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Eeuwfeest Grashoek
De parochie Grashoek bestaat 100 jaar. Het dorp wilde dat jubileum niet ongemerkt voorbij laten gaan en besloot een heel weekend te wijden aan het eeuwfeest. Om ook
echt iedere inwoner te laten meegenieten van de festiviteiten werden er voor alle leeftijden activiteiten georganiseerd. Zo was de vrijdag bedoeld voor de 55+’ers. Op zaterdagmiddag was de jeugd aan de beurt. Na een historische speurtocht door het dorp volgde een optreden van de Belgische band The Spikes. De band wist de jongeren in
beweging te krijgen met hun verschillende acts. Een dag later was het nog mogelijk kunst van lokale artiesten te komen kijken in de kerk. “Nagenieten... Wat een geweldig
weekend!”, liet de organisatie weten die ook duidelijk maakte dat het thema, ‘same laeve, same viere’, niet beter ingevuld had kunnen worden. (Foto: Jac Haenraets)

Zeven agenten minder

Politieke zorgen over
schorsing politieagenten
Drie agenten van het politiekorps Horst aan de Maas/Peel en Maas zijn op dinsdag 25 juni buiten functie
gesteld. VVD Horst aan de Maas stelde een aantal vragen aan het College van B&W over de kwestie en later
volgden ook vragen van CDA Peel en Maas bij het College van Peel en Maas. De partijen maken zich zorgen over
de veiligheid.
In april werden er al vier agenten
geschorst bij het politiekorps Horst aan
de Maas/Peel en Maas. Daar zijn nu
drie agenten bijgekomen, waarop er
dus in totaal zeven agenten niet meer
werkzaam zijn. De drie medewerkers
zouden zich hebben beziggehouden
met mogelijk onprofessioneel gedrag
ten opzichte van leiding, medewerkers
en organisatie.
VVD Horst aan de Maas vraagt aan

het college wat deze schorsingen betekenen voor de veiligheid in de wijken.
Van de totaal 73 politieagenten, zijn er
zeven ontslagen. Dat is zo’n 10 procent.
VVD Horst aan de Maas vraagt zich ook
af of er nu andere agenten als wijkagent in worden gezet.
De politie zelf geeft aan dat
capaciteit op orde wordt gebracht.
De openbare orde en veiligheid zou
niet in het geding zijn. CDA Peel en

Maas uit zijn zorgen vooral over de
hoeveelheid agenten. Volgens de
partij was die al aan de krappe kant
en nu met zeven agenten minder,
wordt het wel erg weinig. De partij
is benieuwd hoe de situatie wordt
opgevangen binnen het korps.
Daarnaast stelt ze de vraag wanneer
de politie denkt weer op volle sterkte
te kunnen opereren. Er is nog geen
reactie van het college.

Militair verdacht
van drugssmokkel
Een 33-jarige militair uit Peel en Maas is op zaterdag 29 juni opgepakt. “Het lid van de Koninklijke Marechaussee wordt verdacht van
drugssmokkel vanuit Curaçao naar Nederland”, meldde de
Marechaussee op Facebook. De cocaïne werd vrijdag 28 juni ontdekt op
marinebasis Parera in een container die op het punt stond naar
Nederland te worden vervoerd.
“De aanhouding volgt in een
onderzoek naar eerder binnengekomen informatie over mogelijke
drugssmokkel via de militaire logistieke lijnen”, aldus de Koninklijke
Marechaussee. “In het onderzoek is
onder meer samengewerkt met het
Team Specialistische Onderzoeken van
het Recherche Samenwerkingsteam
(RST).”

De Koninklijke Marechaussee doet
in samenwerking met de Openbaar
Ministeries van Oost-Nederland
en Curaçao nader strafrechtelijk
onderzoek naar de in beslag genomen drugs. De militair zit vast en
werd woensdag 3 juli voorgeleid
aan de rechter-commissaris. In het
belang van het onderzoek deed de
Marechaussee verder geen uitspraak.
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Woningonderzoek in Kessel en Kessel-Eik

‘Huizen bouwen is niet de oplossing’
Gemeente Peel en Maas vroeg de inwoners van de gemeente vorig
jaar om mee te denken over vitaliteit en leefbaarheid in de dorpen.
Vooral op het gebied van wonen had de gemeente behoefte aan
inspraak. De dorpsoverleggen van Kessel en Kessel-Eik besloten deze
vraag aan te pakken en een onderzoek te starten. Nu de resultaten
daarvan bekend zijn, is de belangrijkste conclusie dat alleen meer
bouwen de problemen niet oplost.
Uit de dorpsoverleggen
van Kessel en Kessel-Eik en
Woningstichting Antares werd een
werkgroep gevormd die zich ging
buigen over het vraagstuk. Al snel
werd Zuyd Hogeschool ingeschakeld om een bijdrage te leveren.
Studenten Ergotherapie van die
school zouden het onderzoek doen
en de dorpsoverleggen hebben uit
deze resultaten conclusies getrokken. Acht studenten gingen de straat
op en vroegen inwoners van de
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twee dorpen verschillende zaken
over wonen. Ze maakten een schets
van de huidige situatie en hoe de
woningmarkt er in 2030 mogelijk uit
gaat zien in de twee dorpen.
“Is er doorstroming binnen de
dorpen? Verhuizen mensen binnen
de dorpen of gaan ze ergens anders
heen? Waarom verhuizen mensen en waarom naar die specifieke
plek? Zijn er nog plekken in Kessel
en Kessel-Eik waar gebouwd kan
worden? Wat zijn de redenen om in
Kessel of Kessel-Eik te willen blijven
wonen? Met dat soort vragen zijn
de studenten aan de slag gegaan en
hebben ze mensen van verschillende
leeftijden ondervraagd”, vertelt
Marlou Driessen, docent aan Zuyd
Hogeschool en van daaruit betrokken bij het woningonderzoek.

Leefbaarheid
en vitaliteit
Nadat op dinsdag 18 juni de
betreffende wethouders zijn geïnformeerd over de uitkomsten van het
onderzoek, werden op 26 en 27 juni
de inwoners van Kessel en KesselEik bijgepraat. Als misschien wel
belangrijkste conclusie kwam naar
voren dat alleen maar huizen neerzetten niet gaat zorgen voor meer
leefbaarheid en vitaliteit. Volgens
het onderzoeksrapport is het vooral
belangrijk dat er bewustwording
gecreëerd wordt onder de inwoners
om op tijd na te gaan denken over
het wonen in de toekomst.

Goede
doorstroming
Ook gaat het om bewustwording
over de ontgroening (minder
kinderen) en ‘verontrustende
vergrijzing’ in de twee dorpen. Zo
groeit volgens het onderzoek het
aantal mensen van boven de 75
jaar tot 2030 met 56 procent. Dat
terwijl het aantal jongeren tussen de
10 en 20 jaar daalt van vijfhonderd
naar iets meer dan driehonderd.
De groep tussen 35-65 jaar neemt
af, terwijl het aantal 65+’ers met
meer dan driehonderd mensen
toeneemt. Verder komt er volgens
het onderzoek een bevolkingskrimp
van zo’n 4 procent.

“De bevolking krimpt dus”,
vertelt Ger de Vlieger, vanuit
Dorpsoverleg Kessel betrokken bij
de werkgroep. “En dus zijn er minder huizen nodig. Echter is het zo dat
het gemiddeld aantal personen per
huishouden afneemt. Meer mensen
willen dus een eigen huis of appartement. Uit het onderzoek blijkt dat
er in Kessel 66 en in Kessel-Eik 6
woningen nodig zijn om die woningvraag op te lossen.”
Toch is meer huizen bouwen
niet wat de werkgroep als belangrijkste conclusie ziet uit het onderzoek. “Wat voor ons vooral duidelijk
is geworden, is dat de leefbaarheid
heel belangrijk is voor mensen”,
vertelt De Vlieger. “Meer huizen
bouwen is dan niet de enige oplossing. Sociale cohesie, voorzieningen en een goede doorstroming zijn
juist van groot belang. Dat ouderen
die nu in grote, vrijstaande huizen
wonen, doorstromen naar kleinere
woonruimtes. Zo creëer je plek voor
jongeren die groter willen gaan
wonen en starterswoningen die dan
vrij komen, kunnen weer ingevuld
worden door nieuwe jongeren.”

80 procent
tevreden
De 72 woningen zijn volgens
de werkgroep dan wel nodig om
de doorstroming op gang te helpen. “Maar het gaat niet puur om
de stenen”, vertellen Driessen en De
Vlieger. “Dat is toch wat veel men-

‘Hoogspanning vooral
probleem Kessel’
Volgens het onderzoek zijn in Kessel-Eik drie potentiële plekken
voor nieuwe woningen gemeld. Die liggen allemaal niet in het gebied
rondom de hoogspanningskabels, waar nu nog niet gebouwd mag
worden. “Verkabelen van de hoogspanningsleiding geeft hier veel
meer bouwmogelijkheden en helpt om de leefbaarheid en aantrekkelijkheid te verbeteren” aldus Ger de Vlieger. In Kessel zijn negen plekken gemeld waar huizen eventueel kunnen worden gebouwd. Vier van
die negen locaties zijn nu nog geen optie vanwege de hoogspanningskabels. Overigens moet de gemeente de gemelde locaties nog op
realiteit toetsen.

sen denken. Nieuwe woningen zijn
iets tastbaars. Dan kun je zien dat
er inderdaad iets gebeurt. Maar wat
wij uit het onderzoek halen, is dat
uiteindelijk mensen de omgeving en
leefbaarheid belangrijker vinden. Je
kunt wel ongelimiteerd bijbouwen,
maar je moet ook aan de gevolgen
voor de omgeving denken.”
Om de doorstroming goed te
laten verlopen, is het volgens de
werkgroep belangrijk om mensen
nu al bewust te maken van het feit
dat ze waarschijnlijk niet voor altijd
blijven wonen in het grote huis waar
ze nu zitten. Driessen: “We willen
bereiken dat mensen, ongeacht de
leeftijd, die hun badkamer of schuur
willen verbouwen, na gaan denken over de toekomst. Je kunt wel
een splitlevel-woning bouwen op
je 45e, maar dan is het wel belang-

rijk om na te denken hoe je kunt
blijven wonen als je in een rolstoel
komt op je 65e.” Volgens het rapport
is 80 procent van de inwoners van
Kessel en Kessel-Eik tevreden met
hun directe woon- en leefomgeving.
“Dat is misschien wel het probleem”,
aldus Driessen. “Mensen denken aan
zichzelf en aan vandaag. Het is goed
dat er nu leefbaarheid is, maar we
moeten zorgen dat dat over 20 jaar
ook nog het geval is.”
Hoe er verder wordt omgegaan
met het onderzoek en de uitkomsten
is nog niet bekend. Het onderzoek
ligt momenteel bij de gemeente.
De Vlieger: “Die kijkt er op het
moment naar en komt dan naar ons
terug over hoe zij de vervolgstappen voor zich zien. We blijven in
contact.” Het volledige rapport is te
lezen op www.dorpsoverlegkessel.nl

Wethouder:
complimenten voor onderzoek
Wethouder Rob Wanten van Peel en Maas geeft in een reactie complimenten aan de twee dorpsoverleggen voor het uitgevoerde onderzoek.
“Heel goed dat de dorpen dit zelf oppakken en bezig zijn met het wonen-vraagstuk”, aldus de bestuurder. “Ze hebben het goed verwoord.”
Ook de gemeente erkent de conclusie die de werkgroep in het onderzoek trekt. “We weten als gemeente dat we de meeste huizen die we nodig
gaan hebben, al hebben staan. Het onderzoek sluit prima aan bij de woonvisie die wij als gemeente eerder dit jaar vastgesteld hebben. Het gaat er
om dat we als inwoners zorgen voor elkaar.” De gemeente verwacht deze week de uitkomsten te krijgen van een eigen onderzoek naar de
woningmarkt in Peel en Maas. “Het onderzoek van de dorpsoverleggen is daarbij gebruikt.”
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Is Peel en Maas klaar
voor nog een hittezomer?
Het was weer heet in Nederland. Het ‘hitteplan’ werd afgekondigd in grote delen van het land. Vorig jaar had
Nederland ook al last van extreme hitte en droogte. Veel boeren en andere ondernemers leden onder die barre
omstandigheden. Is de gemeente Peel en Maas klaar voor nog zo’n zomer of moeten we ons massaal achter onze
oren gaan krabben?

nieuws 03

Wat doet de
gemeente bij een
hittegolf?
Wanneer het een lange tijd heel heet is, is niet alleen een watertekort een probleem. Mensen verbranden sneller en buiten is het niet fijn
te vertoeven bij tropische temperaturen van 38 graden. Gemeente Peel
en Maas heeft hier een plan voor.
Normaliter volgt gemeente
Peel en Maas de adviezen
van de Nationaal Coördinator
Terrorismebestrijding en Veiligheid
in de campagne Denk Vooruit. Hierin
staat actuele informatie van de overheid bij rampen, calamiteiten en
noodsituaties en welke voorzorgsmaatregelen een ieder kan treffen.
Hierin staan ook overmatige hitte
in beschreven. Mochten er ernstige
incidenten zijn, zoals een intense
zomer zoals vorig jaar, dan kan de
gemeente ook crisis.nl inzetten. Deze
website wordt gebruikt voor belangrijk nieuws, informatie en aankondigingen. Alle informatie is op deze
website te vinden, ook wat je moet
doen bij een hittegolf.

Nationaal Hitteplan
Bij een langdurige, extreme hitte
stemt de gemeente ook af met het
De man die hier alles vanaf weet,
is de dijkgraaf van het Waterschap
Limburg Patrick van der Broeck.
Hij spreekt zijn zorgen uit over de
komende zomer. “We hebben in
Limburg veel water, maar water
maken kunnen we niet”, vertelt Van
der Broeck. “Er loopt ongeveer 27.000
kilometer aan waterwegen door deze
provincie. Het is lastig om zo’n enorme
hoeveelheid water op peil te houden
als het droog is en dat kan funest zijn
als we weer zo’n hittezomer als vorig
jaar krijgen.”
Ook voor boeren is het lastig, zij
moeten immers hun gewassen beregenen. “We hebben onlangs een onttrekking uitgegeven voor boeren”,
zegt Van der Broeck. “Ze mogen nu
geen water uit beken meer pompen.
Voor veel boeren is dat niet zo heel
erg, want zij hebben vaak een eigen
grondwaterput. Dat water kan wel op
gaan, en als deze droogte lang volhoudt, dan wordt het voor hen spannend.”

Extreme hitte en
flinke regenval
Meijelnaar Hans Lansbergen,
bestuurslid bij de Limburgse Land-en
Tuinbouwbond (LLTB), maakt zich ook
zorgen. “We hebben nu al een waterachterstand door de hittezomer van
vorig jaar. Die is nog lang niet ingehaald. Wel hebben we nog een opslag
van één jaar. Dit moet genoeg zijn
voor een normale zomer.” Lansbergen
is van mening dat we de discussie
omtrent de klimaatveranderingen in
de wereld niet meer kunnen ontwijken. “We zien de laatste jaren flinke
pieken op gebied van weer: extreme
hitte en flinke regenval. We mogen
gewoonweg deze discussie niet meer
ontkennen.”
Als er problemen zijn met de
hoeveelheid water, moeten boeren
oplossingen zoeken. “Gelukkig zijn zij

daar heel goed in”, zegt Lansbergen.
“In tijden van crisis moeten er innovatieve ideeën bedacht worden om
mogelijke overlast tegen te gaan.” Van
der Broeck legt één van die ideeën
uit. “We zijn nu bezig met peilgestuurd water door akkers te loodsen
via regenbuizen. Deze buizen vangen
normaal gesproken water op en voeren ze af naar de beek en zo kan de
boer snel overtollig water wegwerken
voor de akkers. Maar we kunnen ze nu
gebruiken om water op te slaan. We
monteren een klepje aan het eind van
de buis zodat het water blijft hangen.
Dit water kunnen we weer gebruiken
voor een hete zomer zonder water.
Normaal gesproken spuiten de boeren water over de akkers, dat kost veel
stroom en uiteindelijk verdampt een
gedeelte van het water al in de lucht.
Als we het water onder de akkers via
de buizen gebruiken, dan wordt minder stroom verbruikt en verdampt er
niets.”
Voorbereiden op een droge zomer
blijft lastig. Afgelopen winter werden er voorzorgsmaatregelen genomen voor een watertekort door het
waterschap. “In de winter valt er veel
water”, legt dijkgraaf Van der Broeck
uit. “We hebben stuwen water laten
vasthouden zodat ze op de hoogste stand bleven. Dit water kunnen
we weer gebruiken. We hebben ook
zo min mogelijk gemaaid, zodat het
water opgeslagen blijft tussen het
gras, riet, et cetera. Maar nog hebben
we te weinig water. We liggen 20 tot
30 centimeter onder het niveau dat we
nu moeten hebben.”

Regenpijp afzagen
Van der Broeck heeft ook tips
hoe mensen thuis mee kunnen helpen om het droogteprobleem tegen
te gaan. “Een hele simpele truc is
door je regenpijp af te zagen. Laat het
opgevangen water niet verdampen
in de regenpijp, maar laat het je tuin

invloeien. Zo gaat de natuurlijke regen
gewoon de grond in en komt het bij
het grondwater terecht. Onze buitendienst houdt elke dag het waterpeil
in de gaten. Maar als burgers zien dat
er bijvoorbeeld een beek droog lijkt
te worden, bel naar het watermeldpunt. Zo kunnen we elkaar helpen en
zijn we nóg beter op de hoogte van de
waterstand. Zo voorkomen we problemen.”
De droogte is niet alleen een probleem voor de boeren, maar ook voor
de natuur. “Waar ik mij oprecht zorgen over maak, is de toestand van de
bomen”, zegt Van der Broeck. “Die zijn
er heel slecht aan toe. Ook dat is een
gevolg van de extreme hitte van de
zomer van 2018. Bekijk het zo: als ik
slecht slaap, is mijn weerstand overdag slecht en is de kans dat ik de griep
krijg groter. Zo gaat het ook bij bomen.
Als ze in de zomer weinig gebruik kunnen maken van grondwater, wordt
de weerstand slecht en worden de
bomen ziek en sterven ze uiteindelijk af.”

‘Enige voordeel is
barbecuën’
Wat mensen meer kunnen doen
volgens Van der Broeck is: “Stenen
eruit, planten erin. Dat is goed voor de
natuur en ook voor eventuele heftige
regenbuien. Dan kan het water beter
weglopen, door bijvoorbeeld de wortels van een boom. Uiteindelijk warm
je ook letterlijk en figuurlijk de aarde
op met een stenen vloer. Loop maar
eens met een buitentemperatuur van
35 graden met je blote voeten over je
stenen vloer. Dat is niet te doen.” Van
der Broeck maakt zich serieus zorgen
over de waterstand en de hitte. “Er
moet zeker wat gebeuren, dat is duidelijk. We roepen iedereen op om dit
probleem zoveel mogelijk te verhelpen. Het enige voordeel van de hitte is
wel dat het perfect barbecueweer is.”

Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu (RIVM). Die volgt het
Nationaal Hitteplan. De ambtenaar
Openbare Orde en Veiligheid van
gemeente Peel en Maas legt dit uit.
“Met het Nationaal Hitteplan maakt
het RIVM organisaties, professionals
en vrijwilligers die zijn betrokken
bij de zorgverlening aan ouderen en
chronisch zieken extra alert op het
feit dat het voor een langere periode
warm wordt. Zo kunnen zij passende
maatregelen nemen om mensen
goed te verzorgen tijdens de hitteperiode en negatieve gezondheidseffecten beperken.” Het Nationaal
Hitteplan is dus in feite een communicatieplan met als doel eenvoudige
voorzorgsmaatregelen tijdig onder
de aandacht te brengen bij risicogroepen en hun directe omgeving,
met name zorgverleners en vrijwilligers.
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Dr. Poels
Dankbetuiging

Het is voor ons onmogelijk om iedereen persoonlijk te
bedanken voor het warme medeleven dat wij hebben
ondervonden na het overlijden van mijn lieve man,
ôzze pap, schoonvader en trotse opa

Dré Peeters

“Dré van Sakskes Graad”
Daarom willen wij op deze manier laten weten
datde vele kaarten, bezoekjes, lieve woorden
en belangstelling bij het afscheid ons
erg goed hebben gedaan.
Hartelijk dank daarvoor.
Nok, Geert, Wilbert en Tessa, Evi, Bas

Dankbetuiging

Maasbree, juli 2019

Voor uw blijken van belangstelling en medeleven die wij
van u mochten ontvangen na het overlijden van
mijn vrouw, os Moe en oma

Truus Reinders-Nijssen
zeggen wij u hartelijk dank.
Piet Reinders, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
Panningen, juni 2019

†

Helaas kan men niet iedereen genezen, maar
wel kan iedereen er voor een ander zijn om
diens lasten te verlichten.
Intens verdrietig maar vooral dankbaar voor alles
wat hij betekend heeft, geven wij kennis van het
overlijden van onze broer, oom en huisgenoot

Jan Schoenmakers
Priester van het dekenaat Horst - Helden
* Nuth, 26 mei 1944

Kessel-Eikse basisschool
wil toekomst veiligstellen
De Kessel-Eikse basisschool Dr. Poels hield op donderdag 27 juni een bijeenkomst over de toekomst van de
school. De Medezeggenschapsraad (MR) en leraren zien veel kansen, maar luiden wel de noodklok. Het verdwijnen van de school zou volgens de organisatoren een grote slag voor de leefbaarheid van het dorp zijn.
Het is 5 voor 12, zo gaf MR-lid
Ingrid Houtakkers aan tijdens de
bijeenkomst. De Kessel-Eikse basisschool heeft momenteel 65 leerlingen.
Volgend schooljaar zakt dat aantal
naar 60. Om een school levend te houden, zijn er 50 leerlingen nodig. De
situatie wordt dus steeds nijpender.
“Er gaan er meer weg dan er komen”,
was de simpele conclusie die de MR
en het team trokken bij de bijeenkomst. “Groep 2 heeft nu drie leerlingen. De vraag is of dat gezond is.”
Omdat de situatie nijpend is,
besloot de MR om de bijeenkomst in
Ut Gemeinsjapshoes in Kessel-Eik op
te zetten. De zaal zat vol met vooral
geïnteresseerde ouders. Zij luisterden
naar een presentatie waarin de leefbaarheid van het dorp centraal stond.
‘Geen school is geen leefbaarheid?!’
was te lezen op één van de eerste
sheets. Ook de woningbouw en de
hoogspanningskabels werden besproken tijdens de avond.
Het gebrek aan nieuwe woningen
heeft Kessel-Eik geen goed gedaan,
zo werd tijdens de avond duidelijk.
Ger de Vlieger, lid van de werkgroep
die onlangs een woningonderzoek

uitvoerde in Kessel en Kessel-Eik,
kwam langs om de uitkomsten van
het onderzoek voor te leggen. Het
onderzoek maakte duidelijk dat veel
mensen op dezelfde plek zijn blijven wonen en dat er weinig huizen
gebouwd zijn in het dorp. Daardoor
zijn er weinig jonge gezinnen naar
Kessel-Eik gekomen. Dat heeft weer
tot gevolg gehad dat er weinig aanwas
voor de basisschool is en was.

Kinderen onmisbaar
in dorp
Volgens de MR en de leraren van
de basisschool zijn kinderen onmisbaar voor een dorp. “Zonder kinderen is een kermis bijvoorbeeld veel
minder levendig. Net zoals eigenlijk
alle activiteiten in een dorp. Kinderen
zorgen voor meer dynamiek.” Om
ervoor te zorgen dat Kessel-Eik zijn
leefbaarheid behoudt, werd de aanwezigen gevraagd zich aan te melden
voor een werkgroep die zich erop gaat
richten om Kessel-Eik aantrekkelijker te maken in alle opzichten. Zeven
personen meldden zich aan. Ingrid
Houtakkers legt uit dat het hartstikke

mooi wonen is in Kessel-Eik. “We hebben het goed voor elkaar hier. Je kunt
hier betaalbaar, rustig en mooi wonen
en het onderwijs is heel erg goed hier,
maar als er niks verandert, gaat het
fout. Dan zijn we over enkele jaren
onze school kwijt. Daarom willen we
dat Kessel-Eik meer op de kaart gezet
wordt. Het dorpsoverleg is al goed
bezig, maar de nieuwe werkgroep
kan daar misschien nog wat meer in
betekenen.”
Op het einde van de bijeenkomst
konden nog ideeën aangeleverd worden door de aanwezigen. Er werden
volgens de MR vijftig ideeën opgehaald.
Die worden momenteel doorgesluisd
naar de juiste werkgroepen binnen
het dorpsoverleg. In een later stadium
worden de personen die zich opgegeven hebben voor de nieuwe werkgroep
benaderd om deel te nemen aan een
eerste bijeenkomst. “Dan kunnen we
aan de slag om ons dorp leefbaar te
houden en goed op de kaart te zetten”,
aldus de MR. “We zijn in ieder geval
positief gestemd. Als ik zie hoe betrokken de leraren zijn en hoe vol de zaal
zat, dan stemt ons dat hoopvol. Het is
nooit te laat om het tij te keren.”

Oud-Limburgs Schuttersfeest

Peel en Maas strijdt om
d’n Um in Sevenum
D’n Um, de prijs voor de winnaar van het Oud-Limburgs Schuttersfeest kan zomaar naar een schutterij uit
Peel en Maas gaan. Negen verenigingen uit de gemeente strijden op zondag 7 juli in Sevenum tegen 135 andere
schutterijen. De verenigingen uit Peel en Maas zijn niet de minste.

† Venlo, 1 juli 2019

Wies † en Hub †
Maria en Harry †
José en Jan †
Els en Nic †
Wiel
Neven en nichten
Mia van Els
Correspondentieadres:
Consendo, Molenstraat 1a, 5988 EM Helden
De avondwake is op vrijdag 5 juli om 19.00 uur in de parochiekerk
van Maria Onbevlekt Ontvangen te Kessel-Eik.
De plechtige uitvaartdienst gevolgd door de begrafenis
wordt gehouden op zaterdag 6 juli om 10.30 uur in de
parochiekerk van St. Nicolaas te Meijel.
Er is gelegenheid om persoonlijk afscheid te
nemen op vrijdag na de avondwake in
Rouwcentrum van den Boom, Tomveld 1 te Meijel.
Liever geen bloemen maar een bijdrage aan het onderhoud van
de parochiekerk Kessel-Eik en Meijel. Hiertoe is gelegenheid in de
collectebussen bij de condoleanceregisters.
Mochten wij iemand vergeten zijn persoonlijk te berichten,
gelieve deze kennisgeving als zodanig te beschouwen.

Op het OLS-terrein in Grubbenvorst
stonden in 2010 nog 156 schutterijen.
In Sevenum staan er dit jaar 144. Het
aantal deelnemende verenigingen
uit Peel en Maas staat nog steeds
op negen. Het percentage deelnemers uit de gemeente komt daarmee
op 6,25 procent. Er bestaat dus best
een kans dat Peel en Maas volgend
jaar het OLS mag organiseren. Vooral
omdat in de gemeente een aantal
sterke schutterijen zetelt. Zoals schutterij Sint Hubertus uit Beringe, die al
een paar jaar dicht bij d’n Um was.
Dat geeft echter geen garanties,
zegt voorzitter Leon Peeters van Sint
Hubertus. En hij doet niet aan kansberekeningen. “We gaan eraan beginnen en we kijken hoe het loopt. Maar
alle zes de schutters moeten hun dag
hebben.”

Kanshebber
Het aantal supporters uit Beringe
kan dit jaar zomaar tegenvallen of juist
hoger zijn dan andere jaren. Voor verbroedering hoeven de Beringenaren
hun dorp niet uit. De inwoners kunnen dit jaar ook kiezen voor het evenement 5xBeringen dat in hetzelfde
weekend plaatsvindt. “Veel leden van

de schutterij hebben gastgezinnen uit
het buitenland en zijn bij de organisatie betrokken”, weet Peeters. “Ik weet
niet of zij de gasten meenemen naar
Sevenum om te komen kijken of juist
thuis blijven. We gaan het zien.”
Peeters noemt de schutterijen van
Helden en Baarlo als grote kanshebber uit Peel en Maas. “En Grashoek
en Panningen-Egchel zijn de laatste jaren ook leuk bezig.” En vergeet
Meijel niet, vult Louis van Roij aan.
Hij is voorzitter van Sint Leonardus
Panningen-Egchel. “Meijel telt twee
schutterijen en meestal doet één daarvan wel mee in de hogere regionen.”
Het zestal van schutterij Sint
Leonardus won op 23 juni nog het
Bondsfeest van schuttersbond Juliana
in Grashoek. “Ja”, erkent Van Roij. “Er
zijn collega-verenigingen die ons als
potentiële winnaar van het OLS zien.”
Zelf wil hij de druk echter niet al te
hoog opvoeren. “We maken er een
gezellige dag van.”
Omdat het dit jaar dichtbij is,
komen alle schutters op eigen gelegenheid. “Het is wel een voordeel
dat we niet lang in een bus hoeven
zitten”, aldus Van Roij. “Maar we
verwachten wel dat iedereen ruim

op tijd aanwezig is, zodat we nog
uitgebreid samen kunnen koffiedrinken van tevoren.” Een goede mentale
voorbereiding is belangrijk. “We gaan
ons best doen. Onze 6 schutters
moeten alle 36 ‘bölkes’ eraf schieten
om door te gaan naar het kavelen.
Als we dat halen, zijn we tevreden.”
Als de verwachtingen te hoog liggen,
kan het alleen maar tegenvallen, wil
hij maar zeggen.

De negen
schutterijen
uit Peel en
Maas
Baarlo: St. Antonius en Sint Petrus
Beringe: St. Hubertus
Grashoek: St. Urbanus
Helden: St. Lambertus
Kessel: St. Hubertus
Maasbree: St. Martinus
Meijel: St. Nicolaas
Meijel: St. Willibrordus
Panningen-Egchel: St. Leonardus
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Leerlingen scoren 100 procent
Van maar liefst twee leerwegen in het vmbo van het Bouwens van der Boijecollege in Panningen is voor
het tweede jaar op rij 100 procent van de leerlingen geslaagd. Voor de basisberoepsgerichte leerweg gaat het
om 20 leerlingen, bij de kaderberoepsgerichte leerweg om 59.
De vmbo gemengd-theoretische
leerweg haalde met 98 procent
eveneens eenzelfde slagingspercentage als het vorig jaar. Van de 93
examenkandidaten slaagden er 90.

Aan de havo slaagden 116 van
de 131 kandidaten, een slagingspercentage van 89 procent. De vwoleerlingen wisten met 56 kandidaten
eveneens een slagingspercentage

van 89 procent te behalen: 49 vwoleerlingen krijgen een diploma.
Op woensdag 3 en donderdag 4 juli
ontvingen alle geslaagden hun
diploma.

Kesselnaar krijgt acht jaar cel
voor poging tot verkrachting
In hoger beroep is verdachte Piëtro T. uit Kessel op maandag 1 juli veroordeeld tot acht jaar cel en tbs voor
vier pogingen tot verkrachting in Sevenum, Tienray, Blerick en Malden in 2012, 2013 en 2014. De straf is gelijk
aan wat het Openbaar Ministerie eerder had geëist.

Modderen in de hitte
Kinderen uit heel Peel en Maas konden op vrijdag 28 juni
spelen in de modder. IVN Helden organiseerde in de Heldense
Bossen voor het tweede jaar op rij de Modderdag. Vijftig kinderen
kwamen op het modderfeest af onder een heet zonnetje. Liefst
drie keer moest de tractor met de waterton, geregeld door
gemeente Peel en Maas, op en neer rijden om alle kinderen van
water te voorzien. “Het was een groot succes met natuurlijk fijn
weer”, aldus de organisatie.

De in Duitsland geboren, maar
destijds in Kessel woonachtige, T. werd
drie jaar geleden door de rechtbank
in Roermond veroordeeld tot acht jaar
cel vanwege drie verkrachtingspogingen in Sevenum, Tienray en Malden.
Hij ging daartegen in beroep. Voor een
poging tot aanranding in Blerick en
twee andere delicten werd de verdachte toen vrijgesproken. Het OM
ging tegen de vrijspraak van het delict
in Blerick in hoger beroep en eiste ook
dit keer acht jaar cel en tbs.
Het gerechtshof in Den Bosch,
waar het hoger beroep maandag 1 juli

plaatsvond, veroordeelde de verdachte
tot een gevangenisstraf van acht jaar
voor de pogingen tot verkrachting
in Sevenum, Tienray, Malden en ook
Blerick tussen september 2012 en
november 2014. Ook kreeg T. tbs met
dwangverpleging opgelegd, omdat
volgens deskundigen de kans groot is
dat hij in herhaling valt en weer een
delict pleegt.

Blond haar
In twee jaar tijd joeg de
Kesselnaar, samen met zijn eerder
veroordeelde handlangster, van-

uit een auto op jonge vrouwen met
blond haar. Ze wachtten de blondines
op, trokken of duwden ze van hun
fiets en probeerden ze te bedwelmen met een vloeistof. Bij de voorvallen in Tienray en Sevenum werd
door de verdachte en zijn handlangster de vrouw een auto in getrokken. Alle vrouwen wisten uiteindelijk
te ontkomen. De handlanger van de
Kesselnaar, Nicole H., kreeg in 2015
vier jaar cel en moest een schadevergoeding van bijna 3.000 euro betalen
aan het slachtoffer uit Maasbree van
de verkrachtingszaak in Sevenum.

Ben je op zoek naar een
nieuwe uitdaging?
Door de groei van onze organisatie zijn wij op zoek naar:

Technisch tekenaar WTB

Gezocht te Panningen:

Magazijnmedewerker

Verstappen advanced packaging
is een dynamisch en
vooruitstrevend familiebedrijf.

m/v

Als magazijnmedewerker bij Car & Truck Care bv zorg je voor
een correcte en vloeiende verwerking van de inkomende en
uitgaande goederenstroom. Je staat in voor het laden/lossen van
vrachtwagens, klantenorders klaarmaken voor verzending, het
magazijn op orde houden, kortom een zeer afwisselende functie.
Wat verwachten wij?
• Je bent gemotiveerd om van elke dag het beste te maken
• Je werkt accuraat en resultaatgericht
• Je hebt verantwoordelijkheidsgevoel
• Je bent allround inzetbaar voor alle mogelijke magazijntaken
• Je bent in het bezit van een rijbewijs B
• Kennis van Engelse en/of Franse taal is een pluspunt
Wat bieden wij?
• Onmiddellijke indiensttreding
• Na een proefperiode bieden wij een fulltime baan van 38u per week
• Je komt terecht bij een jong, enthousiast team
• Bij ons ben je geen nummer, je krijgt ruimte voor ontwikkeling en
eigen initiatief
• Werkzekerheid in een kerngezonde onderneming
• Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden
Uurrooster:
Maandag-donderdag: 08.30u-12.00u en 12.30u-17.00u
Vrijdag: 08.30u-12.00u en 12.30u-15.00u
Enthousiast geworden?
Stuur dan onmiddellijk je motivatiebrief vergezeld van je Curriculum
Vitae door naar info@ctcnl.nl
Voor meer informatie over onze firma kijk op onze website:

W W W. C TC N L . N L

Al 40 jaar zijn wij een
toonaangevend producent van
kunststof verpakkingen voor de
AGF-sector, food industrie en
non-food industrie.
Elke dag denken en bewegen wij
mee met onze klanten en voegen
waarde toe aan hun product,
productie- en logistiekproces.
Voor een impressie van ons
bedrijf zie onze website en

Je wordt verantwoordelijk voor een diversiteit aan tekenwerk
binnen onze organisatie, zoals machines, matrijzen, nieuw te
ontwerpen producten en hulpgereedschappen.

WTB-monteur

Je zorgt voor het draaiende houden van ons machinepark.
Hieronder valt o.a. het omstellen van de machine, verrichten van
onderhoud, oplossen van storingen en het bouwen van nieuwe
machines en apparaten.

Meewerkend voorman extrusie

In deze functie geef je sturing aan de extrusie afdeling en ben je
zelf actief in de uitvoering. Daarnaast draag je zorg voor de
organisatie van het productieproces en alles wat hierbij komt
kijken.

Logistiek medewerker

Je wordt verantwoordelijk voor een breed en divers takenpakket
aan inbound en outbound werkzaamheden.

Productie medewerker

Je wordt opgeleid tot een volwaardig operator waarin je
verantwoordelijk wordt voor alle diverse werkzaamheden die
behoren bij het produceren en inpakken van onze verpakkingen.

bekijk onze animatie.

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

Werken bij Verstappen
Wij bieden een werkomgeving waarbinnen je kunt groeien en waar
ruimte is voor eigen initiatief en brede verantwoordelijkheid.

Kijk voor alle ins en outs op www.werkenbijverstappen.nl
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Jouw handjes in de onze
Z o had het moeten zijn
Je zult voor altijd onze kanjer en broertje zijn

HAN-MARK
ARENDSE

Noud van Dijk

U I T VA A R T Z O R G

T 077 - 2061585
www.arendseuitvaartzorg.nl

A 13 februari 2019 |

i

1 juli 2019

In kleine kring hebben we donderdag afscheid van je genomen.
Pieter en Kristel
Paul, Evi

Een persoonlijk afscheid
zoals u het wilt

tel. 077-3078642

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

Jan van Haandel
Kinderen en kleinkinderen
Panningen, juli 2019

Uw woning verkopen en
toch blijven wonen?
Wij kopen direct aan. Bel 06 55 12 69 96
info@heikevastgoed.nl

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

Fa milie van Dijk & Fa milie Peters

Panningen
www.janssenuitvaart.nl

Roggelsedijk 8, 5768 RB Meijel

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

als het leven niet meer gaat zoals gehoopt
als veel je wordt ontnomen
als je moet toelaten dat een ander je verzorgt
als het leven niet meer jouw leven is
dan komt de tijd dat het einde goed is

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

Bedroefd geven wij u kennis van het overlijden van onze zoon,
broer, schoonbroer, oom en neef

Tiny Jansen

geeft zorgvuldig vorm aan
een persoonlijk afscheid,
zodat jullie met een goed
gevoel kunnen terugkijken.

Hij overleed in de leeftijd van 62 jaar.
Panningen: Pap † en Mam †
Filipijnen: Chris en Fem
Fiona, Froyd
Valkenswaard: Ine en Jac
Nancy †
Eindhoven: Jet en Frans
Debbie en Pascal, William
Patrick
Egchel: Ankie en Loek
Joyce en Joep, Tren, Lotte
Kevin en Britt
Joanne en Bjorn, Celina, Jaylano, Jesslyn

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

28 juni 2019
Correspondentieadres:
Karissendijk 10, 5987 NJ Egchel

BEDANKT
voor de
- Kaarten, bloemen en brieven
- Felicitaties van directie en bewoners
van Verzorgingshuis Vincent Depaul
- Aanwezigheid van burgemeester Wilma Delissen-van Tongerlo
- Serenade door het Maasbrees Mannenkoor
die ik bij gelegenheid van mijn 100e verjaardag heb ontvangen.
Het was een prachtig jubileumfeest.
Hartelijke groet,

Lies van den Beuken-Steijvers
Panningen, juni 2019

Dankbetuiging

Bij deze willen wij iedereen bedanken voor de vele bloemen,
kaarten, telefoontjes en de fantastische middag bij restaurant
Op d’n Berg ter gelegenheid van ons gouden huwelijksfeest.
Mirko en zijn team hebben enorm hun best gedaan
om voor ons en onze gasten een voortreffelijk diner te
bereiden en te serveren.

www.fienbosuitvaartzorg.nl

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

Dankbetuiging

Het was in een woord geweldig
In ons verdriet om het heengaan van mijn lieve man,
onze pap, trotse opa en opa-opa

Hein Ghielen
mochten wij uw hartelijk medeleven ondervinden.
Hiervoor zeggen wij u hartelijk dank.
Rien Ghielen - van Heugten
kinderen, klein- en achterkleinkinderen

uitvaartverzorgingtwanschreurs.nl
Beringe, juli 2019
www.vooraltijdbijzonder.nl

Baarlo
Kessel
Maasbree

Claudia van Haeﬀ |06-15156046

Wim en Riet
Giepmans-Verheyden

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.
Verloren in Jumbo Maasbree:
het boek “Oorlogsjaren en
Bevrijdingswinter” van Wiel Peeters.
Wil de vinder contact opnemen met
077 467 22 16?

Op zoek naar professioneel kleuren/of interieuradvies?
Jacqueline Janssen van Sfeer en
kleur@home werkt graag samen
met u aan de plek waar u zich thuis
voelt. Voor meer informatie
www.sfeerenkleur.nu of bel Jacqueline:
06 29 36 38 77.

Uw bestaande tafel als nieuw.
Schuren/lakken, halen/brengen of
een nieuwe. Elke maat mogelijk. Div.
houtsoorten. Ook schuren van stoelen/
veranderen van kasten. Jan Derikx,
Hoek 10, Meijel. Tel. 077 466 22 83 of
06 10 95 42 20.
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.
Te koop zoete kersen, zelf plukken,
€ 2,-/kg en morellen (zure kersen)
€ 1,-/kg. Van Lankveld, Tienraijseweg 2
Meerlo, tel. 06 53 13 01 32.
Te Koop 70 kleine pakjes
prima weidehooi in Melderslo
Telefoon 06 31 78 50 28.

Van deze zakenvrouw hoor je
nooit gezeur of ge-maar, een druk
leven met een eigen bedrijf, een
gezin en nu ook nog eens 30 jaar!
Gefeliciteerd!
X, de meiden.
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GEPLUKT Pieter Maessen

Als iemand in Egchel ervaring heeft als bestuurslid, is het Pieter Maessen (59) wel. De verenigingen waar de geboren Heldenaar als secretaris
actief is geweest, zijn inmiddels niet meer op één hand te tellen. Tegenwoordig vervult hij de taak nog bij schutterij Sint Leonardus. Deze week
wordt Pieter geplukt.
“Ik heb altijd gezegd dat ik van
mijn leven niet meer terugga naar
Helden”, vertelt Pieter. Een opmerkelijke uitspraak voor een geboren
Heldenaar. “Mijn ouders en broer met
zijn gezin wonen nog daar, maar voor
de rest heb ik veel meer in Panningen
en Egchel.” Nadat hij uit het ouderlijk huis vertrok om samen te gaan
wonen met (toen nog vriendin, inmiddels vrouw) Miek, belandde Pieter
een halfjaartje in Horst, twintig jaar in
Panningen en uiteindelijk in Egchel.
Samen hebben ze drie zoons: Tim, Rik
en Guus.
De laatste verhuizing, van het

centrum van Panningen naar Egchel,
kwam door zoon Tim. Die was op zoek
naar een eigen stek. Hij kwam uit bij
een huis in Egchel. “Daar moest echter zoveel aan gebeuren. De tuin leek
wel een jungle en eigenlijk alles moest
vervangen worden binnen. Tim zag
ervan af, maar toen bedachten Miek en
ik dat het misschien wel iets voor ons
zou zijn. We kenden al veel mensen in
Egchel vanuit onze derde zoon Guus.
Die heeft veel vrienden uit Egchel,
speelde al jaren bij de voetbal- en
dartclub en zat hier bij Jong Nederland.
Toen hebben we besloten zelf naar
Egchel te vertrekken.”

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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Het duurde niet lang of Pieter zat
al bij verschillende verenigingen in
Egchel. Iets dat ook in Panningen al
vaak voorkwam. “Ik heb in het bestuur
gezeten van de Jeugdvierdaagse, de
profwielerronde, de personeelsvereniging van het werk en toen we op
de Houbenslag woonden, heb ik het
initiatief genomen voor een buurtvereniging. Toen ben ik langs de deuren
gegaan om briefjes in de bus te doen
met de vraag of er interesse was.”
Pieter vindt het dan ook belangrijk
om iets te doen voor de gemeenschap.
“Je moet iets te doen hebben en ik vind
het voor mezelf heel belangrijk dat als
ik iets kan betekenen voor een vereniging, ik dat ook moet doen.” Die instelling leidde er toe dat ook in Egchel
de besturen hun weg vonden naar de
deurbel van Pieter. “Toen we hier net
woonden, kwam de muziekvereniging
langs de deuren om wafels te verkopen. Een oud-collega was daarbij en hij
vroeg me in het bestuur te komen. Dat
heb ik toen gedaan.”
Hij was een paar jaar secretaris van
de muziekvereniging, maar hij had toch
wat weinig binding met de muziek en
dus stopte Pieter. Ondertussen was hij
wel lid geworden van carnavalsvereniging De Kemphazen, waar hij ook in het
bestuur terecht kwam. Via die vereniging belandde Pieter vervolgens weer
in het bestuur van gemeenschapshuis
‘t Erf. “Als je eenmaal een naam hebt
als bestuurslid en secretaris, word je
al snel gevraagd bij andere verenigingen”, vertelt Pieter lachend. “Ik heb het
gelukkig altijd leuk gevonden.”
Als hij niet op vrijwillige basis bezig
was voor de gemeenschap, dan wel
met zijn beroep. Pieter werkte namelijk bijna 32 jaar bij gemeente Helden.
Eerst op de archief-afdeling en later bij
juridische zaken en ruimtelijke ordening. Net voor de fusie in 2009 vertrok
Pieter naar adviesbureau BRO waar hij

en zo 07
tot begin dit jaar werkte als adviseur
op onder meer het gebied van bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen. “Per 1 april dit jaar ben ik
begonnen bij gemeente Leudal bij de
afdeling ruimtelijke ordening.”
Op het gebied van verenigingen is
het inmiddels wat rustiger bij Pieter.
Hij zit alleen nog in het bestuur van
schutterij Sint Leonardus PanningenEgchel. Daar kwam hij in 2017 bij en
tijdens zijn eerste koningsschieten
wist hij meteen de koningstitel op te
eisen. “Mijn broer Henk werd een halfjaar later koning in Helden. Uniek dat
we tegelijk die eretitel mochten dragen.” Uiteraard is Pieter secretaris bij
de schutterij. “Het is een fijne club met
betrokken mensen. Iedereen is welkom een keertje te komen kijken.”
In zijn vrije tijd is Pieter regelmatig
in de kroeg te vinden. Zoon Guus nam
vorig jaar het dorpscafé Bej Manders
over in Egchel. Pieter is er regelmatig te vinden. “Soms ook achter de
tap als Guus niet kan.” De kans zit er
in dat dat de komende tijd iets vaker
gaat zijn. Guus en zijn vrouw Vera verwachten namelijk hun eerste kindje.
“Heerlijk om nog een kleinkind te krijgen. Onze Rik heeft er al drie. Het is
altijd fijn om die weer te zien. We passen graag op, familie is namelijk heel
belangrijk.”
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Nog één keer streken uithalen
bij Café Naus-Kuub in Kessel-Eik
Oude tijden herleven in Kessel-Eik. Het al lang verdwenen café Naus-Kuub opent voor één avond opnieuw
haar deuren. Niet op de oude locatie, maar in de feesttent op het Mariaplein, voorafgaand aan het Eiks Treffen.
Het reüniefeest volgt 25 jaar na de sluiting van de ‘Eikse’ troef.

Het was volgens de oud-eigenaren
altijd feest bij café Naus-Kuub. Een plek
waar alles kon. Een Tirolerfeest met een
dikke laag tempex bij wijze van sneeuw,
een ‘boorebroelof’ met in het café de
volledige boerenkoolplantage van de
buren, de keukenklok uit het café die
werd teruggevonden bovenop de kerktoren, fietsen die over een lantaarnpaal

werden getild, niks was te gek.
“Het was één grote familie. Klanten
zaten gewoon in onze huiskamer. We
hadden totaal geen privacy”, lacht oudeigenaresse Toos. Met weemoed kijkt ze
terug op de tijd van weleer. Om precies
te zijn: in augustus is het 25 jaar geleden dat café Naus-Kuub om gezondheidsredenen moest sluiten. Toos (71)

doet haar verhaal aan de oude houten
ton die vroeger in het café stond. Samen
met dochter Mariëlle (50) die de reünie
heeft aangezwengeld. Jac (74) is er niet
bij. “Maar moeder weet er meer van”,
zegt Mariëlle. Mariëlle organiseert het
festijn niet helemaal zelf, ook haar zusje
Nicole (49) en broertje Bart (40) doen
mee.

Op de achtergrond hangt een houtskooltekening van Naus-Kuub zelf, de
oprichter van het café en vader van
Jac. Wanneer het café werd opgericht,
weet Toos zo snel niet. “Goh. Hij zat er al
meer dan 40 jaar toen wij erin kwamen.
En dat was in 1974. Wij hebben er
20 jaar gezeten.” Naus-Kuub deed alles.
Hij was kapper, slager en veearts en
begin jaren 30 van de vorige eeuw werd
hij dus ook kroegbaas. Zijn houtskooltekening en de tafel staan vrijdagavond in
de feesttent. Zoals de spaarkas en meerdere attributen uit het café van die tijd.
Meer dan tweehonderd foto’s worden
op een groot scherm vertoond. En de
pubquiz die op het programma staat,
staat volledig in het teken van de tijd
van Naus-Kuub en alle streken die in die
tijd werden uitgehaald.
Het wordt volgens Toos en
Mariëlle weer net als vroeger. Orkest
Boemerang, dat ruim een kwart eeuw
geleden regelmatig bij Naus-Kuub
speelde, zorgt voor de muziek. En Geert
Jansen, die tijdens de kermis spek en
hamburgers kwam bakken, is ook weer
van de partij. “We hebben nooit personeel gehad. Het was altijd familie die
kwam helpen”, vertelt Mariëlle. “Nu zijn
het neven en nichten die komen
werken. De kinderen dus van degenen

die toen altijd hielpen.”
Kessel-Eik is in de afgelopen 25 jaar
veranderd, ziet Toos. “Tegenwoordig
zijn het allemaal groepjes. In die tijd
was het dorp één familie.” En iedereen
kwam bij Toos van Naus-Kuub over de
vloer. “Ik was eigenlijk ook maatschappelijk werkster”, zegt Toos serieus. “Alle
problemen kwamen over het buffet.”
Lachend: “Sommigen vroegen mij om
zondagsgeld.” In het café werden niet
alleen een biljartclub en een dartclub
opgericht, ook een motorclub, een crossclub en carnavalsvereniging De Eikkaters
ontsproten aan de tap van Naus-Kuub.
Toos heeft het altijd verschrikkelijk
gevonden dat ze moest stoppen. “Ik
miste de mensen”, zegt ze. Mariëlle:
“Ze noemde hen haar weekendkinderen.” Maar vrijdagavond is iedereen er
weer, hoopt Toos. Mariëlle heeft een
Facebook-pagina aangemaakt en in het
dorp ging het verhaal snel rond. Toos
hoopt dat Kessel-Eik weer even wordt
als vroeger. Iedereen is welkom vrijdagavond vanaf 19.00 uur in de feesttent
op het Mariaplein. De toegang is gratis.
“We hebben nog steeds de munten uit
die tijd”, zegt Toos. Dus wie nog oude
munten heeft van Naus-Kuub, heeft
nu de kans om deze in te wisselen.
Misschien wel voor het laatst.

Natuurlijke materialen in je keuken

Ook binnen jouw budget een
landelijke keuken op maat

nuvakeukens.nl
Bezoek onze inspirerende keukenshowrooms in
Bergeijk | Deurne | Heerlen | Someren | Tilburg
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Heldense Bossen

Zwembad bij drukte dicht voor niet-gasten
Camping De Heldense Bossen in Helden gaat komende zomer bij grote drukte het zwembad sluiten voor
niet-gasten van de camping. Volgens de camping komt het regelmatig voor dat de limiet qua bezoekersaantallen
bereikt of zelfs overschreden wordt bij mooi weer. De veiligheid en het bemannen van de verschillende posten
komt daarbij in de knel, aldus het vakantiepark.
De camping constateerde dat tijdens de afgelopen weken met mooi
weer het zwembadgedeelte erg in
trek is. Bij zowel de campinggasten als

bewoners van de gemeente. “Het is
inderdaad geweldig om te constateren
dat het zwembadcomplex zo in trek
is, echter de medaille heeft ook in dit

geval een keerzijde”, zo laat de camping weten. “Al een aantal keren hebben we geconstateerd, dat de limiet is
bereikt of zelfs wordt overschreden.”

Volgens de camping komt de veiligheid in het geding bij grote drukte.
“De veiligheid en het bemannen van
de verschillende posten, zoals toezicht, schoonmaak, toegangscontrole,
EHBO en horeca komt op een bepaald
moment in de knel”, schrijft de camping. “Vorig seizoen, tijdens de prachtige zomerse weken, zijn we ook al

een aantal keren tegen het breekpunt
aangelopen.” Daarom heeft de camping besloten dat bij grote drukte het
zwembad voor inwoners van de regio
Peel en Maas gesloten gaat worden.
“Voor eenieders veiligheid.”
De camping houdt via Facebook de
inwoners van de regio op de hoogte
van de recente stand van zaken.

Gemeente zoekt
invulling De Fontein
Gemeente Peel en Maas zoekt een nieuwe invulling voor de locatie van SBO De Fontein in Helden. Het schoolpand staat al een paar jaar leeg en is niet meer nodig voor onderwijs. De gemeente vraagt de inwoners nu wat er
het beste met het gebouw kan gebeuren. Eén van de opties is om op de plek het Hof van Helden te laten verrijzen.
Het Hof van Helden moet een
zogenoemd Knarrenhof worden.
Het moet een woonconcept worden
waarbij mensen met een beperking,
ouderen met een kleine portemonnee
en starters samen aan een hofje
komen te wonen. Het plan werd
jaren geleden al gepresenteerd. Na
onderzoek bleek dat de plek van De
Fontein de beste locatie zou zijn voor
het hofje. Mede-initiatiefnemer en
raadslid Joep Hermans laat weten

dat er zeker geen sprake is van afstel
van het plan. “De gemeente geeft
nu iedereen de kans om zijn of haar
ideeën over de locatie kenbaar te
maken. Wij maken als Hof van Helden
nog steeds een goede kans ons plan
daar te realiseren.”
De initiatiefnemers hebben van
de gemeente een halfjaar de tijd
gekregen om de volgende stap te
zetten in het proces. Die stap is de
oprichting van een stichting. “We zijn

nu op zoek naar bekwame mensen
die het bestuur van die stichting
kunnen vormen”, vertelt Hermans.
“De stichting moet de verbinding gaan
vormen tussen overheidsinstanties,
een wooncorporatie en een
zorgverlener. Dat zijn de stakeholders
van het project.”
Het is tot zondag 1 september
mogelijk een plan voor de locatie van
De Fontein in te dienen bij gemeente
Peel en Maas.

Oh, zit dat zo!
Verhoging Aanmerkelijk Belangtarief afrekenen of uitstellen?
Door: Mathieu Hooijmaijers RB Belastingadviseur
Aanmerkelijk belangheffing is de inkomstenbelasting die betaald moet
worden als een aandeelhouder aandelen in een besloten vennootschap
(bv) verkoopt, geld uitkeert in de vorm van dividend of bijvoorbeeld de
bv liquideert. De aanmerkelijk belangheffing geldt voor de aandeelhouder
die ten minste 5 procent van de aandelen in de vennootschap bezit,
anders is sprake van een belegging die belast is in box 3.

De aanmerkelijk belangheffing
moet er voor zorgen dat de ondernemer met een bv grofweg dezelfde
belasting betaald als de ondernemer
die geen bv heeft. In de bv betaalt
de ondernemer vennootschapsbelasting over de winst. Wordt de winst
na belasting uit de bv gehaald, door
bijvoorbeeld een dividenduitkering
of liquidatie of via verkoop van de
aandelen gerealiseerd, dan komt
daar aanmerkelijk belangheffing bij.
Blijft de winst in de bv zitten dan
wordt de aanmerkelijk belangheffing
uitgesteld, maar de belastingclaim
blijft bestaan.
De vennootschapsbelasting gaat

de komende jaren volgens plan in
stapjes omlaag. Om toch een globaal
evenwicht te houden tussen de ondernemer met en zonder bv gaat de
aanmerkelijk belangheffing in twee
stapjes omhoog. Van 25 procent naar
26,25 procent in 2020 en vervolgens naar 26,90 procent in 2021.
Ook de bestaande belastingclaim
valt dan ineens onder het nieuwe
tarief. Ondernemers moeten dus de
keuze maken of ze met het oog op
de verhoging van de tarieven nog dit
jaar de belastingclaim (deels) willen
afrekenen.
De meeste ondernemers zullen
de neiging hebben de belastingclaim
zover mogelijk vooruit te schuiven,
zodat afrekenen dit jaar geen goed
idee lijkt. Dat kan anders zijn als de
verwachting is dat de claim toch al

binnen een afzienbare tijd afgewikkeld gaat worden. Bijvoorbeeld
als het de bedoeling is de bv te
liquideren. Dan zou het naar voren
halen van de liquidatie (of het doen
van een dividenduitkering) voor het
einde van het jaar toch een goed
idee kunnen zijn om de hogere
tarieven te ontlopen.

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

ALLROUND
INTERIEURBOUWER
BINNENDIENST / BUITENDIENST (Full-time)
Als ervaren Allround Interieurbouwer Binnendienst / Buitendienst
werk je zelfstandig of in teamverband aan hoogwaardige
interieurprojecten. Voor particulieren en zakelijke klanten
produceer je maatwerk in de werkplaatsen en dienen er producten
bij particuliere en zakelijke klanten geplaatst te worden.
Functie-eisen
Wij zijn op zoek naar een energieke medewerker die het een uitdaging vindt om binnen gestelde
deadlines uiteenlopende projecten
te realiseren. Voldoe jij aan de
volgende eisen dan ben jij de kandidaat waar wij naar op zoek zijn:
• Je bent in het bezit van een
afgeronde MBO opleiding in de
richting van meubelmaker
• Je kunt geheel zelfstandig
werken;

• Je werkt accuraat;
• Je bent een echte
teamplayer.
Aanbod
Je komt te werken binnen een
groeiende organisatie waar een
no-nonsense cultuur heerst.
Sollicitaties of vragen
richten aan:
Wiel Hermkes
info@hermkes-interieur.nl

Hermkes Interieur BV
Industriestraat 17a, 5961 PH Horst 077 - 398 08 89

www.hermkes-interieur.nl
Te koop 1,12ha landbouwgrond
gelegen aan de oude Heldenseweg
nabij Hagelkruis in Maasbree.
06 20 58 73 33.
Computerproblemen?
Karel Heines Baarlo. Verdere info &
tips: karelheines.nl. 06 50 96 29 15.
Te koop Vosberger tuinbonen nieuwe
aardappels frieslanders slasoorten
koolrabi prei venkel courgette en vele
soorten vollegrond- en kasgroenten
van goede kwaliteit, vers en niet te
duur. Kwekerij Brummans Vosberg 16a
Panningen.
Wil je ook effectiever leren omgaan
met stress, angst en/of burn-out
klachten? Of ben je op zoek naar meer
balans in je leven? Kom dan ook op
20 of 22 augustus naar Mindfulness
Centrum Panningen. Zie voor informatie
www.mindfulnesscentrumpanningen.nl
of bel: 06 13 74 75 29.

Blauwe bessen, elke dag open, zelf
pluk op afspraak. Tel.: 06 24 39 88 71.
Kloosterstraat 59 Helden.
Heb je interesse om vrijwlllige hulp
bij het renoveren v/e monumentaal
gebouw a/d Maas Ged. 2 maanden.
Info: 06 24 37 01 17.
Overheerlijke zoete kersen.
3kg voor€10.00 (zolang voorraad strekt)
LangeHeide Maasbree (tegenover40)
Vanaf deze week te koop onbespoten
Vosberger gele wasboontjes en groene
spercieboontjes. Alleen zaterdag 6 juli
is onze groente winkel open van 8.00
u t/m 10.30 u Kwekerij Brummans
Vosberg 16 a Panningen.
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.
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We slaan één maaibeurt over

Toegangssysteem Milieupark
Icoon Milieupark
Voor toegang op het milieupark vragen wij u uw
postcode en huisnummer en ter aanvulling kan naar een
identiteitsbewijs gevraagd worden. U kunt pinnen of
contactloos betalen, geen contant geld.
Drukte op het milieupark
Het is vooral op zaterdag erg druk op het milieupark, hierdoor ontstaan er regelmatig
wachttijden. Als het kan breng op een andere dag het afval, op maandag, woensdag en vrijdag
is het een stuk rustiger.

Drie keer per jaar maaien wij de bermen in de bebouwde kom.

Vooraf sorteren van afval
Op het milieupark moet alle soorten afval gescheiden worden aangeboden, u kunt dus het
beste thuis al de soorten afval uit elkaar halen.
Als dit nog gedaan moet worden op het milieupark dan kost dit (te) veel tijd en zijn de
wachttijden langer.

Regelmatig ontvangen wij de vraag waarom dit zo vaak nodig is. Zeker omdat de bermen dan
mooi groen zijn en de bloemen nog volop bloeien. Minder maaien is goed voor de natuur,
meer zaden voor de vogels en goed voor de bijen.

Openingstijden
• maandag, woensdag en vrijdag van 9.00 - 16.00 uur
• zaterdag van 8.00 - 16.00 uur

Daarom hebben we besloten om de maaibeurt van juli over te slaan. Alleen als het voor de
veiligheid nodig is maaien we natuurlijk wel.

Kosten
Het gescheiden aanleveren van de meeste afvalstromen is gratis. Er hoeft alleen betaald te
worden voor: grof huishoudelijk afval, bouw- en sloopafval, autobanden met velg.
De tarieven:
• Tot 0,5 m3 € 2,50
• Tot 1 m3
€ 5,00
• Tot 1,5 m3 € 7,50
• Tot 2 m3
€ 10,00

Nieuwe Luier- en
incontinentiecontainer
In Panningen op de Houbenslag is een nieuwe
ondergrondse luiercontainer geplaatst. Luiers en
incontinentieafval moeten in de speciale witte Peel en
Maas zakken. Deze zakken kunnen luchtdicht worden
afgesloten. De witte luierzakken zijn gratis verkrijgbaar bij
de afhaalpunten.
Wilt u alle locaties weten van de verzamelcontainers?
Kijk dan op www.peelenmaas.nl > afval > inzamellocaties of op uw digitale afvalkalender.
Recycling
Gebruikte luiers en incontinentiemateriaal worden onder hoge druk en hoge temperatuur
verwerkt en gerecycled zodat ziekteverwekkers worden gedood en medicijnresten worden
afgebroken.

De spelregels zijn
• Alléén toegang voor inwoners gemeente Peel en Maas
• Toegangscontrole
• Legitimatie verplicht
• Maximaal 2 m3 per keer
• Tractoren en bedrijfswagens niet toegestaan
• Bedrijfsafval verboden
• U kunt alléén pinnen
• U moet het afval scheiden
• Verboden voor kinderen tot 12 jaar
• Speciale regels voor asbest, zie: www.peelenmaas.nl

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

Wat wel en wat niet?
Wat mag erin: luiers, billendoekjes, incontinentieafval.
Wat mag er niet in: maandverband, medisch afval, stoma-afval.

info@peelenmaas.nl
06 - 12 36 09 04

www.peelenmaas.nl

VAKGARAGE
PEETEN BV

nu
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Voorkom bacteriën
en huisstofmijt

Laat uw dekbed
regelmatig reinigen!

Tel. 077-3072462
vanhalstomerij.nl/gordijnen

Onderhoud en
reparatie van
alle merken

APK

www.vakgaragepeetenbaarlo.nl

tel. 077 477 15 90

Neerseweg 90, 5988 DA Helden
reserveringen@debelaeving.nl

www.debelaeving.nl
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Raadsmeerderheid: geen overhaaste ‘brede
dialoog’ over toekomstbestendige landbouw
Er komt op niet al te lange termijn een brede dialoog in Peel en Maas over een meer
natuurvriendelijke landbouw in deze regio. Dat zeggen bijna alle partijen in de raad, naar
aanleiding van een pleidooi hiervoor van PvdA/GroenLinks. Die partij vindt het probleem zó
urgent dat ze een concrete datum wilde nog dit jaar, maar dat ging de rest te snel. De raad
steunde wél een motie van Lokaal Peel en Maas. Die draagt het college op met een plan ten
komen voor meer ‘biodiversiteit’.
De discussie over landbouw en natuur ontstond na een klein uur vergaderen, bij de behandeling
van de Regionale Visie Land- en Tuinbouw. Dat is een thematische uitwerking van het Provinciaal
Omgevingsplan Limburg (POL). Eerste agendapunt van deze Besluitvormende vergadering waren
echter de zogeheten ‘jaarstukken’: het verslag van het college over het gevoerde beleid in 2018,
wat er allemaal is gerealiseerd en de financiële cijfers die daarbij horen. De jaarrekening sluit met
een overschot van 34.000 euro.
In de praktijk kiezen de fracties er meestal voor om niet meer uitgebreid terug te kijken, en dat was
ook ditmaal zo. Toch was er voor enkele fracties nog aanleiding voor opmerkingen en vragen.
Lokaal Peel en Maas constateerde dat Peel en Maas, vergeleken met andere gemeenten, een
relatief klein tekort heeft in het Sociaal Domein, waar o.a. de Jeugdzorg onder valt. ‘We hebben
het gevoel dat Peel en Maas dit vrij goed in de grip heeft’, zei fractievoorzitter Sander Janssen.
PvdA/GroenLinks vindt dat er afgelopen jaar te weinig aandacht was voor het verbeteren en
verduurzamen van bestaande woningen. Volgens Raf Janssen van die partij wordt er te veel
‘hosanna’ geroepen over de gerealiseerde nieuwbouw, maar die vormen slechts een klein
percentage van het totaal aantal woningen. Janssen zei ook dat het college meer geld uitgeeft
dan er binnenkomt en dus aan ‘potverteren’ doet. Dat laatste werd met kracht tegengesproken
door de VVD; fractievoorzitter Geert Segers benadrukte juist dat de gemeente er financieel prima
voorstaat. Wel maakt Segers zich zorgen om het groeiende personeelsbestand van de gemeente
(in 2010 270 FTE, nu 318), en pleitte hij voor een personeelsstop.

zgn. Omgevingsvisie. AndersNu-raadslid Peter Craenmehr zei dat de gevraagde dialoog al in het
voorliggende stuk staat.
Portefeuillehouder Rob Wanten (CDA) vond het amendement ook niet nodig. Volgens hem zal de
gevraagde dialoog plaatsvinden in de lokale uitwerking.
Lokaal Peel en Maas toonde wél enig begrip voor het voorstel van de PvdA/GroenLinks-fractie,
maar vond dat er meer tijd nodig is voor de gevraagde dialoog. De partij kwam op haar beurt
met een motie om meer aandacht te besteden aan biodiversiteit. De motie roept het college
op om uiterlijk in november met maatschappelijke partijen om tafel te gaan rond het thema
biodiversiteit. Vervolgens moet dit thema uiterlijk in het eerste kwartaal van volgend jaar
verankerd worden in het gemeentelijk beleid, stelt Lokaal Peel en Maas voor.
Bij de stemming kreeg het PvdA/GroenLinks-amendement alleen steun van VVD-raadslid Karin
Jacobs, en werd het dus verworpen. De motie van Lokaal Peel en Maas werd na overleg met
het CDA wat minder scherp geformuleerd en kreeg daardoor een ruime meerderheid. PvdA/
GroenLinks (‘de motie is te veel afgezwakt’) en AndersNu (‘overbodig’) stemden tegen.
Het beleidsstuk zélf – de Regionale Visie Land- en Tuinbouw – kreeg de steun van alle fracties
behalve – zoals verwacht – van de PvdA/GroenLinks.
Nieuwbouw basisschool Den Doelhof Meijel
Bij dit agendapunt was het vooral de VVD die op de trom sloeg. Het ging over het beschikbaar
stellen van een extra voorbereidingskrediet van een half miljoen euro voor de nieuwbouw van
basisschool Den Doelhof in Meijel. Dat bedrag komt bovenop een eerder voorbereidingskrediet
van 250.000 euro. Dat laatste bedrag is echter al helemaal opgegaan aan eerdere ontwerpen die,
na bezwaren uit de buurt, uiteindelijk niet doorgingen.
Twee weken eerder hadden diverse fracties – met de VVD voorop - al hun grote ongenoegen
uitgesproken over deze gang van zaken, inclusief de gebrekkige informatie naar de raad.
De VVD kwam daarom nu met een amendement. Daarin staat dat het college elk kwartaal
moet rapporteren over de voortgang van de nieuwbouw en de financiële stand van zaken.
PvdA/GroenLinks steunde de VVD en sprak van een ‘groot gebrek aan regie’. Het amendement
stelt verantwoordelijk wethouder Wim Hermans (CDA) min of meer ‘onder curatele’, aldus
fractievoorzitter Annigje Primowees. Ze stelde ook voor om een onafhankelijk toezichthouder aan
te stellen, om verdere kostenoverschrijdingen te voorkomen.
Wethouder Hermans erkende dat de informatie beter had gekund. Hij zegde toe met de gevraagde
kwartaalrapportage te komen, en ook kon hij leven met het aanstellen van een toezichthouder.
De toezeggingen van de wethouder maakten het VVD-amendement voor CDA en Lokaal overbodig,
zodat het geen meerderheid kreeg. Het gevraagde voorbereidingskrediet werd daarna unaniem
goedgekeurd want, zoals VVD’er Teun Heldens het verwoordde, ‘Meijel moet niet de dupe worden
van iets dat hier in huis niet goed is gegaan.’

De Berckt, Baarlo

Prioriteiten stellen
Burgemeester Wilma Delissen, verantwoordelijk voor personeelsbeleid, legde uit dat dit
grotendeels komt doordat de gemeente een aantal taken die eerste waren uitbesteed (zoals
afvalinzameling en schuldhulpverlening), nu zélf doet.
Portefeuillehouder financiën Paul Sanders (VVD) ontkende met klem dat de gemeente meer
geld uitgeeft dan er binnenkomt. Sanders gaf wél alvast een schot voor de boeg: er ligt een groot
aantal Dorpsontwikkelingsvisies klaar met ambitieuze, dure plannen. Daarin zal de raad strikte
prioriteiten moeten stellen, waarschuwde Sanders.
Op een vraag van de PvdA/GroenLinks zei hij verder nog dat er goede gesprekken lopen met de
‘Sunny Community’, die plannen heeft voor het inrichten van een duurzaamheidsloket.
De Jaarstukken werden uiteindelijk zonder tegenstem goedgekeurd.
Natuurvriendelijke landbouw
In het volgende agendapunt kwam een discussie terug die ook al in de Opiniërende vergadering
plaatsvond: gaat de transformatie naar een natuurvriendelijke landbouw wel snel genoeg?
Die Visie is een nog behoorlijk algemeen gesteld stuk, waar gemeenten nog veel zélf van kunnen
invullen. Twee weken geleden had de fractie PvdA/GroenLinks al duidelijk gemaakt dat het
stuk in haar ogen veel te weinig oog heeft voor de radicale omslag die nodig is om landbouw
en natuur met elkaar in evenwicht te krijgen. De partij kwam daarom nu met een amendement
(wijzigingsvoorstel). Daarin staat dat de raad een breed opgezette dialoog moet organiseren
waarin ook actuele inzichten en ontwikkelingen worden meegenomen. De uitkomsten zouden
vóór 15 maart volgend jaar moeten leiden tot een lokale aanvulling op regiovisie.
Aandacht voor biodiversiteit
Het idee van de PvdA/GroenLinks kreeg echter weinig bijval. Volgens het CDA zal de gevraagde
dialoog sowieso volgen als het nog algemeen gestelde stuk concreet wordt uitgewerkt in de

Nieuwbouw basisschool Den Doelhof Meijel

Lachgas alsnog in APV
Het vervolg van de vergadering verliep vrij vlot. Het voorstel om definitief de openingstijden in de
horeca via een wijziging van de APV vrij te laten kreeg unanieme steun, net als een andere, pas een
week eerder ingebrachte wijziging. Die betreft het strafbaar stellen van het gebruik van lachgas
in de openbare ruimte. Dat stond niet in het oorspronkelijke voorstel, maar is naar voorbeeld van
buurgemeente Leudal alsnog toegevoegd. Aanleiding was een pleidooi hiervoor van VVD-raadslid
Heldens tijdens de vorige vergadering.
Ook het laatste onderwerp kostte de raad niet veel tijd: het nieuwe bestemmingsplan voor
recreatiepark De Berckt in Baarlo, met straks een apart gedeelte voor arbeidsmigranten.
Alleen PvdA/GroenLinks zag dat niet zitten. Volgens Frits Berben zeggen deskundigen dat
toeristische verblijfsrecreatie en arbeidsmigranten niet samengaan, ook al zijn de groepen van
elkaar gescheiden. Dat is ook gebleken bij BreeBronne, zei hij erbij. Zijn partij stemde daarom
tegen het voorstel, maar omdat de overige partijen wél instemden, werd het bestemmingsplan
goedgekeurd.

www.peelenmaas.nl
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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.

Een uitgeklede motie over biodiversiteit
Het gaat niet goed met de biodiversiteit in Nederland en dus ook niet in
Peel en Maas. Het aantal insecten en plantensoorten neemt schrikbarend af.
Insecten en planten zijn op hun
beurt weer een voedselbron voor vele
diersoorten. De processierups bijvoorbeeld kan mede zo snel oprukken omdat ze te weinig natuurlijke
vijanden heeft, zoals de koolmees, de
kauw en de sluipwesp.
Het is daarom noodzakelijk dat de
gemeente snel maatregelen neemt
om de biodiversiteit te bevorderen,

zoals minder landbouwgif gebruiken,
akkerranden inzaaien, het niet maaien
van bermen, minder stenen gebruiken,
meer bomen en planten aanplanten en
natuurgebieden uitbreiden.
PvdA/GroenLinks heeft de afgelopen raadsvergadering dan ook voorgesteld om op korte termijn tot lokaal
beleid en concrete maatregelen te
komen over de toekomst van onze

land- en tuinbouw, waar biodiversiteit
een belangrijke rol in speelt.
We waren verheugd dat de fractie
Lokaal Peel&Maas daarnaast een motie
indiende om de biodiversiteit te bevorderen. Deze werd onder druk van CDA
en VVD echter zo afgezwakt dat in twijfel wordt getrokken of de biodiversiteit
wel afneemt.
Het biodiversiteitsbeleid zoals
Lokaal Peel&Maas in eerste instantie
voorstelde, komt er door druk van het
CDA niet, maar is nu onderdeel van

allerlei andere beleidsterreinen en dus
nauwelijks te zien en te controleren.
Hoe serieus is dan de oproep maatregelen te nemen om de biodiversiteit
te herstellen? En hoe serieus neem je
jezelf dan als indiener van een motie
die vervolgens door coalitiegenoten
geheel wordt uitgekleed? Een goedbedoelde motie is daarmee nietszeggend
geworden.
Fred Peeters,
fractie-ondersteuner
PvdA/GroenLinks

School Meijel kan aan de slag
De kogel is door de kerk. Het voorbereidingskrediet van
500.000 euro werd dinsdag 25 juni na veel discussie door de hele raad
goedgekeurd. Daarmee kreeg de verdere uitwerking van ontwerp drie
groen licht.
Het eerste ontwerp werd niet
gedragen door de omgeving waardoor het proces vertraging opliep.
Het tweede ontwerp bleek niet
haalbaar. De aanpak van wethouder
Hermans door met de omgeving in
gesprek te gaan en goed te luis-

teren, leidde echter tot een nieuw,
breed gedragen ontwerp.Dat de
meerdere stappen hebben geleid tot
extra kosten en tijd, moge duidelijk zijn. Daar zijn we niet blij mee.
Maar bovenal is het belangrijk dat in
Meijel een kwalitatieve school wordt

gebouwd. Een kindcentrum waar
Meijel de komende veertig jaar mee
vooruit kan.
Met het voorbereidingskrediet
gaat de school het ontwerp uitwerken. In het voorjaar wordt aan de
raad een kredietvoorstel gedaan.
Mocht de raad het voorstel goedkeuren, dan kan met de bouw van
de school worden gestart. Als CDA
en ook als gehele raad hebben wij
duidelijk aangegeven dat wij meege-

nomen willen worden bij het vervolgproces waarbij de communicatie met
de omgeving en belanghebbenden
van groot belang is.
Deskundigheid, en indien nodig
extra kennis, zal ingezet moeten worden om dit grote project in goede banen
te leiden. Wethouder Hermans gaf aan
de raad goed op de hoogte te houden
en een deskundige in te vliegen voor
een aantal momenten. Als CDA blijven
we dit proces kritisch volgen.

Lon Caelers-Bos en Sandy Janssen,
raadsleden CDA Peel en Maas

De behandeling in de raad van het
Provinciaal Omgevingsplan gaf hiertoe
een mooie aanleiding.
Een gezonde leefomgeving is de
toekomst. Lokaal Peel&Maas zet daar
volledig op in. U kunt zelf nu al veel
doen, door zoveel mogelijk groen
in uw tuin te zetten en niet (meer)
te kiezen voor stenen, plavuizen en
grind. Samen voor een groenere leefomgeving, samen voor kwaliteit van
leven.

Joep Hermans en Rob Willems
raadsleden Lokaal Peel&Maas

Wij komen onze beloftes na
Lokaal Peel&Maas diende vorige week een motie in voor meer groen
en biodiversiteit in onze leefomgeving. De motie werd met grote meerderheid in de gemeenteraad gesteund. In het najaar vindt er een bijeenkomst plaats waar deskundigen en wetenschappers de raad bijpraten
over klimaat, groen, bossen en biodiversiteit. Met biodiversiteit wordt
bedoeld de verscheidenheid en het belang van planten en dierenleven.
Het is geen geheim dat het niet
goed gesteld is met onze natuur.
Bijna wekelijks lezen we in de media
dat in Europa door klimaatsveranderingen en menselijk toedoen plan-

ten, kruiden, bomen, vogelsoorten,
insectensoorten, vlinders et cetera
verdwijnen. Ons ecosysteem heeft het
zwaar te verduren, dat mag zo niet
verder gaan. Een gemeente kan zon-

der meer een positieve bijdrage leveren aan verbetering hiervan.
Met meer samenwerking tussen
land- en tuinbouw en natuurorganisaties, met een groenbeleid, en een
campagne voor meer bewustwording
van alle inwoners en ondernemers,
kan er een kentering komen.
Lokaal Peel&Maas voerde vorig
jaar een verkiezingscampagne met
groen, bos en natuur als een van
de speerpunten. Daarom die motie.

Land- en Tuinbouwvisie
De POL-visie Noord-Limburg (de visie op het Provinciaal
Omgevingsplan Limburg, red.) en het Ruimtelijk Kwaliteitskader stonden
vorige week dinsdag op de agenda voor de raad.
De Provincie Limburg heeft de
regio de ruimte gegeven om zelf de
land- en tuinbouwvisie op te stellen.
De gemeente Peel en Maas is ook
vertegenwoordigd in deze werkgroep. Wij zien deze visie als leidraad
om toekomstige plannen in grote
lijnen uit te gaan voeren.
Als VVD vinden we het belangrijk
dat er ruimte blijft voor ontwikkeling

van agrarische bedrijven in het buitengebied. De veranderingen in het
buitengebied gaan snel. Er zijn stoppende bedrijven. Recreatie en vrijetijdsbestedingen willen ook ruimte. De
dijkverzwaringen zullen impact
hebben op agrarische bedrijfsvoering.
De hevige plensbuien en de periodes
van droogte vragen om praktische,
realistische oplossingen.

De verschillende belangen in het
buitengebied dienen gelijk gewogen
te worden. Daar hebben we de wethouder specifiek op gewezen.
Aansluitend is het Ruimtelijk
Kwaliteitskader om compensatie te
vragen. Dit mag echter geen melkkoe
worden voor de overheid.
Binnen de agrarische sector spelen
nog diverse zaken waar we aandacht
voor gevraagd hebben, zoals de
vrijkomende agrarische gebouwen en
de herbestemming hiervan; de bedrijven van de agglomeratielandbouw; de

ondernemer die zijn eigen product op
zijn bedrijf verwerkt, verpakt en vaak
rechtstreeks afzet bij een supermarkt.
Maar ook slimme combinaties van
tuinbouw, energie en water om nog
duurzamer aan de slag te gaan. Asbest
is tijdelijk on hold gezet.
De komende periode gaan we aan
de slag om lokaal de land- en tuinbouwvisie uit te werken. Heeft u
ideeën, laat ons dat gerust weten.
Jeanne Hesen,
raadslid VVD Peel en Maas

opinie
facebook.com/
hallopeelenmaas
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Geef ook uw mening

Bespreking poll week 25

Boeren krijgen genoeg vergoeding voor eigen producten
Land- en Tuinbouw Organisatie (LTO) Nederland wil meer aandacht voor
de inkomenspositie van boeren en tuinders. Daarom heeft zij 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.
Een meerderheid van de stemmers op de poll is niet voor de stelling dat
boeren genoeg vergoeding krijgen voor eigen producten. Ze vindt dat boeren
meer vergoeding moeten krijgen. 89 procent is het oneens. 11 procent is het
eens met deze stelling. Zij stellen dat boeren een prima vergoeding krijgen.
Het is zo dat supermarkten (redelijk) vrij zijn 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 zij dus ook in gevaar komen.
Een meerderheid vindt dus dat de boeren te weinig betaald krijgen en zo
langzaam in de financiële problemen komen. De vraag is of deze 89 procent
ook bereid is om een keer meer te betalen zodat deze boeren een extra zakcentje verdienen.

Seksuele voorlichting moet verplicht
worden op scholen eens/oneens > facebook.com/hallopeelenmaas
GGZ Limburg-Noord en Zuid Limburg deelden onlangs het onderzoek de
Thermometer Seksuele Gezondheid Jongeren Limburg 2018 waaruit blijkt dat de
soa’s onder jongeren in Limburg zijn toegenomen.
18,5 procent van alle jongeren onder de 25 jaar die zich vorig jaar hadden gemeld, had een soa. Een jaar eerder was het percentage 17. In 2016 was
het aantal soa’s weer hoger met 18,6 procent. De jaren daarvoor waren er flink
minder seksuele overdraagbare aandoeningen. In 2015 16,1 procent en in 2014
14,1 procent. Het zou volgens Luuk Levels, arts infectieziektebestrijding bij GGD
Limburg-Noord, liggen aan het onveilig vrijen onder jongeren. Ook zouden jongeren onder elkaar vaak niet serieus praten over soa’s. Dan zou voorlichting een

goed alternatief zijn om dit ‘taboe’ te doorbreken. Zo krijgen jongeren meer
kennis over de gevolgen van onveilig vrijen en kan het probleem misschien verminderd worden. Daarentegen kosten deze extra lessen geld. Docenten moeten
betaald worden en ook extra opgeleid worden. Of er worden speciale docenten
ingehuurd die seksuele voorlichting komen geven. Dat kost ook geld. Jongeren
vinden het over het algemeen niet fijn om over seks te praten vanwege het
taboe. Vaak krijgen jongeren thuis voorlichting van hun ouders. Dit kost niks en
is dus uiteindelijk een goedkopere oplossing. Maar of ouders hun kinderen zelf
voorlichten, is ook maar de vraag.
Seksuele voorlichting moet verplicht worden op scholen. Wat vindt u?

Kom kijken in onze vernieuwde
showroom en geniet van onze mooie
badkamers en tegelvloeren
OPEN: DO-VR 10.00 - 17.00 UUR EN ZA 10.00 - 15.00 UUR
VAN HÖVELLSTRAAT 21, HELDEN
T 077 307 54 40 M 06 51 28 75 02 WWW.VERKOO.NL
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‘Music was my first love,
and it will be my last…’
Waarschijnlijk kan bijna iedereen deze regel wel afmaken.
Leven zonder muziek is voor mij
gewoon ondenkbaar. Muziek is
onlosmakelijk verbonden met
herinnering en haar woorden
met allerlei soorten emoties.
De mooiste herinneringen, licht
of juist zwaar, komen pijlsnel
bovendrijven bij het horen van
een lied.

Ik ben zo’n nerd die niet snapt
dat je geen aandacht hebt voor
de tekst of hoe bij het horen van
de eerste tonen het kippenvel
zich over je hele lijf verspreid. Ik
ben geen Gerard Ekdom, die alles
lijkt te weten, maar bij een
pubquiz ben ik een goede hulp.
Vaak schrijf ik het antwoord al
voordat iemand heeft gehoord
om welk liedje het gaat. Of het
tegenovergestelde gebeurt en ik
kan het hele refrein zingen,
behalve het stukje waar het om
gaat. Daar kan ik bloedchagrijnig
van worden. Ik geniet van
muziek, zelfs als het me herinnert aan hevig liefdesverdriet.
Vrolijke liedjes laten me door de
donderdag 4 juli v.a. 17:00 uur
dag heen zweven, een flinke
dosis gitaren geeft een energieboost. Meezingen kan ik maar
moeilijk laten, al klinkt het op
sommige momenten beter dan
toffe
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activiteiten
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andere. Ooit klonk het helemaal
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het eten gegooid. Wellicht pik ik
het weer op als mijn leven in
rustiger vaarwater komt, maar
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waar ik me veilig bij voel. De
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Uitslag vorige week (week 26) > Dat 112 drie uur lang onbereikbaar was, is onaanvaardbaar > eens 74% oneens 26%
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De Ruisvoorn

Sjraar Dorssers wint
viswedstrijd
Hengelsportvereniging De Ruisvoorn uit Helden hield op zaterdag
29 juni de tiende wedstrijd van het seizoen. De strijd om de Bouten
Financiële Diensten-bokaal werd gewonnen door Sjraar Dorssers. Plaats
van handeling was visvijver De Breëerpeel in Helden.
De deelnemers begonnen om
14.00 uur met vissen. Sjraar Dorssers
haalde 7.130 gram naar boven.
Daarachter eindigden Math Verhaeg
(6.630 gram), Martin Sanders (5.310
gram), Oscar Huidekoper (2.020 gram)

Ben Bouwmans
biljartkampioen Baarlo
Lei Segers, Jac Habets, Broer Sitsen en Ben Boumans waren de vier finalisten van de eerste biljartclubcompetitie van soos ’t Paedje in Baarlo. Zij bleven over na een wedstrijdprogramma van voorrondes dat twee maanden in beslag nam. Op donderdagavond 27 juni ging de eindstrijd tussen Broer
en Ben. Uiteindelijk werd Ben de eerste biljartkampioen van soos ’t Paedje. (Foto: Leo Kurvers)

Clubkampioenschappen SC Pareja
Door: Ellen Berkers, turnvereniging SC Pareja
De meisjes van de Turnspeeltuin van Pareja begonnen op donderdag 27 juni aan hun clubkampioenschappen.
In de warme Piushallen lieten de leden zien wat ze allemaal geleerd hebben. De dagen erna volgden de andere
categorieën van de turnvereniging.
Bij de jongste meisjes wonnen
Juul Peeters, Julia Willemse en Nina
Fleuren goud. De overige deelneemsters wonnen zilver of brons. Bij de
oudste groep waren Jans van de Berg,
Pien Theeuwen en Niki Nijssen de
winnaars. Op zaterdagochtend was het
de beurt aan de pre-pre instappers.
Goud was er voor Tess Teeuwen en
Sem Strijbos. Als derde eindigden Evi
Engels en Karlijn Verheul.
De groep die daarna aan de slag

ging, waren de pre-instap meisjes.
Daar ging het er wat serieuzer aan toe,
aangezien die meiden volgend seizoen
voor het eerst gaan deelnemen aan
wedstrijden. Goud was er voor Lize
van Mullekom, Juulke Teeuwen en Pim
Maessen.
Op zondagmiddag turnden wedstrijdturnsters hun clubkampioenschappen. Het was afzien in de warme
sporthal, maar alle meiden lieten
prima oefeningen zien. Bij elke leef-

tijdscategorie en niveau kon iedereen
ook hier een medaille behalen.
Ook was er weer een Pareja Beker
die gewonnen kon worden. Eén voor
de turnsters bij de onderbouw met de
meeste punten in totaal en eentje bij
de bovenbouw. Bij de onderbouw werden dit Mex Zanders en Lisa Scheenen.
Beiden hadden evenveel punten
behaald. En bij de keuze oefenstof wist
Joeske van Lent voor het tweede jaar
op rij te winnen.

Ruiters actief in Horst en Leende
Door: paardensportverenigingen Caprilli en De Cavaliers
De ruiters van onder meer paardensportverenigingen Caprilli en De Cavaliers waren in het weekend van
zaterdag 29 en zondag 30 juni. Verschillende leden van Caprilli waren actief in Horst en die van De Cavaliers in
Leende en Almelo.
Ruitersport Wittenhorst organiseerde op zondag 30 juni een springen dressuurwedstrijd voor paarden en
pony’s waar Caprilli bij aanwezig was.
In de klasse dressuur pony’s werd er
een pilot gedraaid door de kinderen
op leeftijd in te delen. In de klasse
dressuur B 12 tot en met 14 jaar won
Daantje Wijnen met Versace de eerste
prijs. In de klasse dressuur L1 15 tot en

met 18 jaar won Fabiënne Janssen met
Dreamer S de tweede prijs.
Ook kwamen de viertallen weer in
de ring. Caprilli I, met; Gaby Versleijen
met Gitan S, Fabiënne Janssen met
Dreamer S, Levy Berkers met Jaguar
S, Iris Gülcher met Splash en Marith
Ghielen met J’ Adore S, won de eerste prijs.
Zaterdag was er een eventing-

wedstrijd te Leende waar de ruiters
van De Cavaliers aanwezig waren.
Er werd in de klasse D-B een derde
prijs behaald door Nikki Hanssen met
Mutsaards Pascha en een vierde prijs
behaald door Damaè Hanssen met Up
Winds Byoutie. Isa Snijkers reisde af
naar de Almelose Ruiterdagen en wist
hier op zaterdag de overwinning te
behalen in de klasse C-L1 met Quebec.

en Jos Janssen (1.830 gram). Het was
de eerste keer dit seizoen dat Sjraar
de eerste plaats wist te bemachtigen.
De volgende viswedstrijd, voor alle
visclubs in de regio, van De Ruisvoorn
is op zaterdag 6 juli.

Jubileumboek MVC’19
wordt uitgebracht
Het jubileumboek van 100 jaar MVC’19 wordt dinsdag 16, woensdag
17 en zaterdag 20 juli gepresenteerd. Geïnteresseerden kunnen een
exemplaar afhalen in de kantine van MVC’19 in Maasbree.
In het boek staan woord en
beeld van de afgelopen 100 jaar
MVC’19. Het boek is speciaal ingedeeld. Zo is de 100 jaar geschiedenis
in een vijftal delen opgedeeld en is
er afzonderlijk aandacht geschonken
aan alle geledingen binnen de MVCfamilie.

Memorabele duels
Verder is vastgelegd hoe
bepaalde families dat hebben ervaren en wat het met zich mee heeft

gebracht. Ook is er aandacht voor
memorabele wedstrijden die MVC
heeft gespeeld zoals de sensationele bekerwedstrijd in 1974 tegen
SVB Blerick. Ook de wedstrijd tegen
Ajax in 1990 bij gelegenheid van
het 750 jarig bestaan van Maasbree.
Het officiële moment van uitgifte
is op dinsdag 16 juli om 19.00 uur.
Het bestellen van een boek kan
door te mailen naar Peter Smets via
bardepiet@gmail.com of naar Paul
Grubben via pgrubben@xs4all.nl

HSV De Noordervaart

Zomerviskaravaan
in Meijel
Sportvisserij Nederland houdt in samenwerking met hengelsportvereniging De Noordervaart op woensdag 10 juli het evenement
Zomerviskaravaan. Jongeren tot 14 jaar kunnen op die dag bij visvijver
De Donk in Meijel aan allerlei visactiviteiten meedoen.
Het evenement duurt van 10.00
tot 16.00 uur. De activiteiten die
plaatsvinden zijn niet tijdsgebonden, dus inlopen kan de gehele dag.
Inschrijving is wel verplicht. De organisatie voor hengels, aas en voer en
er is drinken beschikbaar. Een lunchpakket moeten de deelnemers zelf
meenemen.
De Zomerviskaravaan in Meijel

maakt deel uit van een dertigtal
eendaagse vis-events in Nederland.
Kinderen leren daar onder meer
een eigen vistuigje maken, vechten
met de grootste vissen op de drilsimulator en ze leren over de biologie
van vissen en andere onderwaterdieren.
Kijk voor meer informatie en om
in te schrijven op www.stekkie.nl

Majorettes winnen
met hondenshow

Open Tennis Toernooi BEVO

Team C van de majorettes van Younique uit Maasbree behaalde een
landelijk eerste plaats met hun hondenshow.

Tijdens het twaalfde Open Tennis Toernooi van tennisvereniging BEVO in Beringe brak Anja Huskes haar pols
tijdens een val. Wel heeft ze de wedstrijd uitgespeeld. Het toernooi duurde van maandag 24 juni tot en met
zondag 30 juni.

Tijdens een wedstrijd van de
National Baton Twirling Association
NBTA op zondag 30 juni in Helmond
nam het C-team van Majorettengroep
Younique voor het eerst deel met
hun nieuwe hondenshow. De majorettes Elise Dekker, Fleur Segers,
Noa Wolters, Tooske Janssen en
Fenne van de Ven mochten de beker

Het toernooi werd georganiseerd
voor de onderdelen 4 tot en met 7 in
de 17+ en 50+. Bij het gemengd dubbel 4 17+ wonnen Jordy de Joode en
Kim Platen van Tom Thijssen en Ilse
Thijssen met 6-4 en 6-3. Bij heren

dubbel 5 17+ wonnen Inigo Beeker en
Mark Crommentuijn. Bij dames dubbel
6 50+ wonnen Maria Engels-Saris en
Margriet Sonnemans-Crommentuyn.
Het gemengd dubbel 6 17+ werd
gewonnen door Hans Sijben en Anita

Kessels-Sijben, het heren dubbel 6
17+ door Erik Hoedemaekers en Erik
Nijssen. John Kusters en Jan van Lier
wonnen het heren dubbel 7 50+,
Lonnie Coenen en Esther UppermanCuppen het dames dubbel 7 17+.

mee naar Maasbree nemen.
Jesse Muijsenberg straalde met
haar solo act, waarmee ze zich recentelijk wist te plaatsen voor het EK in
Italië, deze zal plaats vinden in oktober van dit jaar. Ze behaalde twee
keer een podiumplaats, met zowel
haar soloshow twirl als 1-baton een
zilveren medaille.
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Naam
Leeftijd
School
Woonplaats

Niels van den Berg
12
Agora
Helden

Wat is je favoriete hobby?
Mijn favoriete hobby’s zijn judo, reddingsbrigade en samen met vrienden
afspreken. Ik doe regelmatig mee
met judo-toernooien. Dat vind ik erg
leuk om te doen en zeker als ik op
het podium kom te staan. Ook ben ik
graag bezig met en in de natuur. Ik zet
me veel in voor de bedreigde diersoorten op de wereld. Als ranger van
het Wereld Natuur Fonds voer ik acties
voor de dieren. Ik heb hiervoor al

Plastisch chirurg
29 juli Jan Fabre
Vrijblijvend advies:
Botox en fillers
Bodycontouring
Huidverbetering
Massages
Bel of app: 06 20 41 45 01
Industriestraat 15 Horst

twee keer een escape room gemaakt.
Erg leuk om te doen en vooral erg leuk
dat alle mensen erg enthousiast uit de
escape room komen.
Wat staat er nog op jouw bucketlist?
Een reis maken door Afrika om veel
dieren in het wild te zien. Het liefst
samen met Freek Vonk. Dan gaan we
samen op ontdekkingsreis en een
programma maken over de natuur en
dieren in Afrika. Of met de wildlifeexperts van het WNF samen op pad
gaan en zien wat hun werkzaamheden
zijn. Een derde dingetje op mijn lijst is
om vanuit de reddingsbrigade op het
strand in Zeeland te werken.
Welke sport is helemaal niet jouw
ding?
Pfff…. Dat is lastig. Ik vind veel sporten leuk, maar ik zie mijzelf niet aan
ballet doen of gewoon dansen. Ook
kogelstoten is niet zo mijn ding, ik
heb het een keer gedaan en de kogel
vloog helemaal nergens naar.
Welke trend heb jij gevolgd die je
nu helemaal niet meer zo leuk
vind?
Enkele jaren geleden vond ik de ‘fidget
spinners’ leuk en wilde ik die graag
hebben, maar daar doe ik nu helemaal

jongeren 15

aan
Niels van den Berg

niets meer mee.
Wat is het beste cadeau dat je ooit
gekregen hebt?
Dat is mijn telefoon, Die heb ik een
tijdje terug gekregen van mijn ouders.
Ik vind het heel handig en kan hierdoor makkelijk appen met mijn vrienden en af en toe spellen erop spelen.
Het voetbalspel PACYBITS is mijn favoriet.
Wat is de leukste vakantie die je
ooit hebt gehad?
We zijn in de meivakantie nog in
Turkije geweest. Dit was voor mij
de eerste keer vliegen, dat vond ik
geweldig. Maar ook het grote hotel
met veel zwembaden vond ik erg leuk.
We hebben veel gedaan en gezien.
De omgeving, de verschillende culturen en de steden waren erg mooi. Een
superervaring. Maar ik wil nog veel
gaan reizen en veel andere landen
gaan bekijken.
Wat doe je het liefste op vrijdag en
zaterdagavond?
Iedere vrijdagavond staat een leuke,
maar zware judotraining op het programma. Deze duurt 1,5 uur. Daar doe
ik onder andere techniek- en circuittraining. Hierna ga ik lekker op de

bank liggen met de tv aan en mijn
telefoon in de hand. Op de zaterdag
lig ik ruim een uur in het zwembad
(training van de reddingsbrigade).
Hierna kijken we samen een leuk tvprogramma zoals Wie is de Mol of
Expeditie Robinson. Verder speel ik
graag bord- en kaartspellen. Soms
nodig ik familie en/of vrienden uit
voor een spelletjesavond.
Waarvan word jij enthousiast?
Ik word enthousiast van sporten en
van actievoeren voor de bedreigde
diersoorten. Dit doe ik soms ook
samen met vrienden en/of familie.
Dit vind ik erg leuk om te doen. Ik kan
echt iets betekenen voor de natuur. Ik
heb dan ook al veel geld opgehaald
voor het WNF. Ik vond het ook heel
erg leuk dat ik onder andere hiervoor
het jeugdlintje van Peel en Maas heb
gekregen in 2018. Hierdoor heb ik nog
meer motivatie gekregen om door te
gaan met actievoeren.
Wie bewonder je en waarom?
Iemand die ik bewonder, is Freek
Vonk, omdat hij als presentator en bioloog twee dingen tegelijk doet die ik
later ook graag zou willen doen.
Wanneer heb je voor het laatst
iemand geholpen?
Ik heb laatst mijn judojas uitgeleend
aan een clubmaatje tijdens een groot
judotoernooi. Omdat de mouwen van
zijn pak te kort waren, mocht hij niet
verder judoën. Toen ik dit zag, heb ik
meteen mijn jas uitgetrokken en aan
hem gegeven. Hierdoor kon hij verder judoën en helemaal leuk was dat
hij met mijn judojas het podium heeft
gehaald.
Wat deed je veel toen je klein was
en zou je nu ook nog wel willen
doen?
Vroeger zat ik altijd bij pap of mam
achterop de fiets. Nu moet ik altijd zelf
fietsen. Ik zou het wel erg gemakkelijk
vinden als ik rustig achterop zou kunnen zitten als we gaan fietsen.
Wat is jouw favoriete tijd van het
jaar?
De zomer. Ik vind het weer lekker en
ben graag op het strand in Zeeland. Ik
ben ook in de zomer jarig.
Hoe zou jij jezelf in één woord
omschrijven?
Sociaal. Ik denk dat dat heel goed bij
me past. Ik vind het heel erg fijn om
samen met andere mensen te zijn
en om iets voor anderen te kunnen
doen.
Wat kies je? Je kunt onderwater
ademen of je mag overal de
muziek bepalen.
Ik zwem heel graag, dus die keuze is
niet zo moeilijk. Onderwater kunnen
ademen is heel erg handig bij de reddingsbrigade. Dan kan ik heel veel
mensen uit het water redden. Tevens
zou ik dan oneindig met zeeschildpadden en andere waterdieren kunnen zwemmen. Heel handig om een
filmopname te kunnen maken.
Wanneer had je meteen een klik
met iemand?
Dat was op de eerste schooldag in
groep 1 met Jimmy. We zitten nog
steeds bij elkaar in de klas en zijn
ook nog steeds goede vrienden van
elkaar.

Hitte
De laatste paar dagen,
misschien zelfs wel weken,
is het best wel warm
geweest. Je zou het zelfs
wel heet kunnen noemen.
De hitte heeft altijd wel
veel voordelen, maar
natuurlijk zijn er ook best
wel veel nadelen aan de
hitte van nu.
Een groot nadeel van de
hitte is dat er nu allemaal
beestjes in de buurt van jou
zijn die je eigenlijk niet bij
jou in de buurt wil hebben.
Dit zijn bijvoorbeeld beestjes
zoals wespen, muggen en
nog veel meer. Deze beestjes, en vooral dan die wespen en muggen, zijn echt
heel irritant en zijn daarom
ook een groot nadeel aan
deze hitte. Een voordeel wat
je dan wel weer bij de beestjes zou kunnen noemen, is
dat er ook wel vlinders
tijdens de hitte tevoorschijn
komen. Die zijn wel mooi om
naar te kijken en die zijn ook
een heel stuk minder irritant.
Het andere grote nadeel
aan de hitte is dat het
gewoon, natuurlijk, echt heel
heet is. Dit is ‘s avonds soms
ook nog te merken. Als je
misschien, net als mij, een
kamer op zolder hebt, is het
soms nog erger.
Ook al is het nu, terwijl ik
deze column type, misschien
iets te warm, de hitte heeft
ook veel voordelen. Je hebt
namelijk een excuus om
lekker veel ijs te eten en veel
mensen gaan natuurlijk ook
op vakantie. Dat is altijd een
goede manier om fijn te
kunnen ontspannen.
Bij deze wens ik iedereen
een hele fijne vakantie met,
mits je dat fijn vindt, wat
hitte toe!
Lieke
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5xBeringen
3

Het programma

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
omstebeurt het festijn. In deze driedelige serie bespreken we de betekenis, het programma en de historie
van 5xBeringen. In deze laatste aflevering: het programma.

Wat staat er eigenlijk te
gebeuren in Beringe tijdens de
drie dagen dat het 5xBeringenfestijn naar Nederland komt? De
drie dagen zitten behoorlijk vol, zo
vertelt Roger Gielen, bestuurslid
van de Nederlandse 5xBeringenorganisatie. “Op vrijdag komen
de buitenlandse gasten aan en
‘s avonds volgt een feestavond

waarbij de sportteams worden voorgesteld. Eigenlijk is die avond vooral
bedoeld om elkaar weer te zien na
lange tijd.” De feestavonden vinden
plaats in de bedrijfsloods van touringcarbedrijf Ghielen.
Voor de sportteams is het handig niet meteen té fanatiek van start
te gaan en te diep in het glaasje te
kijken. Op zaterdag volgt namelijk het

hoogtepunt van het weekend: het
Rabobank Spel zonder Grenzen. “Dat is
toch wel de kern van 5xBeringen”, vertelt Roger. “Met dit spel is het allemaal
begonnen 50 jaar geleden. Het is dan
ook leuk dat het nu nog steeds iedere
keer terugkomt.” Het spel zonder
grenzen is gratis te bezoeken, start om
14.00 uur en wordt voorafgegaan door
een optocht die om 13.30 uur begint.

Het spel tussen de zeven teams
vindt plaats op een grasveld aan de
Pastoor van Basten Batenburglaan en
de Kanaalstraat. Op het terrein verrijzen in de dagen voorafgaand aan het
spektakel onder meer zeven parcoursen voor de sportteams, tribunes voor
het publiek, stellages voor Omroep
P&M die de hele dag live uitzendt via
Facebook en eet- en drankkraampjes.
“We hopen op zo’n 3.000 bezoekers op
zaterdagmiddag”, vertelt Roger.
De spellen van het parcours zijn
een verhaal op zich. Al anderhalf jaar
is de spellencommissie bezig met het
bedenken, ontwerpen en uitwerken
van de spellen. De verschillende teams
krijgen van tevoren te horen wat voor
spellen er op het programma staan.
“Al blijven we op sommige onderdelen vaag”, laat hoofdscheidsrechter
Joost van den Beuken weten. “Dan
geven we aan de andere teams door
dat er een ‘helling met baan’ komt,
maar zeggen we niks over de breedte,
lengte en eventuele attributen die
meegedragen moeten worden.”
Het vaag blijven heeft als doel dat
de thuisploeg een voordeel heeft ten
opzichte van de andere teams. “Het is
niet het einde van de wereld als het
thuisteam niet wint, maar dan komt
het feest ‘s avonds pas later op gang,
denk ik zo”, aldus Joost. Pas op zaterdagochtend wordt het voor de buitenlandse ploegen duidelijk wat precies
de bedoeling is. Joost geeft wel aan
dat veiligheid hoog in het vaandel
staat. “We passen zelfs in de laatste
week nog dingen aan om te zorgen
dat de teams veilig het parcours door
komen.”

Als het spel zonder grenzen
voorbij is, vormt de hal van Ghielen
wederom het decor van de feestavond. Daar wordt het winnende
team van de spellen bekendgemaakt en er volgen diverse optredens. Als de avond voorbij is, gaan
de gasten naar hun slaapplekken bij de gastgezinnen door heel
Beringe. “We hebben alles klaar
voor de start staan”, aldus Roger.
“Er zijn acht commissies die ervoor
zorgen dat alles goed verloopt.”
Eén van die commissies is die
van het 5xBeringen Festival op
zondag. De hoofdstraat door het
dorp, al vanaf donderdag 18.00
uur afgesloten voor verkeer, staat
vanaf 11.30 uur vol met allerlei
kraampjes. “Er zijn activiteiten,
chill-pleinen, eetkraampjes, een
mini-stormbaan van SC Pareja,
een skelterbaan en nog veel
meer. De hele dag is er van alles
te doen, ook voor gezinnen met
kinderen, en ‘s avonds volgt de
afsluitende feestavond in de hal
bij Ghielen.”
Dat 5xBeringen plaatsvindt,
zal niemand ontgaan zijn die door
het dorp rijdt. Overal hangen de
speciale vlaggen aan de huizen
en vanaf donderdag zijn ook alle
lantaarnpalen en bomen versierd.
Dat alles om een totaalbeleving te
geven. “Het is toch de bedoeling
dat mensen dit de rest van hun
leven gaan onthouden”, vertelt
Joost. “Zeker voor de jeugd onder
de 30 is dit de eerste keer dat ze
het meemaken. Dan moet het
onvergetelijk worden.”

Flora inventariseren
bij De Snep
De florawerkgroep van natuurorganisatie IVN Helden gaat op zondag 7
juli de flora van natuurgebied De Snep in Beringe inventariseren. De groep
vertrekt vanaf 09.00 uur in Helden om de planten, bloemen en bomen in
kaart te brengen.
De Snep is een oud gebied in
Beringe dat ten tijde van Napoleon
door de Noordervaart is opgesplitst in
twee delen, zo schrijft IVN Helden. “Het
zuidelijke deel is een oud Peelrestant.
Omdat het veen voor turfwinning werd
afgegraven, is er een waterrijk gebied
ontstaan. Het gebied is het thuis van
verschillende zeldzame planten en
dieren. Om deze reden zijn het ven en

zijn directe omgeving niet vrij toegankelijk. Er is bos aangelegd in het
aangrenzende gebied.” De florawerkgroep komt om 09.00 uur bij elkaar bij
het IVN-gebouw in Helden. Om 09.15
uur is de groep bij het bankje aan
de Vreedepeelweg in Beringe om te
beginnen aan de inventarisatie. Neem
voor meer informatie contact op met
Peter Maessen via 06 53 69 59 06.

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

TIJDENS DE BOUWVAK GEOPEND!

Peelpush blaast vijftig
kaarsjes uit
Volleybalvereniging Peelpush in Meijel vierde haar 50-jarige jubileum op zaterdag 29 juni in de
feesttent aan sportpark De Starte in Meijel. Na de receptie onthulde de voorzitter een speciaal kunstwerk, gemaakt door oud-lid en kunstschilder Pieter Verstappen. Op het kunstwerk zijn drie volleyballers te zien met op de achtergrond verschillende malen het aantal jaar Peelpush uitgebeeld.
Aansluitend aan de receptie was er een Peelpush-treffen met daarna een groot feest. Voordat het
festijn begon, was er nog een Peelpush-buitentoernooi.
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Fanfare Baarlo in
Concert
De Markt in het centrum van Baarlo wordt omgetoverd tot een
concertlocatie waar het publiek op zondag 6 juli in de open lucht kan
genieten van een avondvullend concertprogramma van fanfare
Eendracht.

Samen al 1.000 jaar oud
Grote gezinnen waren vroeger meer regel dan uitzondering. Zo ook bij de familie Peeters van de
Kaumeshoek in Beringe. Liefst veertien kinderen telde het gezin. Op het gemengde bedrijf groeiden de kinderen
op. De veertien kinderen tellen op donderdag 4 juli precies 1.000 jaar. Dat werd gevierd door samen een dagje
uit te gaan.

Een impressie uit 2017 (Foto: Jo Adriaens)
Fanfare Eendracht organiseerde
in 2017 voor het eerst een In Concert.
Dit keer staat het concert in het teken
van Baarlo 800 Jaar. Onder leiding van
dirigent Maurice Daemen is de afgelopen weken hard gewerkt aan het uitgebreide concertprogramma.
Vanwege het jubileum is gekozen voor enkele concertwerken die
met de historie te maken hebben.
Zo speelt Eendracht The Story of
Anne Frank van Otto M. Schwartz.
De uitvoering wordt ondersteund
met filmbeelden op een groot videoscherm. Ook in de Marche Militaire
Francaise van Camille Saint-Saens en
The regiment of Sambre et Meuse is

de geschiedenis leidend. In het laatste werk zal de Baarlose musicus Bert
Ramakers optreden als zangsolist.
Ook is er ruimte voor lichtere
muziek zoals Children of Sanchez en
Me and Mrs Jones, met als solist de
trompet- en bugelspeler Teus Nobel.
Jacqueline Fijnaut zingt in onder meer
Like a Natural Woman en Go like
Elijha.
De Baarlose solisten Anouk
Crienen (bugel) en Joep Maessen (esbas) spelen een duet in Under the
Boardwalk. De Pipers Society Castle
d’Aldenghoor uit Halen en omstreken
geven een optreden met showelement. De toegang is gratis.

Harmonie Meijel
viert eeuwfeest

Het was een gezellige boel daar
op de Kaumeshoek, zo blijkt uit een
verhaal dat de familie opstuurde.
Vader en moeder Peeters-Leenders
trouwden op 7 april 1937. Ze kregen
in de jaren erna veertien kinderen.
Na Sophie volgden Mia, Jan, Har, Jet,
Thea, Gon, Piet, Ger, Annie, Jos, Truus,
Leonie en Alwie. De laatste werd
geboren toen moeder 46 jaar oud was.
De kinderen werkten thuis mee op het
gemengd bedrijf. Varkens, koeien, kippen en gewassen als asperges waren
te vinden op de boerderij van de familie Peeters.
De oudste kinderen moesten meehelpen de jongsten op te voeden. Als
de kinderen oud genoeg waren, en dat
was al vrij jong, werden ze ook geacht
mee te helpen op het land. Koeien

melken, eieren poetsen, aspergesteken, aardappelen rapen, schoffelen,
bessen en komkommers plukken hoorden allemaal bij de taken. Tussendoor
werd er ook veelvuldig gespeeld op
het land. Als er kleding sneuvelde,
werd die hersteld en door de volgende
gedragen.
Een dag bij de familie Peeters
begon altijd met de gang naar de kerk.
Vervolgens liep de hele meute weer
naar het huis op de Kaumeshoek om
even later weer over dezelfde weg
naar school te lopen. Om 12.00 uur
stond het warme eten klaar in huis.
Moeder Peeters was daar de hele ochtend mee bezig geweest. Op zaterdag
werd met kolen op het fornuis water
warm gemaakt voor in de teil. Daarin
wasten alle kinderen zich. De jong-

ste als eerste en de rest vervolgens in
hetzelfde water.
Dat het een andere tijd was toen,
blijkt wel uit het feit dat meisjes meer
moesten doen dan jongens. De meiden moesten bijvoorbeeld schoenen
kopen voor de jongens en die ook
iedere week poetsen. Desondanks
kregen de jongens meer zakgeld.
De zussen hebben een goede
band en maken ieder jaar een uitstapje. Ook zijn de verjaardagen
vaste prik bij alle gezinsleden en de
nieuwjaarsborrel is eveneens een
traditie geworden. Het kan dan druk
worden, want in totaal zijn alle kinderen en kleinkinderen samen 125 personen. Op juli viert de familie dat ze
samen 1.000 jaar oud zijn met een
dagje weg.

Meer dan 10.000 steentjes en 400 uur werk zijn besteed aan het
mozaïekbankje dat de burgemeester van Peel en Maas voorafgaand
aan het jubileumconcert van Harmonie Eendracht in Meijel komt onthullen. Het concert vindt plaats op zondag 7 juli om 10.00 uur in
gemeenschapshuis D’n Binger.
Het bankje is een ontwerp van
de orkestleden Heidi en Isabel. Alle
orkestleden hebben meegewerkt
aan het bankje dat een vaste plaats
krijgt naast de ingang van gemeenschapshuis D’n Binger.
De onthulling vindt plaats tijdens
het traditionele huldigingsconcert

dat met het honderd jarig bestaan
een bijzonder tintje krijgt. Bovendien
is er ook hulde voor alle geslaagden
van Tone Muziekles.
De toegang is gratis. Na afloop
van het concert, rond 11.45 uur, is
er een receptie in de foyer van D’n
Binger.

Zomermarkt door
centrum Maasbree
Het Maasbrees Mannenkoor houdt op zondag 7 juli voor de 31e keer
haar zomermarkt. Het centrum van het dorp staat dan weer vol met
kraampjes waar volop gesnuffeld, gekeken en geshopt kan worden. De
markt is vanaf 11.00 uur te bezoeken.
De marktkraampjes van de
Maasbreese zomermarkt zijn te vinden op de Dorpstraat. Bij het oude
gemeentehuis hebben de dames
van het mannenkoor een terras
ingericht. Tussentijds verzorgen de

mannen van het koor verschillende
optredens. De heren worden afgewisseld met blaasmuziek door kapel
Toemàrop. Ook is er een springkussen en zijn er diverse attracties voor
kinderen om zich te vermaken.

TE KOOP:

LANDHUIS, PEELWEG 6, MEIJEL
perceel circa 4500 m2

Gelegen aan het natuurgebied ‘De Groote
Peel en toch dichtbij het dorp. Het huis is type
landhuis, met een lichte, mooie L-vormige
woonkamer alsmede op de begane grond
slaapkamer en aangrenzende badkamer, overal
tuindeuren en veel tuincontact. Het bijgebouw
oogt als een Portugese Finca en is momenteel
in gebruik als praktijk. Het heeft in het verleden
dienst gedaan als goedlopende Bed en Breakfast
(de Schiepersberg) met eigen oprit en terras.
Mantelzorg is eveneens een optie.

Je kunt wandelen in de prachtig aangelegde
park tuin, (circa 4500 m) welke is voorzien van
eigen grondwater, 2 vijvers, een moestuin en
een boomgaard. U kunt volop genieten op een
van de vele terrasjes: aan de vijver, het huis, de
binnenplaats. Zon of schaduw, alle mogelijkheden
zijn aanwezig.
Wilt U meer weten of meer zien?
Kijk op www.witte-verheul.nl/ Peelweg 6 Meijel,
of bel: 077 466 44 44 of 06 53 76 76 28
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Kienmiddag

Rabobank Spel zonder Grenzen

Afsluitingsfeest 5xBeringen

Tijd: 13.30-16.30 uur
Organisatie: KBO Beringe
Locatie: gemeenschapshuis De Wieksjlaag Beringe

Tijd: 14.00-18.00 uur
Organisatie: 5xBeringen
Locatie: speelveld 5xBeringen Beringe

Tijd: 19.30 uur
Organisatie: 5xBeringen
Locatie: bedrijfsloods Ghielen Beringe

Verkoop Ossebraad-kaarten
(t/m 13 juli)

Muziek onder de Toren met De
Ravenvenner Kapel

Baarlo In Concert

Locatie: huis-aan-huis Maasbree

Tijd: 14.00-15.30 uur
Organisatie: Cultuur in Hartje Peel en Maas
Locatie: Raadhuisplein Panningen

Openingsfeest 5xBeringen

Muziek onder de Toren met Die
Heimatkapelle

Tijd: 19.00 uur
Organisatie: 5xBeringen
Locatie: bedrijfshal Ghielen Beringe
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Tijd: 15.45-17.15 uur
Organisatie: Cultuur in Hartje Peel en Maas
Locatie: Raadhuisplein Panningen

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Fanfare Eendracht
Locatie: Markt Baarlo
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Zomerviskaravaan
Tijd: 10.00-16.00 uur
Organisatie: Sportvisserij Nederland en HSV De
Noordervaart
Locatie: visvijver De Donk Meijel

Reünie café Naus-Kuub

Beachparty

Koning Walram

Tijd: 19.00 uur
Organisatie: Mariëlle Geraets-Naus
Locatie: feesttent dorpsplein Kessel-Eik

Tijd: 19.00-01.00 uur
Organisatie: Summer Kick-Off
Locatie: Trambaan Meijel

Tijd: 13.00-16.00 uur
Locatie: Kasteel De Keverberg Kessel

Beachparty

Feestavond

Excursie G-ezel-lig

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Summer Kick-Off
Locatie: Trambaan Meijel

Tijd: 19.30 uur
Organisatie: 5xBeringen
Locatie: bedrijfshal Ghielen Beringe

Tijd: 14.00 uur
Locatie: ezelcamping In ‘t Niet Maasbree
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Repair Café Helden
Tijd: 10.00-12.30 uur
Organisatie: Stichting Repair Café Peel en Maas
Locatie: gemeenschapshuis Kerkeböske Helden

Flora-inventarisatie De Snep
Tijd: 09.00 uur
Organisatie: IVN Helden
Locatie: IVN-gebouw Helden

Beachvolleybaltoernooi

Huldigingsconcert

Tijd: 10.00 uur
Organisatie: Summer Kick-Off
Locatie: Trambaan Meijel

Tijd: 10.00 uur
Organisatie: Harmonie Eendracht
Locatie: gemeenschapshuis D’n Binger Meijel

Optocht 5xBeringen

Zomermarkt

Tijd: 13.30 uur
Organisatie: 5xBeringen
Locatie: Beringe

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

Volleybaltoernooi

5xBeringen Festival

Tijd: 14.00-19.00 uur
Organisatie: Eiks Treffen
Locatie: dorpsplein Kessel-Eik

Tijd: 11.30-18.00 uur
Organisatie: 5xBeringen
Locatie: Kanaalstraat Beringe
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Dans met mij
Tijd: 14.00-16.30 uur
Organisatie: De Vriendschap en Alzheimer Nederland
Locatie: danszaal De Vriendschap Beringe

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

Vlees met smaak
Dat is ons motto!

BBQ-pakket

(biefspies, hamburger, bbq-worst,
gemarineerde kogelbief, suikermaislollie)

Hamburger

Openingstijden:
dinsdag en donderdag
10.00-15.00 uur

(100 of 160 gram)

BBQ worst

vrijdag
10.00-17.00 uur
zaterdag
08.30-13.00 uur

Herefords Slagerij B.V. | Donk 1A, 5995 PL Kessel | 077 303 18 79

www.herefords.nl

HALLO in Albufeira
De oud-prinsen van voormalig gemeente Helden van 2000, René Crommentuijn (Beringe), Sander
Selen (Egchel), Sjaak de Bruijn (Panningen), Wil Verhaegh (Koningslust) en John Manders (Helden),
bezochten Albufeira in Portugal. Alleen de oud-prins van Grashoek, haakte in een later stadium af.
Door de jaren heen zijn de prinsen uitgegroeid tot een goede vriendschap. Ze hebben meerdere keren
per jaar een activiteit en besloten dit jaar af te reizen naar Albufeira. De oud-prinsen lieten zich prinsheerlijk in de watten leggen. Een foto met de HALLO kon volgens de feestvierders niet achterblijven.
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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 7 juli
H. Mis 10.00 uur Pl. Hoogmis b.g.v. 5
maal Beringe – koor
Woensdag 10 juli
H. Mis 09.00 uur sacristie

Parochie Egchel
Misintenties NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
T 077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 7 juli
Geen H. Mis
Zondag 14 juli
H. Mis 11.00 uur

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

Cluster MKBE
Parochie Maasbree
Misintenties
NL58RABO0131001973
Pastorie Dorpstraat 4
T 077 465 12 19
E par.aldegundismaasbree@hetnet.nl
W www.parochiemaasbree.nl
Kerkdiensten
Zondag 7 juli
11.00 uur: Zang Dameskoor
Lectoren: Dhr. Jacques Bouten – Mevr.
Marlies Steijvers
Intenties: Petronella Vaessen. Maria
Peeters en overl. familie PeetersHermans-Haenen. Jéér Kempen en
overl. familie.

Kerkdiensten
Zaterdag 6 juli
H. Mis 19.00 uur t.i.v. Vrede in de
wereld
Overleden: Jac Mestrom, 91 jaar

Parochie Helden
Misintenties NL61 RABO 0120795094
pastorie Rochusplein 3
T 077 3071488,
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur
donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
Vrijdag 5 juli
De H. Communie wordt thuisgebracht
vanaf 09.00 uur.
Zondag 7 juli
H. Mis 10.00 uur –herenkoor- t.i.v.
Martin Verwimp (b.g.v. verj); Gerard
Berghs (jaardienst); Hein Korsten en
overl. fam. Korsten-Gommans;

Parochie Koningslust
Misintenties
NL05 RABO 0120795132
A. van den Boer
De Brentjes 81
T 077 465 36 81
Bij geen gehoor kunt u contact
opnemen met het parochiecentrum in
Panningen T 077 307 13 88

Parochie Kessel
Gezinsbijdrage
NL39RABO0125305311
Pastorie Dorpstraat 13
T 077 462 12 65
E lajverhaag@parochiekessel.nl
Kerkdiensten
Zaterdag 6 juli
Geen H.Mis vanwege O.L.S. in
Sevenum.
Zondag 7 juli
9.30 uur Hoogmis in Kessel.
Woensdag 10 juli
9.00 uur H.Mis voor de zieken van de
parochie.
Zaterdag 13 juli
Jaardienst voor Maria Coenen en
Charles Beckers
en ouders Beckers – Diepenbroek.

Donderdag 11 juli
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de overleden.
9.30-10 uur Stille Aanbidding

Kerkdiensten
Zaterdag 6 juli
H. Mis 17.30 uur
Zaterdag 13 juli
Geen H. Mis

Parochie Panningen

Parochie Meijel
Misintenties
NL16 RABO 0133405613
Pastorie Kerkstraat 5
T 077 466 18 50
W www.parochiemeijel.nl
Spreekuur
maandag 19.30 tot 20.00 uur en
donderdag van 11.00 tot 12.00 uur
joke.holscher@gmail.com
Kerkdiensten
Donderdag 4 juli
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de overleden
9.30-10 uur Stille Aanbidding
Zondag 7 juli
H. Mis 11.00 uur met herenkoor
t.i.v. Mia Thijssen-Hunnekens
(zeswekendienst); uit dankbaarheid.
Doopviering 14.00 uur: Owen de Jong
Maandag 8 juli
Geen Stille Aanbidding
19.00 uur Rozenkrans
Dinsdag 9 juli
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen.
Aansl. Koffiedrinken.

Inlichtingen
Aangezien de trap naar ons zangkoor
moeilijk begaanbaar is heeft de parochie besloten om achter in de kerk
tegenover Pater Pio, een lift te installeren. Misschien zijn er wel Dames en
Heren die nu wel graag bij het zangkoor willen komen. De toegang is zeer
gemakkelijk. U bent van harte welkom.

Parochie Baarlo
Misintenties NL31RABO0103903860
Pastorie Markt 3 T 077 477 12 75
E kapelaan@parochiebaarlo.nl
W www.parochiebaarlo.nl
Kerkdiensten
Zaterdag 6 juli
17.00 uur gebedsdienst in
Verzorgingshuis Ter Borcht.

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 4 juli
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Vrijdag 5 juli
H. Mis 09.00 uur dagkapel
De ziekencommunie wordt
thuisgebracht
Huwelijksviering 14.00 uur: Heidie
Lormans en Patrick Schotman – kapel
Missiehuis
Zaterdag 6 juli
Huwelijksviering 15.00 uur: Gabriela
Magalhães en Erwin Tillemans – kapel
Missiehuis
H. Mis 19.00 uur – samenzang t.i.v. Piet
Janssen en To Janssen-van der Linden
en zoon Sjraar; Nellie van OostaijenVan Nienhuijs (bgv. verj./coll) en Theo
van Oostaijen en overl. fam.

Zondag 7 juli
9.30 uur H. Mis. Geen koor.
Jaardienst Jacques Segers en Nelly
Segers-Brueren.
Donderdag 11 juli
8.30 uur H. Mis.

Parochie Kessel-Eik
Misintenties NL41RABO0125300522
L. Timmermans T 077 462 16 78
Kerkdiensten
Zondag 7 juli
Géén H. Mis
Zondag 14 juli
9.30 uur Jaardienst Wiel Teeuwen en
Lies Teeuwen – Salimans.
Mededeling
Zondag 4 aug géén H. Mis v.w. dat
Pastoor Verhaag op bedevaart is.

De Vriendschap

Dans met mij in
Beringe
Onder het motto ‘Dans met mij’, vindt er donderdag 11 juli een
dansmiddag plaats bij De Vriendschap in Beringe voor iedereen die van
dansen houdt, maar speciaal voor en met mensen met dementie en
hun mantelzorgers. DJ Ton draait herkenbare dansmuziek.
De dansmiddag wordt georganiseerd door De Vriendschap
in Beringe, samen met de afdeling Noord-Limburg van Alzheimer
Nederland. De Vriendschap is open
vanaf 13.30 uur, vanaf 14.00 tot
16.30 uur wordt er gedanst.
Inwoners van de gemeente Peel
en Maas kunnen gebruik maken
van het gezamenlijk vrijwilligers-

vervoer binnen Peel en Maas.
Aanvragen hiervoor kunnen gericht
worden aan Vorkmeer Steunpunt
Mantelzorg Peel en Maas. Ook kan
gebruik worden gemaakt van het
eventuele eigen dorpsvervoer.
Voor meer informatie over de
dansmiddag kunt u terecht bij Maria
Hodzelmans 06 22 63 02 26 of
Jo Basten 077 466 20 26.

Zondag 7 juli
H. Mis Missiehuis 10.30 uur
Dinsdag 9 juli
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Woensdag 10 juli
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Donderdag 11 juli
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Vrijdag 12 juli
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Overleden: Tiny Jansen, 62 jaar
In verband met de vakantieperiode is
ons kantoor aan de Wilhelminastraat
14 in Panningen, op vrijdag 5 en 12 juli
gesloten. Excuses voor het ongemak!

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

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

ELM Installatietechniek B.V.
Groesweg 14
5993 NN Maasbree
T: +31 (0) 77 465 2378
www.elm-it.nl

ELM Installatietechniek is een jonge organisatie met ruime ervaring in de industriële sector.
Samen met ELM Industriële Automatisering en AEM werken ongeveer 50 medewerkers binnen
onze groep aan totaaloplossingen op het gebied van automatisering, fabricage en installatieprojecten
in de industrie/utiliteit, (glas)tuinbouw en champignonteelt. Het is onze ambitie om onze klanten
de beste oplossingen, producten en servicediensten te leveren.
Wij zijn op zoek naar:

Monteur Elektrotechniek

Wat vragen wij van jou?
- elektrotechnisch vakdiploma
- hart voor (elektro)techniek
- flexibiliteit en een gezonde ambitie

Wat bieden we?
- marktconform salaris en arbeidsvoorwaarden
- compact team met ruimte voor eigen inbreng
- technische uitdagingen in een industriële omgeving

Interesse?
Neem dan contact op met Mark Daniëls (077-4652378) of stuur een email naar m.daniels@elmit.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

êêêê

Klanten beoordelen
Superkeukens met een

8,5

Jij maakt ‘m super

5.699,Incl. apparatuur met
5 jaar garantie

Chavez
Waan u in een prachtig landhuis met deze
klassieke keuken Chavez. Hier uitgevoerd met
kaderdeuren in fris wit satijnlak voor een landelijke uitstraling. Deze ruime keuken biedt
veel opbergruimte, waaronder een handige carrouselkast met draaiplateau’s.
Inclusief apparatuur met 5 jaar
garantie.

3.999,Incl. apparatuur met
5 jaar garantie

Bach

Bijkeuken
op maat

Deze compacte keuken is
van alle gemakken voorzien. Het
verdiepte werkblad biedt alle ruimte

Wij ontwerpen ook bijkeukens voor u

om uitgebreid te kokkerellen. Hier uitge-

op maat. Aan de hand van de oppervlakte

voerd in de trendy kleur saliegroen, met

van uw bijkeuken en wat u er wilt doen en

een strakke zwarte greep. Een moderne

in wilt opslaan, gaat u met uw Super-

keuken, helemaal van deze tijd!

keukens-adviseur aan de slag om uw
ideale inrichting uit te zoeken.

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!

