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Benoeming wethouders
In een extra gemeenteraadsvergadering op dinsdag 31 mei werd de benoeming van de wethouders voorgelegd aan de gemeenteraad. Erik Nijssen van Lokaal Peel en Maas is wethouder duurzaamheid en openbare ruimte, gemeenschapsontwikkeling en sport en bewegen. Rob Wanten van het CDA heeft als wethouder vitale leefomgeving en economie in zijn
portefeuille. Anget Mestrom van Lokaal Peel en Maas zal zich bezighouden met financiën, werk en Inkomen en zorg en ondersteuning. Machteld Beukema van de D66 krijgt als wethouder de dossiers jeugd en onderwijs, volksgezondheid, onderwijshuisvesting en kunst en cultuur onder haar hoede. In die raadsvergadering werd ook het coalitieakkoord inhoudelijk aan de raad gepresenteerd. / Beeld: Stefan Koopmans

Nog geen overeenstemming over Maasterras in Kessel, MFA Kessel
doet voorstel
In de raadsvergadering van 21 december 2021 heeft wethouder Sanders door reacties uit de gemeenteraad,
een aangehouden motie en zijn toezeggingen, de opdracht gekregen een breed gedragen oplossing te zoeken
voor de perikelen rond het Maasterras MFA Kessel. De belanghebbende partijen hebben hierover nog geen
overeenstemming kunnen bereiken. Stuurgroep MFA Kessel komt nu met een voorstel waarbij ze rekening wil
houden met de belangen van B&B Het Raadhuys.
Om de uitkomst van genoemde raadsvergadering een stap verder te brengen, heeft op 2 februari een overleg
plaatsgevonden tussen de wethouder, gemeentesecretaris en drie leden
van de stuurgroep. In dit gesprek
werd meerdere keren aangegeven dat
de partijen er gezamenlijk uit moeten komen. Ook werden twee mediators voor de procesbegeleiding van
het bemiddelingstraject ter beschikking gesteld. In dit vooroverleg gaf
de stuurgroep aan vooralsnog geen
reden te zien waarom tot verkoop van

een deel van het terras zou moeten
worden overgegaan, maar gaf zij ook
aan mogelijkheden te zien om doelen van andere partijen te realiseren.
“Met onze beste bedoelingen hebben
onder leiding van de mediators een
vijftal gesprekken plaatsgevonden tussen 17 februari en 10 mei. Eerst een
intakegesprek per partij, gevolgd door
overleg tussen alle partijen. In de bijeenkomsten hebben wij getracht het
vertrouwen in en naar elkaar te herstellen, echter zonder het gewenste
resultaat. Elke partij heeft zijn eigen

uitgangspunten. Dit alles staat het
praten over en zoeken naar een inhoudelijke oplossing behoorlijk in de weg.
Om uit deze impasse te komen heeft de
Stuurgroep MFA daarom een concreet
voorstel gedaan voor een oplossing
van de terraskwestie. Een oplossing
die rekening houdt met alle wensen
van belanghebbenden en waarbij het
terrasgedeelte niet verkocht hoeft
te worden. Een voorstel door B&B en
gemeente (uitbreiding Maasterras richting Maas) heeft geen goedkeuring van
Rijkswaterstaat, is kostbaar en is voor

ons niet uit te leggen aan de Kesselse
bevolking”, aldus de stuurgroep.
Volgens Stuurgroep MFA is het niet
nodig om een deel van het terras te
verkopen, omdat in haar voorstel rekening wordt gehouden met de belangen van Het Raadhuys. Zo wordt de
gevraagde privacy en veiligheid verbeterd en de gemeende geluidsoverlast
verminderd door een (semi)doorzichtige glazen wand. Verder wordt aan het
bestaande uitzicht op de Maas vanuit
haar achtertuin geen afbreuk gedaan.
In het Maastalud wordt een hellingbaan
aangelegd voor mindervaliden die toegang geeft tot de MFA en tevens een
gewenste toegang geeft aan gasten
van de B&B vanaf de Maasboulevard
naar hun achtertuin. “Ons voorstel doet
volgens ons geen afbreuk aan hun

huidig exploitatie model en houdt alle
opties open naar de toekomst. In het
laatste overleg gaven de eigenaren van
B&B Het Raadhuys aan dat dit voorstel
niet bespreekbaar is, omdat dit in hun
beleving geen win-winsituatie oplevert.
Er spelen nu twee vervolgscenario’s:
Partijen blijven geen oplossing vinden
voor de terraskwestie en de gemeente
is genoodzaakt een besluit te nemen of
de mogelijke verkoop van een deel van
het Maasterras wordt conform een van
de verkoopvoorwaarden uitgesteld tot
ná de realisatie van de vernieuwbouw
van de MFA. De Stuurgroep MFA blijft
bij het standpunt dat er geen juridische
reden is tot verkoop van een deel van
het terras op dit moment en vraagt aan
het college terug te komen op het in
principe besluit.”
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Kookgroep gestart in zorgcentrum Hof Ter Borcht
In zorgcentrum Hof Ter Borcht in Baarlo is sinds kort een kookgroep
actief. Bewoners die al jaren niks meer hoefden te doen voor hun warme
maaltijd, misten het koken en hebben het initiatief genomen om een
kookgroep op te richten.
Psycholoog Maxime Hilferink
van Hof Ter Borcht in Baarlo zat
een keer tussen de middag haar
boterhammen te eten bij een groep
bewoners aan tafel. Zij vroegen
haar wat ze op de boterham had
en zij vroeg hen weer naar het
middageten en wat ze ervan
vonden dat ze niet meer hoefden te
koken. “Mijn tafelgenoten misten
het soms wel, zeiden ze. En toen
kwam het idee om een kookgroep
op te starten. We beginnen met
één keer in de twee weken op
donderdag, want dan is de keuken
van de dagbestedingsruimte
beschikbaar”, legt Maxime uit.
Vijf bewoners hebben onlangs voor
het eerst samen gekookt. Het was
volgens hen een leuke activiteit.
“Het was heel fijn om dat nog

eens te kunnen doen”, vonden ze.
“Alles was goed gelukt en iedereen
heeft zijn steentje bijgedragen.
We hebben veel plezier gehad
samen en het smaakte allemaal
prima. Na het koken hebben we
ook al nagedacht over het menu
voor de volgende keer. Dat was
even puzzelen, want toen iemand
een idee had, lustte de ander dat
weer niet. Omdat het nu de eerste
keer was, waren de boodschappen
al gedaan, maar de volgende keer
doen wij die fijn zelf. Gezellig
samen naar de winkel.”

Het was heel fijn
om dat nog eens te
kunnen doen

Projectgroep ‘Dwars dôr d’n hoof’ organiseert cultureel festijn
dwars door Maasbree
Projectgroep ‘Dwars dôr d’n hoof’ is voornemens om op zondag 26 juni een
cultureel festijn te organiseren dat dwars door Maasbree zal plaatsvinden.
De projectgroep heeft vijf verenigingen en instellingen met een culturele
achtergrond uit het dorp benaderd om dit samen te bewerkstelligen.
De verenigingen zullen op 26 juni vanuit vijf tuinen, verspreid over het hele
dorp, tussen 13.00 en 17.00 uur een cultureel programma aanbieden.

Colofon
HALLO Peel en Maas
is een gratis uitgave van
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Onder het motto “het moet zo weinig
mogelijk kosten en het hoeft niets op
te leveren, behalve gemeenschapszin,
ontspanning en plezier”, gingen Thijs
Janssen, John Haenen en Henk Eickes uit
Maasbree aan de slag met hun idee uit
te werken. Thijs Janssen en Henk Eickes,
bandleden van Harvest moon, werden eerder als act op het evenement
Struinen in Tuinen geboekt. “We vonden dit een leuk initiatief en wilden dit

naar Maasbree brengen. Wel op eigen
houtje, dus met een andere organisatorische aanpak. Omdat we veel contact hebben met John Haenen rondom
Saturday Night Live in het Mafcentrum,
hebben we met z’n drieën de projectgroep gevormd en is het brainstormen
begonnen”, legt Thijs uit.
Op zondag 26 juni krijgen bezoekers
de mogelijkheid gratis vijf tuinen te
bezoeken waar vijf verenigingen een
act laten zien. Carnavalsvereniging
D’n Hab geeft bij Prinsenbuske een
optreden, fanfare St. Aldegondis speelt
bij Groenrijk muziek, het Maasbrees
mannenkoor zingt bij de Fabriek,
Kindervakantiewerk Maasbree treedt in
het centrum bij Achter de hoven op en

Harvest moon brengt haar repertoire
ter gehore bij Zorgboerderij Dubbroek,
waar tevens een kunstexpositie is te
bewonderen. Op elke locatie worden
drie optredens gegeven in bepaalde
tijdsvakken. De mannen van de projectgroep kozen opzettelijk voor verenigingen met een culturele achtergrond,
omdat deze verenigingen vanwege
corona grote klappen hebben gekregen.
Wel is gevraagd om vrijwillig mee te
doen aan het evenement en zelf voor
geluid te zorgen. “We wilden weer reuring brengen in het dorp na de corona
periode. We stimuleren bezoekers te
voet of per fiets van tuin naar tuin te
pendelen om naar zang, dans, muziek,
toneel en exposities te luisteren en te

kijken. Het feit dat we mensen willen
stimuleren om in beweging te komen,
is voortgekomen uit de coronaperiode,
een periode waarin men niet of nauwelijks in de gelegenheid gesteld is om op
pad te gaan.”
Dwars dôr d’n hoof zal klein beginnen,
maar wanneer er genoeg animo is,
wordt het een terugkerend evenement,
geeft Thijs aan. “We willen niet te groot
beginnen. We bouwen het evenement
langzaam op. Als deze editie slaagt,
kunnen we de volgende keer uitbreiden
met meer verenigingen.”

Tekst: Jeanine Hendriks

Sluiting GGD-locatie in De Groenling wekt vragen op
Omdat basisschool De Groenling in Panningen plaatsgebrek heeft, sluit de GGD-locatie (het consultatiebureau) van GGD Limburg-Noord, die gevestigd is in het multifunctioneel gebouw, per vrijdag 1 juli. Er wordt
gezocht naar een nieuwe en grotere locatie in Peel en Maas. Zowel in de politiek als bij de ouders heeft het
besluit veel vragen opgeroepen. Volgens wethouder John Timmermans zijn de ouders op tijd geïnformeerd
over de ontwikkeling.
VVD Peel en Maas geeft aan met verbazing de mededeling te hebben gelezen
en zich zorgen te maken. De partij is van
mening dat een consultatiebureau laagdrempelig toegankelijk is voor ouders
met hun kinderen en een belangrijke

advies- en signaalfunctie heeft. In vragen aan het college haalt de VVD onder
andere de leefbaarheid van het dorp
aan. De partij denkt dat die achteruit
gaat als de locatie verdwijnt. Per 1 juli
kunnen ouders in Baarlo, Maasbree en

Meijel terecht. De VVD vraagt zich onder
andere af hoe ouders van jeugdige kinderen naar de alternatieve locaties gaan
als men zelf niet beschikt over vervoer.
Wethouder John Timmermans laat
weten dat de gemeente het consultatie-

bureau niet heeft gedwongen om haar
deuren te sluiten. De locatie was voor
de GGD al aan de te kleine kant en met
de ontwikkeling van de basisschool de
Groenling heeft de GGD besloten om op
zoek te gaan naar een nieuwe locatie.
“Het JGZ wilde al langer uitbreiden en
zoeken naar een locatie die toekomstbestendig is. De gemeente helpt bij het
zoeken van een locatie. Het consultatiebureau zal niet uit Panningen vertrekken.”

Opening Bibliotheek Meijel
Een tijd geleden is de Bibliotheek in Meijel verhuisd van de eerste verdieping naar de begane grond in
D’n Binger. De bibliotheek onderging daardoor een metamorfose. Op zondag 12 juni zet de bibliotheek van
10.00 tot 16.00 uur haar deuren samen met D’n Binger open.
De openingsdag staat in het teken
van het jaarthema van de bibliotheek: geluk. Daarom is een
Geluksmèrt georganiseerd. Zowel de
bibliotheek als enkele partners en
verenigingen hebben kraampjes
ingericht die bijdragen aan geluk

en hoe je lekker in je vel kan zitten.
Dj Jarno Schijven houdt een minidj-masterclass waarbij hij kids leert
hoe je een echte dj wordt. Hij deelt
al zijn tips en trics. Verder komt Teun
Peters tijdens het kids-college vertellen over vloggen, YouTube, influen-

cers, views en reacties. Ook ouders
mogen aansluiten, want Teun deelt
ook leerzame tips. Start is om
13.30 uur en de activiteiten duren tot
ongeveer 15.00 uur. Voor de kleintjes
zijn er ook allerlei activiteiten: de
leeshoek, kleuren, BieBie en ver-

schillende spelletjes. Meijelse kids
worden uitgedaagd een eigen boekenkaft te ontwerpen. Het liefst
over iets waar ze blij van worden.
In samenwerking met basisschool
Den Doelhof gaat de challenge, na
een videoboodschap van meester
Hidde, van start. Op zondag 12 juni
kunnen de eigen ontworpen boekenkaften worden ingeleverd.
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Lang naar uitgekeken

G-team RKMSV Meijel naar Special Olympics in Twente
Het G-voetbalteam van RKMSV uit Meijel gaat voor de derde keer deelnemen aan de Special Olympics in
Twente. Ze vertrekken op donderdagavond 9 juni met tien spelers, vier leiders en een kookstaf naar een
accommodatie in Haaksbergen om zich daar in alle rust voor te bereiden op de voetbalwedstrijden. Het vervoer wordt verzorgt door drie vrijwilligers uit Kessel-Eik, die met twee taxibusjes het team het hele weekend
naar de verschillende locaties brengt.

Tijdens de Special Olympics worden
er 25 sporttoernooien georganiseerd.
Van atletiek tot judo en van voetbal
tot zeilen: in elke hoek van Twente is
het een groot sportfeest. Op de campus van University of Twente gaat een
groot olympisch dorp herrijzen in het
weekend van 10 tot en met 12 juni.
Voordat het zover is, wordt het G-team
van Meijel op woensdagavond 8 juni
nog ontvangen op het gemeentehuis
in Panningen. Door de burgemeester
en de wethouder wordt hier nog officieel de vlag van Peel en Maas over-

handigd, die het team vol trots kan
laten zien tijdens de Special Olympics
in Twente. Twee jaar geleden zijn de
voorbereidingen voor de grote dag al
in gang gezet, vertelt Ruud Joosten,
coördinator en ouder van een speler.
“Zodra ik het team inschrijf, wordt er
meteen gezocht naar een geschikte
groepsaccommodatie waar de spelers
kunnen verblijven en hun rust vinden. Het is belangrijk dat het team na
de wedstrijden tot rust komt, omdat
genoeg kinderen de prikkels niet aankunnen.”

Ook trainen hoort bij de voorbereidingen. Door het jaar heen speelt het
team met KNVB-regels, bij de Special
Olympics gelden andere regels en
moet daarvoor geoefend worden.
“Woensdag 1 juni vond de eerste training plaats met die regels. De kinderen mogen tijdens de Special Olympics
in teams van zeven tegen elkaar
voetballen op een half veld. Ingooien
is niet toegestaan, als de bal over de
zijlijn gaat, moet hij ingetrapt worden.
De keeper mag ook niet de bal in de
handen pakken als de bal naar hem

wordt getrapt vanuit het eigen team.
Het is belangrijk dat deze regels van
tevoren worden geoefend.”
Volgens Ruud hebben de spelers er
ontzettend veel zin in. Omdat het toernooi in coronaperiode niet doorging,
heeft het langer geduurd voordat de
kinderen mochten spelen. “Toen ik
vroeg of ze nog mee wilden doen,
gaf iedereen hetzelfde antwoord.
Alle kinderen zijn heel enthousiast.
Drie spelers hebben nog niet eerder meegedaan aan de Olympics en
appen en bellen constant met vragen.
Deze kinderen hebben begeleiding
nodig, omdat het voor hen heel spannend is, maar ze hebben er veel zin
in.”

Die begeleiding geeft Ruud veel voldoening geeft hij aan. “Iedere persoon
is qua karakter anders. Het is belangrijk om goed te luisteren voordat je een
antwoord gaat geven. Ik vind het begeleiden van de kinderen zelfs nog leuker
dan mijn eigen werk. Het geeft mij
ontspanning. De kinderen beleven veel
plezier. Zodra er tijdens de opening
muziek wordt gedraaid, gaat iedereen bewegen en volgt een polonaise.
Tijdens de Special Olympics krijgen ze
beweging en hebben de spelers veel
lol. Het zou mooi zijn als ze ook nog
een medaille mee naar huis nemen,
maar dat is niet het echte doel.”
Tekst: Jeanine Hendriks

Comé bv verwerkt champignons tot half conserven
in grootverpakking voor de verwerkende industrie.
Comé bv behoort tot de Scelta Mushrooms groep.
Door de groei van ons bedrijf zijn wij op zoek naar:

Voorman Productie
(m/v - fulltime)

Het doel van de functie
Een uitdagende baan met een moderne geautomatiseerde productielijn
welke is voorzien van de nieuwste technieken. Eigen initiatief en
ﬂexibiliteit in hoge mate op prijs gesteld wordt. Daar waar nodig kunnen
cursussen gevolgd worden. Een vast dienst verband hoort ook tot de
mogelijkheid. Het salaris (incl. ploegentoeslag) en de arbeidsvoorwaarden
zijn evenredig aan de zwaarte van de geboden functie.
Het proﬁel
Je beschikt over een mbo-opleiding en denkniveau. Na een
inwerkperiode zul je zelfstandig kunnen werken met de productielijn.
Tevens draag je zorg voor de productieregistratie aan de hand van
het digitale registratie systeem. Het aansturen van de productie
medewerkers ( totaal 3) behoort ook tot de taken. Werkzaamheden
vinden plaats in 2 ploegendienst van maandag t/m vrijdag.

Assistent Bedrijfsleider
(m/v - fulltime)

Het doel van de functie
• Ingangscontrole verse champignons
• Dagelijks maken van productie planning
• Personeelsplanning
• Afstemmen orders met de verkoopafdeling
• Het beheren van het kwaliteitssysteem
• Documentatie beheer IFS
• Aansturen van de order afdeling.
• Orders verzendklaar maken
• Transport documenten
• Verder de dagelijkse gang van zaken organiseren

Aftrap dementievriendelijk centrum
Het centrum van Panningen wil een veilige omgeving zijn waar mensen met dementie zolang mogelijk
kunnen meedoen. Na een jaar van voorbereidingen door de werkgroep vond vorige week de aftrap plaats.
Ruim twintig ondernemers/medewerkers doen mee aan de eerste cyclus met als doel DHV’er (dementiehulpverlener) te worden. In het gemeenschapshuis vertelden professionals over wat dementie nu eigenlijk
precies is en hoe hiermee om te gaan. Door middel van workshops kwamen gesprekken op gang. Na deze
eerste bijeenkomst volgt een verdiepingssessie bij Zorgcentrum Vincent Depaul. Als ondernemers/medewerkers deze hebben doorlopen, ontvangen ze een certificaat, een speldje voor de DHV’ers en een speciale
sticker op de deur. De reacties van de deelnemers aan de eerste sessie waren positief.

Het proﬁel
Je beschikt over een mbo/hbo opleiding en denkniveau. Na een
inwerkperiode zul je zelfstandig kunnen werken en beslissingen kunnen
nemen. Je beheerst Engels in woord en geschrift. Je hebt aﬃniteit
met techniek en je bent ﬂexibel in werktijden (geen 9-5 mentaliteit).
Ervaring met champignons is een pre.
Aanbod:
Een uitdagende en afwisselende baan binnen een kleine organisatie.
Toekomstige doorgroeimogelijkheden naar bedrijfsleider. Het salaris en de
arbeidsvoorwaarden zijn evenredig aan de zwaarte van de geboden functie
Geïnteresseerd in deze functie?
Stuur dan een korte motivatiebrief of e-mail met je cv aan Comé bv
Transportstraat 8, 5961 PW Horst, t.a.v. Marc Spreuwenberg of mail
naar marc@comebv.nl Je kunt ook telefonisch contact opnemen
via 06 - 55 93 17 17.
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1.600 hapjes gemaakt

De School viert 5-jarig bestaan met proeverij
Openbare basisschool De School in Maasbree vierde vorige week haar 5-jarig bestaan met een proeverij.
Ouders, opa’s en oma’s en buurtbewoners waren welkom om hapjes te proeven die de schoolkinderen zelf
hadden gemaakt.

1 september 2016 maakte De School in
Maasbree haar intrede in het noodgebouw bij basisschool De Violier.
Ruim vijf jaar later mocht, nadat alle

coronamaatregelen zijn afgeschaft,
eindelijk het jubileum worden gevierd.
“In eerste instantie zou er vorig jaar
in het kader van het 5-jarig bestaan

een lichtjestocht worden georganiseerd en een pop-up restaurant
geopend. Dit kon vanwege de coronamaatregelen niet doorgaan. Het idee

van het openen van een restaurant
bleef echter bestaan. De klassen
gingen op excursie bij vier verschillende restaurants om te leren wat er
allemaal komt kijken bij het runnen
van een restaurant en welke recepten
er zijn”, legt directrice Marie-Louise
Vanmulken uit.
Nadat Sinterklaas in het land kwam,
mochten de kinderen pepernoten bakken in de klas. Wederom werd het idee
van een restaurant geopperd. “We hebben Sinterklaas uitgenodigd om de
pepernoten te proeven in een privérestaurant. De kinderen hebben daarnaast
zelf verschillende hapjes gemaakt die
Sinterklaas ook mocht proberen.”
Omdat het project zo goed werd
ontvangen door de kinderen, is het
restaurant op woensdag 25 mei
weer geopend. Dit keer niet voor
Sinterklaas, maar voor alle ouders,
opa’s en oma’s en buurtbewoners.
Elk groepje maakte twee verschillende gerechtjes, wat resulteerde in
1.600 hapjes. De kinderen serveerden
rabarber crumble bars, bananenbrood,
gevulde eieren en mini hamburgertjes. “Belangrijk bij de proeverij waren
de drie pijlers van onze school: leren
door kennis, leren door beleven en
leren door gezond zijn. Kinderen
voelden zich eigenaar van het restaurant, voelden zich verantwoordelijk

en namen hun rol serieus. Ze waren
achteraf heel tevreden over hun werk
en natuurlijk moe. Ze waren de hele
middag druk met serveren en zelfs
mensen rondleiden in de school die
spontaan naar binnenliepen. Na afloop
hebben we samen met de kinderen
de overgebleven hapjes in combinatie
met frietjes opgegeten. Dat hadden ze
zeker verdiend. Het was een top evenement”, blikt Marie-Louise terug.
Met veel vertrouwen kijkt de directrice
naar de toekomst van De School. Wel
breekt een spannende periode aan
met de nieuwe huisvesting. “Het is
spannend waar we terechtkomen,
maar het kan alleen maar beter worden. Het binnenklimaat is in het noodgebouw niet oké en er is weinig plek
voor bewegingsonderwijs. We hebben
noodgedwongen op de parkeerplaats
moeten spelen. Om deze redenen
kiezen ouders voor een andere school
voor hun kind. We zien daarom uit
naar een zonnige toekomst in een
nieuw gebouw. De fase van krabbelen
zijn we voorbij. We waren een startende school met bergen en dalen en
nu hebben we een stevige basis te
pakken. Onze visie staat nog steeds
als een huis.”
Tekst: Jeanine Hendriks
Beeld: Jac Willekens

Omdat jouw week al druk genoeg is

2e Pinksterdag
alle vestigingen geopend

nuvakeukens.nl
Bezoek onze inspirerende keukenshowrooms in
Bergeijk | Deurne | Heerlen | Someren | Tilburg
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VVD wil stand van zaken
weten rondom bouwwerk
Roggelsedijk 11b Meijel
De VVD wil duidelijkheid over het bouwwerk dat al enige tijd op
Roggelsedijk 11b in Meijel staat. Het plan werd eerder stopgezet,
omdat de kas hoger werd dan vergund. Later diende initiatiefnemer
Xaam Solar opnieuw een omgevingsvergunning in. VVD vraagt nu
aan het college de stand van zaken. “De donkere tuinbouwkas heeft
meer weg van een zonnepanelenpark op palen dan een bouwwerk
bedoeld voor voedselproductie”, aldus de partij.

Speeltuin Tommelvaeren in
Maasbree geopend

De vergunning voor de bouw van
een kas op het Meijelse perceel is in
2009 al afgegeven. Op het perceel
van ongeveer 2,5 hectare zijn kassen gebouwd waarin volgens de
initiatiefnemer rabarber en bamboe
wordt geteeld. Initiatiefnemer Xaam
Solar diende enkele jaren geleden
een nieuwe aanvraag omgevingsvergunning in om een wijziging
door te voeren. Dit was nodig
omdat de kas hoger werd, de constructie wijzigde en er een uitbreiding van deze kas aan de voorzijde
was. De aanvraag is toen ingetrokken, omdat aanvrager binnen de
gestelde termijn ontbrekende stukken niet kon indienen. De nieuwe
aanvraag gaat over dezelfde onderdelen. Het enige dat aan deze
aanvraag is toegevoegd, is een hekwerk rondom het perceel. VVD wil

weten hoe de vork nu in de steel zit.
“Wat is de huidige stand van zaken?
Ligt er nog steeds een bouwstop op
dit perceel”, vraagt de partij zich af.
“Helaas is er nog steeds geen duidelijkheid omtrent het bouwwerk
aan de Roggelsdijk 11b in Meijel.”
Ook is de partij nog sceptisch over
de zonnepanelen die op de kassen
zijn aangelegd. “In een eerder stadium berichtte de gemeente dat er
géén aansluiting van de zonnepanelen op het elektriciteitsnet mocht
plaatsvinden voordat aan de regels
uit het bestemmingsplan en de
bouwvergunning voldaan zou zijn.
Is dit nog steeds uw standpunt?
Wordt er momenteel wel of geen
opgewekte elektriciteit aan het net
geleverd? Wij constateren dat hier
geen teelt van enig gewas plaatsvindt. Wanneer gaat dit gebeuren?”

Vijf inwoners van Maasbree zijn eind vorig jaar samen de werkgroep Speeltuin Tommelvaeren gestart
en hebben een crowdfundingsactie opgezet. De werkgroep wilde in totaal 15.000 euro inzamelen en
met het geld de speeltuin nieuw leven inblazen. Dat is gelukt. Zaterdag 28 mei is de speeltuin officieel
geopend.

Weer in Peel en Maas





Wisselvallig weerbeeld
We hebben sinds lange tijd te maken met een nogal wisselvallig weerbeeld, met name tijdens de
Pinksterdagen. Zaterdag kan nog heel erg meevallen met zonnige momenten en aangename
temperaturen tot 25 graden. Vanaf zondag staat er echter een hoogtelaag, een lagedrukgebied hoger
in de atmosfeer, te trappelen om ons land te veroveren. Op een hoogte van zo’n 5 kilometer komt er
dan een bel met koude lucht mee, maar aan de grond is daar vrij weinig van te merken daar er nog
steeds twintigers mogelijk blijven. De consequentie is wel dat we dan met een onstabiel weertype te
maken hebben waarbij zich buienstoringen met hagel en onweer kunnen ontwikkelen die veel
neerslag achter kunnen laten. Ze blijven dan lang boven een regio hangen. Vanaf midden volgende
week wordt het een stuk droger weer bij weinig wind en kunnen we aangename temperaturen
verwachten tot vlakbij de 25 graden. De eerste zomermaand zal dus vooral qua temperatuur niet
slecht beginnen. Foto is gemaakt op de Zandberg in Helden.
/ Tekst en beeld: Nicky de Bruijn
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’t is good gewaes
’t heuf neet mier

Het is goed, wij zijn er, ga maar.
Wees gerust, je blijft altijd bij ons.

Siet
van den Eertwegh-Janssen
Tegelen, 2 augustus 1929

Baarlo, 30 mei 2022

Elly van den Eertwegh-Faassen
‘‘Els’’

echtgenote van

Lei van den Eertwegh †
in liefdevolle herinnering

Gerrie
Peeters-Boots
† 26-05-2019

echtgenote van

Marij en Henk

Jan van den Eertwegh †

Leo en Hanneke
Resi en Peter

Maasbree

† Baarlo, 22 mei 2022

Henk en Maria

Petra en Jan

26-05-2022

* Tegelen, 3 mei 1928

Kleinkinderen en achterkleinkinderen
Correspondentieadres:
Grotestraat 34, 5991 AW Baarlo
De afscheidsdienst zal plaatsvinden op zaterdag 4 juni
om 10.00 uur in Aerdehof, Grote Blerickse Bergenweg 24,
5927 PB Venlo-Blerick.

Miep en Mat
Ron
Wilma en Jos
Luuk en Diana
Twan en Loes
Loes en Roy, Tren, Pleun
Koen
José en Jos
Tim en Janine, Kai
Lia en Kaz

Een speciaal woord van dank aan alle medewerkers van
Verpleeghuis Hof Ter Borcht voor de liefdevolle zorg voor mam.

Correspondentieadres:
Past. Geenenstraat 30, 5991 BJ Baarlo

‘‘Samen zorgen voor een

Persoonlijk afscheid’’

t. 077 308 28 33
fienbosuitvaartzorg.nl

Tango, salsa of de wals
Voluit geleefd, zonder de
gedachte: ’’wat als…’’
Muziek begint daar waar de woorden stoppen

samen met u zorgen
voor een waardig afscheid

t. 077-3078642

Dankbaar dat hij niet langer heeft moeten lijden,
maar verdrietig om het verlies geven wij u kennis van
het heengaan van onze Pa, opa en broer

Lennard Krawczyk

Panningen
www.janssenuitvaart.nl

* Venlo, 22 maart 1950

† Meijel, 25 mei 2022

Echt: Don en Irene
Sam
Aram
Echt: Karin

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

Venlo: Familie Krawczyk

Meijel | 077 466 41 41
www.uitvaartvandenboom.nl

bob noten
uitvaartbegeleiding

24-uur
bereikbaar

eigen afscheidscentra
met 24-uurs kamers
begeleiden en ontzorgen
voor élke verzekering

Baarlo
Kessel
Maasbree

www.vooraltijdbijzonder.nl

077-3661314 | www.bobnoten.nl

Claudia van Haeﬀ |06-15156046

De afscheidsdienst heeft plaats gevonden op woensdag 1 juni
in crematorium Midden - Limburg te Baexem.

Computerproblemen?
Karel Heines Baarlo. Verdere info &
tips: karelheines.nl. 06 50 96 29 15.
Voor aardbeienplanten,
groenteplanten, o.a. Komkommertomaten enzv. -fruitbomen en klein
fruit naar Thijs Huys Langstraat 64
Horst-Hegelsom tel.: 077 398 35 52

Peet Steeghs Uitvaartzorg

Optidee: voor persoonlijk advies,
party en/of bestelling: 06 48 55 07 30
en www.optidee.nl/peggy-wismans”
TE HUUR Meijel
2 onder een kap woning
Vestjens Grondzaken BV
077-307 28 18
Op zoek naar betrouwbare poetshulp
in Meijel wekelijks ca. 3 uren b.v
vrijdagvoormiddag 0652 04 50 73

www.peetsteeghsuitvaartzorg.nl

Onze pap en opa is er niet meer.
Eindelijk weer samen met mam, oma...

Jan Strijbos
echtgenoot van

Lies Cuijpers †
* Meijel, 7 februari 1931

† Meijel, 24 mei 2022

Meijel: Erik

Correspondentieadres:
Angela Giebelen - Strijbos, In de Haag 28, 5768 HD Meijel

Auto’s gevraagd, alle merken loop,
sloop of schade. Direct geld en
vrijwaring, snel opgehaald.
Tel. 06 52 85 93 48.

06 38 43 79 56

Een speciaal woord van dank aan Drs. Schaap, aan
de meadjes van Proteion en aan de vrijwilligers van
de palliatieve zorg.

Meijel: Angela en Eric
Lars en Lydia
Bart

Correspondentieadres:
Familie Krawczyk
Littersven 19
6102 CG Echt

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.

De afscheidsdienst heeft plaatsgevonden op
zaterdag 28 mei.

Tijd over? Het HEP-busje is dringend
op zoek naar nieuwe vrijwillig
chauffeurs. Voor info bel 06 42 04 70 75

Het afscheid heeft in besloten kring plaatsgevonden op
zaterdag 28 mei, waarna we pap bij mam te rusten hebben
gelegd op het kerkhof te Meijel.

Lei
We moeten verder zonder Lei nu hij uit ons leven is gelopen.
We willen iedereen graag bedanken voor het uitzwaaien,
de knuffels, kaarten, bloemen en lieve woorden.
Dit is voor ons een enorme steun.
Pauline Ghielen-Bos
Kinderen en kleinkinderen

0206 \ enzo
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Geplukt

Flip Zegers Egchel
Hij werd geboren in Grashoek, maar dat dorp bleek voor hem te klein te zijn. Daarom ging hij op ontdekking in het buitenland. Samen met zijn
vriendin Bo reisde Flip naar verschillende landen. Vanaf 2017 heeft het reizen zijn leven behoorlijk veranderd. Deze week wordt Flip Zegers (29)
uit Egchel geplukt.

Wie denkt dat Flip het reizen van
zijn familie heeft meegekregen, heeft het mis. Het gezin uit
Grashoek ging zelfs nooit naar het
buitenland op vakantie. “Wellicht is
daar de behoefte om te gaan reizen
wel vandaan gekomen”, zegt Flip.
Zijn vriendin Bo, waarmee hij al dertien jaar een relatie heeft, was ook
niet avontuurlijk aangelegd in het
begin van hun relatie. “Bo is van het
plannen, terwijl ik leef van vandaag
op morgen. Ik heb haar toen we 23
en 24 waren, moeten overtuigen

ZOMEROPRUIMING: div. srt.
HORTENSIA’S (pluim en boeren)
e.a. heesters 3 voor €12.95 / 10 voor
€37.50 Open za. 9.30-16.30 uur of do
/ vrij. na afspr: 06 40 32 71 08. Oude
Heldenseweg (naast 13a) Maasbree”
Hulp in de huishouding gezocht voor
1x per 2 weken, woonhuis centrum
Panningen.
Tel: 06 41 49 94 87

om een reis te maken naar Thailand.
Die reis vond ze zo fantastisch, dat ze
daarna verkocht was. Dat jaar daarna
ben ik vijf keer op vakantie gegaan.
Toen hebben de we schade van de
voorgaande jaren ingehaald”, vertelt
Flip lachend.
Omdat backpacken het stel heel erg
trok, plande het koppel ruim twee jaar
geleden een wereldreis. Het was de
bedoeling om samen twee jaar weg
te zijn. Vanwege de coronapandemie
is dit echter maar een half jaar geworden. Een domper vindt Flip. “We had-

Puzzel

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.

Zoek je (part-time) werk in de food?
Wij hebben div. vacatures. www.bexbv.
nl/vacatures of 077 462 81 28
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.

1
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Huis verkocht, verbouwing of
nieuwbouw?
Te huur opslagruimte 06 21 27 15 02
Regioboedelopslag Beringe
AANBIEDING STRONG ANNANELLE: 2
voor €15.00 / 7 voor €50.00 Open za.
9.30-16.30 uur. 06 40 32 71 08. Oude
Heldenseweg (naast 13a) Maasbree

den onze baan en woning opgezegd
om rond te gaan reizen. We waren
een half jaar weg toen we in Colombia
te horen kregen dat het coronavirus
was uitgebroken in Nederland. Twee
weken daarna ontstond er ook paniek
in Colombia. Als toerist werd je daar
niet blij aangekeken op dat moment.
Maar omdat er paniek heerste, kon je
niet snel het land verlaten. Wij waren
nog optimistisch en dachten twee
maanden ergens te kunnen onderduiken om vervolgens onze reis te hervatten.” De coronapandemie hield
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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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echter aan en het stel was genoodzaakt
om haar plannen om te gooien. “We
boekten een vlucht naar Mexico. Maar
1 procent van ons brein dacht eraan om
naar Nederland te komen. We zaten
zo lekker in onze reis, dat we echt
nog niet naar huis wilden. Ik ben een
nuchter persoon en bleef rustig onder
deze situatie. Bo is normaal gesproken
snel ongerust, maar ze was gelukkig
net zoals ik nog steeds optimistisch.
Het was namelijk ook maar de vraag of
de vlucht naar Mexico door kon gaan;
veel vluchten die online werden aangeboden, vertrokken helemaal niet.”
Met geluk bereikte het stel Mexico,
waar ze nog een aantal relaxte dagen
hadden in een hostel. Volgens Flip werden ze uiteindelijk toch in de paniek
meegesleurd rondom het coronavirus
en besloten ze huiswaarts te keren.
Hier hadden ze achteraf geen spijt van.
“Onze gedachtes gingen van links naar
rechts. Toen we thuis waren, hadden
we nog steeds de illusie om na een
paar weken weer verder te reizen.
Na een tijd werd duidelijk dat dit niet
ging gebeuren, waardoor ik mijn oude
werk weer heb opgepakt.”
Voordat Flip op reis ging, werkte hij als
freelance online marketeer. Zijn werk
was om bedrijven online optimaal
te vermarkten. “Nadat ik weer thuis
was, heb ik dat werk weer opgepakt.
Daarnaast heb ik een eigen merk opgericht in het verkopen van fitnessbanden. Dat idee ontstond nadat ik een
boek las over Amazon, waarin met een
stappenplan werd omschreven hoe je
een eigen merk ontwikkelt en online

verkoopt. Omdat ik van sporten hou
en dit ook tijdens onze reis heb kunnen doen vanwege een vergelijkbare
fitnessband, kwam ik op het idee om
deze ook in Nederland te verkopen.
Dit product had ik hier nog nooit gezien.
Daarom zocht ik een leverancier en ben
gestart met de verkoop ervan.”
Ook Bo ging weer aan de slag met een
vaste baan. Toch bleef bij het stel de
behoefte om te reizen. Daarom kreeg
het stel het idee om zelf een camper te
bouwen met alle voorzieningen erin.
“Dat was destijds populair en omdat
we in coronatijd weinig konden doen,
hadden we tijd voor dit project. We
hadden daar helemaal geen ervaring
mee, dus het was best een impulsieve
actie. We kochten een bus en werkten
zeven maanden lang elk weekend in
de schuur van een vriend om de bus
te verbouwen tot camper. We zijn echt
geleefd in die tijd, maar het was superleuk om te doen. Ook werd in die tijd de
Instagrampagina Harriethecampervan
geboren, waarin we onze volgers lieten
zien hoe de verbouwing liep. We vonden het onder andere leuk om andere
mensen te inspireren.”
Toen de coronamaatregelen wat werden afgezwakt, grepen Flip en Bo de
kans om daadwerkelijk op pad te gaan
met de camper. Een week reisden ze
door Nederland en toen dat goed verliep, kozen ze voor een rondreis door
Europa. “We zijn uiteindelijk 4,5 maand
weggeweest. Omdat we weinig ervaring hebben met het rijden door de
bergen, was dat af en toe spannend.
We hebben geen pech gehad onderweg, dus waren heel tevreden. Je hebt
met een camper heel veel vrijheid.
Je kan overal naar toe gaan en er zijn
veel mogelijkheden om in het wild te
kamperen. Dat is aan de ene kant ook
een uitdaging, je moet erachter komen
welke plekken veilig zijn en het natuurlijk durven.”
Het reizen met de camper beviel heel
goed, maar Flip kwam erachter dat het
backpacken hem meer trekt. Dit omdat
je andere mensen ontmoet en in hostels ook de mogelijkheid hebt om wat
voor jezelf te doen. “Dat is in een kleine
camper niet het geval. Je bent vooral
op elkaar aangewezen, terwijl andere
mensen ontmoeten ook een heel fijn
onderdeel is van reizen.”
Het volgende doel is om een reis te
maken naar Midden-Amerika met een
backpack. De camper is daarom weer
verkocht. Naast dat het reizen blijft
kriebelen, is er ook de behoefte om
te settelen. “Reizen spreekt mij vooral
aan door de vrijheid die je ervaart.
Daarnaast zijn er zoveel mooie en bijzondere plekken op de wereld te zien.
Het geeft me ontspanning, omdat je
op reis nauwelijks wat aan je hoofd
hebt. Nu we weer thuis zijn, krijg je
veel prikkels. Het reizen heeft ons ook
veel gebracht. Aan de andere kant zien
we in onze omgeving dat vrienden zich
settelen en beginnen met gezinsuitbreiding. We wonen nu in een woonunit op
een kavel in Egchel. Het is de bedoeling
om hier binnenkort een huis te bouwen. Het reizen zullen we dan moeten
inpassen in ons huidige leven. Maar dat
zien we tegen die tijd wel.”
Tekst: Jeanine Hendriks
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15-vragen aan

Anouk Ottenheijm Kessel
bijna elke dag contact met haar ook
al zijn we allebei druk bezig met studie en werk. We proberen één keer
per week te gaan lopen met elkaar,
zodat we met elkaar kunnen kletsen.

Heb je plannen voor de zomer
vakantie?
Mijn plannen tijdens de zomervakantie weet ik nog niet helemaal zeker.
Ik ga in ieder geval werken tijdens
mijn zomervakantie en leuke dingen
doen met vrienden. Misschien dat
ik ook nog ergens naar toe ga, maar
dat weet ik nog niet zeker.

Heb je een bijbaantje?
Ik werk bij ijssalon Clevers in Kessel.
Ik ben daar meestal werkzaam in de
bediening. Eerst was ik werkzaam in
de afwas of bij handijs. Ik vind het
leuk om daar te werken, omdat je
met mensen bezig bent en je kunt
binnen het werken groeien. Ook vind
ik het leuk omdat ik leuke en gezellige collega’s heb. Naast dat ik bij
Clevers werk, help ik ook nog bij het
selectie turnen in Kessel.

Wat zou je doen als je de loterij
zou winnen?
Als ik de loterij zou winnen zou ik
een deel van het geld geven aan een
goed doel. Een ander deel van het
geld zou ik sparen voor als ik uit huis
ga wonen. Ook zou ik een deel van
het geld gebruiken om iets leuks te
gaan doen met de familie.

Wat is je favoriete dag?
Mijn favoriete dag is zaterdag.
Op deze dag hoef ik niet naar school
toe of te werken. Op deze dag kan ik
vaak leuke dingen doen. Soms ga ik
dan shoppen of afspreken met vrienden. Soms geef ik op zaterdag ook
training bij het turnen.

Wat is je favoriete stuk decoratie
in je kamer/huis?

Naam:
Leeftijd:
School:

Anouk Ottenheijm
18 jaar
Gilde opleidingen
Venlo
Woonplaats: Kessel

Wat voor reis zou je ooit willen
maken?
Ik zou graag een reis willen maken
naar Madeira. Ik ben hier al een
keertje geweest en toen heb ik echt
een leuke vakantie gehad. Het is
daar mooi weer en er is een mooie
omgeving. Ik weet nog niet met wie
ik deze reis zou willen maken.

Wat zou je graag nog willen leren
in je leven?
Ik zou graag willen leren hoe ik
noten moet lezen. Ik wil namelijk
graag piano leren spelen, maar dat
wordt erg moeilijk als ik nog geen
noten kan lezen. Het lijkt me leuk
om piano te kunnen spelen, zodat ik
later in mijn werk met de leerlingen
verschillende liedjes kan zingen met
de piano.

Wat deed je als kind het liefst?
Als kind ging ik na schooltijd het
liefst buiten spelen met mijn
vrienden. We gingen dan of in de
achtertuin spelen of bij de speeltuin. Nu zou ik dit niet meer zo snel
doen. Ik zie de jonge kinderen nu
wel eens in de speeltuin spelen
en dan denk ik soms: dat deed ik
vroeger ook.

Wat is je grootste talent?
Ik denk dat mijn grootste talent is
dat ik erg planmatig kan werken.
Hiermee bedoel ik dat ik duidelijk
en gestructureerd aan de slag kan
gaan en weet wat ik nog moet doen
gedurende een week.

Wat kan jou heel erg irriteren?
Het kan me irriteren als dingen echt
helemaal niet gaan zoals ik het me
bedacht had. Bijvoorbeeld als ik
gepland had om dan een opdracht
te gaan maken en het lukt me toch
niet om die te maken, dan kan ik me
daar aan irriteren.

Wat zou je doen als je nooit meer
hoeft te slapen?
Als ik nooit meer hoefde te slapen
zou ik meer tijd willen besteden aan
leuke dingen doen met vrienden en
familie. Ik zou dan vaker met vrienden afspreken of uitgaan en vaker bij
familie op bezoek gaan of een dagje
iets leuks gaan doen.

Wat is de laatste foto die je hebt
gemaakt?
De laatste foto die ik heb gemaakt
was een foto tijdens de meivakantie
aan het strand. We waren aan het
lopen over het strand en toen heb ik
een foto gemaakt van het uitzicht op
dat moment. Deze foto heb ik naar
de familie gestuurd.

Hoe heb je je beste vriend/vriendin ontmoet?
Mijn beste vriendin ken ik via school.
We zaten vanaf groep 3 tot de middelbare school bij elkaar in de klas.
Eigenlijk zijn we vanaf groep 3 goed
bevriend geraakt. En nu heb ik nog

Mijn favoriete stuk decoratie in mijn
kamer is een fotolijstje. Ik heb op
mijn kamer een fotolijstje met daarin
een foto met mijn zusje. Het is een
foto van een vakantie van een paar
jaar geleden. Die foto geeft me weer
herinneringen aan die vakantie.

Wat was de laatste serie of film
die jij heel erg leuk vond?
De serie die ik leuk vind is Goede
Tijden Slechte Tijden. Deze serie kijk
ik eigenlijk altijd. Als ik een aflevering mis dan kijk ik deze terug.
Ik ben deze serie gaan kijken omdat
mam deze serie ook altijd kijkt.

Wat is je favoriete herinnering
aan dit jaar?
Een leuke herinnering aan dit jaar
vind ik tot nu toe de koningsspelen. Tijdens de koningsspelen heb ik
meegeholpen met het organiseren
van die dag op de basisschool waar
ik stage loop. Ik heb samen met de
leerlingen de warming-up gedaan
en ik heb gedurende de dag een
groepje begeleid van de onderbouw.

Hoi

Column

Slapeloosheid
Daar lig je dan... te draaien en
te draaien. Daar lig je dan,
geen houding te vinden.
Als je te ver rolt, lig je alweer
tegen de ander aan. Dus draai
je weer je eigen kant op. Maar
daar heb je al zo lang stilgelegen dat het er helemaal warm
is geworden. Toch langzaam,
beetje bij beetje, schuifel je naar
de koudere ondergrond. Niet te
snel, want dan wordt het natuurlijk weer te koud. Wanneer je
de verdeling over warm en koud
hebt weten te maken, stil proberen te liggen. Maar daar gaat
je hand. Jeuk achter je oor, jeuk
op je arm. En weer te warm.
Overgevend aan de warmte blijf
je liggen. Je hoofd gaat praten, je
gaat piekeren. Heb je alles wel in
orde voor morgen? Had ik alles
wel afgesloten? Wat vond ik zo
leuk aan vandaag? En voor je het
weet, besef je je dat je niet lekker ligt, en begint het gevecht
weer.
Proberen comfort te vinden door
je benen op te trekken. Maar
daar is de deken te kort voor.
Half onder de deken, en half buiten de deken. Je probeert er niet
aan te denken. Maar toch, al snel
kruipt het kind in je naar boven.
Niet onder de dekens liggen, is
toch nog een beetje té eng.
Dan maar de deken, van je partner zijn helft, eigen maken.
Voorzichtig en vlug, bijna hardop
hopend dat je hem er niet mee
wekt. Tevergeefs, een beetje
gemompel luidt, terwijl de deken
met een greep compleet van je
af wordt getrokken. Dan maar
warmte zoeken bij je partner.
Terwijl je eigenlijk niet kan slapen als je een aanraking voelt.
Dan zo maar weer heel sloom
de deken om jezelf heen wikkelen, om je over te geven aan het
tamelijk frisse matras, doordat
het net niet bedekt was met een
deken. Dan toch nog even door
je telefoon neuzen. Dan denk
je moe genoeg te zijn, om dan
toch in slaap te geraken. Je legt
je telefoon weg. En daar begin je
weer opnieuw...
Daar lig je te draaien en te
draaien.
Daar lig je dan,
Geen houding te vinden.

Tekst: Mirthe
Mirthe
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Torenhoge energierekening is
deels eigen schuld
De kosten voor energie rijzen nog altijd de pan uit. Afgelopen week werd bekend dat huishoudens met variabele contracten per 1 juli nóg
dieper in de buidel gaan tasten: bij de maandelijkse afrekening is het bedrag onder de streep liefst dertig tot honderd euro hoger dan
voorheen. Toch stapt vrijwel niemand over naar een andere leverancier, terwijl dat in veel gevallen honderden euro’s op jaarbasis scheelt.
Er wordt desalniettemin veel geklaagd over de oplopende vaste lasten, maar zijn we daar niet deels zelf schuld aan?
Tal van redenen worden aangevoerd bij het
verklaren van de stijgende energiekosten. De
vaakst gehoorde: de oorlog tussen Rusland
en Oekraïne. Tóch verklaart dat maar een
deel van het verhaal, volgens de leveranciers
althans. Zij voeren onder andere ook de eerdere corona- en oliecrisis aan, waardoor de
energieprijzen eerder op een historisch laag
niveau stonden. Nu de economie weer is aangesterkt, stijgen de prijzen dus logischerwijs,
zo is de beredenering. Zij stellen daarmee dat
de recordprijzen tot stand komen door een

optelsom van meerdere factoren en niet enkel de
oorlog hier debet aan is.
De achterliggende reden zal veel huishoudens worst zijn: feit is dat zij meer dan ooit in
hun portemonnee worden geraakt. Deels is
dat echter ‘eigen schuld, dikke bult’, zo stelt de
Vastelastenbond. Deze vereniging voorziet haar
leden van praktisch advies en helpt bij het besparen op vaste lasten. Zij concluderen dat maar
weinig consumenten overstappen, nu er veel
onzekerheid is. En daarmee zijn particulieren een
dief van hun eigen portemonnee, is hun stel-

lige overtuiging. Het verschil in prijs tussen de
diverse aanbieders blijkt in sommige gevallen
namelijk levensgroot. De duurste vraagt voor een
kuub gas bijna een euro meer dan de goedkoopste. Overstappen loont in veel gevallen dus wel
degelijk. We klagen wel, maar ondernemen geen
actie: Zijn we daarom niet deels zelf schuld aan
die torenhoge rekening aan het eind van iedere
maand?
De torenhoge energierekening is deels eigen schuld.
Wat vindt u?

Bespreking poll week 21

Ik maak me zorgen over de apenpokken
Het ene virus is net de deur uit en het andere komt alweer om de hoek kijken. Nu de coronamaatregelen langzaam in Europa worden losgelaten,
is daar het apenpokkenvirus dat het nieuws haalt. Op grote schaal vaccineren voor het virus is tot nu toe nog niet aan de orde. Moeten we ons
echter zorgen gaan maken nu de apenpokken in negentien landen zijn ontdekt?
Frank Lemmen maakt zich geen zorgen. “Ik ben
vroeger al gevaccineerd voor de pokken dus dat
zal allemaal wel meevallen”, zegt hij. “Er wordt
weer flink gedramatiseerd.” Ook Nicole Pouwels

VVD

is er niet bang voor, maar geeft aan zich zorgen te
maken over de media en het kabinet. “Zij zaaien
angst”, zegt ze. “Zo corrupt en alles wordt getolereerd. Ze maken Nederland kapot, ik heb er geen

goed woord voor over.” Hetty Peeters-Van de Vondervoort is het hier mee eens. “Nee, ik maak me
absoluut geen zorgen”, geeft zij aan.

Coalitieakkoord Peel en Maas

‘Met lef en vertrouwen verder bouwen’ heet het nieuwe coalitieakkoord van de formerende partijen in Peel en Maas. Na veel aandringen
kreeg de gemeenteraad op dinsdag 24 mei dan eindelijk de kans om het nieuwe coalitieakkoord te bespreken. Oorspronkelijk was het namelijk
eerder naar de pers gestuurd dan naar de gemeenteraad. Een ‘foutje’ gaven de formerende partijen aan. Een gemiste kans, vindt de VVD.
Wij hadden het liefst een akkoord
gezien dat niet door de drie
partijen vooraf was dichtgetimmerd, maar waarover ook andere
partijen en inwoners hadden
mogen meedenken. We merken
dat vooral ‘verder bouwen’ in
het akkoord veel aandacht krijgt.
Het staat vol goede voorbeelden van zaken die de afgelopen
jaren zijn gerealiseerd en zaken

PvdA/GroenLinks

die al door de vorige coalitie zijn
opgestart. Maar voor ‘lef’ hebben we toch ver moeten zoeken.
De ambitie is vooral te lezen tussen de regels en zelden wordt
deze concreet. Een van de weinige zaken die wel is benoemd,
is het opstellen van een monumentenlijst. Jammer vinden wij
dat deze pas gemaakt gaat worden nadat het prachtige histo-

rische pand aan het Veersepad
in Kessel is gesloopt. Aan grote
thema’s zoals klimaatverandering
wordt naar onze mening te snel
voorbij gegaan en grote uitdagingen zoals de als maar stijgende
kosten voor levensonderhoud of
de krapte op de arbeidsmarkt
worden niet benoemd. De coalitie
gaf aan bij de begroting eind dit
jaar met een concretiseringsslag

te komen. Het is vooral te hopen
dat álle partijen, maar vooral ook
u als inwoner, vóór die tijd de
mogelijkheid krijgen om mee te
praten. De VVD zal in ieder geval
het proces kritisch blijven volgen,
maar dat bent u intussen wel van
ons gewend.

Fractie

Opdrachtfelicitatie voor nieuwe wethouders

De politieke kaarten zijn geschud. Er is een coalitie en een nieuw college. PvdA/GroenLinks mag de belangrijke rol van oppositie invullen.
We zullen ons met positieve scepsis kwijten van deze taak.
Onlangs is in een extra raadsvergadering het proces van coalitievorming en de inhoud van het
coalitieakkoord besproken. Daar
hebben wij als PvdA/GroenLinks
kenbaar gemaakt wat we van
beide zaken vinden. Het proces
verdient geen schoonheidsprijs en
de inhoud van het coalitieakkoord
blijft te vaag, terwijl inwoners
van Peel en Maas geconfronteerd
worden met urgente vraagstukken die om scherpe analyses,
heldere visies en concrete acties
vragen. Wij missen die in het

coalitieakkoord. De coalitiepartijen zijn echter uiterst tevreden
met dit akkoord en ze nodigen de
raad, inclusief de oppositie, uit
het akkoord mee uit te werken
en te realiseren. Geconfronteerd
met deze politieke situatie, gaan
we op positief-kritische wijze in
op deze uitnodiging. Bij de installatievergadering hebben wij de
voordracht van de vier wethouderkandidaten gesteund. Wij hebben hen veel wijsheid, daadkracht
en lef toegewenst en we hebben
toegezegd dat wij hen in voor-

komende gevallen een helpende
hand toe zullen steken. Soms in de
vorm van een adhesiebetuiging,
soms in de vorm van een pittig
debat of indringende vragen en
soms in de vorm van een correctievoorstel. Wij hebben de nieuwe
wethouders een felicitatieroos
aangeboden. Deze ging wel vergezeld met een opdracht voor iedere
wethouder om de komende maanden een daadkrachtige start te
maken met concrete maatregelen
om energiearmoede tegen te gaan
(Erik Nijssen), om de agrarische

ondernemingen meer in balans te
brengen met natuurwaarden en
met de gezondheid van ons allen
(Rob Wanten), om te zorgen dat de
dorpsvoorziening ‘hulp bij het huishouden’ vrijgesteld wordt van btw
(Anget Mestrom) en om snel een
stevig onderbouwde gemeentelijke
monumentenlijst te presenteren
(Machteld Beukema). En omdat het
nodig is, helpen we hierbij graag
een handje.
Annigje Primowees, Frits Berben,
Raf Janssen, raadsleden

TamTom

Column

Beestachtig
Na jarenlange onthouding,
onder andere als gevolg van
corona, zijn we weer eens met
het vliegtuig op vakantie
geweest. In de vertrekhal, we
vlogen vanaf Düsseldorf, was
het drukker dan in een mierenhoop. Al direct bij de ingang van
het vliegveld kwamen we
terecht in een lange rij voor de
incheckbalie, die als een kudde
makke schapen achter elkaar
aansjokte. Bij de security check
bleek de rij nog langer.
Daar werden we, met stemverheffing en korte blaffende zinnen, als paarden in het gareel
gedwongen.
Met behulp van hekken leidde men
ons naar het scanapparaat, zoals dat
gaat bij schapen waarbij gecheckt
moet worden of ze al dan niet
zwanger zijn. Dat je geen flesjes
drank mee het vliegtuig in mocht
nemen wisten we nog. Maar dat dat
ook geldt voor zaken als shampoo,
scheerschuim, zonnebrandcrème
et cetera, daar hadden we, om een
Nederlandse politicus aan te halen,
geen actieve herinnering aan.
We werden daarover, vermanend
en opnieuw blaffend, toegesproken
en ontdaan van al dat soort zaken.
Die verdwenen in de prullenbak.
Zelf werd ik nog eens, met extra
stemverheffing en blaf, toegesproken, omdat ik iets vergeten was op
de lopende band te leggen. In het
vliegtuig werden we vervolgens als
varkens in een veewagen boven op
elkaar gepropt, in slechte stoelen
zonder beenruimte waarin je je
nauwelijks kon bewegen.
Gelukkig waren de Griekse eilanden prachtig en de Grieken erg
vriendelijk, wat alles goed maakte.
Op de terugweg leek het wel
of men ons wilde compenseren
voor alle ellende van de heenreis.
Het vliegtuig was nagenoeg leeg
en we wandelden fluitend langs
de incheckbalie en security check.
Natuurlijk vergat ik ook nu weer om
een rekening van het hotel, die ik
snel even in mijn zak had gestopt,
op de lopende band voor het scanapparaat te leggen. De Griekse security medewerker stond erop dat die
alsnog door de scan ging, maar hij
snauwde en blafte er niet bij.
Alles bijeen hebben we een beestachtig goede vakantie gehad.
We denken er wel over om volgend
jaar gewoon weer met de auto te
gaan.
Tom van Bakel
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Raad discussieert over gang van zaken tijdens formatie

Meer openheid: ja, maar ‘noodzakelijke’
vertrouwelijkheid blijft
Waarom wil Lokaal Peel en Maas niet samen met de VVD en PvdA/GroenLinks in het
nieuwe college? Die vraag stond centraal in een speciale raadsvergadering, vorige week
dinsdag. De vergadering was aangevraagd door de twee partijen die buiten de boot zijn
gevallen. Zij vinden dat er openheid moet komen over de gemaakte keuzes. Met een
beroep op vertrouwelijkheid kon Lokaal Peel en Maas niet álles zeggen wat er besproken
is. Maar over bijvoorbeeld het dossier Hulp bij het Huishouden denken Lokaal en VVD heel
anders, zei formateur Sander Janssen.
Al snel na de verkiezingen van 16 maart kregen VVD en PvdA/GroenLinks van Lokaal Peel en
Maas-informateur Sander Janssen te horen dat zijn partij had gekozen voor CDA en D66 als
partners in de nieuwe coalitie. VVD en PvdA/GroenLinks kregen daarover naar eigen zeggen
nauwelijks uitleg, en ook het vervolg van de formatie vond achter gesloten deuren plaats.
Een slechte zaak, vinden VVD en PvdA/GroenLinks. Ze vroegen daarom om een speciale
raadsvergadering, voorafgaand aan de installatie van het nieuwe college (op 31 mei). Doel: tekst
en uitleg over het formatieproces én een openbaar debat over het kersverse coalitieakkoord,
dat de naam ‘Met lef en vertrouwen verder bouwen’ meekreeg.
‘Dit was een enorm gesloten proces’, zei PvdA/GroenLinks-fractievoorzitter Annigje Primowees
tijdens de vergadering vorige week. ‘Er gingen drie partijen aan de slag zonder dat je wist:
waarom die drie? En dan word je door de pers gebeld: kom je even commentaar geven op het
akkoord. Terwijl ik niet eens wist dat er een akkoord was!’
Vertrouwelijkheid nodig
Lokaal Peel en Maas-woordvoerder Erik Nijssen, die de coalitiebesprekingen namens Lokaal
overnam toen formateur Sander Janssen ziek werd, verdedigde de in acht genomen ‘noodzakelijke
vertrouwelijkheid’. De keuze voor CDA en D66 was voornamelijk ‘op basis van inhoudelijke
overeenkomsten’, en daarover zijn VVD en PvdA/GroenLinks wel degelijk telefonisch geïnformeerd,
zei Nijssen. Van het aanbod om dat in een persoonlijk gesprek verder toe te lichten is geen gebruik
gemaakt, zei Nijssen.
VVD en PvdA/GroenLinks voelden echter meer voor een toelichting in een openbare
raadsbijeenkomst. Ze vroegen daarom in de vergadering van 19 april, maar door de ziekte van
Sander Janssen ging dat niet door. Nijssen zei overigens te betwijfelen of zo’n toelichting veel zin
gehad zou hebben: vanwege de vertrouwelijkheid zou zo’n toelichting slechts tot algemeenheden
en clichés leiden (‘De sfeer is goed’), vond Nijssen. Hij zei verder met nadruk dat de drie nieuwe
coalitiepartijen niet vóór de verkiezingen al afspraken hadden gemaakt. Zowel VVD-fractievoorzitter
Teun Heldens als PvdA/GroenLinks fractievoorzitter Annigje primowees hadden daarnaar gevraagd.
VVD en PvdA/GroenLinks wilden over de gevolgde procedure de zaak niet op de spits drijven.
Wél wilden ze weten waarom Lokaal niet met hun in zee is gaan. Annigje Primowees vroeg zich ook
af waarom Lokaal Peel en Maas wél voor D66 had gekozen. Die partij heeft volgens haar inhoudelijk
toch veel overeenkomsten met PvdA/GroenLinks?
Hulp bij het Huishouden
Teun Heldens vroeg ook naar de keuze voor vier wethouders (3,8 FTE). Is dat niet te krap, gezien
de werkdruk bij het college?
Volgens Nijssen kunnen vier wethouders het werk best aan. Bovendien vermoeden ze dat méér
wethouders niet goed zou vallen bij de inwoners. Nijssen verwees naar Horst aan de Maas,
dat teruggaat van vijf naar vier wethouders.
Lokaal-fractievoorzitter Sander Janssen, die voordat hij ziek werd de leiding had in de

informatiegesprekken, ging in op de vraag waarom zijn partij niet met VVD en PvdA/GroenLinks
in zee is gegaan. Bij de VVD komt dat onder meer door hun standpunt over de Hulp bij het
huishouden. Dat wordt sinds enige jaren georganiseerd door de dorpen zélf, en de VVD is daar
als enige mordicus tegen. Bij PvdA/GroenLinks noemde Janssen de visie op de woningmarkt en
het beleid rond arbeidsmigranten als wezenlijke verschillen van mening.
‘Lef’ in coalitieakkoord
Het tweede deel van de vergadering ging over het coalitieakkoord (‘Met lef en vertrouwen
verder bouwen’). Dat is volgens Annigje Primowees zó algemeen ‘dat geen zinnig mens ertegen
kan zijn.’ Ook Paul Sanders (VVD) hekelde het gebrek aan duidelijkheid en cijfers, en miste ook
het ‘lef’ dat in de titel wordt genoemd.
Rob Wanten (CDA) wees Sanders erop dat het gaat om een coalitieakkoord en geen begroting.
Het lef zit er volgens Wanten onder meer in, dat de gemeente de randen van de regels opzoekt.
Ze kijkt vooral naar de bedóeling van regels en durft ruimte en vertrouwen te geven aan nieuwe
initiatieven.
Annigje Primowees zei in het coalitieakkoord een visie te missen op verbetering van luchtbodem- en waterkwaliteit in het buitengebied. ‘Het zou fijn zijn als het CDA dáárin meer ‘lef’
zou tonen.’ En ze vroeg D66 naar de door die partij zo gepropageerde bestuurlijke vernieuwing.
Zoals bekend stierf enkele jaren geleden een proef met een Sociale Raad van uitgelote burgers
een vroegtijdige dood. D66-fractievoorzitter Omar Al Khader verwees naar een passage in
het coalitieakkoord over ‘experimenten in relatie tot bestuurlijke vernieuwing, met als doel
inwoners actiever te betrekken bij de gemeenteraad.’ Hij zei dat zijn partij graag samen met de
raad wil nadenken over een nieuw experiment.
Inhoud leidend
Primowees en Heldens spraken de wens uit dat de coalitie waar mogelijk samen met de
oppositie op zal trekken. ‘Ik hoop dat niet de getallen (de opgetelde zetels van de coalitie,
red.) leidend zijn, maar de inhoud’, zei Annigje Primowees. Heldens pleitte ervoor om ‘buiten
dichtgetimmerde akkoorden om, meerderheden te zoeken.’
Rob Wanten (CDA) zei genoeg aanknopingspunten daarvoor te zien: ‘We gaan niet alleen zetels
tellen.’ Hij verwees naar de laatste paragraaf van het coalitieakkoord. Daarin schrijven de
drie partijen dat ze graag het gesprek aangaan met de hele raad en de samenleving over het
actualiseren van het beleid voor de komende jaren.
Aan het einde zei Teun Heldens blij te zijn dat deze vergadering had plaatsgevonden. Wat zijn
partij betreft wordt een dergelijke openbare bijeenkomst over de formatie nu standaard
praktijk, voorafgaand aan de beëdiging van een nieuw college. ‘Nu kan de beëdiging op 31 mei
een feestelijk moment worden’, aldus Heldens.
Erik Nijssen zei met tevredenheid terug te kijken op het formatieproces, maar zag ook verbeterpunten. Zoals het structureel inbouwen van een raadsvergadering als deze, waarin de formatie
en het coalitieakkoord zo open als mogelijk is worden besproken.

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

info@peelenmaas.nl
06 - 1804 7445

www.peelenmaas.nl

Lokaal Peel en Maas

Samen duurzaam verder bouwen
We zijn met zijn allen op weg naar een duurzamere samenleving.
Nieuwe vormen van energieopwekking zijn daarin onvermijdelijk.
Essentieel vinden wij dat de hierbij behorende aanpassingen in de
omgeving in proportie blijven. Het aandeel van de natuur, het groen in
onze gemeente en de biodiversiteit mogen zeker niet uit het oog
verloren worden. Ook zullen wij ons de komende jaren gaan focussen
op energiebesparing. Wat we niet gebruiken, hoeven we ook niet op te
wekken.
Binnen gemeenschapsontwikkeling
neemt overleg een belangrijke
rol in. Regelmatig is dat op
individueel niveau, en ook in de

dorpsoverleggen worden vaak en
veel nuttige gesprekken gevoerd.
Wij geven het buitengebied graag
een plaats aan de gesprekstafels.

Het buitengebied is immers
een belangrijk onderdeel van
de gemeenschap en hierin
liggen de komende jaren grote
uitdagingen. Samen met inwoners
en ondernemers pakken wij deze
uitdaging op om goed wonen,
werken en recreëren in het
buitengebied ook in de toekomst
mogelijk te maken.
Wij vinden het belangrijk dat onze
kinderen veilig naar school en
weer naar huis kunnen. Daarnaast

moedigen wij kinderen aan om
meer buiten te spelen. Veiligheid
op straat en veilige wegen
heeft hierbij prioriteit. Behalve
voor kinderen is gezondheid en
bewegen natuurlijk voor alle
inwoners van belang en ook hier
geven wij graag extra invulling aan.

Erik Nijssen

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.
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Tijdelijke vaccinatielocatie in
Panningen
GGD Limburg-Noord opent tijdelijk een vaccinatielocatie in gemeenschapshuis In Kepèl in
Panningen. Wilt u een eerste of tweede coronaprik, booster- of herhaalprik halen? U kunt
zonder afspraak binnenlopen voor een prik of meer uitleg.

Huis van de Gemeente gesloten
Gemeente Peel en Maas
• Maandag 6 juni (Tweede Pinksterdag) gesloten
Bibliotheek
• Maandag 6 juni (Tweede Pinksterdag) gesloten
WegWijzer Vorkmeer
• Maandag 6 juni (Tweede Pinksterdag) gesloten

Maandag 6 juni

Tweede Pinksterdag geen
afvalinzameling
De afvalinzameling van maandag 6 juni (Tweede Pinksterdag) verschuift naar
zaterdag 4 juni. Kijk voor de online afvalkalender op onze website:
http://afvalkalender.peelenmaas.nl. Vul hier uw postcode en huisnummer in.

Openingstijden en adres
Gemeenschapshuis In Kepèl is open als vaccinatielocatie tussen 10.00 en 17.00 uur op 1, 2, 15,
16, 29 en 30 juni en 13, 14, 27 en 28 juli. Het adres van gemeenschapshuis In Kepèl is Kerkstraat
27 in Panningen. De ingang is via de Nijverheidsstraat.
Meer informatie
Kijk voor de meest actuele informatie op www.ggdlimburgnoord.nl.

Dinsdag 7 juni 2022

Raadsvergadering
De raadsvergadering start om 19.30 uur en vindt plaats in de Raadzaal van het Huis
van de Gemeente.
Graag informeren wij u als inwoner en/of geïnteresseerde over het volgende:
• De publieke tribune is opengesteld.
• Geïnteresseerden die de raadsvergadering willen bijwonen, kunnen plaats nemen op
de publieke tribune.
• Daarnaast kunnen geïnteresseerden de raadsvergadering digitaal volgen via de
website. Dat kan live, maar u kunt ook op een later moment terugkijken.
• Wilt u gebruik maken van het spreekrecht? Meldt u zich hiervoor aan vóór maandag
6 juni, 19.30 uur bij de griffie (via griffie@peelenmaas.nl of 077-306 66 66).
De agenda, bijbehorende stukken, livestream en actuele informatie van de
raadsvergadering vindt u op https://peelenmaas.bestuurlijkeinformatie.nl
U kunt de agenda en bijbehorende stukken ook in komen zien in het Huis van de Gemeente.
Op de agenda staan de volgende inhoudelijke onderwerpen:
• Toezeggingenlijst gemeenteraad en de Afdoeningslijst moties
• Vaststelling besluitenlijsten van:
- raadsvergadering van 19 april 2022
- extra raadsvergadering van 24 mei 2022
- buitengewone raadsvergadering van 31 mei 2022
• Ingekomen stukken
• Zienswijzen gemeenschappelijke regelingen
• Uitgangspunten Businesscase Kindcentrum De School Maasbree
• 3e envelop Investeringsagenda Regio Noord-Limburg
• Vaststellen bestemmingsplan “Paardenhouderij Langstraat 18 in Meijel”
• Vaststellen “Bestemmingsplan Nederweerterdijk 29-31 Meijel”
• Vaststellen “bestemmingsplan Valkerheideweg 1 Maasbree, wijziging bestemming
Agrarisch - Intensieve veehouderij naar Agrarisch – Grondgebonden”
• Benoeming nieuw lid Gemeenschappelijk orgaan toezicht op het primair openbaar
onderwijs (GOTPOO)
• Toelating nieuw raadslid fractie Lokaal Peel en Maas
• Benoeming commissielid fractie PvdA/GroenLinks
• Benoeming tijdelijk plaatsvervangend griffier en commissiegriffier

Tip: met een paar klikken voegt u alle data toe aan uw eigen digitale agenda.

Milieupark gesloten

Maandag 6 juni (Tweede Pinksterdag) is het Milieupark gesloten.

WhatsApp

Gemakkelijk
Gemakkelijk en
en snel
sneleen
eenberichtje
berichtjesturen
sturenvia
via
WhatsApp nummer
WhatsApp
nummer 06
06--1804
18047445
7445
Wij beantwoorden
beantwoorden WhatsApp
WhatsAppberichten
berichten
maandag
t/m
vrijdag
van
08.30
tot17.00
17.00uur
uur
maandag t/m vrijdag van 08.30 tot

Bekendmakingen

In dit overzicht staan alle bekendmakingen van vorige week. Meer informatie
over de bekendmakingen leest u op www.officielebekendmakingen.nl >
zoekterm ‘Peel en Maas’ U kunt aan dit overzicht geen rechten ontlenen.
Plaats/locatie

Straat/omschrijving

Baarlo
Baarlo
Helden
Helden
Kessel
Kessel
Maasbree
Maasbree
Maasbree
Maasbree
Maasbree
Meijel
Panningen

Graaf van Kesselstraat 3
Grotestraat 11
Keup 11, Keup ong., Baarloseweg ong.
Mariaplein 1
Donk 26-28
Haagweg 23
Dorpstraat 4
Heierveldlaan 10
Rijksweg A 67 8
Vlasbemt 20
Zonneveld 11
Langstraat 18
Tuindersweg 12

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

info@peelenmaas.nl
06 - 1804 7445

www.peelenmaas.nl
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Thuisploeg is efficiënter dan gasten

Grashoek verslaat Neerkandia
Op bezoek bij Grashoek was Neerkandia zondag 29 mei de betere ploeg. Omdat de thuisploeg effectiever was,
bleven de punten toch in Grashoek. Na een half uur stond een voorsprong van 2-0 op het scorebord. Pas in de
tweede helft wist Neerkandia één van haar vele kansen om te zetten in een doelpunt: 2-1.

De openingsfase was voor de bezoekers. Voordat het eerste kwartier voorbij was had Neerkandia al
twee opgelegde kansen gecreëerd.
Het leek slechts een kwestie van
tijd voor de openingsgoal in het
voordeel van de gasten zou vallen. Het tegendeel was het geval:
de Neerkantse verdediging legde
de rode loper uit voor Grashoekmiddenvelder Coen Gommans. Diens
schuiver in de linkerbenedenhoek
was keeper Jur Pijnenburg te machtig: 1-0. De 2-0 viel na een half uur,

toen Chris Hunnekens aan het eind
stond van een fraaie combinatie. Na
rust oogde het spel van de bezoekers zorgvuldiger en sneller dan in
de eerste helft. Door vroeg te storen
probeerden ze Grashoek tot fouten te dwingen. Net als in de eerste helft ontstond het eerste gevaar
weer voor de Grashoekse goal, zij
het zonder dat het scorebord moest
worden bediend. Dat moest wel toen
na een kwartier de Neerkantse aanvaller Swinkels de ruimte kreeg voor
een rush en een verwoestend schot:

2-1. De beer was los en de druk
op Grashoek werd steeds groter.
Beide keepers wisten een strafschop
te stoppen. Het tekende de wedstrijd
en verhoogde de spanning. Het laatste kwartier was groots voetbal ver
te zoeken. Voor Grashoek werd het
een kwestie van overleven en de
gasten werden almaar slordiger.
Daardoor bleef het bij een terechte
2-1 overwinning voor Grashoek.
Tekst: Frank Schilder, SV Grashoek
Beeld: Jac Haenraets

René Custers Limburgs
kampioen Eventing
Het outdoorseizoen is weer van start. De eerste eventingwedstrijd
van Limburg werd zondag 29 mei verreden in het Limburgse
Kronenberg. Dit was tevens de Limburgs Kampioenschappen
eventing. Hier reed René Custers met Harley van de Boshei in de
klasse L. René reed zijn eerste L eventing wedstrijd en werd
Limburgs kampioen.

Uitnodiging
40 jaar
jubileumfeest
Ondernemers Zuid bestaat 40 jaar! Dat willen we graag vieren met
al onze leden en oud-leden op vrijdagavond 1 juli 2022, vanaf
20.00 uur bij de Koncurrent in Panningen.
Aanmelden kan via info@ondernemerszuid.nl of 077-306 33 06.

De Heldense Kantoor Installaties is een onderneming waarvan je weet dat je er terecht kunt voor alles wat met het
kantoor te maken heeft. Het assortiment en het aanbod is veelomvattend; je vindt er alles op het gebied van
kantoorbenodigdheden, kantoormachines, meubilair, facilitaire artikelen, multifunctionals, toners en cartridges.
Daarnaast verzorgen wij ook onderhoud en reparaties, hebben wij een eigen copy corner en kun je bij ons terecht voor
een totaal ontwerp voor je kantoor/leefruimte.

Medewerker Commerciële Binnendienst m/v
Functieomschrijving:
Het verkopen van producten uit ons brede assortiment in onze winkel en afhandelen van
bestellingen. Administratieve taken zoals: het afwikkelen van offertes, orders, facturen en
mailopvolging. Meewerken aan marketing- en verkoopacties.
De volgende kernwoorden zijn op jou van toepassing:
• MBO werk- en denkniveau
• Ervaring in een vergelijkbare functie/branche is een pré maar niet noodzakelijk
• Stressbestendig, zelfstanding en nauwkeurig
• Beheersing van Nederlandse taal in woord en geschrift
• Goede communicatieve vaardigheden
• Klantgericht, enthousiast en flexibel
• Hands-on-mentaliteit, accuraat, betrouwbaar en collegiaal
• Bereidt om 1x in de 3 weken op zaterdag te werken
Wij bieden:
• Uren in onderling overleg. Zowel parttime als fulltime is mogelijk
• Uitdagende en afwisselende functie met uitzicht op vast dienstverband
• Een prettige werksfeer met enthousiaste collega’s
• Goede arbeidsvoorwaarden conform CAO
• Geen koopavond en koopzondag
We nodigen ook schoolverlaters uit om te reageren!

Geïnteresseerd?
Solliciteer dan, voor
20 juni, door je cv en een
korte motivatiebrief te
sturen naar
joyce@heldense.nl
t.a.v. mevr. Peeters-Bouten.
Wil je meer informatie?
Bel dan 077 3071970 en
vraag naar mevr. PeetersBouten.

Heldense
Kantoor Installaties
Rieterlaan 2
5981 DA Panningen
www.heldense.nl
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Baarlo laat ook tegen MMC
Weert kans op zege liggen

Maasbrees kwartiertje

Kampioen MVC’19 wint
wederom wedstrijd
Het eerste elftal van MVC’19 uit Maasbree heeft op zondag 29 mei
een wedstrijd gespeeld tegen RKVV Haelen. De Maasbreese ploeg,
die al gekroond is tot kampioen, heeft de wedstrijd tegen Haelen
gewonnen met 4-0.

Net als een week eerder in het duel met Sportclub Irene liet Baarlo ook in het thuisduel tegen MMC Weert op
zondag 29 mei weer de nodige kansen liggen op de overwinning, die gezien de veldverhoudingen verdiend en
volkomen normaal zou zijn geweest. Het ene, magere, winstpunt was voor Baarlo wel voldoende om op eigen
kracht de (eervolle) tweede plaats zeker te stellen, waardoor de ploeg de eerste ronde van de promotie-nacompetitie mag overslaan én met een thuisduel de tweede ronde in gaat, waarin een finaleplek de inzet is.

Baarlo-debutant Freek Berghuis snelt langs een Weerter-opponent.

MVC’19 speler Marco Daniëls stond
niet opgesteld in verband met
een blessure. De gebroeders Ron
en Paul van den Kerkhof en Rob
Custers zaten op de bank als reserves. De wedstrijd begon met kansen voor Haelen. MVC’19 doelman
Tim van Renselaar wist de ballen uit het net te vissen en hield
zijn doel schoon. Na 34 minuten
begon MVC’19 aanvallend warm te
draaien. Het lukte de ploeg echter niet om de kansen te verzilveren. In de 38e minuut kwam
hier verandering in. MVC’19 speler
Bart Crienen verzorgde een aanval op Joris Timmermans, die de
bal vervolgens in het doel wist te
mikken.
Voor de rust kreeg MVC’19 nog
een paar kansen, maar de keeper van Haelen hield alles tegen.
Na de rust ontstonden er ook een
paar kansen voor het team uit
Haelen. In de 67e minuut werden
Erik Schoof, Yannick Muijsenberg
en Juul Albers vervangen door

Rob Custers, Paul en Ron van den
Kerkhof. MVC’19 ging op jacht naar
een hogere score. Rob Custers
bracht in de 80e minuut Ron
van den Kerkhof in stelling.
De Maasbreese schutter scoorde,
waardoor het 2-0 kwam te staan.
De opgerukte Paul van den
Kerkhof stond aan de wieg van
de derde Maasbreese treffer in de
84e minuut. Mike Peeters verzilverde zijn voorzet. Het werd
uiteindelijk nog 4-0. In de 89e
minuut was het weer Rob Custers,
die Ron van den Kerkhof in staat
stelde zijn 19e treffer van het
seizoen te maken. In de slotminuten mocht de 20-jarige JanJaap Driessen zijn debuut maken
in het eerste elftal. De wedstrijd
werd uiteindelijk met 4-0 door
MVC’19 gewonnen. Op Tweede
Pinksterdag speelt MVC’19 een
uitwedstrijd tegen Merefeldia in
Nederweert.

Vanaf het begin- tot het eindsignaal
was Baarlo de bovenliggende ploeg
in het duel met MMC Weert. Al bij de
eerste de beste aanval hing de openingstreffer in de lucht. Jordi Peeters
kopte de bal echter over het gapende
doel. In het verloop van de eerste
helft waren er onder andere nog
riante kansen voor Michiel Hanssen,
weer Jordi Peeters en Frank Peeters,

maar die bleven onbenut. Aan de
andere kant bleef de hechte Baarlodefensie vrij gemakkelijk overeind bij
de tegenstoten van de gasten. Ook na
de rust bleef het relatief rustig voor
het doel van Baarlo sluitpost Jeffrey
Schouenberg. Opnieuw was er een
veldoverwicht en kansen voor Baarlo
om het duel naar zich toe te trekken. Maar ook nu lukte het maar niet

de bal in het doel onder te brengen.
In de slotfase mochten de jeugdige
Freek Berghuis en Siem van Hees nog
verdienstelijk debuteren van Baarlotrainer Tim Nabben. Het bleef echter bij een bloedeloos 0-0 gelijkspel,
waarmee de gasten duidelijk meer
tevreden waren dan de roodzwarten.
Tekst en beeld: Len Gielen

39e VC Kessel
Hemelvaartsvolleybaltoernooi
Sportpark De Roode Egge in Kessel was tijdens Hemelvaartsdag traditiegetrouw het toneel voor het VC Kessel
Hemelvaartsvolleybaltoernooi. Het was op donderdag 26 mei de 39e editie, na een onderbreking van twee jaar.

Tekst: Mat Nellen

Jumping Peel en Maas
verplaatst naar 2023
Wegens onvoorziene omstandigheden kan Jumping Peel en Maas
dit jaar geen doorgang vinden. De organisatie van het nationale
springconcours dat jaarlijks bij Stal Hendrix in Kessel plaatsvindt,
heeft na goed overleg besloten het evenement in 2022 over te
slaan.
Het grasveld bij de familie Hendrix
in Kessel blijft dit jaar ongemoeid.
Het wedstrijdprogramma is desondanks niet volledig van de baan,
daar de finale van de Stal Hendrix
competitie wel door zal gaan. Een

nieuwe locatie voor de finale wordt
zo spoedig mogelijk bekendgemaakt. De organisatie stelt alles
in het teken om het evenement in
2023 weer terug op de kalender te
zetten.

Vanaf het begin van de dag werd er
door de teams gestreden voor de
hoogste eer op verschillende niveaus.
Aan het eind van de dag kwamen
de winnaars naar voren. Tussen deze
winnaars zaten een aantal bekende
namen van teams zoals Jip zon-

der Janneke en Schwimpies on Tour,
die al vele edities van de partij zijn.
Daarnaast zaten er ook nieuwe winnaars bij.
Na afloop van de wedstrijden was
het tijd voor het ‘Gaan voor Goud’
toernooifeest. Onder leiding van de

DJ werd er op het terras en in de
feesttent nog lang gevierd en teruggekeken op een geslaagd VC Kessel
Hemelvaartstoernooi. Volgend jaar
vindt de jubileumeditie plaats,
wederom op Hemelvaartsdag.
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Grote oogst aan medailles
SC Pareja
SC Pareja ging op zaterdag 21 en zondag 22 mei naar Weert voor
het finaleweekend van dit seizoen. Overladen met 32 medailles
keerden de turnsters vanuit de Weertse turnhal terug naar Peel en
Maas.

Jasper Kovacs uit Kessel derde
tijdens powerlift wedstrijd
Als nieuwkomer binnen de junioren nam Jasper Kovacs uit Kessel deel aan het Nederlands kampioenschap
powerliften junioren. Met een totaal van 577,5 kilo eindigde hij op de derde plek. Dat verschilde 10 kilo met
de eerste plek en 5 kilo met de tweede plek. “Ik ben zeer tevreden met de squat van 210 kilo en deadlift van
227,5 kilo. Door kramp bij de eerste bench en een afgekeurde tweede beurt, is de bench niet verlopen zoals
gepland en heb ik een bench van 140 kilo neer kunnen zetten. Het was een mooie wedstrijd en de nummer
één en twee zijn nu in hun laatste jaar binnen de junioren (23) wat zou betekenen dat de toekomst er goed
uitziet”, aldus Jasper Kovacs.

Zaterdag waren er voor de middenbouw de meerkamp en de
toestelfinales. Zeventien turnsters van Pareja, verdeeld over
verschillende niveaus, hadden
zich hiervoor weten te plaatsen.
Lize van Mullekom mocht voor de
meerkamp de derde plaats van
het podium betreden. Bovendien
behaalde ze bij balk ook nog eens
een tweede plaats. Jans van den
Berg wist brons te behalen bij balk
en goud op sprong. Zondag 22 mei
stonden de toestelfinales voor
alle keuzeturnsters op het pro-

gramma. In totaal mochten 28 turnsters van Pareja deelnemen aan
deze wedstrijd, verdeeld over de
verschillende niveaus. Met 96
toestelfinales werd het voor de
leiding een bijzonder drukke dag.
Pareja behaalde bij de sprong vier
gouden, twee zilveren en twee
bronzen plakken, op de brug drie
gouden, een zilveren en een bronzen, op de balk een gouden en
twee zilveren en op de vloer vier
gouden en zilveren en bronzen
medailles.

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste fulltime medewerker als versterking voor ons kleinschalige team.

Panningen wint in
Grubbenvorst

ALLROUND MEDEWERKER

Het eerste elftal van Panningen trad zondag 29 mei onder een dreigende wolkenhemel aan tegen het eerste elftal van GFC’33. In een
wedstrijd waarbij voor Panningen niets meer op het spel stond,
trokken de groenwitten met 1-3 aan het langste eind.

• Jij werkt graag buiten en bent in staat om fysiek werk
te verrichten. Je bent representatief, secuur en flexibel
en je hebt een goede beheersing van de Nederlandse
en Duitse taal.
• Je kunt goed samenwerken maar daarnaast ook
op zelfstandig niveau aan de slag en beslissingen
nemen. In de basis werk je van maandag tot en met
vrijdag, maar je vind het geen probleem om daarnaast
geregeld op zaterdagen te werken.
• Je hebt basiskennis van de digitale wereld en bent in
staat om licht administratief werk te verrichten.
Tot deze functie behoren zeer diverse werkzaamheden.
Denk hierbij aan boswerkzaamheden (met kettingzaag en
bosmaaier), het machinaal delven van graven,

ONTMOETINGSCENTRUM
NATUURBEGRAAFPLAATS
VENLO- MAASBREE

(m/v fulltime)

het voeren van informatiegesprekken, administratie,
het beantwoorden van de telefoon en het mede beheren
van de digitale agenda, het begeleiden van begravingen
en bijzettingen.
WIJ BIEDEN
Wij bieden een afwisselende baan waarbij je werkzaam
bent in een mooie omgeving. Je werkt in een fijn team
van collega’s en je kunt veel voldoening vinden in deze
functie. Bij dit alles hoort een passend salaris.
GEÏNTERESSEERD?
Past het bovenstaande profiel bij jou? Aarzel dan niet
en stuur je motivatiebrief en CV voor 17 juni naar
annemieke@natuurbegraafplaats.nl

Provincialeweg 1, Maasbree | Tel: 077 208 60 26
venlomaasbree@natuurbegraafplaats.nl
www.natuurbegraafplaats.nl

Het aantal toeschouwers van
Grubbenvorster komaf was op
de vingers van twee handen te
tellen. Voeg daarbij een tiental Panningse tifosi en de sfeer
rond deze wedstrijd is geschetst.
Hoewel er dus weinig op het spel
stond, oogde Panningen het eerste half uur gretig, daartoe ook
aangezet door een fanatiek coachende trainer Naard Vaes. Beide
ploegen waren slechts sporadisch
gevaarlijk. In de 31e minuut kreeg
de Grubbenvorster verdediging
de bal niet weg voor het doel
en werd het prijsschieten voor
Panningen. Sonny Hermkens, zoon
van oud-Panningen doelman Jos
Hermkens, wist het schot van Roy
Cuppen nog te blokken. Maar uit-

eindelijk klaarde Dion Cuijpers
de klus: 0-1. De eerste en enige
kans voor GFC in de eerste heft
leverde ook resultaat op: onnodig balverlies aan Panningse zijde
bracht Willem Breukers alleen
voor Panningen-doelman Jordy
Nelissen. Breukers maakte geen
fout: 1-1. In de 45e minuut reageerde Jordi Kirkels attent op een
fout in de Grubbenvorster verdediging en scoorde 1-2. In de tweede
helft was Panningen de betere.
Het gaf geen kansen weg, maar
creëerde zelf ook weinig. Het was
uiteindelijk Bas Wilms die in de
79e minuut de 1-3 eindstand op
het bord zette.
Tekst: SV Panningen
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Egchel wint laatste
thuiswedstrijd
Egchel heeft zondag 29 mei de laatste thuiswedstrijd van het seizoen
weten om te zetten in een 2-1 overwinning. Crescentia uit het Weerter
kerkdorp Tungelroy was het slachtoffer. Op de overwinning viel weinig
aan te merken, al had de score hoger kunnen uitvallen.
Egchel kon in deze wedstrijd weer
beschikken over aanvoerder Colin
Bruisten die door blessureleed lange
tijd had ontbroken. In de eerste
minuut kreeg Lex Verstappen al een
dot van een kans maar hij miste jammerlijk. Na wat schoten over en weer
die allemaal naast het doel verdwenen, kwam de thuisploeg in de 19e
minuut op voorsprong. Een vrije trap
van Colin Bruisten verdween ineens in
het doel: 1-0. Vlak voor rust ontstond
enige opwinding over het al dan niet
uitdelen van een gele of rode kaart
aan de gasten. Uiteindelijk bleef het
bij een vrije trap zonder gevolgen.
Direct na de thee leidde een prima
aanval van Egchel tot de 2-0. Luc

Crommentuijn bracht Paul Ververgaert
in stelling. Die legde keurig af op
Frank Gielen die simpel de 2-0 liet
aantekenen. De oranjehemden kregen
vervolgens diverse mogelijkheden om
het duel in het slot te gooien maar
sprongen er slordig mee om. Luuk
Timmermans loste Stefan Schroen af.
In de laatste tien minuten kwamen de
bezoekers nog fel opzetten. Ze kregen ook nog wat kansen maar keeper Kars Titulair wist zijn doel schoon
te houden, totdat Remco Koppen in
de laatste minuut voor de eretreffer
zorgde: 2-1.

Tekst: SV Egchel

Dertig seizoenen

Helden neemt afscheid
van Ed en Bart
Edwin Heuvelmans en Bart Raijmakers speelden zondag 29 mei hun
laatste thuiswedstrijd voor het eerste 11-tal van vv Helden. Ze zijn
samen goed voor dertig seizoenen in Helden 1.

BEVO 4 kampioen
BEVO 4 is zondag 29 mei ongeslagen kampioen geworden. Na 21 wedstrijden (allen gewonnen) is BEVO 4
niet meer in te halen. Als ook de 22e wedstrijd wordt gewonnen is dit een nieuw clubrecord. Dit na de
monsterscore van enkele weken geleden (0-30) tegen Panningen. Bovendien werd er in deze wedstrijd tien
keer gescoord door Rob Minten, wat ook een nieuw clubrecord werd.

Looking for a career in logistics?
Looking for a career in logistics?
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Edwin (34) begon met voetballen in
1994, bij de F-jes. Precies negen jaar
later, in 2003, maakte hij zijn debuut
op 16-jarige leeftijd in het eerste elftal
van Helden. Nu, achttien seizoenen
later, is het mooi geweest. Stoppen
met voetbal doet hij niet. Volgend seizoen zal hij zich melden bij Helden 3,
dat kampioen werd in de 3e klasse.
Bart (31) was 5 jaar toen hij in 1996
voor het eerst de voetbalschoenen
aantrok. Daarna heeft hij ze niet meer
uitgedaan. Hij maakte zijn debuut
in 2009, in de uitwedstrijd tegen SC
Irene en speelde vervolgens twaalf
seizoenen op rij in het eerste van
Helden. Bart heeft aangegeven even
een sabbatical te houden van één

jaar en daarna te kijken of hij nog zal
gaan voetballen. Hij blijft wel lid van
de club en ook zijn vrijwilligerstaken
hangt hij zeker niet aan de wilgen.

Mooiste herinnering
Beiden herinneren ze zich nog
hun mooiste moment bij Helden
1. Dat was in 2011, de kampioenswedstrijd in Nederweert (toen ook
tegen Merefeldia). Het was die assist
van Bart op Edwin, die de 0-1 binnenschoot en daarmee het kampioenschap voor Helden 1 bezegelde.
Afgelopen zondag namen de heren
ook afscheid in stijl: Helden won met
2-0 van Merefeldia.
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Startpunt in Meijel

Voorinschrijving Fiets4Daagse
De Peel gestart
Na een noodgedwongen pauze van twee jaar door corona, staat de
Fiets4Daagse De Peel dit jaar weer te trappelen om deelnemers te
verwelkomen op een van de startlocaties. De 45e Fiets4Daagse
De Peel wordt gehouden van dinsdag 26 tot en met vrijdag 29 juli.
Om het recreatieve karakter te benadrukken gaat de
Fiets4Daagse zoveel mogelijk over rustige wegen door
bosrijke natuurgebieden in
de Peel en langs de Maas.
Op het programma staan vier
dagen recreatief fietsen in de
Limburgse en Brabantse Peel, de
Kempen, de Meijerij en Belgisch
Limburg. De vier startplaatsen
zijn Deurne, Meijel, Stiphout
en Weert. Op alle startplaatsen

is voldoende parkeergelegenheid. Zoals vanouds is het weer
mogelijk dagelijks vanaf een
andere startplaats te vertrekken.
Alle routes zijn bewegwijzerd en
duidelijk beschreven of op GPS.
Vertrekken is dagelijks mogelijk
tussen 09.00 en 13.00 uur. De
eindcontrole sluit om 17.00 uur.
Voorinschrijven voor vier dagen
met een korting kan tot 20 juli
via de website van de organisatie www.fiets4daagsedepeel.nl

Padelbanen Tonido Baarlo geopend

Hengelsportvereniging Helden

Oscar Huidekoper wint vijfde
wedstrijd
De vijfde viswedstrijd van dit seizoen van Hengelsportvereniging
De Ruisvoorn vond op zondag 29 mei plaats aan de Breeërpeel in
Helden. Het deelnemersveld ging na de loting om 09.00 uur aan de
slag voor de ‘Staalbouw Jabekon’ prijzen. Oscar Huidekoper wist
de wedstrijd te winnen.
De vangst werd om 12.00 uur
gewogen. Oscar Huidekoper bleek
5.675 gram uit het water gehengeld te hebben. Daarmee werd
hij de winnaar van de wedstrijd.
Joris van Eekeren werd tweede
met vangst van 5.025 gram. Op de
derde plaats eindigde Albert Trines
met 4.850 gram. Op korte afstand
completeerden Pieter Trines met
4.300 gram en Sjaak Maassen met
4.100 gram de top 5.

Daags voor deze wedstrijd vond
de ‘JD Floats’ nationale hengeldag
plaats. Een wedstrijd bestaande uit
koppels van een jeugd- en seniorenlid. Deze wedstrijd werd met
bijna 8 kilo gewonnen door Noor
en Marc van Rens. Zaterdag 4 juni
is er van 09.00 tot 16.00 uur een
marathonwedstrijd. Publiek is welkom om kennis te maken met de
hengelsport.
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Het gehele weekend werden gratis clinics georganiseerd op de padelbanen van Tonido Baarlo. Dit om de
opening van de banen te vieren. Het is de eerste locatie in Peel en Maas waar padel gespeeld kan gaan
worden. “Een dik jaar geleden zagen we als club dat padel een razend populaire sport aan het worden is en
zijn we met een enthousiaste club vrijwilligers gaan brainstormen hoe we dit ook bij Tonido konden gaan
realiseren. De padelcommissie is gestart met het in kaart brengen, bezoeken van alle padel accommodaties in Limburg en Brabant en het opstellen van een begroting. Grootste uitdaging was natuurlijk de financiering, maar met de aankoop van uitgegeven certificaten door leden en sponsors is het zonder verdere
steun gelukt om het financiële plaatje rond te krijgen. Hiermee was de weg vrij om te gaan starten en is de
accommodatie commissie eind december begonnen met het demonteren van de kinder tennisbaan zodat
we op deze plek de twee padelbanen konden aanleggen. We zijn dan ook supertrots dat we dit met al onze
vrijwilligers in zo’n kort tijdsbestek hebben gerealiseerd en dat we nu zover zijn dat de eerste ballen reeds
geslagen zijn”, aldus de vereniging.

Winst in Weert

MVC’19 behaalt kampioenschap
MVC’19 heeft zondag 22 mei de kampioenstitel in de 3e klasse C binnengehaald. De Maasbreenaren wonnen in
Weert met 2-1 van het zich dapper verwerende MMC.

01

Adver torial

Isolatie en airco tijdens
de open (Pinkster)dagen
bij Qubics
Qubiqs is een bedrijf in Neerkant met ervaren vakmensen die
spouwmuren, vloeren en daken isoleren. Naast isoleren,
installeren de gecertificeerde specialisten ook airconditioning.
Door de klimaatveranderingen
groeit de behoefte om over te
schakelen naar duurzame energie
en om energie te besparen. Dat kan
snel en efficiënt door te isoleren.
Ook bij woningen die al decennia
geleden geïsoleerd zijn, maar waar
de kwaliteit van de isolatie en de
isolatiewaarde sterk verminderd
zijn. Immers, alleen met de juiste
isolatie houd je in de winter met
minder energie de warmte binnen
en zorg je ervoor dat de hitte in de
zomer buiten blijft.
Door de installatie van energie
zuinige airco (warmtepomp), geniet
je in de zomer van de koeling,
maar heb je in de winter tevens

een duurzaam alternatief voor de
gasgestookte verwarming.
Tijdens de Open Dagen op 5 en
6 juni (van 10.00 tot 16.00 uur)
zijn er diverse aanbiedingen voor
isolatie én airco waarmee u direct
uw energierekening verlaagt en uw
wooncomfort nog deze zomer en
winter duurzaam verhoogt!

Schansweg 14a, 5758 RH Neerkant
085 22 22 010
info@qubiqs.nl
www.qubiqs.nl

Onder leiding van scheidsrechter
Tom Dragstra maakten beide ploegen er een boeiende wedstrijd van.
Na twintig minuten aftasten voerde
MVC’19 de druk op. Onder leiding van
spelmaker Marco Daniëls en aanvoerder Ron van den Kerkhof kreeg
MVC’19 veel kansen maar keeper
Dino Julicher voorkwam Maasbreese
treffers. In de 29e minuut leek
Ron van Kerkhof de 1-0 te gaan
maken. Bij een scrimmage schoot
hij zowel tegen paal als lat. In de

38e minuut stuurde Rob Custers Joris
Timmermans de diepte in. Hij schoot
koelbloedig raak: 1-0. In de 60e
minuut zorgde middenvelder Bart
Crienen voor de tweede treffer door
uit een corner van Marco Daniëls in
te koppen. In de 69e minuut schoot
MMC op de paal. MMC kreeg kansen,
maar de Weertse ploeg verzuimde
Maasbreese defensiefouten af te
straffen. In de 89e minuut redde
Steven Boelaars de eer voor de
thuisclub. De laatste kans was voor

MVC’19, maar Juul Albers stuitte op
de Weerter goalie. De eenheid van
de ploeg vormde de basis voor het
kampioenschap van MVC’19. Als de
voortekenen niet bedriegen moet
het zich kunnen handhaven in de
tweede klasse. Alle spelers, trainer
Tom van Bergen en de grote medische en technische staf blijven.

Tekst: Mat Nellen
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Koninklijk schuttersgilde St. Lambertus organiseert koningsschieten
Na twee jaar zonder schuttersactiviteiten zal zondag 5 juni weer het
jaarlijkse traditionele koningsvogelschieten plaatsvinden bij
Koninklijke Schuttersgilde St. Lambertus in Helden. Om 15.30 uur marcheert het gilde naar het Hasenacker en gaat het koningsvogelschieten
2022 van start.
Regerend koningspaar Fred en
Marieke Lemmen zullen hierbij thuis
worden afgehaald. Ook jeugdkoning
Anouk Lemmen en dameskoning
Carien Jacobs zijn daar aanwezig. Om
14.45 uur marcheert het gilde naar
‘De Pool’ in Helden. Hier worden de
genodigden, waaronder bescherm-

heer, raadsheren, ere-bestuursleden
en ere-leden, door middel van een
korte toespraak van de voorzitter officieel ontvangen. Aansluitend zullen
de vendeliers een korte demonstratie
houden waarna de officiële groepsfoto
wordt gemaakt.

Mia Ewalts aan het woord

Voorlichtingsmiddag
dorpsondersteuning

SeniorenVereniging Kepèl organiseert op vrijdagmiddag 10 juni
een voorlichtingsmiddag over dorpsondersteuning. Mia Ewalts,
sinds eind 2019 dorpsondersteuner in Panningen, zal onder meer
uitleg geven over het aanvragen van huishoudelijke hulp. Ook vertelt ze wat dorpsondersteuning nog meer inhoudt.
De bijeenkomst duurt van 13.30
tot 16.30 uur en vindt plaats in
gemeenschapshuis In Kepèl. De
toegang is gratis, zowel voor leden

van de SeniorenVereniging als voor
niet-leden. Aanmelden is noodzakelijk. Kijk voor meer informatie op
www.seniorenverenigingkepel.nl

Speelt op Cavaille-Coll Mutin orgel

Orgelconcert Ute GremmelGeuchen

Orgelkring Peel en Maas organiseert in het kader van zijn jubileumjaar op dinsdagavond 14 juni weer een orgelconcert. Organiste Ute
Gremmel-Geuchen uit Kempen speelt die avond een repertoire op
het Cavaille-Coll Mutin orgel in de kapel van de Lazaristen in
Panningen.
Ute Gremmel-Geuchen geeft al
jaren concerten met een repertoire dat varieert van de vroegste orgelmuziek tot barok- en
romantische werken en hedendaagse werken. Ze heeft gastoptredens verzorgd in onder meer
de Sint-Bavokerk in Haarlem,
de Nieuwe Kerk in Amsterdam,
de Domkirke zu Roskilde, de
San Alessandro in Milaan en
de Sankt Katharinen-kerk in
Hamburg. Als soliste is ze te
horen op tal van radio- en cdopnames. In 2012 was ze bijvoorbeeld betrokken bij de
opname van Bachs orgelwerken
in de Elzas voor het label Aeolus.
Deze opname werd bekroond

met de Echo Klassik platenprijs. Sinds 2000 is GremmelGeuchen titulair organist van
het orgel in de Paterskirche in
Kempen en artistiek leider van
de internationale concertreeks
Kempen Orgelconcerten. Het is
grotendeels aan haar te danken dat het in 1752 door Ludwig
König gebouwde orgel van de
Paterskirche met particuliere
donaties kon worden gerestaureerd en gereconstrueerd.
Sindsdien is het een van de
belangrijkste historische orgels
in het Rijnland. Het concert van
Ute Gremmel-Geuchen begint
om 20.00 uur. De toegang is
gratis.

Opbrengst Vastenactie naar
Maya’s
De Vincentiuscluster, bestaande uit de parochies Panningen,
Beringe, Egchel, Meijel, Helden, Grashoek en Koningslust, heeft
zich tijdens de Vastenactie ingezet voor de Maya’s in Guatemala.
De opbrengst in de parochies Beringe, Helden en Panningen
bedroeg 1477,30 euro.
De jaarlijkse Vastenactiecampagne
stond dit keer in het teken van het
beschermen van landrechten van
inheemse volken. De opbrengst

van de andere parochies, die op
eigen wijze gecollecteerd hebben,
worden door henzelf bekendgemaakt.

EEN
UNIEKE
KANS...
VOOR JOUW ZOON
OF DOCHTER!
Wekelijks 1 dag in de week naar
school om gericht een vak te leren
en daarnaast werkervaring op
doen bij Nelipak. De opleiding
wordt volledig vergoed door
Nelipak, en jij krijgt een vast
maandsalaris. Wij zoeken
enthousiaste leerlingen die
een technische BBL-opleiding
binnen Nelipak willen volgen.

LEER-WERK
TRAJECTEN
BIJ NELIPAK:
ONDERHOUDSMONTEUR
Technische Dienst

ALLROUND
VERSPANER
Toolshop

PROCESTECHNOLOGIE
Productie

MEER INFORMATIE?
Heb je interesse stuur een
WhatsApp-bericht of bel naar
06-11367390 of kom samen
een kijkje nemen!

www.nelipak.com
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Girls Only Training in
Peel en Maas
Vijf voetbalclubs uit Peel en Maas organiseren op zondag 12 juni in
Helden een Girls Only Training. Tijdens deze training kunnen
meiden tussen 5 en 16 jaar met leeftijdgenootjes de lol van voetbal
ondervinden.
In 2021 sloegen VV Baarlo, VV
Helden, VV Kessel, VV Koningslust
en MVC’19 de handen in elkaar om
samen activiteiten te organiseren
voor meisjes die het leuk vinden
om te voetballen. Dat meisjes
het leuk vinden om te voetballen staat vast. Waar ze soms tegen
opzien, is het spelen met jongens.
Daarom, en ook om extra aandacht
te geven aan voetballende meiden binnen jongensteams, werd
vorig jaar voor het eerst een Girls
Only Training gehouden. Deze eerste editie in Baarlo was met liefst

Beringe ‘In the Spotlight’
Veel mensen trokken zaterdag 21 mei naar de Wieksjlaag in Beringe voor een avond gevuld met filmmuziek
en theater. Mannenzanggroep BonApart, pianiste Anja, gitarist Arno, Theatergroep Miks en Metsj en
Fanfare St.Jozef werkten namelijk samen aan een concert in combinatie met theater en film. Ruim 75
mensen werkten mee aan deze Beringse productie ‘In the Spotlight’. Volgens de verenigingen is de samenwerking voor herhaling vatbaar.

Raadzaam Advies bij Alzheimer Café

honderd deelnemende meiden een
groot succes. Ditmaal vindt de Girls
Only Training plaats op sportpark
Kerkeböske in Helden. De training
duurt van 10.00 tot 12.00 uur en
wordt begeleid door onder andere
de selectietrainers van de dames/
meiden en door speelsters van
de organiserende verenigingen.
Iedereen mag zich voor deze training opgeven. Dat kan via de site
van VV Helden (www.vvhelden.nl),
maar ook via de andere deelnemende verenigingen.

Goede doelenactie
voor Duofiets in Kessel en
Kessel-Eik
De actie ‘Samen op de fiets’ startte op woensdag 1 juni, met als
doelstelling om geld in te zamelen voor een elektrische duofiets
voor Kessel en Kessel-Eik. De initiatiefnemers Frans en Ger Kappel
zijn momenteel fietsmaatje van Frank Berkvens, die gedeeltelijk
verlamd is en daardoor niet meer zelfstandig kan fietsen.

Alzheimer Café Peel en Maas organiseert op dinsdag 21 juni een thema-avond voor mantelzorgers over
vraagstukken op gebied van financiën, testament, erfenis en nalatenschap. Gastspreker is Bram Bauer van
Raadzaam
Advies.
Open
Dagen

1e en 2e

Afgelopen Pinksterdag
jaren heeft Raadzaam
Open Dagen
Advies zich
in de
5-6gespecialiseerd
juni 2022
1e en 2e bij
begeleiding van mantelzorgers
Pinksterdag
verschillende vormen
van demen5-6
2022
tie. Raadzaam Adviesjuni
schuift
aan de

keukentafel aan om vraagstukken op
gebied van financiën, testament, erfenis en nalatenschap door te nemen
en is volledig onafhankelijk, waardoor
mantelzorgers er gerust op kunnen

zijn dat de bemiddeling in hun belang
is. De thema-avond vindt plaats in
gemeenschapshuis ’t Erf, Kapelaan
Nausstraat 5 in Egchel. De avond begint
om 19.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur.
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Ontdek alles over isolatie
en airco!
De duofiets zal gestationeerd
gaan worden bij het woonzorgcomplex Wozoco. Op afspraak kan
de fiets worden uitgeleend. Alle
Kesselnaren die niet meer zelfstandig kunnen fietsen, kunnen dan

Speciale aanbiedingen zoals:

samen met een maatje genieten
van onze omgeving.
Voor meer informatie en een
donatie kan gekeken worden op
samenvoordebuurt.nl/duofiets
zorginstellingwozoco

Inventor single split COMPLETE AIRCO: € 1.750,(incl. wifi afstandsbediening én installatie*)

Ruilbeurs in Kessel-Eik

Airco is niet alleen verkoeling in de zomer, maar ook
milieuvriendelijke verwarming (warmtepomp) in de winter!

Postzegel en Muntenvereniging Kessel organiseert zondag 5 juni

eenhoudt
ruilbeurs.
Isolatie van spouwmuren, daken enweer
vloeren
de hitteBehalve
buiten postzegels en munten is er nog een
grote verscheidenheid aan andere ruilobjecten zoals kaarten,
en bespaart direct op uw gasverbruik.

suikerzakjes en bidprentjes. Voor iedereen die objecten te ruilen

Wij hebben uw isolatie en airco ruim
op zijn
voorraad
in ons vrij te gebruiken plaatsen beschikbaar.
heeft,
voldoende
magazijn in Neerkant en onze gecertificeerde vakmensen staan
voor u klaar!
tot 12.00 uur. Info over tafelhuur
De beurs vindt plaats in het
gemeenschapshuis in Kessel-Eik

Kom–tijdens
onze Open Dagen tussen 10.00 en 16.00 uur voor
Qubiqs
BV - Schansweg
– Neerkant
– 085
22 010
22 010
– info@qubiqs.nl
– www.qubiqs.nl
Qubiqs BV
- Schansweg
14a – 14a
5758– 5758
RH – RH
Neerkant
– 085
22 22
– info@qubiqs.nl
www.qubiqs.nl
(Lindelaan 4) en duurt van 09.00
een hapje, een drankje en proef onze heerlijke

Zuid-Afrikaanse
wijnen.
Qubiqs BV - Schansweg 14a – 5758 RH – Neerkant – 085 22 22 010 – info@qubiqs.nl
– www.qubiqs.nl
Qubiqs BV - Schansweg 14a – 5758 RH – Neerkant – 085 22 22 010 – info@qubiqs.nl – www.qubiqs.nl

Profiteer van Pinksteraanbiedingen op isolatie én airco, verlaag
uw energierekening en verhoog

kan worden verkregen via
077 46 52 623.
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Kerkberichten
Vincentiusparochies
Parochie Beringe

Misintenties
NL21RABO 0141939583
Een H. Mis opgeven kan tijdens
het parochiespreekuur op dinsdagochtend. Ook bij kapelaan
Roger Maenen tel. 077 466 18 50 of
per email roger.maenen@ziggo.nl.
Spreekuur
Iedere dinsdag van 10.30 tot
11.30 uur in de sacristie.
Restauratie oorlogsmonument:
Donaties voor de restauratie van
het oorlogsmonument op het
parochiekerkhof van Beringe zijn
welkom op NL 21 RABO 0141939583
van parochie Beringe.
Kerkdiensten
Kerkdiensten
Zondag 5 juni
H. Mis 09.30 uur Pinksteren t.i.v.
J.W. Verstegen en Petronella
Verstegen-Gommans en kinderen;
Woensdag 8 juni
H. Mis 09.00 uur
KLEDINGINZAMELING BERINGE:
Op maandag 13 juni a.s. is de volgende inzameling van bruikbare
kleding, schoenen, dekens, knuffels en gordijnen.

Parochie Egchel

Misintenties NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 5 juni
H. Mis 11.15 uur (let op: afwijkend

tijdstip) Pinksteren
Zondag 12 juni
H. Mis 11.00 uur

Parochie Grashoek

Misintenties
NL24 RABO 0141910526
A. Cruijsberg
077 307 52 93
Spreekuur
In kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
Zaterdag 4 juni
H. Mis 19.00 uur Pinksteren
Zondag 12 juni
H.Mis 11.00 uur t.i.v. Overl.ouders
Theodorus en Margaretha JoostenKoopmans, tevens voor Els - Jan - Piet
-Ans - Jo - Mat, Thom, Jip en Petra;
Theo Engelen en overl.ouders van
Teeffelen-van Geffen, kinderen en
kleinkind

Parochie Helden

Misintenties NL61 RABO 0120795094
pastorie Rochusplein 3
077 3071488,
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur
Donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
OVERLEDEN: Mien Maessen-Peeters,
89 jaar
Vrijdag 3 juni
De H. Communie wordt thuisgebracht
vanaf 09.00 uur
Zondag 5 juni
H. Mis 10.00 uur – herenkoor
Hoogfeest van Pinksteren t.i.v. Resi

Cluster MKBE

er gelegenheid om samen met
kapelaan gezellig bij te praten onder
het genot van een kop koffie of thee.
Parochie Maasbree
Misintenties NL58RABO0131001973 U bent van harte welkom.
Pastorie Dorpstraat 31, 077 465 12 19 Openstelling Aldegundiskapel
par.aldegundismaasbree@hetnet.nl De Aldegundiskapel in onze
parochiekerk is dagelijks geopend
www.parochiemaasbree.nl
voor het opsteken van een kaarsje,
Kerkdiensten
een gebed of een moment van
Zondag 5 juni - Hoogfeest van
bezinning. De H. Aldegundis is
Pinksteren
beschermheilige tegen ernstige
11.00 uur H. Mis
ziekten en voor troost en hoop.
Lector: Mevr. Toos Leijsten
Intenties: Petronella Vaessen.
Jaardienst Gerhard Boerland en Jo
Parochie Kessel
Boerland-Martens.
Gezinsbijdrage
Mededelingen
NL39RABO0125305311
Zondag 5 juni - Eerste zondag
Iet Dings-Bovendeerdt
van de maand
077 462 18 60
Na de H. mis van 11.00 uur is
06 24 21 61 06

Pinksterconcert Kessel
Muziekvereniging Kessel en Koninklijke Harmonie Concordia uit
Panningen organiseren op Tweede Pinksterdag maandag 6 juni
samen een concert. Locatie is de kasteeltuin bij Kasteel De
Keverberg in Kessel.
Het gratis toegankelijke concert begint om 11.00 uur met een
optreden van de slagwerkgroep
van Muziekvereniging Kessel.
Aansluitend laten de Kesselse fanfare en Panningse harmonie samen
van zich horen met een gevarieerd
concert. Op het programma staan

klassieke werken zoals Fanfare for a
new horizon en Pilatus, mountain of
dragons. Maar ook de zomerse pasadoble Las Arenas klinkt goed in de
combinatie van harmonie en fanfare.
Swingende muziek van onder andere
Frank Sinatra en Earth, Wind & Fire
maken het Pinksterconcert compleet.

Omsels-Hocks (zeswekendienst);
Kerk open voor gebed en aanbidding
van 13.00 -15.00 uur
Maandag 6 juni
H. Mis 2de Pinksterdag 10.00 uur
Vrijdag 10 juni
Heilig Vormsel van kinderen uit
Helden, Panningen en Koningslust
in de kerk van Panningen (zie onder
kerkberichten van Panningen)

Parochie Koningslust

Misintenties
NL05 RABO 0120795132
A. van den Boer De Brentjes 81
077 465 36 81
Bij geen gehoor kunt u contact
opnemen met het parochiecentrum in
Panningen 077 307 13 88
Kerkdiensten
Zaterdag 4 juni
H. Mis 17.30 uur Pinksteren. T.i.v. uit
dankbaarheid leden verzetsbeweging
en oorlogsslachtoffers 1945;
Vrijdag 10 juni
Heilig Vormsel van kinderen uit
Helden, Panningen en Koningslust
in de kerk van Panningen (zie onder
kerkberichten van Panningen)
Zaterdag 11 juni
Geen H. Mis

Parochie Meijel

Misintenties
NL16 RABO 0133405613
Pastorie Kerkstraat 5
077 466 18 50
www.parochiemeijel.nl
Spreekuur
maandag 19.30 tot 20.00 uur en

Kerkdiensten
Zaterdag 4 juni
15.00 uur Huwelijksmis
19.15 uur Intentie voor Pastoor Verhaag
Jaardienst voor Jo Bosch en
overleden fam.
Woensdag 8 juni
Dankviering communicanten om
19.00 uur

Parochie Baarlo

Misintenties NL31RABO0103903860
Pastorie Markt 3
077 477 12 75
kapelaan@parochiebaarlo.nl
www.parochiebaarlo.nl
Kerkdiensten
Zondag 5 juni
9.30 uur H. Mis

donderdag van 11.00 tot 12.00 uur
joke.holscher@gmail.com
Kerkdiensten
Zondag 5 juni
H. Mis Pinksteren 11.00 uur met
Herenkoor uit dankbaarheid
Maandag 6 juni
H. Mis 2de Pinksterdag 10.00 uur
18.30 uur H. Aanbidding (dagkapel) en
19.00 uur H. Rozenkrans
Dinsdag 7 juni
H. Mis 09.00 uur (dagkapel).
Aansl. koffiedrinken
Donderdag 9 juni
H. Mis 09.00 uur (dagkapel)
aansl. Aanbidding

Parochie Panningen

Misintenties
NL44 RABO 0141900660
Parochiecentrum Wilhelminastraat 14
077 307 13 88
info@parochiecentrumpanningen.nl
Open maandag- en woensdag-ochtend
van 08.30 uur tot 11.30 uur.
Kerkdiensten
Vrijdag 3 juni
‘s-ochtends ziekencommunie voor hen
die aan huis gebonden zijn
Zaterdag 4 juni
H. Mis 19.00 uur Pinksteren. M.m.v.
gemengd koor t.i.v. Taco Schledorn
(verjaardag); Piet Janssen en To
Janssen-van der Linden en zoon Sjraar;
Zondag 5 juni
H. Mis 10.30 uur Pinksteren.
Eerste heilige communieviering.
Communicanten: Nina Aarts;
John Ayso; Justin Ayso; Pim Beurskens;
Izzy Franssen; Zara Franssen; Angie

Uit dankbaarheid b.g.v. een
50-jarig huwelijk; 1e jaardienst
Herm Mertens en voor de familie
Mertens-Kersten
Donderdag 9 juni
9.00 uur H. Mis

Parochie Kessel-Eik

Misintenties
NL41RABO0125300522
Opgave tijdelijk bij Tjeu Stemkens
06 30 10 30 13
Kerkdiensten
Zaterdag 4 juni
18.00 uur H. Mis voor Louis Maas en
Trui Maas-Geelen;
Jaardienst Martien Heymans en
Helena Heymans- Rutten

Hawinkels; Ziva Horio; Joos
Janssen; Anne Janssen; Gip Kovacs;
Leevano van Melick; Xavi van
Melick; Cody Nijssen; Maud Smits;
Emy Teeuwen; Clyde Timmermans;
Jurre Uijlenbroek; Cato Verouden;
Nikki Willems.
Zondag 5 juni
H. Mis in missiehuis om 10.30 uur
Maandag 6 juni
H. Mis 10.00 uur Tweede
Pinksterdag (in de dagkapel)
Dinsdag t/m vrijdag
Ochtendmis om 9.00 uur in de dagkapel
Vrijdag 10 juni
H. Mis 19.00 uur met toediening
van het heilig Vormsel aan kinderen van Helden en Panningen en
Koningslust door mgr. E. de Jong

www.vincentiusparochies.nl
Pastoor Peter van der Horst
077 307 14 88 | 06 21 20 21 18 pet.
horst@home.nl
Kapelaan Roger Maenen
077 466 18 50 | 06 12 92 28 34
roger.maenen@ziggo.nl
Kapelaan Piet Houben
06 57 58 75 06
phjhouben@onsbrabantnet.nl
Kerkbestuur | 077 307 14 88
kerkbestuur@vincentiusparochies.nl
Misstipendium zon- en feestdagen
€ 27,50 | door de week € 12,50

Pastoor-deken
W. Varela
077 398 14 16
Maasbree/Baarlo/Kessel/
Kessel-Eik
Kapelaan te Boekhorst
077 477 12 75
kapelaan@parochiebaarlo.nl
Kerkbestuur
Secretaris Arno Houwen
077 462 17 50
houwenarno@gmail.com
Ziekenzalving
06 55 40 80 23

Voor en met mensen met dementie

Dansmiddag georganiseerd in danszaal
Beringerzand Panningen
Voor alle dansliefhebbers wordt er op donderdag 9 juni een dansmiddag georganiseerd in de danszaal van
Beringerzand Panningen. Speciaal voor en met mensen met dementie en hun mantelzorgers staan ontspannen en ontmoeten op deze middag centraal. Daarnaast zijn ook rolstoeldansers en hun begeleiders welkom.
De zaal is op 9 juni geopend vanaf
13.30 uur. De aanvang is om 14.00 uur.
DJ Anton zorgt tijdens de dansmiddag voor muziek. Professionele vrijwilligers zijn aanwezig om iedereen
te begeleiden en te ondersteunen.
Om 16.30 uur komt de dansmiddag tot

een einde. Alle deelnemers krijgen
een kopje koffie of thee en iets lekkers aangeboden. Deelname bedraagt
entree. Begeleiders en mantelzorgers
zijn vrij van entree. Voor vragen over
vervoer kun je contact opnemen met
coördinator Jo Basten via 077 466 20

26 of 06 24 67 56 12.
Elke tweede donderdag van de maand
vindt er een danssalon plaats. Dat is
op 14 juli, 8 september, 13 oktober, 10 november en 8 december.
In augustus is er geen dansmiddag in
verband met vakantie.
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Meijel Fiets4Daagse de Peel

Sjaak Neessen benoemd tot
vrijwilliger van verdienste
Sjaak Neessen is bij zijn afscheid als lid van werkgroep Meijel
Fiets4Daagse De Peel benoemd tot vrijwilliger van verdienste.
Sjaak is één van de pioniers sinds Meijel in 1992 voor de eerste keer
startplaats werd van Fiets4Daagse de Peel.

Schutterij St. Martinus Maasbree
huldigt haar jubilarissen
Schutterij St. Martinus Maasbree heeft zaterdag 28 mei haar jubilarissen gehuldigd. Jan Wijnen,
Lei Linssen en Chrit Amendt zijn alle drie vijftig jaar lid van de vereniging en Jan van Hooren 25 jaar.
Verder was er de presentatie van het nieuwe koningspaar Jos en Heleen Haenen die dit jaar Maasbree gaan
vertegenwoordigen op het O.L.S. in Meijel.

Groot Old Stars WandelvoetbalJubileumtoernooi
RKMSV viert in het weekend van vrijdag 3 tot en met zondag 5 juni haar 100-jarig bestaan. Ter gelegenheid
van dit jubileum start het feestweekend met een Old Stars wandelvoetbaltoernooi. Het deelnemersveld
bestaat uit zowel regionale als ook landelijke teams.
Naast bovengenoemde teams zullen ook VV Deurne, RKS Wittenhorst,
De MAS, FC Uden, SV Lottum, SV
Melderslo, SV Orion, Resia/DEV combi
en WF Roermond deelnemen aan dit
toernooi. Om 11.00 uur starten de
eerste wedstrijden en het toernooi
zal rond 17.30 uur afgesloten worden.
Na dit toernooi zal er vanaf 18.00 uur

door VV Neerkandia en VV Bevo aan
het wandelvoetbalspelletje geproefd
worden, door met RKMSV een aantal
wedstrijden te spelen.
Een wandelvoetbalteam bestaat uit
minimaal zes personen van circa vijftig
jaar of ouder en kan bestaan uit heren
én dames. Het gemengd spelen past
bij het motto van het wandelvoetbal:

‘Fysiek en sociaal fit in een oudervriendelijke sportvereniging’. Deze
sportieve dag wordt afgesloten met
een hapje, drankje en met muziek van
de band ‘From USA’(60-70-80’s coverband). Iedereen is op 3 juni welkom
op Sportpark De Starte, Heufkesweg
29 in Meijel.

In de beginperiode was het voornamelijk het uitzetten van de
routes vanuit de Velo en allerlei hand- en spandiensten. Sinds
1998 tot september 2021 heeft
Sjaak deel uitgemaakt van werkgroep Meijel. Hierin heeft hij zich
ingezet op velerlei gebied, onder
andere als medebeheerder van
de materialen, chauffeur wanneer

de EHBO moest uitrukken tijdens
de Fiets4Daagse, verkeersregelaar
parkeerder, vooraf controleren van
de routes/ routequiz en ‘postbode’.
Fiets4Daagse De Peel wordt dit jaar
voor de 45e keer gehouden van
26 tot en met 29 juli met Meijel
wederom als startplaats. Sjaak zal
hier als medewerker zeker niet
ontbreken.

87 van de 115 leden aanwezig

ZijActief Helden vierde
90-jarig jubileum

ZijActief Helden vierde op donderdag 19 mei haar 90-jarig
bestaansjubileum met een bijeenkomst in het Kerkeböske.
ZijActief werd op 10 mei 1932 opgericht onder de naam
Boerinnenbond.

Huldiging jubilarissen Bel Canto
Heldens gemengd koor Bel Canto had in 2021 drie jubilarissen. Helaas kon de huldiging vorig jaar niet
plaatsvinden vanwege coronamaatregelen. Tijdens de algemene ledenvergadering zijn vorige week de
jubilarissen alsnog feestelijk in het zonnetje gezet. Nel van Rijt is 50 jaar lid, Jacqueline Korsten en Ans
Kersten beiden 25 jaar. Deze trouwe leden ontvingen een herinneringsbeeldje, dat speciaal voor Bel Canto
door een kunstenares is gemaakt, en een bos bloemen.

Door de jaren heen heeft ZijActief
een hele ontwikkeling doorgemaakt, parallel aan de maatschappelijke ontwikkelingen van dat
moment. In de beginjaren werden
vooral praktische tips gedeeld,
zoals de wijze van inmaken en
het geven van naailes. In de jaren
vijftig stonden bijvoorbeeld lessen
Engels op het programma, omdat
in deze periode veel mensen naar
het buitenland emigreerden. In het
begin waren voornamelijk boerinnen lid. Later sloten ook tuindersvrouwen en anderen zich aan.
Vandaag de dag zijn vrouwen minder gebonden aan huis en kinderen. Ze zijn zelfstandiger geworden

en zoeken hun eigen weg. Om hen
daarbij te helpen zorgt ZijActief
voor bredere informatieve avonden
en het netwerken. Bij de jubileumviering in het Kerkeböske waren 87
van de 115 leden aanwezig. Na toespraken van burgemeester Delissen
en pastoor Van de Horst kregen de
aanwezigen een uitvoerige terugblik op de historie van de vereniging voorgeschoteld. Ann Philipsen
presenteerde daarbij enkele gasten
die plaatsnamen in een afgeleide
versie van ‘De Proos’. De pauzes
werden opgeluisterd door Sandra
Korsten. De middag werd afgesloten met een buffet en een naborrel.

