragen.” De vakbond
laat weten dat de stakingen doorgaan, zolang de werkgevers geen
afspraken willen maken met de
medewerkers in het streekvervoer
en de werkdruk niet omlaag gaat.

Limburgs Museum

Burgemeester
in Raad van Toezicht
Burgemeester van gemeente Peel en Maas Wilma Delissen-van
Tongerlo is de nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht (RvT) van het
Limburgs Museum in Venlo. Ze volgt Kees van Rooij op die na het
burgemeesterschap in Horst aan de Maas in december diezelfde functie
ging bekleden bij gemeente Meierijstad.
Kees van Rooij was vijf jaar lang
voorzitter van de RvT, maar kon die
functie niet meer bekleden na zijn
overstap naar gemeente Meierijstad.
Volgens het Limburgs Museum gaat
burgemeester Wilma Delissen-van
Tongerlo de ingeslagen koers van
het museum verder ondersteunen en
kritisch volgen.
“Met deze benoeming wordt de
continuïteit van het museum verder

gewaarborgd en kan de komende
jaren vanuit een stabiele situatie
gewerkt worden aan een gezonde
toekomst van dit belangrijke
instituut voor de provincie Limburg”,
zo schrijft het museum. De Raad van
Toezicht van het Limburgs Museum
bestaat nu uit Wilma Delissenvan Tongerlo, Michiel Dijkman,
Jos Kievits, Joop de Jong en Hans
Jennissen.

Minister Grappenhaus van
Veiligheid en Justitie noemde
de landelijke overschrijding van
opkomsttijden in een brief aan
de Tweede Kamer ‘zorgwekkend.’
Brandweer Limburg-Noord laat weten:
“De wettelijke normen zijn zeer strikt,
in de praktijk nauwelijks haalbaar en
daarmee eigenlijk niet meer van deze
tijd.”
Brandweer Limburg-Noord stelt
dat ze, gezien de uitgestrektheid van
de regio en de beschikbare mensen

en middelen, naar verwachting en
in verhouding met de afgelopen
jaren presteert. “De uitruk- en
opkomsttijden van de Brandweer
Limburg-Noord zijn naar verwachting.
We leveren met de beschikbare
brandweermensen en materialen
consistente brandweerzorg tegen
aanvaardbare kosten. Op het gebied
van uitruk- en opkomsttijden halen
we het best mogelijke resultaat”,
aldus de veiligheidsregio. Een van de
oorzaken voor langere aanrijtijden, is

het groeiend tekort aan vrijwilligers,
stelt minister Grappenhaus. Veel
regio’s kampen met een tekort
aan vrijwilligers of hebben geen
langetermijnbeleid om vrijwilligers
te werven. Veiligheidsregio NoordLimburg geeft aan nu nog over
voldoende vrijwilligers te beschikken,
zo’n achthonderd. De organisatie ziet
echter ook dat de kwetsbaarheid
toeneemt, met name in kleine kernen,
overdag en in vakantieperiodes.
(Foto: archief)

Opkomsttijd-normen
Brandweer Nederland
Gemiddeld moet de brandweer binnen 8 minuten bij een incident zijn. Volgens de huidige normen in het
Besluit Veiligheidsregio’s moet de brandweer:
• binnen 5 minuten bij gebouwen met een winkelfunctie met gesloten constructie, gebouwen met een woonfunctie
boven een gebouw met een winkelfunctie of gebouwen met een celfunctie zijn.
• binnen 6 minuten bij portiekwoningen, portiekflats of gebouwen met een woonfunctie voor verminderd zelfredzamen zijn.
• binnen 8 minuten bij gebouwen met een andere woonfunctie dan bedoeld onder de eerste twee punten of met
een winkelfunctie, gezondheidszorgfunctie, onderwijsfunctie of logiesfunctie zijn.
• binnen 10 minuten bij gebouwen met een kantoorfunctie, industriefunctie, sportfunctie, bijeenkomstfunctie of
een overige gebruiksfunctie zijn.

en zo 05

31
05

GEPLUKT Nikki Geraedts-Hendriks
wilden ze toen wel aannemen en
zo ben ik ook in het racen gerold.”
Nikki reed mee met wedstrijden in
Venray en Engeland in de gemengde
Formule 2-klasse. Ze won naar eigen
zeggen ‘weleens wat’ in binnen- en
buitenland, waaronder de titel ‘Beste
Nederlander’ of een top-10 notering.
“Het is een supergave sport en ook erg
gezellig onderling. Maar ik heb er niet
meer genoeg tijd voor en daarom ben
ik gestopt. Dit jaar sta ik voor het eerst
niet meer aan de start.”

Camera overal mee
naartoe
Een hobby die ze graag weer op
wil pakken, is fotografie. “Een camera
had ik zelf al en van een familielid
kon ik een aantal lenzen overnemen.
Zo heb ik het mijzelf geleerd.
Dat maakt het ook leuk, wantje
probeert steeds iets uit. Zo heb ik een
fotoshoot gedaan met een hond van
een vriendin en van iemand die in
verwachting was. Maar ik fotografeer
ook graag mijn eigen paard. En op
vakantie gaat de camera natuurlijk
ook overal mee naartoe.”

Maken en creëren

Van paardenbehang tot de allereerste rijlessen: Nikki Geraedts-Hendriks (27) is helemaal gek van paarden. Deze geboren Maasbreese woont met
haar man Mike in Baarlo, werkt op de afdeling marketing en communicatie van Mertens Groep in Horst en is bestuurslid van paardensportvereniging
De Cowboys in Maasbree. Deze week wordt Nikki geplukt.
inmiddels al vijf jaar samen in Baarlo.
“Veel vriendinnen kwamen al uit
Baarlo, ik ging er uit en negen jaar
geleden heb ik in Baarlo ook Mike
leren kennen bij Chris (café De Zwaan,

Nikki is de jongste in het gezin
en heeft een oudere broer Joep (31)
en oudere zus Chantalle (33), die
allebei nog in Maasbree wonen,
net als hun ouders. Nikki woont

PUZZEL

Liefhebber van
adrenaline

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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red.). Het is helemaal mijn dorp.” Op
tweede kerstdag 2016 ging Mike op
één knie en afgelopen september
trouwden ze. “Met een witte jurk,
een leuk feest en toch op onze eigen
manier. Er waren auto’s en motoren bij
en tot mijn grote verrassing was ook
mijn paard Charusa er. Dat maakte de
dag helemaal af.”

Want haar springpaard Charusa
mocht op de belangrijkste dag van
haar leven niet ontbreken. Nikki is
naar eigen zeggen ‘honderd procent
paardengek’. En dat begon met haar
opa’s pony. “Daardoor werden paarden mijn lievelingsdieren. Ik had alles
van paarden, tot het behang aan toe.”
Het rijden begon echter pas met de
rijlessen in Baarlo die ze van haar oom
en tante kreeg op haar achtste.
Tot haar zestiende had ze een
pony. Daarna kreeg ze haar eerste
echte paard. Inmiddels is ze al vijf
jaar de trotse bezitter van springpaard
Charusa, een dertienjarige merrie.
“Ik ben elke dag bij de stal. Er gaat
veel tijd zitten in het houden en verzorgen van een paard, maar als je
echt van zo’n dier houdt, doe je dat.
Je bouwt echt een band met ze op.”
Zo’n vijf keer in de week rijdt Nikki
op Charusa. “Ik heb dressuur gedaan,
maar doe inmiddels vooral mee aan

springwedstrijden. Dat is toch wat
spannender. Ik ben iemand die van
adrenaline houd.”
Die adrenalinekick kreeg Nikki
ook toen ze aan stockcarracen deed.
“Dat zit er echt in bij ons. Mijn neef
en broer zijn inmiddels gestopt
met rijden. Jaren geleden heb ik op
een dag tegen ze gezegd dat ik het
beter dan hen kon. Die uitdaging

Verder is Nikki bestuurslid van
paardensportvereniging De Cowboys
in Maasbree, waar ze de sociale media
en website bijhoudt, sportverslagen
schrijft en het sponsorbeleid onder
haar hoede heeft. “Dat past wel
een beetje bij het werk waar ik voor
geleerd heb. Tijdens de opleiding
Marketing en Communicatie op het
Gilde in Venlo heb ik bij Mertens Groep
in Horst stage gelopen en ik ben
er eigenlijk niet meer weggegaan.
Nu werk ik er al zeven jaar.”
In Horst houdt ze zich bezig met het
ontwerpen van onder andere folders
en informatieboekjes en houdt ze
zich bezig met de website en sociale
media. “Veelzijdig en afwisselend
werk. En dat stukje maken en creëren,
zowel met taal als grafisch, past wel
bij me. Net zoals fotografie.”

Rens Automation ontwikkelt en produceert machines voor de
voedingsmiddelenindustrie, in het bijzonder voor de industriële gebaksen banketbakkerijen. Binnen een gedreven team ontwerpen en ontwikkelen
we klantspecifieke oplossingen, waarna deze vertaald worden naar de
bouw van efficiënte machines. Uiteraard worden al deze installaties
hygiënisch ontworpen en voldoen daarmee aan de gestelde regelgeving.
We kennen een informele sfeer en een echte hands-on mentaliteit, samen
staan we voor kwaliteit.
Wij zijn op zoek naar een:

MECHANICAL ENGINEER
Solliciteren?
Interesse? Ga voor meer informatie naar
onze site www.rensautomation.nl. Stuur
een mail naar info@rensautomation.nl of
neem telefonisch contact op met Johan
van Rens, 077 - 230 00 05.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature
wordt niet op prijs gesteld.
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Mam
Dankbaar dat zij zo lang in ons midden is geweest
laten wij haar nu los.

Nellie Wijnen-van de Ven
* Meijel, 14 februari 1925
† Panningen, 24 mei 2018

echtgenote van
Jan Wijnen †
kinderen, klein- en achterkleinkinderen
Correspondentieadres:
Familie M. Wijnen
Schoolstraat 15, 6096 AS Grathem
De crematie heeft in besloten kring plaatsgevonden.
Een bijzonder woord van dank aan de medewerkers en
vrijwilligers van zorgcentrum Vincent Depaul voor de liefdevolle
verzorging.

Dankbetuiging

Truus Teeuwen - Absil
hebben ons diep ontroerd. Daarvoor onze
grote dank.
Jan, kinderen en kleinkinderen
Panningen, 17 mei 2018

Dankbetuiging

Hartelijk dank voor de vele blijken van medeleven,
na het overlijden van

Rien Nellen - Minten
Het gemis is er, maar de vele kaarten, de bemoedigende woorden,
de grote opkomst bij de afscheidsdienst, de vele schouderklopjes
hebben ons goed gedaan.

PROFICIAT!
Marc en Marly
Sandra, Pé en Mick

Groenten en fruit te koop,
o.a. aardappelen, erwten, perziken
en asperges van eigen teelt.
Van Mullekom Keup 4a Egchel
www.vanmullekomasperges.nl
Kofferbakverkoop 10 juni
op het Thyas complex in Panningen.
Voor meer info en boeken bel
06 24 45 28 10 of 06 51 89 07 60
of mail heldensweb@outlook.com
www.heldensmarkten.nl
Aardappelen.
Wij bezorgen onze eigen geteelde
nieuwe aardappelen (Frieslanders)
gratis bij u thuis. Min. 5 kg. Absoluut
de lekkerste. Tevens uien te koop.
Tel. 077 307 88 53.

Ramen / Deuren / Rolluiken
Zonwering / Horren
077 477 26 14
WWW.ALKURADE.NL

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

De Hypotheekshop

Voor groenteplanten o.a.
komkommers, tomaten, paprika enz.,
aardbeienplanten, cyrstantenstekken,
klein fruit en fruitbomen naar Thijs
Huys, Langstraat 64 Horst-Hegelsom,
tel. 077 398 35 52.
Mindfulness Training Panningen.
Wil je minder piekeren en meer
rust ervaren, maar weet je nog niet
hoe. Kom dan ook naar de verkorte
mindfulness training op 7 juni om
19.30 uur. Aantrekkelijk tarief.
www.sensus-pvs.nl | T: 06 13 74 7529.
Garageverkoop/kofferbakverkoop.
Buurtvereniging De Kronkel
organiseert een garageverkoop en
kofferbaksale op zondag 10 juni van
10.00-14.00u op Burg. Janssenring en
omgeving in Panningen. Meer info
www.buurtverenigingdekronkel.nl
T.k. gevraagd landbouwmachines
o.a. ploegen/frees/schijveneg/
schudders/harken/maaier/
spitmachine/kieper/mesttank/
weibloter/weisleep/tractor enz. alles
aanbieden 06 19 07 69 59.
Tk schilderij Gijs Trepels.
Te koop uniek en origineel schilderij
van Gijs Trepels, met de titel Oyen
(buurtschap tussen Baarlo en Kessel).
Afmetingen +/- 100 x 150 cm. Doe een
goed bod en het is voor u. Bel na 17.00
uur 06 50 45 33 88.
Personeel gevraagd.
Wij zijn op zoek naar scholieren
en schoolverlaters voor zaterdagen
en vakanties in boomkwekerij.
06 16 16 53 04.

Makelaardij
Taxaties
Verzekeringen
ds 1979 •
S in
•
VENLO

•

De vele blijken van medeleven na het overlijden van mijn
vrouw, onze moeder en oma

Henk en Nelly
van den Beuken

NNINGEN
a k PA
x
e l a a r d i j • Ta

M

Een handdruk zo warm, even een arm om je heen.
Zoveel liefde en steun is ons gegeven.
Een kaart, brief of bloemen,
het was een troost in deze moeilijke tijd.
Het geeft ons de kracht om verder te gaan.

Garageverkoop Kessel.
2 Juni tussen 9-17 uur vindt er een
garageverkoop plaats op Torenstraat 2
te Kessel wegens verhuizing.
Aanbod varieert o.a. van kasten tot
glaswerk en van carnavalskleding tot
kerstdecoratie.

50 JAAR
GETROUWD

ies

Ik neem afscheid van ’t laeve
en van uch allemaol, ’t geit uch good….

Pedicure aan huis.
Bel voor informatie of een afspraak
Petra Vossen 077 462 22 04.

at

familie

•••

06

Garage sale.
Zaterdag 2 en zondag 3 juni van
10.00 tot 14.00 grote garage
opruiming: Peelstraat 47 Beringe.

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

Trap bekleden v.a. € 150,00
www.woningstoffeerderijvandenbroek.nl
Tapijt-vinyl-laminaat-raambekleding.
Bel 06 16 37 45 14.

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

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

Panningen • Venlo
(077) 382 77 88 • www.sannen.nl
KofferbakverkoopThyas Panningen
Thyas complex 10 juli. Plaats voor
70+ auto’s. Voor info en boeken tel.
06 24 45 28 10 of 06 51 89 07 60
heldensweb@outlook.com of
www.heldensmarkten.nl
Gebruikte kantoormeubelen.
Kasten, stoelen, bureaus, stelling enz.
Obelisk Rozenobel 12 Beringe. Geopend
vrij 9.00 - 17.00 en
za 9.00 - 16.00 uur of na
tel. afspraak 06 14 04 02 72
Te koop vastkokende oude en
nieuwe aardappelen en kruimige
verse eigen geteelde slasoorten,
koolrabi, alles 0.50 per stuk, 3 venkel
1 euro en vele soorten streekgroente.
Kwekerij Brummans Vosberg 16a
Panningen.
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.hallopeelenmaas.nl

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

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

uitvaartverzorgingtwanschreurs.nl

Zorgzaam & betrokken

tel. 077-3078642
Panningen

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

www.janssenuitvaart.nl

De rechtbank uit Roermond
heeft onlangs een 48-jarige
man veroordeeld tot een celstraf
van twee jaar. De man was
betrokken bij het drugslab in
Grashoek dat vorig jaar werd
opgerold. De rechtbank acht
bewezen dat de veroordeelde
een rol had in het opzetten van
het lab en produceren van de
drugs.
De man huurde een woning
met garage aan de Spiesberg in
Grashoek. Op 14 januari 2017
betrad de politie het perceel,
waarbij in de garage een
laboratorium werd aangetroffen
dat was ingericht voor de productie
van synthetische drugs. De woning
zelf was nagenoeg leeg.

Gratis verhuisdzoze en Wist niet wat zich
voor al on
in garage bevond
klanten!
De verdachte gaf tijdens de

Beringe, mei 2018
Chrit Nellen
kinderen en kleinkinderen

Twee jaar
cel voor
beheerder
drugslab
Grashoek

www.vanderlaan-uitvaart.nl

zitting in Roermond aan dat hij
geen rol had gespeeld bij de
vervaardiging van drugs en zelfs tot
op de dag van de politie-inval niet
wist wat zich in de garage bevond.
Hij zou de woning hebben gehuurd
op verzoek van een persoon wiens
naam de verdachte niet wilde
noemen en hij kreeg daarvoor een
maandelijkse vergoeding. Het geld
kon hij goed gebruiken vanwege
zijn hoge schulden, zo verklaarde
de verdachte. De officier van
justitie beoordeelde die verklaring
echter als ongeloofwaardig en eiste
dertig maanden celstraf. De
rechtbank was het eens met de
aanklager en stelde dat wel
degelijk is aangetoond dat de man
actief betrokken was bij de
organisatie van het drugslab. Zijn
DNA werd aangetroffen op een
sigarettenpeuk en in een bloedvlek
in het drugslab en sms’jes bewijzen
dat de man jerrycans bestelde. De
rechtbank hield er echter wel
rekening mee dat de verdachte nog
geen strafblad had en medepleger
was in plaats van initiatiefnemer,
waardoor de straf voor de man
lager is uitgevallen dan werd geëist
door de officier van justitie. De
rechtbank veroordeelde hem
daarom tot twee jaar celstraf.
Het drugslab werd op
14 januari vorig jaar in de
garage bij de woning aan de
Spiesberg aangetroffen. De politie
constateerde toen al dat er actief
drugs is geproduceerd in het lab.
Een paar maanden later besliste
de burgemeester dat het pand
gedurende drie maanden gesloten
moest blijven vanwege het
aangetroffen drugslab.
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15 VRAGEN

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Palau Raijer
13 jaar
Baarlo
De Diamant

Heb je een bijbaantje?
Nee, ik heb nog geen officieel
bijbaantje. Het lijkt me wel heel leuk
om binnenkort op te gaan passen op
kleine kinderen. Tijdens vakanties help
ik in de kapsalon van mijn ouders.
Ik veeg bijvoorbeeld de haren bij
elkaar, vouw de handdoeken netjes op
en doe de afwas.
Wat zijn jouw hobby’s?

Mijn hobby’s zijn voetballen en paardrijden. Ik zit al 5 jaar op paardrijden,
maar ik wil na deze zomer overstappen naar voetbal. Verder vind ik het
leuk om gezellig films te kijken op
Netflix met vriendinnen.
Wat doe je het liefst op een vrijdagof zaterdagavond?
Op vrijdag ga ik vaker met mijn
vrienden naar de ‘kiët’, dat vind
ik altijd supergezellig. Als ik thuis
ben maak ik het gezellig met mijn
ouders en mijn zusje. Op zaterdag
ga ik af en toe een hapje eten met
mijn ouders. Soms ga ik logeren bij

jongeren 07

aan
Palau Raijer

mijn tante en spreek ik daar af met
vriendinnen.
Wat is de leukste film die je ooit
gezien hebt?
Ik kan niet per se één film opnoemen die ik het leukste vind, omdat ik
al teveel films heb gezien die ik stuk
voor stuk heel leuk vind. Ik vind heel
veel soorten films leuk, zoals horrorfilms en lachfilms.
Wat is je favoriete schoolvak?
Het leukste schoolvak is voor mij gym,
omdat ik het leuk vind om sportief
bezig te zijn. Naast gym vind ik Engels
ook wel een leuk vak.

Wat is de leukste vakantie die
je ooit had?
Eén van mijn leukste vakanties die
ik ooit heb gehad, was naar Italië. Ik
ben een enorme fan van Italië, omdat
ik daar al kom sinds ik een baby ben.
Ik ben daar al zo vaak geweest en ik
vind het overal superleuk om te zijn.
Een van de mooiste plekken vind ik
Sardinië. Een paar jaar geleden zijn we
naar het plaatsje Palau geweest.
Wat is het beste cadeau dat je ooit
hebt gekregen?
Het beste cadeau dat ik ooit gekregen
heb, is ongetwijfeld mijn telefoon.
Mijn mobiele telefoon is voor mij
onmisbaar.
Wat is je favoriete tijd van het jaar?
Mijn favoriete tijd van het jaar is 100
procent zeker de zomer. Ik houd heel
erg van de zon en van het mooie
weer. Lekker zwemmen met vrienden
en vriendinnen, of naar het loungetentje in Roermond en daar lekker surfen.
Wat is je favoriete geur?
Ik heb niet echt een favoriete geur. Ik
heb met mijn verjaardag een geurtje
gekregen van Katy Perry en die vind ik
heel erg lekker.
Wat voor beroep wil je later graag
doen?
Ik weet nog niet precies wat voor
beroep ik later wil doen. Het lijkt me
heel leuk om later in het buitenland te
gaan werken. Het liefst in een warm
land.
Wat is het belangrijkste advies dat
je ooit hebt gekregen?
Ik heb vanaf dat ik negen ben epilepsie. Vanuit centrum Kempenhaeghe
word ik begeleid door een juffrouw
genaamd Ria. Zij heeft mij geleerd dat
ik niet de enige ben met epilepsie. Dat
was voor mij een belangrijk advies.
Ook voor het voortgezet onderwijs,
waar ik volgend jaar naartoe ga.
Waar zou je later graag willen
wonen?
Ik zou later heel graag in Italië willen
wonen. Ik vind Italië een heel mooi
land, met heerlijk eten en vaak mooi
weer. Ook hou ik van de vrolijkheid
van de mensen.
Welk sociaal medium gebruik jij het
meest?
Het meeste gebruik ik qua sociaal
medium Snapchat, Instagram en
WhatsApp. Daarmee communiceer ik
het meest met vrienden en vriendinnen.
Naar wat voor muziek luister je
graag?
Voor muziek gebruik ik Spotify en
luister ik naar heel veel verschillende
soorten muziek. Onder andere Boef,
Josylvio, Shawn Mendes en Ibiza loungemuziek vind ik leuk.
Waar maak je je huiswerk het liefst?
Het liefste maak ik mijn huiswerk
boven op mijn slaapkamer. Daar is
het lekker rustig en kan ik met mijn
eigen muziek op de achtergrond rustig
werken.

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

Mandelaeffect
Wellicht ben je bekend
met de film Star Wars.
Een bekende quote van een
van de films is ‘Luke, I am
your father.’ Komt je dit
bekend voor? Wist je dat deze
quote helemaal niet klopt? In
de film zegt Darth Vader
‘No, I am your father’. Dit is
een voorbeeld van het
Mandela-effect.
Laatst kwam ik dit principe
op het internet tegen. Zelf had
ik er nog nooit van gehoord. Het
Mandela-effect houdt in dat
men zich dingen herinnert die
niet, anders, of op een ander
tijdstip gebeurd zijn. Vooral
Amerikanen zijn bekend met dit
effect. De naam ‘Mandelaeffect’ komt voort uit de dood
van Nelson Mandela, waardoor
dit effect populair is geworden.
Velen dachten dat Mandela
vroeger in een gevangenis
gestorven was, maar dit klopte
helemaal niet. Mandela is
namelijk in 2013 thuis gestorven door een infectie. Er zijn
een aantal voorbeelden van dit
effect. Allereerst denken veel
mensen dat de serie ‘Sex in the
City’ heet, maar daadwerkelijk
is de naam ‘Sex and the City’.
Zelf dacht ik dit ook en stond ik
versteld toen ik dit hoorde. Ook
denken veel mensen dat het
mannetje van het spel
Monopoly een rond oogglas op
heeft, maar dit is helemaal niet
zo. Hannibel Lecter zegt niet
‘Hello, Clarice’, maar simpelweg
‘Morning’. Dit vond ik nog de
meest vreemde van allemaal.
Vroeger ben ik opgegroeid met
het sprookje Sneeuwwitje. Ook
ik heb meegekregen dat de
meest beroemde zin is: ‘Mirror,
mirror, on the wall’. Echter zegt
de boze stiefmoeder dit helemaal niet, ze zegt ‘Magic mirror
on the wall’. Men weet niet
precies of dit effect klopt, maar
het is in korte tijd populair
geworden op internet.
Persoonlijk vind ik het ook wel
amusant. Ook al is het vrij
simpel, het zet je toch aan het
denken. Lique
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Overleden Beringse moeder

In de bres voor
Kankeronderzoekfonds Limburg
De in Grashoek woonachtige Roy Wilms gaat samen met ruim vijftig anderen deelnemen aan het sponsorevenement Five4Five in het Zuid-Limburgse Mheer. Het team, Team-ML genaamd, wil zo veel mogelijk geld ophalen
voor het Kankeronderzoekfonds Limburg. De actie werd gestart ter herinnering aan Wilms’ moeder, die in januari overleed na 12 jaar kanker gehad te hebben.
De Grashoeknaar verloor in januari
zijn 57-jarige moeder Marie-Louise
Wilms, die in Beringe woonde en leed
aan kanker. Samen met tientallen
anderen, waaronder familie en
mensen uit de vriendenkring van zijn
moeder, startte Roy Wilms Team-ML.
“We doneren allemaal 25 euro voor
het goede doel”, laat hij weten. Dat

goede doel is Kankeronderzoekfonds
Limburg, dat zich verbonden heeft aan
de actie Five4Five.
Op zaterdag 2 juni gaat Team-ML
vijf verschillende hellingen beklimmen
in de gemeente Eijsden-Margraten
die een stijgingspercentage
hebben van 7 tot 8 procent. Die zijn
verdeeld over een parcours van ruim

12 kilometer. Deelnemers kunnen
de bergen fietsend beklimmen,
maar ook wandelen of rennen is een
mogelijkheid.
Team-ML heeft inmiddels ruim
1.750 euro opgehaald. Kijk voor meer
informatie en om te doneren op
actie.kankeronderzoekfonds.nl en zoek
op TeamML.

Verkiezing

MD Meijel Vereniging van
het Jaar in Peel en Maas
Majorette en Dans Meijel is vrijdag 25 mei uitgeroepen tot Vereniging van het Jaar van de gemeente Peel en
Maas. Daarmee liet ze twee sportclubs uit Meijel, die ook meededen aan de wedstrijd, achter zich.
Majorette en Dans Meijel, volleybalvereniging VC Peelpush en
taekwondo-vereniging Chin Hung uit
Meijel streden om de titel Vereniging
van het Jaar op het gebied van cultuur of sport. De verkiezing werd dit
jaar voor het eerst door sportbond
NOC*NSF, Kunstbende, LKCA en de
Rabobank georganiseerd.

Van Peel en Maas deden enkel drie
Meijelse verenigingen mee aan de
verkiezing. Op basis van het meeste
aantal stemmen en de hoogste waardering, werd MD Meijel tot winnaar verkozen in de gemeente Peel
en Maas. Chin Hung eindigde op de
tweede plek en Peelpush op de derde
plek.

Naast de gemeentewinnaars is
er ook in elke provincie een winnaar
in de categorie sport en cultuur.
Begin september bezoekt de jury
deze 24 verenigingen, die worden
getoetst. Uiteindelijk wordt er een
top 3 gekozen. In september wordt de
prijs uitgereikt tijdens de Nationale
Sportweek.

Kook van Eige Deig

Wedstrijd om beste Baarlose
schlagers

Lotte Lenders koning
schutterij Maasbree
Schutterij St. Anna uit Maasbree organiseerde eerste
pinksterdag, zondag 20 mei, het jaarlijkse koningsschieten.
Na een spannende wedstrijd viel de vogel bij het 52e schot.
Daarmee werd Lotte Lenders de nieuwe koning van de schutterij.
Ook nam de vereniging nieuwe shirts in ontvangst, die
gesponsord zijn door Jo en Laura Niëns van café De Pool in
Maasbree. (Foto: Jos Timmermans)

De voorbereidingen voor een nieuwe liedjesavond in Baarlo zijn al gestart. Wie mee wil doen in de strijd om
één van de beste Baarlose schlagers te worden, kan zich tot 1 augustus opgeven voor Kook van Eige Deig. De
liedjesavond vindt op 14 oktober plaats in Baarlo.
“De tekstschrijvers en componisten zitten al bij elkaar voor het nieuwe
carnavalsseizoen van 2018 en 2019”,
laat de organisatie weten. Ook dit jaar
brengt de commissie van de liedjesavond Kook van Eige Deig een cd uit
met de beste schlagers van Baarlo.

Inmiddels hebben zich enkele
deelnemers al aangemeld.
De organisatie hoopt op meer
Baarlose artiesten. Dit mogen ook
vriendengroepen, buurten, keten of
andere combinaties zijn. Deelnemers
die jonger zijn dan 15 jaar kunnen ook

deelnemen. Zij strijden dan om de JVB
Wisseltrofee.
Aanmelden kan tot 1 augustus
door een mailtje te sturen naar
huubbeekman@home.nl Kijk
voor meer informatie en voor het
reglement op www.dekook.nl

Met een Orec maait u
moeiteloos door hoog
gras, over moeilijk
begaanbaar terrein, over
schuine hellingen en
langs obstakels.
Een Orec maakt het
maaien onder lastige
omstandigheden
kinderlijke eenvoudig.

Lozeman Tuinmachines
Markt 14
5973 NR Lottum
0031-774632341

Frank Boots clubkampioen DC Niëns
Bij de clubkampioenschappen van dartclub DC Niëns in
Maasbree op dinsdag 22 mei kroonde Frank Boots zich tot
winnaar. Na de poulefase, waarbij van de vier poules de beste
twee darters doorgingen, volgde de knock-outfase. Daarin wisten
Frans Peeters en Frank Boots de zenuwen het beste in bedwang te
houden en zij bereikten de finale. Daarin trok Frank aan het
langste eind, waardoor hij zich een jaar lang de beste darter
van DC Niëns mag noemen.
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Verzamelaars

Ruilbeurs Kessel-Eik
De Postzegel & Muntenvereniging Kessel houdt op zondag 3 juni
weer een ruilbeurs. De beurs vindt ‘s ochtends plaats in de Dr. Poels
school in Kessel-Eik.
Behalve postzegels en munten is
er voor verzamelaars een grote
verscheidenheid aan ruilobjecten te
vinden, zoals ansichtkaarten,
suikerzakjes en bidprentjes. Er wordt
ook rekening gehouden met mensen
die objecten willen ruilen en er zijn
daarvoor dan ook voldoende

plaatsen beschikbaar. De ruilbeurs
duurt van 09.00 uur tot 12.00 uur en
wordt gehouden in de grote zaal van
de Dr. Poelsschool in Kessel-Eik.
De route naar de locatie is met pijlen
aangegeven. Bel voor meer
informatie over tafelhuur naar
077 465 26 23.

OVERKAPPINGEN
ROLLUIKEN • ZONWERING

Politiehond slaagt voor keuring
Mechelse herder Yuri van Peter van Horen behaalde onlangs het certificaat met lof tijdens de
voorjaarskeuring voor politiehonden in Thorn. Hij haalde 397 punten. Van Horen is lid van politiehondenvereniging Onze Vrije Tijd in Grashoek. Een kijkje nemen bij de training van de vereniging is
mogelijk. Het oefenterrein aan de Lorbaan in Grashoek is bij de trainingen op woensdag (vanaf
18.30 uur), zaterdag (vanaf 14.00 uur) en zondag (vanaf 09.00 uur) te bezoeken.

077 307 92 30 - WWW.JOSKNAPENZONWERING.NL

Tweewekelijks eetmoment

Jubileum Eetpunt
Maasbree gevierd
Het tweewekelijkse treffen in Maasbree, waarbij inwoners van 55 jaar en ouder samen eten, vierde onlangs
haar 12,5-jarig bestaan. Dat werd gedaan met een gezamenlijk diner in MFA ‘t Hoës van Bree in Maasbree,
inclusief een glaasje bubbels.

In 2005 kwam het eetpunt tot
stand in het kader van het ‘Wonen
Welzijn Zorg’-project ‘Leven in het
dorp’. Na een enquête die gehouden
werd onder 55-plussers in Maasbree,
kwam het idee naar voren een gezamenlijk eetpunt te organiseren.
Ouderenvereniging KBO Maasbree
pakte het op en organiseert het
inmiddels ruim twaalf jaar later nog

steeds. “Vanaf de start was Eetpunt
bedoeld voor iedere inwoner van
Maasbree van 55 jaar of ouder, ongeacht het wel of niet lid zijn van de KBO
en dat is het nog steeds”, aldus de
organisatie. “De opzet is het nuttigen
van een gezonde driegangenmaaltijd,
waarbij gezelligheid en sociaal contact
centraal staan.” Nog steeds vindt elke
woensdag in de oneven weken een

gezamenlijk eetmoment plaats om
12.00 uur. De maaltijden worden
elders bereid en door vrijwilligers van
de KBO geserveerd. Gemiddeld doen
er 35 deelnemers aan mee.
Het jubileum werd onlangs gevierd
tijdens de laatste Eetpunt-bijeenkomst.
Naast de warme maaltijd kregen de
bezoekers een feestelijk glaasje bubbels geserveerd.

ADVERTENTIE W E E K 2 2
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Wandeldriedaagse Meijel
De Meijelse wandeldriedaagse vindt dit jaar plaats op woensdag 6, donderdag 7 en vrijdag 8 juni. De start en
finish van het wandelevenement is iedere dag bij het Oranje Hotel in het centrum van Meijel.

Voor tweede keer

St. Nicolaas Meijel
wint gemeentebeker
Door: schutterij St. Nicolaas
Voor de tweede keer heeft schutterij St. Nicolaas uit Meijel de gemeentebeker gewonnen. Nadat de vereniging in Baexem goede resultaten had
behaald, waaronder de eerste plaats met schieten en de gemeentebeker,
stond er nog een wedstrijd om de tweede gemeentebeker op de planning
in Budel.
Men was bang dat de hitte
parten ging spelen, maar niets was
minder waar. De regen zorgde voor
verkoeling. Zelfs het schieten werd
enige tijd onderbroken. Na de eerste
drie schietronden begon het kavelen.
Voor St. Nicolaas met de eerste drie
zestallen. Ondanks een misser was de

gemeentebeker wederom voor het
blauw van Meijel. Voor de tweede
keer dit seizoen. In de optocht werden
ook diverse prijzen behaald. De eerste
plaats voor mooiste geheel en beste
houding, Frits Smedts werd eerste
als commandant en het koningspaar
behaalde een vierde plaats.

“De wandeldriedaagse wordt
georganiseerd vóór en dóór inwoners
van Meijel”, aldus de organisatie. “Wij
hopen de deelnemers het echte
Peelgeluk te laten ervaren tijdens het
wandelen van de vele mooie routes in
en rondom Meijel. Elk jaar zorgen wij
weer voor een diversiteit aan routes
waarin al het moois van Meijel te
zien is.”
Inschrijven kan voorafgaand aan

de wandeltocht in het Oranje Hotel
van 18.30 tot 20.00 uur. Starten kan
eveneens in die periode. De uiterlijke finishtijd is iedere dag 21.30 uur.
Er kunnen twee routes gelopen worden: 5 en 10 kilometer. Rolstoel- en
scootmobielgebruikers kunnen deelnemen aan de route van 5 kilometer.
Op de routes is een rustplaats waar de
kaarten afgestempeld worden.
Op vrijdagavond worden de prijzen

uitgereikt aan iedereen die drie dagen
heeft meegewandeld. Verder is er een
prijs voor de leukste groep en de originaliteitsprijs voor de wandelaars die
op de meest originele manier deelnemen aan de wandeltochten.
Contact opnemen kan
door een mail te sturen naar
wandel3daagsemeijel@live.nl of kijk
voor meer informatie op de Facebookpagina van het evenement.

Samen de dag doornemen tijdens het koken

Ook binnen jouw budget
een keuken met bar

JUBILEUMAC TIE
Het hele jubileumjaar en
i.c.m. alle andere acties

KitchenAid
cadeau*
*bij aankoop van een keuken.

nuvakeukens.nl
Bezoek onze inspirerende keukenshowrooms in
Bergeijk | Deurne | Heerlen | Someren | Tilburg
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Parkfeesten Helden

‘Het kan zomaar de laatste editie zijn’
Het feestje ging vorig jaar augustus niet door vanwege een tegenvallende kaartverkoop. Dit jaar hoopt de
organiserende Stichting OKE dat er meer belangstelling is voor de Parkfeesten Helden, dat in september plaatsvindt. “Als dat niet het geval is, dan kan dit weleens de laatste Parkfeesten zijn”, aldus de organisatie.

Het tentfeest vindt ook dit jaar weer
plaats op de wei naast
gemeenschapshuis Kerkeböske in
Helden. Er kunnen 2.000 mensen in de
tent, maar de organisatie hoopt de
vrijdag en zaterdag op minimaal 1.000
tot 1.500 bezoekers.

Grote financiële
risico’s vorig jaar

Dj La Fuente, Dansado en de
Feestneger, ABBA Tribute, Queen
Tribute, een 100% NL-meezingfeest en

Dieter Koblenz moeten dit jaar de
bezoekers naar het Heldense
muziekevenement Parkfeesten

trekken. De vrijdag en zaterdag zijn
entreedagen, de zondag is de
traditionele gratis familiedag.

Door tegenvallende kaartverkoop
en de grote financiële risico’s die het
met zich meebracht, besloot de stichting vorig jaar anderhalve week van
tevoren het evenement af te gelasten. “We dachten met artiesten als
Miss Montreal en Douwe Bob een
goed programma te hebben, maar
dat bleek niet uit het aantal verkochte
entreekaartjes”, vertelt Jeroen Tijink
van de organisatie. “Eigenlijk moet het
helemaal niet uitmaken wie er op het
podium staan. We willen een jaarlijks
terugkerend evenement organiseren
waar mensen het gezellig hebben met
elkaar, daar gaat het om.”
Mocht de kaartverkoop, die op
vrijdag 1 juni begint, ook dit jaar
tegenvallen, dan staat Stichting OKE
voor een grote uitdaging. “Dan kan het
wel eens de laatste keer zijn dat we

dit organiseren”, aldus Jeroen. Want
dat een evenement als de Parkfeesten
wordt georganiseerd, is volgens hem
niet vanzelfsprekend. “Veel mensen, waaronder de organisatie en
het lokale bedrijfsleven, steken hun
nek uit. We willen enkel weten of
Peel en Maas wil dat Parkfeesten
blijft bestaan. Dat doen ze door ruim
van tevoren een entreebewijs aan te
schaffen. Vorig jaar kregen we na het
cancelen reacties van mensen dat ze
nog kaartjes hadden willen kopen.
Maar daar kunnen wij financieel
natuurlijk niet van uitgaan.”

Leefbaarheid Helden
De organisatie heeft zich dan ook
even afgevraagd of ze dit jaar wel een
editie zouden moeten organiseren.
Jeroen: “We hebben het toch gedaan,
omdat we de leefbaarheid in
Helden en omgeving in stand willen
houden. We denken dat Peel en
Maas dergelijke evenementen nodig
heeft. Ons motto is niet voor niets
‘Hou Helden bruisend’.”
Kijk voor meer informatie over
Parkfeesten Helden op
www.parkfeestenhelden.nl
of op de Facebook-pagina.
(Foto: Stefan Koopmans Photography)

Kindermarkt Jong Nederland Egchel
De kindermarkt van Jong Nederland Egchel vindt dit jaar voor de eerste keer plaats op het Funs
Reijnenplein in Egchel. Voorheen werd de markt bij gemeenschapshuis ‘t Erf gehouden, maar de jeugdvereniging koos voor een andere opzet. De markt vindt plaats op zondag 3 juni van 10.30 tot 12.30 uur.
Op de markt verkopen kinderen
onder meer speelgoed dat ze niet
meer gebruiken en kleren die ze niet
meer dragen. Alle kinderen krijgen
een eigen plekje op de grond aange-

wezen waar ze hun spullen mogen
uitstallen. De verkopers dienen wel
zelf een kleedje mee te nemen. Er is
geen entree bij de markt.
Bij slecht weer kan de kindermarkt

geen doorgang vinden, maar de
organisatie maakt dat in dat geval op
vrijdag 1 juni bekend. Kijk voor meer
informatie over de kindermarkt op
www.jongnederlandegchel.nl

WORKSHOP HEPPIE/KINDEREN & EMOTIES
gaat weer van start. Deze workshop is bedoeld voor
opvoeders van kinderen tot en met 12 jaar.
Heb jij nog plek in je agenda op vrijdag 8 juni, vrijdag 15 juni en
vrijdag 22 juni van 9.30-11.30 uur? Meld je dan nog snel aan
voor deze interessante workshop voor ouders/opvoeders...
Aanmelden? veerkracht@vorkmeer.nl
Wilt u meer informatie over de workshop
Heppie/Kinderen & Emoties? Zie www.vorkmeer.nl

Nieuwe bluswagen

Open dag brandweerPanningen

Voor vragen of meer info, kijk op onze website of neem contact met ons op

De brandweer van Panningen houdt op zondag 3 juni een open dag. Geïnteresseerden maken dan kennis
met het werk van de brandweer en kunnen diverse demonstraties bijwonen. Ook wordt dan een nieuw
voertuig officieel geïnstalleerd.
Tijdens de open dag neemt
de brandweerpost officieel een
nieuw voertuig in ontvangst, namelijk een waterwagen voorzien van
10.000 liter bluswater. Ook oude
en nieuwe brandweervoertuigen,
bergingsvoertuigen en voertuigen
van de politie en ambulancedienst
kunnen bekeken worden door bezoekers. Als ‘special guest’ is de E-One
crashtender van vliegbasis Volkel
aanwezig. Verder vinden er tijdens

de open dag diverse demonstraties
plaats, waarbij onder andere politiehonden hun opwachting maken en
een verkeersongeval in scène wordt
gezet. Ten slotte wordt er voorlichting gegeven via de ‘Experience Unit’
van het team BrandVeilig Leven, waar
brandweervrijwilligers vertellen over
hun hobby en waar bezoekers kunnen
ervaren hoe het is om een met rook
gevulde ruimte te moeten ontvluchten. Kinderen kunnen ook deelnemen

aan diverse activiteiten. Er is een
groot springkussen, er zijn diverse
waterspellen en kinderen kunnen
zich laten schminken. De open dag
start om 10.30 uur, vindt plaats in
en rondom de brandweerkazerne
in Panningen en duurt tot ongeveer 16.30 uur. De brandweerpost is
daarnaast op zoek naar nieuwe collega’s. Kijk voor meer informatie op
de Facebook-pagina van Brandweer
Panningen.

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

Wegens groot succes is er op
zondag 10 juni weer een carbootsale

Kennismaken Maasbrees Mannenkoor

op het Thyas Complex gelegen aan de Minister Callasstraat 9 in Panningen.

Het Maasbrees Mannenkoor houdt in juni vier open repetitiedagen om mannen kennis te laten maken met
de zanggroep. Op de maandagen 4, 11, 18 en 25 juni is het mogelijk voor geïnteresseerden om te komen
kijken bij een repetitie in MFA ‘t Hoës van Bree.

De markt wordt gehouden van 9.00 tot
15.00 uur op de wielerbaan van het
Thyas Complex. De entree is € 2,- p.p.
en kinderen tot 12 jaar gratis.

Tarieven
Auto € 8,- plus aanhanger € 10,Bus € 10,- plus aanhanger € 12,-

Heeft u nog rommel of spullen die nog
zeker een tweede kans kunnen hebben
of maakt u zelf producten dan bent van
harte welkom.

Info en reserveren
T 06-24452810
T 06-51890760
E heldensweb@outlook.com

Bij de inlooprepetities werkt
het Maasbrees Mannenkoor met
een populair repertoire. Inlopen
is geheel vrijblijvend en er zijn
geen kosten aan verbonden. “Als

het goed bevalt, is het ook mogelijk
met het Maasbrees Mannenkoor
op te treden op het rozenfestival in
Lottum op 11 augustus”, zo laat de
zangvereniging weten.

“Onze dirigent begeleidt
ons dan samen naar een mooie
uitvoering.” De repetities in juni
beginnen om 20.00 uur in ‘t Hoës
van Bree.

www.heldensmarkten.nl

12

opinie

31
05

Bespreking poll week 20

Een wake voor dode kippen gaat te ver
Een wake voor kippen houden die gedood zijn bij een brand, gaat
77 procent van de stemmers op onze poll van twee weken geleden te
ver. De actiegroep Burning Souls organiseerde onlangs twee wakes, nadat
34.000 kippen stierven ten gevolge van stalbranden.
Ergens moet een grens worden getrokken, vindt de meerderheid.
Er komen overal dieren om het leven door menselijk toedoen. Aan de andere
kant vindt de minderheid dat er juist meer aandacht moet komen voor
dierenwelzijn. Het zijn en blijven levende wezens die op een gruwelijke
manier aan hun einde zijn gekomen.

Eén van de stemmers is afkomstig uit Maasbree. Jos Janssen vindt een
wake te ver gaan. “ Ik begrijp dat je ervan schrikt, zoveel dieren het slacht
offer. Maar het gaat hier niet bepaald om gezelschapsdieren. Dan had ik
het nog kunnen begrijpen. Met honden, katten en dergelijke kun je ook een
band hebben. Met kippen echt niet. Het gaat ook niet om een geweldsdelict
zoals bij mensen vaak het geval is bij speciale herdenkingen of stille tochten.
Ook bij dieren komen die delicten voor. Hoe vaak hebben we niet al meegemaakt dat er paarden of schapen in de wei zwaar worden mishandeld en waar
de schuldigen nooit voor worden gevonden. Doe daar wat aan.”

De nieuwe privacywet gaat veel te ver
eens/oneens > www.hallopeelenmaas.nl

Vroege Zomer
Ook in Nederland is de nieuwe, strengere, privacywet sinds vrijdag 25 mei
van kracht. Hierin staat onder andere dat bedrijven, stichtingen, verenigingen
en instanties in alle Europese landen zorgvuldiger om moeten gaan met privégegevens van klanten, medewerkers en leden. Instanties die niet aan de eisen
van de wet voldoen, kunnen een boete krijgen. Hier wordt in eerste instantie
soepel mee omgegaan, meldde minister Sander Dekker onlangs wel.
De wet richt zich vooral op het opslaan en verwerken van persoonsgegevens door bijvoorbeeld bedrijven, maar ook verenigingen of stichtingen.
De hoofdregel is dat persoonsgegevens alleen in overeenstemming met de wet
en op behoorlijke en zorgvuldige manier mogen worden verwerkt. Daarnaast
mogen persoonsgegevens slechts worden verzameld als daarvoor een precieze
doelomschrijving wordt gegeven. Dat betekent vaak een hoop werk. Zo moet
iedere instantie die persoonsgegevens opslaat of verwerkt ervoor zorgen dat ze
veilige back-ups hebben en moeten er allerlei procedures vastgelegd worden.
Die wet gaat veel te ver. Voor kleine verenigingen is het ontzettend veel

werk om alles vast te leggen. Daarnaast zullen veel mensen er helemaal geen
bezwaar tegen hebben dat een club of stichting hun persoonsgegevens heeft
en zitten ze ook niet te wachten op allerlei gedoe rondom het delen van deze
gegevens. Je mag er van uit gaan dat deze instanties de gegevens niet misbruiken.
Aan de andere kant biedt de nieuwe wet ook veel voordelen. Het is nu
misschien veel werk om alles goed vast te leggen, maar daarna hebben veel
mensen er profijt van. Het is ontzettend belangrijk dat persoonsgegevens goed
beschermd worden, want er kan op veel manieren misbruik van gemaakt
worden. Dan kan zoiets beter op Europees niveau goed geregeld worden.
Daarnaast is het ook beter voor het imago van een instantie als duidelijk is
dat zij goed zorgt voor persoonlijke gegevens. Ook kan het ervoor zorgen
dat bedrijven, clubs en verenigingen beter inzicht krijgen in de gegevens.
Uiteindelijk kost de administratie ook minder werk als er minder gegevens zijn.
De nieuwe privacywet gaat veel te ver. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 21) > De Nederlandse taal verloedert door Engelse taal > eens 50% oneens 50%

De ingezonden brieven, die worden gepubliceerd in alle media-uitingen van HALLO, bevatten maximaal 350 woorden en worden met naw-gegevens geplaatst. De redactie behoudt het recht om deze in te korten. Ook kan zij brieven weigeren die
te lang zijn, te laat binnenkomen, geen nieuwe feiten bevatten of een racistische en/of grievende inhoud hebben. Ook moet de brief zakelijk van toon zijn. Er worden geen bijdragen opgenomen die elders zijn aangeboden of die reageren op wat
in andere media wordt gesteld. De redactie neemt hier geen deel aan de discussie en de brievenrubriek kan niet als rectificatie-instrument worden gebruikt.

Ingezonden brief

Glasvezelnetwerk buitengebied
Beste buurtgenoten,
Middels deze brief wil ik u graag overtuigen van het belang en de
noodzaak voor de aanleg van een glasvezelnetwerk in het buitengebied
van Helden en omstreken. Als medebewoner in het buitengebied, wil ik
iedereen vragen om zich aan te melden voor dit initiatief. De kans om
gebruik te maken van glasvezel is éénmalig. Het aantal redenen om je
hiervoor aan te melden is lang. Ik zal er enkele opnoemen.
Glasvezel heeft door de fysieke
• Het buitengebied heeft op commueigenschappen een miljoen keer
nicatiegebied een enorme achterméér capaciteit.
stand. Nu is er de kans om deze
achterstand te beslechten door met • Steeds meer televisie wordt via
internet gestreamd. Hierdoor
z’n allen te kiezen vóór de aanleg
worden televisieabonnementen
van glasvezel.
overbodig.
• Het draadloze 4G en het toe• Je bent niet meer beperkt door de
komstige 5G zijn niet afdoende
snelheid van je internetverbinding.
geschikt voor snel en betrouwbaar
Zo kun je bijvoorbeeld thuis werken,
internet, aangezien je de beschikof als hulpbehoevende via internet
bare bandbreedte moet delen.

Garagebedrijf
W. Aarts
WERKT UW
AIRCO NOG
OPTIMAAL
Kanaalstraat 80A | BERINGE
Tel.: 077 - 306 16 01

WWW.GARAGEAARTS.NL

wanneer mag uw
dekbed op vakantie?

10%

korting

op dekbed

reiniging

actie geldig tot
30

juni

Tel. 077-3072462
www.vanhalstomerij.nl

•
•

•

•

medische hulp en monitoring
krijgen terwijl je niet je huis hoeft te
verlaten.
De waarde van je woning zal stijgen.
De aanleg van een glasvezelnetwerk
is een flinke investering. Dat maakt
het Glasvezel buitenaf-project zo
uniek. Onze provincie en gemeente
maken door speciale uitzonderingen
het mogelijk om de aanleg van dit
glasvezelnetwerk gunstig te kunnen
laten uitvoeren.
Kiezen voor glasvezel is vaak niet
duurder. Mijn maandelijkse kosten
nemen niet toe, terwijl mijn internetsnelheid honderd keer hoger zal
liggen.
Het is ook mogelijk een abonnement
voor een jaar te nemen. Daarna bent

u vrij om het abonnement kosteloos op te zeggen.
De aanleg van het
glasvezelnetwerk gaat van start
als er vóór maandag 11 juni meer
dan 50 procent van de adressen
aangemeld is. De teller staat nu
op 22 procent. Je kunt wel later
glasvezel krijgen, maar de graafen aansluitkosten kunnen dan
hoger uitvallen dan nu. Binnen
10 jaar zal er geen tweede kans
op glasvezel in het buitengebied
komen. Op maandag 4 juni houd ik
een informatie- en aanmeldavond
in gemeenschapshuis Kerkeböske in
Helden, die start om 20.00 uur.
Aubert Dupont,
Helden

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 388• •5985
Beringe
phoven@gmail.com
vano
reneNH
22 37 12
• 06
ge 223
Meijelseweg 3 • Berin06
712 88 • renevanophoven@gmail.com

TUINHOUT:
LARIKSHOUT, EIKENHOUT
UIT VOORRAAD LEVERBAAR

OOK VERZORGEN WIJ
TIMMERWERKEN!

Nog een paar weken en dan
zou de zomer moeten beginnen. De kinderen tellen af en
kijken uit naar de rust en het
niets hoeven. Maar voor mezelf
is de zomervakantie waarschijnlijk de drukste werkperiode van het jaar. Geen
vakantiegevoel hier. Maar een
paar dagen samen met de
kinderen iets leuks gaan doen,
zou moeten lukken.
Ik heb alvast een voorschot
genomen op mijn zomervakantie, want de afgelopen maand
bleek die zomer al gestart. Het
zal wel uitdraaien op een nieuw
warmterecord. Iets wat allang
niet meer uitzonderlijk is.
De warmte bleek een blijvertje.
De zomerjurkjes mochten al
vroeg uit de kast en ik besloot
mijn witte benen te negeren.
Met af en toe werken in de tuin
of even buiten wegdromen met
een boek kwam het zomerkleurtje vanzelf. Elk vrij moment werd
gebruikt om te genieten. Een
halfuurtje in de hangmat, met
een dak van bladeren en bloemen boven me, was genoeg om
een beetje vakantiegevoel op te
roepen. Vrije avonden konden
spontaan ingevuld worden met
vrienden, een drankje en een
goed gesprek. En natuurlijk
vroeg dit prachtige weer ook om
meerdere ijsjesmomenten.
Zonnevitamines genoeg, met
bijbehorend goed humeur. Maar
zoals teveel van het goede nooit
goed is, begon ik nu stiekem
weer te verlangen naar een
beetje regen. En met mij de
planten nog veel meer.
De enkele buien die er vielen,
konden verrassend pittig uitpakken. Ze bleken een druppel op
de gloeiende plaat, in tegenstelling tot in Zuid-Limburg. Daar
veranderde de regen alles in een
grote modderchaos. Ook daar
zullen we in de toekomst aan
moeten wennen, want dit soort
weer-extremen zullen steeds
vaker voor gaan komen. En nu
het deze dagen tropisch is, zoek
ik toch maar de koelte van ons
huis op. Even een tandje terug.
Dat verfrissende briesje komt
vanzelf wel weer.
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Draagt u ook uw groen steentje bij aan de strijd tegen kanker?

Taxus Taxi in 2018 ook in Peel
en Maas weer actief

Stichting Taxus Taxi bestaat uit een klein,
hecht team dat zich vol enthousiasme en
betrokkenheid inzet om taxussnoeisel in te
zamelen voor de wereldwijde ‘strijd tegen
kanker’. Het enorme enthousiasme van mensen
die het initiatief wilden steunen, zorgen voor een
groot succes. Inmiddels is Taxus Taxi uitgegroeid
tot een professionele en betrouwbare stichting
en sluiten steeds meer gemeenten aan om een
bijdrage te leveren aan deze strijd.
Ophalen van taxussnoeisel
Vanaf vorig jaar heeft de gemeente Peel en Maas zich bij Taxus taxi aangesloten.
Het uitgiftepunt voor de gratis opvangzeilen en tassen is: milieupark - Industrieterrein
114 (zone 55) – Panningen: openingstijden: zie www.peelenmaas.nl. Vanaf 1 juni kunt u de
opvangzeilen en de Taxus Taxi Tassen gratis afhalen zodat alle inwoners van Peel en Maas
hun taxussnoeisel kunnen aanleveren. Ook bij Welkoop, J. F. Kennedylaan 12A in Panningen
kunt u gratis opvangzeilen en tassen ophalen. Via de opvangzeilen wordt het knipsel schoon
opgevangen en in de speciale tassen op een luchtige manier bewaard. U moet zelf de Taxus Taxi
inschakelen voor het kosteloos ophalen van uw taxusknipsels. Via www.taxustaxi.nl/afspraak
kunt u een ophaalverzoek indienen. Mede door het inleveren van onze en uw taxussnoeisel kan
Taxus Taxi een bijdrage leveren ‘in de strijd tegen kanker’.
Wanneer begint de inzameling?
Vanaf 4 juni 2018 is het mogelijk om via de website of telefonisch een afspraak te maken.
De stichting haalt het snoeisel dan kosteloos binnen 24 uur, voor de deur, op. De einddatum
van de inzameling is niet bekend. Zolang er onvoldoende taxusknipsels zijn, gaat de stichting
door met inzamelen. Via www.taxustaxi.nl vindt u altijd de laatste informatie, evenals de
antwoorden op de meest gestelde vragen.

Hoe herken ik de bruikbare taxus?
De Taxus Baccata is geschikt voor het geneesmiddel Taxol. Deze taxussoort komt in ruim 80%
van de tuinen voor. Kenmerk: de blaadjes zitten als vlakke vogelveertjes aan weerszijden van
de takjes. Wij zamelen alleen de eenjarige scheuten in van de Taxus Baccata. Het taxussnoeisel
(de scheuten) mogen een maximale lengte hebben van 20-30 centimeter. En alleen afkomstig
zijn van een haag of struik die ieder jaar wordt gesnoeid. Bij een haag die niet ieder jaar
gesnoeid wordt ontstaat houtvorming. Helaas kunnen wij dat gedeelte van de taxushaag niet
gebruiken. Ook hele taxusbomen of complete hagen worden niet door ons opgehaald.
Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Pim Hillen via pim.hillen@peelenmaas.nl

Beperkte dienstverlening

• Vrijdag 1 juni zijn we in verband met de jaarlijkse Personeelsdag de gehele dag
gesloten. U kunt tussen 9.00 en 10.00 uur wel terecht voor het doen van geboorte- of
overlijdensaangifte. De Bibliotheek is geopend van 8.30 uur tot 17.00 uur.
Onze dienstverlening wordt mede mogelijk gemaakt door de verregaande inzet van
ICT systemen. Regelmatig is onderhoud nodig om de dienstverlening voor morgen te
garanderen. Tijdens dit onderhoud kunnen we u niet van dienst zijn en daarom zijn we
gesloten of is onze dienstverlening beperkt.
• Donderdag 14 juni is er vanaf 13:00 uur geen publieke dienstverlening voor Vergunningen,
Toezicht en Handhaving (VTH), Werk en Inkomen, Jeugd en Zorg én Burgerzaken. Vanaf
13.00 uur is het aanvragen van documenten, verklaringen en uittreksels (Burgerzaken) niet
meer mogelijk. Het afhalen van aangevraagde paspoorten, identiteitskaarten en rijbewijzen
is wel mogelijk. Voor spoedgevallen neem contact op met het 077 306 66 66 of WhatsApp:
06-12 36 09 04. De Bibliotheek is geopend van 8.30 uur tot 17.00 uur.

Glasvezel nu of nooit!
Met nog 1,5 week te gaan,
heeft 17% van de inwoners zich
aangemeld voor glasvezel.
Veel mensen wachten tot het
laatste moment. Kom nu in actie,
vergelijk aanbieders, kosten en stel uw vragen aan lokale verkooppunten en ambassadeurs.
Maak voor maandag 11 juni een keuze en sluit een abonnement af. Alleen als 50% of meer
van de inwoners in het buitengebied een abonnement nemen wordt glasvezel aangelegd.
Alle informatie vindt u op www.glasvezelbuitenaf.nl. Het is nu of nooit!

Knipvoorwaarden
Wanneer u wilt deelnemen aan de inzamelactie moet u voorafgaand aan het snoeien op de
hoogte zijn van de knipvoorwaarden. Deze voorwaarden zijn erg belangrijk omdat het snoeisel
anders onbruikbaar is.
• De stichting zamelt alleen eenjarige scheuten (maximaal 20-30 cm) van de Taxus Baccata in.
• Het moet vrij zijn van takken, steen, zand en blad. Het opvangzeil en de Taxus Taxi Tas
helpen hierbij.
• Maak direct na het snoeien een afspraak zodat het snoeisel altijd vers is.
Broei is de grootste boosdoener als het gaat om de bruikbaarheid van taxussnoeisel.
De fermentatie van het verse groen zorgt ervoor dat de bruikbare stof wordt afgebroken.
Dit is te voorkomen door in het midden van het snoeisel een kuil te maken ter grote van
een voetbal. Verdere uitleg en een instructievideo zijn te vinden op www.taxustaxi.nl/
knipvoorwaarden
Bied het snoeisel bij het gebruik van eigen materialen nooit aan in plastic. Plastic laat geen
lucht door, de taxussnoeisel zal daardoor gaan broeien.
• Druk het taxussnoeisel in de tas niet aan.
• Vul de tas t/m juli tot maximaal de helft. Vul de tas vanaf augustus maximaal.
• Zet het snoeisel zoveel mogelijk in de schaduw.
• Dek de taxus nooit af, ook niet als het regent. De taxus mag gerust nat worden.
• De service van de Taxus Taxi is een gratis mogelijkheid om op een zeer toegankelijke
manier deel te nemen in de strijd tegen kanker. Het stemt de stichting dan ook trots dat
zoveel mensen samen met hen de strijd tegen kanker aangaan. Om het financieel haalbaar
te houden moet ze desondanks een minimaal aan te leveren hoeveelheid hanteren.
Snoeisel is aan de stichting aan te bieden vanaf één volle kruiwagen of half gevulde Taxus
Taxi Tas. Heeft u te weinig snoeisel om dit te laten ophalen en wilt u toch deelnemen?
Snoeit u dan tegelijk met uw buurtgenoten om zo toch gebruik te kunnen maken van de
gratis inzameldienst.

Aankondiging Besluitvormende
Raadsvergadering
Op dinsdag 05 juni 2018 wordt vanaf 19.30 uur een Besluitvormende Raadsvergadering
gehouden in het Huis van de Gemeente, Wilhelminaplein 1, 5981 CC Panningen.
De uitgebreide agenda met toelichting per onderwerp en bijbehorende stukken kunt u
raadplegen op de website: www.peelenmaas.nl > bestuur en organisatie > gemeenteraad >
besluitvormende raadsvergadering > datum 05 juni 2018.
De vergadering kunt u op internet volgen via de link naar de webcast:
https://channel.royalcast.com/peelenmaas.
U kunt ook op www.peelenmaas.nl of www.peelenmaas.eu de link aanklikken.
Voor de vergadering staan de volgende onderwerpen op de agenda:
1. Benoeming plaatsvervangend voorzitter van de raad. (2018-029)
2. Bestemmingsplan de Keup (2018-020)
3. Zienswijzen van diverse gemeenschappelijke regelingen
4. Bespreking coalitieakkoord 2018 – 2022. (2018-036)

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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PvdA/GroenLinks negeert uitnodiging coalitie

Piketpaaltjes gemeenteraad uitgezet
Tijdens de eerste vergadering na de installatie van de nieuwe gemeenteraadsleden
en de wethouders zijn de piketpaaltjes uitgezet. De op het eerste oog weinig
opzienbarende agenda zorgde uiteindelijk toch voor discussie tussen coalitie en oppositie.
Het coalitieakkoord, dat een week eerder al was gepresenteerd, deed het meeste stof
opwaaien. Het voorstel om het akkoord na afloop van de vergadering op informele wijze
te bespreken kon op veel kritiek rekenen van PvdA/GroenLinks. Het coalitieakkoord,
getiteld ‘Geef de ruimte!’, komt in een volgende vergadering op de agenda van de raad.

maar ook dat voorstel werd unaniem aangenomen. Hoe anders was dat met het voorstel voor de
beslissing op bezwaar tegen het voorlopig ontwerp van de herinrichting van de omgeving van het
Huis van de Gemeente. Procedureel waren de partijen het snel eens, namelijk dat het bezwaar
niet ontvankelijk is, maar politiek allerminst. Raf Janssen van PvdA/GroenLinks wilde de politieke
discussie over het besluit graag voeren, omdat de mogelijkheid om te bouwen een belangrijk
argument was om voor deze variant te kiezen. Ook wilde gaf hij aan te willen onderzoeken of er
afspraken zijn gemaakt met de bezwaarmaker waar de gemeente zich dan aan moet houden.
Wethouder Sanders probeerde helderheid te scheppen en gaf aan dat bij zijn weten de enige
afspraken die gemaakt zijn gaan over “een stukje park waar niet gebouwd mag worden”,
maar daar gaat het nu niet over. Toen het bestemmingplan is gewijzigd is daar geen bezwaar tegen
gemaakt, waarmee het bestemmingsplan onherroepelijk is geworden. De enige mogelijkheid om
nog bezwaar te maken is bijvoorbeeld wanneer een bouwvergunning wordt afgegeven en de kans
van slagen is “zeer klein”, aldus wethouder Sanders.
PvdA/GroenLinks stapt op
Nadat de raad unaniem had ingestemd met de vier agendapunten, sloot burgemeester
Delissen de vergadering om over te gaan naar de informele bespreking van het coalitieakkoord.
Annigje Primowees liet nogmaals blijken dat PvdA/GroenLinks het principieel niet eens was met
de gang van zaken. Ze beschreef het voorstel als “een karikatuur” en voelde zich als oppositie
“niet serieus genomen”. De fractie van PvdA/GroenLinks voegde de daad bij het woord door de
raadszaal eensgezind te verlaten.

Na de opening door burgemeester Delissen was er eerst ruimte voor vragen vanuit de raad.
Als eerste kwam Sandy Janssen van het CDA aan het woord. Hij vroeg mede namens zijn collega
Peter Nouwen naar de stand van zaken rond de aanmelding voor glasvezel in het buitengebied. In de
media waren namelijk tegenstrijdige berichten verschenen over de animo. Wethouder Paul Sanders
antwoordde geruststellend dat het volgens deskundigen gebruikelijk is dat de aanmeldingen laat op
gang komen. Wel gaf hij desgevraagd aan dat de norm van 50% geldt voor het gehele gebied. Dus als
de grens van 50% niet wordt gehaald in de regio, dan wordt er nergens glasvezel aangelegd, ook
niet als in de gemeente Peel en Maas meer dan 50% van de gegadigden zich aanmeldt. Wethouder
Sanders zegde toe dat komende week een brief uitgaat naar bewoners van het buitengebied. Daarin
worden zij nogmaals gewezen op het initiatief om glasvezel aan te leggen op het platteland.
Geen gasaansluiting nieuwe woningen
Roel Boots van het CDA stelde vervolgens een aantal vragen over het besluit van minister
Ollongren dat er vanaf 1 juli van dit jaar geen nieuwe woningen met gasaansluiting mogen
worden gebouwd. Ook deze vraag werd beantwoord door wethouder Sanders, die aangaf
dat dit besluit een grote impact zal hebben. Het gaat om nieuwe bouwaanvragen van kleine
gebruikers, dus particulieren en kleine bedrijven. Gemeenten krijgen de mogelijkheid
uitzonderingen aan te wijzen, maar onder welke voorwaarden is nog niet bekend.
Een van de problemen bij de uitvoering is dat er een tekort is aan installateurs die een
warmtepomp kunnen installeren. Wethouder Sanders gaf aan in gesprek te gaan met de
installatiebranche en met onderwijsinstellingen om dit probleem aan te pakken.
Coalitieakkoord op de agenda
De vaststelling van de agenda bleek minder eenvoudig dan op het eerste oog zou lijken.
Coalitiepartners CDA, Lokaal Peel en Maas en VVD hadden namelijk voorgesteld om na
afloop van de formele vergadering het coalitieakkoord, met als titel ‘Geef de ruimte!’, te
bespreken op informele wijze. Het doel was om opmerkingen, aanvullingen en suggesties
van de oppositiepartijen én van het publiek op de tribune te verzamelen en te verwerken.
PvdA/GroenLinks was allerminst gecharmeerd van dit voorstel. Annigje Primowees stelde
dat de coalitie met dit voorstel de oppositie “met hele mooie woorden eigenlijk monddood”
maakt. Ze merkte terecht op dat vier jaar geleden het coalitieakkoord ook als agendapunt is
behandeld, en deed de opmerking van Rob Willems dat het procedureel niet zou kunnen af
als “flauwekulargument”. Raadslid Primowees leek er daarbij van uit te gaan dat de coalitie
van plan was het akkoord buiten de agenda te houden. Dat bleek uiteindelijk niet het geval:
het coalitieakkoord wordt -met eventuele aanpassingen en aanvullingen- in een volgende
raadsvergadering als agendapunt behandeld.
Kort en krachtig
De twee onderwerpen die volgden, over het gemeenschapshuis in Koningslust en het
bestemmingplan Buitengebied Heihorst, waren weinig feitelijk hamerstukken. Frits Berben
van PvdA/GroenLinks stelde bij het laatstgenoemde onderwerp de vraag hoeveel ruimte-voorruimte kavels er nog beschikbaar zijn in Peel en Maas. Dit was voor wethouder Rob Wanten de
eerste keer dat hij formeel aan het woord kwam in een raadsvergadering, en liet zien dat hij zich
goed van voorbereid. Hij greep deze kans aan om duidelijk te maken dat ook wethouders kort
en krachtig kunnen formuleren. Zijn volledige antwoord op de vraag van raadslid Frits Berben
luidde: “Twee.” Een kernachtiger ‘maiden speech’ is moeilijk denkbaar.
Bezwaar niet ontvankelijk
Over het bestemmingsplan Heibloemseweg 24 - Peelstraat 87 Panningen was iets meer te doen,

Geen kartelvorming
De informele bespreking van het coalitieakkoord begon met een korte toespraak van Ton Hanssen,
voormalig raadslid. Hij drong er bij de partijen op aan vooral niet aan “kartelvorming” te doen en
raadsleden zonder last of ruggenspraak te laten stemmen. Hij deed een oproep aan de raadsleden
om geen besluiten te nemen die niet belang dienen van de burger. Een oproep die vanzelfsprekend
op veel bijval kon rekenen, met de kanttekening van onder meer Geert Segers van de VVD dat de
partijen geen coalitie zijn aangegaan om het niet met elkaar eens te zijn.
Wethouder Wim Hermans benadrukte nogmaals dat het brede coalitie-akkoord ruimte
biedt voor individuele koers en dat het nadrukkelijk niet de opzet was om het akkoord uit de
besluitvorming te halen.
Reactie AndersNu
Vervolgens kreeg Peter Craenmehr van AndersNu het woord en mocht zijn reactie geven. Hij vroeg
zich af of de opstellers van het akkoord bij de titel wellicht de Z zijn vergeten. “In plaats van
‘wenkend’ ‘zwenkend’? Je kunt er namelijk nog alle kanten mee op.”
Hij benoemde enkele speerpunten, zoals het opvangen van arbeidsmigranten, goede
communicatie, het afschaffen van regels en handhaving. Bij dat laatste refereerde raadslid
Craenmehr op het uitblijven van handhaving bij een aantal campings. “Daar hebben we besluiten
genomen maar er wordt niet gehandhaafd. Dat wordt allemaal op de lange baan geschoven.”
Verder zei Peter Craenmehr te hopen dat raadsvoorstellen worden geschreven in de vorm van
leesbare A4-tjes met een heldere planning. Ook pleitte hij voor een andere vergaderstructuur,
waarbij vragen aan een ambtenaar of externe deskundige gesteld zouden kunnen worden.
Tot slot hoeven stukken wat hem betreft minder snel als vertrouwelijk bestempeld te worden.
Ontbrekende onderwerpen
Op vraag van wethouder Sanders gaf Ton Hanssen aan dat hij twee belangrijke onderwerpen
mist: duurzaamheid en intensieve veeteelt. Beide onderwerpen worden namelijk niet expliciet
besproken, constateerde hij. “Duurzaamheid heeft geen speciale aandacht gekregen terwijl het
toch zo belangrijk is.” Over de intensieve veeteelt zei hij dat “de laatste tijd […] steeds meer artikelen
in de krant [verschijnen] dat die filters, die biowassers, niet zo goed werken als men dacht.” Hij zei
nu anders te zullen stemmen, wetende dat de werkelijkheid weerbarstiger is dan de theorie.
Aandacht voor gehandicapten
Burgemeester Delissen gaf het woord ook nog aan ‘meneer Jeroen’, die de burgemeester eerder al
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had aangesproken over het coalitieakkoord. Jeroen Volkers, bestuurslid van Stichting Gehandicaptenplatform Peel en Maas, constateerde dat twee belangrijke begrippen niet in het coalitieakkoord
staan: ‘gehandicapten’ en ‘VN-verdrag inzake gelijke rechten voor mensen met een beperking’.

Raad en College
stellen zich voor

Rectificatie
raadsnieuws
vorige week

Totstandkoming coalitieakkoord
Wethouder Hermans zei in een reactie dat deze onderwerpen zeker is besproken, maar dat het
er inderdaad niet expliciet in is verwoord. Hij greep de gelegenheid aan om uit te leggen hoe het
akkoord tot stand is gekomen en hoe de belangen van alle partijen behartigd zullen worden.
“De verkiezingsprogramma’s van de coalitiepartijen zijn vergeleken, over elkaar gelegd, en daar
is dit de resultante van, waar we het samen over eens zijn en wat we samen willen bereiken.
Maar alle partijprogramma’s hadden ook individuele speerpunten per partij en die zaten
meer in de uitwerking. […] Die speerpunten, en dat is misschien ook ter geruststelling van de
buitenring [de publieke tribune, red], die willen wij als coalitie aan het college aanbieden en
voorleggen om die te vertalen in een uitvoeringsprogramma.”

Vorige week donderdag (24 mei
2018) stond de middenpagina van de
HALLO Peel en Maas in het teken van
de nieuwe gemeenteraad en de nieuwe
wethouders.

Oproep
Vivian Moonen van het CDA deed nog een oproep aan de coalitie om de toegankelijkheid en
betaalbaarheid van de zorg concreter te maken. Ook gaf ze aan kansen te zien om in het kader
van ruimte bieden voor waardevol ondernemen aan te haken bij Horst Gezondste Regio 2025.
Rob Willems van Lokaal Peel en Maas stelde aansluitend vast dat het coalitieakkoord voldoende
ruimte laat voor discussie, ook tussen de coalitiepartijen, maar dat het een solide basis is voor de
komende vier jaar. Hij sloot af met de opmerking dat hij de handreiking aan de oppositie gestand
wil doen en dat het akkoord wat hem betreft geagendeerd wordt voor een van de volgende
raadsvergaderingen. Burgemeester Delissen zegde na een suggestie van raadslid Tiny Valkx toe
dat dit al op 5 juni zal zijn, voor zover de agenda dit toelaat. Zo krijgt PvdA/GroenLinks alsnog de
ruimte om inhoudelijk te reageren op het akkoord. En dat ze dat zullen doen, staat buiten kijf.

Ben jij student én wil je geld verdienen? Zelf je uren bepalen én
werken bij een van de grootste
opleiders van Nederland?

Per ongeluk is de foto van raadslid
Jeanne Hesen (VVD) niet meegenomen in
deze publicatie. Onze excuses hiervoor.

Jeanne Hesen
VVD

Hadé Collection

Gezocht:
STUDENTEN
voor onze
KLANTENSERVICE
m/v

VOOR SFEER IN HUIS

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

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

www.hadecollection.nl

Dan zoeken we jou!
NHA opleidingen, gevestigd in Panningen, zoekt ter ondersteuning van de afdeling klantenservice studenten die communicatief sterk en klantgericht zijn.
Je gaat aan de slag in een team van leuke collega’s. Samen
staan jullie onze klanten telefonisch, via e-mail, social media
en chat te woord.
De werktijden zijn flexibel, dus kun je gewoon naar jouw
(sport)vereniging blijven gaan. Doordeweeks werken we tot
21:00 uur en op zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur.
Ben jij vrolijk, enthousiast en klantvriendelijk?

Industrieterrein 37 • 5981 NK Panningen

a320518

Neem dan vandaag nog contact met ons op! Stuur een korte motivatie met je persoonlijke gegevens en (pas)foto naar
personeelszaken@nha.nl en wij nemen z.s.m. contact met je op!

HORTENSIA
DAGEN
2-3-8-9-15-16 JUNI
VAN 9.30-16.30 UUR

AANBIEDING:

div. srt. hortensia’s 10 voor € 35.00
Ook ruime keus in vlinderstruik e.a.
heesters/planten.
Info bel 06-40327108 of zie:

www.veld-tuinplanten.nl
Oude Heldenseweg (naast 13a) Maasbree
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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.

Raadslid Hans Vaessen
Ik ben geboren in Maasbree, maar heb van mijn 21e tot mijn 26e in
Venlo gewoond. Daarna 15 jaar in Eindhoven en in 1986 kwam ik terug
naar Maasbree. Ik werkte bij Elzevier-opleidingen in Arnhem.
In 2005 ben ik de politiek in
gegaan en werd ik in 2006 gekozen
als raadslid van de toenmalige
gemeente Maasbree. Ik werd direct
fractievoorzitter. Vrij snel na de
benoeming begonnen de eerste
gesprekken over de fusie tussen
Helden, Kessel, Meijel en Maasbree.

In 2010 ben ik raadslid geworden van
de nieuwe gemeente Peel en Maas.
Die vier jaar zijn grotendeels gebruikt
om één gemeente te worden met één
cultuur en om alle verordeningen op
elkaar af te stemmen.
In 2012 ben ik voorzitter geworden van de kartrekkersgroep die

de nieuwe MFA in Maasbree ging
bouwen. Nu deze klus grotendeels
geklaard is, wil ik mij weer aan het
politieke werk wagen. Dit zal voorlopig gedurende korte tijd zijn. Ik zal
namelijk begin 2019 vrijwillig plaats
maken voor Ebie Peeters uit Maasbree
die nu nog niet in de raad mag, omdat
ze nog geen 18 jaar is. Ebie heeft
een geweldige verkiezingscampagne
gevoerd en enorm veel stemmen
gehaald.

NIEUW: vanaf vrijdag 1 juni

OVENVERS
GEBAKKEN
BROOD
DE HELE
DAG DOOR

Het oudste raadslid staat dan zijn
plaats af aan het toekomstig jongste
raadslid. Natuurlijk vind ik het jammer
dat ik vanuit de raad maar kort verder
kan werken aan een betere zorg.
Ik hoop dat ik de komende maanden
met een aantal van mijn speerpunten
een begin kan maken, die anderen
daarna kunnen afwerken. Ik heb er
vertrouwen in.
Hans Vaessen,
raadslid CDA Peel en Maas

Bent u ook zo dol op knapperig
brood, vers uit de oven? Dan
hebben wij bij ALDI Meijel, vanaf
vrijdag 1 juni smakelijk nieuws
voor u. Want voortaan vindt u
bij ons allerlei versgebakken
broden en broodjes, gebakken
door speciaal opgeleide
medewerkers. Én uiteraard voor
een ALDI-prijs!
Hoge kwaliteit. Lage prijs.
Natuurlijk ALDI.

Zonnedauw 6, Meijel
aldi.nl

Auto Hunnekens Meijel, sinds 1981

Op zoek naar een garage
bij u in de buurt?
Bij ons bent u van harte welkom!
Kerkstraat 20A Meijel - T 077 - 466 1852 - www.autohunnekens.nl

t!
Ook al heeft u ‘m elders gekoch

‘Fijn om inmiddels de
3e generatie van onze
klanten te helpen’
ger
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Bijdrage Rabobank
aan 5x Beringen
Stichting Dorpsevenementen Beringe ontvangt een cheque van
5.000 euro van Rabobank Peel, Maas en Leudal. Het geld is bedoeld voor
de organisatie van 5x Beringen in 2019. De bijdrage komt uit het ‘Ik doe
met je mee-fonds’ van Rabobank Peel, Maas en Leudal.
“5x Beringen is een uniek
evenement dat inwoners van dorpen
en steden met naam Beringe of Be(h)
ringen verbindt”, vertelt Roger Gielen
van Stichting Dorpsevenementen
Beringe. “In 2019 is óns Beringe in
Peel en Maas weer aan de beurt om
het te organiseren en dan is het fijn
dat we kunnen rekenen op een
bijdrage van de Rabobank.” Rabobank-

ambassadeur Anja Hendrix-Jacobs:
“Het ‘ik doe met je mee fonds’ is één
van de manieren waarop Rabobank
bijdraagt aan de regio. Nieuwe
maatschappelijke initiatieven
ontvangen een bijdrage uit dit fonds
en hoewel 5x Beringen niet nieuw is,
is de commissie die de aanvragen
beoordeelt, toch van mening dat dit
initiatief een bijdrage verdient.”

Nieuwe naam en logo

Open dag jubilerende
Theaterwerkplaats
Dineren met Bevo
Maasbree
De Theaterwerkplaats in Maasbree gooit op zaterdag 2 juni haar
deuren open tijdens een open dag in ‘t Mafcentrum in Maasbree. Dit om te
vieren dat de locatie, die fungeert als een soort dagbesteding, haar eerste
lustrum viert. Die dag worden ook de nieuwe naam en het nieuwe logo
onthuld.

De handbalzaal van handbalclub Bevo Hc uit Panningen deed vrijdag 25 mei dienst als dinerlocatie voor het Bevo Dinner Event. Het thema van deze avond was ‘Gezondste Regio 2025’. In het
kader daarvan waren er diverse gastsprekers die iets met voeding te maken hebben, waaronder
burgemeester Wilma Delissen-van Tongerlo, gedeputeerde Marleen van Rijnsbergen, LLTB-voorzitter
Léon Faassen en Bevo-voorzitter Mustafa Amhaouch. De gasten kregen een viergangendiner dat
werd uitgeserveerd door het eerste herenteam. De drankjes werden door het eerste damesteam
rondgebracht. Het akoestische kwartet Kate Moon speelde de muziek. (Foto: Jack Jacobs)

Eurosteel BV gevestigd te Venlo is gespecialiseerd in het ontwikkelen en produceren van
uitrustingsstukken voor wegenbouw-, recycling- en grondverzetmachines. De organisatie
heeft in ruim 30 jaar een uitstekende naam verworven binnen de bouwmachine branche.
Onze kwaliteitsproducten worden onder eigen geregistreerde merknamen geleverd aan
klanten door geheel Europa. De klanten zijn voornamelijk dealers en importeurs van
graafmachines en wielladers.In onze moderne vestiging worden door een enthousiast team
van ruim 50 medewerkers geheel in eigen huis en met behulp van de modernste machines
enkel stuks en kleine series ontwikkeld en gefabriceerd.
Ter uitbreiding van onze afdeling engineering zijn wij op zoek naar een enthousiaste en
gemotiveerde:

Engineer M/V Fulltime
Takenpakket:
• tekenen/construeren van uitrustingsstukken
in Autodesk Inventor.

De Theaterwerkplaats startte in
2013 als het project ‘Kunst Verbind(e)
t’, dat zich richtte op de sociale en
economische opname van mensen in
een kwetsbare positie in Nederland
en Duitsland. Inmiddels is het initiatief
een plek waar jongeren en (jong)
volwassenen terecht kunnen met
psychatrische, sociaal-emotionele,
maatschappelijke, financiële
of werkgerelateerde vragen en
tegelijkertijd creatief bezig kunnen
zijn. Hiervoor hoeven ze geen
diagnose te hebben.
In plaats van traditionele dagbesteding, is het een omgeving van

‘zelf-behandeling’. Burgers komen
met elkaar in contact en doen verder wat zij leuk vinden. “Muziek,
karaoke, dans, plaatjes draaien,
videobewerking, houtbewerking,
schilderen, samen koken. Van alles
is mogelijk”, aldus de organisatie.
De Theaterwerkplaats is vijf dagdelen
per week geopend.
De open dag is vrij toegankelijk en duurt van 11.30 tot 17.00
uur. Die dag worden ook de nieuwe
naam en het nieuwe logo onthuld.
De Theaterwerkplaats is gevestigd
in ‘t Mafcentrum in Maasbree aan de
Pastoor Leursstraat.

Functie-eisen:
• in bezit van HTS werktuigbouwdiploma;
• verantwoordelijkheidsgevoel;
• goede contactuele eigenschappen;
• flexibele en proactieve houding;
• bereidheid tot het volgen van cursussen.

Arbeidsvoorwaarden:
Naast een marktconform salaris heeft Eurosteel
een uitstekend pakket arbeidsvoorwaarden
volgens de CAO metaalbewerkingsbedrijf.
Na gebleken geschiktheid kan een vast
arbeidscontract volgen.
Sollicitaties:
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met dhr. Wilbert Linssen (technisch
manager). U vindt ook meer informatie over
de vacatures op www.eurosteel.nl/vacatures

Uw schriftelijke sollicitatie inclusief uitgebreide CV ontvangen wij graag voor 15 juni.
Eurosteel BV t.a.v. Mevr C. Joosten
Van Heemskerckweg 10 (Trade Port West 8014)
5928 LL VENLO, T: 077 - 387 60 60
E: c.joosten@eurosteel.nl, I: www.eurosteel.nl
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Glasvezel in het buitengebied

‘Steeds meer data uitwisselen ondernemers’
Inwoners van het buitengebied in Peel en Maas kunnen zich tot maandag 11 juni aanmelden voor glasvezel. Om het snelle internet op het
platteland te realiseren, moet echter minimaal de helft van de regio
Noordwest Limburg zich hiervoor aanmelden. De teller staat nu op
22 procent en dat is prima, volgens initiatiefnemer Glasvezel Buitenaf.
Glasvezel is een dunne glasdraad
die signalen over grote afstand kan
sturen voor internet, televisie en bellen. Het is sneller dan de kabel of
ADSL, kan een hogere internetsnelheid
aan en de up- en downloadsnelheid is
hetzelfde. Mensen die in het buitengebied wonen hebben momenteel vaak
geen of traag internet via de kabel.

Minimaal 50 procent
moet meedoen
Glasvezel buitenaf is een telecommunicatiebedrijf dat samen met
providers glasvezel wil aanleggen in
het buitengebied van de gemeenten Peel en Maas, Leudal, Maasgouw
en Nederweert. Om het rendabel te
maken, moet minimaal 50 procent van
de inwoners van de buitengebieden
zich op maandag 11 juni hebben aangemeld. Alleen dan wordt in 2019 de
glasvezel gelegd. “Inmiddels staat de
teller op 22 procent”, aldus Glasvezel
buitenaf. “Dit ligt in lijn met onze

ervaringen in andere deelgebieden
en is een prima percentage voor deze
fase van de campagne. De ervaring
leert dat veel bewoners zich pas aanmelden in de laatste weken en zo gaat
het in de andere gebieden ook.”
Een reden om niet mee te doen, is
volgens het telecommunicatiebedrijf
dat het internet volgens bewoners
nog goed genoeg is. “Maar als je kijkt
naar de snelle ontwikkelingen en de
nieuwe toepassingen is het nog maar
de vraag of dat over twee jaar ook nog
voldoende is.” Hoeveel procent van de
inwoners in het buitengebied van Peel
en Maas zich tot nu toe heeft aangemeld, wil Glasvezel buitenaf niet zeggen. Enkel dat dit ‘in lijn loopt met de
verwachting’.

mate waarin je als agrarisch ondernemer gegevens en data moet uitwisselen, wordt steeds groter”, vertelt hij.
“Dan gaat het over de teelt, informatie over het perceel of andere data.
Ook gebruiken wij computerprogram-

ma’s en werken we veel in de ‘cloud’.
Nu redden we het misschien wel met
de snelheid, maar de ontwikkelingen
gaan zo snel dat we ook meer snelheid nodig gaan hebben in de nabije
toekomst. Daarbij zou het kunnen

betekenen dat ik ook thuis als particulier, want ik woon buitenaf, sneller
internet zou krijgen. En dat is mooi
meegenomen.”
Kijk voor meer informatie op
www.glasvezelbuitenaf.nl

Kindcentrum Meijel

Nieuw beweegprogramma
Bij het Kindcentrum Meijel werd op woensdag 23 mei het startschot gegeven aan het nieuwe beweegprogramma Ben Bizzie Meijel. Liefst 529 kinderen hadden zich verzameld op het schoolplein waar de mascotte Ben
Bizzie werd voorgesteld en waar de kinderen vervolgens samen bewogen.

Meer snelheid nodig
Bloembollenkweker Peter van
Meijel uit Maasbree is één van de
ondernemers in het buitengebied die
zich heeft aangemeld en hoopt dat
er glasvezel wordt aangelegd. “De

BANENMARKT
TECHNIEK

DONDERDAG 7 JUNI
16:00 - 19:00 uur

“Ben Bizzie is het nieuwe
beweegmaatje van alle kinderen in
Meijel”, zo laten de verschillende
organiserende partijen weten. “Samen
met Ben Bizzie gaan de kinderen meer
en vooral beter bewegen. We maken
van de gezonde en actieve keuze een

vanzelfsprekende keuze. Niet alleen
op school, maar ook daarbuiten.”
De hele dag stond op woensdag
23 mei in het teken van bewegen
en plezier. Samen met de leerlingen
gaven de directeur en het
beweegteam de aftrap door samen

te bewegen. Het beweegprogramma
is een initiatief van Kindcentrum
Meijel, sportbureau Negen en
Peelgeluk.
Kijk voor meer informatie op
www.benbizziemeijel.nl of kijk op de
Facebook-pagina.

Werken bij John Deere?
Tijdens onze banenmarkt kun je
geheel vrijblijvend kennis maken
met de vacatures binnen onze
productieafdelingen.

Wie zoeken wij?

-Assemblage Monteurs
-Lassers
-Medewerkers Testafdeling
-Verfspuiters
-Kwaliteitsmedewerkers

Meld je aan!

via HRWZ@JohnDeere.com
Inschrijven kan tot en met 5 juni 2018
(tevens bereikbaar voor al je vragen)

John Deere Fabriek Horst B.V.
Energiestraat 16
5961 PT Horst, Nederland

Deere & Company is wereldwijd de grootste fabrikant van landbouwwerktuigen, die in meer dan 160
landen zaken doet en meer dan 56.000 mensen in dienst heeft wereldwijd. John Deere Fabriek Horst
B.V. produceert en ontwikkelt in Horst gewasbeschermingsmachines en biedt momenteel werk
aan ± 200 personen.

Kijken bij de aspergeboer
Het AspergeGilde organiseerde op zondag 27 mei een open dag bij het familiebedrijf Wulms in
Kessel, dat asperges teelt. Bezoekers konden zich rond laten leiden over de aspergevelden en kregen
uitleg over het sorteerproces in de loods en andere werkzaamheden. Daarnaast waren er diverse
hapjes van de barbecue.
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Ouder-kind-toernooi
Baarlose tennisvereniging
Het jaarlijkse ouder-kind-toernooi van tennisvereniging LTC Tonido uit Baarlo was een succes, zo laat de
vereniging weten. Het toernooi werd gehouden op tweede pinksterdag op het tennispark in Baarlo.

sport 19

Pien Sanders
Limburgs
kampioen turnen
Door: turnvereniging SSS/Concordia
De LK-finales turnen voor de D1 en D2 en Div 4 en 5 vonden op
zaterdag 26 en zondag 27 mei plaats in Heerlen. De leden van SSS/
Concordia deden ook mee aan de wedstrijd en Pien Sanders kroonde
zich uiteindelijk tot Limburgs kampioen. Verder werden 31 medailles
gehaald en plaatsten vele turnster zich voor districtwedstrijden.

Tijdens de competitie namen
kinderen samen met een ouder,
oom, tante, oma of opa deel aan
de tenniswedstrijden in poules die
werden ingedeeld op de sterkte van
het kind. Het toernooi begon al in de

ochtend en er werden wedstrijden
gespeeld op alle niveaus. Na de
wedstrijden werd tijdens een lunch
voor de deelnemers de uitslag
bekendgemaakt. De winnaars
van die dag waren: Maud en Tom

Crienen, Raf Brunen en Letteke Houx,
Sam en Luc Heldens en Daan en
Rolf den Brabander. Robin Bakker
kreeg de aanmoedigingsprijs en
de sportiviteitsprijs ging naar Eef
Hovens.

Egchel sluit seizoen af
met winst
Door: Thijs Joosten, voetbalvereniging SV Egchel
Het eerste herenteam van SV Egchel heeft op zondag 27 mei het seizoen afgesloten met een 0-2 overwinning
op hekkensluiter SVVH uit Heibloem. De ploeg van de scheidende trainer Twan van de Mortel en leider Peter
Wilms eindigde in de middenmoot: een zevende plaats met 37 punten uit 26 wedstrijden. De laatste wedstrijd
in Heibloem was van een zeer matig niveau.
De oranjehemden openden in de
8e minuut de score. Colin Bruisten
ging op solotoer en scoorde. Keeper
Rens Scheepers had het nakijken, 0-1.
De gasten kregen nog wel meer kansen, maar de beslissende afronding
liet te wensen over. Binnen 5 minuten
werd er aan beide kanten geappelleerd voor een strafschop, maar beide
keren wilde de scheidsrechter er niets
van weten.
Na de rust kwam Sami
Amhaouch binnen de lijnen voor

Ryan Bruisten. Omdat Egchel maar
niet de beslissende tweede treffer
scoorde, bleef SVVH geloven in een
betere stand. Zo trof het een keer de
Egchelse paal en voorkwam Egchel
doelman Kars Titulair met enkele
sublieme reddingen een tegentreffer.
Jeugdspeler Jesse van Schaijk loste
Paul Ververgaert af en in het laatste
kwartier kwam Jorrit Kersten nog in
het veld voor Lex Verstappen. SVVH
zou gedurende het duel ook drie
keer wisselen. Er kwamen nog wat
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mogelijkheden voor de gasten om de
wedstrijd in het slot te gooien, maar
dit gebeurde pas in de 89e minuut. Uit
een corner van Colin Bruisten kopte Kai
Schroder de bal door en Mark Thiesen
zorgde met een uithaal voor de 0-2.
Met de laatste 3 punten op zak keerde
Egchel huiswaarts. Na het minivoetbaltoernooi op zaterdag 16 juni
en een welverdiende zomervakantie
wordt in augustus de draad weer
opgepakt voor de voorbereidingen op
het seizoen 2018-2019.

De meiden van Instap D1 mochten turnen in Heerlen. Daar behaalde
Eef Horsten het podium met een
tweede plaats. Bij de jeugd div 5
mochten er wederom vele meiden
hun wedstrijd turnen. Bij baan 1
behaalde bij de pupillen 2 D2 Mirthe
Tomassen een tweede plaats. Bij
junior div 5 behaalde Laury Theelen
een derde plaats. Bij de Jeugd 1 D1
werd Tessa Deckers tweede en bij de
Jeugd D2 wist Pien Sanders de eerste plek te veroveren en zo Limburgs
kampioen te worden. De dag erna
ging de reis wederom naar Heerlen
voor de toestelfinales. In de warme

Garçon is op zoek naar bezorgers die per direct
het nieuwsblad HALLO Peel en Maas willen bezorgen.
Een baan met zeer goede bijverdiensten.
Wat bieden we?
• Afhankelijk van je looptempo verdien je tussen de €5,00 en
€7,50 per uur.
• Je mag zelf weten hoe laat je de HALLO bezorgt, als het maar
vóór donderdag 21.00 uur klaar is. Je hebt dus de hele dag de
tijd, want je krijgt de HALLO al op donderdagochtend thuis.
• Af en toe leuke extra’s (door middel van een loterij).
Wat vragen we?
• Je bezorgt de HALLO elke donderdag voor 21.00 uur in jouw wijk.
• Als je met vakantie gaat regel je zelf een vervanger.
Heb je vragen of wil je direct beginnen?
Mail naar bezorgers@garcon.nl
of bel 085 07 11 090

sporthal wisten Tes Vercoulen op
sprong, Mex Zanders op brug en Lieke
Ueberbach op balk de eerste plek
te veroveren bij de Instap D1. Bij de
jeugd div 4 werd Bo Ottenheim eerste op balk en Joeske van Lent wist
de eerste plaats te pakken op vloer.
Bij jeugd div 5 werd Julia Janssen
eerste op vloer. Bij Pupil2 D2 werd
Mirthe Tomassen eerste op sprong. Bij
Junior div 5 won Evi Nooijen op brug.
Als laatste volgde nog in de warme
hal de laatste wedstrijden. Tessa
Deckers wist op vloer eerste te worden bij Jeugd D1. Bij Senior div 5 werd
Mayke van de Beuken eerste op vloer.

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

GARÇON
Handelstraat 17 5961 PV Horst
085 07 11 090
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Ook Koningslust naar nacompetitie

Grashoek tankt
zelfvertrouwen in derby
Door: John Janssen, voetbalvereniging SV Grashoek
Het eerste herenteam van SV Grashoek heeft het laatste duel op zondag 27 mei om des keizers baard tegen
de buren uit Koningslust met 4-2 gewonnen. Met deze overwinning gaf vooral Grashoek zichzelf een oppepper
voor de aanstaande nacompetitie. Grashoek werd hierdoor derde en ook Koningslust gaat de nacompetitie in als
vierde van de competitie. Het duel was tevens de 500e wedstrijd voor de Grashoekse Tim van Ophoven.

Britt Muijselaar in Hulsberg (Foto: Ingrid Sanders)

Ruiterwedstrijden

Derde op kampioenschap eventing
Door: Nikki Hendriks, paardensportvereniging De Cowboys
Ruiters van psv De Cowboys uit Maasbree deden in het pinksterweekend en op zaterdag 26 en zondag 27 mei mee aan diverse wedstrijden. Daar werden verschillende prijzen behaald.
Voor Elisa Vaessen en Tolana
bleven alle balken op zondag 20 mei
op de plaats liggen in het Brabantse
Leende. Een vijfde plaats in het BB
met 76,5 stijlpunten en vervolgens
in de klasse B mochten er 19 ruiters
barrage rijden. Elisa bleef foutloos
met een score van 87,5 stijlpunten.
Hiermee behaalde ze een eerste
plaats. Sharon Lemmen wist op deze
zelfde wedstrijd ook foutloos te blijven in de klasse L en behaalde een
zesde prijs met Fay de Tamerville.
Britt Muijselaar kwam pinkstermaandag 21 mei aan start tijdens de

eventingwedstrijd in Hulsberg. Het
resultaat was een derde prijs bij deze
wedstrijd, die ook gelijk het Limburgs
Kampioenschap was. Mariska Ewalds
wist de afgelopen twee weken goed
te scoren tijdens de springwedstrijden in De Peelbergen. Vorige week
een tweede prijs en afgelopen weekend een vijfde prijs met Highway.
In Asten wist Nikki Geraedts
afgelopen weekend ook foutloos te
blijven en een snelle barrage te rijden. Het resultaat was een tweede
prijs in de klasse B springen met
Charusa SZ.

Koninglust opende de score in
de 13e minuut na balverlies van
Grashoek op het middenveld. De
weg naar het doel lag hierdoor open
voor Roel Ghielen die prima de bal
breed legde op Bram Rongen die de
0-1 aantekende. Vier minuten later
was het alweer gelijk toen Raoul
Bennenbroek veel te snel was voor
de Koningslustse defensie en een
prima voorzet over de grond gaf op
Dirk van Lierop die via de paal de 1-1
scoorde. Koningslust herstelde zich
snel en in de 22e minuut stonden de
bezoekers alweer voor met 1-2. Nu
gaf Bram Rongen de pass en kon Roel

Ghielen de bal makkelijk intikken. Na
de thee was die scherpte er wel. Mike
Steeghs scoorde in de 49e minuut zijn
eerste doelpunt van het seizoen met
een mooi gelepeld schot. Koningslust
herstelde zich weer en had lang
het betere van het spel zonder echt
gevaarlijk te worden. Grashoek loerde
nu op de kansen. In de 75e minuut
scoorde Bas Gloudemans met het
hoofd de 3-2 na wederom een gave
voorzet van Raoul Bennenbroek. En
3 minuten voor tijd bekroonde Raoul
zijn prestatie met een doelpunt vanuit
een vrije trap op de rand van het
zestienmetergebied.

Van Duren Groenservice
zoekt nieuwe collega’s! Geslaagd in opzet
Door de continue groei in onze uitgebreide klantenkring zijn wij op zoek naar
nieuwe (fulltime en parttime) collega’s die ons team komen versterken.

Medewerker Hovenier
Zelfstandig Hovenier
Ontwerper
Wat VRAGEN we van JOU?
• Opleiding en bij voorkeur al
ervaring in hovenierswerk
• Man/vrouw
• Fulltime/parttime
• Leeftijd: zo jong/oud als je je voelt
• MBO werk- en denkniveau
• Collegiaal en betrouwbaar
• In bezit van rijbewijs B(E)
• Een goed humeur...

Wat BIEDEN we aan JOU?
• Afwisselend werk (aanleg,
renovatie en onderhoud)
• Continuïteit bij een groeiend bedrijf
met een jarenlange reputatie:
- 9,3 op hoveniernederland.nl
- Tuinkeur-gecertificeerd
- SBB-erkend Leerbedrijf
• Zelfstandig werk in een veilige
omgeving
• Prima arbeidsvoorwaarden

Heb je interesse of wil je gewoon eens een dagje met ons meelopen,
neem dan gewoon contact op via 06 - 29240433
of info@vandurengroenservice.nl
Maasbreeseweg 12B, Panningen
Tel. 077 - 720 19 95
www.vandurengroenservice.nl

In de laatste minuten mocht Tim
van Ophoven nog invallen en hij
speelde daardoor zijn 500e wedstrijd
voor Grashoek. Tim speelde vele jaren
in het eerste van Grashoek, maar
moest door een zware blessure de
laatste twee seizoenen missen. Deze
wedstrijd was een mooie gelegenheid
om op een passende wijze afscheid te
nemen van Mister SV Grashoek.
Grashoek en Koningslust gaan nu
beide de nacompetitie in. Grashoek
start zondag in en tegen Roggel en
Koningslust speelt waarschijnlijk tegen
RKAVC. Daarna volgen op zondag
10 juni de returns.

BEVO verliest, maar
speelt wel nacompetitie
Door: Bert Gielen, voetbalvereniging VV BEVO
Het eerste herenteam van VV BEVO uit Beringe moest op zondag 28 mei voor haar laatste competitiewedstrijd
naar Horn en kon daar een nacompetitieplek veiligstellen. Ondanks het 4-2 verlies slaagde de Beringse ploeg
wel in de opzet.
De eerste fase van de wedstrijd
was voor Horn, dat veel feller startte
dan de BEVO-ploeg.
Helaas voor BEVO kwam keeper
Nick Steeghs al na 5 minuten in botsing met een Horn-aanvaller, waarbij deze Nick met zijn knie vol in het
gezicht raakte. Even later bleek dat de
BEVO-keeper waarschijnlijk zijn neus
had gebroken en verder spelen onmogelijk was.
Spits Ivo Martens nam namens
BEVO het keeperswerk over en bleek
een echte sta-in-de-weg voor de Hornaanvallers. Hij kon echter niet voorkomen dat Horn na ongeveer 15 minuten
spelen de score opende. Na een goede
steekbal scoorde Steven Vaes de 1-0.

In de BEVO-defensie stond B-junior
Jort Korsten opgesteld en die speelde
een verdienstelijke wedstrijd. Terwijl
ook de andere invallers, Sten Janssen
van de A en Lorenzo Hanssen van de
B-jeugd, aardig meededen.
Na ongeveer 30 minuten was er
een goede combinatie over de linkerflank via Sten Janssen en Lorenzo
Hanssen, die keurig breed legde op
Rob Minten. Rob schoot vervolgens
goed binnen, 1-1. BEVO bleef domineren en scoorde enkele minuten voor
rust de 1-2 door toedoen van Kris
Hermans.
Na rust bepaalde BEVO het spel en
Horn was niet bij machte om het BEVO
moeilijk te maken. In de laatste fase

van de wedstrijd kwam bij Horn echter
spits Renaldo Strijbos binnen de lijnen.
Deze Renaldo scoorde na foutjes in de
defensie tweemaal en zo waren de
rollen in een keer omgedraaid, 3-2.
Vlak voor het einde schoot Horn
zelfs nog de 4-2 in de touwen. Aan
BEVO-zijde kwam 20 minuten voor
tijd nog B-junior Lucas den Mulder in
de ploeg. Lucas is de jongste debutant ooit in BEVO 1 met zijn 15 jaar en
4 maanden.
BEVO eindigde ondanks het verlies
als vierde op de ranglijst. De ploeg
krijgt door het kampioenschap van
Helden een plek in de nacompetitie.
Op zondag 3 juni spelen de
Beringnaren tegen RKVB in Baexem.
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Helden besluit
seizoen met winst
op grote rivaal

Eredivisie

Inge Janssen naar turnfinale
Door: Heidi Janssen-Verhaeg
De 12-jarige Inge Janssen uit Helden, die turnt bij Hercules Reuver, deed zondag 27 mei mee aan de tweede
kwalificatiewedstrijd turnen in de Eredivisie. Daar wist ze haar ticket voor de finale in Rotterdam veilig te stellen.

Door: Geert Metsemakers, voetbalvereniging VV Helden
De laatste wedstrijd van het reguliere seizoen, de derby tussen
Helden en Panningen, stond voor de rivalen op zondag 27 mei op het
programma. Beide ploegen wisten vooraf al waar ze aan toe waren. De
Heldenaren genoten nog na van het reeds behaalde kampioenschap en
Panningen maakte zich al op voor de nacompetitie om via die weg
promotie naar de derde klasse af te dwingen.
Desondanks waren beide ploegen
niet van plan het rustig aan te doen.
De eer stond immers ook op het spel,
en dat was te zien. Het spelbeeld voor
de rust was fel en beide ploegen beten
flink van zich af. Desalniettemin voerde
Helden de boventoon en ging dan ook
met een 2-1 voorsprong rusten. Gilian
de Bruijn had de Heldenaren na een
kwartier spelen op voorsprong gekopt
en deed dat tien minuten voor rust nog
eens. Tussentijds had Remco Litjens
de stand gelijk getrokken met een
harde pegel in de lange hoek. Na de
rust bleef het spelbeeld hetzelfde en
Helden wist ook de tweede helft met
2-1 te winnen waardoor de eindstand
op 4-2 kwam. Freek Kessels verdubbelde tien minuten na rust de marge
door de 3-1 binnen te schieten. Robin
van Osch bracht tien minuten voor het

einde de spanning nog terug door de
aansluitingstreffer te maken, maar
Stan van Berlo deed vlak voor tijd de
deur definitief dicht door een strafschop te benutten en de definitieve
eindstand op het scorebord te zetten. Met deze overwinning liet Helden
eens te meer zien de terechte kampioen van de vierde klasse D te zijn.
De Heldenaren verloren slechts één
duel en lieten de concurrenten uiteindelijk met een flinke achterstand achter zich. Helden gaat nu genieten van
een lange vakantie waar Panningen
zich op gaat maken voor de nacompetitie. Aankomende zondag neemt
de ploeg van Roel Schreurs het op
tegen Roosteren. In tegenstelling tot
voorgaande seizoenen zal slechts één
onderling duel bepalen wie doorstroomt naar de volgende ronde.

Door enkele technische aanpassingen was het voor Inge geen gemakkelijke opgave om haar resultaat van
de eerste wedstrijd te evenaren. Toch
slaagde ze daar glansrijk in. Een prima

vloeroefening, een zeer stabiele en
strakke balkoefening (vierde punt van
de wedstrijd) en twee fantastische
sprongen (tweede punt van de wedstrijd) zorgde ervoor dat ze haar pun-

tentotaal met vier punten verbeterde.
Dat ze de finale in sportpaleis
Ahoy mag turnen is al zeker. Door het
resultaat op sprong heeft ze dat ticket
ook bijna in de pocket. (Foto: Koningfoto)

Sormac produceert geavanceerde machines voor de
groenteverwerkende industrie. Wij zijn wereldwijd actief voor
klanten die aardappelen, wortelen, uien en sla verwerken.

Om aan de stijgende vraag naar onze machines te voldoen, zijn
we op zoek naar ambitieuze medewerkers. Bent u op zoek naar
een interessante uitdaging binnen een groeiende organisatie?

In ons modern bedrijf in Venlo ontwikkelen en fabriceren we
succesvol machines en processen, die het mogelijk maken
hygiënisch en veilig voedsel te produceren met steeds betere
kwaliteit.

Sormac biedt een prettige werkomgeving en mogelijkheden om
opleidingen te volgen en je zelf daarmee fit te houden voor de
uitdagingen van deze tijd.

■

■

PROJECT ENGINEER

■

INKOOP ASSISTENT

■

Ben jij daadkrachtig en zelfstandig en wil jij graag machines
ontwerpen op basis van klantspecificaties?

Wij zijn op zoek naar een proactieve inkoop assistent voor
het actief begeleiden van onze inkoopprocessen.

Sormac B.V.

P.O. Box 419
NL-5900 AK Venlo

T +31 (0)77 351 84 44
F +31 (0)77 320 48 01

Huiskensstraat 68
NL-5916 PN Venlo

E info@sormac.nl
I www.sormac.nl

ELEKTRO-SOFTWARE ENGINEER

Heb jij ervaring met het beschrijven van lijnbesturingen
en het maken van elektrische schema’s en wil je bij een
innovatief bedrijf werken?

FIELD SERVICE ENGINEER

Ben jij service gericht en wil jij onze machines wereldwijd
installeren en onderhouden?

Heb je interesse?
Kijk dan op onze website www.sormac.nl onder “vacatures”.
Je kunt schriftelijk reageren met C.V. aan h.kamps@sormac.nl of
neem voor eventuele vragen contact op met Hugo Kamps op
06 - 42 907 310. We horen graag van je.
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Autocrossers actief
in Haarle
Door: autosportteam HTB
De eerste wedstrijd van het seizoen in de Eurol Veka NK autocross vond plaats op zaterdag 26 mei.
De coureurs reisden af naar Haarle in Overijssel om hun rondjes te rijden. Vanuit het HTB-autosportteam stonden
verscheidene coureurs uit Peel en Maas aan de start.

Prijzen voor ruiters
De Cavaliers
Door: paardensportvereniging PSV De Cavaliers
Verschillende leden van De Cavaliers uit Panningen wisten bij
wedstrijden op zaterdag 26 en zondag 27 mei in de prijzen te vallen.
Een week eerder hield de vereniging de Heldense Ruiterdag op de
eigen manege De Vosberg.
Op de dressuurwedstrijd in
Boekend behaalde Helma Cox een
tweede prijs met Emmerson in de
klasse L2. Anne-Marie Knoops nam
deel aan een eventing-wedstrijd in
Kronenberg en behaalde een zesde
prijs met Cartouche. Jessica Maassen
reisde met Bockmann’s Coco af naar
Asten om deel te nemen aan het
springen klasse D-M en ging met de
overwinning naar huis.
Tijdens het pinksterweekend
werden de Heldense Ruiterdagen
verreden op manege De Vosberg
onder een stralend zonnetje. Op zondag waren de paarden aan de beurt
en in de dressuur klasse B behaalde
Lizzy Mestrom een derde prijs met
Ginger en in de klasse L2 ging de

De in Kessel wonende Lucas
Konings bracht het er het beste vanaf.
Hij eindigde in de finale op een vierde

plek. Dave Tijdink uit Helden wist in de
finale achtste te worden van de 45
deelnemers. Jari Kroon, de westerling

Internet • Bellen • TV

Snel Internet Buitengebied
• Kies Wiber voor totaal pakket
• De lokale dienstenaanbieder
“oet Baolder”
• Aanmelden tot 11 juni 2018

www.wiber.nl/glasvezelbuitenaf

uit het team, eindigde in de finale als
twaalfde. Fabiënne Verbugt uit Kessel
nam deel bij de junioren en eindigde
hier op een achttiende plek.
Verder waren er nog twee
deelnemers uit Peel en Maas die
deelnamen aan de wedstrijd.
Baarlonaar René van der Coelen
werd in de koningsklasse, de
superklasse, tweede. Tim Maas uit
Kessel-Eik werd 32ste bij de Sprint
2000cc.

overwinning naar Anouk Neefs met
Guess. Bij het springen klasse Z
behaalde Myrthe Sonnemans een
tweede prijs met Lewis van Equinta.
Op maandag kwamen de pony’s
aan de start en in de dressuur klasse
D-L1 was er een overwinning voor
Hanna Neefs met Don Diamond en
ook een overwinning was er voor
Ellen Snijkers met Quebec in de
klasse C-M1/M2. In de klasse D-Z1/
Z2 was er een tweede prijs voor
Anouk Neefs met Champ of Dance.
Bij het springen klasse D-B wist
ook Nikki Hanssen de overwinning
te behalen met Mutsaards Pascha
en met Millstreet’s Hyawhatta
behaalde ze een vierde prijs in de
klasse C-B.

Dressuur voor pony’s

Lonneke Verbruggen
scoort in dressuur
Door: Maja Dorssers, paardensportvereniging De Maasruiters
De Maasruiters uit Kessel waren in het weekend van zaterdag 26 en
zondag 27 mei aanwezig op een dressuurwedstrijd voor pony’s in
Hulsberg en bij de ruiterdagen in Helden. Lonneke Verbruggen werd
eerste en vierde in het dressuur.

De Ruisvoorn
10 kilo vis
tijdens
viswedstrijd
Helden
Door: Nico Meijer, hengelsportvereniging De Ruisvoorn
Jos Janssen wist zondag
27 mei in totaal 10 kilo vis aan de
haak te slaan tijdens de vijfde
wedstrijd van het visseizoen voor
HSV De Ruisvoorn in Helden. Deze
wedstrijd werd op visvijver
Breeërpeel in Helden gevist.
Er deden minder vissers mee
dan normaal. Maar ondanks het
vroege tijdstip hapten de vissen
gretig toe. Na het wegen kwam Jos
Janssen uit de bus als grote winnaar. Hij wist in totaal 10.470 gram
bij elkaar te krijgen. Op de tweede
plaats eindigde Sander Maassen
met 8.960 gram, gevolgd door
Oscar Huidekoper (6.080 gram),
Nico Meijer (5.330 gram) en Math
Verhaeg (4.990 gram).
In de strijd om de titel ‘Visser
van het jaar’ gaat na 5 van de
21 wedstrijden Martijn Muurmans
aan kop met 23 punten, gevolgd
door Martin Sanders met 28 en Nico
Meijer met 31 punten.

Lonneke Verbruggen van De Maasruiters
Lonneke Verbruggen met
Coelenhages Lorenzo kwam in
Hulsberg aan de start in de klasse
DE M2. Ze zetten samen een mooie
proef neer, wat werd beloond met
205 punten. Hiermee was er voor
hen de eerste prijs.
Bij manege de Vosberg werden
de Heldense Ruiterdagen outdoor
voor pony’s georganiseerd.
In de klasse CB was de overwinning voor Emma Kessels met
Zwavo’s coupe de Couer, in dezelfde

klasse was er voor Tess Gubbels met
Skippy vd Veldenhoeve een derde
prijs. In de klasse DB was voor Nina
Vercoulen met LvS Kantje’s El Passo
de vierde prijs. Danice Giesbertz
kwam in de klasse DL aan start met
Vayda H en zij behaalden de derde
prijs. In de klasse DM was er de
derde prijs voor Lotte Hermans met
Orchid’s Atilla. Lonneke Verbruggen
met Coelenhage’s Lorenzo behaalde
een vierde prijs in de klasse DE M2
dressuur.
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Meisjesteams JC Helden
Limburgs kampioen
Door: Ron van der Linden, judoclub JC Helden
Twee meisjesteams van JC Helden, de -12 en -15 jaar, hebben op zondag 27 mei de Limburgse titel veroverd.
Door hun zege plaatsten de meiden zich voor het NK-teams op zaterdag 16 juni in Nijmegen.
Het meisjesteam -12 jaar bestond
uit Daisy van Os, Nova Peeters,
Marlouk Colbers, Milou Verlaek, Bo
van den Brand, Minke Boonen en
Lindsay van Os. De eerste wedstrijd
tegen Hercules werd overtuigend
met ippons met 4-1 gewonnen.
De wedstrijd tegen Judoteam
Maastricht werd nog overtuigender
gewonnen. Met 5-0 was er
vandaag geen twijfel over wie de
beste was.
Het meisjesteam -15 jaar bestond
uit Noa Janssen, Eefje Moors, Dali
Lucker, Joyce Peters, Sara Theeuwen
en Barbara Konings. Helden mocht
het in deze categorie met Hercules
uitvechten wie kampioen werd.
In de best-of-3 wonnen de meiden
van Helden de eerste pot met 3-2.
Barbara haalde in een spannende
pot het winnende punt binnen in de
laatste partij. De tweede wedstrijd
besliste Helden al in de vierde partij
na een mooie overwinning van Joyce
Peters. Uiteindelijk werd deze ruim
met 4-1 gewonnen.

De Simonshoek Meijel

Negen zwem
diploma’s uitgereikt
Door: Inge Hanssen, kampeerbos De Simonshoek
Negen zwemkanjers gingen vrijdag 25 mei op voor hun EasySwimdiploma in Simon’s Zwem Arena in Meijel. Tijdens het diplomafeestje
lieten ze zien dat ze de negen praktijksituaties goed geoefend
hadden.
Het zwemmen werd
spetterend afgesloten met een
bommetje waarna het wachten
kon beginnen. Al snel kon Mirte
van Rijt vertellen dat alle kinderen
geslaagd waren. Dit zijn Teun van
de Laar, Fenne Schroeten, Marlot
Derikx, Daan Bijlmakers, Raf van
Bogget, Lucas Jansen, Julie van
Heugten, Noud van Heugten en
Vince Kwaspen

Groot applaus
Er klonk een groot applaus
en kinderen kwamen om de
beurt hun diploma met cadeaus
in ontvangst nemen. Ook gingen
de kinderen nog op de foto met
Simon de Boomkabouter. Toen alle
diploma’s uitgereikt waren gingen
de kinderen achter Simon aan in
de polonaise.

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

Berry Heijman doet mee met Dries Floris
van DOK6 Theater.
“Of je nu je eerste huis wilt kopen of een eigen bedrijf wilt starten, Rabobank helpt je om een vliegende start te maken.
Die vliegende start gunnen wij ook startend theatertalent. Daarom hebben DOK6 Theater en Rabobank Peel, Maas
en Leudal de handen ineen geslagen en Rabobanks Vliegende Start ontwikkeld. Een concept dat nieuw talent een
podium biedt én theater betaalbaar maakt. Dat is belangrijk voor een vitale regio want cultuur verbindt en inspireert.”

Growing
a better world
together

Voor een vitale regio is cultuur van groot belang. Daarom is Rabobank Peel, Maas en Leudal ook partner van:

OMROEP 3ML
Rabobank Peel, Maas en Leudal zet zich als coöperatieve bank in voor gezonde groei van ondernemers, een financieel gezond leven voor particulieren, de leefbaarheid in
de kernen en de ontplooiing van initiatieven op het gebied van voeding. Samen met jou werken we aan een vitale regio waar het goed wonen, werken en recreëren is.

Bekijk de video over
DOK6 Theater op
rabo.nl/pml/vitaleregio
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Organisatie zoekt mensen voor huldes

Mantelzorg 
Muzieksalon

Huldigingsconcert in Meijel
Harmonie Eendracht Meijel organiseert elk jaar een huldigingsconcert in gemeenschapshuis D’n Binger in Meijel. Die vindt dit jaar plaats op zondag
1 juli. De organisatie is op zoek naar mensen uit de Meijelse gemeenschap die een bijzondere prestatie hebben geleverd, hun gouden of diamanten
huwelijk of een ander jubileum hebben gevierd. Zij krijgen tijdens het concert een muzikale hulde.
Het huldigingsconcert staat elk
jaar geheel in het teken van mensen
die iets bijzonders te vieren hebben
of iets uitzonderlijks gedaan hebben.
Dit kunnen bruidsparen zijn die 50 of
60 jaar getrouwd zijn, mensen die een

(EK-)kampioenschap hebben behaald
of Meijelnaren die een bijzonder jubileum vieren. Alle muzikanten van de
harmonie zijn tijdens het concert aanwezig om een muzikale ode aan die
mensen te brengen.

De organisatie van het concert wil
graag weten wie een dergelijke mijlpaal heeft bereikt of gaat bereiken in
de periode juli 2017 tot juli 2018. Zij
kunnen zich aanmelden of aangemeld
worden via secretaris@eendracht-

meijel.nl Bellen kan ook naar Mia
Basten-Verhaegh via 077 466 20 26 of
naar Mart Philipsen via 077 466 24 39.
Na opgave wordt een uitnodiging
onder de genodigden verstuurd voor
het concert, dat om 10.30 uur begint.

Citylauf in partnergemeente Grevenbroich
Grevenbroich, de Duitse partnerstad van gemeente Peel en Maas, nodigt inwoners uit voor deelname aan de Citylauf. De stadswandeling door het
centrum van Grevenbroich wordt medegeorganiseerd door de Eu-regio en vindt plaats op vrijdagavond 22 juni.
Deelnemers kunnen kiezen voor
een afstand van 5 of 10 kilometer
en deze tochten vertrekken
respectievelijk om 19.50 en 20.40
uur. Wandelaars kunnen mee met de

bus die om 18.00 uur vertrekt vanuit
Kessel samen met een gezelschap
van Fanfare Maasoever uit Kessel, die
de Citylauf muzikaal zal opluisteren.
De atletiekvereniging uit Helden

verzorgt de inschrijving en neemt
ook met enkele lopers deel aan de
stratenloop. Deelname aan de Citylauf
is kosteloos en aanmelden kan tot
uiterlijk zondag 10 juni door een

e-mail te sturen naar Tanja Wanten
van Atletiekvereniging Helden via
t.wanten@gmail.com Kijk voor meer
informatie over de Citylauf op
www.citylauf-grevenbroich.de

Aziatische markt in Helden
Reisleidster Loes Fransen uit Helden houdt op zondag 3 juni een markt op de Van Hövellstraat in Helden. Daar worden diverse Aziatische producten
verkocht, waaronder zilveren sieraden uit Nepal en accessoires uit Nepal en Thailand.
Tijdens één van haar reizen
ontmoette Fransen de Nepalese
Dambar, een zilversmid met een klein
fabriekje in Kathmandu. “Hij heeft het
nadeel te zijn geboren in een van de
laagste en armste kastes, de Dalit”,

vertelt Loes. “Hij wilde andere jongens
van dezelfde laagste kaste opleiden
tot zilversmid in zijn fabriekje, om ze
zo een beter leven te geven.
Zo konden ook zij voor hun gezin
zorgen.” Maar door afnemende

bestellingen uit Europa gaat het slecht
met Dambars bedrijf. Daarom organiseert hij zilverparty’s om geld te
verdienen en zijn personeel werk te
kunnen blijven bieden. Naast zilverwaren van Dambar, zijn er op de

markt ook leren tassen en geverfde
sjaals te koop die Loes tijdens haar
reizen heeft meegenomen. De zilverparty vindt plaats op de
Van Hövellstraat 53 in Helden en duurt
van 11.00 tot 20.00 uur.

Nieuwe expositie in zorgcentrum Meijel
In zorgcentrum St. Jozef Wonen en Zorg in Meijel is vanaf zaterdag 2 juni een nieuwe expositie te zien. Mia van Roy-Bongers uit Stramproy, schildersgroep Art and So uit Ommel en de twee Meijelse fotografen Monica Grijmans-Kuepers en Irmgard Klein laten tot en met maandag 27 augustus hun
werken zien.
Mia van Roy-Bongers is een
fotografe en exposeert dit keer in de
vitrines bij de ingang van het
complex met glaswerk en keramiek.
Zij maakt vooral schalen en staande
kunstwerken. De begane grond en de
eerste verdieping worden ingenomen
door leden van de schildersgroep Art

and So uit Ommel die onder leiding
staat van Anita Hoebergen. Gerard
van Bussel, Alda Koonings, Henk
Kessels, Mariska van Hoof en John
Dielissen stellen gezamenlijk
zeventig van hun werken tentoon.
Een verdere verdieping wordt
ingenomen door de Meijelse

fotografen Monica Grijmans-Kuepers
en Irmgard Klein. Zij volgden samen
cursussen. Monica is tevens
werkzaam in het Meijelse
zorgcentrum. De officiële opening is
op zaterdag 2 juni om 14.00 uur in de
binnentuin van het woon- en
zorgcentrum. De opening wordt

opgeluisterd met gitaar en zang van
Renee en Tessa Klaver. Vervolgens is
de expositie iedere maandag tot en
met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur te
zien en op zaterdag en zondag van
13.30 tot 17.00 uur.
Kijk voor meer informatie op
www.sintjozefwonenenzorg.nl

Straight from the heart

Staay-van Rijn B.V. is een dynamische organisatie met als
kernactiviteit de wereldwijde sourcing en afzet van groenten en
fruit. Beschik je over een gezonde dosis enthousiasme, heb je
leidinggevende capaciteiten en ben je een spontaan persoon die
van aanpakken weet, dan zijn wij op zoek naar jou! Vanaf juni
beschikken we over een ultra modern bedrijfspand in Venlo,
hiervoor zoeken wij een enthousiaste:

Warehouse manager
Doelstelling:
Als warehouse manager geef je leiding aan een team van ca. 50
medewerkers. Je bent verantwoordelijk voor de correcte uitvoering
van de logistieke processen en de controle hierop. Tevens is het jouw
taak om het magazijn verder te professionaliseren. Ga voor meer
informatie naar www.staayfoodgroup.com/nl/vacancies

Eigenschappen:
• HBO denk- en werkniveau
• Ervaring in het aansturen van een (vers)
logistieke organisatie
• In staat om inspirerend leiding te geven
• Goede communicatieve vaardigheden
• Overtuigende persoonlijkheid
Criteria:
• Praktische en resultaatgerichte
instelling
• Goede beheersing van de Nederlandse,
Duitse en Engelse taal

• Goede computervaardigheden en
systeemkennis van o.a. ERP en het
vermogen hierin proactief
verbeteringen aan te brengen
Heb jij interesse?
Stuur dan een motivatiebrief met CV
o.v.v. ‘Vacature Warehouse Manager’
naar:
Staay Food Group
T.a.v. Afdeling Personeelszaken
Postbus 208
3350 AE Papendrecht

Onderdeel van deze sollicitatieprocedure is een internetscreening.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
Staay-Van Rijn B.V.
Venrayseweg 162
5971 PZ Grubbenvorst
Nederland

Head Office
T +31 (0) 773 896 666

Nieuwland Parc 140
3351 LJ Papendrecht
Nederland

T +31 (0) 180 679 100
staayfoodgroup.nl

Gé Reinders
te gast
De bekende Limburgse zanger
Gé Reinders is op donderdag
7 juni met het programma
Oetblaoze te gast bij het
Mantelzorg Muzieksalon.
De muzikale avond voor mantelzorgers vindt dit keer eenmalig
plaats bij gemeenschapshuis
Kerkeböske in Helden. De avond
duurt van 20.00 tot 22.30 uur.
De zaal gaat open om 19.15 uur.
Gé Reinders gaat in zijn eentje
blaasmuziekliedjes zingen en neemt
de aanwezigen mee in zijn leven.
De Mantelzorg Muzieksalon is
bedoeld voor mantelzorgers met
hun partner of degene voor wie zij
zorgen of eventueel een introducé.
Het doel van de avond is andere
mantelzorgers te ontmoeten, bij te
praten en vooral om te ontspannen.
“De Mantelzorg Muzieksalon is één
van de manieren waarop gemeente
Peel en Maas mantelzorgers wil
waarderen voor hun inzet”, aldus
Vorkmeer Steunpunt Mantelzorg
Peel en Maas, organisator van de
avond. Mantelzorgers die de avond
willen bijwonen, maar niet in staat
zijn om vervangende zorg te regelen of niet over eigen vervoer
beschikken, kunnen dat doorgeven
aan Steunpunt Mantelzorg. “Waar
mogelijk wordt samen naar een
oplossing gezocht”, aldus de organisatie. Toegangskaarten kunnen
tijdens werkdagen tussen 08.30 en
12.30 uur afgehaald of gereserveerd
worden bij Stichting Vorkmeer op de
Kerkstraat in Panningen. Contact
opnemen met de organisatie kan
via 077 205 84 11

Concert
Baarlose
leerlingen
en fanfare
Fanfare Eendracht uit Baarlo
geeft samen met leerlingen van
de Baarlose Openbare Jenaplan
school De Omnibus op maandag
4 juni een afsluitingsconcert in
Baarlo. Tijdens het concert laten
leerlingen van de groepen 3 tot
en met 6 zich horen. Behalve
vrienden en familieleden zijn ook
andere belangstellenden welkom
bij het concert.
Al een aantal jaren bestaat er
een samenwerking tussen fanfare
Eendracht en de Baarlose basisscholen, waarbij het afsluitingsconcert een vast onderdeel is van het
jaarprogramma. Het concert biedt
een programma van zang en instrumentele muziek en de leerlingen
laten horen wat ze de afgelopen
weken hebben geleerd. Bij een aantal muziekwerkjes die de kinderen
tijdens het concert uitvoeren, speelt
ook de fanfare mee. De uitvoering
begint om 18.30 uur in zaal Unitas in
Baarlo en duurt maximaal een uur.
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Egchelse Sander maakt documentaire

Filmen tijdens een bijzondere fietstocht
Sander Selen uit Egchel vertrekt op zondag 17 juni naar Noorwegen. Niet om te genieten van de beroemde
fjorden, maar om een documentaire te maken over een bijzondere fietstocht. Sander volgt daar namelijk een
groep jongeren met een gedragsstoornis die van 18 tot en met 27 juni samen met ex-geüniformeerden met een
posttraumatische stressstoornis 3.000 kilometer gaan fietsen.

Bij de tocht met het thema ‘Ride
to live life’ gaan tien jongeren tussen de 15 en 20 jaar met complexe
gedragsproblematiek in estafettevorm
de 3.000 kilometer tussen NoordNoorwegen, Zweden, Denemarken,
Duitsland en het Utrechtse plaatsje
Doorn afleggen. Ze fietsen samen met
leden van de Wounded Warriors, een

groep oud-geüniformeerden zoals
politieagenten en militairen die de
tocht georganiseerd hebben. Sander
werd door hen gevraagd het geheel in
beeld te brengen. “Ik kende de organisator al van een eerder project en dit
leek me heel gaaf om te doen.”
Het eerdere project was in 2015.
Toen volgde Sander voor provinci-

ale zender L1 een oud-militair uit
Helden die naar Sarajevo fietste voor
de Wounded Warriors. “Toen zei de
organisator al dat ze met iets groters
wilden komen en dat ik dan wel een
berichtje zou krijgen. Ze wilden iets
op touw zetten met een andere doelgroep, maar wel met het fietsen erbij.
Dat werkte heel goed bij het omgaan

Voorstelling jongeren
afdeling Het Scherm Open
De jongerenafdeling van toneelgroep Het Scherm Open uit Panningen speelt op woensdag 6 juni een nieuwe
productie. Het stuk heeft de titel Herrie op het plein. De regie is in handen van Door Vercoulen en Rudy Jacobs.

met bijvoorbeeld mentale problemen.” De organisatie koos voor jongeren met gedragsproblematiek.
Sander kreeg inderdaad een telefoontje. “Het wordt een soort roadmovie over twee groepen die vechten
voor hun plek in de samenleving”,
aldus Sander. “Het zal soms lastig worden, aangezien het toch mensen zijn
met problemen. Dan moet je als filmmaker naar hen kijken, maar ook als
mens. Ik wil niet de sensatie in beeld
brengen, maar juist de groei die ze
doormaken. Maar als er iets gebeurt,
kan ik dat niet links laten liggen. Het
gaat namelijk ook over de hobbels
die ze tegenkomen. Hoe gaan ze daar
mee om? Dat is een dunne scheidslijn waar ik wel rekening mee moet
houden.”
Ook is het lastig filmen als iedereen de hele tijd op de fiets zit. Sander:
“Ik denk dat het voornamelijk belangrijk is te filmen na een zware inspanning. Al film ik ook tijdens het fietsen
wel. Als de jongeren kapot zijn na een
venijnige beklimming, zijn ze kwetsbaar en zie je hun ware ik. Dan moet
ik ze voor de camera hebben.”

Film met maatschap
pelijke meerwaarde
De documentaire moet zo’n vijftig minuten lang worden. “Dat is een
beetje de standaardlengte”, vertelt
Sander. “Maar het ligt eraan voor wie
ik het ga monteren. Ik heb hart voor

de zaak en voel me echt verbonden
met het project, maar ik wil ook graag
dat de film gezien wordt. Hij draait
sowieso in op een paar plekken gelieerd aan de zorginstelling waar de
jongeren zitten en defensie of politie.
Ik streef er ook naar om het bij een
lokale omroep te laten vertonen.”
Sander wil graag iets teweegbrengen. “De documentaire moet goed
zijn, maar ik wil iets maken waar mensen iets mee kunnen. Dat anderen zich
herkennen in de beelden of dat begeleiders van jongeren met dezelfde problemen er iets van opsteken. Ik vind
het gewoon gaaf als de film een maatschappelijke meerwaarde heeft. Daar
doe ik het voor.”
“Het wordt mijn eerste echte eigen
productie”, vertelt Sander. “Dat is heel
erg gaaf, maar ook veel werk. Deze
productie ligt heel dicht bij me en het
is een volgende stap in mijn carrière.
Het is groter dan ik ooit gedaan heb.”
Dit keer zit er geen opdrachtgever als
L1 achter en moet Sander de benodigde financiën zelf bij elkaar krijgen.
“Ik heb een crowdfunding opgezet en
ik kan in ieder geval zeker gaan, maar
ik ben nog niet zover dat ik zoveel
financiën heb dat ik alles kan doen
wat ik wil. Dat is nog een doel voor ik
vertrek op 17 juni.”
Bijdragen aan de crowdfunding
kan door naar www.voordekunst.nl te
gaan en te zoeken op ‘Ride 2 live life’.
Kijk voor meer informatie over het
project op www.ride2livelife.nl

Mannewerk
bij Den Soeten Inval
Het Kesselse a capella-kwintet Mannewerk verzorgt op zondag
3 juni een optreden bij Den Soeten Inval. Twee uur lang laten de vijf
mannen hun repertoire horen in Kasteel De Keverberg. Ze treden op
van 11.00 tot 13.00 uur.
Mannewerk had een retraiteperiode, maar is daarna weer hard
aan het werk om het repertoire op
te bouwen. “De nieuwe samenstelling van het a capella-kwintet,
Emiel Sillen Hans Koman, Mart van
Knippenberg, Sjors Fassotte en Peter
Bouten, heeft nieuwe impulsen,
enthousiasme en elan gegeven aan
de mannen”, aldus de organisatie.
“Er wordt volop gerepeteerd in de

diverse huiskamers, keukens, bergingen en muurkasten, met als resultaat
een programma met oude succesvolle nummers en nieuw repertoire.”
Bij elke editie van Den Soeten
Inval is plaats voor zo’n honderd
personen. Er zijn zowel zit- als staplaatsen. Kaarten zijn verkrijgbaar bij
de balie van De Keverberg in Kessel
of vooraf te reserveren via www.
kasteeldekeverberg.nl/evenementen

Kids in Concert
in Meijel
Het stuk speelt zich af op het
dorpsplein in Roggel, maar zou
net zo goed in Panningen, Helden
of een ander kerkdorp in Peel en
Maas kunnen gebeuren, aldus de
toneelgroep. Negentien jongeren
in de leeftijd van 13 tot en met 18
jaar spelen de voorstelling. Als decor
wordt Roggel in het klein nagebouwd.
“Als u in de zaal zit, lijkt het alsof u
op het dorpsplein van Roggel zelf

zit”, schrijft Het Scherm Open. De
uitvoering draait om de uitbaatster
van een lunchroom die het niet meer
ziet zitten en haar zaak wil verkopen.
Dit tot groot verdriet van de buren,
een kapsalon en de dokterspraktijk
van dokter De Vocht. “Iedereen vraagt
zich af wat er zal komen in het pand
waar eerst die gezellige lunchroom
zat”, schrijft de vereniging over
het stuk. “Het moet wel iets heel

bijzonders worden, want er wordt
zelfs koninklijk bezoek bij de opening
verwacht.”
De voorstelling wordt op woensdag 6 juni gespeeld in DOK6 Theater
in Panningen en begint om 19.00 uur.
Kijk voor meer informatie op www.
hetschermopen.com of de Facebookpagina van de vereniging of bel naar
Door Vercoulen via 0475 49 37 06 of
06 41 47 43 25.

Jeugdorkest Meijel houdt op zondag 3 juni Kids in Concert.
Het concert voor jeugdige orkesten vindt plaats in gemeenschapshuis
D’n Binger in Meijel. In totaal treden er vier muziekverenigingen op.
Het Meijelse kinderkoor Mekiko,
slagwerkgroep Beatz van Harmonie
Meijel en Tone muziekles verzorgen naast het jeugdorkest een
optreden. De muziek is dus afkomstig van gitaren tot zang en blazers. Muziekstukken van Pirates of

the Caribbean tot The Pink Panther
komen voorbij. De toegang tijdens
de muzikale dag is gratis.
Kids in Concert begint om
14.30 uur in D’n Binger. Kijk voor
meer informatie op de Facebookpagina van Jeugdorkest Meijel.
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Inloopmoment dijkversterkingsproject
Tijd: 13.30-17.30 uur
Organisatie: Waterschap Limburg
Locatie: zaal Unitas Baarlo

Volleybaltoernooi met aansluitend
dj Matje Big Fun Tirolerparty

Tijd: 14.30-17.00 uur
Organisatie: Vocal Group Almoos Kloos
Locatie: DOK6 Theater Panningen

Tijd: 11.30-17.00 uur
Locatie: Mafcentrum Maasbree

BaarloBattert

Inventarisatie natuurgebied
Vlakbroek

Tijd: 12.00-20.00 uur
Organisatie: BaarloBattert
Locatie: rond kasteelweide Baarlo

Tijd: vertrek om 19.00 uur
Organisatie: florawerkgroep IVN Helden
Locatie: vertrek vanaf De Brentjes Koningslust

Inschrijven Wandel3daagse

ma
04
06

Samen zingen

wo
06
06

Wandel3daagse (t/m 8 juni)

Muziek onder de Toren
met Vosberg Muzikanten en
New Connection Bigband

Tijd: 19.00-20.00 uur
Organisatie: Wandel3daagse Meijel
Locatie: Oranje Hotel Meijel

Tijd: 19.30-21.30 uur
Organisatie: KBO Panningen
Locatie: Ringoven Panningen

Tijd: starten tussen 18.30 en 20.00 uur
Organisatie: Wandel3daagse Meijel
Locatie: start bij Oranje Hotel Meijel

Toneelvoorstelling ‘Herrie op het
plein’
Tijd: 19.00 uur
Organisatie: jongerenafdeling Het Scherm Open
Locatie: DOK6 Panningen

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

Comedyvoorstelling Bert Gabriëls
- Gelukzoeker

Disco avond met Loco Loco
Discoshow en dj Keezus Christus

Bijeenkomst oudercontactgroep
Ietsje Anders

Tijd: 20.15 uur
Locatie: DOK6 Theater Panningen

Tijd: 20.30-01.30 uur
Organisatie: Stichting Volksfeesten Baarlo
Locatie: tent kasteelweide Baarlo

Tijd: 19.30 uur
Organisatie: Ietsje Anders Peel en Maas
Locatie: gemeenschapshuis Panningen

Nepalese Zilverparty

Verkoop loten Zonnebloem
(t/m 30 augustus)

zo
03
06

ActionGames try-out
Tijd: 10.30-12.30 uur
Locatie: kasteelweide Baarlo

Tijd: 11.00-20.00 uur
Locatie: Van Hövellstraat 53, Helden

Tijd: avond
Organisatie: Zonnebloem Peel en Maas
Locatie: Panningen

do
07
06

Zomermarkt

Open dag brandweer Panningen

Tijd: 15.00-21.00 uur
Organisatie: CV De Kook
Locatie: centrum Baarlo

Tijd: 10.30-16.30 uur
Locatie: kazerne J.F. Kennedylaan Panningen

Foute Party met Domien
Verschuuren, Q-Music en Dansado
en de Feestneger

Muziekevenement Den Soeten
Inval met Mannewerk

Mantelzorg Muzieksalon
met Gé Reinders

Tijd: 11.00-13.00 uur
Locatie: Kasteel De Keverberg Kessel

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Vorkmeer Steunpunt Mantelzorg
Peel en Maas
Locatie: gemeenschapshuis Kerkeböske Helden

Kasteelparkfeesten met Sjmul
sjträötje Baolder haet Talent en
muziek

Toneelvoorstelling Le Roux &
d’Anjou

Tijd: 20.30-01.30 uur
Organisatie: Stichting Volksfeesten Baarlo
Locatie: tent kasteelweide Baarlo

za
02
06

Optreden Almoos Kloos

Tijd: 10.00-17.00 uur
Organisatie: Stichting Gemeenschapshuis in Kepèl
Locatie: gemeenschapshuis Kerkstraat Panningen

Open dag Theaterwerkplaats

Tijd: 18.30-21.30 uur
Organisatie: Stichting Volksfeesten Baarlo
Locatie: kasteelweide Baarlo

vr
01
06

Open dag gemeenschapshuis

Hortensiadagen met show
(en 3 juni)
Tijd: 09.30-16.30 uur
Organisatie: ‘t Veld Tuinplanten
Locatie: kwekerij Oude Heldenseweg Maasbree

Tijd: 13.30-20.00 uur
Organisatie: Stichting Volksfeesten Baarlo
Locatie: kasteelweide Baarlo

Open dag en marathon-uitzending
Omroep P&M vanwege jubileum
Tijd: 10.00-20.00 uur
Locatie: studio’s Omroep P&M Panningen

Kids in concert
Tijd: 14.30 uur
Organisatie: Jeugdorkest Meijel
Locatie: gemeenschapshuis D’n Binger Meijel

Gratis kennismakingsles
Tijd: avond
Organisatie: TV Bevo
Locatie: tenniscomplex Pastoor Geurtsstraat Beringe

Tijd: 20.15 uur
Locatie: DOK6 Theater Panningen

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

Voorstelling ‘Echte Liefde’ in DOK6

Le Roux en d’Anjou

Nieuw MTB
bij Breebikes

AMICITIA 6, MAASBREE
+31 (0)77 737 0017
WWW.BREEBIKES.NL

Het cabaretduo Lieneke Le Roux en Mylène d’Anjou staat donderdag
7 juni in het DOK6 Theater in Panningen met de show ‘Echte Liefde’.
“Le Roux en d’Anjou zijn gelauwerd
in toneel en cabaret en brengen samen
een absurdistische en muzikale theatervoorstelling”, aldus het theater. De
voorstelling wordt geregisseerd door
Marije Gubbels. Hun avondvullende
programma is geïnspireerd op de
televisieshow Absolutely Fabulous en
hun knettergekke leven. “Terwijl de
wereld om hen heen in een razend
tempo verandert, doen de dames er
alles aan om dat tempo bij te benen en

liggen ze op ramkoers met de Cloud, de
jeugd en hun sociale leven”, zo
omschrijft DOK6 de voorstelling. “Op
hartverscheurende en humoristische
wijze zien we hun verwoede pogingen
op zoek naar zingeving en liefde. Met
de moed der wanhoop en met tomeloze energie wordt er zonder gène
gezongen, gedanst, gevochten, getroost
en liefgehad. Een feest van herkenning
voor alle vrouwen en hun mannen.” De
voorstelling begint om 20.15 uur.
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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 3 juni
H. Mis 09.30
Kledinginzameling beringe:
De gebruikelijke inzamelingen op
het kerkplein blijven gehandhaafd.
Op maandag 4 juni is de volgende
inzameling van kleding, schoenen,
dekens, gordijnen en knuffels vanaf
13.15-15.15 en van 18.00-19.00 uur.
Geen vervoer: Bel dan 3076521 of
3072331 en alles wordt opgehaald.

Parochie Egchel
Misintenties NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
T 077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 3 juni
Geen H. Mis
Zondag 10 juni
H. Mis 11.00 uur t.i.v. Hay Manders
(b.g.v verj)

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

Cluster MKBE
Parochie Maasbree
Misintenties NL58RABO0131001973
Pastorie Dorpstraat 4 T 077 465 12 19
E par.aldegundismaasbree@hetnet.nl
W www.parochiemaasbree.nl
Kerkdiensten
Zondag 3 juni
H. Mis: 11.00 uur – Zang Dameskoor
Lectoren: Mevr. Marlies Steijvers –
Mevr. Riky Jans
Intenties
Petronella Vaessen. Maria Peeters
en overl. familie Peeters-HermansHaenen. Lucia Stienen (verjaardag)

Kerkdiensten
Zaterdag 2 juni
H. Mis 19.00 uur
Zondag 10 juni
H. Mis 11.00 uur t.i.v. Giel Peeters en
Leny Peeters-Strijbos; overl. ouders
Theodorus Joosten en Margaretha
Koopmans, dochters Els en Ans,
schoonzoons Jo, Math, Jan, Piet,
kleinzoon Thom en achterkleinkind Jip

Parochie Helden
Misintenties NL61 RABO 0120795094
pastorie Rochusplein 3
T 077 3071488,
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur
donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
Vrijdag 1 juni
De H. Communie wordt thuis gebracht
vanaf 09.00 uur.
H. Vormsel 19.00 uur door hulpbisschop mgr. E. de Jong m.m.v.
Jongerenkoor St. Jan de Doper Blerick
Zondag 3 juni
H. Mis 10.00 uur – herenkoor t.i.v.
Antoon Gerard Jozef van Dooren
(jaardienst); Johannes Janssen
en Maria Haenen; Jo Rietveld
(verj); Mia Rademakers-Gerris
Zondag 10 juni
H. Mis 10.00 uur – herenkoor t.i.v.
Wiel Lemmen (zeswekendienst); Felix
Bruijnen en Catharina Bruijnen-Driessen
en overl. fam.; Mia Jacobs-Heijnen
(jaardienst) Jeu Jacobs en Peter Jacobs;
Cor Kruijk (3de jaardienst); Hein Korsten
en fam. Korsten-Gommans;

en overl. familie. Jaardienst Gerhard
Boerland en Jo Boerland-Martens.
Jaardienst Wim Smeets.

Parochie Kessel
Gezinsbijdrage NL39RABO0125305311
Pastorie Dorpstraat 13
T 077 462 12 65
E lajverhaag@parochiekessel.nl
Kerkdiensten
Zaterdag 2 juni
19.15 uur. Mevr. Nel Hillen – Puts.
Jaardienst voor Jo Bosch en overleden
familie. Na de H.Mis processie in de kerk.
Woensdag 6 juni
9.00 uur. H.Mis voor de zieken van de
parochie.

Parochie Koningslust
Misintenties NL05 RABO 0120795132
A. van den Boer De Brentjes 81
T 077 465 36 81
Bij geen gehoor kunt u contact
opnemen met het parochiecentrum in
Panningen T 077 307 13 88
Kerkdiensten
Zaterdag 2 juni
H. Mis 17.30 uur t.i.v. leden en
overl. leden parochieel gemengd
koor Koningslust b.g.v. het 50jarig
bestaan; uit dankbaarheid leden
verzetsbeweging en oorlogslachtoffers
1945; Piet Keijsers en Lies KeijsersSmolders

Dinsdag 5 juni
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen,
aansluitend koffiedrinken
Donderdag 7 juni
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen
09.30-10.00 uur Stille Aanbidding
Zaterdag 9 juni
H. Mis 19.00 uur – dameskoor t.i.v.
Truu Kessels-Manders en Jeu Kessels
(gest. jaardienst); Miet SchijvenThijssen (coll); Dries Nijssen,
Mie Nijssen-Thijssen en overleden
fam. Nijssen-Thijssen; An DerksSonnemans (coll); Riek Adriaansv.d.Vondervoort (coll); Tjeu Vestjens
(coll); uit dankbaarheid

Parochie Meijel

Parochie Panningen

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 31 mei
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen
09.30-10.00 uur Stille Aanbidding
Zondag 3 juni
H. Mis Sacramentsdag 11.00 uur –
herenkoor t.i.v. Frits Palmen (coll.);
Annie Kessels-Daems (jaardienst); uit
dankbaarheid
Maandag 4 juni
18.30 uur Stille Aanbidding
19.00 uur Rozenkrans

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 31 mei
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Vrijdag 1 juni
H. Mis 09.00 uur dagkapel
De ziekencommunie wordt
thuisgebracht na de H. Mis
Zaterdag 2 juni
H. Mis 19.00 uur – Gemengd koor
t.i.v. Piet Janssen en To Janssenvan der Linden en zoon Sjraar;
Coba Houtappels (bgv verj.);
Taco Schledorn (bgv. verj.); Toon en
Mia Janssen-Beek, Hay en Nel JanssenSmets, Mia Janssen-Jacobs, Bart

Zaterdag 9 juni
19.15 uur H.Mis voor de parochie.
Mededeling
Ons oprecht medeleven met de familie
Hendriks – Thijssen met het overlijden
van jullie Pap en Opa Pierre.

Zondag 3 juni
9.30 uur H. Mis. Sacramentsdag. Zang:
Herenkoor.
Voor het welzijn van de parochie.
Donderdag 7 juni
8.30 uur H. Mis.

Parochie Baarlo

Parochie Kessel-Eik

Misintenties NL31RABO0103903860
Pastorie Markt 3
T 077 477 12 75
E kapelaan@parochiebaarlo.nl
W www.parochiebaarlo.nl
Kerkdiensten
Zaterdag 2 juni
17.00 uur gebedsdienst in
Verzorgingshuis Ter Borcht.

Misintenties NL41RABO0125300522
L. Timmermans T 077 462 16 78
Kerkdiensten
Zondag 3 juni
9.30 uur Jaardienst Martien Heymans
en Helena Heymans-Rutten.
Zondag 10 juni
9.30 uur Louis Maas en Trui MaasGeelen.

Janssen, Silvia Janssen, Lien Vaessen
en Ton Manders
Zondag 3 juni
H. Mis in het Missiehuis om 10.30 uur
Dinsdag 5 juni
Geen H. Mis
Woensdag 6 juni
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Donderdag 7 juni
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Vrijdag 8 juni
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Vrijdag 8 juni
Viering van het H. Vormsel
19.00 uur – Jongerenkoor St. Jan de
Doper uit Blerick
Het H. Vormsel wordt toegediend
aan de kinderen van De Wissel,
De Groenling en Nieuwe School door
hulpbisschop mgr. E. Jong

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

Nieuwe tent

Dansado en de Feestneger op Volksfeesten Baarlo
De 41e editie van de Volksfeesten Baarlo gaat donderdag 31 mei van start met het volleybaltoernooi op de
kasteelweide in Baarlo. Daarnaast zijn er tot en met zondag 3 juni optredens van Domien Verschuuren, Dansado
en de Feestneger en Loco Loco Disco Show in de nieuwe tent, vindt BaarloBattert plaats en is het kasteelparkfeest vernieuwd.
“Na een geslaagde jubileumeditie
in 2017 gaan we dit jaar weer
voor goud”, aldus de organisatie.
“Met nieuwe aanwas in het bestuur,
een andere tent met nieuw licht en
geluid, een vernieuwde zondageditie
en twee top muziekavonden.”
Op donderdag begint het
evenement om 18.30 uur met het
volleybaltoernooi, waarbij keten,

vriendengroepen, buurtverenigingen
en families het tegen elkaar
opnemen. Aansluitend is er
muziek van dj Matje Big Fun in de
vernieuwde tent. De spantent heeft
dit jaar plaatsgemaakt voor een
paviljoen.
Op vrijdag vindt vanaf 20.30 uur
de Foute Party plaats. Dj Paul van
de Laar draait nummers uit de jaren

90, het ‘Foute uur van Q-music’ is er,
3FM-dj Domien Verschuuren staat
op het podium en het duo Dansado
en de Feestneger treedt op. Na
drie edities BaarloStormt vindt op
zaterdag 2 juni de eerste editie van
BaarloBattert plaats vanaf 12.00
uur, een stormloop door en over
hindernissen. Ook dit jaar is er een
speciale run voor de minibattertjes,

een scholierenbatter en een
X-battert voor gehandicapten over
een apart, aangepast parcours en
een BrigadeBattert voor groepen en
vanaf 16 jaar. Vanaf 20.30 uur is er
in het paviljoen muziek van dj Danny
Geurts, een show van Loco Loco Disco
Show en muziek uit de jaren 70 en 80
van Keezus Christus. De laatste dag
van de Volksfeesten wordt afgesloten
met het kasteelparkfeest op zondag
3 juni. Er is een talentenshow,
‘Baolder Haet Talent’, de band Chewy
and the Locals treedt op en er is
een ‘Sjmulsjträötje ingericht waar

Baarlose horeca-ondernemers pizza,
friet, hamburgers, plankjes, hete kip,
schepijs en andere voedingswaren
aanbieden. De muziek wordt deze
dag verzorgd door dj Rob van Soest.
Daarnaast is er weer een silent disco
met twee dj’s die verschillende
genres draaien voor honderd
koptelefoons. Aan het einde van
de middag is de trekking van de
Volksfeestenloterij, waarvan de
opbrengst naar voetbalclub VV Baarlo
gaat. Kijk voor meer informatie op de
Facebook-pagina’s van Volksfeesten
Baarlo en BaarloBattert.
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• 55" (139 cm)
• 4K Ultra HD
• High Dynamic Range (HDR)
• TRILUMINOS-display
• 4K HDR Processor X1
• MotionFlow XR

UHD TV / KD55XE9005

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

Kijk voor de openingstijden en adressen op www.eptummers.nl
Volg ons ook op Facebook: tummerselectro

• A+++ -30% • 1 - 8 kg • VarioPerfect • 1400 t/pm
• Koolborstelloze motor met 10 jaar garantie
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WASMACHINE / WAT28491
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• Volledig integreerbaar • A+ • 12 couverts • 46 db

INBOUW VAATWASSER / SMV45AX00

• Hetelucht • 900 W magnetron • 44 liter
• 5 magnetronstanden met inverter techniek

879,-

• A+++ -10% • 1 - 6 kg • 1400 t/pm • EcoSilence Drive

WASMACHINE / WAN28090
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• 55" (139 cm) • 4K Ultra HD
• Precision Black • HDR 1000
• Smart TV met Smart Hub
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UHD TV / QE55Q6F
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