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Peel en Maas

Ronde van Nederland
Met een hoofd vol verhalen en indrukken, keerden Jan Craenen, Teun Peeters, Hein Gommans en Raymond Vincentie zaterdag 11 juni terug van hun Ronde van Nederland. Met een Kreidler,
Zundapp en Puch uit de jaren 60 gingen de mannen vanuit Grashoek op toertocht door het land. “Het was een mooie ervaring.”
“Het was geweldig, we hebben een
mooie tijd gehad”, begint Jan, die met
glunderende ogen vertelt over de tocht
van 1.500 kilometer. De mannen hebben zelfs zoveel gezien, gehoord en
beleefd dat hun hoofden vol zitten.
“Voorlopig stap ik niet meer voor lange
tochten op de brommer. Ik moet eerst

deze ervaringen verwerken. We hebben elke dag wel wat beleefd, ik heb
af en toe de foto’s nodig om te checken
waar we ook al weer zijn geweest.”

Verrassing
Mooie momenten hebben de mannen genoeg om op te noemen. Voor

Jan was dat het moment dat hij
met zijn brommer in Pieterburen de
hoek omdraaide en daar zijn zoon
en dochter op het terras zag zitten.
“Dat kwam voor mij als een verrassing. Op dat moment had ik daar
geen woorden voor.”
Dat Raymond op de eerste dag pech

kreeg met zijn Puch is de mannen ook
bijgebleven. Raymond: “Als we de
reservebrommer niet hadden gehad,
konden we de tocht niet afmaken.
Mijn brommer kon niet meer schakelen. We hebben contact gelegd met
een webshop en verteld dat we bezig
waren aan de ronde van Nederland.

Toen heeft hij een uitzondering
gemaakt en ons de mogelijkheid
aangeboden om het onderdeel op te
halen. Hein heeft er zeker 100 kilometer voor moeten rijden, maar daarna
was de Puch weer gemaakt.”
Lees verder op pagina 03

Paardensector Horst aan de Maas, Peel en Maas en Venray
levert 116 miljoen omzet per jaar op
De geschatte omzet in de paardensector in de Noord-Limburgse gemeenten Peel en Maas, Horst aan de
Maas en Venray in 2019 bedraagt 116 miljoen euro. De toegevoegde waarde wordt geraamd op 40 miljoen
euro en de betaalde werkgelegenheid op 580 fte. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut in
opdracht van de gemeenten en de Stichting Limburg Paardensport. Dit onderzoek is mede mogelijk
gemaakt door de Gezondste Regio en Provincie Limburg.
Uit het onderzoek komt naar voren
dat een belangrijk deel van het succes van de paardensector in Horst
aan de Maas, Peel en Maas en
Venray te danken is aan de hippi-

sche zone Grandorse, Peelbergen
Equestrian Centre en het vestigingsklimaat. Er liggen nog kansen
in het verbeteren van de gemeentelijke dienstverlening en in meer

samenwerking in de paardensector.
Ontwikkelperspectief wordt gevonden in de vrijkomende agrarische
bebouwing en mogelijkheden voor
de paardensport in de toeristisch-

recreatieve markt. De paardensector kan volgens het onderzoek nog
meer bijdragen aan de economische
ontwikkeling van de drie gemeenten.
Bijvoorbeeld door de transitie van
vrijkomende agrarische bebouwing
soepel te faciliteren, het bestaande
Peelbergen Equestrian Centre en
Grandorse te versterken. Maar ook
door de continuïteit van paardenbeleid en -kennis bij gemeenten

te borgen en de inwoners meer te
betrekken bij de lokale ontwikkelingen in de paardensector.
Wethouder Rob Wanten geeft aan blij
te zijn met het onderzoeksrapport.
“Als gemeenten waren we er al langer
van doordrongen dat de paardensector, naast al het moois dat de sector
biedt, ook economisch zeer belangrijk
is. Dit onderzoek bevestigt dat en laat
ons zien waar kansen liggen.”
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In turbotijd van raadslid naar wethouder

John Timmermans blikt terug op zijn
wethouderschap
Voor John Timmermans uit Beringe lag in oktober vorig jaar een
grote uitdaging op de loer toen wethouder Wim Hermans wegens
ziekte zijn taken neerlegde. John werd als vervanger aangesteld en
mocht in rap tempo het college gaan versterken tot aan de nieuwe
verkiezingen. Nu het nieuwe college is gestart, is zijn werk als wethouder gestopt en start hij weer bij zijn oude werkgever.
Ongeveer acht maanden mocht John
Timmermans in de raadszaal de
stoel van raadslid inruilen en plaatsnemen aan de andere kant van de
tafel als wethouder. Na het vertrek
van Wim Hermans kreeg het CDA de
gelegenheid om een nieuwe tijdelijke wethouder aan te stellen. John,
die al sinds 2011 in de gemeenteraad zat en tevens fractievoorzitter
was, greep zijn kans en werd aangedragen als vervanger. “Binnen de
partij was ik de enige die op korte
termijn beschikbaar was. Het was
in principe de bedoeling de functie
tot aan de gemeenteraadsverkiezingen in maart te vervullen, maar ik
heb wel aangegeven me ook na de
verkiezingen, mocht het nodig zijn,
beschikbaar te stellen als wethouder.”

Daarnaast is het werk heel divers.
Lastige dossiers zijn voor mij juist
uitdagend”, legt hij uit. Ondanks dat
hij een zieke wethouder moest vervangen, heeft hij nooit de intentie
gehad om in zijn voetsporen te treden. “Ik heb nooit anderen na willen
doen en heb dus mijn eigen draai
gegeven aan het wethouderschap.
Ik vond het belangrijk om mensen
het vertrouwen te geven dat je met
bepaalde dossiers aan de slag gaat.
Het was mijn uitgangspunt om oor
en oog voor de samenleving te hebben. Natuurlijk kan je het niet altijd
voor iedereen goed doen. Toch heb
ik vanuit de samenleving goede
reacties gekregen. Zij gaven aan het
jammer te vinden dat de periode
erop zat, maar er zullen vast mensen zijn die blij zijn dat ik weg ben.”

Eigen draai

Rijdende intercity

De ambitie om wethouder te worden
had John namelijk altijd al. “Als wethouder komt er veel op je af, maar
dat maakt het werk juist leuk.

Nadat John in oktober vorig jaar
werd aangesteld, volgde een intensieve periode. Naar eigen zeggen
sprong hij op een rijdende intercity. “Als raadslid had ik natuurlijk
al wat kennis van dossiers, maar
als wethouder werd er inhoudelijk
nog meer kennis verwacht. Ik moest
me in een korte periode inlezen in
mijn portefeuille en kennismaken
met de organisatie. Ik wist natuurlijk
wel van tevoren wat op me af zou
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komen. Toch was het aanpoten in
het begin en kreeg ik geen tijd om
te acclimatiseren, maar de organisatie heeft mij heel goed geholpen.”
De werkterreinen participatie, jeugd,
onderwijs, kunst en cultuur, werk
en inkomen en sportaccommodaties
werden John daardoor al snel eigen.
Onderwerpen als het Pius Park en
de onderwijshuisvesting kwamen
op het bordje van John. “Die thema’s
heb ik op gang gebracht, maar ik
had graag nog meer stappen willen
zetten. Helaas is dat door de korte

tijd niet mogelijk en mag de nieuwe
wethouder Machteld Beukema daarmee aan de slag.”

Opvolger
Het werk overdragen aan de opvolger voelde gek, geeft John aan.
“De laatste dag had ik nog een persgesprek en daarna een overleg om
vervolgens in de avond af te treden als wethouder. Het hoort bij de
politiek, maar het voelt toch apart.”
Hij geeft aan altijd open te staan om
de nieuwe wethouders te helpen

indien nodig. “Met Machteld heb ik
afgesproken dat ze kan bellen als ze
vragen heeft.”
Nu zijn tijd als wethouder erop
zit, is hij deze week weer aan de
slag gegaan als ambtenaar bij het
Waterschap. “Ik denk dat mijn werkgever blij is dat ik weer terugkom”,
zegt hij lachend.

Beeld: Stefan Koopmans

Pilot krijgt vervolg

Kinderen in Baarlo blijven sporten met
‘Hoera, ik Sport!’
Ook komend schooljaar slaan kindercentrum Hoera in Baarlo en de lokale sportverenigingen de handen ineen. Hun gezamenlijke project
‘Hoera, ik Sport!’ bleek bijzonder succesvol en krijgt daarom een vervolg.
Voetbal, volleybal, tennis, dans en
gymnastiek: basisschoolleerlingen
uit Baarlo konden dit schooljaar
laagdrempelig en kosteloos kennismaken met de verschillende sporten
bij verenigingen binnen het dorp.
Het initiatief van kindcentrum Hoera
is een schot in de roos, zo bleek
onlangs na evaluatie tussen alle
betrokken partijen. Daar werd besloten dat kinderen ook komend jaar
meermaals welkom zijn bij de vijf
deelnemende verenigingen. Dit tot
vreugde van Petra Tielen, clustermanager van Hoera Kindercentra
Baarlo en Maasbree. “We zijn vorig
jaar vrijblijvend gaan kijken wat we
konden betekenen bij het stimuleren
van bewegen onder kinderen. Dat
heeft geresulteerd in project ‘Hoera
ik Sport!’, waarbij we samenwerken
met sportverenigingen uit Baarlo.
Samen hebben we een programma
samengesteld en gelukkig konden
we bij de uitvoering rekenen op de

vele vrijwilligers van de verenigingen en pedagogisch medewerkers.”

Positieve bijdrage
Het gaf niet alleen kinderen, die
gebruikmaken van de buitenschoolse
opvang van Hoera, de kans om te
sporten, maar ook al hun dorpsgenootjes in dezelfde leeftijdscategorie.
Zo hadden ze de mogelijkheid om te
ontdekken welke sport ze leuk vinden. Mede daardoor kon het sportproject al snel op de nodige goedkeuring
vanuit de gemeenschap en medewerking van de verenigingen rekenen,
vertelt Tielen. “We zijn gaan kijken
hoe wij een positieve bijdrage konden
leveren voor de kinderen binnen onze
gemeenschap. Dit om ze structureel
aan het bewegen te krijgen en kennis
te laten maken met de verschillende
sportverenigingen in het dorp.”

Praktische uitvoering
Ook de betrokken verenigingen kij-

ken terug op een succesvolle eerste
jaargang, gezien het feit dat ze alle
vijf hun medewerking voor komend
schooljaar reeds hebben toegezegd.
Er wordt daarnaast zelfs al voorzichtig naar de langere termijn gekeken.
“We willen dit project duurzamer
maken. We gaan over een jaar weer
evalueren met de betrokken verenigingen, maar de insteek is om dit
project voor de lange termijn uit te
rollen. Het past ook bij het gemeentebeleid van Peel en Maas: ga de
samenwerking met elkaar aan. Dat
doen we, ook om niet alles bij vrijwilligers neer te leggen. Zo denkt
Patrick Morsink, vakleerkracht van
Vorkmeer, proactief met ons mee.
Hij heeft een verbindende rol bij de
praktische uitvoering van ‘Hoera, ik
Sport!’. Dat is nodig, want we doen
logischerwijs een groot beroep op
vrijwilligers en pedagogen om het te
laten slagen. Dat vraag veel van de
betrokken instanties en vooral van

verenigingen. Dit project drijft echt
op enthousiasme. Anders zou het
niet slagen.”

Andere kernen
Het feit dat het Baarlose kindcentra en de sportverenigingen elkaar
op deze wijze versterken en er een
mooie wisselwerking op na houden, is ook in omringende dorpen
niet onopgemerkt gebleven. “Het
is mooi dat ‘Hoera, ik sport!’ nu als
voorbeeld voor Peel en Maas wordt
gezien. Er wordt inmiddels gekeken
naar een verdere uitrol van het project. De eerste gesprekken daarover
lopen. Dat is een mooie start, ook in
het kader van de verduurzaming van
dit project. Als we elkaar met zulke
samenwerkingen binnen de dorpen
kunnen helpen en versterken, moeten we dat zeker niet nalaten.”

Tekst: Jelle van Hees
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Openingsweekend D’n Binger Meijel met nieuw
beheerdersduo
Het openingsweekend van D’n Binger in Meijel vond op zondag 12 juni plaats. In samenwerking met
Bibliotheek Maas en Peel werd de gerenoveerde bibliotheek officieel geopend. Daarnaast werden er verschillende activiteiten georganiseerd. Voor Daniëlle Verbugt was het een speciaal weekend als nieuwe co-beheerder van het gemeenschapshuis.

Tijdens het openingsweekend op
zondag 12 juni werd de gerenoveerde bibliotheek gepresenteerd.
De Bibliotheek Maas en Peel zat
voorheen al op de eerste verdieping
gevestigd in het pand en is na de
renovatie naar de benedenverdieping
verhuist. Daarnaast werden er vanuit
de bibliotheek verschillende activiteiten georganiseerd voor jong en oud,
zoals een college met YouTuber Teun
Peters en een mini dj-masterclass
met dj Jarno Schijven. Het gemeenschapshuis is de thuishaven voor ruim
veertig verenigingen en stichtingen in

Meijel. De open dag was ook de gelegenheid voor plaatselijke verenigingen, die gevestigd zijn in D’n Binger,
om zichzelf te promoten. Volgens
Daniëlle Verbugt was het een enorm
succes. “We kijken tevreden terug op
de opening”, geeft de nieuwe medebeheerder aan.

Beheerdersduo
Daniëlle Verbugt is sinds 1 juni de
nieuwe co-beheerder van D’n Binger.
Samen met Andre Crompvoets,
die al drie jaar werkzaam was als
beheerder, staat ze aan het roer om

D’n Binger nieuw leven in te blazen. Daniëlle was sinds maart werkzaam bij het gemeenschapshuis.
“De nieuwe functie is erg wennen.
Ik ben niet met de instelling bij
D’n Binger gaan werken om medebeheerder te worden, maar het voelde
goed en het klikte goed. Ik krijg er
veel energie van om samen iets
moois neer te zetten. Andre en ik vullen elkaar precies aan. Zo kwamen
we op het idee om onze kwaliteiten samen te voegen. Ik krijg er veel
energie van om samen iets moois
neer te zetten”, vertelt Daniëlle.

Toekomstplannen
Samen met vier werknemers en een
heleboel vrijwilligers, werken Daniëlle
en Andre aan de toekomstplannen van
D’n Binger. “Wij doen het niet alleen.
Wij zijn afhankelijk van onze hardwerkende vrijwilligers”, zegt Daniëlle.
Er liggen al een aantal nieuwe toekomstplannen op tafel. Zo geeft
Daniëlle aan graag het café beschikbaar te willen stellen in het weekend voor (familie)feesten en partijen.
Momenteel is het café gesloten in het
weekend, wellicht dat daar in de toekomst verandering in komt. “We zijn

bezig met ideeën, maar we zijn
afhankelijk van de verenigingen en
de gemeenschap, aangezien we geen
subsidie krijgen van de gemeente.
Zodra er geld binnenkomt, kunnen we
leuke plannen maken en uitvoeren.”
Het allerbelangrijkste vindt Daniëlle
dat mensen het naar hun zin hebben
in het gemeenschapshuis. “Ik hoop
dat D’n Binger een plek is waar je je
welkom en thuis voelt, dat is mijn
doel.”

Tekst: Milou Peelen

Vervolg voorpagina

Ronde van Nederland
Brommerpech
Teun overkwam wat vergelijkbaars. Zijn brommer liet hem in de
steek, maar toen kreeg hij hulp van
een voorbijganger. “We stonden in
Maasluis op het veer te wachten.
Mijn brommer trok niet door, in plaats
van 45 kilometer haalde hij nog net
geen 30. Ik werd door een voorbijganger aangesproken die op dat
moment een ijsje stond te eten op de
plek waar wij de brommers hadden
geparkeerd. Hij vertelde dat hij een
garage vol had staan met Zundapps.
Wij deden daar luchtig over, maar
hebben uiteindelijk toch van zijn hulp
gebruikgemaakt. Dat moment vergeet
ik nooit meer.” De mannen brachten
uren door bij de man, maar toen het
donker werd, besloten ze toch verder
te rijden. Teun: “Hij heeft helaas niet
kunnen vinden waar het probleem zat.
Daarom ben ik op de reservebrommer verder gereden. Het was echt een
belevenis. We hebben niet eens wat
hoeven betalen voor het werk dat hij
heeft verricht. Volgens hem had hij er
vier goede vrienden bij gekregen.”
Zo gebeurde er elke dag wel wat,
geeft Teun aan. De mannen maakten vaak een praatje op straat met
de mensen die belangstelling hadden voor hun brommers. “Zodra we
wat bijzonders zagen, stopten we en

maakten we een praatje. In Hillegom
ontmoetten we een man die graag
met zijn boot naar Limburg voer.
We zijn uitgenodigd om de volgende
keer in Panheel bij hem op de boot
te stappen en te gaan vissen samen.
We hadden nog wel meer gesprekken op straat kunnen voeren, daarvan
kom je echt tot rust. De tour was daar
eigenlijk nog wat te kort voor.”

Tegenvaller
In totaal konden de heren op elf verschillende verblijven in Nederland
overnachten. De grootste tegenvaller
was het vinden van een verblijfplek.
Dat bleek namelijk niet zo makkelijk te zijn. Jan: “Het was in die periode overal druk en dat hebben we
van tevoren onderschat. Ik was het
na een paar dagen echt kotsmoe. In
Friesland hebben we zelfs bij een particulier moeten slapen, omdat de fiets
Elfstedentocht werd gehouden en er
geen enkele slaapplek te vinden was.
Ik heb toen mijn zoon als joker ingezet,
die in Vlieland heeft gewoond. Via via
kwamen we terecht bij zijn kennissen
die in Drachten nog twee kamers vrij
hadden. Dat was super geregeld.”
Volgens Jan was de tour een groot
avontuur, maar was het niet gelukt
zonder Hein, die de mannen met
de auto volgde. “Hij was er altijd

en regelde alles. Voor ons was Hein
onmisbaar, het is een geweldige
man. Omdat hij met de volgauto reed,
moest hij vaak op ons wachten. In de
tussentijd reed hij zijn eigen route en
is hij bijvoorbeeld in Burghaamstede
op bezoek gegaan bij de oud-burge-

meester van Maasbree. Hein gaf eerder aan niet mee te willen rijden met
de brommer vanwege een blessure,
maar hij vond het prachtig om in de
volgauto te rijden.”
Voorlopig blijven de motors voor lange
ritten nog in de garage staan, maar

een tocht zoals deze willen de mannen
wel anderen aanbevelen. Teun: “Zeker
voor mensen die hetzelfde gevoel voor
brommers hebben als wij.”
Tekst: Jeanine Hendriks
Beeld: Jac Willekens
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De mens wikt, maar God beschikt.
In zijn eigen vertrouwde omgeving aan de
18 Novemberring is plotseling van ons heengegaan,
onze geliefde broer, zwager en oom

Lou van Horne
in de leeftijd van 62 jaar.

‘‘Samen zorgen voor een

Persoonlijk afscheid’’

t. 077 308 28 33
fienbosuitvaartzorg.nl

Peet Steeghs Uitvaartzorg

Meijel: Henri en Jeanne van Horne-Dorssers
Sharon
Myrna ♥ en Chris

Helden: Gé en Lenie van Horne-Gorissen
Anouk en Rick
Jordy
Dion

06 38 43 79 56

samen met u zorgen
voor een waardig afscheid

t. 077-3078642
www.janssenuitvaart.nl

uitvaartbegeleiding

We verliezen in hem een bescheiden vriend.
Thijs & Anita, Wim & Gertie, Ben & Ine,
Peter & Annemie, Will & Nel, Martien, Mat.

Druten: Brigit van Horne en Hans Smeets
Kim en Julian
Niels
Timo
Ciecmierz ( PL ): John en Sylwia van Horne-Banach
Amelia
Sonja
Lena

Hald mich ens vas
en dan luetse mich pas
As ik alles vergaete bin los
En bin stil of zeg zaach:
't kump good,
wievuul daag 't mich auk kos
In liefde hebben we los moeten laten

Leonne Rootbeen
herenigd met Davea , Kima en Megan a
5 Blerick, 18 december 1946
a Panningen, 9 juni 2022

uit aller naam:

Panningen, 9 juni 2022

Pascal, Davida en Thea

Correspondentieadres:
Ruijsstraat 107, 5988 AA Helden

Panningen

bob noten

Lou van Horne

Blitterswijck: Huub van Horne, pr.

Bénodet ( FR ): Liesbeth van Horne en Rémi Bellec

www.peetsteeghsuitvaartzorg.nl

Met grote verslagenheid hebben we kennis genomen
van het plotselinge overlijden van

24-uur
bereikbaar

De plechtige uitvaartmis vindt plaats op vrijdag 17 juni
om 10.30 uur in de parochiekerk van Onze Lieve Vrouw
van Zeven Smarten te Panningen.
Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de
begraafplaats “Heiderust”.

Correspondentieadres: Harry Meijerstraat 4, 5913 RE Venlo
Heel veel dank gaat uit naar de meadjes van Proteion en aan de
vrijwilligers van de Vrijwillige Palliatieve Terminale zorg voor alle
liefdevolle zorg die Leonne heeft mogen ontvangen.

Voor aanvang van de dienst is gelegenheid tot schriftelijk
condoleren in de kerk.

Op wens van Leonne vindt het afscheid in besloten kring plaats.

In liefde met allen heb ik geleefd,
in vrede met Christus ben ik heengegaan

“In liefde los gelaten”

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

077-3661314 | www.bobnoten.nl

Willie/Wim van den Hoogen

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

echtgenoot van

Toos van den Hoogen-Hermans

www.vooraltijdbijzonder.nl

Meijel | 077 466 41 41
www.uitvaartvandenboom.nl
Baarlo
Kessel
Maasbree

Gekomen tot de leeftijd der sterken is, na een leven dat
gekenmerkt werd door eenvoud, hartelijkheid, bezorgdheid
en liefde toch nog onverwacht van ons heengegaan
mijn lieve man, onze pap, opa en overgrootvader

Claudia van Haeﬀ |06-15156046

Te koop nieuwe aardappelen
frieslanders en tuinbonen en vele
soorten kas en vollegrond groenten
Kwekerij Brummans
Vosberg16a Panningen
Voor aardbeienplanten,
groenteplanten, o.a. Komkommertomaten enzv. -fruitbomen en klein
fruit naar Thijs Huys Langstraat 64
Horst-Hegelsom tel.: 077 398 35 52

Hij overleed in de leeftijd van 90 jaar.
Josa
Maria en Hans
Wim en Ans
Jan
Jeanne en Mario
Marco
Klein- en achterkleinkinderen
Venlo, 12 juni 2022
Correspondentieadres: Beersweg 33, 5431 LB Cuijk
U kunt persoonlijk afscheid nemen van pap op vrijdag 17 juni
van 18.30 tot 19.15 uur in het Rouwcentrum & Afscheidshuis
Panningen aan de Schout van Merwijckstraat.
De plechtige uitvaartdienst wordt gehouden op zaterdag
18 juni om 10.30 uur in de H. Lambertuskerk, Mariaplein 22
te Helden, gevolgd door de begrafenis op de
H. Lambertusbegraafplaats aan 't Höltje aldaar.

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

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

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

Bob van den Hurk
* Tegelen, 27 februari 1933

† Venlo, 13 juni 2022

66 jaar in liefde verbonden met

Mini van den Hurk - Gommans
Arie en Loes, Guus en Shauni
Lisanne en Sjuul
Chantal en Martijn
Stef en Ans, Cris en Mandy, Fenne, Jippe
Anneke en Job, Floortje
Ruud
Frans
Correspondentieadres:
In den Clockenslagh 25, 5993 EL Maasbree
Op zaterdag 18 juni nemen wij in besloten kring afscheid.
Peet Steeghs Uitvaartzorg

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.

(Zure)kersen zelfpluk 2e
nieuwe aardappelen perk- klimstamrozen fruitbomen
P v Lankveld Tienraijseweg 2 5864CJ
Meerlo 06 53 13 01 32

T.k gevraagd land en tuinbouw
machines ploegen frees spitmachine
schudder hark maaier
bloter mesttank kipper tractor enz
06 19 07 69 59
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Ruimte voor sociale huurwoningen én
klimaatoplossingen in Helden
Wonen Limburg en gemeente Peel en Maas tekenden dinsdag 14 juni een intentieovereenkomst voor locatie De
Pas in Helden. Die basisschool vertrekt binnenkort naar de locatie Odaschool. Voor de locatie De Pas zijn door
het college twee belangrijke uitgangspunten benoemd: sociale huurwoningen en de noodzaak om klimaatoplossingen en groen ruimte te geven.

&

Op 13 juni 2022
60 jaar getrouwd

Rita Haenen

Louis Grubben

Optidee: voor persoonlijk advies,
party en/of bestelling: 06 48 55 07 30
en www.optidee.nl/peggy-wismans”
Te koop nieuwe aardappelen
frieslanders, tuinbonen en vele
soorten kas en vollegrond groenten
kwekerij Brummans vosberg 16a
panningen

Computerproblemen ?
Karel Heines Baarlo.
Verdere info & tips: karelheines.nl.
06 50 96 29 15.
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.

Bij alle ontwikkelingen is tegenwoordig meer aandacht voor het klimaat.
Op deze locatie is door de lager gelegen weg het risico op wateroverlast
groter, staan er waardevolle bomen
en is hittestress een belangrijk thema.
Daarom heeft het college nadrukkelijk uitgesproken hiervoor oplossingen
te zoeken op deze locatie. In Helden
loopt de ontwikkeling van sociale
huurwoningen ruim achter op de
vraag. Zeker nu het aantal mensen dat
een beroep doet op een sociale huurwoning stijgt. Omdat er geen andere
locaties in Helden beschikbaar zijn op
dit moment, hebben sociale huurwoningen de voorkeur, boven koopwoningen of zorgwoningen. “Ik ben blij
dat Wonen Limburg enthousiast is om
woningen toe te voegen op locatie

10%

40%

Hoge kortingen op tuinsets,
buitenpotterie, barbecues
en nog veel meer!
elke
zondag
open

Straelseweg 370, Venlo

buurt. De eerste stap is om te onderzoeken wat haalbaar is op deze locatie.”
Wonen Limburg en de gemeente hebben een stedenbouwkundig bureau
gekozen dat gaat helpen om alle uitdagingen bij elkaar te brengen. Samen
zoeken ze naar een nieuwe invulling met woningen waar dringend
behoefte aan is, met oog voor het
klimaat, behoud van bestaand groen,
leefbaarheid, en de uitstraling van de
buurt en de buitenruimte. Het bureau
heeft ook de opdracht meegekregen
om in gesprek te gaan met de omgeving. De eerste resultaten worden in
het najaar verwacht. Eind 2022 moet
duidelijk worden of het plan voor herontwikkeling van locatie de Pas met
sociale huurwoningen haalbaar is.

70%
50%

www.leurs.nl

De Pas”, geeft wethouder Wanten aan.
“Het wordt een mooie uitdaging om
klimaatoplossingen te combineren
met woningbouw. Naast het bouwen
van woningen blijven een leefbare
buurt, elkaar ontmoeten en samen
zorgen voor elkaar belangrijke uitgangspunten. Het een kan niet zonder
het ander.”
Ger Peeters, bestuurder Wonen
Limburg, vindt het mooi dat het college gekozen heeft voor sociale
huurwoningen. “We zien in Helden
een tekort hieraan en dat verdient
dus aandacht. Bovendien past dit
in de afspraken die we samen met
de gemeente hebben gemaakt.
Wij creëren graag met de gemeente
en in samenspraak met de omwonenden een mooie aanvulling op de

077-3216000

Slootjesdag in Helden
Gewapend met schepnet, waterbak en loeppot ontdekten veertig kinderen samen met jeugdgidsen van IVN
Helden de onderwaterwereld. Tijdens de Slootjesdagen op zondag 12 juni gingen de kinderen zelf op onderzoek
uit in de sloot bij Zelen in Helden. Het evenement leverde veel blije kindergezichten op. / Beeld: Jac Willekens
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Panningse Harja Schrijver beklom Mont Ventoux
voor haar nichtje met MS
Voor haar zieke nichtje zamelde Harja Schrijver uit Panningen niet alleen geld in, maar ook moed om samen
met haar labradoodles de Mont Ventoux te beklimmen tijdens het evenement Klimmen voor MS. Het leverde
een zware en emotionele klim op, om geld in te zamelen voor onderzoek naar MS.

kant hebben haar toegejuicht. Dat was
geweldig. Daarnaast heeft haar moeder haar er doorheen gekletst om haar
afleiding te geven. Het is echt een
bikkel. Dat geldt ook voor de andere
deelnemers, het zijn echt vechters.”

Emotioneel
Harja blikt terug op de emotionele dag.
“Mijn nichtje zat er na het bereiken van
de finish echt doorheen, ze had overal
spierpijn. Voor haar was het daarnaast
emotioneel, ook omdat ze mensen
heeft gezien die al verder in het ziekteproces zitten.” Om deze mensen te
steunen zou Harja de tocht nog eens

willen lopen. “Lichamelijk kan ik dat
eigenlijk niet aan, maar ik zou dat doen
om ze te steunen. Nu ik voor het eerst
de tocht heb afgerond, denk ik erover
na om vrijwilligerswerk voor deze doelgroep te gaan verrichten. Ik wil graag
wat voor mensen met MS betekenen,
het is een ziekte die wordt onderbelicht.” In totaal haalde Harja 1.750 euro
op en haar team 6.400 euro. Er deden
730 deelnemers mee aan de klim en
die brachten in totaal bijna een miljoen
bij elkaar. Het geld gaat naar onderzoek naar de ziekte MS.
Tekst: Jeanine Hendriks

Panningnaar wil een vrije
plaats waar legaal graffiti
gespoten mag worden
Martin Lodewijkx uit Panningen is in de gemeente Peel en Maas op
zoek naar een vrije plaats waar legaal graffiti gespoten mag
worden. De gemeente is op de hoogte en gaat graag met hem in
gesprek.
Maandag 6 juni was het zo ver: na
weken trainen beklom Harja Schrijver
uit Panningen samen met haar twee
honden de Mont Ventoux. Het was
een tocht van 24 kilometer met een
hoogte van bijna 2 kilometer. Harja
had één doel voor ogen; haar nichtje
waarbij vorig jaar de diagnose MS is
vastgesteld, steunen en samen de
klim naar boven maken.
Volgens Harja was de tocht lichamelijk
zwaar, doordat het erg warm was en
constant geklommen moest worden.
“Het lopen ging goed, omdat ik veel
getraind had. Maar het was 31 graden en dan wordt het door de hitte
een zware tocht. Het eerste gedeelte
bestond uit 4 procent verhoging en de
stukken daarna uit 10 tot 12 procent.
Je bent dus alleen maar aan het klim-

men. Door de hitte was het belangrijk om veel te drinken en daar had de
organisatie rekening mee gehouden.
Het evenement was goed opgezet
met veel tussenposten voor drinken
en eten.”

Aandacht
Ook de honden voelden de warmte
goed, vertelt Harja. Om hen te ontlasten kregen ze schoentjes aan en een
verkoelend harnas om. “Ze vonden
het soms moeilijk om aan de lijn te
blijven. Verder hebben ze het geweldig gedaan en hebben we veel aandacht gekregen. Mensen langs de kant
vroegen meerdere keren of de honden
water wilden hebben. Ze hebben zelfs
een MS-patiënt door de tocht getrokken.”

Volgens Harja is dat een moment dat
haar heel goed is bijgebleven. Vlak
voor de eerste stop kwam ze namelijk Karin tegen die er, vanwege haar
ziekte, helemaal doorheen zat. Harja’s
honden hebben haar er doorheen
getrokken. “Toen ze de honden zag,
merkte ik dat het haar veel deed. Ik
stelde voor om haar de honden vast
te laten houden. Ze hebben haar de
berg op getrokken. Ze was daar heel
dankbaar voor. Na afloop hebben we
samen een foto gemaakt. Het was
echt een kippenvelmoment.”
Dat gold ook voor het moment dat
Harja, maar ook haar nichtje, de finish
bereikte. “Als je boven bent, komt pas
de ontlading. Mijn nichtje heeft enkele
dipjes gehad en gedacht om ermee
te stoppen, maar de mensen langs de

Al enige tijd is Martin Lodewijkx uit
Panningen bezig met het realiseren van een hall of fame (een vrije
plaats waar je legaal graffiti mag
spuiten) in de gemeente Peel en
Maas. Hij ziet graffiti als een vorm
van kunst. “Graffiti wordt door veel
mensen nog gezien als vandalisme, terwijl dit helemaal niet zo is.
Je kunt hele mooie dingen maken”,
legt hij uit. Hij ziet een oude muur of
gebouw als een uitkomst. Die muur
of dat gebouw kan ook multifunctioneel gebruikt worden. “Deze plaats
kan ook dienen voor het geven van
graffitiworkshops. Dit zodat ook de
jongeren op een goede manier met
graffiti om kunnen gaan.”
Het initiatief van Lodewijkx is bij de

gemeente bekend. De gemeente
is namelijk al eerder met hem in
gesprek geweest. “Toen was er
geen geschikte ruimte beschikbaar. We begrijpen nu dat hij nog
steeds met het initiatief in zijn
hoofd speelt. Zoals altijd gaan we
bij een vraag of initiatief vanuit
de samenleving in gesprek met
de betreffende initiatiefnemer(s).
We bespreken wat wij eventueel kunnen betekenen, maar ook
wat de persoon zelf kan oppakken
om het initiatief verder te kunnen
brengen in het proces. Ons advies
is dan ook dat hij contact met ons
opneemt, zodat we opnieuw in
gesprek kunnen gaan”, aldus een
woordvoerder van de gemeente.

OLS Meijel zoekt extra handjes
Met het Oud Limburgs Schuttersfeest (OLS) voor de deur, heeft het organiserende Meijel op de OLS-dag zondag 3 juli nog een tekort van zo’n 175 vrijwilligers. De organisatie doet daarom een beroep op mensen uit de
regio die graag willen helpen. Het tekort is vervelend, maar geen reden tot somberheid, geeft de organisatie
aan. “Het wordt hoe dan ook een grandioos feest.”
Toen Schutterij Sint Willibrordus de
laatste editie van het OLS in 2019 won,

heerste er een euforische stemming in
Meijel. Als zegevierend dorp kreeg het

bovendien de eer om de volgende editie te organiseren. Vrijwilligers meldden
zich massaal aan om het evenement
het jaar erna te kunnen organiseren.
Tweemaal kon daar wegens corona
echter een streep door. Bijna drie jaar
na de zegetocht van Sint Willibrordus,
komt het er over enkele weken alsnog
van. Hoewel iedereen er de schouders
onder heeft gezet, heeft de organisatie in Meijel nog 175 vrijwilligers nodig,
vertelt Frans-jozef Maas, voorzitter van
de werkgroep die zich met de personele bezetting bezighoudt. Dit omdat de
winst van Meijel, drie jaar na dato, niet
meer vers in het geheugen zit. Vooral
bij de jeugdige inwoners lijkt dat het
geval. “We zijn er inderdaad nog niet
helemaal qua bezetting. In totaal zijn er
tijdens het OLS in Meijel zo’n 1.500 vrijwilligers nodig. Vooral voor de OLS-dag
op zondag 3 juli hebben we echt nog

wel wat extra mensen nodig.”
De vraag rijst wat de gevolgen voor het
OLS in Meijel, met naar verwachting
tienduizenden bezoekers en meerdere
dagen feest, gaan zijn. “Het wordt hoe
dan ook een feestje in Meijel”, zegt
Frans-jozef stellig. “Wanneer we de vrijwilligers de komende dagen niet alsnog
bij elkaar krijgen, gaan we kijken wat
we met de huidige bezetting kunnen
doen. Dan gaan we mensen eventueel extra inzetten. In overleg natuurlijk.
Ook mensen uit de werkgroepen, die
aanwezig zijn voor hand-en-spandiensten, kunnen we extra taken geven.
Bij de organisatie is alles erop gericht
om de bezoekers een mooi OLS voor te
schotelen. Links- of rechtsom.”
Vrijwilligers die tijdens het OLS hun
steentje bijdragen, kunnen rekenen
op een vergoeding voor hun vereniging naar keuze. De hoogte daarvan is
afhankelijk van het financiële resultaat
van het OLS. “Werken met betaalde
krachten is niet de insteek”, verklaart de
werkgroepvoorzitter. “We hopen met de
opbrengst van het OLS de verenigingen

wat extra’s te gunnen. Inmiddels zijn er
zo’n 130 verenigingen die leden bereid
hebben gevonden om bij ons te komen
helpen. Van een kinderkoor tot de ouderenbond. Het mooie is dat iemand die
vrijwilliger wil zijn geen lid hoeft te zijn
van een vereniging. Je kiest zelf naar
welke club of bond jouw deel van de
opbrengst gaat.”
Met in totaal 6.000 inwoners, heeft een
groot deel van de Meijelse gemeenschap een rol bij het komende OLS.
Daarom doet Frans-jozef ook een beroep
op mensen uit de regio die graag een
helpende hand toesteken. “De opbouw
is inmiddels klaar, maar we zoeken nog
hulp op meerdere fronten. In de natte
en droge horeca, parkeerregelaars en
mensen die de schietharken inwisselen,
bijvoorbeeld. Met andere woorden: als
je iets wil doen tijdens het OLS, vinden
we wel iets passends. Het wordt hoe
dan ook een grandioos feest in Meijel.”

Tekst: Jelle van Hees
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eens/oneens geef uw mening op facebook.com/hallopeelenmaas

Politie moet meer surveilleren na
sluitingstijd horecagelegenheden
In Tienray is afgelopen weekend een bankje vernield. Dit bankje is hier drie jaar geleden samen met een kunstwerk geplaatst vanuit een initiatief van stichting Naoberzorg KanZ en leerlingen van groep 7 en 8 van de basisschool. De vernieling heeft waarschijnlijk plaatsgevonden na
afloop van een festival dat in het dorp plaatsvond. Vandalisme vindt vaak plaats na het uitgaan, is het verstandig om meer te surveilleren op de
tijden dat horeca- en uitgaansgelegenheden sluiten?
Aan de ene kant kan dit erg effectief zijn.
Wanneer de politie na het uitgaan vaker voorbij
komt, is de drempel om vandalisme te plegen
hoger. Gericht surveilleren blijkt een goede manier om overlast en criminaliteit aan te pakken,
omdat de surveillance uitgevoerd wordt op de

‘hotspots’ en ‘hottimes’: de plekken en tijden waar
vaker overlast is. Maar is het aan de andere kant
niet gewoon een kwestie van opvoeding? Ouders
moeten hun kinderen bijbrengen dat je andermans
spullen niet zomaar kapot maakt. Daarnaast heeft
de politie weinig tijd om nog meer te surveilleren

dan er al gedaan wordt. De politie kampt namelijk
al met personeelstekort en moet zich richten op
grotere problemen.
De politie moet meer surveilleren na sluitingstijd
horecagelegenheden. Wat vindt u?

Bespreking poll week 23

Camera’s bij speeltuinen zijn een goed idee
Hang camera’s op bij speeltuinen, zodat een drama zoals dat met Gino van der Straeten, de 9-jarige jongen die afgelopen week tragisch om
het leven kwam door een misdrijf, in het vervolg wellicht voorkomen kan worden. Het is een noodkreet van de entourage rondom Gino, die de
overheid oproept tot actie. Niet iedereen zit er echter op te wachten dat zijn of haar kind wordt gefilmd. Wat weegt er zwaarder? Veiligheid of
privacy?
Het grootste gedeelte van de respondenten op
de drie Facebookpagina’s van Hallo is van mening dat het een goed idee is om camera’s te
plaatsen bij speeltuinen. Twan Sleutel plaatst
daar echter vraagtekens bij: “Onzin, tenzij de
beelden live worden uitgekeken. Fysieke aanwezigheid van een ouder of ouders is veel beter.”
Zijn mening mag op de nodige likes rekenen,
waaruit kan worden opgemaakt dat hij een aantal medestanders heeft. John Alards geeft aan

wél een voorstander te zijn van dit idee. “Camera’s
werken niet alleen voor zulke incidenten, maar
(waarschijnlijk) ook tegen vandalisme of vernielingen van eigendommen. Daarbij, wat is privacy in
dit geval? Men gaat ook gewoon shoppen en in de
meeste steden word je ook op straat gevolgd middels camera’s.”
Ton Bukkems sluit zich bij Sleutels aan. Hij is van
mening is dat je daar niets mee oplost. “Zoiets als
nu in Kerkrade is gebeurd, heeft veel diepere oor-

BANENMARKT
TECHNIEK

DONDERDAG 30 JUNI

16:00 – 19:00 uur

Werken bij John Deere?
Tijdens onze Banenmarkt Techniek
kun je geheel vrijblijvend kennis
maken met de vacatures binnen
onze productieafdelingen. Tevens
zorgen wij voor een lekker hapje.

Wie zoeken wij?
- Assemblage Monteurs
- Lassers
- Verfspuiters

Meld je aan!
via HRWZ@JohnDeere.com

Inschrijven kan tot en met 27 juni 2022
(tevens bereikbaar voor al je vragen).

John Deere Fabriek Horst B.V.
Energiestraat 16
5961 PT Horst, Nederland
John Deere heeft ongeveer 75.000 mensen in dienst en is de grootste producent van
landbouwmachines ter wereld. Onze naam staat voor hoge kwaliteit en
betrouwbaarheid. John Deere Fabriek Horst B.V. produceert en ontwikkelt veldspuiten en
Public
heeft ongeveer 200 mensen in dienst.

zaken”, geeft hij aan. “Deze hadden op een heel
andere manier opgelost moeten worden in een
eerder stadium.” Jan van de Riet geeft ook aan dat
het probleem bij de bron aangepakt moet worden.
“Dan heb je geen andere oplossingen nodig”, legt
hij uit. “Een camera bij de speeltuin... Dan gaat de
persoon de kinderen toch gewoon twee straten verder op staan te wachten. Hangen we daar dan ook
camera’s?”

LeesVanHees

Column

George Ezra
De Vengaboys roepen dat ze
naar Ibiza gaan, terwijl Ed
Sheeran bezingt hoe hij wil
dansen in de straten van
Barcelona. George Ezra zoekt
op zijn beurt zijn heil in
Boedapest, de Hongaarse
hoofdstad die hij dankbaar als
onderwerp gebruikt in zijn
gelijknamige hit, maar waar hij
zelf naar het schijnt nog nooit
kwam.
Het zijn stuk voor stuk ongetwijfeld
prachtige oorden. Zeker in vakantietijd. Toch kwamen ze afgelopen week niet eens ter sprake, bij
het boeken van een midweekje
weg. Dat heeft alles te maken
met het schouwspel dat zich in
2017 afspeelde op Schiphol, vlak
voor ik samen met mijn vrouw op
een vlucht naar Tenerife stapte.
In de wachtruimte trok een gezin
met jonge kinderen en dezelfde
eindbestemming onze aandacht.
Ze zeulden behalve drie koters, ook
talloze koffers, twee kinderwagens
en een karrenvracht aan speelgoed
met zich mee. Het hoofd van de
pluche giraffe dat uit de achterzak
van moeder piepte, maakte het
schrikbeeld compleet. We waren
het die ochtend al gauw met elkaar
eens: als we ooit kinderen krijgen,
dan maken we het onszelf niet
moeilijker dan nodig.
En dus gaan we over een paar
weken naar Cochem. Een dorp vol
vakwerkhuisjes aan de Moezel in
Duitsland. Ik geef meteen toe: een
stuk minder sexy dan Barcelona,
Ibiza, of Boedapest, maar de kinderen vermaken zich er ongetwijfeld
uitstekend. Het zal ze verder ook
worst wezen waar ze zijn, als er
maar een springkussen en animatieteam is. En ach, het is een cliché,
maar als de kinderen het naar de zin
hebben, dan wij ook. Zelf verheug ik
me in de tussentijd op schnitzels zo
groot als deurmatten en een flinke
pul bier, gebraut nach dem deutschen Reinheitsgebot. Ook mooi.
Die verre reizen komen vast wel
weer, zodra onze meisjes wat
ouder zijn. En anders hebben we
de herinneringen en fotoboeken
van eerdere tripjes nog. Die van
rondreizen in Amerika in 2014 en
2018, bijvoorbeeld. Of anders wel
van één van de autotripjes door
Oost-Europa. Daar waar we onder
andere Sziget bezochten. Een festival in Boedapest. Wij wel. Nu jij
weer, George Ezra.
Jelle
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Alsnog extra locatie voor De School Maasbree in onderzoek

Raad gaat snel praten over beleid rond
paardenhouderijen
De raad gaat zich snel buigen over beleidsregels voor paardenhouderijen. Aanleiding waren
maar liefst drie bestemmingsplannen voor nieuwe paardenhouderijen in de raadsvergadering
van vorige week dinsdag. In die vergadering voegde de raad ook een extra mogelijke locatie
toe voor de nieuwbouw van De School in Maasbree.
Zoals altijd begon de avond met het Vragenhalfuurtje met daarin dit keer één vraag, afkomstig
van VVD-raadslid Jeanne Hesen. Onderwerp: de verkeersveiligheid op het Veersepad in
Kessel. Op deze door toeristen veelgebruikte, nogal smalle weg is het steeds drukker met
auto’s, fietsers en voetgangers. Dat leidt tot onveiligheid, vinden bewoners. Hesen wilde van
de kersverse verkeerswethouder Erik Nijssen (Lokaal Peel en Maas) weten wat de gemeente
daaraan denkt te doen. Nijssen wist ervan, maar vroeg de raad even te wachten op de
uitkomsten van het plaatselijke verkeersonderzoek (circulatieplan), dat zeer binnenkort klaar
zal zijn.
Daarna vond een korte plechtigheid plaats: omdat Nijssen op 31 mei tot wethouder
was benoemd, was zijn plaats in de raad vrijgekomen. Die werd nu met een korte
beëdigingsceremonie ingenomen door de eerstvolgende kandidaat op de lijst van Lokaal Peel
en Maas: Edward Wezenberg, die al eerder voor Lokaal in de raad zat.
Nieuwbouw De School Maasbree
De raad rondde verder de discussie af over de uitgangspunten voor de nieuwbouw van
De School, de basisschool voor openbaar onderwijs in Maasbree. In de commissievergadering
van 17 mei was al duidelijk geworden dat een raadsmeerderheid vindt dat er meer opties
onderzocht moeten worden dan de twee scenario’s die in het raadsvoorstel staan. De ene ligt
buiten het dorp aan de Breetse Peelweg, bij de sportaccommodaties. Daar is wellicht na een
verbouwing ook inpassing in sportcentrum Dynamic mogelijk. De andere locatie is aan de
westkant van het dorp in het gebied Meuleveld.
Via een wijzigingsvoorstel (amendement) voegde een ruime raadsmeerderheid daaraan toe om
ook te onderzoeken of de school bij sporthal D’n Adelaar kan komen. Verder wil de raad dat bij
de eerste twee scenario’s een combinatie met een mogelijk nog te realiseren sporthal bekeken
wordt.
De fractie PvdA/GroenLinks steunde als enige het amendement niet, omdat ze vreest dat het

Edward Wezenberg is raadslid voor Lokaal Peel en Maas
geworden

CDA Peel en Maas

zorgt voor vertraging van de nieuwbouw. De rest van de raad wil juist onderzocht zien hoevéél
vertraging het oplevert, en dan een nieuwe afweging maken.
Overigens is huisvesting van De School bij de Violier (middels een aanbouw) helemaal van tafel.
Het CDA, dat in de commissievergadering deze mogelijkheid nog openhield, ziet dat inmiddels
niet meer als een reële optie.
Het geamendeerde voorstel kreeg uiteindelijk de steun van de hele raad. Ook van PvdA/
GroenLinks dus, omdat die fractie zei ‘door te willen’ met de nieuwbouw van De School.
Paardenhouderijen
Vervolgens ging de raad vlot en unaniem akkoord met drie bestemmingsplannen (twee in
Meijel, een in Maasbree – zie ook Raadsnieuws in Hallo 26-5). In alle drie de gevallen wordt een
intensieve veehouderij omgezet in een paardenhouderij. In de commissievergadering was al
gebleken dat de raad vragen heeft over de snelle toename van dit soort bedrijven in Peel en
Maas. Per saldo leidt het weliswaar tot milieuwinst en sanering van vaak lelijke veestallen,
maar wordt het buitengebied zo niet te eenzijdig ingevuld, en hoe bestendig zijn al die nieuwe
paardenbedrijven eigenlijk? ‘Als er iedere vergadering drie paardenhouderijen bijkomen’, zei
Annigje Primowees (PvdA/GroenLinks) lachend, ‘dan stel ik voor dat we eens gaan nadenken
over een naamswijziging: in plaats van gemeente Peel en Maas, gemeente Paard en Maas.’
Alle fracties maakten duidelijk behoefte te hebben aan een bredere discussie over dit
onderwerp, om vervolgens beleidsregels voor deze snel groeiende sector vast te stellen.
Portefeuillehouder Rob Wanten (CDA) zegde toe dat hij op korte termijn wil doorpraten
met de raad over het ‘herijken’ van het beleid in het buitengebied. In de beleidsafweging
over paardenhouderijen moet ook gekeken worden naar de economische waarde van de
paardensector, zei Wanten erbij.
Startersleningen
Aan het einde van de vergadering kwam het nieuwe VVD-raadslid Kevin Steeghs nog met een
motie over startersleningen. Zijn partij wil de bovengrens om voor zo’n lening in aanmerking te
komen verhogen van 245.000 naar 345.000. De motie roept het college op daarover een brief te
sturen aan de Provincie. Andere fracties wezen evenwel op enkele onjuiste cijfers in de tekst.
Daarop besloot de VVD om de motie door te schuiven naar de volgende raadsvergadering.

Job Wijnands is nieuw commissielid voor PvdA/GroenLinks
geworden

Hans Verdellen is benoemd als tijdelijk plaatsvervangend
(commissie)griffie

Onacceptabele ijskoude kaalslag uit Den Haag

Afgelopen vrijdag werd ook de Peel-regio geconfronteerd met de verschrikkelijke landelijke stikstofplannen. De plannen uit Den Haag lijken erop gericht om de gehele land- en tuinbouwsector rondom de Peel te
verdrijven enkel om daarmee op termijn hoogveen in de Peel te stimuleren.
Vanuit Den Haag wordt de Peelregio met onhaalbare doelen opgezadeld, een stikstofreductie van
95 procent, terwijl voor de uitvoering de provincies verantwoordelijk worden gehouden. Boeren en
burgers mogen de gevolgen dra-

gen. Voor deze belachelijke reductiedoelen wordt voorgesteld om
25.000.000.000 euro aan belastinggeld te besteden.
Alle CDA-afdelingen rondom de
Brabantse en Limburgse Peel zijn
unaniem van mening dat dit beleid

nooit tot uitvoering mag komen.
Het is weggegooid geld enkel ter
stimulans van hoogveen in de Peel,
waarmee een kwalitatief hoogwaardige voedselproducerende
beroepsgroep voor de toekomst
wordt verdreven. En dat zonder

dat daarmee ook maar in de buurt
gekomen wordt van de gestelde
stikstofdoelen.
Wij roepen de CDA-Tweede
Kamerfractie geen verantwoordelijkheid te dragen voor deze
doelen. Tevens roepen wij de CDAStatenfracties uit Noord-Brabant en
Limburg op om in gelijke strekking
zwaar protest aan te tekenen bij
Gedeputeerde Staten in beide pro-

vincies. De provincies mogen niet
akkoord gaan met deze ijskoude
kaalslag op ons mooie platteland,
waardoor boeren en burgers worden verdreven. Dit past niet bij
de uitgangspunten van het CDA.
Volstrekt onacceptabel.

Fractie
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nieuws

week 24 / 16 juni 2022 / Informatie van en over de gemeente

Dinsdag 21 juni 2022, 19.30 uur.

Commissievergadering
Graag informeren wij u als inwoner en/of geïnteresseerde over het volgende:
• De publieke tribune is opengesteld.
• Geïnteresseerden die de commissievergadering willen bijwonen, kunnen plaats nemen
op de publieke tribune.
• Daarnaast kunnen geïnteresseerden de commissievergadering 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
20 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
commissievergadering vindt u op 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:
• Verordening commissie bezwaarschriften en klachten Peel en Maas
• Uitbreiding van basisschool De Groenling en renovatie van de Ringoven
• Vaststelling Omgevingsvisie Peel en Maas
• Vaststellen bestemmingsplan Marisstraat 40 Grashoek t.b.v. de vestiging van een
hoveniersbedrijf
• Vaststellen ‘Bestemmingsplan RvR-woning Pratwinkel 4 in Baarlo’
• Vaststellen ‘bestemmingsplan voor 5 woningen Roode Eggeweg-Baarskampstaat Kessel’

WhatsApp

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

Bekendmakingen

Rookmelders verplicht
vanaf 1 juli 2022
Vanaf 1 juli 2022 bent u wettelijk verplicht om een rookmelder op te hangen
op elke verdieping in huis. Maak uw huis veiliger met een rookmelder. Vul de
Rookmelderwijzer in en kom erachter hoeveel rookmelders u nodig hebt.
Rookmelders redden levens
Het mag dan wel een wetgeving zijn, maar u hangt rookmelders echt op voor uw eigen
veiligheid en die van uw dierbaren. Een rookmelder voorkomt geen brand, maar detecteert
en waarschuwt u wel heel snel bij een brand overdag maar ook vooral ’s nachts. In uw slaap
ruikt u niets. Hierdoor wordt u niet wakker van de rook, maar ademt u giftige rook in zonder
dat u het merkt. Van het geluid van een rokmelder wordt u wél wakker.
Rookmelderwijzer
Benieuwd naar hoeveel rookmelders u binnenkort in uw huis nodig hebt? En in welke
ruimte u deze het beste kunt ophangen? Check de rookmelderwijzer op
www.rookmelders.nl/rookmelderwijzer. Binnen een paar minuten weet u precies
hoeveel u nodig hebt in uw huis.

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

Napoleonsbaan Noord 12
Kloosterstraat 14
Loo 22
Roggelseweg 57
Burg. Haffmansstraat 7
Sectie K nr. 359
Korte Heide 3
Rooth ongenummerd perceel S209
Zandberg 18 (in plaats van nummer 11)
Donk 21
Donkerpeelkensweg 1
Molenstraat 5
Molenstraat 62
Randweg 1
Roggelsedijk 11B
Roggelsedijk 9
Mgr. Nolensstraat 32
Past. Huijbenplein 19
Ringovenstraat 43
Steenstraat 44

Container niet vol?

Is uw container niet vol? Sla dan een inzamelbeurt over!

Geen Taxus Taxi inzameling
in 2022
Stichting Taxus Taxi zamelt dit jaar geen taxus in. Dit komt door de hoge kosten van
gas en diesel en door problemen in de verwerkingsfabriek in China. Op dit moment
is er voldoende medicijn op voorraad voor de mensen die het nodig hebben.
Taxus Taxi in 2023 weer actief
Ondanks dat de taxusinzameling in 2023 weer start, doet het toch pijn een jaar te moeten
overslaan. Zo vertelt Werner Toonen, coördinator van Stichting Taxus Taxi. “Aan iedereen
die het snoeisel aanbiedt, willen wij meegeven dat wij in 2023 zeker weer van de partij
zijn. De inzameling mag dan één jaartje overslaan, maar de strijd tegen kanker wordt
onverminderd doorgezet.”
In strijd tegen kanker
Al 15 jaar zet Stichting Taxus Taxi zich in voor de strijd tegen kanker. De donatie van
taxussnoeisel gaat dit jaar niet door. Maar de stichting kan een donatie harder gebruiken
dan ooit. “Dat wij niet inzamelen scheelt enorm in de kosten, maar een stukje hiervan
blijft toch doorlopen. Om er voor te zorgen dat wij volgend jaar weer kunnen starten, is
een kleine financiële bijdragen dan ook meer dan welkom”, aldus Toonen. Een donatie
kan gedaan worden via www.taxustaxi.nl.

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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VVD Peel en Maas

Geen beste week
Afgelopen week was geen beste week voor onze gemeente, maar ook
niet voor de rest van onze provincie. De energietransitie gaat zo hard,
dat de netbeheerder Enexis met een flinke winstwaarschuwing kwam
over de netcapaciteit en per direct géén nieuwe bedrijven meer aansluit
op het elektriciteitsnetwerk. Bij nieuwbouwwoningen moet je inmiddels
al 70 weken weken wachten voordat Enexis de meterkast binnen in je
nieuwbouwwoning komt aansluiten. Een drama voor al onze duurzaamheidsdoelstellingen, onze economie en de woningbouw.
Daar bovenop komt ook nog eens
de brief van het kabinet van afgelopen vrijdag. Pijnlijk werd duidelijk
hoe onevenredig hard onze agrari-

PvdA/GroenLinks Peel en Maas

sche sector geraakt wordt door de
doelstellingen van het kabinet om
de stikstofuitstoot te reduceren. Wij
vragen ons oprecht af of de doelen

de middelen hier wel heiligen. Op
het VVD-congres afgelopen zaterdag
kon ik het niet langer aanzien en ben
ik opgestaan om hier een punt te
maken en een streep te trekken. Met
de plannen die voor liggen draait het
kabinet de agrarische sector in onze
gemeente de nek om. Dat kunnen en
mogen we niet laten gebeuren, dat
is niet waar onze partij voor staat.
Zeker moeten we blijven werken aan
natuurherstel, maar wel samen met
de agrarische sector en met realisti-

Teun Heldens
Fractievoorzitter

Meer huishoudens hebben energietoeslag nodig

PvdA/GroenLinks gaat nogmaals proberen om meer huishoudens in Peel en Maas energietoeslag te geven.
We wachten even de exacte cijfers af, maar onze inschatting is dat de gemeente heel wat overhoudt van
het geld dat ze van het Rijk ontvangt om huishoudens met een kleine portemonnee te compenseren voor de
gestegen energielasten.
Het Rijk heeft extra geld beschikbaar
gesteld om huishoudens met een
kleine portemonnee een energietoeslag te verstrekken. De suggestie
van het Rijk is: 800 euro voor huishoudens die een inkomen hebben
tot 120 procent van het minimum.
Maar het staat iedere gemeente vrij

sche doelstellingen. Als volksvertegenwoordiger moet je opstaan voor
de mensen in jouw omgeving die
je vertegenwoordigt. Je moet laten
horen wat je achterban denkt en
voelt. Het CDA heeft dit ook gedaan
afgelopen weekend. Wij pakken
graag samen de handschoen op om
te werken aan een oplossing.

om de inkomensgrens hoger te leggen. Wij hebben meteen de inschatting gemaakt dat de gemeente geld
over zou houden als de toekenningsgrens op 120 procent zou blijven
staan. Daarom hebben wij de raad
voorgesteld deze grens te stellen op
130 procent. Lokaal Peel en Maas,

papier weliswaar meer inkomen hebben dan 120 procent, maar door extra
lasten voor met name ziektekosten
feitelijk minder te besteden hebben
dan 120 procent van het minimum.
Het college heeft deze verruiming
CDA, VVD en D66 waren tegen dit
van de hand gewezen. Deze week is
voorstel, waardoor het helaas werd
bekendgeworden wat Peel en Maas
verworpen met 3 stemmen voor en
daadwerkelijk aan extra geld krijgt
22 stemmen tegen. Naderhand hebvan het Rijk voor de energietoeben we via vragen aan het college
slag. Dat is precies 1.109.555 euro.
nog geprobeerd te bereiken dat de
Tot nu toe is hiervan 645.000 uitge800-euro-compensatie ook zou worden verstrekt aan huishoudens die op geven. Onze inschatting is dat we

geld overhouden, want alle bij de
gemeente bekende minima hebben
de bijdrage automatisch ontvangen.
Wij zullen daarom de raad nogmaals
voorstellen om meer huishoudens
in aanmerking te laten komen voor
energietoeslag. We hopen dat de
andere fracties zo’n voorstel niet
opnieuw verwerpen. De mensen
hebben de hulp hard nodig.
Annigje Primowees, Frits Berben,
Raf Janssen, raadsleden

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.

Van der Linden
Poultry Products B.V.
Van der Linden en Co Beringe is een familiebedrijf dat dateert van 1876. Het is een pluimveeintegratie
bestaande uit een pluimveeslachterij, mengvoerfabriek en eigen opfokbedrijven. De producten die wij
maken zijn hoofdzakelijk voor export bestemd. Van der Linden PoultryProducts levert zowel aan gerenommeerde namen in Europa als daarbuiten en staat voor constante hoge kwaliteit.

OP KORTE TERMIJN ZOEKEN WIJ:

PLUIMVEEVERZORGER

Gebruik je
talenten

Voor deze functie met een grote mate van zelfstandig functioneren met een daarbij passende eigen verantwoordelijkheid en afwisselende werkzaamheden vragen wij iemand die:
•
•
•
•

Op een juiste manier met dieren weet om te gaan
Bereid is om ook in de weekenden enige uren te werken en alarm/wachtdiensten te verrichten
Enig technisch inzicht heeft
In de omgeving woonachtig is of bereid is daarnaar te verhuizen

De functie heeft betrekking op totaal 40 uur per week excl. extra uren in de weekenden.
WIJ BIEDEN:

•
•

Een uitstekende beloning en goede secundaire arbeidsvoorwaarden
Een aanstelling met uitzicht op vast contract

INTERESSE?
Bij interesse in deze vacature kunt u bellen naar dhr Etienne Kessels
Tel. 06-13737292 Of mail: e.kessels@vanderlinden-poultry.nl
Van der Linden & Co B.V.
Meijelseweg 13, 5986 NH Beringe

Gezocht
Horeca
CAO

2-3

Beheerders

Prettig in de omgang
Communicatief vaardig
Teamspeler
Horeca ervaring

Ben jij de spin in
het web?
Aantal uren
zijn bespreekbaar

Gemeenschapshuis ’t Erf te Egchel
Nieuwsgierig, informeer of solliciteer en
stuur een email
naar voorzitter@heterfegchel.nl
Telnr: 077 3077791
Je kunt nog veel leuke dingen naast je werk doen.
Werken op zaterdag of zondag is minimaal.

1606 \ enzo
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Geplukt

Ivan Muchak Grashoek
Hij werd geboren in Oekraïne, maar verliet het land enkele maanden geleden om te gaan werken in Polen. Hij keerde echter niet terug, omdat de
oorlog in Oekraïne uitbrak. Samen met zijn vrouw en dochter van 4 jaar woont hij nu in Grashoek, waar het gezin zich al thuis voelt. Ivan Muchak,
die voorheen als profvoetballer actief was, heeft zich zelfs bij het Grashoekse voetbalteam aangesloten. Deze week wordt de 30-jarige geplukt.

een half jaar beëindigd en zij werd
daarnaast zwanger. Het is in Georgië
heel heet en voor een zwangere
vrouw is dat natuurlijk niet fijn”, zegt
Ivan lachend. Het stel vond uiteindelijk
een woning samen in Oekraïne.
Ze hadden echter niet verwacht op dit
moment in Nederland te verblijven.
De familie van het gezin woont nog in
Oekraïne. Er is wel veelvuldig contact.
“Er liggen op veel plekken bommen
onder de grond. Nergens is het veilig.
Ongeveer 70 kilometer van waar onze
familie woont, is het onrustig. We zijn
bezorgd om hen. Ze willen het land
niet verlaten.”

Dankbaar

Ivan was voor drie maanden in
Polen aan het werk toen de oorlog
in Oekraïne begon. Zijn vrouw
Katia woonde op dat moment
nog in Oekraïne met hun dochter.
“De eerste dag zat ze samen met
onze dochter in een schuilkelder.
Toen heb ik mijn vrouw de keuze
gegeven om naar Polen te komen.
Als ze dit niet wilde, zou ik
besluiten om terug te gaan naar
het land.” Eén dag later pakte Katia
haar spullen en vertrok ze naar
Polen. In eerste instantie woonde
het stel twee weken bij een vriend
in Warschau. Via via kwamen ze
erachter dat Ivan in Nederland aan
het werk kon. “We wilden sowieso
niet in Polen blijven. In 15 uur tijd
zijn we naar Nederland gereden.

Het is natuurlijk overal beter dan op
een plek waar raketten uit de lucht
vallen. Onze indruk was meteen goed
toen we in Grashoek aankwamen.”
Het gezin mag namelijk verblijven
bij Will en zijn vrouw Gerrie, die een
bed and breakfast runnen in het
buitengebied van Grashoek. “We zijn
heel dankbaar, we hadden het hier niet
beter kunnen treffen. De natuur is hier
ook heel mooi. In Oekraïne gingen we
graag het bos in om paddenstoelen
te plukken en deze vervolgens te
bereiden en op te eten. We vinden het
fijn dat we er hier ook op uit kunnen
gaan. Ik hou van fietsen, dus ik ben blij
dat Nederland een fietsland is. In het
weekend gaan we graag met de fiets
de dorpjes in. We hebben al veel van
de omgeving gezien.”

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.
4

Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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Doordeweeks heeft Ivan minder tijd,
dan is hij op het werk te vinden.
Via het uitzendbureau Tempo-Team
heeft Ivan een baan kunnen krijgen
bij DHL in Beringe. “Stilzitten kan
ik niet. Nu ik werk, voel ik me een
‘fatsoenlijk’ mens. Als onze dochter
volgend jaar een tijdje naar school
gaat, dan wil Katia ook gaan werken.”
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Oplossing vorige week:
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dagen lang duurde. Samenwonen
zat er destijds nog niet in. Katia
studeerde nog en Ivan voetbalde in
een andere stad. “We hadden plannen
om in Georgië samen te gaan wonen,
omdat ik daar een voetbalcontract
kreeg voor 1,5 jaar. Katia is blij dat dit
niet is gebeurd. Het contract werd na

Tekst en beeld: Jeanine Hendriks

Voetbal
Vol trots geeft Ivan ook aan dat hij
nu in het voetbalteam van Grashoek
speelt. Voetbal is namelijk Ivans
grootste passie. Jarenlang speelde hij
als profvoetballer voor diverse teams
van Oekraïne, Polen en Georgië.
“Zes jaar geleden, op de bruiloft van
een andere voetballer, ontmoette
ik Katia. Hij trouwde namelijk met
Katia’s buurvrouw. In Oekraïne is het
normaal om sneller te trouwen dan
in Nederland. Ook is het gangbaar
om een groot feest te organiseren
dat enkele dagen duurt. Toen ik Katia
vier keer had gezien, vroeg ik haar
midden op het marktplein van Lviv
ten huwelijk. Iedereen om ons heen
begon te klappen.” Enkele maanden
later volgde een groot feest dat drie

8

6
8

Werken

Toch zijn Ivan en Katia blij dat zij wel
de stap hebben genomen om het land
uit te vluchten. Vooral vanwege de
gezondheid van Katia, geeft Ivan aan.
“Katia is ziek geweest en moet regelmatig voor onderzoek naar het ziekenhuis. In Oekraïne is die hulp nu niet
beschikbaar, omdat ze het druk hebben met de behandeling van soldaten. We zijn zo dankbaar dat we nu in
Nederland verblijven en voor de hulp
die Will ons biedt. Hij rijdt met ons
naar het ziekenhuis, terwijl zijn vrouw
op onze dochter past. Ik kan niet in
woorden uitdrukken hoe dankbaar ik
ben. Wij vinden het fijn dat mensen
ons steunen.”
Hoelang het gezin nog in Grashoek
blijft, is onduidelijk. Ze zien een terugkeer naar Oekraine pas zitten als het
land veilig is. “We weten niet wat er
morgen gaat gebeuren. Voorlopig is
het daar nog niet veilig en blijven we
hier.”

WESPENOVERLAST?
BEL DE WESPENLIJN :
088-2212130
Wij helpen u vakkundig.
In de meeste gevallen
binnen 24 uur!

Erica Tuinen is een modern hoveniersbedrijf dat zich bezig houdt met de
aanleg en het onderhoud van tuinen bij particulieren en bedrijven.
Wij zijn ter versterking van ons team op zoek naar een:

Meewerkend Voorman Onderhoud
Functie-eisen:
• werkervaring als hovenier
• leiding kunnen geven aan een
klein team is een pre.
• goede sociale vaardigheden
• in het bezit zijn van een rijbewijs B
(voorkeur BE);
• zowel zelfstandig als in
teamverband kunnen werken.

• afwisselende werkzaamheden
• arbeidsvoorwaarden conform cao
• een goed salaris

Wij bieden:
• een fulltime dienstverband
(37 uur per week);
• een prettige werkomgeving in een
klein team

Het maken van afspraken met de
opdrachtgevers hoort hier ook bij.
Mogelijke doorgroei mogelijkheden
naar het opnemen en calculeren van
de diverse projecten.

Functie-inhoud:
Jouw taken zijn het plannen en
aansturen van een klein team tbv het
onderhoud van particulieren tuinen
en bedrijfsterreinen.

Kortom... wil jij werken in een jong en groeiend bedrijf en lijkt het je een
uitdaging om aanspreekpunt te worden van alles wat te maken heeft met
het onderhoud van particuliere tuinen en bedrijfsterreinen en wil je de
komende jaren wellicht nog verder doorgroeien...
Reageer dan snel en neem contact op met Henry Mulders: 06 - 221 328 70
Nieuwe Peeldijk 7 | 5966 NA America | info@ericatuinen.nl

WWW.TRAAS.NL

www.ericatuinen.nl
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Joep Vissers clubkampioen
BC Meijel na titanenstrijd
Na enkele coronajaren kan er eindelijk weer worden gebiljart.
Aanleiding voor de leden van biljartclub Meijel om te gaan strijden
voor het clubkampioenschap. Na twaalf pouleweken stonden
donderdag 9 juni de kruisfinales en de finale op het programma.

Meidenteams VV Baarlo kampioen
De meidenteams van VV Baarlo werden afgelopen week beiden kampioen. Op dinsdag 7 juni speelde
VV Baarlo MO15-1 de laatste competitiewedstrijd thuis tegen de buren van Kessel/Helden MO15-1.
Met een overtuigende 3-0 overwinning werd het kampioenschap binnengehaald. Een dag later zou
VV Baarlo MO19-1 de kampioenswedstrijd spelen, maar tegenstander WSC Waalwijk gaf aan geen
elftal op de been te krijgen. De meiden kregen een herkansing op zaterdag 11 juni. In de thuiswedstrijd
tegen de leeftijdsgenoten van Berghem Sport werd met 4-0 gewonnen en dat betekende het 2e kampioenschap van het seizoen in de 1e klasse, het op één na hoogste niveau voor meiden in de leeftijd van
MO19. Op donderdag 30 juni kan iedereen beide teams nog komen feliciteren tijdens de kampioensreceptie op sportpark De Meeren.

Nationale finale van Shell We Dance Event

Maasbreese dansers vallen in
de prijzen
De vier Démoteams van DéDé Dance sleepten zondag 12 juni allemaal een prijs binnen tijdens de nationale
finale van het Shell We Dance Event in theater Junushoff in Wageningen. In de Eindhovense teams dansten
ook Cathelijne Davits, Evi Duijf en Anouk Winthaegen uit Maasbree mee.

Onder het toeziend oog van een
deskundige jury werden alle groepen beoordeeld op onder meer choreografie, techniek en presentatie.
De teams D-Sparkle en D-Struction

behaalden een tweede plaats in de
categorie freestyle. Team D-Unique
behaalde in dezelfde categorie een
derde plaats. Het team D-Revolution
deed voor de eerste keer in de

geschiedenis van DéDé Dance mee
aan de nationale finale in de categorie hip hop. Het wist hierin een
tweede plaats te bemachtigen.

In de eerste halve finale moest
Joep Vissers (80 caramboles) het
opnemen tegen Henk Lansbergen
(100). Beide spelers kwamen niet
echt in hun spel en hadden uiteindelijk zelfs veertig beurten nodig
om het spel te beslissen. Joep
Vissers won met enkele caramboles voorsprong en plaatste
zich daarmee als eerste finalist.
De tweede halve finale verliep
voortvarender. Will Driessen (100)
verwees in slechts 27 beurten
Ger Adriaans (65) naar de tweede

plaats en eiste daarmee de tweede
finaleplek op. De finale tussen Joep
en Will was een echte titanenstrijd.
In slechts zestien beurten had Joep
Vissers zijn tachtig caramboles bij
elkaar met precies vijf gemiddeld.
Daarmee gaf hij Will Driessem, met
eveneens een fantastisch gemiddelde van 4.81, geen schijn van
kans. Voorzitter Henk Lansbergen
overhandigde Will Driessen het zilver en Joep Vissers het goud.
Tekst: Thijs Geerlings

Kampioensreceptie
BC De Treffers
Het vierde beugelteam van BC De Treffers, Treffers 4, houdt op
zaterdag 18 juni de kampioensreceptie in het clubgebouw van de
sportclub in Maasbree. Het vierde team werd eerder kampioen in
de 3e klasse NBB.

Naast het gezamenlijke kampioenschap van De Treffers 4, zijn
er ook twee teamleden die een
persoonlijke titel hebben weten
te bemachtigen. Ceriel Joppen
en Tom Gooren sleepten de titel
Persoonlijk Nederlands kampioen
binnen. Ceriel in de 1e klasse en

Tom in de 3e klasse. Dit alles wordt
gevierd met een kampioensreceptie. De aanvang van het feest is om
19.30 uur. Naar verwachting duurt
het feest tot 20.30 uur. Iedereen
is welkom om de kampioenen te
feliciteren.

1606 \ verenigingen

Einde sprookje Helden 2
Voor Helden 2 zat de voetbalcompetitie er na vorige week nog niet op. In de nacompetitiewedstrijd in en tegen
Someren gingen de blauwwitten zondag 12 juni nipt ten onder.
Het reserveteam van Helden promoveerde in 2019 naar de 1e klasse, een
uitzonderlijke prestatie voor een club
als Helden, waar het eerste elftal 3e
klasse speelt. Ondanks het feit dat er
met enige regelmaat spelers met het
eerste elftal van Helden mee moesten doen, wist Helden 2 dit seizoen
meer dan uitstekend te presteren in

de 1e klasse. Het team beloonde zichzelf met een keurige derde plaats,
goed voor de nacompetitie om promotie naar de hoofdklasse. Tegen
Someren 2, uitkomend in de hoofdklasse, weerde Helden 2 zich zondag kranig. Na een ruststand van 0-0
kwam de thuisploeg op een 2-0 voorsprong. Helden knokte zich nog terug

naar 2-1, maar kwam uiteindelijk
tijd tekort om nog de gelijkmaker te
scoren. Hiermee is het sprookje van
Helden 2 uit. Toch kunnen de mannen van Mat Schijven, Wim van Lier
en Remco Peeters terugkijken op een
mooi seizoen.
Tekst: VV Helden

Vijf weken paardensport in Panningen
Het Hippisch Centrum de Vosberg in Panningen is de aankomende vijf weken het domein van de paardensport. Het weekend van vrijdag 17 tot en met zondag 19 juni staat tijdens de Heldense Ruiterdagen in het
teken van de springsport voor paarden en pony’s. Tevens telt het weekend als selectiewedstrijd voor de
regiokampioenschappen afdeling Limburg.
Vrijdag start om 09.00 uur de klasse
beginners waarna alle andere klassen
volgen. Zaterdagmorgen om 09.00 uur
wordt de draad weer opgepakt en verschijnen er ongeveer een tweehonderd
springpaarden verdeeld over die dag
aan de start. De Heldense ruiterdagen
zullen worden afgesloten op zondag
met diversen springrubrieken voor de
pony’s.

KWPN-keuring
Op vrijdagavond 24 juni is de jaarlijkse
veulen keuring van de KWPN. Zaterdag
25 juni staat in het teken van de stamboek- en centrale keuring. Een week
later op 2 juli zijn de stamboek- en centrale keuring van het Friese stamboek
aan de beurt, dat zondag 3 juli wordt
afgesloten met een dressuurwedstrijd
dietelt als selectie voor de KTPS dres-

suurkampioenschappen. De menvereniging Peel en Maas houdt zondag
10 juli een mendag met als inzet het
kampioenschap van Zuid Nederland
wat betreft dressuur en vaardigheid.
Zaterdag 16 en zondag 17 juli worden
de dressuurwedstrijden verreden voor
paarden en pony’s als selectiewedstrijd voor het Regio-kampioenschap
Limburg. De entree is gratis alle dagen.

Math Verhaegh wint zesde wedstrijd
Hengelsportvereniging Helden
De zesde wedstrijd van het visseizoen vond op zaterdag 11 juni plaats aan de Breeërpeel bij
Hengelsportverening De Ruisvoorn in Helden. Math Verhaegh hengelde de zwaarste vis uit het water.
De deelnemers gingen na de loting
om 14.00 uur aan de slag voor de prijzen. Na een middag vissen, werd de
vangst om 17.00 uur gewogen. Op de
eerste plek eindigde Math Verhaegh,
die 3.200 gram uit het water gehengeld had. Jos Janssen eindige met
een klein verschil op de tweede plek

met een vangst van 3.125 gram. Paul
Thijssen ging er met de derde plek
vandoor. Hij ving 1.600 gram. Op die
vierde plek eindigde Joris van Eekeren
met een vangst van 1.474 gram. Tot
slot eindigde Pieter Trines onderaan
de top 5 met een vangst van 1.475
gram.

Daags voor deze wedstrijd, op vrijdag 10 juni, vond bij de jeugd de strijd
plaats om de cup van ‘Discus Ebisch’.
Stef van Grimbergen behaalde de
winst met een vangst van 3.675 gram.
Roy Moonen en Raf Kuijpers completeerden de top 3 met een vangst van
1.650 en 200 gram.
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Ontwikkelingswerk Meijel
wordt opgeheven
Er komt een einde aan de activiteiten van Ontwikkelingswerk
Meijel. Na 72 jaar zorgt een samenloop van omstandigheden
ervoor dat bestuursleden hebben besloten om de stekker uit het
project te trekken.
Zowel de coronagerelateerde perikelen van de afgelopen twee jaar,
als ook het uitblijven van nieuwe
aanwas en de hoge leeftijd van
de huidige commissieleden, bleken teveel van het goede voor
Ontwikkelingswerk Meijel. In 1948
zag het project het levenslicht
onder de naam Missiecommittee
Meijel. Een jaar eerder al, werd een
eerste fancy-fair georganiseerd.
In eerste instantie dienden de activiteiten van het Missiecommittee
ervoor om familieleden van
Meijelse ontwikkelingswerkers
(paters en nonnen) financieel te
ondersteunen wanneer hun familieleden voor familiebezoek naar
huis kwamen. In deze jaren na de
Tweede Wereldoorlog was daardoor de bittere omstandigheden
behoefte aan.
Later werden de gelden die het
Missiecommittee bij elkaar bracht
aangewend om de Meijelse ontwikkelingswerkers in hun missiewerk te ondersteunen bij lokale
projecten die onder hun supervisie werden uitgevoerd. De jaarlijkse fancy-fairs, met wedstrijden
koemelken, konden in die tijd op

veel bezoekers rekenen. Ook de
kienavonden werden doorgaans
druk bezocht. Leden van het
Missiecommittee grepen daarnaast
alle gelegenheden aan om extra
geld bij elkaar te sprokkelen voor
‘hun’ projecten. Dat uitte zich onder
andere in het bakken van wafels en
rommelmarkten.
Hoewel de fancy-fair en bijbehorende loterij nog steeds op veel
belangrijkstelling van Meijelse
inwoners en ondernemers mocht
rekenen, is besloten om wegens
voornoemde redenen de activiteiten van Ontwikkelingswerk Meijel
te beëindigen. De resterende gelden in kas zullen gefaseerd over de
komende jaren aan de projecten
in Niger, Nicaragua en Peru uitgekeerd worden. “Ontwikkelingswerk
Meijel is eenieder die de afgelopen
jaren zijn of haar steentje heeft
bijgedragen erkentelijk. Dankzij
de donaties en bijdrages hebben
veel jongeren zicht op een betere
toekomst en voor vele kinderen in
Niger, Nicaragua en Peru ziet het
leven er een stuk positiever uit”,
aldus het bestuur.

Prijsuitreiking fotocafé
‘t Peelflitske bij Durnééve
Fotocafé ‘t Peelflitske uit Meijel houdt op zaterdag 18 juni de prijsuitreiking van de regionale editie van ‘Het perfecte plaatje’. De fotowedstrijd is geïnspireerd op het RTL-programma Het Perfecte
Plaatje. Hobbyfotografen of fotografieliefhebbers namen deel aan
de fotowedstrijd. Tijdens de finale wordt de top 3 per thema geëxposeerd in ruimte Durnééve bij Oppe Koffie in Meijel.
De fotowedstrijd bestond uit een
zestal thema’s waarvoor elk thema
foto’s werden ingestuurd. De ingestuurde foto’s werden beoordeeld
door een jury samengesteld uit
leden van het fotocafé. De nummers één tot en met drie van elk
thema worden op 18 juni geëxposeerd in de ruimte Durnééve
bij Oppe Koffie. De prijsuitreiking
van plaats van 10.30 tot 14.30
uur in Lunchroom Oppe Koffie,
op het Raadshuisplein in Meijel.
De expositie is gratis toegankelijk

voor iedereen. Het publiek dat de
expositie komt bekijken kan en
mag een stem uitbrengen op de
foto die volgens hen ‘Het Perfecte
Plaatje’ is.
De foto met de meeste stemmen
wordt dan ook uitgeroepen tot
‘Het Perfecte Plaatje 2021-2022’
en wordt beloond met een kleine
verrassing. De prijsuitreiking
wordt gedaan door de voorzitter
van de Dorpsontmoeting Meijel,
Rian Snijkers, in de lunchroom van
Oppe Koffie.

Succesvol weekend voor
leden PSV de Cavaliers

Erik Schoof de nieuwe koning van
schutterij Sint Anna
Schutterij Sint Anna Maasbree hield zondag 5 juni het jaarlijkse koningsschieten. Ondanks de hevige regen
kon de schietwedstrijd toch gehouden worden onder een grote paraplu. Na een spannende wedstrijd viel de
vogel bij het 84e schot en werd Erik Schoof de nieuwe koning van schutterij Sint Anna.

Op het Ruiterfestijn in Meerlo haalde Anouk Neefs met Guess vrijdag
10 juni een knappe 4e prijs in de gecombineerde dressuur rubriek
ZZ-Zwaar/Young Riders. Zaterdag 11 juni was er in Meerlo een 2e prijs
in de klasse M1 dressuur voor Hanna Neefs met Man in the Moon.
Romee Neefs haalde met Nacho
Nova een 3e prijs in de klasse B
dressuur. Isa Snijkers was ook succesvol in Meerlo, zondag 12 juni
wist ze een eerste prijs te behalen met haar pony Daylight in het

D-90cm. Ook was er dit weekend
een Haflinger event in Geldrop.
Ilse Steijvers kwam hier aan start
met Bo in de klasse B dressuur en
wist beide proeven te winnen.
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Nieuwe leden spelen mee

Buitenconcert jeugdfanfare
Maasbree
Na een lange periode mag de jeugdfanfare Maasbree weer optreden. Op zondag 19 juni verzorgt de fanfare een buitenconcert bij
‘t Gemeintehoës in Maasbree.
De jeugd van fanfare Sint
Aldegondis gaat de toehoorders
verrassen met een zeer gevarieerd repertoire, waarbij niet is
uitgegaan van een vast thema.
De jeugdfanfare is in april ver-

sterkt met een aantal nieuwe
leden. Zij spelen zondag voor het
eerst mee. Het concert begint om
12.30 uur. Iedereen is welkom, de
entree is vrij.

Proefrit duofiets

Rundje um de Kerk met
speciale fietsen in Maasbree

Koningsvogelschieten in Helden
Bij het Koninklijke Schuttersgilde St. Lambertus Helden werd zondag 5 juni het koningsvogelschieten
georganiseerd. Onder barre weersomstandigheden vond het koningsvogelschieten plaats. Uiteindelijk was
het Henk van den Beucken die zich koning van het Gilde mag noemen. Loes Peulen werd dameskoning en
Resi Lemmen jeugdkoning. Dave van Ninhuijs was de gelukkige bij het Dörper Koningsschieten en Lisa van
Ninhuijs mocht zich tot Dörper jeugdkoning tronen. Zondag 26 juni volgt een receptie bij Café De Pool van
16.00 tot 17.00 uur.

Hernieuwde inventarisatie van steenuilenkasten
IVN Helden e.o. is bezig met een hernieuwde inventarisatie van steenuilenkasten in de kerkdorpen Helden,
Panningen, Beringe, Grashoek en Koningslust. Bedoeling is het broeden te bevorderen en een indruk te krijgen van de aantallen steenuilen en kasten.
Eind jaren 90 van de vorige eeuw hingen in Helden, Panningen, Beringe,
Grashoek en Koningslust meer dan
dertig steenuilenkasten bij particulieren. Vrijwilligers van IVN controleerden de kasten jaarlijks in het voorjaar
op jonge steenuilen en schoonden

de kasten in het najaar op. In de loop
der jaren kwam dit werk stil te liggen.
IVN heeft nu het plan opgevat deze
taak weer op te pakken om zo een
indruk te krijgen van het aantal steenuilen en nog aanwezige kasten. Doel
is ook om het broeden te bevorderen.

IVN roept daarom alle bezitters van een
steenuilenkast op zich te melden via
vogelwerkgroep@ivn.nl en toestemming te geven hun kast in het voorjaar
te onderzoeken op de aanwezigheid
van eieren dan wel jonge steenuilen.

In Maasbree heb je zaterdag 18 juni de gelegenheid om een proefrit
te maken op een duofiets. Verder is het mogelijk plaats te nemen in
een wandelrolstoel waarmee je de natuur in kunt, ook als je zelf
niet mobiel bent.
Stichting Beweeg Je Vrij leent deze
vervoersmiddelen uit en is aanwezig om uitleg en informatie te

geven. Rundje um de Kerk vindt
tussen 11.00 en 12.30 uur plaats in
de bibliotheek van Maasbree.

Zitplaatsen reserveren

Toegangsbewijzen Heilige
Mis OLS Meijel
De Heilige Mis OLS 2022 vindt zaterdag 2 juli plaats in parochiekerk St. Nicolaas in Meijel. Voor deze mis, die om 19.00 uur begint,
zijn 550 toegangsbewijzen gratis verkrijgbaar in de parochiekerk
tijdens openingstijden.
Iedereen met een toegangsbewijs
heeft een zitplaats tijdens de mis,
die ook via een online livestream
van Omroep P&M is te volgen.
De mis wordt muzikaal omlijst

door Harmonie Eendracht en verschillende Meijelse zangkoren.
Uiteraard wordt het OLS-lied ten
gehore gebracht.

Week van de Limburgse
Popmuziek in Peel en Maas
Pop in Limburg, de popkoepel van de provincie Limburg, organiseert jaarlijks de Week van de Limburgse Popmuziek. Talent uit de
regio staat daarbij volop in de schijnwerpers. Tijdens de Week van
de Limburgse Popmuziek van dit jaar, van 25 tot en met 30 juli,
houdt PopPlaza Peel en Maas een tour vol popmuziek in Peel en
Maas. Bandjes en dj’s kunnen zich presenteren aan het publiek.
De organisatie hoopt op een programma met talent uit Peel en
Maas en omgeving. Sets mogen
maximaal 45 minuten duren.

Bands, artiesten en dj’s die graag
het podium willen betreden kunnen zich aanmelden via 
info@popplazapeelenmaas.nl

Gemeenschapshuis In Kepèl

Team ‘As ut mer weust is’ winnaar
‘Dörp Kwis’t!’ in Helden
De organisatie Blauw Blood heeft zondagmiddag 12 juni de prijzen bekendgemaakt van de Dörpsquiz, die
op zaterdag 14 mei gehouden werd. ‘As ut mer weust is’ met 787 punten ging met de grote wisselbeker aan
de haal (zij hebben voor de tweede keer de Dörpsquiz gewonnen). ‘’t Sjuttingteam’ met 746 punten werd
tweede en ‘SC Pareja’ derde met 736 punten.

Toneel en muziek bij
SeniorenVereniging Kepèl
SeniorenVereniging Kepèl organiseert donderdagmiddag 23 juni
een middag met toneel en muziek. De SVK toneelgroep Laat Talent
opent de middag.
Het tweede deel wordt ingevuld
door Pieter Witlox. Zijn motto is
‘Voor leuke muziek zonder geso-

demieter, bel je Pieter’. De middag
wordt gehouden in gemeenschapshuis In Kepèl en begint om 13.30 uur.
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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
Zondag 19 juni
H. Mis 09.30 uur
Woensdag 22 juni
H. Mis 09.00 uur

Parochie Egchel

Misintenties
NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
077 3079530
Kerkdiensten
Vrijdag 17 juni
H. Mis 19.00 uur met toediening
van het heilig sacrament van het

Vormsel aan kinderen van groep 7+8
van de basisschool door deken Varela.
Zondag 19 juni
Geen h. Mis
Zondag 26 juni
H. Mis 11.00 uur

Parochie Grashoek

Misintenties NL24 RABO 0141910526
A. Cruijsberg
06 48 53 14 21
Spreekuur
In kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
Zaterdag 18 juni
H.Mis 19.00 uur t.i.v. Theodora
Schoeber (jaardienst), Tinus
Spreeuwenberg, en Wiel
Spreeuwenberg; Frans Reinders
(jaardienst),overl. ouders Bert
Reinders en Dora Reinders-Gommans
en overl.ouders Peter van Loon en
Truus van Loon-Teuwen
Zondag 26 juni
H.Mis 11.00 uur Uit dankbaarheid

Parochie Helden

Misintenties
NL61 RABO 0120795094
pastorie Rochusplein 3
077 3071488,
kerkbestuurhelden@home.nl

Cluster MKBE

zondag 19 juni nemen we afscheid
van het kerkelijk herenkoor. De heren
zullen voor de laatste keer de viering
Parochie Maasbree
Misintenties NL58RABO0131001973 opluisteren. Tevens ontvangen de jubilarissen een onderscheiding van de
Pastorie Dorpstraat 31
Sint Gregoriusvereniging.
077 465 12 19
par.aldegundismaasbree@hetnet.nl Gedoopt is:
Zondag 12 juni - Lisa Wijnen
www.parochiemaasbree.nl
Gedoopt wordt:
Kerkdiensten
Zondag 19 juni - Romy Niëns
Zondag 19 juni
Openstelling Aldegundiskapel
H. Mis: 11.00 uur
De Aldegundiskapel in onze
Lector: Mevr. Marlies Steijvers
parochiekerk is dagelijks geopend
Eucharistieviering voor de intenvoor het opsteken van een kaarsje,
ties van de Aldegundiskapel en de
een gebed of een moment van
Mariakapel op het kerkhof.
bezinning. De H. Aldegundis is
Mededelingen
beschermheilige tegen ernstige
Afscheid kerkelijk herenkoor
ziekten en voor troost en hoop.
Tijdens de eucharistieviering van

ZOMER
IN PEEL EN MAAS
Jouw
activiteit
in de
vakantie
krant?

Deze zomer is er eindelijk weer
van alles te doen voor toeristen
en thuisblijvers in de gemeente
Peel en Maas.
We brengen deze activiteiten
graag onder de aandacht in onze
vakantiekrant, die 14 juli 2022
verschijnt. Jouw activiteit in de
evenementenkalender van de vakantiekrant?
Mail vrijblijvend naar adverteren@kempencreeert.nl

Spreekuur
Donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
Overleden: Wim van den Hoogen, 90
jaar
Zondag 19 juni
H. Mis 10.00 uur – herenkoor t.i.v.

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 18 juni
H. Mis 17.30 uur t.i.v. Anna Catharina
Bos-Daniëls en Cornelis Jacobus Bos;
Zondag 19 juni
H. Mis 10.30 uur met daarin de eerste
heilige communie.
Zaterdag 25 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
donderdag van 11.00 tot 12.00 uur
joke.holscher@gmail.com

Parochie Kessel

Gezinsbijdrage
NL39RABO0125305311
Iet Dings-Bovendeerdt
077 462 18 60
06 24 21 61 06
Kerkdiensten
Zaterdag 18 juni
19.15 uur H. Mis. Jaardienst Jeu Colbers
en Yvonne Colbers.

Parochie Baarlo

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

Wespenbestrijding Peel en Maas
Ook voor andere plaagdieren!

Constant Plaagdier Preventie
06 39 02 22 51 • Panningen

#kempencreëert

creatieve
ideëen

Kerkdiensten
Vrijdag 17 juni
Viering H. Vormsel 19.00 uur met
vormelingen uit groep 8 van bs. Den
Doelhof. Vormheer is: mgr. Everard de
Jong, die op za. 2 juli ook de OLS-mis
opdraagt.
Zondag 19 juni
H. Mis 11.00 uur t.e.v. van het H.
Sacrament met Herenkoor t.i.v. Peter
van den Beuken, Maria Geelen, Clara
v.d. Beuken en Maria v.d. Beuken
(gest.jaard)
Maandag 20 juni
18.30 uur H. Aanbidding (dagkapel) en
19.00 uur H. Rozenkrans
Dinsdag 21 juni
H. Mis 09.00 uur (dagkapel). Aansl.
koffiedrinken
Donderdag 23 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
Overleden: Lou van Horne, 62 jaar

Kerkdiensten
Zondag 19 juni
11.00 uur H. Mis Eerste
H. Communieviering.
Donderdag 23 juni
9.00 uur H. Mis

Parochie Kessel-Eik

Misintenties
NL41RABO0125300522
Opgave tijdelijk bij
Tjeu Stemkens
06 30 10 30 13
Kerkdiensten
Zaterdag 18 juni
18.00 uur H. Mis. Voor onze eigen
parochie.

Zaterdag 18 juni
H. Mis 19.00 uur m.m.v. gemengd
koor. T.i.v. voor de vrede in de
wereld;
Zondag 19 juni
H. Mis in missiehuis om 10.30 uur
Dinsdag t/m vrijdag
h. Mis om 9.00 uur in de dagkapel

www.vincentiusparochies.nl
Pastoor Peter van der Horst
077 307 14 88 | 06 21 20 21 18 pet.
horst@home.nl
Kapelaan Roger Maenen
077 466 18 50 | 06 12 92 28 34
roger.maenen@ziggo.nl
Kapelaan Piet Houben
06 57 58 75 06
phjhouben@onsbrabantnet.nl
Kerkbestuur | 077 307 14 88
kerkbestuur@vincentiusparochies.nl
Misstipendium zon- en feestdagen
€ 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
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Anouk Rijks Kessel-Eik
ren. Als we daar logeerden, gingen
we altijd de eendjes aan de Maas
eten geven. En als we bij opa en
oma bleven slapen gingen we pannenkoeken bakken. Ook knutselen
met oma deed ik graag.

Wat is je favoriete restaurant?
Mijn favoriete restaurant is het ABC
restaurant in Sevenum, denk ik. Je
kunt bij daar allerlei verschillende
dingen krijgen, en er is altijd wel iets
lekkers wat je daar kunt eten.

Wat is de laatste foto die je hebt
gemaakt?
De laatste foto die ik heb gemaakt, is
een foto van een vriendin. We zaten
samen in de klas en toen gingen we
allemaal gekke filters uitproberen.

Heb je plannen voor de zomervakantie?
In de zomervakantie ga ik een week
op vakantie en voor de rest ben ik er
nu nog niet zo mee bezig wat ik in
de vakantie ga doen.

Heb je een bijbaantje?
Ik heb een bijbaantje. Ik werk bij de
Cafetaria Royaal in Kessel. Bij de frituur doe ik alle voorkomende werkzaamheden die er zijn achter in de
keuken.

Wat is je favoriete dag?

Naam:
Leeftijd:
School:

Anouk Rijks
14 jaar
Het Bouwens
van der Boije College
Woonplaats: Kessel-Eik

Wat voor reis zou je ooit willen
maken?

drinken. En daar lekker shoppen met
goede vriendinnen.

Wat zou je graag nog willen leren
in je leven?
Gitaar leren spelen lijkt me leuk.
Ik vind de gitaar een erg mooi instrument en deze leren bespelen lijkt me
fijn om te doen en om te kunnen.

Ik zou graag eens naar Ibiza gaan.
Daar zou ik dan best eens in een luxe
hotel willen verblijven. Lekker de
Wat deed je als kind het liefst?
hele dag op het strand liggen. Of ik
Vroeger als kind vond ik het altijd
zou naar terrasjes gaan en daar iets
heel leuk om bij opa en oma te loge-

Tropische sferen
in aantocht
Het eerste weekend van 2022 in tropische
sferen is in aantocht. Zaterdag gaat de klapper worden en komt er een hete luchtbel
vanuit Spanje en Frankrijk aanwandelen.
Dit heet een Spaanse pluim. Op 1,5 kilometer
hoogte wordt het dan 20 graden, wat erg hoog
is voor onze streken. Aan de grond resulteert
dit dan in maxima die zich ergens tussen de
33 en 37 graden gaan bevinden, waarbij
laatstgenoemde waarde erg afhankelijk is
van een paar plukken bewolking. Dit lijkt pas
in de nacht naar zondag afgestraft te kunnen
worden met een paar stevige onweercellen,
maar niet op grote schaal. Zondag bevinden
we ons meteen in een polaire luchtsoort,
waardoor de temperaturen maar net boven
de 20 graden uitkomen. Dit weertype met een
westelijke stroming blijft vervolgens aanhouden. Een groot hogedrukgebied ten zuiden
van IJsland zorgt ervoor dat dagen met
neerslag beperkt blijven. De foto is gemaakt
op de Kaumushoek in Beringe.
/ Tekst en beeld: Jeanine Hendriks

Wat was de laatste serie of film
die jij heel erg leuk vond?
De laatste serie die ik erg leuk vond,
was denk ik Outer Banks. Ik vind
het een leuke serie omdat er veel
tienerdrama in voor komt. Het gaat
over een vriendengroep die veel om
elkaar geeft en eigenlijk elke dag
met z’n allen bij elkaar is.

Heb je een huisdier?
Ik heb een kat, en hij heet Sam.
Sam betekent echt heel veel voor
mij. Sam wil altijd wel met me knuffelen en hij wil altijd lekker spelen.

Wat zou je doen als je nooit meer
hoefde te slapen?
Als ik nooit meer hoefde te slapen
zou ik in die tijd met vriendinnen
willen zijn. Ik zou dan de hele nacht
buiten willen fietsen of rondlopen
met muziek op de achtergrond. Of ik
zou de hele nacht series of films
gaan kijken.

Waar mag iemand jou altijd voor
wakker maken en waarom?
Je mag me echt altijd wakker maken
voor melkchocolade. En je mag me
ook altijd wakker maken voor kipnuggets met frietsaus, maar wel die
van de McDonald’s.

Wat zou je doen als je de loterij
zou winnen?

Ik denk dat zaterdag mijn favoriete
dag is. Je kunt op zaterdag altijd uitslapen en de dag erna hoef je ook
niet naar school. Dus op zaterdag
hoef ik nog niet na te denken over
school of huiswerk.

Als ik die win geef ik een gedeelte
uit aan dingen die ik nu nodig heb.
De rest van het geld zou sparen voor
de toekomst.

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

Ik kan me mateloos irriteren aan
mensen die niet kunnen doorlopen.
In de stad bijvoorbeeld. Ik word daar
echt helemaal chagrijnig van.

Ik denk dat het fotolijstje in de keuken mijn favoriete decoratie is. Het is
een foto van mij en mijn zussen. Dat
is een foto van toen we nog kleiner
waren. Deze foto vind ik heel erg
schattig.

Weer in Peel en Maas

Waar kan jij je mateloos aan
irriteren?

Tekst: Mirthe

Hoi

Column

Pinkpop
Het enthousiasme dat iedere
minuut die ik aftel meer wordt.
Het oneindig dagdromen over
hoe de dag, vrijdag 17 juni,
eruit gaat zien.
Vrijdag 17 juni is het zover.
De 51e editie van Pinkpop in
Landgraaf. Met een veelbelovende
line-up met onder andere
Nightwish, Danny Vera, Twenty
One Pilots, Nothing But Thieves
en absoluut niet te vergeten
Metallica. De adrenaline stroomt
al sinds vrijdag door me heen.
Hoe enthousiast ik ben, is in
geen woorden te beschrijven.
Daar zou ik het hele abc bij
kunnen gebruiken. Het besef,
afgelopen vrijdag, dat over
precies zeven dagen ik één
van de 70.000 bezoekers ben
die het Pinkpopterrein mag
gaan betreden. Trots en enorm
veel vreugde is wat er in mij
naar boven komt wanneer ik
dagdroom over Pinkpop. Dat
70.000 mensen, en ik, daar een
onvergetelijke dag gaan beleven
met artiesten die ik live mag
zien en horen. Ik heb vooral
superveel ongeloof dat het echt
gaat gebeuren. Ik ben natuurlijk
door de corona veel festivals en
optredens misgelopen. En ben
daarom reuze blij, dat ik dit bij
mag gaan wonen. Ondertussen
ben ik al heel YouTube afgegaan
om filmpjes te kijken om al mijn
nieuwsgierigheid een beetje meer
kennis te geven. Weten wat me
te wachten staat. Een dag vol
plezier en gezelligheid om me
heen. Om te genieten van de
voorspelde 30 graden. Lekker in
de zon, met een glaasje Liefmans
erbij. Een potje kaarten op het
grasveld, ondertussen genietend
van aanwezigheid en klanken
van de artiesten. Ik kan niet meer
wachten. Het enthousiasme zit
me zo hoog dat ik ook simpelweg
bijna aan niets anders meer kan
denken. Ik ben dan wel zo’n
persoon die hele dagen kan
dagdromen over hoe die dag
eruit gaat zien. Natuurlijk nooit
het zeker te kunnen weten, maar
dat houd het juist zo spannend.
Mijn nieuwsgierigheid zal ook niet
gestild zijn, tot ik onderweg naar
huis ben. En mijn enthousiasme
zal nog lang erna aanwezig
blijven.

Mirthe

