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Kunstige
blokken onthuld
Het zal maar weinig mensen in de gemeente ontgaan zijn dat Baarlo dit jaar het 800-jarig bestaan viert. Op zondag 16 juni was de volgende activiteit in het kader van het
jubileum. Op die dag presenteerde Baarlo Steengoed! de kunstwerken die al vorig werden gemaakt door zes internationale kunstenaars. Uit een groot blok natuursteen maakten de zes in drie weken tijd een kunstwerk. Op zondag werden de werken onthuld. Alle zes hebben ze een eigen plekje gekregen en alle kunstwerken werden onthuld door de
inwoners van Baarlo die er het dichtste bij wonen. Gouverneur Theo Boven, burgemeester Wilma Delissen-van Tongerlo en wethouder Wim Hermans waren aanwezig bij de
onthullingen. “Baarlo is zes kunstwerken rijker”, aldus de organisatie. “Het dorp kan zich nu naast Kastelendorp ook met recht Kunstdorp noemen.” (Foto: Jan Fleuren)

Omstreden dijk Kessel lijkt van de baan
De verhoging en verlenging van de dijk die langs de Haagweg in Veers in Kessel ligt, gaat waarschijnlijk niet door.
De bewoners protesteerden eerder tegen de aanpassing van de dijk, die volgens de Waterwet twee meter verhoogd
en flink verlengd zou moeten worden. Gemeente Peel en Maas heeft een bestemmingswijziging ter inzage liggen.
Als daar geen zienswijzen op binnenkomen, gaat de aanpassing naar alle waarschijnlijkheid niet door.
selijke aanpassing. Een werkgroep
werd opgericht die het waterschap,
de gemeente en daarna de overkoepelende stuurgroep overtuigde dat de
aanpassing onnodig was. De werkgroep
ging langs de deuren, organiseerde
informatieavonden en zamelde handtekeningen in voor een petitie. Die werd
aan de wethouder overhandigd.
Ton Lennaerts, één van de bewoners die door de aanpassing van de
dijk benadeeld zou worden, is sinds
het begin betrokken bij de werkgroep.
“Wij hebben met onderzoeken aangetoond dat alleen bij extreem hoog
water één of twee huizen last zouden
kunnen hebben van wateroverlast.

De rest van de huizen dus eigenlijk niet.
En zelfs bij die twee huizen verwachten we dat het nooit gaat voorkomen.
De bewoners van die woningen hebben
ook aangegeven dat ze het risico willen nemen op wateroverlast. Die kans
is heel klein en anders moeten ze voor
altijd tegen een hoge dijk aan kijken.”
In september 2017 liet Waterschap
Limburg naar aanleiding van het verhaal van de actiegroep weten dat zij
de dijk uit de Waterwet wilde verwijderen. Om dit te kunnen bereiken,
is nog wel goedkeuring vanuit het
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
nodig. Die toestemming vanuit het
ministerie kan er komen, mits dat er

vertelt Ton. “Dan is het waarschijnlijk
een formaliteit en wordt de dijk uit de
Waterwet gehaald. Het is dus afwachten of er zienswijzen ingediend gaan
worden. Je weet het nooit. Op dinsdag 25 juni is er ook nog een door de
gemeente georganiseerde inloopavond
voor geïnteresseerden.”

Nieuw in Venlo!
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De dijk bij de Haagweg in Veers
werd in 1996 als nooddijk aangelegd.
In 2005 werd de dijk als primaire waterkering in de Waterwet opgenomen.
Het is volgens Waterschap Limburg de
kleinste primaire dijk van Nederland
en beschermt slechts één rij huizen.
De woningen daarachter liggen op
hogere gronden en hoeven niet door de
dijk beschermd te worden. Omdat het
een primaire waterkering betreft, moet
die aan de wettelijke eisen voldoen.
Voor de Kesselse dijk betekent dat een
verhoging van twee meter.
Voor de bewoners van de rij huizen
die bescherming genieten van de dijk,
was de ophoging echter een onwen-

wordt aangetoond dat de veiligheid
niet in het geding is en er genoeg
draagvlak is in de omgeving.
Daarom heeft gemeente Peel en
Maas nu een bestemmingsplanwijziging ter inzage liggen. “Als daar geen
zienswijzen op binnenkomen, gaat
het plan door naar het ministerie”,
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Bij aankoop vanaf €750 ontvang je
10% over je aankoopwaarde cadeau!
Te besteden bij Trendhopper, Xooon, Henders & Hazel in Venlo.
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Energieneutraal vakantieparkje in Grashoek

‘Voor duurzaamheidsvragen kun je
gewoon hier terecht’
Met grote belangstelling las At Koning (72) de laatste weken het
nieuws rondom de WoonWijzerWinkel. Het centrum waar burgers door
professionals advies moeten krijgen over duurzaamheid kreeg geen
subsidie van de gemeente. Volledig terecht, zo beredeneert At. In het
buitengebied van Grashoek is hij bezig met het realiseren van een vakantiepark dat meer energie opwekt dan het verbruikt. “Iedereen is welkom
om hier te komen kijken.”
De WoonWijzerWinkel (WWW)
maakt onderdeel uit van het Regionaal
Duurzaamheids Centrum (RDC) wat
weer een initiatief is van de coöperaties Gloei en PeelEnergie en de stichting ZERegiO. De locatie zou de oude
bibliotheek in Panningen worden. Het
idee achter de WWW is om een plek te
creëren waar burgers van de hele regio
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naartoe kunnen komen om onafhankelijk advies te krijgen van professionals
op het gebied van het verduurzamen van huizen. Omdat de provincie
en andere, regionale gemeentes hun
medewerking niet toezegden, besloot
gemeente Peel en Maas een subsidieaanvraag van 20.000 euro af te wijzen.
Terecht, zo oordeelt At Koning.
Op een flink stuk land in het buitengebied van Grashoek is hij al sinds
2000 bezig met het realiseren van
Uitspanning Zonnedauw, een vakantiepark dat volledig energieneutraal is en
zelfs energie teruglevert. Hij vindt het
raar dat er steeds weer verhalen over
duurzaamheidscentrums opduiken in
de gemeente. “Eerst zou er eentje in
de Ringoven komen. Daarna in het SIFgebouw en nu weer in de oude bieb.
Dat terwijl ik al verschillende keren bij
de gemeente en leden van Gloei heb
aangegeven dat wij (At en zijn vrouw
Anita, red.) hier precies hebben liggen waar die duurzaamheidscentrums
advies over moeten geven. Ik heb zelfs
in bouwcommissies gezeten en ben bij
Gloei betrokken.”

Geïsoleerd met
NASA-technologie
Het vakantieparkje moet een combinatie van een camping, twee b&b’s,
acht vakantiehuisjes en een restaurant met educatief centrum worden.
De financier trok zich vanwege de crisis
in 2008 terug. Daarom laten de vakantiehuisjes nog even op zich wachten.
Alle vergunningen zijn wel al binnen en

alle voorbereidende werkzaamheden
zijn klaar. “Het hele veld is afgegraven
geweest tot een diepte van 1,70 meter
en daar liggen leidingen in voor de
aardwarmte”, vertelt At. “Daarnaast
hebben we een natuurlijk infiltratiesysteem gemaakt voor water, waarbij we
het water beter zuiveren dan de overheid doet. Voor dat systeem liggen verschillende putten in de grond over het
hele terrein.”
Naast die ‘onzichtbare’ dingen, staat
er al een badhuis. Bedoeld als douche- en wc-ruimte voor de campinggasten is het ook vooral een gebouw
dat meer energie levert dan het verbruikt. “Het gebouw is geïsoleerd met
een materiaal waar NASA de raketschilden mee isoleert”, aldus At, die in zijn
werkzame leven lang bouwinspecteur is
geweest en werktuigbouwkunde heeft
gestudeerd. “We hebben ook plekken

op andere manieren geïsoleerd, zodat
we kunnen zien wat het verschil is.
Ook zitten er driedubbele glazen in de
ramen en de deuren hebben dubbele
rubbers. Verder liggen er ‘heatpipes’
voor de warmwatervoorziening en photovoltage-cellen voor stroom op het dak.
Al het in het badhuis gebruikte water
wordt via de natuurlijke plantenfilter
weer hergebruikt in toiletten.”
Ook de geplande vakantiehuisjes
(grasdakwoningen) moeten een toonbeeld van duurzaamheid gaan worden.
At bedenkt de meeste zaken zelf en
loopt naar eigen zeggen acht jaar voor
op de huidige bouwwereld wat betreft
duurzaamheid. Dat maakt Uitspanning
Zonnedauw uniek. “Wij zijn de enige
in onze soort in Nederland”, vertelt
echtgenote Anita. “Omdat At alles zelf
bedenkt en dan naar bedrijven toegaat
om te zien of het te realiseren is, lopen

we hier voor. Het mooie is dat iedereen
hier welkom is om een kijkje te komen
nemen. Wij zijn niet afhankelijk van
leveranciers of grote bedrijven, dus we
kunnen echt het advies geven dat wij
het beste vinden. Iedereen is welkom,
als ze maar even bellen van tevoren.”
De vakantiehuisjes zijn nu nog een
toekomstbeeld, maar At en Anita zitten
niet stil. Momenteel wordt een oude
schuur omgebouwd tot een gastenverblijf. “Daarmee willen we laten zien dat
ook oudere gebouwen omgebouwd
kunnen worden tot energieneutrale
panden”, vertelt At. “We willen onze
ideeën graag delen”, voegt Anita toe.
“Wij denken dat het antwoord op de
energietransitie niet steeds meer energie produceren is, maar juist minder
energie te gaan gebruiken. Luxe is daarbij ook gewoon mogelijk en hier laten
we zien hoe dat te realiseren is.”

Door Baarlose wijk Kuukven

Nieuw fietspad langs voetbalvelden
Het nieuwe fietspad van Baarlo naar sportpark De Meeren komt in het verlengde van de straat Kuukven en naast de voetbalvelden te liggen.
Dat plan presenteerden initiatiefnemers Dorpsoverleg Baarlo en VV Baarlo op maandag 17 juni bij een inloopavond over de nieuwe route.
Het nieuwe fietspad moet ervoor zorgen dat er minder fietsers over de drukke straat de Bong rijden.
Bij de reconstructie van de
Napoleonsbaan door de provincie wordt ter hoogte van de straat
De Voort een oversteekplaats met
middengeleider gerealiseerd, zodat
voetgangers en fietsers er veilig in twee keer kunnen oversteken. De fietsers kunnen dan via het
bestaande grindpad, dat door de
gemeente verhard gaat worden (en
nog slechts gedeeltelijk voor auto’s
toegankelijk zal zijn), hun weg richting Kuukven vervolgen.
De fietsers komen uit op de
Heierhof en kunnen vervolgens via
de wijk naar het nieuwe fietspad
rijden, dat begint in het verlengde
van de straat Kuukven en langs de

locatie van de schietvereniging naar
het sportpark loopt. Vervolgens moet
het nieuwe pad langs de voetbalvelden gaan lopen richting de weg
De Meeren. Nog voor dat die bereikt
is, slaat het fietspad af richting de
hoofdingang van de voetbalclub. Met
het realiseren van het nieuwe fietspad
moet het aantal fietsers op de drukke
straat de Bong afnemen.
“Bij de keuze van het traject en
het ontwerp van het fietspad is rekening gehouden met de wensen van
omwonenden”, laat Bert Zeegers van
Dorpsoverleg Baarlo weten. “Tijdens
de bijeenkomst op maandag 17 juni
waren er geen grote bezwaren meer,
alleen detailvragen over de keuzes

die gemaakt zijn en de uiteindelijke
uitvoering. Na de zomervakantie gaat
het projectteam van de gemeente
de tekeningen verder uitwerken, de
benodigde berekeningen maken en
de vergunningsprocedure in gang zetten. Daarna volgt de aanbesteding.”
Het Dorpsoverleg is blij dat de verkeersveiligheid van Baarlo verbeterd
wordt. “Dat is één van onze speerpunten in het Dorpsontwikkelingsplan.
Zeker de veiligheid van fietsers in de
Bong is ons een doorn in het oog. Het
is een wonder dat daar zelden iets
fout gaat.” Het gaat wel nog even
duren voordat het fietspad klaar is.
“De gemeente liet al weten dat ze
wil dat de werkzaamheden die nodig

zijn, gelijk vallen met de geplande
provinciale werkzaamheden aan de
Napoleonsbaan. Die starten begin
volgend jaar. We verwachten dat
binnen nu en twee jaar in ieder
geval begonnen is met de aanleg
van het fietspad.”
Wethouder Rob Wanten laat
nog weten dat de gemeente graag
wil meewerken aan het plan dat
afkomstig is van VV Baarlo en het
dorpsoverleg. “Het fietspad is een
wens van het dorp, waar het dorp
goed mee aan de slag gegaan is.
We zijn blij dat we zo ver zijn en er
een route gepresenteerd kan worden. We kunnen nu op weg naar een
mooie en veilige route.”
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Tijdens dorpsoverleg in Mafcentrum

Maasbree bepaalt
identiteit

Inwoners uit Maasbree gingen op woensdag 5 juni samen aan de slag om de identiteit van hun dorp te
bepalen. In het Mafcentrum kwamen de dorpsgenoten bij elkaar. De conclusie was dat veel Maasbreese inwoners
tevreden zijn met het goede leven in Maasbree.

2018-2021

Dorpsontwikkelings
plan Baarlo
De resultaten van het Dorpsontwikkelingsplan Baarlo 2018-2021
worden op dinsdag 25 juni gepresenteerd door onder andere werkgroep Baarlo, gemeente Peel en Maas en Wonen Limburg in
MFC De Engelbewaarder. Een belangrijk item is Wonen en de
Leefomgeving waarbij wordt afgestemd op bepaalde doelgroepen.
Het gaat hierbij om huisvesting voor starters, levensloopbestendige woningen en huisvesting
voor arbeidsmigranten en nieuwkomers. Een werkgroep heeft de
behoefte aan woningen, op gebied
van levensloopbestendigheid, duurzaamheid en gevarieerde prijs,
inzichtelijk proberen te maken.
Zaken die tijdens de presentatie
voorbij komen zijn vergrijzing, ontgroening, doorstroming, inbreiding,
herbestemming, zorg en groen.
De werkgroep koppelt de resultaten

terug aan het dorp en wil graag met
het dorp in gesprek over concrete
mogelijkheden.

Presentatie
Gemeente Peel en Maas en
Wonen Limburg zullen een presentatie geven. Daarnaast wil de werkgroep horen op welke locaties Baarlo
graag ziet dat er woningen gerealiseerd gaan worden. De avond begint
om 19.30 uur en duurt ongeveer
anderhalf uur. De werkgroep nodigt
alle inwoners van Baarlo uit.

T
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E
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VE UPE
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Samen met het dorpsoverleg dachten inwoners mee over wat Maasbree
typeert en hoe hiermee het dorp
nog meer op de kaart te kunnen zetten. Volgens hen kunnen ze met een
sterke identiteit Maasbree aantrekkelijk
maken en houden. “Maasbree is ons
thuis en dat willen we zo houden voor
de volgende generaties van Maasbree”,
was de conclusie van de avond.

Volgens de inwoners is Maasbree
een betrokken dorp. “We hebben een
rijk verenigingsleven en mensen staan
voor elkaar klaar”, zegt een aanwezige.

Betrokken dorp
“Maar wat vooral mooi is, is het
Kindervakantiewerk Maasbree. Een
heel dorp trekt erop uit om er een
feest van te maken en met succes.

95 procent van de kinderen doet mee.”
De bijeenkomst was de eerste
stap van Dorpslab in Maasbree, een
initiatief van Rabobank Peel, Maas en
Leudal om Maasbree klaar te maken
voor de toekomst. Na de zomervakantie wordt het vervolg van deze bespreking georganiseerd.
Voor meer informatie kijk op
www.maasbree.nl

Twaalf weken

Bouwens in actie tegen
zwerfafval
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Wij zoeken:
Vakantiekracht allround
Verkoopmedewerker allround
Verkoopmedewerker vis
Weekendhulp vlees
Weekendhulp allround
Vulploegmedewerker
Kassamedewerker parttime
Medewerker zelfbedieningsrestaurant
Medewerker food-kiosk
Demonstrateur
Toiletjuffrouw/heer

Wij bieden o.a.:
Unieke werkplek in centrum Venlo
Moderne werkomgeving
Volledige vergoeding openbaar
vervoer
Veel ruimte voor eigen initiatief
Enthousiaste collega’s

Solliciteer via www.2bruder.nl

60 vwo 4-leerlingen en 28 brugklasleerlingen van het Bouwens van de Boijecollege uit Panningen namen de
afgelopen twaalf weken deel aan het IVN Jongeren Adviesbureau en adviseerden gemeente Peel en Maas, de
werkgroep Peel en Maas Schoon en IVN over het verminderen van zwerfafval. Op vrijdag 14 en maandag 17 juni
presenteerden zij de resultaten.
In twaalf weken vormden de
leerlingen adviesbureaus, gingen op
onderzoek, spraken experts en ontwikkelden een advies. De vragen die
centraal stonden waren: hoe kan het
zwerfafval in de gemeente Peel en
Maas verminderd worden? En wat
kunnen de veroorzakers van zwerfafval zelf doen om de rotzooi in de
gemeente te verminderen? De adviesbureaus ontwikkelden een eigen
concept en presenteerden deze vervolgens aan een officiële jury. De jury
bestond uit leden van gemeente Peel
en Maas, werkgroep Peel en Maas
Schoon, IVN Helden en IVN Limburg.
De concepten varieerden van een

bordspel, een sponsorloop met afvalkunstwerk en vernieuwende prullenbakken tot groene woensdagen en
social mediaprojecten. Het winnende
idee van de brugklas was de Wastemon
Go-app. Deze app is vergelijkbaar met
het Pokémon Go spel, waarbij jongeren
Pokémons proberen te vangen.

Gekleurde
prullenbakken
In de Wastemon Go-app kun je op
zoek gaan naar zwerfafval die via een
kaart naar de dichtstbijzijnde prullenbak gebracht moet worden. Zo verzamel je punten om Afvalmonstertjes te

verdienen in plaats van Pokémons.
De twee winnende ideeën van
de vwo 4-klassen waren opvallend
gekleurde prullenbakken, versierd door
basisschoolleerlingen, genaamd de
FashCans en het Échte wereld filmpje,
waarin de gevolgen van zwerfafval
met afschrikkende scènes uitgebeeld
wordt. Deze video’s moeten jongeren
laten realiseren hoe groot het probleem van zwerfafval daadwerkelijk
is. De jury was positief over de vele
innovatieve ideeën van de jongeren.
Zij gaan alle input meenemen en aan
de slag met de winnende ideeën om
het zwerfafval in de gemeente Peel en
Maas tegen te gaan.

Hortensia

Actie

Hydrangea macrophylla.
Diverse kleuren. Ø 23 cm. Per stuk

10.99

7.99

ZONDAG OPEN VAN 12.00 TOT 17.00 UUR
GroenRijk Maasbree • Kanaalweg 7 • 077-4650080 • groenrijkmaasbree.nl
GELDIG VAN 20-06 T/M 27-06. OP=OP
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BEZORGERS
GEZOCHT!
VOOR DE VOLGENDE ROUTE:

Baarlo rondom Soeterbeek € 10,00

Bijna 6 ton wachtgeld wethouders
Gemeente Peel en Maas heeft de afgelopen vijf jaar bijna 600.000 euro aan wachtgeld betaald aan oud-wethouders. Dat blijkt uit een onderzoek van televisieprogramma EenVandaag. De 600.000 euro in Peel en Maas
werd verdeeld over zes voormalig wethouders.
Het precieze bedrag dat gemeente
Peel en Maas kwijt is geweest aan de
oud-wethouders is 593.454 euro. Dat
bedrag is hoger dan bij alle vergelijkbare buurgemeentes. Alleen Venlo
is met 997.000 euro over acht wethouders meer geld kwijt geweest.
Leudal (589.904 euro, zeven wethou-

ders), Horst aan de Maas (525.539 euro,
zes wethouders), Deurne (303.000 euro,
drie wethouders) en Nederweert
(208.580 euro, vijf wethouders) waren
allemaal minder geld kwijt.
Politici en bestuurders die vrijwillig of gedwongen stoppen met hun
functie, krijgen in afwachting van een

andere functie een baan of pensioen
wachtgeld betaald. In totaal verdeelden oud-bestuurders in Nederland
de afgelopen vijf jaar ruim 126 miljoen euro aan wachtgeld, zo vond
EenVandaag uit. EenVandaag vroeg
alle gemeentes naar de uitgaven en
kreeg van 84 procent een antwoord.

Gezondste Regio

Regio Venlo gaat investeren
bedrag per week

WERKZAAMHEDEN Elke donderdag het nieuwsblad HALLO bezorgen.
INTERESSE OF INFORMATIE Mail naar bezorgers@garcon.nl of bel 085 071 10 90.

Handelstraat 17 5961 PV Horst

De acht gemeenten in de regio Venlo, waaronder Peel en Maas, trekken gezamenlijk op om binnen enkele
jaren de gezondste regio van Nederland te worden. Daarvoor werd vrijdag 14 juni een agenda met concrete
projecten aangeboden aan het nieuwe provinciale college van Limburg.
De plannen zijn mede gebaseerd
op het initiatief Gezondste Regio
2025. Dit initiatief heeft als ambitie om als regio Noord-Limburg in
2025 de gezondste regio van Europa
te zijn. In de agenda zijn zeven projecten opgenomen die de komende
jaren een bijdrage moeten leveren
aan de ambities. Dit zijn onder andere

de doorontwikkeling van campus
Greenport Venlo en de verduurzaming van landbouw. In totaal gaat
het om een investering van 40 miljoen euro. Net als Gezondste Regio
2025 gaan de gemeentes nadrukkelijk
de samenwerking zoeken met inwoners, ondernemers en overheidsinstellingen. Tom Roefs, voorzitter van

Gezondste Regio 2025: “Als Gezondste
Regio 2025 zijn we ontzettend blij dat
de hele regio haar schouders eronder
gaat zetten. Samen gaan we aan de
slag de gezondste regio van Nederland
te worden. Het is mooi om te zien dat
twee verschillende initiatieven elkaar
opzoeken en één geheel beginnen te
vormen.”

Politie roept op tot alertheid

Gereedschapsdieven actief in
Peel en Maas
In de gemeente Peel en Maas zijn de afgelopen weken gereedschapsdieven actief. Dat meldt politie Peel en
Maas op haar Facebookpagina. Ze waarschuwt iedereen om gereedschap goed achter slot en grendel te beveiligen.
De politie schrijft dat zij de laatste
weken veel aangiftes heeft binnengekregen van handgereedschappen die
ontvreemd worden. “De plaatsen waar
dat gebeurt zijn vaak schuren bij boerderijen en bedrijfsauto’s die op of langs

de openbare weg geparkeerd staan”,
schrijft politie Peel en Maas.
Het is begrijpelijk volgens de politie
dat het lastig is gereedschap op een
goede en effectieve manier te beveiligen. “Toch willen we dit delen zodat

iedereen die een bedrijfsauto in gebruik
heeft of in een schuur handgereedschappen heeft liggen op de hoogte is
en voor zichzelf passende beveiligingsoplossingen kan gaan bedenken en toepassen”, aldus politie Peel en Maas.

4 juli 2019
Mantelzorg Muzieksalon
Philip Kroonenberg / Arwen Linnemann / Arto Boyadjian
bij Mantelzorg Muzieksalon op 4 juli 2019 in Ut Gemeinsjapshoes,
Lindelaan 4 te Kessel-Eik, aanvang 20.00 uur
Gratis en exclusief voor mantelzorgers
Philip Kroonenberg speelt akoestische gitaar, 5-snarige ukelele en
speelt in verschillende combinaties met professionals die zijn stijl goed
aanvoelen (The Freelance Band, The Magic Magicians).
Arwen Linnemann speelt contrabas en zingt.
Arto Boyadjian speelt Wurlitzer, lapsteel en gitaar. Als sessiemuzikant
werkte hij met talloze bands en artiesten onder wie Ilse de Lange.
Bij optredens worden liedjes van de nieuwe cd ‘Light’ ten gehore
gebracht en ook nummers van Philip die er al waren en die geschikt
zijn om met deze bezetting (zonder drums) te spelen.
De Mantelzorg Muzieksalon is een van de manieren waarop de
gemeente Peel en Maas mantelzorgers wil waarderen voor hun inzet
t.b.v. hun naaste(n). Deze avond wordt georganiseerd door Vorkmeer
Steunpunt Mantelzorg Peel en Maas.
Gratis entreekaarten
Toegangskaarten kunnen vanaf heden tot en met 4 juli
a.s. tijdens werkdagen tussen 8.30 uur en 12.30 uur
afgehaald worden of indien nodig gereserveerd worden
bij: Vorkmeer Steunpunt Mantelzorg Peel en Maas,
Kerkstraat 32, 5981 CG Panningen

VOL
=
VOL

meer met mensen!
(077) 307 73 50 - vorkmeer.nl

Raak schieten in Egchel
De Van Ennckevortstraat in Egchel stond van vrijdag 14 tot en met maandag 17 juni in het teken
van de kermis. Naast de feesttent van café Bej Manders waren op de straat onder meer een schietkraam en de rups te vinden. De jeugd genoot van het jaarlijkse dorpsfeest en ook de ouderen wisten
zichzelf goed te vermaken met bijvoorbeeld de optredens die in de tent voorbij kwamen.

20
06

nieuws 05

Informatieavond
nieuw wooninitiatief
Jeanne van de Vorst uit Koningslust en haar man Wil van der Coelen
zijn al een tijd bezig om een eigen woon/leefgemeenschap op te richten.
In de nieuwe woongroep moet een hoge kwaliteit van leven aangeboden
worden voor mensen met een beperking en waar de bewoners veel aandacht krijgen. Op dinsdag 25 juni houden ze een informatieavond om hun
initiatief verder toe te lichten.
“Omdat wij denken dat het anders
kan en moet, hebben wij het initiatief genomen om in Peel en Maas een
nieuwe woon/leefgemeenschap op te
richten voor 24 bewoners met een meervoudige en/of verstandelijke beperking
en ook voor mensen met niet aangeboren hersenletsel”, aldus de initiatiefnemers. Zelf hebben Jeanne en Wil een
meervoudig visueel beperkte zoon, Isha.
In de op te richten woongroep moet de
kwaliteit van leven centraal komen te
staan. “Het lijkt ons mooi om een huis te
realiseren waar iedereen zich thuis voelt
en waar een sfeer van gezelligheid en
samenzijn heerst”, aldus Jeanne en Wil.
“Wij denken dat het mogelijk moet zijn
om voldoende gekwalificeerd zorg te
bieden als wij de overhead- en administratieve kosten tot een minimum beperken.” In de woongroep moet gewerkt
gaan worden volgens de ‘slowcare-visie’.
“We zien een woongroep voor ons die
bestaat uit mensen met verschillende
niveaus van beperkingen”, aldus Jeanne.
“Dus niet alleen personen die rolstoel

gebonden zijn, maar ook mensen met
andere beperkingen. Die kunnen elkaar
helpen.” Zo kan iemand zonder fysieke
beperking in de woongroep bijvoorbeeld
meehelpen met het duwen van een rolstoel van een andere bewoner. “Zo krijgen ze een band en ontstaan er sociale
contacten”, vertelt Jeanne. “De bedoeling is dat ook bijvoorbeeld ‘s avonds de
bewoners bij elkaar op bezoek kunnen
gaan of dat ze samen muziek gaan luisteren.” Omdat Jeanne graag wil dat de
woongroep in of bij een woonwijk ligt,
denkt ze dat één van de grotere kernen
van Peel en Maas het beste geschikt
is. “Hier kan aansluiting gezocht worden met de bewoners van de wijk en
kunnen de bewoners naar een centrum
lopen.” Jeanne en Wil hebben daarnaast
nog veel meer ideeën voor het concept,
maar richten zich nu vooral op het vinden van medestanders. Op dinsdag 25
juni is een informatieavond in dorpshuis
De Sprunk in Koningslust over het initiatief. Aanmelden kan door te mailen naar
jeannevdvorst@home.nl

Ploeterend door Beringe
Het is misschien maar de enige race in de sport PloeteRun maar dat betekent ook meteen dat het
een WK betreft. Het gaat natuurlijk om het WK PloeteRun dat op zondag 16 juni plaatsvond in
Beringe. Tientallen jongens en meiden renden, doken, zwommen en klauterden over het parcours,
dat een volledig nieuwe route en nieuw beginpunt kende. De race, georganiseerd door Zvv Beringe,
vierde haar eerste lustrum en vertrok dit keer vanaf het kerkplein in Beringe.

•

Oh, zit dat zo!
Onrustige huizenmarkt

Hoe bepaalt u de juiste
vraagprijs?
Door: Ralf Hoeijmakers, makelaar Hoeijmakers Makelaardij
De huizenmarkt is momenteel onrustig en dit zal waarschijnlijk niet op korte termijn veranderen. Op het
moment dat u uw woning wilt verkopen, moet een reële verkoopprijs worden bepaald. De prijs van uw
woning zal waarschijnlijk hoger liggen dan enkele jaren geleden. Gunstig voor u als verkoper, maar
ongunstig voor u als koper.
Hoe komt dit nu? De oorzaak is te
vinden in het feit dat er op dit
moment meer vraag dan aanbod
is. We bevinden ons dus in een
situatie die voor- en nadelen kent.
U kunt zelf een bepaalde waarde
voor uw woning in gedachten
hebben, doordat u bijvoorbeeld
hebt gekeken naar vergelijkbare
woningen. Dit zijn dan woningen
met een vergelijkbare ligging,
oppervlakte, inhoud, hetzelfde
bouwjaar etc. Ook kan het
Kadaster geraadpleegd worden of

zijn er verschillende websites waar
u een marktconforme vraagprijs
kunt laten bepalen. Op deze manier
te werk gaan, is echter niet volledig
en eenvoudig. Woningen die van de
buitenkant of op papier
gelijkwaardig lijken, kunnen van
binnen op cruciale punten
verschillen. Dit is van buitenaf niet
altijd waarneembaar.
Het is dus altijd aan te raden om
een deskundige in te schakelen bij
het vaststellen van de juiste waarde
van uw woning. Doordat zij

beschikken over de juiste
middelen en informatie, weten zij
als geen ander wat marktconform
is voor uw woning. Daardoor weet
u zeker dat de vraagprijs de
juiste is.
Onderstaande NVM-makelaars
kunnen u helpen uw woning op
waarde te schatten. Uiteraard kunt
u ons ook inschakelen voor het
gehele verkooptraject van uw
woning, waarbij we het belang
van een succesvolle verkoop altijd
voorop hebben staan!

ADVERTENTIE W E E K

www.aelmans.com

www.boutenmakelaardij.nl

www.hoeijmakersmakelaardij.nl
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Bescheiden Rechtvaardig Rustig Voorzichtig
Atijd bezig Sportief Zelf oplossen Perfectionist Vakman

Jan van Haandel

Op zijn verjaardag hebben wij afscheid moeten nemen
van onze dierbare broer, zwager en oom

Ton Peeters

echtgenoot van

Carien van Haandel-Reijnen †

* Beringe, 14 juni 1939

in de leeftijd van 80 jaar.
“ozze pap” en trotse opa van
Maasniel: Frank en Marga
Miel, Helena
Egchel: Erik en Conny
Jacky en Mark
Daphne en Bas
Helden: Roel en Mieke
Anna en Youp
Lis, Kiki

Sjraar Peeters
Annie † en Jan † Gommans-Peeters
Gonnie † Gommans-Koppen
Lenie en Juup Vaessen-Peeters
Mia en Piet † Willems-Peeters
Louis † Peeters en Conny
Pieter Peeters †
Joke en Jan Reijnen-Peeters
Neven en nichten
Meijelseweg 52 5986 NJ Beringe

Panningen, 17 juni 2019
Correspondentieadres: Familie van Haandel,
Gielenhofweg 11, 5987 NA Egchel
We nemen afscheid van pap en opa op zaterdag 22 juni om
11.00 uur in het crematorium, Yardenhuis van Venlo, Grote Blerickse Bergenweg 30 te Blerick.
Samenkomst in de ontvangkamer, waar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Liever geen bloemen, maar een bijdrage in de collectebussen
voor het Plattelandshoés.
Wij danken dokter van Kemenade, de medewerkers van de
Zorggroep en het Plattelandshoés voor de goede zorgen en begeleiding.

De uitvaartdienst wordt gehouden op donderdag 20 juni
om 10.30 uur in de kerk van de H. Jozef te Beringe.
Hierna begeleiden we Ton naar zijn laatste rustplaats op het
r.-k. kerkhof aldaar. Samenkomst in de kerk,
waar gelegenheid is tot schriftelijk condoleren.
Onze dank gaat uit naar het Groene Kruis,
stichting Wensambulance en de vrijwilligers en
medewerkers van het Plattelandshoés.

Vandaag hebben we afscheid moeten nemen van
onze dierbare broer, zwager, oom en huisgenoot

Hoije….
Mien letste pakketje is bezorgd…

Piet Hendriks

Frits Teeuwen

in de leeftijd van bijna 86 jaar.

Frits van Van Gend & Loos

Hij was een echte levensgenieter.
Zussen en zwager
Neven en nichten
Huisgenoten en begeleiding
Huybheide 1 – 2

* Helden, 15 november 1938

† Panningen, 17 juni 2019

Een speciaal woord van dank aan de bewoners, hun familie
en het personeel van Piushof 85, woning B2 voor de fijne jaren,
die Frits nog heeft mogen beleven bij jullie.

Wij verliezen in hem een zeer gewaardeerd lid van onze vereniging.
Gedurende zijn lidmaatschap van bijna 40 jaar heeft hij zich
altijd ingezet voor RKMSV.
Wij wensen zijn familie in deze
zware tijd alle sterkte toe.
Bestuur, leden en ereleden RKMSV

THANATOPRAXIE
Een persoonlijk afscheid
zoals u het wilt

Aandacht,
rust, tijd én....
betaalbaarheid

U I T VA A R T Z O R G

T 077 - 2061585
www.arendseuitvaartzorg.nl

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

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

Uw woning verkopen en
toch blijven wonen?
Wij kopen direct aan. Bel 06 55 12 69 96
info@heikevastgoed.nl
Voor groenteplanten, o.a.
komkommer, tomaten,
paprikaplanten enz., aardbeienplanten, klein fruit en fruitbomen
naar Thijs Huys, Langstraat 64 HorstHegelsom, tel. 077 398 35 52.
Hortensiadagen 21-22 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: 06 40 32 71 08 of
zie:: www.veld-tuinplanten.nl Oude
Heldenseweg (naast 13a) Maasbree.
Wij bezorgen onze eigengeteelde
nieuwe aardappelen (Frieslanders)
gratis bij u thuis. Min. 5 kg. Absoluut
de lekkerste. Tevens uien te koop.
Tel. 077 307 88 53.
Pedicure aan huis.
Voetsalon Gerrie.
Info: 06 12 79 92 38.
Verloren: 1 juni, flinke sleutelbos met
autosleutel omgeving Baarlo/Kessel.
Contact: 06 44 51 39 42.
Schilderwerk.
Door een ervaren beroepsschilder.
15 euro per uur incl.
Telefoon: 06 21 26 36 81.

Jullie ritueel,
jullie uitvaart.
Maak van het afscheid een
gedenkwaardig moment, precies
zoals jij het graag wil.
Ongeacht waar je verzekerd bent.
www.vanderlaan-uitvaart.nl
077-3874141

Panningen

Kitty en Twan: 077-3512798

uitvaartverzorgingtwanschreurs.nl

Baarlo
Kessel
Maasbree

HAN-MARK
ARENDSE

Workshop je eigen zielenkaarten
maken. Creatief, vleugje spiritueel,
mooie locatie. Info 06 46 24 70 47.

tel. 077-3078642

www.vooraltijdbijzonder.nl

Ger Engels

Computerproblemen?
Karel Heines Baarlo. Verdere info & tips:
karelheines.nl. 06 50 96 29 15.

Te koop wegens verhuizing
een parasol.
Nieuwprijs 135 euro, nu de helft van
de prijs.Bel 077 465 17 58 Maasbree.

Correspondentieadres:
Miek en Peter van Heugten
Eikenhof 27
5985 RX Grashoek

We hebben in besloten kring afscheid genomen van Frits.

Op 14 juni hebben wij afscheid moeten nemen van ons lid

Te koop nieuwe oogst
Vosberger aardappels
Frieslander tuinbonenen en prei
alle slasoorten koolrabi venkel andijvie
0.50 per stuk verder vele soorten kas
en vollegrond groenten alles vers en
goede kwaliteit. Kwekerij Brummans
Vosberg 16a Panningen.

Te koop vanaf maandag 24 juni
zoete kersen, zelf plukken, € 2,-/kg.
Van Lankveld, Tienraijseweg 2 Meerlo,
tel. 06 53 13 01 32.

Familie Teeuwen
Neven en nichten
Miek en Peter

Koningslust, 14 juni 2019
Huybheide 1, 5984 PD Koningslust
De uitvaartdienst wordt gehouden op vrijdag 21 juni om
10.30 uur in de aula van Savelberg, De Koningstraat 25
in Koningslust.
Aansluitend vindt de crematieplechtigheid plaats in
crematorium Midden-Limburg, Kasteelweg 10 te Baexem.

† Panningen, 14 juni 2019

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempen-media.nl
en klik op HALLO-uitgaven. Via het
formulier kunt u uw tekst opgeven.

Claudia van Haeﬀ |06-15156046

www.janssenuitvaart.nl

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

Fien Bos
Uitvaartzorg

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

www.fienbosuitvaartzorg.nl

en zo 07
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Geboren

Loet
11 juni 2019
Zoon van
Anke van Bergen
en Matje Maessen
Broertje van Ties
Van Hövellstraat 6
5988 AH Helden

GEPLUKT Johan Cuijpers

Geboren

Fenne

14 juni 2019
Dochter van
Sjoerd Bos &
Danielle van de Kruijs
Ninnesweg 32
5981 PC Panningen



Geboren

Sten

6 juni 2019
Zoon en broertje van
Jeroen, Femke
en Jessie Beckers
Heierveldlaan 36
5993 GD Maasbree
Eigenlijk is voor Johan Cuijpers en zijn gezin de kern van Helenaveen dichterbij, maar toch gaan de kinderen naar school in Grashoek en sporten ze
daar ook. Net als Johan zelf, wiens familie al vier generaties op precies dezelfde plek woont in het buitengebied van het dorp. Daar scharrelen ook de
de speciale Cochin-kippen rond waar Johan een grote hobby aan heeft. Deze week wordt hij geplukt.

Ton en Mia
Engelen-Rongen
60 jaar getrouwd.
Proficiat van kinderen
en kleinkinderen!

Thei en An
Relouw - van Rens
zijn 60 jaar getrouwd!
Hartelijk gefeliciteerd!
Namens kinderen, kleinkinderen,
achterkleinkinderen

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempen-media.nl
en klik op HALLO-uitgaven. Via het
formulier kunt u uw tekst opgeven.
Ze zijn er weer! Overheerlijke zoete
kersen! Dagelijks vers op Lange Heide
Maasbree (tegenover nr. 40).
Nieuwe aardappelen 2,5 kilo voor
2 euro, ook koolrabie en courgette
te koop. Boerderijwinkel de Vlegert
Lorbaan 41b Grashoek.

In al de 41 jaar dat Johan Cuijpers
op aarde rondloopt, woonde hij nog
nooit ergens anders dan in het huis
waar ook zijn ouders, grootouders en
overgrootouders hun thuis hadden.
Ooit was het een rustige uithoek van
Grashoek, maar door de komst van de
A67 in de jaren 60 werd de rust aangetast. Die loopt vlak langs het huis
van de familie Cuijpers. “Ach, je went
er aan. We hebben bij de laatste verbouwing van het huis de woonkamer
en keuken naar de andere kant van de
woning verplaatst. Zo hebben we er
niet veel last van.”
De snelweg zorgt voor behoorlijk
wat geluid, maar toch doet de oude
boerderij van Johan en zijn vrouw
Suzan rustgevend aan. Misschien komt
dat wel door de vele dieren die er rond
rennen. Naast hondje Siemi, de katten
Gradje en Kitty en paard Boris zijn het
vooral de kippen die de aandacht trekken. Dat is ook precies de reden dat
Johan de speciale Cochin-kippen fokt.
“Het zijn prachtige beesten. Ik fok zo
veel mogelijk met de kleur buff, een
soort lichtbruin. Ze zijn echt fantastisch
om te zien als de zon op ze schijnt en
ze door het gras lopen.”
Het fokken doet Johan al sinds
zijn jeugd. Bijna 13 jaar geleden sloot
hij zich aan bij kleindierenvereniging
Onder Ons Helden, waar hij inmiddels
ook bestuurslid is. Dankzij het lidmaatschap heeft Johan bewijs dat de kippen gevaccineerd worden. Iets dat bij
‘broodfokkers’ zoals Johan ze noemt,
nog wel eens niet het geval is. “Kijk, ik
verkoop de kippen ook op een gegeven moment. Ik wil ook iets aan mijn
hobby verdienen. Maar ik geef wel om

de beestjes. De ‘broodfokkers’ willen
gewoon zo veel mogelijk kippen om
te verkopen. Daar mankeert vaak van
alles aan.”
De Cochin-kip staat volgens Johan
bekend als de meest diervriendelijke
kip. “Hij kan niet vliegen, rent niet en
hij is makkelijk tam te maken.” Toch
zijn de dieren zeldzaam. Slechts zes
fokkers in Nederland wagen zich aan
de Cochin. “Die van mij gaan dan ook
wereldwijd. Sint Petersburg, Tunesië,
Marokko, overal zijn ze wel heen
gegaan.” Naast een leuke hobby en
mooie handel, is het houden van kippen volgens Johan een soort therapie.
“Als je hoort hoeveel mensen naar
de psychiater gaan, dan denk ik: pak
gewoon een kip. Het is heel rustgevend om gewoon naar de beestjes te
kijken als ze rondwandelen.”
Het fokken gebeurt als Johan niet
aan het werk is. Dat doet hij al 22
jaar bij zijn broer Hans. Bij het bedrijf
Hacumo monteert hij garage- en
bedrijfsdeuren. Zaterdag is sportdag.
Niet voor Johan zelf, maar voor de kinderen. Dochter Dana (10) volleybalt in
Grashoek en zoon Stijn (9) voetbalt bij
SV Grashoek. “Als ze thuis spelen, probeer ik altijd te gaan kijken.”
De kinderen sporten dus in
Grashoek en gaan daar naar school,
maar in feite is Helenaveen dichterbij. “1,5 kilometer tegen 2,5 kilometer”, zegt Johan. “Maar ik ben ook
Grashoeks opgevoed. Toch kom ik
regelmatig in de kroeg in Helenaveen
en daar heb ik ook mijn vrouw Suzan
ontmoet.” Het wonen in het buitengebied leverde begin dit jaar een probleem op. Er zijn windmolens gepland

die in het gezichtsveld van Johan
komen te liggen. Daarom sloot hij zich
aan bij de actiegroep tegen de windmolens. “’s Ochtends kijk ik er straks
vol tegenaan en in de zomer loopt
de schaduw precies over ons erf. Ik
snap gewoon niet dat ze de turbines
hier neer willen zetten. Er zijn genoeg
alternatieven. Zet hier een geluidswand naast de snelweg met zonnepa-

nelen erop bijvoorbeeld.”
Johan snapt dat mensen in het
dorp niet veel last gaan krijgen van de
molens. “Maar toen die zonneweide
zou komen midden in het dorp, kwam
er ook veel bombarie en ging het niet
door. Daarom zou ik het fijn vinden als
heel Grashoek achter de actiegroep
zou gaan staan. Dan laten we zien dat
we een hechte gemeenschap zijn.”

PUZZEL

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en
kolommen en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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opinie
facebook.com/
hallopeelenmaas
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Geef ook uw mening

Bespreking poll week 00

Middelbare scholen moeten standaard EHBO-les geven
Duidelijk bleek uit de poll van twee weken geleden dat middelbare
scholen standaard EHBO-lessen moeten geven. Maar liefst 96 procent
stemde voor de stelling en vindt dat EHBO in het vakkenpakket moet van
de middelbare scholier.
Twee weken geleden werd een petitie gestart om de EHBO-lessen
terug naar school te krijgen. Toen werd deze petitie ruim 50.000 keer
getekend. Het was een initiatief van het Rode Kruis en Schok & Pomp,
en organisatie van (oud-) spoedeisendehulpartsen. Uit een onderzoek
van het Rode Kruis, onder jongeren van 12 tot 18 jaar, blijkt dat de
ondervraagden wel een slachtoffer na een ongeval willen helpen, maar

vanwege angst het niet doen. 60 procent zou willen helpen, maar niet
altijd durven.
Als de wet ingevoerd zou worden, zou het Nederland geld kunnen
gaan kosten. De EHBO-docenten zouden ingehuurd moeten worden en
die mensen moeten ook betaald worden. Maar veiligheid gaat boven de
portemonnee volgens de stemmers van de poll.
Uit hetzelfde onderzoek blijkt ook dat bijna de helft op de basis- en
middelbare school nog nooit EHBO-onderwijs heeft gehad. De stemmers
vinden onder andere dat jongeren de toekomst van de samenleving zijn
en dus met EHBO-kennis veel levens kunnen redden.

Boeren krijgen genoeg vergoeding
voor eigen producten
eens/oneens > facebook.com/hallopeelenmaas
Land- en Tuinbouw Organisatie (LTO) Nederland wil meer aandacht voor
de inkomenspositie van boeren en tuinders. Daarom is hun online-campagne
#watkrijgtdeboer herstart. LTO wil met cijfers laten zien dat boeren te weinig
krijgen voor hun producten, terwijl supermarkten de producten met te veel
winst verkopen.
LTO Nederland laat aan de hand van de consumenten- en boerenprijs zien
dat er volgens hen een scheve situatie is binnen de prijzen. In het geval van
een pak melk betaalt de consument gemiddeld 0,90 euro en krijgt de boer
zo’n 0,33 euro. Een aardappelteler ontvangt van een kilo aardappelen die in de

supermarkt 1,30 euro kost, gemiddeld 0,14 euro.
Supermarkten zijn (redelijk) vrij in het bepalen van hun eigen prijzen. Als zij
1,30 euro vragen voor een kilo aardappelen, mogen ze dat zelf weten. Dan zou
je kunnen zeggen: dan hebben de boeren maar pech. Zo gaat het eenmaal in de
wereld van de handel. Aan de andere kant mogen de supermarkten de boeren
niet uitbuiten. Zij moeten ook leven van hun werk. Daarnaast kunnen de boeren
in financiële problemen komen, waarna er minder producten naar de supermarkten gaan en dus zij ook in gevaar komen.
Boeren krijgen genoeg vergoeding voor eigen producten. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 24)> Camera’s ophangen om stelen offergeld tegen te gaan gaat boven privacy > eens 85% oneens 15%

De reddende
engel
Mensen die mij kennen,
weten dat ik weleens impulsief ben. Een tijdje geleden
had ik weer zo’n moment.
“Ik ga de Vierdaagse lopen!”,
verkondigde ik. En zoals vaker,
moet zo’n idee direct uitgevoerd worden. En nu, over een
maandje, is het al zover.
4x40. 160 kilometer. In vier
dagen, te voet, in Nijmegen.
Godzijdank zonder legerbepakking, want dan zou ik nog geen
4 meter verder komen. Hoewel
ik wel sportief ben, vind ik
wandelen nogal een dingetje.
Ik ben namelijk teamsport
gewend en volleyballen geeft
een bepaalde gewenning aan
snelle voldoening in sport.
Bij wandelen blijkt het verhaal
anders. Het duurt een tijdje voor
dat voldane gevoel, die euforie
van een ‘overwinning’ vrijkomt.
Daar moet je op wachten, daar
moet je voor doorzetten.
Urenlang. En aangezien ik de
ruggengraat van een amoebe
heb om alleen door te zetten,
vind ik dat nogal eens moeilijk.
Met een luisterboekje en
een warm zonnetje in mijn
gezicht kom ik inmiddels al een
heel eind. Maar wanneer het
regent zoals afgelopen zaterdag, dan zakt de moed me in de
wandelschoenen. Dan trek ik de
regenjas aan en dan ga ik wel,
maar dan barst de innerlijke
strijd los. ‘Waarom doe ik dit?
Kloteregen’, ‘Als ik nu stop, kan
ik lekker op de bank zitten.
Netflixen. Chillen’, zulke
gedachtes. Meestal zet ik door,
maar af en toe, wanneer ik die
innerlijke strijd verlies, dan is er
een uitvlucht. Een reddende
engel, die altijd voor me klaar
staat. Een die in ruil voor een
knuffel en een koffietje (pilsje)
overal en nergens naar toe rijdt,
op de gekste tijdstippen.
Een die dat ook al jarenlang
doet. Voor diegene is enkel een
bierpakketje op Vaderdag niet
genoeg, maar gelukkig schrijf ik
voor de krant.
Jill
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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.

De hakken gaan bij het CDA te snel in het zand
De woon- en leefomgeving in Limburg nog aantrekkelijker maken. Dat
is het doel van het Provinciaal Omgevingsplan Limburg. Welke land- en
tuinbouw hebben we daarvoor nodig? Die vraag staat centraal in een
beleidsvisie die deze maand in de gemeenteraad besproken wordt.
In de visie wordt benadrukt dat
niet langer kwantiteit voorop staat,
maar kwaliteit. De manier waarop
men dit wil bereiken, roept bij ons
twijfel op. Nadrukkelijk blijft men de
ontwikkelingsmogelijkheden van de
huidige agrarische sector op de eerste plaats stellen. Men kiest voor een

koers van doorgaan met het huidige
productie- en consumptiesysteem,
maar dan slimmer en groener.
De vraag is of die technologische
benadering een afdoende antwoord is
op het klimaatvraagstuk en het overmatig gebruik van natuur en grondstoffen. Bij het stellen van die kritische

vraag gingen bij CDA-raadsleden
meteen de hakken in het zand. De
gangbare land- en tuinbouw en haar
grootschalige productiemethoden worden kritiekloos verdedigd.
De VVD-fractie pakte het slimmer
aan. Zij overhandigde ons een recent
rapport over de vraag hoe de land- en
tuinbouw er in 2050 uit zal zien. In dit
rapport komen veel mensen aan het
woord die ook kiezen voor technologische vernieuwing om door te gaan met
de intensieve en grootschalige produc-

tie. Maar er komen ook mensen aan
het woord die pleiten voor een land- en
tuinbouw die dicht bij de natuur staat:
biologische productie, kleinschaligheid;
meer plantaardige en minder dierlijke voedselproductie; minder vleesconsumptie; minder koeien, varkens
en kippen. Voor menig raadslid, zeker
die van CDA-huize, is dat vloeken in
de kerk. In het rapport dat we van de
VVD ontvingen, staat daarover een
treffende opmerking: “De reactie van
boeren en tuinders laat zich raden: de

hakken gaan in het zand. Maar dat
lost weinig op. De ervaring leert dat
initiatieven om in gesprek te gaan
met critici en samen een oplossing te
zoeken meer succes hebben.” Dat is
precies wat wij willen: een fundamenteel debat over de toekomst van
de land- en tuinbouw en het beleid
van de gemeente hierbij.
Annigje Primowees,
Frits Berben en Raf Janssen,
raadsleden PvdA/GroenLinks

Dorpsplein Grashoek
De gemeenteraad van Peel en Maas heeft dinsdag, 11 juni ingestemd
met het plan voor de invulling van de locatie van het door brand verwoestte restaurant ‘Beej Wilmach Antiek’. In februari 2017 brandde het
pand aan het dorpsplein in Grashoek volledig af.
De herbouw is een goede ontwikkeling, zeker voor het aanzicht
van de kern Grashoek. Aan het
dorpsplein was een lege plek ontstaan na de brand. Het plan voorziet
in de behoefte van kleine huurappartementen in Grashoek, voor bijvoorbeeld de doelgroep jongeren,

alleenstaanden, ouderen en hulpbehoevenden. Die kunnen hierdoor
in Grashoek blijven wonen in een
geschikte woonruimte. Het nieuwe
plan draagt hierdoor flink bij aan de
leefbaarheid van het dorp. Kortom
een goed plan waar wij als Lokaal
Peel&Maas mee hebben ingestemd.

Wij zien steeds meer nieuwe
invullingen op lege plekken of in
verouderde gebouwen. Voorbeeld
is het voormalig bedrijvencomplex
Gebroeders Hermans aan de Kerkstraat
in Panningen, maar ook de open
plek op de hoek van de Roomweg
en Helenaveenseweg in Grashoek.
Dit zijn prima ontwikkelingen om de
vraag naar betaalbare woningen op
te lossen. De bouwactiviteiten zijn bij
beide plannen gestart, nog voordat
de raad de bestemmingsplannen via

een raadsvoorstel had goedgekeurd.
Dit had ermee te maken, dat er een
omgevingsvergunning was uitgegeven
voor de plannen die passen binnen het
beleid van herinvulling.
Herinvulling van gebouwen en/
of invulling van lege plekken in de
kernen passen perfect in de visie van
Lokaal Peel&Maas. Goed voor het dorp
en goed voor de inwoners.
Raadslid Henk Boots,
fractie Lokaal Peel&Maas

Wonen in Grashoek

We vinden het goed voor de
Grashoekse gemeenschap en voor de
uitstraling van het dorp dat er naast
het restaurant en de bedrijfswoning nog zes appartementen in het
gebouw gerealiseerd worden. Drie
op de begane grond voor ouderen
en hulpbehoevende en drie appartementen op de eerste verdieping voor

jongeren. Appartementen met betaalbare huurprijzen, volgens de familie
Lemmen. De omzetting is mogelijk
gemaakt, doordat het college, onder
verantwoording van CDA-wethouder
Rob Wanten, de beleidsregels voor
woningbouw heeft verruimd. De verruiming van de beleidsregel geeft
meer kansen om woningen te bouwen

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

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

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

GLASHOUT
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die voldoen aan de behoeften en op
de juiste locatie liggen.
De bouwvergunning voor herbouw van het afgebrande restaurant
met bedrijfswoning en bedrijfsruimtes was al in januari verleend. Door
de goedgekeurde bestemmingswijziging mogen de bedrijfsruimtes omgezet worden naar zes appartementen.
De open puist in de kern wordt weer
opgevuld met een mooi gebouw.
Nu worden er dit jaar al elf woningen rondom het dorpsplein gere-

Garagebedrijf
W. Aarts

KLAAR VOOR
DE VAKANTIE?
Kanaalstraat 80A | BERINGE
Tel.: 077 - 306 16 01

WWW.GARAGEAARTS.NL

aliseerd. Met de vier al bestaande
woningen is het dorpsplein omsloten
door woningen, zoals in het toenmalige plan ‘Dorpshart Grashoek’ bedoeld
was. Waar de voormalige school heeft
gelegen, het oude dorpsplein, is ook
een nieuw plan gemaakt. Dit plan is
zeer goed ontvangen bij de inwoners
en ligt nu bij de gemeente om het
goed te keuren.
Peter Nouwen,
raadslid CDA Peel en Maas

OPEN DAG ZONDAG 23-6-19
Foto: Jos Derx

Familie Lemmen mag in het pand van restaurant Wilmach zes appartementen extra realiseren. Het CDA heeft deze bestemmingswijziging
om de zes appartementen te mogen ontwikkelen omarmd.

Schilderijen
Training creativiteit als middel
Intuitief schilderen
Teambuilding

www.kunstatelierbliss.nl
11.OO-17.00 UUR

liss

KUNST | TRAINING | COACHING
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Vierdaagse van Nijmegen of de Heuvelland 4-daagse?

Laat zien dat je trots bent op
Peel en Maas!

Beweging is belangrijk en wij zijn trots op alle deelnemers. Als blijk van waardering
laten wij zien dat we trots zijn op Peel en Maas. Alle lopers ontvangen van ons een gratis
wandelshirt van de gemeente Peel en Maas.

Vrijdag 21 juni

Beperkte dienstverlening
Vrijdag 21 juni is er vanaf 13:00 uur geen publieke dienstverlening.
De Bibliotheek is geopend tot 17.00 uur. Zaterdag gelden onze normale openingstijden.

BS De Pas uit Helden de
winnaar E-waste Race!
De afgelopen weken hebben 10 basisscholen uit de regio zoveel mogelijk afgedankte
elektrische apparaten (e-waste) ingezameld. BS De Pas is de winnaar met
6.534 ingezamelde items.

Afhalen shirt
Je kunt het shirt afhalen, op vertoon van een geldig deelnamebewijs, bij het Huis van de
Gemeente op:
• Vrijdag 5 juli van 08:30 tot 17:00 uur
• Zaterdag 6 juli van 08:30 tot 12:00 uur
• Maandag 8 juli van 08:30 tot 19:30 uur
De spelregels:
Zonder geldig deelnamebewijs verstrekken wij geen shirt;
• Je bent inwoner van Peel en Maas;
• Wij verzenden geen shirts via de post;
• Alleen af te halen op de genoemde dagen.
Nog vragen?
Neem gerust contact op met Marjan Jacobs, (077) 306 66 66 of marjan.jacobs@peelenmaas.nl
Wij wensen iedereen veel succes en natuurlijk veel wandelplezier!

De winnaar gaat op schoolreis naar de Ontdekfabriek in Eindhoven. BS Den Doelhof heeft
2.362 items en BS Onder de Linden heeft 810 items ingezameld. De 10 scholen hebben in totaal
34.137 items ingezameld.

Inloopavond

Kom jij de Adviesgroep kunst en Dijk Kessel bestemmingsplan
en legger
cultuur versterken?
We zoeken enkele mensen die, net als wij, grote interesse hebben in kunst en cultuur.
Enthousiastelingen die begrijpen hoe belangrijk kunst en cultuur zijn voor zowel de
individuele mens als het collectief. Mensen die een brede kijk hebben op wat kunst en
cultuur kan betekenen voor de gemeenschap van Peel en Maas. Dus vind jij een bloeiend
en rijk cultureel leven in Peel en Maas belangrijk? En wil jij hier een bijdrage aan leveren?
Dan zijn wij op zoek naar jou!
Adviesgroep kunst en cultuur
De Adviesgroep geeft het college van Peel en Maas gevraagd en ongevraagd advies op gebied
van kunst en cultuur met als doel het goede leven in de gemeente Peel en Maas te bevorderen.
De Adviesgroep werkt zelfstandig op vrijwillige basis en wordt tijdens haar vergaderingen
ondersteund door de gemeente. Adviezen van Adviesgroep Kunst en Cultuur worden bij
instemming van de meerderheid meegenomen in het gemeentelijke beleid.
Wat zijn de onderwerpen?
• Kunst en cultuur als doel en als middel (community art, educatie)
• Cultureel erfgoed /cultuurhistorie
• Muziek-, taal- en podiumkunst
• Beeldende kunst
• Innovatie (technologie/Ict/urban art/you tube/film)
De Adviesgroep vergadert 5 keer per jaar in het Huis van de Gemeente.
Aanmelden?
Stuur dan een e-mailtje met hierin kort je interesses en motivatie naar
administratieMO@peelenmaas.nl. Enkele leden van de Adviesgroep en gemeente gaan dan in
gesprek met jou.
Heb jij vragen, bel dan naar de gemeente op tel. 077-306 66 66
en vraag naar Lizette Hilkens of Jacqueline Stienen.

25 juni tussen 17.00 en 20.00 kunt u terecht met vragen over wijzigingen in het
bestemmingsplan en de legger. Dit is een volgende stap om de dijk in Kessel uit de
Waterwet te halen. Waterschap en gemeente beantwoorden uw vragen graag bij PJP
Film en TV-producties in Kessel. Meer informatie? Kijk op onze website.

Aankondiging
Raadsvergadering
Op dinsdag 25 juni 2019 wordt vanaf 19.30 uur een 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 25 juni 2019.
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:
• Jaarstukken 2018 (2019-035)
• POL-uitwerking Regionale visie Land- en tuinbouw NL en Regionaal RKK (2019-030)
• Nieuwbouw basisschool Den Doelhof Meijel (2019-032)
• 1e Bijstellingsrapportage 2019 (2019-034)
• Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening (APV) (2019-028)
• Bestemmingsplan Napoleonsbaan Noord 4 te Baarlo (Recreatiepark De Berckt) (2019-029)
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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

Voor wie én waarvoor
zijn de gratis Peel en
Maas afvalzakken?
Voor de afvalinzameling kunt u bij de afhaalpunten gratis zakken
halen. In Peel en Maas hebben wij drie soorten zakken voor
verschillend afval. Om deze op de juiste manier te gebruiken,
zetten wij u dit nog eens op een rij:
Witte zakken voor luiers en incontinentiemateriaal:
Deze zakken zijn alleen voor inwoners die luiers of incontinentiemateriaal apart inzamelen.
In elke kern is minimaal één inzamelpunt voor luiers.

www.peelenmaas.nl

Oud papier!
Hoe zit het ook alweer?
We zetten het graag voor u op rij:
• Oud papier moet altijd gebundeld zijn
• Gebruik hanteerbare dozen of bundel papier met een touwtje
• Zet het oud papier zoveel mogelijk bij elkaar bijvoorbeeld op de clusterplaatsen van de
containers
Wat mag niet?
• Papier in plastic zakken nemen wij niet mee
• Plastic kratten met oude papier maken wij niet voor u leeg
De verenigingen zijn u erg dankbaar!

Grijze restafvalzakken:
Deze zakken zijn voor iedereen en alléén bestemd voor restafval.
Doorzichtige PMD-zakken:
Deze zakken zijn alléén voor inwoners die in een appartement of hoogbouw wonen. Zij hebben
geen grijze PMD-container en gebruiken in plaats daarvan PMD-zakken.
Zakken mogen maximaal 5 kilo wegen
Onjuist gebruik van de zakken
We constateren dat niet iedereen de zakken op de juiste manier gebruikt. We treffen
bijvoorbeeld vaak grijze restafvalzakken, PMD-zakken of andere niet doorzichtige zakken aan in
de PMD-containers.
De zakken worden gratis verstrekt en dat kan alleen als de zakken op de juiste manier en alléén
voor de afvalinzameling worden gebruikt.
Grote zak gebruiken in container
Soms worden grote containerzakken
gebruikt door bewoners. Dat mag,
maar dan moet wel de zak vooraf los
van de rand worden gemaakt door de
bewoners. In de gft-container mag u
alleen maar composteerbare zakken
gebruiken. Deze zakken verstrekken wij
niet.

WhatsApp
Gemakkelijk en snel! App naar 06 12 36 09 04.
Wij antwoorden tijdens de uren waarop wij telefonisch
bereikbaar zijn.
Gebruik WhatsApp niet voor privacygevoelige informatie.
U kunt via dit nummer niet bellen of een SMS versturen.

Praktijkinstructie

Werken met de zeis
22 juni in Helden
Zaterdag 22 juni organiseert het IKL, IVN en stichting de Onderste Schans een
praktijkinstructie Werken met de zeis. De Onderste Schans in Helden wordt dan
onderhouden op de ouderwetse manier. Altijd al eens met een zeis willen werken?
U kunt nu meedoen!

Controle op de PMD-inzameling én
juist gebruik van de zakken
U mag PMD los of in een doorzichtige
zak in de container aanbieden. PMD in
grijze/zwarte zakken worden door het
bedrijf dat PMD sorteert afgekeurd,
omdat men niet kan zien wat er in de
zakken zit. Ook zit er vaak afval in de
PMD-container dat er niet in mag.
Afkeur van PMD betekent dat dit afval
alsnog bij het restafval komt, dit is
slecht voor milieu en onnodig hogere
kosten.
Wat is PMD?
Plastic verpakkingen:

plastic tassen, plastic folie, plastic verpakkingen van bijvoorbeeld
vleeswaren, kaas, boter, tubes van tandpasta. Flacons van
wasmiddelen, schoonmaakmiddelen en shampoo, plantenpotten.

Metaal (blik):

drankblikjes, conservenblikken, spuitbussen, metalen deksels van
potjes, kroonkurken, aluminium bakjes, schroefdoppen.

Drankpakken:

kartonnen verpakkingen van bijvoorbeeld vruchtensap, zuivel (melk,
yoghurt) of gezeefde tomaten, kartonnen flacons van vloeibare
wasmiddelen.

Wat is géén PMD?
Verpakkingen met inhoud, chips-zakken, samengestelde verpakkingen (bijvoorbeeld medicijnstrips met aluminium) en piepschuim zijn geen PMD. Dat hoort in de restafvalzak. Ook hard
plastic zoals speelgoed hoort bij restafval. Groot materiaal, bijvoorbeeld tuinstoelen, kunt u
gratis wegbrengen naar het milieupark.
Dank je wel! Heel veel inwoners scheiden hun afval op een goede wijze: dank je wel daarvoor!

Bij de praktijkinstructie leert u alles over de zeis en het gebruik ervan. Gereedschap en
materiaal is aanwezig. Heeft u een eigen zeis? Neem deze dan mee.
Aanmelden
Meld u aan via www.buitenkracht.nl. In de agenda staat meer info en een aanmeldbutton.
U kunt zich meteen aanmelden. Vol = Vol.

Te koop:

Bouwkavel aan de rand van het
Wilhelminapark in Panningen
Mooie bouwkavel van circa 840 m2. Meer informatie op onze website in de
kavelwinkel. Reageren kan nog tot 27 juni 15.00 uur!
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Driekwart miljoen euro, en nog geen steen gelegd

Voorbereidingskrediet basisschool Den Doelhof
leidt tot behoorlijk debat in de Raad
Het waren kleine én grote ergernissen waar de raad zich op dinsdag 11 juni over boog.
De grootste ergernis betrof de voorbereidingskosten voor de nieuwe basisschool in Meijel.
Een andere was de hondenpoep. Ook een discussie over landbouw en natuurbehoud kwam
voorbij.
Sanering asbest
De vergadering begon met vragen van de VVD-fractie over de uitwerking van het college
van de motie over de sanering van asbestdaken. De raad zélf heeft (in 2017) in een motie
het college aangespoord een fonds te vormen om (m.n.) boerenbedrijven te steunen bij de
asbestsanering, mogelijk samen met de aanleg van zonneweiden. Een concrete uitwerking
van die motie door VVD-wethouder Sanders, in de vorm van een gemeentelijk asbestfonds,
kreeg eerder deze maand geen steun binnen het college. Dat ziet in meerderheid liever een
bredere regeling, waarin ook gewone woningen worden meegenomen.
De VVD wilde weten hoe het nu staat met eventuele hulp van de gemeente bij asbestsanering?
Want die daken zullen toch een keer weg moeten, vindt de VVD.
Sanders zei daarop dat de raad zélf kan beslissen of ze een nieuwe motie wil indienen om
alsnog, ook na het besluit van de Eerste Kamer, asbestsanering in Peel en Maas te stimuleren.
Die moet dan wel heel duidelijke kaders hebben, adviseerde Sanders. Gaat het b.v. om een
lening of een subsidie, en voor wie is die dan precies?
Toekomst van de landbouw
Het eerste reguliere agendapunt ging over de koers die Peel en Maas wil inslaan als het gaat
om de toekomst van de land- en tuinbouw en de inrichting van het platteland. Op tafel lag
een nog vrij algemeen gestelde, nieuwe regionale visie voor de agrarische sector in Noorden Midden-Limburg. Het is een thematische uitwerking van het Provinciaal Omgevingsplan
Limburg (POL), dat dateert uit 2014. De visie is opgesteld door alle betrokken partijen, dus
behalve gemeenten ook LLTB, waterschap en natuurorganisaties. Een belangrijk uitgangspunt
in het beleidsstuk is dat vanaf nu kwaliteit (van de ruimte, van het milieu) belangrijker wordt
geacht dan kwantiteit. Tegelijk moet de landbouw een sterke sector blijven.
‘Natuur-inclusief’
De POL-uitwerking was voor de fractie van PvdA/GroenLinks aanleiding om een wezenlijke
vraag aan de orde te stellen: zijn we met de huidige manier van landbouw bedrijven wel op de
goede weg? Als we willen sturen op kwaliteit in plaats van kwantiteit, moet dan bijvoorbeeld
de veestapel niet kleiner worden? Volgens woordvoerder Raf Janssen wordt in de nota
onvoldoende erkend dat de landbouw voor grote maatschappelijke problemen zorgt. De
agrarische sector krijgt nog steeds volop ontwikkelingsmogelijkheden en er wordt slechts
‘lippendienst bewezen’ aan natuur en milieu, vind hij. Janssen pleitte kortom voor een
discussie over de vraag of Peel en Maas wel op de goed weg is als de landbouw in deze regio
doorgaat op de ingeslagen weg.
Hij kreeg hierop weerwoord van Sandy Janssen en Peter Nouwen, beiden van het CDA.
Beiden hielden hem voor dat de Nederlandse agrarische sector wereldleider is als het gaat
om efficiënt en duurzaam produceren, met Wageningen als epicentrum. Maar volgens de
PvdA/GroenLinks gaat het niet zozeer om technische oplossingen en verbeteringen voor de
bestáánde agrarische sector, maar om een andere, natuur-inclusieve manier van denken in de
landbouw.
Portefeuillehouder Rob Wanten (CDA) benadrukte in zijn toelichting dat de gemeente in een
later stadium nog veel ruimte heeft het beleid zélf verder
(kan ook weggelaten worden) in te vullen. Dat gebeurt in
de Omgevingsvisie, waarvoor de POL-uitwerking slechts
een voorzet is. Volgens Wanten wordt overigens in deze
regionale visie wel degelijk gesproken over natuurinclusieve landbouw.
Wordt vervolgd in de Besluitvormende vergadering van 25
juni.

Al met al is de gemeente nú dus al veel geld kwijt voor een school die straks sowieso al veel
gaat kosten, maximaal zo’n 6,2 miljoen euro. Diverse partijen uitten hierover hun ongenoegen,
met de VVD voorop. Teun Heldens zei ervan te ‘balen’ niet eerder en beter hierover
geïnformeerd te zijn.
Portefeuillehouder Wim Hermans (CDA erkende volmondig ook niet blij te zijn met de hoge
voorbereidingskosten. Wel zei hij dat het nu gevraagde krediet van een half miljoen een
maximum is, en dat het best lager kan uitpakken. De gemeente gaat kritisch kijken naar
eventuele dubbellingen in voorbereidingskosten van het oude en het nieuwe ontwerp.
VVD’er Heldens zei te betwijfelen of de gemeente in dit dossier wel helemaal ‘in control’ is en
herinnerde aan de renovatie van de Piushallen, die onverwacht ook veel duurder uitvielen.
Volgens wethouder Hermans zit de gemeente de laatste maanden ‘dichter erop’. Hij beloofde
evenwel vóór de besluitvormende vergadering met een plan te komen hoe de raad meer
grip op dit dossier kan krijgen en goed op de hoogte kan worden gehouden van tussentijdse
ontwikkelingen.
Een definitief besluit over het gevraagde krediet wordt genomen in de volgende vergadering.
Openingstijden horeca
Een voorstel om definitief de openingstijden in de horeca vrij te laten. De afgelopen twee jaar
is daarmee geëxperimenteerd, en dat is goed bevallen: minder overlast door uitgaanspubliek,
doordat men nu meer geleidelijk naar huis gaat i.p.v. massaal rond sluitingstijd. Kortom:
iedereen tevreden, inclusief de voltallige raad.
De sluitingstijden staan in de APV, een soort gemeentelijk wetboek met regels om de
gemeente netjes en leefbaar te houden. De aanpassing van de APV was voor de VVD aanleiding
om ook enkele andere zaken aan de orde te stellen die mogelijk met een aanpassing van de
APV betere geregeld kunnen worden.
Hondenpoep
In de aangepaste APV staat nu dat hondenbezitters die poep niet opruimen, bekeurd kunnen
worden. Prima, maar moet daarop dan ook niet gecontroleerd worden door bv extra Boa’s
in te zetten, vindt de VVD. En zouden de honden-uitlaatplaatsen in Peel en Maas, die eerder
opgedoekt zijn, niet weer in ere hersteld moeten worden?
De hondenpoep-ergernis was aan het begin van de vergadering al naar voren gebracht tijdens
het onderdeel Spreekrecht. Twee bewoners van de Heldense wijk Schrames beschreven
daarin hun frustratie over het hondenbeleid. De twee riepen de gemeente nadrukkelijk op
om de hondenpoep-problematiek niet langer te bestempelen als iets dat de burgers zélf wel
kunnen oplossen.
Daar lijkt ook de raad wel oren naar te hebben, hoewel CDA-fractievoorzitter John
Timmermans ervoor waarschuwde niet te denken dat met de inzet van bv (kostbare) Boa’s/
toezichthouders het probleem is opgelost.
Burgemeester Wilma Delissen wilde wel meedenken met de raad. Ze stelde voor om op
een later tijdstip met de raad om tafel te gaan om te bekijken wat er moet gebeuren om de
hondenpoep-overlast te verkleinen, en hoeveel geld de raad daarvoor over heeft.
Lachgas
De VVD bracht nog een andere zorg naar voren, namelijk het toenemende gebruik van lachgas
bij de jeugd, ook in Peel en Maas. Teun Heldens overhandigde de burgemeester een plastic

Nieuwbouw Den Doelhof
Na deze discussie werd de aandacht verlegd naar
Meijel. Op de rol stond het beschikbaar stellen van
een voorbereidingskrediet van een half miljoen
euro voor nieuwbouw van basisschool Den Doelhof
in Meijel. Dat bedrag komt bovenop een eerder
voorbereidingskrediet van 250.000 euro. Dat laatste bedrag
is opgegaan aan eerdere ontwerpen die, na bezwaren uit de
buurt, uiteindelijk niet doorgingen.
Impressie herbouw restaurant en appartementen in Grashoek
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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

zak vol lachgas-patronen, die volgens hem allemaal achter het Bouwens gevonden waren.
Lachgas is weliswaar (nog) niet verboden in de Opiumwet, maar kan hierover niet iets worden
opgenomen in de APV, vroeg Heldens.
Wie Naus (Lokaal Peel en Maas) merkt op dat de gemeente Leudal hierover recentelijk iets in
haar APV had opgenomen. De burgemeester beloofde ze dat ze het zou uitzoeken. Ook over de
aanpassingen in de APV wordt daarom pas in de volgende vergadering gestemd.
De Berckt: migranten op oude racebaan
Het volgende voorstel was het definitieve bestemmingsplan voor recreatiepark De Berckt in
Baarlo.
Daar wonen al jaren grote aantallen arbeidsmigranten. Na jaren van gedogen en tijdelijke
oplossingen ligt er nu een écht plan: de migranten (maximaal 700, in 175 chalets) worden
allemaal gehuisvest op het terrein van de voormalige racebaan, gescheiden van de
vakantievierders. Verder krijgt het vakantiepark een flinke opknapbeurt.
De hele raad was positief over het voorstel, maar PvdA/GroenLinks heeft wel grote twijfels of
migranten en toeristen wel samengaan. Volgens woordvoerder Frits Berben is bij BreeBronne
in Maasbree al gebleken dat dat niet gaat, ook al worden de twee groepen ruimtelijk
gescheiden.
Het Bestemmingplan voor De Berckt wordt op 25 juni in stemming gebracht.
De raad behandelde nog enkele andere agendapunten die zonder veel omhaal unaniem
werden goedgekeurd. Het ging onder meer om twee bestemmingsplannen. De herbouw

Verbouw van voormalige VIOS

van de horecazaak in Grashoek (hoek Roomweg-Helenaveenseweg), die begin februari
2017 afbrandde. Daar komt nu een restaurant met commerciële ruimten én zeven
levensloopbestendige appartementen en VIOS in Beringe. De voormalige bioscoop/café is
inmiddels al omgebouwd tot bedrijvencentrum . Het is de bedoeling dat er ook een brasserie
komt.

laselva.nl/
burgernight

Iedere woensdagavond ‘Flame Grilled Burgernight’ bij La Selva Food & Drinks voor
slechts € 16,50!
Double your burger: Extra grote honger, of gewoon een baas in het wegwerken van
flinke burgers? Double your burger voor slechts € 2,- en zet je tanden in een 18 cm
hoge burger.

Leistertweg 2A | Roggel | www.laselva.nl | +31 (0)475 396 242

€ 2,00 korting op iedere
hamburger*. Knip de bon uit
en neem mee!
* Max. 4 personen
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aan
Timo Hermans

De laatste
paar weken
Vanaf nu zal het nog maar
een paar dagen duren voordat
de proefwerkweek begint.
Daarna zullen we nog één
laatste vrije week hebben,
voordat het voor ons dan
eindelijk weer vakantie is
voor zes fijne weken.

Naam
Leeftijd
School
Woonplaats

Timo Hermans
14 jaar
Hub van Doorne college
Meijel

Wat is de laatste foto die je hebt
gemaakt?
De laatste foto die ik heb gemaakt,
was de foto die ik voor het interview
gemaakt heb. Ik sta hier op het Meijels
voetbalterrein waar ik een paar keer
per week te vinden ben voor mijn
grootste hobby, namelijk voetbal.
Ik doe deze sport altijd met heel erg
veel plezier.
Wat is je favoriete drankje?
Mijn favoriete drankje is denk ik bier,
maar helaas mag ik dit van mijn
ouders en de wet nog niet drinken.
Hierdoor kan ik dan ook echt niet
wachten totdat ik het wel mag drinken.
Wat doe je als je niet kunt slapen?
Gelukkig komt het bij mij niet zo heel
erg vaak voor dat ik helemaal niet kan
slapen, maar als dit dan een keer wél
zo is, blijf ik vaak gewoon in bed liggen. Als ik dit namelijk gewoon lang
genoeg doe, val ik vanzelf wel weer
een keer in slaap.
Welke superkracht zou je willen
hebben?
Als ik een superkracht zou moeten
uitkiezen, zou ik graag voor de kracht
om te kunnen vliegen kiezen. Als je
zou kunnen vliegen, zou je namelijk
overal veel sneller kunnen komen en
hoef je je ook niet zo erg veel zorgen

te maken over mensen die langzaam
voor je aan het lopen of fietsen zijn.
Wie is je favoriete leraar?
Ik zou echt helemaal geen favoriete
leraar kunnen bedenken die ik op dit
moment heb. Ik doe namelijk gewoon
wat ik moet doen op school en heb
er eigenlijk niet echt veel plezier aan.
Het is gewoon dat het moet...
Welk verhaal vertellen je vrienden
altijd over je?
Het verhaal dat mijn vrienden altijd
over mij vertellen, zal waarschijnlijk
de mooiste herinnering zijn die wij
met al onze vrienden hebben meegemaakt. Dit was namelijk het verhaal
dat mijn vriend Joes en ik samen een
slaapfeestje gehouden hadden, waar
we toen erg veel lol hebben gehad
met al onze vrienden. Het leukste van
die avond toen was het vuur waarboven wij frikandellen gebakken hebben.
Heb je een bijbaantje?
Ja, ik heb een bijbaantje. Ik werk
namelijk bij Hugo van Lier in de kassen, dit is een geraniumkweker.
Ik werk hier voornamelijk op zaterdagen en verder nog in de vakanties.
Naast het werken in de kas begin ik
binnenkort, als ik 15 ben geworden,
bij het IJshofje in Meijel. Het lijkt me
echt heel erg leuk om hier te kunnen
beginnen.
Is er een liedje waar je een speciale
herinnering aan hebt?
Dat is het lied ‘Links Rechts’ van de
Snollebollekes. Ik heb een speciale
herinnering aan dit lied, omdat het

mij al ongeveer twee jaar aan een
ontzettend leuke carnaval doet herinneren.
Wat is de slechtste film die je ooit
gezien hebt?
De slechtste film die ik ooit gezien
heb, is sowieso de eerste Scary
Movie. Ik vond dit echt een ontzettend saaie film met hele slechte
grappen die gewoon echt niet leuk
zijn. De andere delen van Scary
Movie heb ik nog niet gezien, maar
als ik kijk naar het eerste deel dan
hoeft dat van mij eigenlijk ook niet.
Wie zijn jouw helden?
Mijn helden zijn mijn ouders. Zij zijn
er namelijk echt altijd voor mij en ze
hebben mij een zorgeloze en leuke
jeugd bezorgd. Hiernaast zijn ze er
bij elke voetbalwedstrijd bij om mij
aan te kunnen moedigen. Mijn moeder staat dan altijd langs de lijn en
mijn vader is er als coach of af en toe
als scheidsrechter. Soms staat mijn
vader ook langs de lijn als een supporter.
Waar ben je het meest trots op?
Vorig jaar kwamen ze mij vragen
of ik jeugdprins wilde worden van
De Véngneuze. Ik was helemaal overrompeld door de vraag, waardoor ik
hier toch even over moest nadenken.
Na er nog eens goed over nagedacht
te hebben en samen met mijn ouders
gepraat heb over wat mij hierbij te
wachten zou staan, heb ik een volmondig ‘ja’ laten weten. Vanaf de
onthulling in januari, in onze eigen

Véngneuzetempel café De Vangrail in
Meijel, tot de dinsdag met de ‘vastelaovend’ heb ik volop genoten van
één groot feest wat ik nooit meer zal
vergeten. Ik had nooit gedacht dat
dit zo’n bijzondere ervaring zou zijn.
Dit jaar werd ik gekozen als adjudant,
wat ook weer heel leuk was.
Hoe breng jij het liefst een
regenachtige dag door?
Op een regenachtige dag game ik het
liefst en zit ik graag op mijn telefoon, tot verveling van mijn ouders.
Eerst deed ik ook graag een spel met
mijn ouders, maar gamen vind ik nu
leuker.
Wat is het belangrijkste advies dat
je ooit hebt gekregen?
Ik voetbal bij RKMSV in de C1. De trainers, waar mijn vader tot het vorige
seizoen ook bij hoorde, hebben me
altijd goede adviezen gegeven zodat
ik, mede hierdoor, bereikt heb dat ik
in het eerste jeugdelftal heb kunnen
voetballen.
Wat zou je nooit meer over willen
doen?
Iets wat ik echt nooit meer over zou
willen doen, is school. Ik ben er helemaal klaar mee en ik kijk nu al uit
naar de allerlaatste schooldag.
Wat is het verste dat je ooit van
huis bent geweest?
Al van jongs af aan ga ik met mijn
ouders en broer in de meivakantie
naar Turkije. Hier heb ik ook een keer
met dolfijnen gezwommen, wat een
superervaring was.

De laatste proefwerkweek zal
voor mij persoonlijk best wel
mee gaan vallen, omdat ik niet
zo ontzettend veel proefwerken
heb zoals de voorgaande jaren
wel het geval was. Ook hoef ik
me bij veel vakken niet echt
meer veel zorgen te maken of
heel hard te gaan stressen,
omdat ik daar nog steeds een
onvoldoende voor sta. Gelukkig is
dat bij geen enkel vak het geval.
Natuurlijk moet ik er dan wel
voor zorgen dat deze punten ook
allemaal voldoendes blijven de
komende weken.
Als we dan die week van de
proefwerkweek gehad hebben,
komt die allerlaatste ‘schoolweek’ nog. In principe is het niet
echt meer een schoolweek,
omdat wij alleen maar nog naar
school moeten voor de herkansingen, om de boeken in te
leveren en natuurlijk om onze
rapporten op te halen.
Verder hoeven wij in deze week
helemaal niet naar school, wat
natuurlijk wel fijn is. Voor de
leraren is deze week waarschijnlijk wel nog druk, want zij hebben in diezelfde week nog de
rapportvergaderingen.
Zoals ik nu naar de laatste
paar weken ben aan het kijken,
lijkt het allemaal dichterbij te zijn
dan ik eigenlijk gedacht had.
Ik wens daarom iedereen dan
ook alvast veel geluk in de
proefwerkweek, als je die hebt,
en verder wens ik iedereen dan
alvast een erg fijne vakantie toe!
Lieke
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Twintig schutterijen

Bondsfeest in
Grashoek
Schutterij St. Urbanus uit Grashoek houdt op zondag 23 juni het
tweede Bondsfeest van de bond Juliana. Twintig schutterijen komen die
dag naar Grashoek voor een optocht door het dorp. Daarna volgt het
schieten voor de prijzen.
Op de zondag stellen twintig
schutterijen zich vanaf 13.00 uur op
aan de achterkant van het schuttersterrein. Vanaf 13.30 uur trekken zij via de Ontginningsweg,
Molenbeekstraat, Pastoor van der
Sterrenstraat en de Roomweg door
het dorp. Na terugkomst volgen de
beoordelingen van de optocht en

daarna wordt er geschoten om de
dagprijzen. Volgens de Grashoekse
schutterij is het bondsfeest een uitstekende voorbereiding op het OLS
dat op zondag 7 juli in Sevenum
plaatsvindt. Vanaf 18.00 uur speelt in
de feesttent op het terrein de band
Fever of Life. De toegang is de hele
dag gratis.

Inventarisatie flora
het Molentje
IVN Helden gaat op donderdag 27 juni de flora in het natuurgebied
het Molentje in Meijel inventariseren. Het Limburgse gedeelte van het
natuurgebied is voedselarm en alleen toegankelijk op wegen die door
het gebied lopen. De florawerkgroep gaat, samen met geïnteresseerden,
kijken naar de bijzondere flora die gevonden kan worden in het gebied.
Het Limburgse en Brabantse
gedeelte van het Molentje waren
voor de Tweede Wereldoorlog nog
veengebieden waar turf gestoken
werd. Daarna werd het landbouwen weidegrond. Momenteel wordt
het grootste deel van het gebied
weer beheerd als natuur. In het
Limburgs Molentje is door afgraving een voedselarm gebied ontstaan met een groot ven en enkele

poelen. De meeste percelen in dit
gebied worden momenteel door SBB
beheerd als bloemenrijke weide of
verschraald door begrazen. Beide
gebieden liggen langs het Kanaal
van Deurne.
De florawerkgroep vertrekt op
27 juni om 19.00 uur vanaf het IVNgebouw in Helden. Neem voor meer
informatie contact op met het IVN
via florawerkgroep@ivnhelden.nl

Peter Hermans koning St. Anna
Peter Hermans heeft zich bij het koningsschieten van schutterij St. Anna uit Maasbree tot koning
gekroond. Liefst 158 schoten waren er nodig voordat de vogel naar beneden kwam. Voorafgaand aan
het schieten was de jaarvergadering en het krans leggen in de Annakapel. Peter kroonde zich voor
het eerst tot koning van de schutterij.

Glorious Gloriosa is een moderne snijbloemen- en potplantenkwekerij gevestigd in
Maasbree en gespecialiseerd in de exclusieve teelt van het nicheproduct Gloriosa en
seizoensplanten. Kwaliteit is het sleutelwoord tot succes van ons bedrijf.
Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar:

ALLROUND MEDEWERKER (SIERTEELT) Fulltime

Negen keer Alpe
d’Huez voor Team
Maasbree
Team Maasbree kijkt met een tevreden gevoel terug op de
afgelopen editie van de goede doelenactie Alpe d’HuZes.
Op woensdag 5 en donderdag 6 juni fietsten en liepen de zes
teamleden negen keer de Franse berg op voor het goede doel.
Team Maasbree wist 12.500 euro voor onderzoek naar genezing
van kanker op te halen. In totaal haalden alle teams samen
11,8 miljoen euro op.

Functieomschrijving:
De afwisselende en veelzijdige werkzaamheden
bestaan uit de volledige Gloriosateelt en
verschillende seizoensteelten:
• gewaswerkzaamheden: planten en oppotten,
uitzetten, etc.;
• gewasonderhoud;
• (biologische) gewasbescherming toepassen in
overleg met bedrijfsleider en externe specialist;
• bloemen oogsten en verpakken;
• potplanten klaarmaken voor directe
levering aan klanten of klok;
• seizoensmedewerkers en scholieren
aansturen en begeleiden;
• meedenken over vernieuwing en
ontwikkeling van het bedrijf.

Arbeidsvoorwaarden:
• een veelzijdige en zelfstandige baan;
• passend salaris, conform Cao Tuinbouw;
• gemoedelijke werksfeer;
• doorgroeimogelijkheden naar een positie met
eigen verantwoordelijkheden

Functie-eisen:
• mbo werk- en denkniveau;
• gedreven, betrokken, enthousiast en een
prettige persoonlijkheid;
• fulltime functie met bereidheid om regelmatig
op zaterdagochtend van 7-12 uur te werken.

Glorious Gloriosa
Aan de Steenoven 10, 5993 RJ Maasbree
Tel. 077 465 00 04
info@gloriousgloriosa.nl

Contactinformatie:
Ben je enthousiast en wil je met ons de uitdaging
aan dan nodigen wij je van harte uit je cv met
motivatie te mailen naar info@gloriousgloriosa.nl.
Eventuele bedrijfsinfo vind je op
www.gloriousgloriosa.nl.
Voor meer inhoudelijke vragen kun je contact
opnemen met Antoine Hoeijmakers op
tel. 06 51 57 69 39.

www.gloriousgloriosa.nl
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5xBeringen
1

De geschiedenis

Beringe maakt zich klaar voor 5xBeringen op vrijdag 5 tot en met zondag 7 juli in, jawel Beringe. Al ligt
dat niet zo voor de hand, want zes andere plaatsen Be(h)ringe(n) in Europa organiseren om de drie jaar om
de beurt het festijn. In deze driedelige serie bespreken we de betekenis, het programma en de historie van
5xBeringen. Deze aflevering: de geschiedenis.

schot, maar hoe het 5xBeringen-treffen echt ontstaan is, weet Frank wel.
“De eerste editie kwam vanuit onder
andere mijn vader, Henri Kessels”,
vertelt Frank. “Hij dronk een biertje
in 1969 in café Hoove de Vriendschap
in Beringe, samen met zijn kameraad
Ad van der Mijl. Je weet hoe dat gaat,
dan ontstaan de wildste verhalen.”
Na een tijdje kregen de mannen het
idee om een soort spellentoernooi te
organiseren voor alle plaatsen Be(h)
ringe(n) in Europa. Zo geschiedde.

Uitzenden NCRV
De twee werkten het idee uit en
nadat er contact was geweest met
alle plaatsen, begonnen de dorpjes al
aan de voorbereidingen van de eerste
editie die datzelfde jaar, in 1969, zou
plaatsvinden in Beringe (Nederland).
“Ik weet nog goed dat het groots
werd opgepakt”, vertelt Frank.
“De stoute schoenen werden aangetrokken en televisiezender NCRV werd
opgebeld, met de vraag of zij verslag
wilde doen van het toernooi. Daar
was wel oor naar. Een paar maanden
later werd 5xBeringen uitgezonden op
de Nederlandse televisie.” Een mooie
meevaller was dat de televisiezender veel sponsorde. “Zo werden alle
tenues bekostigd en zelfs het vervoer
van alle teams uit heel Europa.”
5xBeringen kent een rijke
historie. Dit jaar zelfs een historie
met een gouden randje, want het
spellenevenement bestaat vijftig
jaar. 5xBeringen is een verbroederingsfeest waar vijf Europese
landen aan meedoen: Duitsland,
Luxemburg, Zwitserland, België
en Nederland. Het evenement
wordt om de drie jaar gehouden in

plaatsen met de naam Be(h)ringe(n).
Het hoofddoel van het feest is om
onderlinge contacten dichter bij elkaar
te brengen, maar natuurlijk ook om er
gewoon een gezellig weekend van te
maken.

Vespa-fanaten
Hoe 5xBeringen ontstaan is,
weet Frank Kessels, voorzitter edi-

tie in Beringe (Nederland), niet
helemaal. “Daar zijn verschillende
verhalen over. Eén waarvan wordt
gedacht dat het klopt, is dat er bewoners van het Belgische Beringen het
plaatsje Beringen in Zwitserland hebben bezocht rond 1956. Het groepje
dat naar Zwitserland reed, was een
vriendenclub ontstaan uit een groep
Vespa-fanaten.” Dat was het start-

Brute kracht
5xBeringen kun je zien als het
toenmalige tv-programma Spel
Zonder Grenzen, waarbij landen het
tegen elkaar opnemen tijdens verschillende spellen. Aan iedere editie
van 5xBeringen werd een bepaald
thema gehangen en mocht het deelnemende dorp of stad zijn culturele

tradities tonen. “Zo moesten we
in Duitsland twee soorten rammen van elkaar scheiden”, vertelt Frank. “Je had vijf blonde en
vijf bruine rammen. Je moest ze
zo snel mogelijk in het goede vak
zetten. Het Nederlandse team was
toen als tweede aan de beurt.
Een gezette vrouw in het team zou
het klusje gaan klaren. Vol vertrouwen stapte ze in het vak.
Eén voor één pakte ze een ram
bij de horens en met een brute
kracht zette ze die gemakkelijk in
het vak neer. De teams die daarna
volgden, hadden geluk. De beesten waren van deze actie schuw
geworden en liepen zo het vak in.”

Gastgezinnen
Na alle dorpen gehad te hebben, begint de cyclus weer vooraan bij Nederlands Beringe.
De laatste keer was in 1998, dat
Nederland gastheer was. Als alle
teams Be(h)ringe(n) en supporters
afreizen naar het organiserende
dorp of stad, moet er wel gezorgd
worden dat deze bezoekers
gehuisvest worden voor het weekend. “Dat is ook het mooie aan het
evenement, want iedere editie
zijn er genoeg gezinnen waarbij de bezoekers mogen komen
overnachten. Door deze gastgezinnen ontstaan ook weer contacten
onder elkaar. Bij veel bezoekers
blijven de contacten goed en zo
gaan nog veel sporters en supporters bij elkaar op bezoek als
ze toevallig in de buurt zijn. Dat is
ook het mooie aan het evenement
en natuurlijk de bedoeling: met
elkaar verbinden.”

Keulenman 6, Helden • tel. 077 307 92 30

www.blinkzonwering.nl

Rolluiken voor
aan uw woning

Zonwering
voor buiten

Zonwering
voor binnen

Terrasoverkappingen

Hordeuren en
-ramen

Rolpoorten

• Onderhoud en reparaties
• Service op locatie
• Diagnose en uitlezen
van alle merken
landbouwmachines

Steeg 18, 5975 CE Sevenum
+31 (0)6 27456046 • info@vomech.nl • www.vomech.nl

Achttien jubilarissen IVN Meijel
IVN Meijel mocht bij de onlangs gehouden jaarvergadering liefst achttien jubilarissen huldigen
die al 25 jaar lid zijn van de natuurvereniging. Lia van den Ende-Stootman, Sjaak Jegers, Dien Spee,
Riet Nelissen, Jo Hanssen, Herman Crompvoets, Familie Bruijnen, Mart Rooijakkers, mevrouw
Philipsen-Crommentuyn, familie Hendriks, Jo van Bree, Werner Sebastiaan, Joep Rooyakkers,
Sil Verschaeren, Gerard Boerkamps, Frits Rooijakkers, Piet Blankers en familie van Bree kregen uit
handen van voorzitter Ger Hendriks een jubileumspeldje en oorkonde.
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In Tilburg

Turnsters Peel en Maas
presteren op NK Turnen
Het Nederlands Kampioenschap turnen vond plaats op zaterdag 15 juni in Tilburg. Meerdere turnsters uit de
gemeente Peel en Maas deden hier aan mee en behaalden goede resultaten.

De 13-jarige Inge Janssen uit
Helden werd tiende van Nederland.
Op brug, vloer en sprong zette ze
prima oefeningen neer. Op de balk
moest Inge een val incasseren die
haar uiteindelijk het podium kostte.
Uiteindelijk werd ze tiende van
Nederland en mag ze het volgende
weekend naar Rotterdam om deel
te nemen aan de Ahoycup in het
Sportpaleis. Daarnaast behaalde Inge

een vierde plaats tijdens de toestelfinale.
Pippa Boots uit Maasbree begon
de wedstrijd op de balk en liet
een stabiele oefening achter zonder val. Ze scoorde met een 12.65
de vierde beste score. Uiteindelijk
belandde Pippa op de zestiende
plek van Nederland. De dag erna
werd ze achtste tijdens de toestelfinale. Fleur Coppers, uitkomend voor

RTC Limburg, turnde in de hoogste categorie. Ze turnde een goede
en stabiele wedstrijd. Haar balkoefening werd beloond met 12.800.
Daarmee belandde ze op de tiende
plek. De dag erna werd Fleur achtste
tijdens de toestelfinale.
Limburgs Kampioen Doortje
Deijkers uit Koningslust werd veertiende tijdens de meerkamp. Vierde
werd ze op de toestel finale brug.

Nederlandse Jeugd Junioren Kampioenschappen

Twee medailles voor
Tijn van Kuijk

Door: Mark van Enckevort, zwemclub HZPC Horst
De Maasbreese zwemmer Tijn van Kuijk behaalde in het weekend van 15 en 16 juni een zilveren en een
bronzen medaille op de Nederlandse Jeugd Junioren Kampioenschappen (NJJK) in Eindhoven.
Afgelopen weekend heeft Tijn een
goed NJJK gezwommen in het Pieter
van den Hoogenband Zwemstadion
in Eindhoven onder begeleiding
van Mark van Enckevort. Met één
zilveren en één bronzen medaille
voor Tijn als resultaat. Hij zwom naar
een mooie zilveren medaille op de
100 meter schoolslag en bronzen
medaille op de 200 meter wisselslag.
Tijdens deze laatste afstand had het
ook maar net zo goed zilver kunnen
zijn gezien het kleine verschil met de
nummer twee.

Top-5 ranking

Tijn van Kuijk op het podium (links)

Tijn zwom uitstekende races met
persoonlijke records op vijf afstanden, waarbij vooral de technische en
tactische uitvoering uitmuntend was.
Accenten uit de training werden goed
toegepast. Dit resulteerde in top-5
ranking in Eindhoven na de 100 meter
schoolslag. Tijn zwom tevens op de
100 meter en 200 meter vrije slag
naar top-8 ranking.
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Tweede jaar op rij

Henk Lansbergen
clubkampioen
Door: Thijs Geerlings, biljartclub Meijel
Henk Lansbergen heeft op donderdag 13 juni het gezamenlijke
clubkampioenschap libre van BC Meijel en BC Ketelbink binnengesleept. Het was voor hem het tweede jaar op rij dat het lukte. In de
finale versloeg hij Pieter Luijten.

Pieter en Henk met hun trofeeën
Veertien biljarters begonnen
aan het clubkampioenschap van
wie vier zich plaatsten voor de
halve finales op 13 juni. De eerste partij ging tussen Pieter Luijten
(60 caramboles) en Jan Verbugt
(45 caramboles). Meteen bij de
opstoot gaf Pieter te kennen dat hij
kandidaat was voor de finale en na
34 beurten had hij de winst binnen.

Spannende
finale
In de tweede halve finale
moest Thijs Geerlings (50 caramboles) het opnemen tegen Hank
Lansbergen (110 caramboles).

Hoewel Thijs goed uit de startblokken kwam, zakte het peil in de
tweede helft behoorlijk in en daar
kon Henk als ervaren speler goed
van profiteren. Na een mooie serie
van 20 was de strijd wel beslist in
het voordeel van Henk. De finale
tussen Pieter en Henk verliep
spannend. Beide spelers werkten
zich gestaag vooruit, maar uiteindelijk wist Henk toch de partij én
het kampioenschap op te eisen.
Hij mocht uit handen van bestuurslid Eric Goossens de gouden trofee
in ontvangst nemen en mag zich,
evenals vorig jaar, clubkampioen
noemen, voor de zesde keer in zijn
carrière.
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Brons op NK voor
meisjesteam JC Helden
Door: Mark van der Linden, judoclub JC Helden
Judoclub JC Helden uit Panningen heeft op zaterdag 15 juni met twee teams deelgenomen aan het
NK-jeugdteams in Nijmegen. Zowel de jongens als de meisjes tot 12 jaar deden mee aan het kampioenschap.
Het meidenteam wist een bronzen medaille mee naar huis te nemen.

Het jongensteam bestond uit Djow
Joris, Luuk van den Berg, Gennero
Koster, Kep Verkoeijen, Ryan Dielissen
en Willem Zelen. De jongens knokten voor wat ze waard waren, maar
wisten op het zwaar bezette toernooi geen partij te winnen. Het jonge
team kan echter met een goed gevoel
terugkijken.
Het meisjesteam tot 12 jaar bestond
uit Vian van Dril, Lieke Verstappen,
Daisy van Os, Fleur van Sundert, Line
Bos en Minke Boonen. De dames wonnen het LK overtuigend en waren dan
ook goed voorbereid. De eerste partij wisten ze een knappe overwinning

te boeken op Mahorokan/Slingerland.
Vervolgens was het team ook te sterk
voor de nummer 1 geplaatste uit
Noord-Holland, namelijk judo Yushi.
De uiteindelijke kampioen, Judo A7,
was nog een maatje te groot. De halve
finale ging dan ook verloren. De dames
mochten strijden voor plek drie.
De strijd ging tegen Schiedam. Al snel
bleken de dames oppermachtig en was
het brons binnen. Voor Judoclub Helden
de derde keer op rij dat het brons
gepakt wordt in deze klasse.
‘s Middags was het de beurt aan
de oudere teams. Daaraan namen Joris
Verstappen en Noa Janssen deel. Het

team van Joris had behoorlijk wat pech
in verband met blessureleed. Ondanks
dit kon het team goed mee een wisten het één partij te winnen. Op volle
kracht had er wellicht zelfs een finaleplaats ingezeten.
Noa nam deel met een mix-team
uit Limburg. Al verschillende jaren op
rij mixen andere clubs ook hun teams,
waardoor JC Helden besloten had daarin
mee te gaan. Al snel bleek dat een
goede keuze te zijn. Ondanks het hoge
niveau, was het team oppermachtig.
Noa wist met haar team de gouden
medaille binnen te slepen en mag zich
kampioen van Nederland noemen.

Diploma’s voor ballerina’s
Verschillende ballerina’s van Balletstudio Susan uit Panningen legden onlangs een balletexamen
af. Alle 37 ballerina’s wisten te slagen voor de proef. De examens werden volgens de RAD-methode
afgenomen door Dorris Titulaer uit Venlo. Zij beoordeelde de danseressen op hun techniek, choreografie, houding en muzikaliteit. “Alle danseressen hebben echt gestraald en flink hun best gedaan”,
aldus Titulaer. Onder de ballerina’s waren Imke Janssen, Femke van Weel, Jill Weijers.

Op toernooi in Brunssum

Pareja levert District
Kampioen
Door: sportclub Pareja
In Brunssum werd de Districtsfinale op zaterdag 15 juni georganiseerd. Sportclub Pareja deed hieraan mee. Plaatsing voor deze wedstrijd volgt na het Limburgs Kampioenschap en dan komen deze dag de
beste 36 turnsters van Limburg, Zeeland en Brabant bij elkaar.

In de eerste wedstrijd mochten
Jade Janssen en Liss Wilms bij instap
D1 turnen en Imke Verheijen en Lisa
Scheenen bij instap D2. Lisa werd
zesde, Imke elfde, Liss achttiende en
Jade eindigde op de eerste plek en
werd District Kampioen. In wedstrijd
twee was het aan de beurt voor pupillen 1 D1 Tes Vercoulen, Mex Zanders

en Iza Kooiman. Mex werd zevende,
Iza tiende en Tes twintigste. Tijdens de
laatste wedstrijd was D2 aan de beurt.
Myrthe Tomassen werd zevende,
Mirthe Ebisch derde en Guusje Ghielen
zestiende. Bij de D1 meiden waren
Janne Driessen en Sanne Minten die
aan mochten treden. Janne werd achttiende en Sanne derde.

MVC’19 JO8-1 wint
beker Zuid-Nederland
Door: Paul Cox, voetbalvereniging MVC’19
Het JO8-1-team van MVC’19 uit Maasbree heeft zich op zondag 16 juni
gekroond tot winnaar van de districtsfinales KNVB Zuid-Nederland.
Het team was dus het beste JO-8-team van heel Zuid-Nederland.

De Maasbreese jongens waren
in al hun drie wedstrijden te sterk
voor de tegenstander. Tegen
Rhode/van Stiphout uit SintOedenrode (2-1), Berghem Sport uit
Berghem (3-1) en Amstenrade (5-3)
waren het de Maasbreese voetballers die de overwinning pakten.
Luca Wijnen, Bram Driessen, Izaak

Janssen, Lenn Wijnen, Loet Selen,
Jop van der Sterren, Kenny Vestjens,
Mats Peeters en hun leiders Joe
Wijnen, Jens van der Sterren en
Wiellie Selen worden tijdens de rust
van de wedstrijd tussen het eerste
team van MVC’19 en profclub VVVVenlo op dinsdag 25 juni gehuldigd
voor hun prestatie.

sport 19

20
06

VVV-Venlo op bezoek
in Maasbree

33e editie

Eredivisie-club VVV-Venlo speelt op dinsdag 25 juni een wedstrijd tegen MVC’19. De Maasbreese vereniging
bestaat 100 jaar en in het kader daarvan opent VVV haar nieuwe seizoen bij de club. De wedstrijd tussen de twee
teams begint om 19.30 uur.
VVV-Venlo kende een prima seizoen in de Eredivisie en eindigde op
een twaalfde plek, waardoor handhaving al in een vroeg stadium werd
bereikt. Coach Maurice Steijn maakte
na het seizoen bekend te vertrekken naar Al Wahda in de Verenigde

Arabische Emiraten. Het duel tegen
MVC’19 is het begin van de voorbereiding voor de Venlose equipe, waarin
verschillende nieuwe spelers voor het
eerst hun opwachting maken in de
ploeg. MVC’19 kende een wisselvallig
seizoen in de derde klasse en eindigde

op de zevende plek. Kaartjes voor de
wedstrijd zijn vanaf 18.00 uur te verkrijgen bij sportpark De 3-sprong waar
het duel ook plaatsvindt. MVC’19 roept
bezoekers op om met de fiets of wandelend te komen in verband met verwachte drukte op de parkeerplaats.

Jos Janssen tweede keer winnaar
Ruisvoorn
De achtste wedstrijd van het visseizoen voor hengelsportvereniging De Ruisvoorn werd op zaterdagmiddag
15 juni gespeeld. De strijd om de prijzen in de Bogget sierbestrating-wedstrijd vond plaats op de visvijver
Breeërpeel in Helden. Jos Janssen won voor de tweede keer op rij.
Na de loting ging het grote deelnemersveld, met een aantal nieuwkomers, om 14.00 uur aan de slag voor
de beschikbare prijzen. Na het wegen
van de individueel gevangen vissen

resulteerde de volgende uitslag. Sjraar
Dorssers behaalde een vijfde plek
door zijn zwaarste vis van 4.070 gram.
Tijs Langen ving een vis van 4.930
gram en werd vierde. Huub Maassen

(5.300 gram) haalde brons, Rick
Thijssen (6.630 gram) werd tweede
en Jos Janssen wist voor de tweede
keer op rij te winnen met een vis van
7.200 gram.

Heldense Ruiterdagen
in Panningen
Door: paardensportverenigingen De Cavaliers, Caprilli en De Maasruiters
Bij manege De Vosberg in Panningen vond op zaterdag 15 en zondag 16 juni het evenement De Heldense
Ruiterdagen plaats. Het organiserende PSV De Cavaliers wist verschillende prijzen binnen te slepen. Ook ruiters
van Caprilli uit Panningen en De Maasruiters uit Kessel deden mee aan het Panningse evenement.

Peelpush-toernooi in
teken van jubileum
Volleybalvereniging VC Peelpush uit Meijel bestaat op
donderdag 27 juni precies 50 jaar. Het hele jaar door, tussen
4 januari en juni 2020 volgend jaar, zijn activiteiten gepland.
Eén van de hoogtepunten moet gaan plaatsvinden twee dagen na
de officiële oprichtingsdatum op zaterdag 29 juni. Niet toevallig
tegelijk met het jaarlijkse Peelpush-buitentoernooi dat alweer de
33e editie beleeft.
“Peelpush is één grote familie”, laat voorzitter Wil van
Oosteren weten. “Iedereen die op
welke wijze dan ook het huidige
dan wel het Peelpush uit het verleden mee vorm heeft gegeven,
is welkom. Fantastisch dat we onze
50e verjaardag kunnen vieren binnen de informele omgeving van
het jaarlijkse buitentoernooi, in
de feesttent waar iedereen welkom is.”

Feestavond
Het jubileumfeest is op zaterdag tussen 16.00 en 21.00 uur in
de feesttent van het volleybaltoernooi op sportpark De Starte in
Meijel. Aansluitend aan het jubileumfeest vindt de feestavond van

het toernooi plaats. Dj Maurice
verzorgt de muziek tijdens de
avond.
Overdag vinden de volleybalwedstrijden plaats op de velden
van sportpark De Starte. Er wordt
gestreden in verschillende categorieën zoals topvolleybal,
recreanten-volleybal en jeugdvolleybal. Teams uit heel Nederland
en Duitsland staan op de velden.
Op zondag komt de Join Volleybal
Tour, een bus met allerlei opblaasbare volleybalattracties.
Aanmelden voor het toernooi kan nog tot vrijdag 21 juni.
Kijk voor meer informatie over
het toernooi en het inschrijven op
www.peelpushtoernooi.nl of mail
naar pptoernooi@gmail.com

Uitnodiging
Bijeenkomst thema Wonen Kessel en Kessel-Eik

De Dorpsoverleggen Kessel en Kessel-Eik hebben de
woningmarkt in beide kernen in beeld gebracht. Hoe zorgen
we ervoor dat er in de toekomst in Kessel en Kessel-Eik de
juiste woningen op de juiste plekken staan? En wat zijn de
woningbehoeften van deze dorpen?
Tijdens twee informatieavonden willen wij alle inwoners
meenemen in de resultaten van een onderzoeksrapport.

Informatieavond Kessel

Woensdag 26 juni vanaf 19.30 uur
Gemeenschapshuis De Paort

Informatieavond Kessel-Eik

Donderdag 27 juni vanaf 19.30 uur
Ut Gemeinsjapshoes

De ruiters van PSV Caprilli bij de Heldense Ruiterdagen
Op zaterdag kwamen de paarden
aan start en op zondag de pony’s. In
het springen klasse B behaalde Inge
Sonnemans van De Cavaliers een
vierde prijs met High Performance
en Linda Peeters een vijfde prijs met
Gentlemen. In de klasse L behaalde
Janine Maassen een vierde prijs met
Hevade. In de klasse DE-B was er een
tweede prijs voor Damaè Hanssen met
Up Winds Byoutie en in de klasse D-L
haalde Nikki Hanssen de overwinning
binnen met Mutsaards Pascha.
In de dressuur behaalde Cythia
Louwers een vierde en tweede prijs
in de klasse L1 met Ilian en Anouk

Neefs wist twee keer de overwinning
te behalen in de klasse M2 met Guess.
In de klasse DE-B was de overwinning
voor Romee Neefs met Oberlina. In de
klasse DE-M1 wist Hanna Neefs met
Don Diamond de overwinning en een
tweede prijs te behalen.
Ook de ruiters van Caprilli wisten
prijzen te winnen. In de klasse Z1 was
John Steeghs met Gesture S de beste
en won de eerste prijs in de eerste
proef. In de klasse M1 behaalde Iris
Gülcher met Barida in de eerste proef
de derde prijs. Bij de viertallen eindigde Caprilli I bovenaan.
Iris Gülcher pakte met Splash nog

de eerste prijs in DE Z1/Z2. Fabiënne
Janssen met Dreamer S pakte in DE L1
zowel in de eerste als in de tweede
proef de tweede prijs. Bij DE B werd
Dana de Voigt met Fade to Grey derde.
In de AB L1/L2 was er een tweede
prijs voor Amber Huskens met Just For
Fun. Bij ABC haalde Meike Schuurmans
een tweede prijs.
Loys Bergs met Goldy van
De Maasruiters reed twee dressuurproeven in de klasse CB en
behaalde de eerste en de tweede
prijs. Voor Cheyenne Heymans met
Amadeus was er de derde prijs met
springen in de klasse AB-B.

Dorpsoverleg Kessel
Dorpsoverleg Kessel-Eik
Zuyd Hogeschool Heerlen
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Zorgcentrum Ter Borcht

Rollend door de
Wandeldriedaagse
Bewoners en omwonenden van Zorgcentrum Ter Borcht in Baarlo
komen in beweging tijdens de wandeldriedaagse op maandag 24,
dinsdag 25 en woensdag 26 juni. Zij lopen een uitgezet parcours
rondom het zorgcentrum. Voor velen is dit een hele toer met rollator,
zonder rollator of in een rolstoel.
Onderweg zijn veel rustplaatsen waar deelnemers kunnen
genieten van een drankje, verse
wafels, live-muziek, oude ambachten of kleine dieren die geknuffeld
mogen worden. Er is veel bege-

Vakantie inluiden

Line-up Summer Kick-Off Meijel
bekend
Het festival Summer Kick-Off heeft haar volledige line-up bekendgemaakt. Buren van de Brandweer en
The Blockparty zijn de headliners van het festival op vrijdag 5 en zaterdag 6 juli in Meijel.

leiding beschikbaar die mee kan
lopen. Bij de finish krijgen de deelnemers een medaille. Dit jaar is de
tiende editie van het evenement.
Daarom is er gezorgd voor een verrassing aan de finish.

Wij zijn Lek/Habo, gevestigd in Bodegraven, met een serviceteam in Horst
(standplaats VTI Horst). Als onderdeel van de Lek/Habo Groep zijn wij actief in de
energie- en installatietechniek. Wij verkopen verbrandingsmotoren (WKK’s) met
vermogens tussen de 50 KW en 3,5 MW en verlenen hieraan de volledige service
en onderhoud. Onze klanten zijn o.a. tuinbouwbedrijven, rioolwaterzuiveringen,
zwembaden, ziekenhuizen, en energiebedrijven. Kijk voor een overzicht van onze
mooie projecten op onze website www.lekhabo.nl.

Vrijdagavond om 20.00 uur wordt
de vakantie ingeluid voor de jeugd
van 16 jaar. De elfde editie van
Summer Kick-Off zal geopend worden door Menny More waarna Yureka,
Timebeatz en de Buuren van de
Brandweer het podium betreden. De
afsluiting is in handen van hardstyle dj

Wij zoeken…

MOTORMONTEURS
(regio Midden/Zuid Nederland)
Wat ga je doen:

Als motormonteur werk je aan onze verbrandingsmotoren.
Je werkzaamheden en omgeving zijn zeer afwisselend, van het echte
‘ouderwetse’ sleutelwerk tot het oplossen van storingen met de laptop
via de modernste telemetrie verbindingen. Soms zit je een week op
locatie voor een revisie, de andere week heb je drie storingen bij drie
verschillende klanten op één dag of doe je een servicebeurt aan een
grote motor. Bij tuinders of in ziekenhuizen, met de laptop of de momentsleutel… geen dag is hetzelfde!

Wat is herkenbaar voor je:

• je hebt een (V)MBO opleiding/niveau richting motorvoertuigen
of elektrotechniek;
• je hebt kennis van en/of ervaring met (verbrandings-)motoren,
vrachtwagens of personenauto’s;
• je bent leergierig en oplossingsgericht;
• je kan samenwerken terwijl je ook je verantwoordelijheid
zelfstandig kan nemen;
• je bent woonachtig in de regio Horst/Venlo;
• en je wilt de klus graag afmaken dus een 8-tot-17-mentaliteit
past niet bij je.

Wat maakt de functie zo leuk:
•
•
•
•

het is technisch uitdagend, je bent nooit uitgeleerd;
zelfstandigheid en vrijheid om je werk zo goed mogelijk uit te voeren;
eigen servicebus, laptop, smartphone en technisch gereedschap;
diverse opleidings- en daarmee doorgroeimogelijkheden,
zodat jij je kan ontwikkelen en we met elkaar kunnen vernieuwen
en verbeteren.
• uiteraard zijn de arbeidsvoorwaarden goed geregeld.

Wat wil je nog weten, of:

• informeer: bel 0172-619 342 en vraag naar Eelko Kitselaar
• solliciteer: mail je cv met een korte motivatiebrief naar
ekitselaar@lekhabo.nl.

en producer Subraver.
Zaterdagochtend begint voor alle
jongeren vanaf 14 jaar Summer KickOff met een sportief volleybaltoernooi. Tijdens het volleybaltoernooi
wordt ook de Reinier Optiek DJ-Contest
gehouden. Hiervoor kunnen dj-talenten zich aanmelden om het volley-

bal te voorzien van zomerse muziek.
Aanmelden voor het volleybaltoernooi
kan via www.summerkickoff.nl
Om 19.00 uur begint het feest met
het uitreiken van de winnaar van de
dj-contest. Daarna verzorgen Youp
Fabé, Diego, The Blockparty en Venny
& Krulle de muziek.

Uitgebreide geschiedenis

IVN-wandeling door Crayelheide
IVN Helden heeft voor zondag 23 juni een wandeling door het natuurgebied Crayelheide voorbereidt.
Het gebied ligt tussen Maasbree en Boekend in en beslaat 210 hectare natuur. Als gids fungeert Peter Maessen
van IVN Helden.
Het Maasbreese dele van
Crayelheide beslaat 80 hectare en
het Boekendse deel 130 hectare.
“Etymologisch stamt de naam van
kraai-lo wat kraaienbos betekent.
Een synoniem van deze naam, Kraayel,
komt al voor in 1767. In de jaren 30

van de vorige eeuw werd het gebied
grotendeels ontgonnen in het kader
van werkverschaffing. Later werd het
een recreatiegebied”, schrijft het IVN.
Er zijn plannen geweest om van het
gebied een militair oefenterrein te
maken, maar na protest vanuit het

gemeentebestuur van Venlo strandden
die plannen. Deelname aan de wandeltocht is gratis. Er wordt op 09.00 uur
verzameld bij het IVN-gebouw aan de
Kloosterstraat in Helden. Neem voor
meer informatie contact op met Peter
Maessen via 06 81 29 32 59.

Kinderen naar buiten

Modderdag in Heldense Bossen
IVN Helden organiseert vrijdag 28 juni voor het tweede jaar op rij de Modderdag. De dag waarbij kinderen in
de modder komen spelen is een samenwerking tussen Staatsbosbeheer, gemeente Peel en Maas en IVN Helden.
Als locatie is wederom gekozen voor het schelpenpad bij camping De Heldense Bossen
Kinderen mogen hun eigen speelgoed meenemen naar de activiteit.
De organisatie zorgt ervoor dat er
genoeg water aanwezig is om modder te maken. De locatie ligt langs het
schelpenpad bij camping De Heldense
Bossen. Na anderhalve kilometer
ligt de plek rechts van de weg. Er is
bewegwijzering aanwezig.
De Modderdag wordt georganiseerd om kinderen te laten genieten van de natuur. “In onze huidige
samenleving gebeurt het ontdekken
van de wereld steeds vaker virtueel:

via televisie, games, tablets en smartphones. En dat, terwijl het wetenschappelijk is aangetoond dat buiten
spelen in de natuur de ontwikkeling
van kinderen enorm stimuleert”, aldus
de organisatie. “

Goede
bacteriën
Volgens de organisatie helpt spelen in de modder bij de ontwikkeling van het immuunsysteem. “En het
helpt de kansen op het ontwikkelen

van chronische aandoeningen, zoals
astma, allergieën en overgewicht, te
verkleinen. Er zitten veel goede bacteriën in modder. Maar daarnaast is het
voor kinderen vooral geweldig leuk
om lekker in de modder te kunnen
spelen.”
Aanmelden is niet nodig voor de
activiteit die gratis is voor alle peuters,
kleuters en schoolkinderen van Peel
en Maas. De Modderdag duurt van
15.00 tot 17.00 uur. Neem voor meer
informatie contact op met IVN Helden
via jeugdwerkgroep@ivnhelden.nl
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Koffie met Henk
Lenders
Bibliotheek Kessel houdt op woensdag 26 juni een volgende editie
in de reeks ‘Koffie met...’. Dit keer is Henk Lenders te gast. Henk is
voorzitter van Stichting Heemkundekring Kessels Eigen, de historische
vereniging die afgelopen november werd opgericht.
‘Koffie met...’ is een laagdrempelige bijeenkomst waarbij de
bibliotheek een keer per maand
haar bezoekers op een vaste dag en
tijdstip uitnodigt om in een informele setting in gesprek te gaan
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In Piushof

Beweegdiploma Pareja
De peuters en kleuters van Sportclub Pareja mochten op zaterdag 15 juni laten zien wat ze allemaal
geleerd hebben in een jaar tijd. In sporthal Piushof kregen de jongste leden van de turnvereniging een
beweegdiploma uitgereikt.

met een gast. Henk Lenders is tussen 14.30 en 15.30 uur te gast in de
Kesselse bibliotheek.
De deelname aan het gesprek
is gratis en vooraf aanmelden is
niet nodig.

Nieuwe fietsroute
Kessel-Grevenbroich
Het partnerschap tussen gemeente Peel en Maas en de Duitse
gemeente Grevenbroich is luister bijgezet met een nieuwe fietsroute.
De tocht loopt van Kessel naar Grevenbroich en via een andere route
terug naar het Maasdorp.
Kessel en Grevenbroich hebben samen een geschiedenis die al
700 jaar terug gaat. De Graven van
Kessel, waar Kessel haar naam aan
dankt, kwamen oorspronkelijk uit
het Rijnland. Met Walram, de Heer
van Grevenbroich, stierf in 1304 het
geslacht uit. Al in de 11e eeuw lieten
de graven een wachttoren bouwen
op de plek van het huidige Kasteel
De Keverberg. De laatste jaren is
het historische verbond nieuw leven
ingeblazen met een partnerschap
tussen de gemeentes waar de plaatsen in liggen.
Om die partnerschap extra elan

te geven, is een fietsroute gemaakt
die tussen de twee plaatsen loopt.
Het gaat om twee verschillende routes, zodat op de heen- en terugweg
een andere tocht gefietst kan worden. De ene route is 66 kilometer
lang en de andere 58 kilometer. In
totaal is het dus een fietstocht van
124 kilometer. Tijdens de tocht wordt
onder meer het nationale park De
Meinweg en Schwalmtal aangedaan.
De route is te verkrijgen bij
VVV Kessel en de Verkehrsverein
Grevenbroich in Duitsland. Ook is de
route digitaal te verkrijgen voor in
een gps-systeem en smartphone.

Na een jaar hard werken, oefenen,
klimmen, klauteren, rollen, dansen en
spelen was het op zaterdag tijd voor
de peuters en kleuters om aan het

grote publiek te laten zien wat er allemaal geleerd was in een jaar tijd. Na
een uur hard werken werd aan de kinderen die al langer bij de gym zijn het

Nijntje Beweegdiploma 1 uitgereikt.
De jeugd die al wat verder is, kreeg
het Nijntje Beweegdiploma 2.
(Foto: Rik van de Hurk)

Naamloze mascotte voor
streekmuseum
Streekmuseum Peel en Maas heeft een nieuwe mascotte. Het museum over de geschiedenis van de dorpen van Peel en Maas vraagt de inwoners van de gemeente om een naam te verzinnen voor het mannetje.
Suggesties kunnen tot het begin van de zomervakantie ingestuurd worden.
Streekmuseum Peel en Maas is
naar eigen zeggen de eigen educatie nieuw leven aan het inblazen. Het
uithangbord van de nieuwe richting
van het museum is de nieuwe mas-

cotte. “In de toekomst kunnen kinderen dit nu nog naamloze figuur door
het museum gaan volgen”, aldus het
museum. Namen kunnen tot uiterlijk
vrijdag 5 juli ingestuurd worden via

het e-mailadres info@museumpeelenmaas.nl of via Facebook of Instagram.
Uit de inzendingen volgt een top 3
waarna de inwoners zelf de beste
naam kunnen kiezen.

Zilveren jubileum voor
Maasbreese motorclub
De Maasbreese motorclub GTM
(Gassen, Terassen, Matrassen)
vierde op zaterdag 15 juni het
25-jarig jubileum. De club ontstond
toen een aantal leden van carnavalsvereniging D’n Hab besloot een
keer samen te gaan rijden op de
motor. Dat idee groeide uit tot een
vereniging die iedere maand één
keer op toertocht gaat.

HALLO op Sri Lanka
Michel van den Homberg, Maurice Goutier, Marjolin Goutier,
Esmé Goutier en Asanka zijn op bezoek geweest bij hun vriend
Johan Bruijnen in Sri Lanka. De gasten bladerden de
HALLO door bij een grote waterval in het natuurpark World’s
End in Sri Lanka.

Op zaterdag 15 juni meldden de
mottorrijders zich bij clubhonk café
De Pool in Maasbree. Na een rit waar in
de stops spelletjes werden gespeeld met
en zonder motor, volgde een tussenstop
in Grashoek. Daarna ging de rit verder
naar het thuishonk. Huidig voorzitter
Mieke Hendrix blikte daarna terug op de
25 jaar dat de leden van de vereniging al
door de wijde omgeving rijden. Ook
werd Jan Timmermans bedankt voor het
feit dat hij al 25 jaar bestuurslid is van
de club. Na de jubileumdag en -feest in
de avond, werd de aandacht alweer
verlegd naar de volgende toerrit.
Die vindt plaats op zondag 7 juli vanaf
café De Pool in Maasbree. Het gaat
dan om een rit van 540 kilometer
door Duitsland.
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Rabobank Jeugdvierdaagse

Rabobank Jeugdvierdaagse

Bondsfeest St. Urbanus

Tijd: start vanaf 18.00 uur
Organisatie: Jeugdvierdaagse Helden
Locatie: parkeerplaats Ringovenpark, Kerkstraat
Panningen

Tijd: start vanaf 14.30 uur
Organisatie: Jeugdvierdaagse Helden
Locatie: parkeerplaats Ringovenpark, Kerkstraat
Panningen

Tijd: 15.00 uur
Organisatie: schutterij St. Urbanus
Locatie: schuttersterrein Ontginningsweg Grashoek

Foto- en reispresentatie Kirgizië

Muziek onder de Toren met Die
Tiroler Klammersteiger

Voorstelling Oh Sandy

Tijd: 14.00 uur
Organisatie: Dorpsontmoeting Os Thoes
Locatie: Dorpsontmoeting Kessel
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Rabobank Jeugdvierdaagse

Defilé Rabobank Jeugdvierdaagse

Tijd: start vanaf 18.00 uur
Organisatie: Jeugdvierdaagse Helden
Locatie: parkeerplaats Ringovenpark, Kerkstraat
Panningen

Tijd: 17.00 uur
Organisatie: Jeugdvierdaagse Helden
Locatie: Mariaplein Helden

Summer Sensations

Pleinfestijn

Tijd: 21.30 uur
Locatie: jongerencentrum Sjiwa Baarlo

Tijd: 17.00-22.30 uur
Organisatie: Maasbrees Mannenkoor, Mafcentrum
Locatie: Clockenslaghplein Maasbree

Verkoop Zonnebloem loten
Maasbree (t/m 6 juli)

Voorstelling Oh Sandy

Locatie: huis-aan-huis Maasbree

Tijd: 19.00 uur
Organisatie: Me On Stage Venray
Locatie: DOK6 Theater Panningen

Repair Café Baarlo

Kiëtfuif Kiët aan de Maas

Tijd: 10.00-12.00 uur
Locatie: MFC De Engelbewaarder Baarlo

Tijd: 20.00-02.00 uur
Organisatie: Kiët aan de Maas
Locatie: Ondersteweg 5, Kessel

Gathering of cars summer edition
Tijd: 12.00-18.00 uur
Locatie: Minister Calsstraat 5, Panningen

Muziek onder de Toren met The
New Connection BigBand
Tijd: 14.00-15.30 uur
Organisatie: Cultuur in Hartje Peel en Maas
Locatie: Raadhuisplein Panningen

Tijd: 19.00 uur
Organisatie: Me On Stage Sevenum
Locatie: DOK6 Theater Panningen

Tijd: 15.45-17.15 uur
Organisatie: Cultuur in Hartje Peel en Maas
Locatie: Raadhuisplein Panningen

zo
23
06

Wandeling Crayelheide
Tijd: 09.00 uur
Organisatie: IVN Helden
Locatie: vertrek IVN-gebouw Kloosterstraat Helden

Optocht Bondsfeest St. Urbanus
Tijd: 13.30 uur
Organisatie: schutterij St. Urbanus
Locatie: straten Grashoek

Voorstelling Oh Sandy

Voorstelling Oh Sandy

Tijd: 14.30 uur
Organisatie: Me On Stage Venray
Locatie: DOK6 Theater Panningen

Tijd: 14.30 uur
Organisatie: Me On Stage Sevenum
Locatie: DOK6 Theater Panningen

ma
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Verkoop Zonnebloem loten Meijel
(t/m 5 juli)
Locatie: huis-aan-huis Meijel

17+ Open Tennistoernooi
Tot en met 30 juni
Organisatie: tennisvereniging BEVO
Locatie: terrein TV BEVO Beringe
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Inloop voor tabletgebruikers
Tijd: 09.30-11.00 uur
Organisatie: KBO Panningen
Locatie: gemeenschapshuis In Kepèl Panningen

Presentatie
Dorpsontwikkelingsplan Baarlo
Tijd: 19.30 uur
Organisatie: werkgroep Baarlo, gemeente en Wonen
Limburg
Locatie: MFC De Engelbewaarder Baarlo
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Koffie met Henk Lenders
Tijd: 14.30-15.30 uur
Locatie: Bibliotheek Kessel

Inventarisatie flora het Molentje
Tijd: 19.00 uur
Organisatie: IVN Helden
Locatie: IVN-gebouw Helden

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

Pleinfestijn in teken van b
 evrijding
Het Pleinfestijn in Maasbree staat dit
jaar in het teken van 75 jaar bevrijding. Op zaterdag 22 juni komen
groepen, koren, kapellen, dansgroepen en slagwerkers naar het centrum
van Maasbree om daar op te treden. De organisatie is in handen van
het Maasbrees Mannenkoor en het
Mafcentrum.
In totaal verrijzen er drie podia in
Maasbree. Alle deelnemende muzieken dansgroepen kregen de vraag om
zoveel mogelijk muziek en voordrachten uit te voeren die een verbinding
hebben het thema ‘vrijheid-bevrijding’, zo laat de organisatie weten.
Deelnemende groepen zijn onder
meer kapel De Koelemoeters, het
Maasbrees Mannenkoor, Velocity, Slem,
DéDé danceballet, Vocal Group Brits,
Toemârop, Zanggroep Glanz, Dansgroep
den Hab, Eierjônge, Jeugdfanfare, koor
C-side en de Jeugdslagwerkgroep.
De groepen treden tussen 17.00 en
22.30 uur op op het Clockenslaghplein.
De toegang is gratis.
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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 23 juni
H. Mis 09.30 uur – koor t.i.v. overl.
ouders Broekmans-Slaats
Woensdag 26 juni
H. Mis 09.00 uur sacristie

Parochie Egchel
Misintenties NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
T 077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 23 juni
H. Mis 11.00 uur m.m.v.
gitaarensemble
Zondag 30 juni
Geen H. Mis

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

Cluster MKBE
Parochie Maasbree
Misintenties NL58RABO0131001973
Pastorie Dorpstraat 4 T 077 465 12 19
E par.aldegundismaasbree@hetnet.nl
W www.parochiemaasbree.nl
Kerkdiensten
Zondag 23 juni
11.00 uur: Zang Dameskoor
Lectoren: Mevr. Elly Gooren –
Mevr. Jeanne Senden
Intenties: Jaardienst Toos SmitsGielen en dochter Lucie. Voor de
intenties van de Mariakapel op het
kerkhof.
Mededelingen
Overleden
Grada Crienen-Geurts, Oude
Heldenseweg, 97 jaar.

Spreekuur in kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
Zondag 23 juni
H. Mis 11.00 uur t.i.v. Theodora
Schoeber (jaardienst), Tinus
Spreeuwenberg en Wiel
Spreeuwenberg
Zaterdag 29 juni
GÉÉN H. MIS in het feestweekend van
100 Jaar Grashoek

Bij geen gehoor kunt u contact
opnemen met het parochiecentrum in
Panningen T 077 307 13 88
Kerkdiensten
Zaterdag 22 juni
Geen H. Mis
Zaterdag 30 juni
Geen H. Mis
Zaterdag 6 juli
H. Mis 17.30 uur

Parochie Helden

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
joke.holscher@gmail.com
Kerkdiensten
Donderdag 20 juni
9.00 uur H. Mis t.i.v. de overledenen
9.30-10 uur Stille Aanbidding
Zaterdag 22 juni
H. Mis 19.00 uur Sacramentsdag met
dameskoor t.i.v. Mia Vissers-Engels
(zeswekendienst en verjaardag) en
Jo Vissers; ouders Verscharen-v/d
Weerden, Miet Linders-Verscharen,
Mien Gielen-Verscharen, Harrie

Misintenties
NL61 RABO 0120795094
pastorie Rochusplein 3
T 077 3071488,
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur
donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
Zondag 23 juni
H. Mis 10.00 uur – herenkoor- t.i.v. Piet
Steeghs (coll); Stien Peeters-Mertens
(jaardienst)

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

Pinkstercollecte
De collecte voor de Nederlandse missionarissen en missionair werkers op
1e Pinksterdag - zondag 9 juni- heeft
€ 147,31 opgebracht.
Hartelijk dank voor uw bijdrage.
Dankviering communicanten
Zondag 30 juni is om 11.00 uur de
dankviering met de kinderen van
groep 4 van de basisscholen die op
zondag 26 mei de Eerste H. Communie
hebben ontvangen.

Parochie Kessel
Gezinsbijdrage NL39RABO0125305311
Pastorie Dorpstraat 13 T 077 462 12 65
E lajverhaag@parochiekessel.nl
Kerkdiensten
Zaterdag 22 juni
19.15 uur Feest H.Sacrament.
Na de H.Mis processie in de kerk.

Parochie Meijel

Woensdag 26 juni
9.00 uurH.Mis voor de zieken van de
parochie.
Zaterdag 29 juni
19.15 uur. Zes wekendienst voor Mevr.
Wies Boll/Janssen.
Jaardienst voor de ouders Piet Bouten
en Anne Bouten van Helden.

Parochie Baarlo
Misintenties NL31RABO0103903860
Pastorie Markt 3
T 077 477 12 75
E kapelaan@parochiebaarlo.nl
W www.parochiebaarlo.nl
Kerkdiensten
Zaterdag 22 juni
17.00 uur H. Mis in Verzorgingshuis Ter
Borcht.
Zaterdag 22 juni
13.30 uur Doopviering Mauro Marks.

VAKGARAGE
PEETEN BV

Onderhoud en
reparatie van
alle merken

APK

www.vakgaragepeetenbaarlo.nl

tel. 077 477 15 90

Gielen, Riek Strijbos-Verscharen,
Harrie Strijbos, Ans Verscharen,
Harrie Verscharen, Wiel Verscharen;
Piet Neessen en To NeessenHendriks; Chris Verstappen, Lies
Verstappen-Thijssen en schoonzoon
Leo Manders (jaardienst); Gerard vd
Vondervoort (bgv. verj/jaardienst); uit
dankbaarheid.
Maandag 24 juni
Geen Stille Aanbidding
19.00 uur Rozenkrans
Dinsdag 25 juni
Geen H. Mis
Donderdag 27 juni
Geen H. Mis
Zaterdag 29 juni
Geen H. Mis

Parochie Panningen
Misintenties
NL44 RABO 0141900660
Parochiecentrum Wilhelminastraat 14
T 077 307 13 88
info@parochiecentrumpanningen.nl
Open maandag-, woensdag-,
donderdag- en vrijdagochtend van
08.30 uur tot 11.30 uur
Kerkdiensten
Donderdag 20 juni
H. Mis 09.00 uur dagkapel

Zondag 23 juni
9.30 uur H. Mis. Zang: Gemengd koor.
Jan Peeters v.w. verjaardag en voor
ouders Peeters-Geurts en zoon Harry.
Sjer Hermans (namens broederschap
St. Antonius en St. Urbanus.)
Piet Smedts wegens verjaardag.
Donderdag 27 juni
8.30 uur H. Mis.
Mededeling
De kerkdeurcollecte van zondag
9 juni, bestemt voor de Nederlandse
Missionarissen heeft € 269.40 opgebracht. Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Parochie Kessel-Eik
Misintenties NL41RABO0125300522
L. Timmermans T 077 462 16 78
Kerkdiensten
Zondag 23 juni
Géén H. Mis.

Vrijdag 21 juni
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Zaterdag 22 juni
H. Mis 19.00 uur – gemengd koor t.i.v.
Joke Goes
Zondag 23 juni
H. Mis Missiehuis 10.30 uur
Dinsdag 25 juni
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Woensdag 26 juni
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Donderdag 27 juni
H. Mis 09.00 uur dagkapel

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

Zondag 30 juni
9.30 uur Pater Wim van Lier en
ouders van Lier en overl. Familie

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
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Voorkom bacteriën
en huisstofmijt

Laat uw dekbed
regelmatig reinigen!

Tel. 077-3072462
vanhalstomerij.nl/gordijnen

Neerseweg 90, 5988 DA Helden
reserveringen@debelaeving.nl

www.debelaeving.nl
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Klanten beoordelen
Superkeukens met een

8,5

Jij maakt ‘m super
Franchetti

Compleet met oven, vaatwasser, koel/
vriescombinatie, afzuigkap, inductiekookplaat, spoelbak, en
granieten werkblad.

6.999,226 x 345 cm

HORST

ROERMOND

HEERLEN

Witveldweg 100

Burghoffweg 13

In de Cramer 148

(Gevestigd binnen Interchalet)

(Gevestigd tegenover Retailpark)

T. 077-3982234

T. 0475-691548

(Gevestigd op de Woonboulevard)

T. 045-5751230

SUPERKEUKENS IS
ELKE ZONDAG GEOPEND!

