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Kamelenrace in Kepèl
Wie wil hem nou niet? Die schattige, pluchen kameel om de knuffelcollectie mee aan te vullen. Op de kermis in Panningen streden jong en oud tegen elkaar bij de
‘camel race’-attractie. Wie het snelste zijn of haar kameel naar de overkant racete, kreeg een prijs en de eeuwige roem. Van zaterdag 7 tot en met woensdag 11 juli streek
de kermis weer neer in Panningen. Naast de kamelenrace waren er ook attracties als de rups, botsauto’s, draaimolen, ballen gooien, touwtrekken, grijpmachines en de
Sound Machine. Op en rond de Markt en het Raadhuisplein stonden daarnaast diverse kraampjes waar zoete en hartige lekkernijen werden verkocht. Als de kermislampen
‘s avonds uitgingen, ging het feest in de Panningse kroegen gewoon door. Diverse horeca-ondernemers hadden een speciaal kermisprogramma met diverse optredens van
dj’s en live artiesten. (Foto: Ebisch-Events, Henny Roosen)

NIEUW!

Sint Nicolaas Meijel al snel uitgeschakeld

Schutterij Helden negende op OLS
Schutterij Sint Lambertus uit Helden is zaterdag 7 juli als negende geëindigd op het Oud-Limburgs
Schuttersfeest (OLS) in het Belgische Ophoven. De vereniging is tevreden, laat ze weten: “We hebben het dik en
dubbel verdiend.” De overwinning ging dit jaar naar Sevenum, dat volgend jaar het evenement mag organiseren.
De zes schutters uit Helden wisten
op de eerste OLS-dag op zondag 1 juli
alles raak te schieten en mochten
daarom terugkomen voor de tweede
dag. In totaal streden 26 schutterijen om D’n Um door op bolletjes te
schieten van 1,5 centimeter groot.
De zon stond voor de schutters niet
optimaal en dat zorgde er mede voor
dat na een half uur al 14 schutterijen
uitvielen, waaronder Sint Nicolaas uit
Meijel. “Flinke pech”, vertelt voorzitter John van Rooij. “Het is enorm jam-

mer dat we er al zo snel uit lagen, maar
we zijn toch wel tevreden. Onze eerste
doelstelling, meedoen aan de tweede
dag, hebben we gehaald. Helaas lukte
het niet om het tweede doel te halen
en dat was winnen. Volgend jaar proberen we het gewoon weer.”

Volgend jaar weer
Sint Lambertus uit Helden sneuvelde in de zevende kavelronde, waarmee ze op de negende plek eindigde.
“We zijn teleurgesteld, maar laten ons

niet uit het veld slaan”, laat ondervoorzitter Bert Kusters van de schutterij weten. “We mogen onszelf toch
weer bij de top 10 rekenen en daar
zijn we enorm trots op. Onze schutters hebben goed geschoten,
ondanks dat het gemeen waaide.
Natuurlijk hopen we elk jaar dat er
meer in zit, dus volgend jaar doen
we gewoon weer mee. Het moet een
keer lukken om D’n Um naar Helden
te halen.”
Lees verder op pagina 04
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Gemeente wil woning in Wilhelminapark

Panningse buurt verzet zich tegen
park-bouwkavel
Omwonenden van het Wilhelminapark leggen zich niet zomaar neer bij
een beslissing van de gemeenteraad. Die stemde in februari voor een
herinrichting van het park waarbij er een bouwkavel op het terrein wordt
gerealiseerd. De buurt pakte zich samen en duikelde zelfs twee raadsbesluiten uit 1960 op om de komst van een huis in het park te blokkeren.
De aanpak van het Wilhelminapark
valt onder de herinrichting van het
hele gebied rondom het Huis van de
Gemeente. De gemeenteraad kreeg
drie varianten voorgeschoteld waar ze
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uit kon kiezen. Het College van B&W,
de buurt en de speciaal ingeschakelde
TIP-groep, bestaande uit organisaties,
ondernemers en omwonenden, wilden
het duurste plan, omdat het volgens
hen een visitekaartje voor de hele
gemeente wordt. Verschillende raadsfracties vonden de kosten (565.000
euro boven het budget) veel te hoog.
Daarom werd op het allerlaatste
moment een vierde variant toegevoegd. Daarin verscheen een bouwkavel in het park die verkocht kan
worden om de kosten te drukken.
De buurt snapte toen niets van
de beslissing van de gemeenteraad
en stapte naar de bezwarencommissie van de gemeente. Dat leverde
niets op. “Die commissie zei dat we
geen bezwaar kunnen indienen tegen
een plan dat niet definitief is”, vertelt Gerard Schledorn, lid van de TIPgroep en al 35 jaar woonachtig aan
de Parklaan. “Wij als actiegroep van
omwonenden zijn het daar niet mee
eens en daarom stappen we naar de
Raad van State.”

Vijf redenen tegen
woning
De omwonenden hebben vijf redenen waarom er volgens hen absoluut
geen woning moet verrijzen in het
park. “Er moeten zes of zeven bomen
gekapt worden”, begint Schledorn.
“Er gaat 25 meter van het zicht op het
park vanuit de Parklaan weg. Er komt
een dode hoek achter de woning, terwijl er nu al wordt gedeald achter in

het park. Als je zo’n hoek creëert, hoef
je je niet af te vragen wat daar gaat
gebeuren. Verder denken we dat als
er één woning verschijnt, er meerdere
zullen volgen.”
Dat zijn vier redenen. De laatste
reden van de omwonenden is het feit
dat het park ooit neer is gelegd als
gift vanuit de toenmalig burgemeester van Helden. Daar hebben ze bewijs
van in de vorm van twee raadsbesluiten uit 1960. “Burgemeester Cremers
schonk een gedeelte van zijn grond
aan de gemeente om een park mogelijk te maken. Als je een schenking
vastlegt in een notariële akte, kan
die 90 of 99 jaar niet gewijzigd worden. Bij dezelfde vergadering werd
daarnaast een raadsbesluit genomen
om een lap grond van een omwonende aan te kopen om eveneens bij
het park te voegen. Samen bewijzen
die twee stukken volgens ons dat de

gemeente een park op die plek wilde
en geen huizen.”

Jaren negentig gelijk
gekregen
Die veronderstelling werd al
een keer op de proef gesteld. “Toen
de gemeente begin jaren negentig het gemeentehuis wilde verplaatsen naar de hoek van de
Wilhelminastraat en de Schoolstraat,
de huidige locatie, werd een
omwonende uitgekocht”, vertelt
Schledorn. “Die wilde een huis aan
de Parklaan en de gemeente knutselde in korte tijd een bestemmingsplanwijziging en bouwvergunning
in elkaar voor de kavel die op exact
dezelfde plek als de geplande kavel
van nu lag. Wij, de buurt, protesteerden en de Raad van State gaf ons
gelijk.” De rechtbank schreef toen

dat ‘in aanmerking nemend dat realisering van het bouwplan een grote
inbreuk op het park aan de Parklaan
inhoudt, met ingrijpende gevolgen
voor de bewoners van Panningen
en in het bijzonder de bewoners
van de Parklaan, hebben verweerders naar ons oordeel onvoldoende
gemotiveerd, waarom de realisering van het bouwplan juist op deze
lokatie zo urgent is.’ “Volgens ons is
nu precies hetzelfde gaande”, aldus
Schledorn.
“Waarom wil de gemeente de
woning per se in het park hebben?”,
vraagt Schledorn zich af. “Wij hebben al aangekaart dat er aan de
Koninginnelaan nog een heel stuk
grond vrij is waar makkelijk drie
huizen passen. Als je die grond verkoopt, heb je het geld ook terug.
We gaan er alles aan doen om de
woning in het park te blokkeren.”

Meer aangiftes via telefoon of online

PUZZEL

Politiebureau Panningen
drie werkdagen open
Het politiebureau van politie Peel en Maas in Panningen is vanaf
zaterdag 14 juli wekelijks nog drie dagen geopend, in plaats van vijf.
Het politieteam Horst Peel en Maas besloot dit omdat er minder aanloop is
op het bureau. “Agenten kunnen dan meer op straat worden ingezet”,
aldus het team.
Ook op het bureau in Horst gaan
de openingstijden terug van vijf naar
drie dagen. Het bureau in Panningen
is vanaf 14 juli op maandag, woensdag en vrijdag geopend. In Horst is
het kantoor op maandag, dinsdag
en donderdag geopend. Er is bewust
voor gekozen om beide bureaus niet
meer alle dagen van de week open
te houden. Dit heeft te maken met
het feit dat minder aangiftes op het
bureau worden gedaan en ook vragen
tegenwoordig steeds vaker telefonisch of online worden gesteld, aldus
Jeremy Jonker, teamchef robuust
basisteam Horst-Peel en Maas. “Het
is dan natuurlijk hartstikke jammer
dat agenten op het bureau wachten

tot er iemand komt voor een afspraak.
Deze agenten kunnen we dan veel
beter inzetten op straat.” Om die reden
is ervoor gekozen de openingsdagen
van beide bureau’s terug te brengen
van vijf naar drie dagen per week.
Voor inwoners van Peel en Maas
en Horst aan de Maas is elke werkdag
een bureau geopend. Het politiebureau op de Beekstraat in Panningen
is vanaf 14 juli op maandag, woensdag en vrijdag geopend van 09.00 tot
17.00 uur. Ook in Horst is het bureau
op maandag geopend. Wie op dinsdag of donderdag een bezoek wil
brengen aan het bureau, kan dan op
dezelfde tijden terecht in Horst op de
Venrayseweg.

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en
kolommen en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Vrouwen uit Baarlo en Kessel

Bevolkingsonderzoek
borstkanker in Kessel

Ramen / Deuren / Rolluiken
Zonwering / Horren

Bevolkingsonderzoek Zuid start op vrijdag 20 juli in Kessel met het bevolkingsonderzoek borstkanker,
waarvoor ook vrouwen uit Baarlo worden uitgenodigd. Het onderzoekscentrum staat tot eind augustus bij
Sportzaal Achter de Häof in Kessel.
Het gratis onderzoek is er voor
vrouwen van 50 tot en met 75 jaar,
omdat bij deze groep vrouwen het
risico op borstkanker het grootst is.
Eenmaal per twee jaar worden deze
vrouwen uitgenodigd voor het
bevolkingsonderzoek naar borstkanker. Volgens de landelijke richtlijnen
zijn dat dit jaar de vrouwen die
geboren zijn in de jaren 1943 tot en
met 1968. Vrouwen uit Kessel en
Baarlo met de postcodes 5991 en

5995 worden voor deze ronde van het
bevolkingsonderzoek uitgenodigd.
Ieder jaar wordt in Nederland bij
ongeveer één op de acht vrouwen
borstkanker vastgesteld. Daarmee is
borstkanker de meest voorkomende
vorm van kanker in Nederland, aldus
Bevolkingsonderzoek Zuid. Door het
onderzoek kan borstkanker in een
vroeg stadium ontdekt worden.
Het borstonderzoek bestaat uit het
maken van digitale röntgenfoto’s van

de borsten door speciaal daarvoor
opgeleide radiodiagnostisch laboranten. Bevolkingsonderzoek Zuid werkt
met moderne apparatuur waarbij
de bestralingsbelasting minimaal is.
Binnen tien werkdagen volgt een
schriftelijke uitslag van het onderzoek. Neem voor vragen over het
bevolkingsonderzoek contact op
via 088 00 01 340.
Kijk voor meer informatie op
www.bevolkingsonderzoekzuid.nl

Drie parken, negen molens

Vergunningen voor windmolens
op gemeentegrenzen
De gemeentes Leudal en Nederweert hebben op dinsdag 3 juli vergunningen afgegeven voor drie windparken die op de grens met gemeente Peel en Maas moeten verrijzen. In totaal gaat het om negen windmolens.
Bij de grens met Leudal bij
Kessel-Eik in de buurt gaat het om
drie windmolens in het project
De Kookepan. Windpark Heibloem
bestaat uit twee turbines die in het
verlengde van het al bestaande
Windpark Neer (vijf molens) komen
in de richting van de Noordervaart,
ten noorden van Heibloem. Peel en
Maas gaf in ongeveer hetzelfde

gebied, maar dan aan de Peel en
Maas-kant, al een vergunning voor
vijf windmolens aan Windpark
Egchelse Heide. In totaal staan er in
het gebied tussen Beringe, Egchel en
Heibloem straks twaalf windmolens.
Bewoners van het gebied waar
Windpark Egchelse Heide moet
verschijnen, hebben protest aangetekend en zijn al een juridisch traject

077 477 26 14
WWW.ALKURADE.NL

Cor’s Kapsalon
gaat door als
Demi’s Kapsalon
Langs deze weg wil Cor van de
Weide al zijn klanten bedanken
voor het vertrouwen dat hij in zijn
30 jaar als kapper heeft mogen
ontvangen. Cor wenst Demi
Litjens heel veel succes en geluk,
en dat zij er net zoveel plezier aan
mag beleven als hij in al die jaren.
Vanaf 1 juli 2018 is de kapsalon
overgedragen en heeft een kleine
metamorfose ondergaan.
U bent van harte welkom om
een kijkje te komen nemen!
Demi’s Kapsalon • Raadhuisstraat 128, Panningen • 06 46 07 57 12

aangegaan om de windmolens tegen
te houden.
Ten zuidwesten van Meijel
moeten vier windmolens verschijnen
op het grondgebied van gemeente
Nederweert. Die worden parallel
aan de Venloseweg geplaatst, ten
zuidoosten van Ospeldijk, waar
de naam van het windpark aan
ontleend wordt.

Baarloseweg Helden geopend
De vernieuwde Baarloseweg in Helden is zondag 8 juli feestelijk geopend door wethouder Paul
Sanders en de jongste en oudste bewoner van de straat. In oktober startten de werkzaamheden aan
de dertig jaar oude weg, die de Heldense kern met de Midden-Peelweg verbindt. Het asfalt werd
vervangen, de weg breder gemaakt, er werden meerdere drempels aangelegd en er werden fietssuggestiestroken aangebracht. Met de onthulling van het nieuwe bord ‘Baarloseweg Onder-Eindt’
en het oplaten van biologisch afbreekbare ballonnen was de opening compleet. Daarna werd de weg
door de aannemer getest met een beugelwedstrijdje. In 1933 werd bij café Gabriël aan de
Baarloseweg namelijk de eerste Heldense beugelvereniging opgericht.
(Foto: Cep Smeets, buurtvereniging Baarloseweg)
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Schutterij Helden negende op OLS
Schutterij Sint Sebastianus uit
Sevenum wist in de dertiende kavelronde te winnen van schutterij Sint

Petrus & Paulus uit Susteren. Het zestal
mocht het bijbehorende beeldje D’n
Um in ontvangst nemen en krijgt de

taak het schuttersevenement volgend jaar te organiseren. “Ze hebben
het dik en dubbel verdiend”, aldus de

Eindconclusies rapport besproken

Bijeenkomst over verkeersplan
Keverbergplein Kessel
De werkgroep Behoud Verkeerssituatie Keverbergplein houdt donderdag 19 juli in clubgebouw Os Knip in Kessel
een informatiebijeenkomst over de nieuwste ontwikkelingen rond de verkeerssituatie van het Keverbergplein in
Kessel. Dan worden onder andere de eindconclusies besproken van het onderzoek dat gedaan is.
Het oorspronkelijke plan van
een groep omwonenden en
gemeente Peel en Maas was de
twee straten van het Keverbergplein af te sluiten. Een andere groep
omwonenden was het daar niet
mee eens en richtte een actiegroep
op. Die groep riep Kesselnaren vorig
jaar op een bezwaar in te dienen
tegen het plan, waarop er 350
zienswijzen bij de gemeente werden ingediend. Gemeente Peel en
Maas besloot daarop een onafhankelijk adviesbureau in de arm te
nemen om de verkeerssituatie in

het dorp te onderzoeken.
De resultaten van dat onderzoek worden tijdens de bijeenkomst besproken. De werkgroep
wil met de aanwezigen in gesprek
over de eindconclusies van het rapport en bespreken hoe ze daarmee verder wil gaan. Enkele leden
van de werkgroep hebben inmiddels gehoord wat de bevindingen
van het adviesbureau zijn en willen deze met andere Kesselnaren
delen. “We willen opbouwend
meedenken aan een oplossing
die door beide partijen gedragen
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wordt”, aldus de werkgroep. De bijeenkomst is voornamelijk bedoeld
voor Kesselnaren die een zienswijze hebben ingediend tegen de
voorgenomen plannen om twee
kruispunten in Kessel af te sluiten. Ook anderen die zich betrokken voelen bij de plannen rond het
Keverbergplein en de omliggende
straten, zijn volgens de werkgroep
welkom.
De bijeenkomst begint om
19.30 uur en vindt plaats in clubgebouw Os Knip op Schijfweg-Zuid 6
in Kessel.

“Dan gaan we lekker op de fiets. Elk
nadeel heeft dan toch weer zijn voordeel.”

Raadslid Teun Heldens wil verbeterplan

Geen doorkomen
aan op Dorpsstraat
Meijel
Volgens VVD-raadslid Teun Heldens uit Meijel is het voor mindervaliden en visueel beperkten op de Dorpsstraat in Meijel geen doorkomen
aan vanwege de vele fietsen, promotiematerialen en rekken met
koopwaar op de stoep. Het College van B&W van Peel en Maas laat
weten de afgelopen twee jaar geen klachten te hebben gehad en dat
de stoep obstakelvrij is ingericht. Het VVD-raadslid wil echter dat er
maatregelen worden genomen.

BIJZONDER THEATER OP
BIJZONDERE LOCATIES
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VIJFDAAGSE THEATRALE
ONTDEKKINGSTOCHT
DOOR MIDDEN-LIMBURG

WWW.LIMBURGFESTIVAL.NL
THEATER

Heldense Kusters. “En volgend jaar is
het OLS weer eens lekker dichtbij.”
Van Rooij deelt diezelfde mening:

TONEEL

MUZIEK

OPERA

MIME

DANS

Teun Heldens stelde onlangs
vragen aan het college, omdat het
centrum in zijn ogen onvoldoende
toegankelijk is voor mindervaliden.
Hij wilde weten of het college zich
in die problemen herkent en of er
stappen zijn ondernomen om er
iets aan te doen. “Iedereen die er
komt, weet dat het er vol staat met
containers met voorraad, promotievlaggen en fietsen van klanten”,
aldus de Meijelnaar. “Je kunt er niet
goed doorlopen, laat staan als je er
met een rolstoel of met een visuele
beperking moet komen.”
Het college liet maandag 2 juli
aan Heldens weten dat er de afgelopen twee jaar geen klachten bij de
gemeente zijn binnengekomen over
de toegankelijkheid van de straat.
“Wel hebben wij eerder, na enkele
klachten, betere oversteekvoorzieningen gerealiseerd bij onder andere
de kerk en bij Oppe koffie”, aldus
het college. “Bij het ontwerp van de
Dorpsstraat is er bewust voor gekozen om de zijde van het Kruidvat
geheel obstakelvrij in te richten om
zodoende genoeg ruimte te hebben
voor mindervaliden.”
Heldens is echter niet tevreden

met het antwoord, laat hij weten.
“Ik heb mijn vragen op Facebook
gedeeld en alleen daar kreeg ik
al dertig reacties van mensen die
de straat maar gevaarlijk en slecht
toegankelijk vinden of zijn gevallen. Ook ben ik nog een keer door
de straat gelopen met iemand
van Gehandicaptenplatform Peel
en Maas en merkten we dat de
straat gewoon slecht toegankelijk
is. Op papier klopt het misschien
volgens het college, maar in de
praktijk blijkt dat er wel degelijk
problemen zijn.”
Het college gaf aan dat ze met
het dorpsoverleg in gesprek wil
gaan om eventuele problemen of
mogelijke verbeteringen te bespreken. Heldens wil het onderwerp
ook graag na de zomervakantie
verder oppakken, laat hij weten.
“Ik wil vooral weten hoe groot het
probleem nu precies is en wat we
daar aan kunnen doen. Ik heb al
foto’s van de obstakels op de stoep
aan het college doorgestuurd en
wil de wethouder uitnodigen om
een keer een kijkje te gaan nemen.
Hopelijk komen we dan tot een
verbeterplan.”
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Nijmeegse Vierdaagse lopen met een beperking

Tot het gaatje voor het Vierdaagsekruisje
Tienduizenden wandelaars staan weer te popelen om de Nijmeegse Vierdaagse te lopen, die dit jaar plaatsvindt van dinsdag 17 tot en met vrijdag 20 juli. Zo ook Mark Leijssen (45) en Stef Verbugt (28) uit Panningen.
Vanwege hun beperking kunnen ze niet zelf de Vierdaagse lopen, maar via de organisatie Iedereen Kan Sporten
kunnen ze toch meedoen onder begeleiding van buddy Beatrix Janssen (54). “We hebben er superveel zin in en
gaan er samen een leuke week van maken”, aldus Stef.

medaille die wordt uitgereikt aan alle
deelnemers die de wandeltocht uitlopen, misgelopen. Stef: “Vorig jaar
had ik een blessure. Ik had mijn enkel
omgeslagen en liep door de overbelasting van het wandelen een scheenbeenblessure op. Ik kon de tocht
daardoor niet uitlopen.” Mark krijgt
dit jaar als het goed is een zilveren
kruisje, omdat hij voor de vijfde keer
deelneemt. “Eigenlijk heb ik al zes
keer de Vierdaagse uitgelopen, maar
ik heb één keer een controlemoment
gemist”, aldus Mark. “Ik moest onderweg naar het toilet en daarna ben ik
vooruit gelopen om te wachten op
mijn buddy Hans. Toen heb ik de mat
met de pieper gemist, daar moet je
ter controle altijd overheen lopen.
Daardoor heb ik dat jaar geen kruisje
ontvangen.”

Geweldig om samen
te lopen
De drie wandelaars trainen al
sinds februari twee keer per week
samen voor de wandelvierdaagse.
Ook trainen ze geregeld samen met
de rest van de Limburgse X-Toppers,
die dit jaar zijn onderverdeeld in drie

Mark, Beatrix en Stef
Omdat tijdens de Vierdaagse geen
hulpmiddelen gebruikt mogen worden, was het voor veel mensen met
een beperking lange tijd niet mogelijk om mee te lopen. Met het project X-Toppers maakt de organisatie
Iedereen Kan Sporten (IKS) het voor
deze mensen toch mogelijk om onder
begeleiding van buddy’s en door het
zorgen voor onder andere vervoer,
catering en extra pauzeplaatsen, de
wandeltocht zelfstandig te lopen.
“Iedereen Kan Sporten stimuleert
sporten en bewegen voor mensen
met een beperking en kijkt daarbij

vooral naar de mogelijkheden. Wat
kan iemand wel?”, vertelt Beatrix,
die vrijwilligster is bij Iedereen Kan
Sporten. “Vorig jaar waren er twee
personen in een rolstoel, die hebben
de Vierdaagse helemaal op armspierkracht afgelegd. In dat geval wordt een
rolstoel niet als hulpmiddel beschouwd,
omdat het iemands enige vervoermiddel is. Dit jaar doet er iemand mee die
blind is. Door het vasthouden van een
touwtje kan zijn buddy hem begeleiden en waar nodig sturen.” De buddy’s
zorgen niet alleen voor mentale steun,
maar houden ook in de gaten of er

genoeg gedronken wordt, of medicatie
wordt ingenomen, zorgen ervoor dat
er geen controlemoment gemist wordt
en helpen bij de dagelijkse inschrijving.
Verder zijn ze het eerste aanspreekpunt
voor de deelnemer waar ze mee lopen.

‘Wat kan iemand
wel?’
Beatrix loopt dit jaar voor de
tweede keer mee, voor Stef is het
de derde keer en Mark loopt al voor
de zesde keer mee. Zowel Mark als
Stef hebben één jaar het kruisje, de

Kijk voor meer foto’s op
www.hallopeelenmaas.nl

Achtste editie BaarloLoop
Ruim honderd deelnemers stonden zaterdag 7 juli aan de start van de hardloopwedstrijd
Knooppunt BaarloLoop in Baarlo. Door het warme weer en omdat de zomervakantie was begonnen,
werd het evenement minder druk bezocht dan andere jaren. “Maar het verliep allemaal heel goed
en gezellig”, aldus de organisatie. “Deelnemers stuiten telkens weer over het mooie parcours.”
De loop startte op de kasteelweide in Baarlo, waarna de renners langs de nieuwe kunstwerken, over
de Markt, langs de Maas over de dijk en weer door het dorp terug renden naar de kasteelweide.
De loop in Baarlo is de laatste in het Midden Limburgs Avondloopcriterium circuit. (Foto: Jo Adriaens)

groepen van elk ruim dertig personen. Alle buddy’s zijn vrijwilligers.
“In mijn eentje was ik al lang afgehaakt, maar het is zo geweldig om de
tocht samen met deze groep te lopen”,
aldus Beatrix. “Het contact met de
mensen en de teamspirit zijn echt top.
Natuurlijk gaat er veel tijd in zitten,
maar het is het zeker waard. Je groeit
in een korte tijd echt naar elkaar toe.”

Na afloop in de
watten gelegd
Ook Stef en Mark vinden het
geweldig om mee te doen. Mark:
“De groep is er echt voor elkaar en ook
het publiek is geweldig. Iedereen leeft
mee en we hebben een hele mooie
groep. Op het laatst worden er altijd
gladiolen uitgereikt en dan volgen
nog de medailles, dat vind ik altijd het
mooist.” Ook bij Stef zit de sfeer er
goed in: “Iedereen is zo betrokken, en
het is zo’n groot spektakel. ‘s Ochtends
staan er al dronken mensen langs de
kant, de groepsleider maakt steeds
leuke grapjes en als je terugkomt,
wordt er voor eten en drinken gezorgd
en kun je gemasseerd worden. Ik voel
me dan echt in de watten gelegd.”
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Wat je in je
hart bewaart
raak je nooit
meer kwijt

Je bent niet meer daar waar je was,
maar overal waar wij zijn.
In liefde losgelaten,

Betsy Leenders-Bongaerts
echtgenote van

Harrie Leenders †
Zij mocht 90 jaar worden.
Meijel: Carel Leenders
Panningen: Ine en Henk † Goutier-Leenders
Tim
Pien
Panningen: Lisette en Peter Jacobs-Leenders
Roel
Robin en Iris
Panningen: Elles en Percy Korsten-Leenders
Funs en Chantal
Gies en Minou
Sef †
Teun en Lotte



In liefde losgelaten,
mijn lieve man, vader en opa

Martinus Petrus Willebrordus Lexmond
Martin
echtgenoot van

Coby Lexmond-Edelman
Hij overleed in de leeftijd van 78 jaar.
Kessel: Coby
Ostbevern (D): Ted en Anke
Till
Meijel: Anneke en Mark
Aafke, Noor, Teun
Bussum: Jacobine en Jan-Willem
Roos, Cato

Helden, 8 juli 2018
Correspondentieadres: Carel Leenders,
Zonnedauw 68, 5768 GG Meijel

Venlo, 1 juli 2018
Correspondentieadres: Lijsterbespad 53, 5995 BV Kessel

We nemen in besloten kring afscheid van mam en oma.

We hebben afscheid genomen in de aula van crematorium
Hofwijk te Rotterdam.

Aardappelen.
Wij bezorgen onze eigen geteelde
nieuwe aardappelen (Frieslanders)
gratis bij u thuis. Min. 5 kg. Absoluut
de lekkerste. Tevens uien te koop.
Tel. 077 307 88 53.
Healing Creme - huidverzorgende
creme, bij brand- en schaafwonden,
insectenbeten, jeukstillend. Info
www.praktijkgerhegger.nl. Ook
verkrijgbaar bij natuurwinkels in Horst.
Schoonmaakhulp gevraagd.
Schoonmaakhulp in appartement
De Parel gevraagd, 3 uurtjes per
14 dagen. Tel. 06 29 01 52 61.
Pruimen vanaf maandag 16 juli.
Fruitbedrijf J. v. Horen Kanaalstraat 56
Beringe.
Te koop eigen teelt nieuwe
aardappelen Frieslander, slasoorten,
prei, knolvenkel, tuinbonen, koolrabi,
gele en groene wasboontjes,
geschrapte krieltjes. Vers en niet duur.
Kwekerij Brummans Vosberg 16a
Panningen.
Diane voor diverse massages.
Ik geef u heerlijke massages en ben
ook heel lief voor heren op leeftijd!
xxx Diane 06 16 67 03 81.

Zorgzaam & betrokken

tel. 077-3078642
Panningen

Hoije Pap
Wij willen iedereen bedanken voor de steun die wij
gekregen hebben met het plotselinge overlijden
van mijn echtgenoot, onze vader en opa

Mathieu Ottenheijm
Het heeft ons goedgedaan.
Henriette Ottenheijm-Peeters
Kinderen en kleinkinderen

Waarom al dat vechten?
Waarom al die pijn?
Je wilde hier niet weg,
je wilde bij ons zijn.
De strijd was oneerlijk
en geheel niet terecht.
Je wilde nog graag verder,
maar verloor dit gevecht.

Coba Kempen - Koch

Koningslust, * 3 augustus 1931
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.hallopeelenmaas.nl
klik rechts op de pagina op ‘zoekertjes’.
Via het formulier ‘zelf uw advertentie
hier plaatsen’, kunt u uw tekst opgeven en meteen de kosten voldoen.
Gebruikte kantoormeubelen.
Kasten, stoelen, bureaus, stelling
enz. Obelisk Rozenobel 12 Beringe.
Vrij 9.00- 17.00 en za 9.00 - 16.00 uur
of na tel. afspraak 06 14 04 02 72.

Pedicure aan huis.
Pedicure en schoonheidsbehandelingen
aan huis. Bel gerust voor
een afspraak 06 52 37 89 59
Kristel Grubben Maasbree.
T.k. gevraagd landbouwmachines
o.a. ploegen/frees/spitmachine/
klepelmaaier/weibloter/kipper/
mesttank/schudder/hark/maaier/
tuinbouwmachines/tractor enz.
Alles aanbieden v Dijk 06 19 07 69 59.

Gerard
Koopmans
1968-2018

Koningslust, † 8 juli 2018

www.janssenuitvaart.nl

Fien Bos
Uitvaartzorg

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

www.fienbosuitvaartzorg.nl

echtgenote van

Piet Kempen †
Kinderen, klein- en achterkleinkinderen
Wij nodigen u uit voor de afscheidsdienst op vrijdag 13 juli
om 14:00 uur in het Yardenhuis van Venlo, Grote Blerickse
Bergenweg 30 te Venlo.

Zoete kersen en morellen plukken.
Zelfpluk kersen € 2,-/kg; morellen
€ 1,-/kg. Van Lankveld Tienraijseweg 2
Meerlo, 06 53 13 01 32.

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

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

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

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

uitvaartverzorgingtwanschreurs.nl

OP 15 JULI 2018 50 JAAR
WERKZAAM BIJ
geeft zorgvuldig vorm aan
een persoonlijk afscheid,
zodat jullie met een goed
gevoel kunnen terugkijken.

VAN HARTE GEFELICITEERD!

Meijel | 077 466 41 41
www.uitvaartvandenboom.nl
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Waterputten voor brandweer

Maatregelen vanwege droogte
Het is in de regio al langere tijd droog en daardoor zijn veel instanties extra alert op natuurbranden.
De brandweer van Panningen moest al uitrukken voor een brand in Heythuysen en op de Zandbergweg in
Panningen. Ook in Maasbree was een droog stuk berm in brand gevlogen. Brandweer, gemeente,
de Veiligheidsregio en de LLTB hebben daarom maatregelen genomen.

dit jaar vervangen. Nu wordt aan de
hand van twee fasen aangegeven
hoe hoog het risico is. De fase ‘regulier risico’ geldt altijd en betekent dat
mensen voorzichtig moeten zijn met
vuur in de natuur. Onze regio zit vanwege de droogte nu in de fase ‘extra
alert’, wat inhoudt dat hulpdiensten
en natuurbeheerders extra controles
uitvoeren.
Ook de Limburgse Land- en
Tuinbouwbond (LLTB) neemt extra
voorzorgsmaatregelen. Zij riep haar
leden vorige week op om grondwaterputten ter beschikking te stellen aan

de brandweer als er berm- en natuurbranden moeten worden geblust.
Ook niet-leden worden opgeroepen om zich bij de LLTB te melden
en waterputten aan te bieden om te
gebruiken voor bluswater. De LLTB
hoopt volgende week de eerste gegevens over het aantal waterputten dat
de brandweer kan gebruiken klaar
te hebben, zodat ze met Waterschap
Limburg kunnen worden besproken en
geanalyseerd.
Kijk voor meer informatie op
www.natuurbrandrisico.nl en op
www.lltb.nl

Werkzaamheden verzet naar september

Rotonde Ninnesweg
gewoon geopend

De brandweer bij de bermbrand op de Zandbergweg in
Panningen (Foto: Jordy Strijbos)
Ondanks een klein buitje op
dinsdag 10 juli, is het al enkele weken
zeer droog. Het risico op natuurbranden is daardoor veel groter dan
normaal. Brandweer Limburg-Noord
roept iedereen daarom op om zelf
goed op te letten op het ontstaan van
branden en natuurbranden.

“Natuurlijk kunnen mensen nog steeds
gerust de natuur intrekken, maar meld
vooral in deze fase verdachte zaken
meteen via 112”, aldus de brandweer.
Brandweer Limburg-Noord is
momenteel extra alert vanwege de
aanhoudende droogte in de regio.
Een specialist natuurbrandbestrijding

houdt dagelijks de droogteontwikkelingen in de gaten met meetstations.
De brandweer rukt bij een brand met
extra mensen en materieel uit.
De brandweer en natuurorganisaties gaven het risico van een natuurbrand altijd aan door middel van vijf
kleuren, maar dit systeem werd eerder

Wij zijn een bedrijf gespecialiseerd in horizontale en verticale transporten met de
inzet van verreikers, vrachtwagen, mini-kranen en autolaadkranen.
Scheepens werkt met hun klanten in vrijwel alle sectoren van de bouwwereld:
• agrarische en industriële sector;
• woningbouw en utiliteitsector;
• staalbouw en petrochemische sector.
Ons bedrijf is gelegen in het centraal gelegen Ysselsteyn met een werkgebied
tussen Nijmegen, Roermond en Tilburg. Scheepens Verreikers is een jonge en
creatieve organisatie en werkt met een gedreven en ambitieus team.
Ter uitbreiding van ons team zoeken wij een

MACHINIST/CHAUFFEUR
voor werkzaamheden in de asbestsanering/bouw (40 uur p/w)

Functie-eisen:
• bereid om studies te volgen binnen de organisatie;
• vrachtwagenrijbewijs is een pre (of het behalen hiervan);
• ben jij gemotiveerd, vakbekwaam en kun je goed zelfstandig werken?
• Heb je het idee dat je uitgeleerd bent in je huidige functie of heb je zin in iets nieuws?
• Vind jij het een uitdaging om een bijdrage te leveren aan het verder
professionaliseren van een dynamisch bedrijf en jezelf daarmee verder te
ontwikkelen als chauffeur/machinist?
Neem dan contact op met Dirk Scheepens
Tel: 06 45 49 02 96 of info@scheepens-verreikers.nl
Voor meer informatie over ons bedrijf kunt u terecht op onze website:
www.scheepens-verreikers.nl of op onze facebookpagina.
Scheepens Verreikers • Rouwkuilenweg 27 Ysselsteyn • Tel: 06 45 49 02 96

De tweede afsluiting van rotonde Aan den Dèl op de Ninnesweg in
Panningen tussen vrijdag 13 en zondag 15 juli is geannuleerd.
De rotonde is dat weekend gewoon geopend en de werkzaamheden
worden verplaatst naar september, aldus gemeente Peel en Maas.
Tussen vrijdag 13 juli en zondag 15 juli zou rotonde Aan den
Dèl in Panningen gesloten zijn voor
verkeer, voor de aanleg van nieuw
asfalt en nieuwe riolering. Die werkzaamheden zijn verplaatst naar september, aldus de gemeente. Tot die
tijd is de rotonde gewoon open en
kan verkeer er gebruik van maken.
Er vinden dan geen werkzaamheden
plaats. Vanaf maandag 16 juli wordt
de Ninnesweg tot aan de rotonde
John F. Kennedylaan-Schoolstraat
verder heringericht.

De werkzaamheden aan de
Willem van Hornestraat in Panningen
gaan gewoon door. Die zijn op vrijdag 6 juli gestart en tot zondag
18 oktober wordt er gewerkt aan de
herinrichting van de straat.

Herinrichting
De werkzaamheden aan de
Ninnesweg starten weer vanaf
maandag 13 augustus. Tot die tijd
worden er geen werkzaamheden uitgevoerd en zijn er geen omleidingen
voor het doorgaande verkeer.
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Nieuw verkeersplan voor DHL-campus Beringe

Honderden mensen de juiste richting wijzen
Bij Deutsche Post DHL op het industrieterrein in Beringe zijn 700 mensen werkzaam en komen er dagelijks
250 vrachtwagens om te laden en lossen. Om ervoor te zorgen dat al die mensen zich veilig op het dertig voetbalvelden grote terrein kunnen verplaatsen, werd er onlangs een nieuw verkeersplan gemaakt. Een grote,
logistieke uitdaging.

Vanuit hier gebeurt alles. Nederland is
een land dat ontzettend centraal ligt
ten opzichte van de landen eromheen.
Daarom is de logistieke sector hier ook
zo groot.”

Onlogische
wegindeling
De campus op Zwenkgras is in
totaal 200.000 vierkante meter groot,
vergelijkbaar met dertig voetbalvelden. Er zijn vier hallen gelegen,
die samen 125.000 vierkante meter
beslaan, waar alle spullen worden
opgeslagen. Er werken ongeveer
700 mensen van 26 nationaliteiten
en dagelijks rijden 250 vrachtwagens
af en aan om spullen te lossen of te
laden. “Er komen dus veel mensen
het terrein op hier”, aldus Gommans.
“Dat betekent ook dat er veel verkeer
is en dat er veel mensen rondlopen,
terwijl de infrastructuur nog dateerde
uit de tijd dat de volumes nog niet half
zo goot waren.”

Wanneer vrachtwagens de campus op kwamen rijden, moesten de
chauffeurs even hun cabine verlaten
om zich te melden bij de beveiliging.
Daar werden controles uitgevoerd,
waarna de chauffeur verder mocht
rijden om te laden of lossen. “De weg
was zo ingedeeld, dat ze een rondje
moesten rijden om bij de hallen te
komen of om het terrein weer te verlaten”, legt Gommans uit. “Maar dat
liep regelmatig vast omdat chauffeurs
niet veel ruimte hadden om te keren.
Daardoor stagneerde de hele boel
en stonden vrachtwagens in de rij te
wachten. Het was heel onlogisch.”
Daarnaast moesten medewerkers
flink omlopen om van hun werkplek,
bijvoorbeeld in de magazijnhallen, naar de parkeerplaats te komen.
Gommans: “Dan liepen ze op plekken waar ook vrachtwagens kwamen.
Er is gelukkig nooit iets misgegaan,
maar qua veiligheid kon het beter.
Daarom werd het idee geopperd om
een nieuw verkeersplan te maken,

Theaterfestival

Zaterdagavond 21 juli 2018

ond
merav
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Kijk voor meer informatie & tickets op:

www.kasteeltuinen.nl

Het terras van café-restaurant Centraal in Baarlo is op de 65e plek
geëindigd van de Misset Horeca Terras Top 100. De lijst met de beste
terrassen van Nederland werd voor de elfde keer samengesteld.
In totaal kregen negen Limburgse terrassen een plek op de ranglijst,
waarvan Baarlo de enige uit Peel en Maas is.
Centraal Baarlo eindigde op de
65e plaats. “Een heerlijk terras zoals
we in elk bourgondisch dorp wensen,
onder de kerk op het plein”, aldus
het jurycommentaar. “Een gezellig,
uitnodigend terras.” Ook de ontvangst door de gastvrouw van de
Baarlose zaak kon de jury waarderen. “Aandacht zit bij haar in het
DNA.” De Baarlose horecazaak werd
door de huidige eigenaar Jeroen
Elderhorst van bruin dorpscafé
verbouwd tot café-restaurant en
opende op 1 juni 2017 haar deuren.

In totaal namen 400 ondernemingen uit heel Nederland deel
aan de wedstrijd om een plekje
in de Terras Top 100 te verdienen.
De zaken werden door juryleden
bezocht en op basis daarvan werd
een top 100 samengesteld. Een mystery guest bracht daarna nog een
bezoek aan de zaak, waarna de
ranglijst werd bepaald. De verkiezing
werd voor de elfde keer georganiseerd door Misset Horeca, een horecavakblad en online platform voor
horeca-ondernemers.

Beste Overheidsorganisatie 2018

Gemeente Peel en
Maas genomineerd
voor prijs
Gemeente Peel en Maas maakt kans op de titel Beste Overheidsorganisatie 2018. Elk jaar worden de Overheidsawards uitgereikt in
Den Haag. Samen met dertig anderen maakt gemeente Peel en Maas kans
om tot beste overheidsorganisatie van Nederland benoemd te worden.

Cirque de la Lune
Kasteeltuinen Arcen is het groene
podium voor diverse kleinkunst,
theaterartiesten en live muziek!

een plaquette over het Tasikoki
Wildlife Rescue Centre in Indonesië.
Daar worden met uitsterven
bedreigde dieren opgevangen, verzorgd en weer in het wild vrijgelaten. Campus Beringe besloot dit
goede doel te gaan steunen. “Dat is
met dank aan één van onze medewerkers”, voegt Gommans toe.
“Hij pleitte voor meer groen tussen al het beton en asfalt op deze
campus. Zo doen we ook weer iets
terug.”
De vernieuwde DHL-campus
wordt op donderdag 12 juli voor
al het personeel en zakenrelaties
officieel geopend door wethouder
Paul Sanders. Voor het grote publiek
staat in het voorjaar van 2019 een
open dag op de planning.

Centraal Baarlo in
Terras Top 100

Dennis Gommans bij één van de Tasikoki-tuintjes,
met op de achtergrond de nieuwe vrachtwagenstandplaats
Deutsche Post DHL, zoals de Duitse
firma officieel heet, is sinds 2004
gevestigd op Zwenkgras in Beringe.
Het is een zogenoemde ‘supply chain’vestiging, of magazijn. Goederen van
merken als HP, Intel, Nikon en Kyocera
die uit de fabriek komen, worden met
vrachtwagens naar Beringe vervoerd
en daar tijdelijk opgeslagen. Daarna
worden de spullen weer ingeladen en
vervoerd naar locaties in Europa, de
Verenigde Staten, Rusland of Afrika.
“Iedereen kent DHL van de postpakketjes, maar dat is slechts een
deel van wat ze doet”, vertelt Dennis
Gommans (40) uit Eindhoven. Hij is
sinds vorig jaar business unit-directeur op Campus Beringe, zoals de
locatie wordt genoemd, en werkt al
12 jaar voor DHL. In het 2.000 inwoners tellende Beringe ligt de grootste,
logistieke DHL-vestiging van de hele
Benelux, aldus Gommans. “Iedereen
binnen het bedrijf kent Beringe.
Voor de ‘supply chain’-tak van het
bedrijf is Beringe het middelpunt.

zodat iedereen zich veilig kan blijven
verplaatsen.”
Een stagiair werd gevraagd om
mee te denken over de nieuwe verkeerssituatie, er werd budget vrijgemaakt en in maart werd gestart met
de realisatie. De facilitair manager
was gedurende het hele project verantwoordelijk voor de organisatie
en uitvoering. De looppaden zijn op
veiligere plekken gemaakt, er is een
parkeerplaats gebouwd waar vrachtwagens kunnen staan, er kwam
een nieuwe personeelsingang en de
parkeerplaats voor medewerkers is
veiliger te bereiken.
Ook zijn er bomen geplant en
bloementuintjes aangelegd met
bij- en vlindervriendelijke planten en bloemen, met daarnaast

Straattheater
en kleinkunst
in de tuinen |
Muziekoptredens |
foodstands en
een cocktailbar |
Zinderende vuuract
als finale!

Naast gemeente Peel en Maas
zijn ook Waterschap Limburg, provincie Gelderland, gemeente Beesel,
Kadaster en RIVM genomineerd.
Elk jaar worden de prijzen
Overheidsmanager van het Jaar en
Beste Overheidsorganisatie van het
Jaar uitgereikt in de Ridderzaal op
het Binnenhof in Den Haag.

Beoordeeld op
zeven punten
Overheidsorganisaties worden beoordeeld door een jury op
zeven punten. Zo wordt er onder
meer gekeken naar het onderschei-

dend vermogen ten opzichte van
andere instanties, de duidelijke
maatschappelijke effecten, schok- en
toekomstbestendigheid, maatschappelijke betrokkenheid en leervermogen van het overheidsorgaan.
Ook wordt elk jaar de prijs voor Beste
Overheidsmanager uitgereikt aan
een overheidsmanager met goede
managementkwaliteiten, die werkzaam is op topniveau en veel verantwoordelijkheid heeft. In september
wordt de top tien bekendgemaakt,
waarna de genomineerden zich moeten verdedigen tegenover de jury en
daaruit drie finalisten worden gekozen.
In november vindt de uitreiking plaats.
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ONTDEK
DE NIEUWE
ALDI grote heropening

Kom, kras en win!*

De eerste 400 klanten altijd prijs,
bij besteding van minimaal € 20.Ontdek de nieuwe ALDI!
Vrijdag 13 juli 08.00 uur
Openingstijden:
Ma. t/m Za. 08.00 - 20.00 uur
Zondag
10.00 - 17.00 uur
*

Zonnedauw 6
Meijel

aldi.nl/meijel

De eerste 400 klanten altijd prijs, bij een minimale besteding van € 20.- kijk op aldi.nl/meijel voor meer informatie en de voorwaarden.
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De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

Aansluiting Zandberg op Midden-Peelweg
In de vergadering van 3 juli is de raad akkoord gegaan met een
krediet van 200.000 euro voor een weg-aanpassing van de Zandberg op
de Midden-Peelweg. In eerste instantie vond Lokaal Peel&Maas dat een
financiële bijdrage van Teboza op zijn plaats was, omdat de verkeersonveiligheid nu eenmaal, vooral in het aspergeseizoen, wordt veroorzaakt
door het verkeer van en naar deze groothandel.
In de vergadering van 19 juni
kondigden wij ook aan dat we in de
vergadering van 3 juli een zogenaamde motie zouden indienen over
onze zienswijze ‘de veroorzaker

betaalt’. Maar tussen de twee vergaderingen in hebben alle partijen, ook
wij, diverse gesprekken gevoerd met
de bewoners van de Zandberg.
Omdat het proces rondom de nieuwe

wegaansluiting Zandberg-MiddenPeelweg al meer dan vijf jaar aan de
gang is, waren er over en weer veel
onduidelijkheden. Door de nieuwe
gesprekken werd wel duidelijk dat de
bewoners van de Zandberg om deze
weg-aanpassing hebben gevraagd om
een einde te maken aan de verkeersonveiligheid voor de kinderen en de
fietsers. En als bewoners dat vragen
en het draagvlak breed is, dan werpt
dat vaak een ander licht op het nemen

van een besluit. Wel hebben we
wethouder Paul Sanders gevraagd
goed te kijken naar enkele extra
ondersteunende verkeersmaatregelen,
zoals een selectief vrachtautoverbod
voor de Zandberg. Maar ook nog eens
extra in gesprek te gaan met de bewoners van Zandberg en Oude Dijk,
voordat de schop überhaupt de grond
in gaat.
Joep Hermans,
raadslid Lokaal Peel&Maas

Conservatieve raad
Zo werd het merendeel van de raad bestempeld door de VVD, omdat
zij haar zin niet kreeg. De motie ging over meer aandacht in de breedste
zin van het woord voor LHBT-jongeren. De motie begon met
‘De gemeente is verantwoordelijk voor het welzijn van al haar inwoners’.
Niet bepaald een liberale gedachte, want daar zijn wij gelukkig zelf
verantwoordelijk voor.
Dat er geen verplichting rust op
scholen, is ook onjuist. Scholen in
zowel het basis als voortgezet
onderwijs, hebben de verplichting
om aandacht te besteden aan

seksualiteit en de seksuele verschillen.
Dit ligt onder andere vast in verplichte
kerndoelen. Wij vinden dat LHBT en
dus seksuele diversiteit een onderdeel
is van sociale veiligheid. Dat gaat over

het bevorderen van sociaal gedrag
door bijvoorbeeld gedragsregels op
school en het tegengaan van grensoverschrijdend en ongewenst gedrag.
Pesten, agressie, geweld, discriminatie, racisme, (homo)seksuele intimidatie, radicalisering en extremisme zijn
hiervan voorbeelden. Een specifieke
doelgroep extra aandacht geven is
onwenselijk en de vraag is of deze
doelgroep daarop zit te wachten.
Dus laten wij niet op de stoel van de

ouders en het onderwijs gaan zitten.
Ieder zijn verantwoordelijkheid en niet
(meer) bemoeien met zaken dan voor
ons noodzakelijk en wenselijk is. Aan u
als lezer de vraag of dit conservatief of
toch gezond verstand is. Kijk voor
meer informatie op de websites van
School en Veiligheid, Ouders &
Onderwijs, Pestweb of Rutgers.
Adelbert Bosker,
fractieondersteuner AndersNu

Natuurlijke materialen in je keuken

Ook binnen jouw budget een
landelijke keuken op maat

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

KitchenAid
cadeau*
+ extra cadeau:
tijdelijk een
GRATIS vaatwasser**

*bij aankoop van een keuken. ** vraag naar de voorwaarden.

nuvakeukens.nl
Bezoek onze inspirerende keukenshowrooms in
Bergeijk | Deurne | Heerlen | Someren | Tilburg
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Bespreking poll week 26

Een gemeentelijk vuurwerkverbod heeft geen zin
Een gemeentelijk vuurwerkverbod heeft wel degelijk zin, vindt
64 procent van de stemmers op onze poll van twee weken geleden.
Minister Grapperhaus van het ministerie van Justitie en Veiligheid besliste
woensdag 20 juni namelijk onder druk van een meerderheid van de Tweede
Kamer dat gemeenten voortaan zelf mogen beslissen of hun inwoners met de
jaarwisseling vuurwerk mogen afsteken of niet.
Een landelijk vuurwerkverbod vond de minister te ver gaan, maar hij
besliste wel dat gemeenten voortaan zelf een vuurwerkverbod kunnen
instellen. Je kunt zeggen dat het oneerlijk is als het in de ene gemeente

wel mag, maar in de andere niet. Maar het effect is hetzelfde, want het
vuurwerkgebruik neemt af. De echte vuurwerkfanatici gaan misschien naar
een gemeente waar ze wel vuurwerk af mogen steken en anderen vinden
dat misschien helemaal niet de moeite waard en besluiten geen vuurwerk
meer te kopen en af te steken. Uiteindelijk zorgt dat er wel voor dat het
vuurwerkgebruik afneemt. Op Facebook waren de meningen verdeeld:
51 procent is van mening dat het geen zin heeft. De overige 49 procent gaf
aan dat als er een gemeentelijk verbod komt, dit alleen zin heeft als er goed
gehandhaafd wordt.

Winkelstraten moeten mindervalidenvriendelijker worden ingericht
eens/oneens > www.hallopeelenmaas.nl
Raadslid Teun Heldens van de VVD stelde onlangs vragen aan het College van
B&W van Peel en Maas over de Dorpsstraat in Meijel. Hij ontving berichten dat
de straat slecht toegankelijk is voor mensen in een rolstoel, met een rollator of
voor mensen die slecht of niet kunnen zien. Door fietsen, promotiemateriaal en
rekken met voorraad op de stoep moeten mindervaliden meermaals oversteken
of op de weg lopen, zo zegt Heldens. Hij wil dit probleem aanpakken.
Er moet bij het inrichten van een straat meer rekening worden gehouden
met de toegankelijkheid voor mindervaliden. Zij moeten immers ook zonder
problemen gebruik kunnen maken van dorpstraten en winkelstraten. Daarbij is
het een probleem dat in meer dorpen speelt. Het dorpsoverleg van Baarlo

zou ook graag zien dat de Grotestraat in Baarlo obstakelvrij wordt, zo gaf zij
eerder dit jaar aan in een dorpsontwikkelingsplan. Je zou ook kunnen zeggen:
ze zijn vaak al zo mindervaliden-vriendelijk ingericht. Het is vaak gewoon een
kwestie van fatsoen en daar hoeft geen belastinggeld aan besteed te worden
door de gemeente. Mensen moeten hun fiets netjes neerzetten op een plek
waar niemand er last van heeft. Als je goed ter been bent, hoor je ook niet te
parkeren op een invalidenparkeerplaats en als winkels iets minder spullen op
de stoep zetten, scheelt dat ook al.
Winkelstraten moeten mindervaliden-vriendelijker worden ingericht.
Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 27) > Ik ben met warm weer zuiniger met drinkwater > eens 54% oneens 46%

Hadé Collection
VOOR SFEER IN HUIS

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

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

www.hadecollection.nl

Voor ons regiokantoor in Horst zijn wij op zoek naar een

Recruiter

(32–40 uur per week)

Vac. nr. P026422

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

Uitdagende functie voor een HBO’er met mensenkennis en organisatievermogen, een arbeidsmarktspecialist die weet waar de
regionale kansen liggen. Je bent verantwoordelijk voor het complete proces van werving, selectie en plaatsing van kandidaten.

BEZORGERS
HALLO PEEL EN MAAS

Bij arbeidsbemiddeling raak je de corebusiness van bedrijven
én het hart van mensen. In een snelgroeiende organisatie sta
jij voor de juiste match tussen kandidaten én vacatures bij
onze opdrachtgevers. Je komt terecht in een leuk, leergierig
team, krijgt 41 ‘vakantiedagen’ en goede marktconforme
arbeidsvoorwaarden.

Garçon is per direct op zoek naar bezorgers voor een route in Egchel en Panningen
voor het nieuwsblad HALLO Peel en Maas. Een baan met leuke bijverdiensten.

Meer informatie op ab-werkt.nl/recruiter-horst

Werkzaamheden:
Elke donderdag een paar uurtjes beschikbaar zijn om het nieuwsblad te bezorgen.
Interesse of informatie?
Mail naar bezorgers@garcon.nl of bel 085 071 10 90.

Handelstraat 17 5961 PV Horst 085 07 11 090 bezorgservice@garcon.nl

Wat pakken we
vandaag aan?
AB Werkt Horst
Spoorweg 6
5963 NL Horst
T. 077 – 39 808 83
ab-werkt.nl

Regel maar!
“Moeten we nog iets
hebben?”, is de vraag die ik
de afgelopen weken meermaals heb gesteld aan mijn
vriend. Meestal luidde het
antwoord: “Geen idee, ik
denk van niet.”
Mijn vriend en ik hebben
gelukkig heel veel gemeen,
zoals onze flauwe humor, liefde
voor films en series en hunkeringen naar lekker (en veel)
eten. Maar sinds we samenwonen en steeds meer samen
ondernemen, merk ik alsmaar
duidelijker onze karakteristieke
verschillen op. Nu we onze
eerste grote reis samen gaan
maken al helemaal. Ik heb
graag overzicht en wil het
liefste alles geregeld hebben
van tevoren. Mijn vriend is veel
beter in alles uitzoeken ‘as we
go’. Hij blijft ook veel kalmer in
onverwachte situaties.
Dingen als de route, verblijfplaatsen en praktische dingen?
Ik denk: regel maar. Hij denkt:
regel daar. Ik ben al wekenlang
de route aan het uitzoeken, me
in aan het lezen over het land
en alle reisblogs af aan het
zoeken naar leuke tips van het
liefste de lokale bevolking.
Ik heb de Xenos en de Action al
leeggekocht en de kleren die ik
mee wil nemen liggen allang
klaar. Mijn checklist voor mijn
backpack is al twee weken in
bewerking. De checklist van
hem bestaat uit: telefoon,
oplader, paspoort, portemonnee. Check. Voor de rest pakt hij
de tas in met alles wat op dat
moment nodig lijkt, want: “alles
wat ik daarnaast vergeet kunnen we daar ook heus wel
kopen”. Ergens weet ik ook wel
dat hij een punt heeft. We gaan
niet naar het einde van de
wereld. Maar ‘loslaten’ staat op
de checklist van dingen die ik
nog moet leren. Daar ben ik met
het regelen van deze reis
natuurlijk nog niet aan toegekomen. Wellicht is dat een vinkje
dat ik na ons avontuur in Sri
Lanka wél kan zetten.
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Knooppunt BaarloLoop

Podiumplaatsen voor Atletiek Helden
Door: Wiel van Lier, atletiekvereniging Atletiek Helden
De laatste wedstrijd van het Midden-Limburgs avondloop criterium vond zaterdag 7 juli plaats in Baarlo: de Knooppunt Baarlo Loop. Op het geaccidenteerd parcours rondom de Markt
werd nog gestreden om de eindklassering in deze competitie van zeven wedstrijden te bepalen. Enkele leden van Atletiek Helden leverde dat een podiumplaats op.
Op de 1.000 meter werd Guus van
Riel tweede in 3.03 minuten en Sem
Elzinga werd derde in 3.51 minuten.
Floor van Riel werd derde op de
1.000 meter bij de meisjes in
3.43 minuten. Op de 2.500 meter werd
Robin Scheenen eerste bij de meisjes
in 12.29 minuten. Op de 5 kilometer
werd Ron Spreeuwenberg tweede,
gevolgd door Roel Smedts op de derde
plaats. Op de 10 kilometer werd Ron

Baarlo en
Helden scoren op
ruiterwedstrijden
Door: paardensportverenigingen TomMix Baarlo en De Cavaliers Helden
Ruiters van TomMix uit Baarlo en De Cavaliers Helden uit Panningen
hebben diverse prijzen binnengesleept tijdens enkele spring- en
dressuurwedstrijden in Kronenberg, Boekend, Reuver en Leende die in
het weekend van zaterdag 7 en zondag 8 juli plaatsvonden.
Christel Custers van TomMix
behaalde met Harley van de
Boshei een zesde plaats op de
samengestelde wedstrijd (SGW)
in Kronenberg in de klasse M.
Teddy Sanders heeft een tiende
plaats weten te halen met Falicia in
het B-springen in Reuver. En Teddy
haalde een eerste en een derde
plaats in de klasse L1 dressuur met
Falicia in de Boekend.

Kosten eerste in 36.04 minuten.
In de eindstand van dit MiddenLimburgs Avondloopcriterium
heeft Atletiek Helden vijf eerste
plaatsen, drie tweede plaatsen en
één derde plaats behaald. Guus van
Riel werd tweede bij de jongens tot
en met 12 jaar op de 1.000 meter.
Milan Sonnemans werd eerste op
de 2.500 meter bij de jongens tot
en met 17 jaar en Robin Scheenen

werd hier eerste bij de meisjes op
de 2.500 meter. Op de 5 kilometer
werd Rinie Ebisch eerste in de
V60. Op de 10 kilometer werd Ron
Spreeuwenberg eerste, gevolgd
door Roel Smedts op de tweede
plaats. Ron Koster werd eerste op de
10 kilometer bij de categorie M40.
Bij de 10 kilometer in de categorie
M60 werd Nico Verstraten tweede en
Wiel van Lier derde.

Drie rondes en finale

Baarlo wint jeu de
boules-derby Maasbree

Janine Maassen van De Cavaliers
Helden nam deel aan het concours in Leende en nam twee keer
de overwinningen mee naar huis.
Dat deed ze met Hoya-Bella in het
springen klasse BB en met Jelena in
de klasse B. Daarnaast nam Anouk
Neefs deel aan de dressuurwedstrijd in Boekend. Daar behaalde ze
met Guess een tweede prijs in de
klasse L2.

Door: jeu-de-boulesclub Breetanque
Jeu-de-boulesclub Breetanque uit Maasbree was woensdag 4 juli te gast in Baarlo op de buitenbanen in
‘t Kempke van Jeu de Boulesclub (JBC) Baarlo. De 44 deelnemers speelden drie rondes en een finale, waarna het
Baarlose bouleskoppel Wiel van Lier en Cor van Wylick tot winnaar werd gekroond.

Handbal Extra wint
toernooi in Beek
Door: handbalvereniging Herpertz Bevo Hc
Het Handbal Extra-team van handbalvereniging Herpertz Bevo Hc
heeft onlangs een toernooi in Beek winnend weten af te sluiten. Met een
medaille en beker op zak keerden de spelers huiswaarts.
De spelers van het team trainen
iedere week en om hun vorderingen
te kunnen laten zien, volgt er regelmatig een wedstrijd. Met twee busjes
werd op zaterdag 30 juni afgereisd
naar Beek. “Het was bloedheet, maar
dat maakte ons niets uit”, laten de
leden van het team weten. “We gingen een toernooi spelen en hadden er

veel zin in.” Dat optimisme werd
beloond. Het Panningse team speelde
één keer gelijk en won de overige
twee duels. Daarmee werd de ploeg
poulewinnaar. Met het toernooi werd
het seizoen afgesloten en de vakantieperiode ingeluid. In augustus gaan de
mannen en vrouwen van Handbal
Extra weer van start.

Jan Peeters, Riet Vaessen, Wiel van Lier, Cor van Wylick
Het weer was de spelers goed
gezind. Voor sommigen een beetje
te warm bij een temperatuur van
29 graden. Van Breetanque waren
22 deelnemers aanwezig en van JBC
Baarlo ook 22 deelnemers. Via loting
werd een deelnemer van Breetanque
gekoppeld aan een deelnemer van
JBC Baarlo. Er werden drie rondes
gespeeld en een finale. Na twee
wedstrijden werd er een kleine

pauze gehouden voor een welkomstdrankje en een plakje cake.
Na drie rondes bleken zes spelers, gelijk verdeeld, al hun drie
gespeelde wedstrijden te hebben gewonnen: Jan Peeters van
Breetanque (+31), gevolgd door
Wiel van Lier van JBC Baarlo (+28),
Cor van Wylick uit Baarlo (+25), Paul
Meijer van JBC Baarlo (+17), Riet
Vaessen van Breetanque (+16) en

Onze ervaren specialisten helpen u graag

APK en onderhoud bedrijfsauto’s & campers
Voertuigen tot 3.80m hoog (< 3.5t)
Altijd een offerte vooraf
Kerkstraat 20A Meijel - T 077 - 466 1852 - www.autohunnekens.nl

t!

Ook al heeft u ‘m elders gekoch

Broer Bruijnen van Breetanque (+8).
De finale werd gespeeld door
Jan Peeters en Riet Vaessen van
Breetanque tegen Wiel van Lier
en Cor van Wylick van JBC Baarlo.
Na een gelijk opgaand begin (2-2)
kreeg het koppel van Breetanque de
but niet meer in handen. De finale
werd uiteindelijk beslist in een eindstand van 13-2 voor het koppel van
JBC Baarlo.

Auto Hunnekens Meijel, sinds 1981

‘Ik werk graag
aan uw auto’
wesley

jongeren 13
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Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Manou van Raak
13 jaar
Grashoek
het Bouwens

Heb je een bijbaantje?
Ja, ik heb een bijbaantje. Ik werk
op dit moment tussen de paarden.
Ik moet dan met ruiters mee naar
wedstrijden, dan ben ik een soort
hulpje. Ik vind het superleuk om te
doen.
Wat is de laatste foto die je hebt
gemaakt?
Dat was een foto van mij en een
van mijn vriendinnen. Tijdens onze
Engels les kwamen we erachter dat
we eigenlijk bijna geen foto’s samen
hebben. Daar gingen we toen snel
verandering in brengen, natuurlijk.

Wat zou je nooit meer over willen
doen?
Ik vind school niet zo geweldig, om het
netjes te zeggen. Ik weet dus wel bijna
zeker dat als ik over een paar jaar klaar
ben, dat ik dat echt niet opnieuw zou
willen doen.
Wie zijn jouw helden?
Ik vind Daniëlle van Mierlo een hele
goede ruiter. Zij rijdt dressuur, wat iets
anders is dan wat ik doe. Ik doe namelijk aan springen. Maar ondanks dat verschil is en blijft ze voor mij een heldin.
Waar kun je uren mee bezig zijn
zonder dat je je gaat vervelen?
Met paarden. Ik vind het enorm leuk
om met dieren te werken en een band
met ze te krijgen. Paarden zijn echt
mijn lievelingsdieren. Ik heb een goede
band met mijn pony en daar ben ik

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

aan
Manou van Raak

echt heel erg blij mee.
Wat is de slechtste film die je ooit
gezien hebt?
Een tijdje geleden heb ik een film van
Mr. Bean gekeken. Ik begrijp echt niet
hoe mensen die films grappig kunnen vinden, want ik vond hem echt
supersaai. Er gebeurde helemaal niets.
Wat zou je doen als je een dag
onzichtbaar was?

Dan zou ik alles doen wat maar kan. Ik
zou bijvoorbeeld naar de stad gaan en
daar heel veel paardenspullen ‘kopen’,
want ze zien mij dan toch niet.
Wat is het beste cadeau dat je ooit
hebt gekregen?
Toen ik acht jaar oud was, kreeg ik mijn
eigen pony. Ze was twee weken op
bezoek geweest en na die twee weken
was het 5 december, pakjesavond, dus
toen kreeg ik haar van Sinterklaas. Dat
was echt het beste cadeau ooit.
Waar ben je het meest trots op?
Op mijn pony, haar naam is Rakker.
Toen ik haar kreeg, kon ze helemaal
niets. We zijn dat toen samen op gaan
bouwen en nu kan ze alles waar ik in
het begin over gedroomd had.
Heb je ooit gespiekt?
Natuurlijk, ik denk dat iedereen dat
wel eens heeft gedaan. Het was op de
basisschool. Ik zat naast de slimste jongen van de klas en wist een antwoord
echt niet, dus toen wou ik het aan hem
vragen. Jammer genoeg wist hij het
antwoord ook niet.
Wat is je favoriete tijd van het jaar?
De zomer natuurlijk. Het is dan lekker
warm en ik heb zes weken vakantie.
Wat is het eerste dat je van je eigen
geld kocht?
Toen ik 5 jaar was, wou ik het liefst
16 jaar oud zijn. Bij die leeftijd hoort
make-up, vond ik. Dus toen heb ik een
make-up setje voor mijzelf gekocht.
Wat doe je als je niet kunt slapen?
Het gebeurt niet vaak dat ik niet kan
slapen, maar als het wel gebeurt, kijk
ik een paar YouTube-filmpjes. Jammer
genoeg kan ik ’s avonds laat niet naar
mijn paarden, want die zouden me
wel helpen om in slaap te komen.
Als YouTube kijken niet helpt, maak ik
voor mezelf een kopje thee, want daar
word ik altijd wel slaperig van.
Hoe breng jij het liefst een
regenachtige dag door?
Het klinkt misschien heel cliché, maar
een regenachtige dag breng ik het
liefst op de bank door. Met een dekentje, een lekker kopje thee en iets lekkers.
Wanneer had je meteen een klik met
iemand?
Toen ik naar groep 1 ging op de basisschool, liep ik de klas binnen en daar
zat een meisje. We keken elkaar aan
met een blik die zei ‘jij bent mijn
nieuwe beste vriendin’. We zijn sindsdien altijd beste vriendinnen gebleven.

TOTALE MAGAZIJN
LEEGVERKOOP
ELK 2E
ARTIKEL 1 EURO
TENZIJ ANDERS AANGEGEVEN.
KORTINGEN TOT 70%
Graag tot ziens bij:

Doolgaardstraat 8
Horst aan de Maas
077 398 56 51
www.mariettemode.nl

500 m2 winkelplezier • GRATIS parkeren voor de deur

Trein
gemist
Op het moment ben ik met
drie vriendinnen op vakantie
met Interrail. We reizen acht
dagen door Europa met de
trein en bezoeken daarbij
Londen, Parijs, Zürich en
Milaan. Eerst waren we van
plan om een zonvakantie te
plannen, maar later bleek dit
lastig te zijn en kwamen we
erachter dat stedentripjes
meer bij ons passen.
Omdat dit onze eerste
vakantie samen is, hebben we
van te voren regels gemaakt
met betrekking tot de reis.
Allereerst hebben we afgesproken altijd bij elkaar te blijven.
Ook hebben we besproken dat
we ruim van te voren bij het
treinstation zouden staan voor
de trein. Op de heenreis is alles
goed gegaan en hebben we een
goede tijd in Londen gehad,
behalve de laatste dag. Bij de
trein van Londen naar Parijs
hadden we ingepland om ruim
een uur van te voren op het
station te staan, rond 08.00 uur,
want de trein ging om
09.00 uur. Rond 07.30 uur
kregen we een berichtje van
een van onze moeders: “En?
Zitten jullie al in de trein?”
Wat bleek: we moesten de trein
om 08.00 uur pakken in plaats
van 09.00 uur. Meteen raakten
we in paniek en zijn we gerend
naar het metrostation. Gelukkig
hadden we de voorgaande
dagen het metrosysteem onder
de knie gekregen en stonden
we om 07.50 uur op Kings Cross
station. Helaas mochten we niet
meer mee in verband met de
paspoortcontrole en hebben we
de trein dus gemist. Gelukkig
konden we meteen de dag erna
alweer de volgende trein pakken en zaten we zelfs eerste
klas. Alles is dus gelukkig goed
gekomen. Met drie vriendinnen
alleen op vakantie gaan is toch
een heel andere ervaring dan
met je ouders, maar het is wel
ontzettend leuk en, zoals
gemerkt, heel avontuurlijk.
Lique
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week 28 / 12 juli 2018 / Informatie van en over de gemeente

Landelijke aanpak
adreskwaliteit: de gemeente
controleert adressen
Het juiste woonadres is van groot
belang. Alle overheidsdiensten
gebruiken daarvoor de
Basisregistratie Personen (BRP),
die de gemeente onderhoudt.
Zorg, onderwijs, politie,
brandweer, sociale dienst,
belastingen: overal speelt uw
adres een bepalende rol.
Samenwerking
Voor een goede adrescontrole
werkt de gemeente Peel en Maas
mee met de Landelijke Aanpak
Adreskwaliteit (LAA). Via deze samenwerking geven overheidsdiensten hun twijfels over de
bewoning van een adres door aan de gemeente. Bij voldoende twijfel volgt een onderzoek, omdat
met een verkeerd woonadres in de BRP adresfraude, misbruik van toeslagen of het ontwijken
van (belasting)schulden en boetes mogelijk is. Tegen dit misbruik willen wij u beschermen.
Ook kunnen we mensen die zorg of (schuld)hulp nodig hebben zonder goed adres niet bereiken.

Aangepaste dienstverlening
in juli en augustus 2018
De balies Burgerzaken, Werk en Inkomen, Zorg en Ondersteuning
zijn op vrijdag 13, 20 en 27 juli en 3, 10 en 17 augustus 2018 tot 13.00 uur geopend.
Balies Burgerzaken
• Spoedaanvragen voor persoonsdocumenten (paspoort, ID-kaart en rijbewijs), verklaringen
en uittreksels en aangifte van geboorte of overlijden zijn mogelijk tot 13.00 uur.
• Aangevraagde persoonsdocumenten (paspoort, ID-kaart en rijbewijs) kunt u afhalen
tot 17.00 uur.
Bibliotheek
De bibliotheek is normaal geopend van 08.30 uur tot 17.00 uur.

Veteranendag in Peel en Maas
Bent u veteraan en woont u in Peel en Maas? Zaterdag 22 september 2018 is een zeer
bijzondere dag. Wij mogen samen met u de Lokale Veteranendag in Peel en Maas vieren.

Adresonderzoek
Zo’n adresonderzoek kan soms ook bestaan uit een huisbezoek. Dit gebeurt alleen bij serieuze
twijfel. Het onderzoek voldoet aan de regels voor privacybescherming en de onderzoekers
moeten zich legitimeren. Het kán dus gebeuren dat uw adres wordt onderzocht. Dat betekent
niet altijd dat de gemeente fraude vermoedt. Vaak gaat het om een misverstand of een vergeten
verhuismelding. Als uit het onderzoek blijkt dat correctie van de BRP-registratie nodig is, dan
melden wij dat aan de bewoners. Bij voldoende bewijs is de gemeente verplicht en bevoegd die
registratie te wijzigen. Dat kan gevolgen hebben voor toelagen, uitkeringen en andere regelingen.
Wijziging in uw adresgegevens: geef het zelf door
Iedereen is volgens de wet zelf verantwoordelijk voor een juiste registratie in de BRP:
wie verhuist moet dat vlot melden aan de gemeente. Controleer zelf of u goed staat
geregistreerd op https://mijn.overheid.nl door in te loggen met uw DigiD. Correcties kunt
u aan ons doorgeven www.peelenmaas.nl > zoekwoord ‘Verhuizen’. Bent u slachtoffer van
adresmisbruik? Vraag dan om een adresonderzoek!
Vragen over het adresonderzoek
Voor meer vragen over het adresonderzoek, neem dan contact op met het Klant Contact
Centrum, telefoon: 077-306 66 66.
U bent samen met uw partner of introducé van harte welkom. Heeft u als jonge veteraan nog
kleine kinderen, die zijn ook van harte welkom.

Onze buitendienst zoekt
flexibele beladers

Het programma is in voorbereiding maar we kunnen alvast een tipje van de sluier oplichten:
• wij ontvangen u graag om 11:00 uur in het Huis van de Gemeente
• vanaf 13:30 uur is er een gezellig samenzijn in de binnentuin bij Grand Café Gallery te Panningen
De officiële uitnodiging met het volledige programma volgt nog.
Reserveer alvast zaterdag 22 september in uw agenda.

voor de afvalinzameling

Kijk voor meer informatie en om
te solliciteren op:
vacatures.banenplein
limburg.nl/organisatie/69
Woensdag 25 juli om 17.50 uur live vanaf de
Peelfontein op het Raadhuisplein in Meijel.
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Afsluiting rotonde Aan den Dèl,
Ninnesweg geannuleerd

Onze buitendienst zoekt

13 juli – 15 juli: 2e afsluiting rotonde Aan den Dèl, Ninnesweg geannuleerd
Van vrijdag 6 juli 2018 t/m zondag 18 oktober 2018 wordt er gewerkt aan de herinrichting Willem
van Hornestraat en Ninnesweg. De geplande weekendafsluiting van rotonde Aan den Dèl van
vrijdag 13 juli 2018 t/m zondag 15 juli 2018 is vervallen. De werkzaamheden aan de rotonde
worden verplaatst naar september. Tot die tijd is de rotonde opengesteld voor alle verkeer en
worden er geen werkzaamheden uitgevoerd.

medewerkers
voor diverse functies,
ook vakantiewerk

We starten weer vanaf 13 augustus
De werkzaamheden starten weer op 13 augustus. Tot 13 augustus worden er geen
werkzaamheden uitgevoerd en zijn er geen omleidingen. Meer informatie volgt ruim voor
aanvang van de werkzaamheden.

Kijk voor meer informatie en om
te solliciteren op:
vacatures.banenplein
limburg.nl/organisatie/69

Vragen
Voor meer informatie, vragen of klachten kunt u telefonisch contact opnemen met de
omgevingsmanagers van STRABAG B.V.
In week 28 t/m 30 kunt u contact opnemen met Barry Kremer, 06 46 06 21 44.
Vanaf week 31 kunt u contact opnemen met Marcel Vrancken, 06 29 42 98 16.

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

info@peelenmaas.nl
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Marian Litjens teken- en schilder cursus
…in een nieuw atelier!

GEWIJZIGDE
OPENINGSTIJDEN
In week 30, 31 en 32 is onze
vestiging op Ruysstraat 71
in Helden gesloten.

OVERKAPPINGEN
ROLLUIKEN • ZONWERING

De stomerij in Beringe is in die
weken wel open: op maandag t/m
donderdag van 07:00 - 12:00 uur.

Geef je
o
nu p vooizr ohet
!
komend se en

www.marianlitjens.com | St. Josephstraat 12 Horst | 06 41 30 41 76

www.vanhalstomerij.nl

077 307 92 30 - WWW.JOSKNAPENZONWERING.NL

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.

Passend onderwijs
Recentelijk is gebleken dat ongeveer 4.000 kinderen in Nederland
met autisme gedwongen thuiszitten, omdat ze geen passend onderwijs
krijgen. In 2014 is de Wet Passend Onderwijs ingevoerd met als doel dat
alle leerlingen, dus ook die extra ondersteuning nodig hebben, een
passende onderwijsplek krijgen.
Namens de VVD zet ik me onder
meer in voor jeugd en onderwijs.
Vandaar ook dat ik ben geschrokken
van deze landelijke stijging. Het thuiszitten van kinderen zorgt voor ernstige schade in de ontwikkeling.

Hierover heb ik vragen gesteld aan
ons college met als hoofdlijn hoeveel
kinderen in Peel en Maas thuiszitten, of hier ook een stijging te zien
is en hoe de samenwerking verloopt
tussen onze gemeente, scholen, het

samenwerkingsverband en jeugdzorg.
Tijdens de vergadering van dinsdag
3 juli heeft wethouder Wim Hermans
deze beantwoord. Het blijkt dat wij in
Peel en Maas met het aantal thuiszitters ver onder het landelijk gemiddelde zitten, momenteel zijn het er
twee, en er de afgelopen jaren geen
stijging is geweest. De leerplichtconsulent is alert op (dreiging van) thuiszitters, waardoor het probleem vaak
vroegtijdig wordt ontdekt. Tussen de

betrokken partijen zijn directe contacten en voldoende overlegmomenten.
En binnen de Actietafel Noord-Limburg
worden de acties voor thuiszitters
gemonitord. Ik ben opgelucht met deze
uitkomst, maar uiteraard is het streven
dat er geen enkel kind meer thuiszit.
Dit onderwerp blijft op mijn agenda
staan en mochten er nog verdere vragen of tips zijn dan hoor ik dat graag.
Suzan Hermans,
raadslid VVD Peel en Maas
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Raad 3 juli; gemeente neemt inburgering statushouders weer zelf ter hand

Raad steunt aanwonenden Zandberg:
vrachtwagens geweerd
Minder vrachtwagens over de Zandberg, de gemeente die de regie over de inburgering
van nieuwkomers weer in eigen hand neemt. In de raadsvergadering van vorige
week dinsdag bleek dat het lokale bestuur er meer dan ooit toe doet. Er kwamen ook
schrijnende cijfers op tafel over het tekort aan huurwoningen.
In het Vragenhalfuurtje, aan het begin van de vergadering, had alleen de VVD een vraag.
Suzan Hermans wilde weten hoeveel kinderen in Peel en Maas thuiszitten omdat er voor hen
geen passend onderwijs is. Aanleiding waren landelijke nieuwsberichten over het grote aantal
kinderen met autisme dat gedwongen thuis zit. Wethouder Wim Hermans (CDA, Jeugd) kon
melden dat hier gemiddeld zo’n vijf kinderen niet naar school gaan. Dat is onder het landelijk
gemiddelde, aldus Hermans. Volgens de wethouder werken de betrokken instanties goed
samen om dat aantal verder omlaag te krijgen.
Zandberg
Daarna kwam de verbetering van de verkeersveiligheid van de Zandberg in Helden
aan de orde. De bespreking was een vervolg op een eerste behandeling in de vorige
raadsvergadering. De veiligheid op de Zandberg is in de ogen van omwonenden onvoldoende,
onder andere door intensief vrachtvervoer van en naar de bedrijven.
Het collegevoorstel om bij de kruising Middenpeelweg - Zandberg een afslag te maken voor
verkeer komend uit de richting Sevenum (kosten voor de gemeente: twee ton), vonden alle
partijen een goede oplossing. In de vorige vergadering bepleitten diverse partijen echter,
Lokaal Peel en Maas voorop, om bij Teboza aan te kloppen voor een bijdrage in de kosten.
Het college raadde dat af en zag ook weinig kan op succes, maar Lokaal Peel en Maas
kondigde daarover toch een motie aan.
Dat kwam er in de vergadering van vorige week niet van. Joep Hermans (Lokaal Peel en Maas)
vreesde namelijk dat dit tot te veel vertraging zou leiden. Hij wilde wel een aanvulling op
het collegevoorstel, te weten een verbod voor vrachtwagens vanaf de Molenstraat tot aan
Teboza. Dat moet garanderen dat zwaar verkeer voor dat bedrijf uitsluitend nog via de afslag
Middenpeelweg rijdt.
Dat vonden ook de andere partijen een goed idee, zij het dat CDA en VVD wel een uitzondering
vroegen voor bestemmingsverkeer naar andere bedrijven. PvdA/GroenLinks kwam als enige
nog even terug op de meebetalen-discussie van de vorige vergadering. De partij zou het een
‘mooi gebaar’ vinden als Teboza meebetaalt aan de aanleg van de nieuwe afslag.
Wethouder Paul Sanders (VVD, Openbare Ruimte), zegde in zijn reactie het
vrachtwagenverbod toe. Hij zei ook zich sterk te maken voor het openstellen van de
Middenpeelweg voor tractoren. Dan zouden trekkers ook niet meer door Helden en Baarlo
hoeven.
Het collegevoorstel werd unaniem aangenomen.
Nieuw ‘Leerwerkhuis’
Tweemaal per jaar neemt de raad met een zogeheten ‘bijstellingsrapportage’ een besluit
over de tussentijdse begrotingswijzigingen. Die zijn nodig vanwege veelal niet voorziene,
onverwachte ontwikkelingen. In de vorige vergadering was al gebleken dat de raad geen
moeite had met de bijstellingen van, alles bij elkaar, zo’n anderhalve ton. De rapportage gaf
wel nog aanleiding tot een aantal merendeels informatieve vragen.
Hans Vaessen (CDA) wilde aandacht voor de zijns inziens onveilige weg Rozendaal/
Sevenumseweg in zijn woonplaats, die daarom snel aangepakt moet worden. Volgens
verantwoordelijk wethouder Paul Sanders (VVD) zal die aanpak echter moeten wachten tot
hij meegenomen kan worden in een groter project (Klaver 13), dat over zo’n twee jaar begint.
Wel wordt op korte termijn het wegdek alvast vernieuwd.
Peter Craenmehr (AN) wilde uitleg over het in de bijstellingsrapportage genoemde
‘Leerwerkhuis’. Dat is een nieuw initiatief waarmee de gemeente vanaf komend najaar
onder meer statushouders snel klaar wil stomen voor de arbeidsmarkt. De gemeente
speelt daarmee heel snel in op de recente beslissing van Den Haag om de regie over de
inburgering weer terug te geven aan de gemeenten. Een belangrijk voordeel van het
Leerwerkhuis is dat statushouders straks hun taalles hier in Panningen (of Helden) krijgen
en niet meer naar Venlo hoeven, legde wethouder Hermans (CDA) uit. Dat scheelt vele uren
reizen per week.
Raf Janssen (PvdA/GroenLinks) wilde de stand van zaken van het voormalige Vmbo-gebouw
in combinatie met Piushof weten. Aanleiding waren de in de bijstellingsrapportage gemelde
hoge energiekosten van het grotendeels leegstaande gebouw. Portefeuillehouder Rob
Wanten (CDA) kon melden dat de gemeente en Wonen Helden momenteel alle opties en
woonbehoeftes in kaart brengen. Voor Piushof is inmiddels een informatiebijeenkomst
geweest (11 juli) waarin de eerste plannen worden toegelicht. De sloop van de oude
bejaardenwoningen zal later dit jaar plaatsvinden. Eind van dit jaar zal het definitieve plan in
de raad aan de orde komen.
Jaarrekening
De bijstellingsrapportage werd gevolgd door nóg een financieel agendapunt: de jaarrekening.

De inwoners is het gelukt om in een paar jaar het restafval te halveren.
Daarin wordt teruggekeken op welke wijze de begroting van vorig jaar werkelijkheid is
gerealiseerd. De jaarstukken 2017 sluiten af met een positief resultaat van bijna € 750.000.
Dat overschot zit voor een groot deel in lagere rentes op leningen en minder energiekosten
door duurzaamheidsmaatregelen.
Toch was er ook acht ton méér dan begroot uitgegeven op Sociaal Domein (zorg, jeugd, werk),
en daarover was de VVD kritisch. Geert Segers (VVD) herinnerde aan de principe-afspraak
dat er niet méér uitgegeven zou worden dan wat de gemeente hiervoor krijgt van het Rijk.
‘Dit wordt het laatste jaar dat we onze goedkeuring aan de jaarrekening geven met een
dergelijk tekort’, zei Segers (VVD). Volgens Raf Janssen (PvdA/GL), tot voor kort als wethouder
verantwoordelijk voor het Sociale Domein, ‘zijn overal tekorten omdat het Rijk te weinig geld
hiervoor geeft.’
Peter Craenmehr (AN) was in grote lijnen positief over de jaarrekening, maar zag wel
aanleiding om het grote tekort aan betaalbare huurwoningen nog eens aan te kaarten.
Volgens zijn informatie hadden er onlangs maar liefst 105, 95 en 68 kandidaten zich gemeld
voor drie vrijgekomen woningen van Wonen Limburg. Het tekort aan huurwoningen is al
langer een bron van zorg bij veel fracties.
Sander Janssen (Lokaal Peel en Maas) gaf de inwoners van Peel en Maas een compliment.
Uit de jaarrekening blijkt dat zij hun restafval in een paar jaar tijd hebben teruggebracht van
97 naar 53 kilo.
De jaarrekening werd aan het eind van de vergadering zonder problemen akkoord bevonden
door de raad.
Riskant ict-project
De vergadering besloot met het goedkeuren van een viertal, door speciale raadswerkgroepen
opgestelde, ‘zienswijzen’ op de begrotingen van zogeheten ‘verbonden partijen’. Dat zijn
samenwerkingsverbanden en organisaties waarin de gemeente deelneemt.
De raad was positief over de gang van zaken bij de regionale samenwerking op het gebied
van Sociaal Domein, en ook over de Maasveren. De begroting van de Veiligheidsregio
gaf aanleiding tot kritische noten over de geplande Risk Factory (waar jeugd leert over
risico’s) en over het almaar lagere bedrag bestemd voor de GGD. Ook stuurt de raad een
brief met commentaar naar de RUD, een Noord-Limburgse samenwerking op het gebied
van vergunningverlening, toezicht en handhaving. De raad waarschuwt in zijn brief dat de
geplande introductie van een grootschalig ict-systeem nogal riskant is: ‘De ervaring heeft
geleerd dat grootschalige ict-projecten binnen de overheden beslist niet altijd de garantie
voor succes zijn.’
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Raad 4 juli: gemeenteraad behandelt ‘beleidsarme’ Voorjaarsnota

Geld genoeg, maar nieuw college
broedt nog op plannen
Het was te verwachten: een dunne Kadernota (Voorjaarsnota). De financiële vooruitblik
naar de begroting voor 2019 had immers weinig of geen nieuwe plannen te melden.
Reden: het nieuwe college van burgemeester en wethouders zit er nog maar net en
zal zijn plannen pas klaar hebben bij de begrotingsbehandeling, komend najaar. Een
‘beleidsluwe’ Kadernota dus, maar wel een die bevestigt dat Peel en Maas er de komende
jaren financieel prima voorstaat. Er is straks dus geld voor nieuwe initiatieven.
Voorafgaand aan de behandeling van de Kadernota was er nog het vaste agendapunt
Spreekrecht. Daarin pleitte voorzitter Hans Verbugt van het Dorpsoverleg Kessel/Kessel-Eik voor
het ‘verkabelen’ (onder de grond aanleggen) van de hoogspanningslijnen boven de twee dorpen.
Hoogspanning in Kessel
De hoogspanningskabels leiden volgens nogal wat omwonenden namelijk tot
gezondheidsschade. De kosten van het ondergronds verkabeling moeten wat het
Dorpsoverleg betreft komend najaar in de begroting 2019 worden opgenomen. Volgens
Verbugt kan het geïnvesteerde geld worden terugverdiend doordat de nu niet-bebouwbare
grond onder de hoogspanningslijnen, straks wél gebruikt kan worden.
Wethouder Paul Sanders (VVD) kon melden dat er een afspraak met het Dorpsoverleg gepland
staat. Hij beloofde de raad op de hoogte te houden.

(Bron foto: rkl_foto Shutterstock.com)
Dagvoorziening onder druk
Zoals wel vaker grepen de partijen de Kadernota aan om suggesties te doen, knelpunten te
signaleren en eigen ideeën te agenderen.
John Timmermans (CDA) waarschuwde onder meer voor de stapeling van eigen bijdragen
in (Wmo-)zorgkosten, en bepleitte een concreet plan voor het verbeteren van de
verkeersveiligheid op diverse plekken in de gemeente. Ook wil het CDA ‘vraaggestuurd’
bouwen voor alleenstaanden, mensen met urgentie en arbeidsmigranten. Hans Vaessen
(CDA) kwam ook met een (ook door PvdA/GroenLinks ondertekende) motie over de steeds
zwaardere zorg die wordt gevraagd van de dorpsdagvoorzieningen. Die krijgen meer te maken
met o.m. dementerende ouderen. De motie roept het college deze problematiek in kaart te
brengen, te stimuleren dat dorpen dit goed oppakken en ze zo nodig te steunen.
Fietspad Panningen-Beringe
In haar eerste bijdrage zei de VVD dat, nu er geld is, straks ook doorgepakt moet worden met
het realiseren van plannen. Zoals steun aan Bevo (dat o.a. een nieuwe vloer wil in één van de
hallen), en de partij wil ook het fietspad Panningen-Beringe weer terug aanleggen, alsmede
een reconstructie van de Molenstraat in Helden-Dorp om die weg veiliger te maken. De VVD
vroeg ook aandacht voor schaderegelingen en evacuatieplannen voor buitendijkse bewoners en

ondernemers in Baarlo.
AndersNu waarschuwde dat de gemeente niet te veel moet gaan doen: ‘We hebben de handen
vol. Laten we dat doen wat we al jaren roepen.’ Deze partij wil bijvoorbeeld dat de beloofde
Woonvisie snel op tafel komt, zodat per kern duidelijk wordt wat er aan nieuwe huizen nodig is.
Lokaal Peel en Maas wees erop dat de gemeente nieuwe inwoners uit het buitenland (o.m.
Polen en Syriërs) hard nodig heeft, zeker nu de economie zo groeit. Daar hoort ‘bruggen
bouwen’ en meer tolerantie bij, zodat zij zich hier thuis gaan voelen. Verder pleit Lokaal
voor bouwen binnen in de kern (inbreiding), dus niet aan de randen of erbuiten. En de partij
herhaalde wat ze al vaker heeft gezegd: zorg moet niet als een kostenpost worden gezien.
Moties voor duurzaamheid
De PvdA/GroenLinks kon zich helemaal vinden in Lokaals pleidooi voor tolerantie tegenover
nieuwkomers. De partij kwam verder met vier moties. De eerste bepleit actieve (financiële) steun
van de gemeente aan inwoners die zonnepanelen willen installeren en/of hun woning willen
isoleren. De tweede gaat over het aanwijzen van gebieden voor grootschalige energiewinning
door windmolens of zonneparken, met bijbehorende regels en een gemeentelijk subsidiepotje.
Verder kwam de partij met een motie voor het instellen van een Werkgroep Democratische
Vernieuwing. En tot slot wilde de PvdA/GroenLinks-fractie via een motie gedaan krijgen dat de
gemeente ‘de omvang van de groeiende kloof’ in kaart brengt tussen mensen die – om allerlei
redenen – wel en niét goed meekomen in de samenleving. Vervolgens zou de gemeente samen
met de dorpsgemeenschappen moeten bekijken wat daaraan gedaan kan worden.
Weinig steun
De PvdA/GroenLinks-moties kregen weinig bijval. Dat begon al met wethouder Paul Sanders.
Extra steun aan duurzame initiatieven is volgens hem niet nodig, want de gemeente heeft
sinds 2016 al een revolverend fonds voor dergelijke initiatieven. En gebieden aanwijzen voor
grootschalige energieopwekking en beleidsregels opstellen, ook dat is al deels gebeurd.
Bovendien komt het college in het derde kwartaal met een brede energievisie. Dus nu liever
geen adhoc-moties, vond Sanders.
Zijn collega Wim Hermans (CDA) raadde ook de ‘groeiende kloof’-motie af. Reden: de
gevraagde inventarisatie geeft te veel administratieve rompslomp. Hij wilde wel meehelpen
om de dorpen alert te maken op kansen-ongelijkheid. Over de CDA-PvdA/GroenLinksmotie
‘steun dorpsdagvoorzieningen’ was Hermans positiever: daar waar nodig kan de gemeente
een helpende hand bieden.
Burgemeester Wilma Delissen reageerde op de motie ‘vernieuwing democratie’ door te
verwijzen naar de werkgroep Raad voor de Toekomst. Die is bezig zich te bezinnen op nieuwe
manieren van werken voor de raad. Doel is om beter te weten wat er in de maatschappij leeft.
Laten we daar eerst maar even op wachten, zei Delissen.
Een raadsmeerderheid vond ook dat een aantal moties overbodig was. De twee
duurzaamheidsvoorstellen kregen daarom geen steun, de motie ‘groeiende kloof’
werd weliswaar gesteund door Lokaal Peel en Maas maar dat was niet genoeg voor
een meerderheid, zodat ook die verworpen werd. De motie over de (‘intensieve’)
Dorpsdagvoorziening kreeg behalve van indieners CDA en PvdA/GroenLinks ook steun van de
VVD, zodat deze wél werd aangenomen.
Rob Willems (Lokaal Peel en Maas) vroeg zich overigens wel af of al die moties überhaupt wel
zin hebben. Kun je de daarin aangekaarte onderwerpen niet gewoon in de raad bediscussiëren
zónder al die moties?
LHBT-jongeren
Toch kwam er nóg een op tafel, een zogeheten motie ‘vreemd aan de dag’ (wat zoveel
betekent als: geen relatie hebbend met een agendapunt). Teun Heldens (VVD) vroeg daarin
namens de liberalen aan het college om goed uit te zoeken of scholen wel voldoende aandacht
besteden aan seksuele diversiteit. Volgens Heldens hebben veel zogeheten LHBT-jongeren
(lesbisch, homoseksueel, biseksueel of transgender) te lijden van negatieve reacties.
De motie stuitte op nogal wat aarzelingen bij college en raad. Portefeuillehouder Wim
Hermans vond hem sympathiek, maar een inventarisatie vond hij wat ver gaan. Hij wilde
het wel bespreken in de lopende contacten met het onderwijs. Zowel Hermans als ook
enkele fractiewoordvoerders twijfelden ook of extra aandacht niet stigmatiserend werkt.
Hermans beloofde wel de raad te informeren over wat het onderwijs hem hierover meldt.
Bij de stemming haalde de motie het niet: 15 stemmen tegen en 11 vóór. De CDA-fractie
stemde verdeeld.

Rectificatie Raadsnieuws vorige week
Vorige week donderdag ( 28 juni 2018) stond in de rubriek Raadnieuws op de middenpagina van de HALLO Peel en Maas het informerend artikel van de raadsvergadering van
19 juni 2018. Onder het kopje: Woningbouw in Meijel-Oost staat abusievelijk de naam van: Sander Janssen (CDA). Dit moet zijn: Sandy Janssen (CDA). Onze excuses hiervoor.
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Sjuutsenfest in
Maasbree
Schutterij Sint Martinus uit Maasbree organiseert op zondag 15 juli
het Sjuutsenfest, het jaarlijkse zomerfeest waar muziek, schietwedstrijden en amusement centraal staan. Het festijn vindt plaats aan
De Schor in Maasbree op een Duits aangeklede ‘Sjuutsenwiesse’,
is gericht op jong en oud en is gratis toegankelijk.
Het festijn is een zomerse variant
van het Duitse Oktoberfest en is dit
jaar uitgebreid met meer muziek en
amusement. Naast de schietwedstrijden voor viertallen en het persoonlijk
kampioenschap zware buks is er nu
ook een muziekprogramma. Er zijn
onder meer optredens van rockabillyband Cherry Red, dans- en showband
Die Flamingo’s, André Hazes look-a-
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Labberjoeks naar Wiesenfest in Gefrees

Kesselse blaaskapel speciale
gast op Duits festijn
De Kesselse blaaskapel Labberjoeks heeft zijn laatste optreden beleefd. De leden van de muziekgroep die in
1979 werd opgericht, kwamen sporadisch nog bij elkaar voor optredens. Op zondag 8 juli kwam daar een einde
aan tijdens het Wiesenfest in het Duitse Gefrees. De kapel werd speciaal door de Duitse gemeente uitgenodigd
om langs te komen.

like Leo de Bock en Joeks und
Spasskapel Toemârop.
Verder is er een ‘Biergarten’ en
ook voor kinderen is er een speciaal
programma met onder meer springkussens en schietspellen.
Ga voor meer informatie en
inschrijven voor de schietwedstrijden
naar de website van schutterij Sint
Martinus.

Boerderijwinkel de Vlegert.
Nieuwe aardappelen 3 kilo 2 euro,
nu ook bonen en snijbonen eigen
oogst diversen groenten en tomaten
uit eigen tuin. Verlinden Lorbaan 41b
Grashoek. Iedere dag open, breng zelf
kleingeld mee.
Caravanstalling.
Op zoek naar een caravanstalling regio
Peel en Maas? Bel 06 46 15 62 91,
na 18.00 of mail
stallingvosberg@gmail.com
Blauwe bessen te koop,
ook zelfpluk. Kloosterstraat 59 Helden.
Tel. 06 24 39 88 71.
Poetshulp gezocht.
Gezocht poetshulp die netjes en secuur
werkt en grondig poetst. Voor 3-4 uur
per week in Kessel-eik. Moet goed om
kunnen gaan met grote honden. Bij
interesse mail dan naar lierl@xs4all.nl
Pedicure aan huis. Bel voor informatie
of een afspraak Petra Vossen
077 462 22 04.

Drie dinsdagavonden vol tips voor opvoeders

Workshop Heppie!?
Kinderen & emoties

Inmiddels is Labberjoeks een
‘slapende’ kapel. Vroeger was de
groep echter heel actief, organiseerde
ze evenementen en waren er zelfs
concerttours door Europa. Bij de
allereerste van die tours, drie jaar na
de oprichting, gebeurde er iets heel
opmerkelijks. “We waren in 1982
onderweg van Rotenburg naar
Kulmbach toen we in een file kwamen”, vertelt Huub Vossen, lid van
Labberjoeks. “We besloten van de weg
af te gaan en we kwamen in Gefrees,
bij de Tsjechische grens, terecht.
Daar was net het Wiesenfest bezig.
Wij gingen in de feesttent zitten met
onze blaaskapelkleren aan en dat
werd opgemerkt. Iemand van de
gemeente zag ons zitten en vroeg of
wij niet wat wilden spelen. Dat hebben we gedaan.”
Het optreden bleek een groot
succes. “De ontvangst daar was
ongekend. De hele zaal ging los op
onze muziek”, aldus Huub. Drie dagen
bleef de joekskapel in Gefrees om
muziek te maken. Het jaar erna kregen
de Kesselnaren een uitnodiging om

wederom een optreden te verzorgen
op het Wiesenfest. “Daar werden we
ontvangen door het gemeentebestuur
en alles was voor ons geregeld.
We kregen kost en inwoning alleen
maar om daar op te treden.”
Delegaties uit Gefrees kwamen in
de jaren daarna ook naar Kessel.
“Er ontstond een soort dorpenband.
Heel speciaal.”

Afscheid van
organisator feest
Meer dan twintig jaar maakte
Labberjoeks de reis richting OostDuitsland om op te treden in Gefrees.
De laatste vijftien jaar ging de steeds
ouder wordende groep nog maar
één keer per vijf jaar. De kapel trad
de laatste jaren sowieso nog maar
sporadisch op. “Alleen op oproepbasis”, vertelt Huub. “Maar we kregen
zo’n mooi verzoek. Daar moesten we
wel aan mee werken.” De kapel werd
namelijk gevraagd op te komen treden
bij het afscheid van de organisator
van het Wiesenfest. “Walther Brendl,

die ons in 1982 ontving, stopt met zijn
werkzaamheden in de organisatie.
Voor hem is de band met Labberjoeks
een hoogtepunt uit zijn loopbaan en
hij wilde het afscheid samen met ons
vieren. Wij waren vereerd dat we hiervoor gevraagd werden.”
Omdat de leden van Labberjoeks
allemaal rond de 60 jaar oud zijn,
besloot de groep dat dit ook meteen
het afscheidsconcert van de blaaskapel zou zijn. “Een mooier moment is
niet denkbaar”, aldus Huub. De groep
trad op zondag 8 juli voor de allerlaatste keer op. Vanwege het speciale karakter dit keer ook met zang.
“Gelukkig zijn veel onze leden lid
van zangvereniging Aodemnoët in
Kessel, dus met het zingen zat het
wel goed”, laat Huub weten.
Huub en zijn mede-blazers zijn
apetrots dat ze zo’n belangrijke positie hebben ingenomen in het belangrijkste feest van het jaar in Gefrees.
“En dat allemaal omdat we niet
meer in de file wilden staan 36 jaar
geleden. Dat is een prachtig verhaal
toch?”

Afsluiting met eten

Kinderen leren omgaan met emoties, daar kun je als opvoeder
bij helpen. Maar hoe?
Dat leer je tijdens deze workshop-reeks. Je krijgt bruikbare tips
aangereikt. Bijvoorbeeld hoe jij je kind kunt leren zélf ruzies op te
lossen, hoe om te gaan met angst en verdriet van je kind en hoe
werken aan meer zelfvertrouwen.
De workshop-reeks vindt plaats op dinsdagavond 18 sept, 25 sept
en 2 okt. Deelname is gratis. Voor meer info en aanmelden, mail
naar veerkracht@vorkmeer.nl of bel 077-3077350 en vraag naar
Nicole Soudant of Inge Geraets.

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

Fietstocht met IVN Helden
Een maand lang liggen de activiteiten bij natuureducatieorganisatie IVN Helden stil vanwege de zomervakantie. Om die vakantie in te luiden, organiseert de vereniging zondag 22 juli een fietstocht door de eigen
omgeving. Zowel leden als niet-leden kunnen gratis meedoen.
De fietstocht gaat veelal over
bekend terrein, maar mogelijk
ook door plekken die velen nog
niet kennen. De tocht begint om
10.00 uur vanuit het IVN-gebouw
op Kloosterstraat 12 in Helden.
Op de route is een koffiepauze
ingepland. Naar verwachting zijn
alle deelnemers rond 16.00 uur

weer terug op de Kloosterstraat,
waar de dag vervolgens wordt
afgesloten.
Vanwege het veertigjarig
jubileum wordt de dag afgesloten
met een gezamenlijke maaltijd.
Dit was andere jaren altijd een
barbecue, maar dit jaar is het
iets anders. “Een buffet die bij

de visie van IVN past”, aldus de
organisatie.Enkel de fietstocht
is gratis. Wie ook of enkel wil
deelnemen aan de afsluiting,
wordt verzocht zich te melden
bij IVN Helden. Neem voor meer
informatie en om aan te melden
contact op via pr@ivnhelden.nl of
bel 077 467 22 95.
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Beginnerscursus
powerwalking
Atletiek Helden start vanaf zaterdag 8 september met een beginnerscursus powerwalken. De lessen worden gedurende vijf weken
gegeven en duren een uur per keer.
Powerwalken is een alternatief
voor hardlopen. Het is een manier
van wandelen waarbij een hoger
tempo wordt gehaald. Het is
volgens Atletiek Helden goed
voor de vetverbranding en de
versterking van de rompspieren.
De lessen zijn vijf weken lang
op zaterdag tussen 09.00 en
10.00 uur op de atletiekbaan bij het

Thyascomplex in Panningen.
Na het volgen van de beginnerscursus is het mogelijk in te
stromen bij de regulier powerwalk-groep die iedere maandag
van 19.30 tot 20.30 uur bij elkaar
komt.
Neem voor aanmelding en
meer informatie contact op met
info@atletiekhelden.nl
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Runderen, natuur en vogels

Flora en fauna Berckterveld
Baarlo onderzocht
De florawerkgroep van natuureducatieorganisatie IVN Helden maakt zondag 15 juli de balans op in
Berckterveld in Baarlo. Het natuurgebied aan de linkeroever van de Maas heeft een diverse flora en wordt
begraasd door Galloway runderen.
De werkgroep wil, samen met
andere belangstellenden, het stukje
nieuwe natuur inventariseren.
Het Berckterveld ligt ten noordoosten van Baarlo en maakt deel uit van
de Maascorridor die vernoemd is naar
Kasteel De Berckt. Het is ruig grasland
met wilgenstruwelen en sloten en in
2005 werd het gebied ingerasterd.

Sindsdien grazen er Galloway runderen en broeden er vogels als de tjiftjaf
en zwartkop.

Vogels als tjiftjaf en
zwartkop in gebied
Het Berckterveld is eigendom van
Stichting het Limburgs Landschap.

Op 16 juni werd ook de uitkijktoren in dit gebied geopend. De werkgroep komt om 09.00 uur bij Kasteel
De Berckt bij elkaar. Belangstellenden
die vanuit Helden mee naar Baarlo willen gaan, kunnen carpoolen of samen
fietsen vanuit het clublokaal van IVN op
Kloosterstraat 12 in Helden. Vertrek is
dan om 08.30 uur.

Landelijke open dag

Imkers die aangesloten zijn bij Nederlandse Bijenhoudersvereniging
houden op zaterdag en zondag 15 juli een open dag. In Maasbree en
Grashoek is het mogelijk een imkerij te bezoeken en een kijkje te
nemen achter de schermen van de bijenhouderijen.
Bertha van den Brink in
Maasbree en pluk- en theetuin In de
7e Hemel in Grashoek gooien de
deuren open. Op de twee locaties is
informatie te krijgen over de honingbijen en solitaire bijen. Die laatste
heeft het de laatste jaren moeilijk en
de imkers geven informatie hoe
mensen een steentje bij kunnen
dragen aan de wilde bijenstand in de
eigen woonomgeving.

Kijkje achter
schermen
Bij Bertha van den Brink zijn de
honingbijen van achter glas te zien.
Bij In de 7e Hemel zijn zes bijenvolken in speciale kijkkasten te bewonderen. Verder worden er vele vragen
beantwoord. Welke materialen zijn
nodig voor het houden van bijen?
Welke producten leveren bijen?

Wat is de beste plek voor een bijenhotel? Welke bloemen bezoeken
bijen? Allerlei vragen zoals deze worden beantwoord bij de open dagen.
De bijen van Bertha zijn te
vinden op Rooth 10 in Maasbree.
Haar imkerij is te bezoeken op zondag 15 juli van 10.00 tot 16.00 uur.
Neem voor meer informatie contact
op met Bertha van den Brink via
077 465 20 63 of door een mail te
sturen naar g.wijnen7@kpnplanet.nl
De imkerij van In de 7e Hemel
aan de Belgenhoek in Grashoek is
op zaterdag 14 en zondag 15 juli te
bezoeken van 10.00 tot 17.30 uur.
Naast het kijken naar de bijen is het
ook mogelijk aan andere activiteiten
mee te doen, zoals fruit en bloemen
plukken.
Meer informatie is te vinden op
www.bijenhouders.nl/
landelijke-open-imkerijdag

Organisatie zoekt vrijwilligers

Mini-battle nieuw
op Battlerun
Maasbree
Er staat weer een nieuwe editie van de Battlerun in Maasbree voor
de deur. De obstakelrun, waarbij deelnemers onderweg uitdagende
hindernissen tegenkomen, wordt dit jaar gehouden op zondag
9 september op de Breukerheide in Maasbree. Nieuw dit jaar is de minibattle, voor kinderen tussen de 2 en 5 jaar oud.
Jong en oud kan meedoen aan
de diverse runs die zijn uitgezet en
deelnemers kunnen zich nog inschrijven. Nieuw dit jaar is de mini battle,
waaraan kinderen van 2 tot en met
5 jaar kunnen deelnemen. Deze loop
wordt gedaan op een speciaal voor
hen gemaakt parcours. Verder is er
een kids run voor kinderen van 6 tot
en met 16 jaar. Deelnemers van
16 jaar of ouder kunnen kiezen uit de
single run of de team run.

Kijk voor meer informatie over
het evenement op www.battlerun.
nl of volg de Facebook-pagina van
Battlerun Maasbree. De organisatie
is daarnaast op zoek naar vrijwilligers die bij de hindernissen willen
helpen. Neem voor meer informatie of om aan te melden als deelnemer of vrijwilliger contact op
via 06 10 85 61 92 of door een mail
te sturen naar
info@battlerunmaasbree.nl
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Imkers laten hun
bijenkasten zien

Slagings
percentage
van maar
liefst 87%

Uw liquiditeit
groeit weer na
één brief van
AdDebt

Werkt actie 1 niet?
Dan schakelen wij
over naar
AdvoCasso

Werkt actie 2 niet?
Dan nemen
gespecialiseerde
advocaten de incasso over

Actie 1

Actie 2

Actie 3

Na Maastricht en Eindhoven zijn wij met AdvoCasso sinds kort ook actief in Panningen.
Van daaruit bedienen wij de Noord-Limburgse markt met ons incasso-concept op advocaatniveau.
Dat klinkt zwaar en toch staat behoud van úw klant voorop. Voor de eerste brief hebben we
een apart label: AdDebt. Dat levert ook een mooie kostenbesparing op.
Voor € 25,00 gaan wij al aan de slag, waarbij u nog steeds de touwtjes in eigen hand
heeft. Is het nodig, dan schalen wij van daaruit heel snel op naar incassoniveau en daarna
naar advocaatniveau. En dan bedoelen we echte specialisten onder de advocaten! Als het
moet staan we binnen vier weken voor de rechter. Duidelijke tarieven en we delen volledig
mee in kosten en risico’s. Daag ons maar eens uit en bel 085-029 03 37 of mail
info@advocasso.nl.
Met vriendelijke groet,
Harrie Kremers, Accountmanager en team

Brigitte de Kinkelder, Oud-Advocate

John F. Kennedylaan 8 • Panningen • 085-029 03 37
info@advocasso.nl • www.advocasso.nl • www.addebt.nl
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Tijdens de zomervakantie nodigt HALLO Peel en Maas zes gasthoofdredacteuren uit. Zij geven om beurten de input
voor deze twee pagina’s. Deze keer: Robert Janssen.

ID GASTHOOFDREDACTEUR
NAAM

Robert Janssen
GEBOORTEDATUM

01-09-1967
WOONPLAATS

Helden
C.V.

NLD

Verslaggever L1, cabaret Vlugzout, schrijver
van vastelaovesliedjes, presentator talkshow
De Proos, actief met de Batjakkers

<<<Robert<<<<<<<<Janssen<<<<<<<01-09-1967<<<<<<<<Helden<<<

GEPLUKT

Zondagmiddag half twee. Een vader loopt met zijn dochtertje naar de
voordeur van zijn huis. Mag ik een paar minuutjes van uw tijd? Deze week
in ‘Geplukt’ Mark van de Pas uit Melderslo.

Van huis uit Panningnaar Robert
Janssen is een bekend gezicht in
Limburg. Als verslaggever van
provinciale omroep L1 komt hij namelijk
regelmatig voorbij op televisie.
Hij vergaarde ook Limburgse
bekendheid tussen 1985 en 1988 als
profvoetballer bij toen eredivisionist
VVV-Venlo (en daarna nog een seizoen
bij FC Eindhoven). Daarnaast was Robert
in 1995 prins van de Kuus oeht Kepèl.
Carnaval stroomt sowieso door het bloed
van Robert. Hij schreef al tientallen
carnavalsliedjes voor diverse artiesten
en treedt zelf op met De Batjakkers.
Tegenwoordig is hij nog lid van
cabaretgroep Vlugzout. Verder is Robert
presentator van de regionale talkshow
De Proos en jeugdtrainer bij de
gezamenlijke jeugd van SV Panningen
en SV Egchel.

Leon
Timmermans

Robert Janssen mocht als gasthoofdredacteur van HALLO zelf de geplukt-kandidaat uitkiezen deze week. Hij koos voor zijn wandelkameraad
Leon Timmermans (52) uit Egchel. Ze kennen elkaar van het SV Egchel Mini Voetbaltoernooi en doen al jaren samen mee aan de Nijmeegse
Vierdaagse. Alhoewel, samen: “Leon loopt heel wat sneller dan ik”.
Van het gezin Timmermans is Leon de op
één na jongste. Hij heeft vijf zussen en vier
broers, van wie een broer en een zus overleden
zijn. “Pap kwam uit Grashoek en was stukadoor,
mam kwam uit Beek en Donk”, vertelt Leon.
“Met tien kinderen was het altijd druk, maar wel
leuk thuis. De oudste is twaalf jaar ouder dan ik
en de jongste is net 50 jaar geworden. Ik heb de
eerste drie jaar van mijn leven in Sint
Odiliënberg gewoond, omdat dat dicht bij paps
werk was.” In 1969 verhuisde het gezin naar de
Hoekerstraat in Egchel. In dat dorp woont Leon
nog steeds. Vier jaar geleden scheidde Leon van
zijn vrouw, met wie hij drie zoons kreeg: Luuk
(20), Tom (16) en Daan (15). Sinds een paar jaar
heeft Leon een nieuwe vriendin, Yvonne, met
wie hij later dit jaar wil gaan samenwonen in
Egchel.
Maar Leon komt veel verder dan zijn eigen
dorp en heeft al heel wat kilometers op zijn

naam staan. Hij liep 26 Kennedymarsen in heel
Nederland en doet dit jaar voor de veertiende
keer mee aan de Nijmeegse Vierdaagse. “Ik was
30 toen ik begon met wandelen”, vertelt hij.
“De Kennedymars heb ik jarenlang vanaf de
zijlijn bekeken, maar ik had er nog nooit aan
meegedaan, omdat het altijd gelijk viel met het
mini-voetbaltoernooi in Egchel.” Toch vond Leon
een keer de tijd om mee te doen aan de mars.
“Sindsdien heb ik allerlei edities gelopen en
mijn zoon Tom loopt ook al jaren mee.”

Kennedymars
binnen tien uur
Als de Egchelnaar loopt, gebeurt dat in
stevige pas. “Ik ben iemand die graag doorloopt
en gelukkig heeft Yvonne dat ook. Dan lopen we
een kilometer of 7 per uur. Robert en ik wandelen ook al jaren samen.” De 80 kilometer lange

Kennedymars moet binnen twintig uur worden
uitlopen. Leon presteerde het eens in 9 uur en
50 minuten de finish te halen. “Het is heerlijk
om te wandelen, zeker als je ‘s ochtends vroeg
begint. Dan zijn de vogels de enigen die je hoort
en gaat je verstand vanzelf op nul. Dan is het
een kwestie van gewoon gaan. Dat is waarom ik
het graag doe.”
Naast wandelen trapt Leon ook graag een
balletje bij voetbalclub SV Egchel. Hij begon op
zijn achtste met voetballen en ging na de jeugd
naar het eerste seniorenteam. Op zijn veertigste
speelde hij daar zijn laatste wedstrijd. Nu speelt
hij elke zaterdag bij de veteranen. Ook traint
Leon elke week de dames. “Maar daar ga ik een
stapje terug doen, want ik wil ook tijd overhouden om naar wedstrijden van mijn zoons te
kijken. Luuk en Tom zitten op voetbal en Daan
op handbal in een selectieteam. En ik maak ook
graag tijd vrij om samen met hen het WK of de

HALLO
Column
Zomer
Niet dat ik een wereldreiziger
ben, eerder een Europareiziger,
maar tijdens mijn vakanties heb ik
in de loop der jaren al verschillende
landen bezocht. Van een camping
aan zee in België tot een appartement op Kreta. Soms primitief (met
pop-up tentje Griekenland rondtrekken), soms overdreven luxueus (all
inclusive in Turkije, waar lunch het
diner is, maar dan zonder de friet).
Mijn vrouw en ik proberen tijdens
de vakanties altijd een mooie mix te
bereiken: één dag cultuur, één dag
niks, één dag actief, één dag niks. Dat
om-en-om deden we al zonder kinderen, maar dat deden en doen we ook
met hen erbij. We willen ze laten zien
dat vakantie meer is dan een wifi-verbinding in een ander land.
Op die manier hebben we al veel
gedaan, gezien en genoten in verschillende landen. We hebben gewandeld,
geraft, gekanood, gesnorkeld,
gemountainbiked en zelfs geparaglided in de mooiste natuurgebieden.
We hebben cultuur gesnoven in
Athene, Milaan, Parijs, Amsterdam en
Barcelona. En we hebben lekker achterover geleund en gerelaxt bij zwembaden, meren, riviertjes en zeeën.
Maar hoe leuk ook de vakantie,
hoe prachtig de landen ook zijn waar
we zitten, na een paar weken heb ik
het wel gezien. Dan wil ik terug naar
huis, terug naar ons vertrouwde stekkie. En als dat moment dan daar is, het
moment dat we terugkomen in ons
heerlijk opgeruimde en fris ruikende
(dank u wel mam), vertrouwde stulpje,
dan voelt dat minstens zo lekker als op
het moment van het vertrek
Robert

Formule 1 te kijken.”
Kilometers maken doet Leon ook al bijna
twintig jaar in zijn werk. In 2000 begon hij zijn
eigen bedrijf in bestratingen. “Ik wilde eigenlijk timmerman worden, dacht ik. Ik heb het
geleerd, maar het werk nooit gedaan.” Op zijn
zeventiende kon Leon aan de slag als stratenmaker bij een bedrijf in Meijel, waar hij twee
jaar werkte. “Daarna heb ik nog bij een plantenkweker gewerkt, op de vrachtwagen
gezeten en ben ik twee jaar huisvader
geweest toen Luuk is geboren. Uiteindelijk heb
ik het straten maken weer opgepakt en ben ik
voor mijzelf begonnen.” Inmiddels heeft Leon
drie man personeel in dienst. “Hoewel ik veel
bezig ben met papierwerk, ga ik nog altijd
mee naar de klant om een terras of oprit te
leggen. Dat blijft het leukste om te doen en
maakt dat ik elke dag met plezier aan het
werk ga.”
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Vakantietip

Kokkini Hani
Robert zag al veel van Europa. Van wereldsteden tot pittoreske
campings midden in de natuur. Eén van de plekken die Robert het
meeste bij is gebleven, is het plaatsje Kokkini Hani op het Griekse
eiland Kreta. In plaats van een duur, toeristisch hotel of appartement, sliepen Robert en zijn familie daar op een soort veredelde
camping.
Bij Kreta denk je normaal gesproken aan
appartementen, hotels en misschien ook wel
aan zuipende jongeren, maar dat was bij de
vakantie van Robert en zijn gezin afgelopen
jaar niet het geval. De appartementen van de
organisatie Zorbas Island voldeden niet aan het
stereotype beeld dat heerst over Kreta.
“Het was eigenlijk een veredelde camping, met
een soortgelijke sfeer. Je moet er misschien wel
van houden, maar wij vonden het in ieder geval
geweldig.” De appartementen liggen in het
plaatsje Kokkini Hani aan de noordkust van
Kreta.
De sfeer op het complex was geweldig,
vertelt Robert. “Na het koud en warm buffet in
het restaurant aan het zwembad bleven we zo
ongeveer elke avond daar wel hangen.
Regelmatig veranderde het eten gedurende de
avond in een groot feest”, aldus Robert.
“Dat was zeker het geval als de Nederlandse
eigenaar het weer eens op zijn heupen had.
Dan imiteerde hij Freddy Mercury en schalde de
ene naar andere kraker van Queen door de
boxen van het complex.”
Naast zanger, bleek de eigenaar ook nog

een handige gids te
zijn voor de gasten
van de appartementen. “Hij wist heel
veel te vertellen over
Kreta”, laat Robert
weten over de
amicale eigenaar.
“Dat deed hij bij
allerlei uitstapjes
die vanuit het
complex geregeld
werden. Dan kun
je denken aan
boottochtjes,
snorkelen, cursussen Grieks koken,
wandelingen en ga zo maar door.”
Voor Robert en familie was het een vakantie om nooit te vergeten. Ze konden lekker
bezig zijn en iedere avond genieten van de
goede sfeer. “Wij vonden het een ideale plek
om een actieve zomervakantie te hebben.
En oh ja, het privéstrand ligt op 20 meter
afstand van het complex.”

Kaarten pas laat gekocht

Lastige tijd voor regionale evenementen
Summer Kick-Off in Meijel moest onlangs besluiten de komende editie van vrijdag 13 en zaterdag 14 juli af te gelasten. Parkfeesten
Helden overkwam vorig jaar augustus hetzelfde. Te weinig kaarten werden in de voorverkoop aan de man gebracht, waardoor de evenementen een te groot risico voor de organisatie vormden. Een lastig op te lossen probleem.

Summer Kick-Off bestaat uit een beachvolleybaltoernooi overdag en ‘s avonds worden de
speelvelden omgetoverd tot ‘festivalweide’ waar
zo’n 1.800 bezoekers terecht kunnen. De voorverkoop van dit jaar stokte echter bij 137 kaarten en
dat was volgens de organisatie echt te weinig.
“Je kunt niet gokken op een run op kaarten in de
laatste week. Dat is een te groot financieel risico”,

liet de organisatie weten.
Jeroen Tijink van Parkfeesten Helden herkent
zich volledig in dat verhaal. Drie succesvolle
voorgaande jaren van het Heldense festijn bleken
geen garantie voor de editie van afgelopen jaar:
de voorverkoop was dramatisch en er zat niets
anders op dan afgelasten. “Het merendeel van de
kosten maak je van tevoren al”, vertelt Tijink.

“Als je dan ziet dat je te weinig mensen dreigt te
trekken, moet je een keuze maken: afgelasten of
een groot risico nemen.”
Het is het probleem van veel evenementen in
de regio: mensen die heel laat hun kaartjes
kopen. Voor Tijink is het gissen waar dat aan ligt.
“Wij hadden andere jaren natuurlijk Rowwen
Hèze en Guus Meeuwis, artiesten die bij uitstek

geschikt zijn voor een tentfeest en die snel
uitverkocht waren. Als je dan optredens boekt
van een minder kaliber, zie je toch dat er minder
animo is. Boek je echter een grote en dus ook
dure naam, kan het ook zomaar zo zijn dat het
geen extra bezoekers oplevert vanwege bijvoorbeeld een hogere entreeprijs. Dan is het niet
meer laagdrempelig en neem je weer een groot
financieel risico vanwege de hogere kosten.
Een lastige kwestie.”
Ook bij EGOpop in Egchel zien ze het probleem. Dit jaar koos de organisatie bewust voor
minder grote namen. Toch waren de bezoekersaantallen, zeker op zaterdag, goed. “Het is
bekend dat mensen in deze regio heel laat hun
kaarten kopen”, vertelt voorzitter van Stichting
EGOpop Bart Delissen. Het festival begon daarom
al maanden voor het evenement met een
earlybird-verkoop. “Dat is goed bevallen.
Dan ben je verzekerd van een bepaalde opkomst. We richten ons tegenwoordig op de sfeer,
niet op grote artiesten.” Want, zo geeft ook
Delissen aan, dat geeft geen garantie op meer
bezoekers. “Er is zoveel aanbod van muzikale
evenementen. Met de juiste sfeer kun je mensen
trekken.”
Tijink merk ook dat je mensen op een andere
manier moet prikkelen dan grote namen boeken.
“Wij zijn echter geen festival waar een bungeejumptruck of zwembad komt te staan, we richten
ons echt op de muziek. Daarom werken op dit
jaar op zaterdag met tributebands en op zondag
met een Duits thema met een zeskamp. Zo proberen we toch een nieuwe weg in te slaan,
waarbij we niet afwijken van ons credo:
een evenement organiseren waar mensen het
gezellig hebben samen.” Parkfeesten Helden zijn
dit jaar op vrijdag 14, zaterdag 15 en zondag
16 september. (Foto: Archief, Parkfeesten Helden)
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Racen met Max Verstappen

Droomdag voor
Heldense Kep en Kadey
Kep uit Helden beleefde in mei zijn droom toen hij zijn idool Max Verstappen mocht ontmoeten tijdens de
Jumbo Racedagen in Zandvoort. Ook de droom van zus Kadey kwam onlangs uit: zij mocht in een auto rijden.
De droomdagen werden georganiseerd door stichting Dream4Kids, een stichting die dagen organiseert voor
kinderen die een ernstige traumatische ervaring hebben gehad.

Eindmusical
Kessel-Eik in tent
Groep 8 van basisschool Dr. Poels uit Kessel-Eik voerde woensdag 4 juli
haar eindmusical op. Dit wordt normaal in het gemeenschapshuis van het
dorp gedaan, maar vanwege de verbouwing kon de musical daar niet
plaatsvinden. Met hulp van vrijwilligers werd een grote tent met podium
in het dorp opgezet.
Kadey achter het stuur (Foto: Dream4Kids)
“Kessel-Eik zou Kessel-Eik niet
zijn als dit niet opgelost kon worden”, aldus John Engels uit KesselEik. Het idee ontstond om de
eindmusical in een tent te houden. De tent die normaal voor het
Eikstreffen wordt gebruikt, werd
door vrijwilligers de maandag voor

de musical opgezet. Er werd een
podium gebouwd, stoelen geregeld
en een toiletwagen naar KesselEik gereden. “Dankzij de hulp van
vrijwilligers en de ouders hebben
de kinderen van groep 8 een super
uitvoering kunnen houden van hun
eindmusical in een bomvolle tent.”

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

Het was Keps grote droom om
Max Verstappen te ontmoeten en om
samen te racen. Zijn droomdag begon
in mei op de F1 Paddock van Circuit
Zandvoort, waar hij met een helikopter
naartoe werd gebracht. Later in de middag ontmoette hij zijn grote idool Max
Verstappen en mocht hij de wedstrijd
van de coureur vanuit de VIP-lounge
bijwonen.
Ten slotte mocht hij plaatsnemen
in de Aston Martin van Max Verstappen

om nog een ritje te maken.
Zus Kadey wilde één dag superkrachten hebben en zelf in een auto
rijden. Met behulp van een stoeltje en
kussen kon ze net boven het dashboard van de BMW kijken waar ze in
mocht rijden. Na een rondje rijden,
scheuren en slippen samen met de
rij-instructeur, stapte ze over naar het
volgende vervoersmiddel: een paard.
Om haar droomberoep kapster alvast
een beetje uit te laten komen, mocht

ze de haren van de paarden vlechten.
Daarna was haar eigen haar aan de
beurt. In de kapsalon werd ze in de
watten gelegd, waarna ze samen met
mama en broer Kep nog pizza ging
eten en een limousine haar weer naar
huis bracht.
Dream4Kids zet getraumatiseerde
kinderen tussen de 6 en 12 jaar in het
zonnetje door één dag hun dromen
uit te laten komen. Sinds 2003 worden
zulke droomdagen georganiseerd.

Gezocht:
STUDENTEN
voor onze
KLANTENSERVICE
m/v

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

Industrieterrein 37 • 5981 NK Panningen

a320518

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

Terug in het lood
Na zorgvuldig te zijn gerestaureerd in Tilburg, zijn onlangs de glas-in-loodramen van de kapel
Lazaristen in Panningen teruggeplaatst. Gescheurde stukjes glas zijn met speciale uv-lijm hersteld
die niet zichtbaar is. Begin dit jaar werd gestart met de grondige opknapbeurt van de binnen- en
buitenkant van de kapel in ‘Kepèl’, die volgens de paters in het naastgelegen klooster hard nodig is
om de kapel nog jaren te kunnen blijven houden en gebruiken.
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Rockband Two of a Kind

Vernieuwde
Album van regionale band
Moennik uitgereikt wereldwijd uitgebracht
Historisch tijdschrift De Moennik wordt voortaan op een groter formaat gedrukt. Om dat feit te vieren, worden de eerste twee exemplaren
van De Moennik op vrijdag 13 juli door voorzitter Henk Reinders overhandigd aan de twee oud-redactieleden Jacques Rutten en Herman Dorssers.

De regionale melodieuze rockband Two of a Kind, met een Maasbreese zangeres en drummer, brengt op
vrijdag 13 juli haar tweede album uit met de titel Rise. In aanloop naar de cd-release is al een single en een
videoclip van het nummer Naked online verschenen.
De band wordt gevormd door
de zangeressen Esther Brouns uit
Maasbree en Anita Craenmehr uit
Horst, drummer Hans in ’t Zandt uit
Maasbree, gitarist Gesuino Derosas
uit Echt, toetsenist Ron Hendrix uit
Melderslo en bassist en songwri-

ter Fred Hendrix uit Grubbenvorst.
Laatstgenoemde heeft eveneens het
nieuwe album geschreven en geproduceerd.
De band is aangesloten bij het
Italiaanse platenlabel Frontiers Music
Srl, die het nieuwe album wereld-

wijd op de markt brengt. Eerder al
bracht Two of a Kind haar gelijknamige debuutalbum uit in 2007. Bij het
uitbrengen van Rise komt nog een
tweede albumtrack met videoclip
beschikbaar op online kanalen als
YouTube, Spotify en iTunes.

Zomersessie in het park
In het Wilhelminapark in Panningen vindt op zondag 15 juli voor de derde keer het muzikale evenement
PM Sessie Zomer Editie plaats. Meer dan dertig artiesten komen optreden. Nieuw bij deze editie is de silent disco.

De Moennik kwam in het verleden uit in A5-formaat, maar wordt
nu vergroot naar A4. Met het vernieuwde formaat en de nieuwe
opmaak denkt de redactie dat het
blad beter leesbaar is en foto’s beter
tot hun recht komen. De Moennik
verscheen voor het eerst in 1995,
kent jaarlijks drie uitgaves, heeft
een oplage van 775 exemplaren en
is inmiddels aan zijn 63e uitgave
toe. Het grotere formaat telt iets
minder pagina’s, maar de redactionele omvang is gelijk aan de oude
Moennik. In de 63e uitgave van De

Moennik is een aflevering te lezen
van een opmerkelijke serie over
de politieke crisissfeer die begin
jaren 70 in Helden heerste en de
rol daarin van de toenmalige burgemeester Hoeijmakers. Ook is er
aandacht voor de Panningse familie Goutier en voor de geschiedenis
van installatiebedrijf Karel Hermans.
Verder deel drie van ‘Onz’ S.S.S,
dat clubje fier’, het verhaal van
VV Helden. In de serie ‘Samen op de
foto’ een kiekje van het onderwijzersteam van de Franciscusschool in
Panningen.

Bij de silent disco draaien diverse
dj’s muziek waar volgens de organisatie goed op gedanst kan worden.
Het evenement, dat ook in 2016 en

2017 gehouden werd, begint al om
12.00 uur en duurt tot 20.00 uur.
De PM Sessie is gratis te bezoeken en
vindt plaats in het Wilhelminapark

achter het Huis van de Gemeente in
Panningen.
Kijk op de Facebook-pagina van
het evenement voor meer informatie.

Woensdag 18, 25 juli & 1, 8, 15, 22 augustus

NIEUW!
SEIZOENSDAG 14 JULI
Kom jij zaterdag 14 juli ons
bedrijf bezoeken tijdens de
landelijke blauwe bessen dag?

TOT

23.00 UU

R
D

GEOPEN

Tijdens deze dag zijn er
verschillende standjes,
rondleidingen over het
bedrijf, muziek, is er een
GPS tocht voor de jeugd en
voor de kleintjes is er een
kleurwedstrijd.
Ook worden er deze dag
huifkartochten georganiseerd.
Dus laat u vooral verrassen!

In de maanden juli en augustus organiseren we bij “Handje
Gezond” elke zondag leuke huifkartochten ‘rondje blauwe bes’.
Samen met herberg “de Morgenstond” in Griendtsveen wordt
deze culinaire reis elke zondag georganiseerd. Tijdens deze reis
proeft u de blauwe bes op z’n best èn op z’n lekkerst uiteraard.
Tijdstippen vertrek
12.00u, 13.30u, 15.00u
Prijs volwassenen
€ 14,75
Prijs kinderen
€ 12,25
Reserveren kan bij Handje Gezond via 06 34451302
Vanaf 1 juli tot 1 september zijn wij weer dagelijks geopend
van 9.00u tot 18.00u. voor verse blauwe bessen en blauwe
bessenproducten.
Fam. de Kleijne | Dorperpeelweg 15 | 5966 PM America
handjegezond.nl | blauwebessenwinkel.nl
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OPENING!
DONDERDAG

19

JULI

Je eigen foto op een
canvas of (tuin)poster?
Klaar terwijl je wacht!

MP 75

Gereedschapsset 'R18DAG-242S'

• machinepleistergips
• geschikt voor
grotere laagdiktes
• zak à 25 kg
23491151

• accuboormachine
• haakse slijper op accu
• 4 Ah-accu
• 2 Ah-accu
• acculader
26036764

7,

90

185,-

Canvasdoek 40 x 60 cm

10,-

Volumevoordeel bij aankoop van een volle
pallet à 45 zakken € 7,51 per zak
Uit de belgische groeves!

Laminaat 'Grijs eiken'
Compressor 200/10/24
•
•
•
•

1,1 kW / 1,5 PK
maximale luchtdruk 10 bar
inhoud 24 liter
aanzuigvermogen
180 liter/min
20127952

75,-

• afm. (lxbxd) 1.376 x 193 x 6
• verkoop per pak à 2,92 m²
(€ 8,76 per pak)
25109502

Inloopdouchewand
•

8 mm helder glas met
nano coating
links en rechts omkeerbaar
incl. wandprofiel
en stabilisatiestang
• afm. (bxh) 90 x 200 cm
23272727
•
•

Per m2

3,

00

Per pallet à 163 m²
€ 2,85 p/m²

150,-

25
Kom 19 juli tu ss en
6. 00 en 7. 00 uur mét
je kr uiwag en naar
BAUHAUS en m aak ka ns
op 1 va n de 20
waardebon ne n va n

WIN

20 x € 1.0
00,-

€ 1 .000,-!

L.J. Costerstraat 7

VENLO
www.BauhausVenlo.nl
Hogedrukreiniger 'C120.7-6 PC X-TRA'

Bitumen dakshingles

Fonteinset 'Hator'

• 1.400 watt
• max. druk 120 bar
• waterverbruik 440 l/u
• 6 meter hogedrukslang
• incl. terrasreiniger
25227459

• per pak à 2 m2/14 shingles € 14,50
22756501

• afm (hxbxd) 9 x 37,5 x 18,5 cm
• keramiek
• kraangat rechts
• incl. fonteinkraan, sifon en afvoer
25821268

79,-

Rechthoekig of beverstaart
Verkrijgbaar in rood, groen, grijs en zwart

Per m2

7,

25

89,-

Bestway whirlpool Lay-Z Spa 'Limited Edition'
•
•
•
•
•
•

donkerbruin
opblaasbare spa
afm. (lxbxh) 196 x 196 x 61 cm
airjets rondom, voor heerlijke bubbels
geïntegreerd water-filtratiesysteem
inclusief cover, pomp filtercartridge
(nr. VI), chloordrijver en LED-verlichting
• geschikt voor 4-6 volwassenen
26091426

Powerdek latex
• 10 liter
• stralend wit, voor binnen
• geschikt voor ca. 100 m2
23442937

Olijfboom op stam
• stamomtrek 20-25 mm
• potmaat Ø 40 cm
• oogte incl. pot 180-210 cm
79034470

299,-

65,-

10 liter

30,Per liter 3,00
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Agenda t/m 19 juli 2018
do
12
07

za
14
07

Fiets4Daagse De Peel
Tijd: start vanaf 09.00 uur
Organisatie: Fiets4Daagse De Peel
Locatie: startpunt Alexanderplein Meijel

Open dag bij blauwebessenteler
John Nijssen
Tijd: 08.00-15.00 uur
Organisatie: Simply the Bes
Locatie: Baarloseweg 39B, Helden

Uitje+ met spelcomputers
en ritje op scootmobiel

Landelijke Open Imkerijdag
(en zondag 15 juli)

Tijd: 09.30-12.30 uur
Organisatie: Dorpsdagvoorziening Kessel en Kessel-Eik
Locatie: Hof van Kessel Koniginnelaan 14, Kessel

Tijd: 10.00-17.30 uur
Organisatie: Nederlandse Bijenhoudersvereniging
Locatie: pluk- en theetuin In de 7e hemel Grashoek

Dansmiddag Dans met Mij

Muziek onder de Toren met
Keverberger Muzikanten en
blaaskapel Sjpeulendjerwieës

Tijd: 13.30-16.30 uur
Locatie: De Vriendschap Beringe

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

vr
13
07

zo
15
07

Fiets4Daagse De Peel (laatste dag)
Tijd: start vanaf 09.00 uur
Organisatie: Fiets4Daagse De Peel
Locatie: startpunt Alexanderplein Meijel

Spelcafé
Tijd: 14.00-16.30 uur
Organisatie: Dorpsdagvoorziening Maasbree
Locatie: Dorpsdagvoorziening Maasbree

Kepèlla Cultura: Friday Night Live
Tijd: vanaf 21.00 uur
Organisatie: Thuis in Panningen
Locatie: centrum Panningen

Zomerweekmarkt Panningen

do
19
07

Ben Bizzie Sportdag

Tijd: 09.00-16.00 uur
Locatie: centrum Panningen

Tijd: 10.00-12.00 en 13.30-15.30 uur
Organisatie: Ben Bizzie Meijel
Locatie: voor deelnemers

Bridgecafé
Tijd: 09.30-11.30 uur
Organisatie: Dorpsdagvoorziening Maasbree
Locatie: Dorpsdagvoorziening Maasbree

PM Sessies Zomer Editie
met lokale artiesten

Bijwonen politiehondentraining

Tijd: 13.00-22.00 uur
Organisatie: schutterij Sint Martinus
Locatie: clubgebouw Schorweg Maasbree

ma
16
07

wo
18
07

Tijd: 13.30-17.00 uur
Organisatie: KBO Panningen
Locatie: vertrek vanaf gemeenschapshuis
Panningen

Tijd: vertrek om 08.30 uur vanuit Helden
(start om 09.00 uur)
Organisatie: IVN Helden
Locatie: vertrek vanaf Kloosterstraat 12 Helden
(start Kasteel De Berckt Baarlo)

Schutterij zomerfeest Sjuutsenfest

Tijd: 19.00 uur
Locatie: sportpark De Meeren Baarlo

Fietstocht naar Meijel

Inventarisatie Berckterveld Baarlo

Tijd: 12.00-20.00 uur
Locatie: Wilhelminapark Panningen

Voetbalwedstrijd SV19 StraelenMaccabi Haifa

di
17
07

Tijd: 19.00 uur
Organisatie: VVV Baarlo
Locatie: via VVV-kantoor opvraagbaar

Bijeenkomst over verkeersplan
Kessel
Tijd: 19.30 uur
Organisatie: Behoud Verkeerssituatie Keverbergplein
Locatie: clubgebouw Os Knip Kessel

Kepèlla Cultura
met Cirque du Kepèl

Kepèlla Cultura met
openluchtbioscoop (bij goed weer)

Tijd: 13.00-17.00 uur
Locatie: centrum Panningen

Tijd: na zonsondergang
Locatie: DOK6 Panningen

Summer Jungle met dj’s

Stuuverkeskienen

Tijd: 21.00 uur
Locatie: jongerencentrum Sjiwa Baarlo

Tijd: 14.00-16.30 uur
Organisatie: Dorpsdagvoorziening Maasbree
Locatie: Dorpsdagvoorziening Maasbree

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

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

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

OOK VOOR UW TUINHOUT
GEHELE BOUWVAK GEOPEND
Houthandel & Timmerbedrijf

VACATURE: RECREATIEMEDEWERKER
EVERTSOORD
Rene van Ophoven v.o.f.
Werkzaamheden

De locaties

Je bereidt eenvoudige maaltijden en zorgt
ervoor dat gasten deze op tijd en correct
ontvangen. Je voert schoonmaak
werkzaamheden en licht huishoudelijke taken
uit en signaleert gebreken in ruimtes en meldt
deze aan de bedrijfsleider. Je controleert
(technische) voorzieningen en verzorgt waar
nodig eenvoudige technische handelingen
(zoals verwisselen van kapotte lampen).

In Evertsoord (nabij attractiepark
Toverland) beheren wij 2
groepsaccommodaties.
Accommodatie Het Korhoen is
geschikt voor maximaal 140
personen maar ook voor kleinere
groepen in te richten. De Patrijs is
geschikt voor maximaal 120
personen.

De functie is voor circa 15 uur per week.

De gebouwen liggen vlak bij elkaar.

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

www.groepsgebouw.nl/vacatures

www.groepsgebouw.nl/werkweek

Muzikale hulde voor Meijelnaren
Meijelnaren die het afgelopen jaar een mijlpaal hebben bereikt of een bijzondere prestatie
hebben geleverd, zijn onlangs in het zonnetje gezet tijdens het huldigingsconcert. Dit concert wordt
al een aantal jaar georganiseerd door Harmonie Eendracht Meijel om een hulde te brengen aan
inwoners van het dorp en hen in het zonnetje te zetten. Er waren optredens van slagwerkgroep
BEATZ, de blokfluiters van Muziekopleiding TONE, de jeugdharmonie en het groot harmonie-orkest.
Ook werden slagwerker Sem Hoefnagels en hoornist Maarten Theulen tot muzikanten van het jaar
gekozen. Voor de vele vrijwillige diensten werd Jo Basten als vrijwilliger van het jaar benoemd.
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Kerkberichten

Parochie Egchel
Misintenties NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
T 077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 15 juli
Geen H. Mis
Zondag 22 juli
H. Mis 11.00 uur

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

Cluster MKBE
Parochie Maasbree
Misintenties NL58RABO0131001973
Pastorie Dorpstraat 4 T 077 465 12 19
E par.aldegundismaasbree@hetnet.nl
W www.parochiemaasbree.nl
Kerkdiensten
Zondag 15 juli
H. Mis: 11.00 uur - Zang Dameskoor
Lectoren: Mevr. Riky Jans – Dhr.
Jacques Bouten
Intenties: Jéér Kempen en overl.
familie. Sraar Gielen (verjaardag),
overl. ouders, Tina en Narda. Mina
Simons en Maria Simons. Jaardienst
Anna Verheijen en Louisa Verheijen.
Maan Nijssen, Dolf Nijssen, Mia
Linssen-Nijssen en Anna NijssenHutting. Mariet Swinkels-van
Heugten.

Parochie Kessel
Gezinsbijdrage
NL39RABO0125305311

Parochie Helden
Misintenties NL61 RABO 0120795094
pastorie Rochusplein 3
T 077 3071488,
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur
donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
Zondag 15 juli
H. Mis 10.00 uur – samenzang
Doopviering 11.30 uur: Marit Burhenne

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

Pastorie Dorpstraat 13
T 077 462 12 65
E lajverhaag@parochiekessel.nl
Kerkdiensten
Zaterdag 14 juli
Kerkdiensten
19.15 uur. Jaardienst Maria Coenen.
Charles Beckers en ouders Beckers/
Diepenbroek; Zes wekendienst voor
Dhr. Hans Timmermans.
Woensdag 18 juli
9.00 uur. Voor de zieken van de
parochie.
Zaterdag 21 juli
19.15 uur. Piet en Tiny Geloven.
Jaardienst voor Nolda Joosten –
Duisters. Sjraar Joosten en overleden
familie. Zes wekendienst voor Mevr.
Dora Houba van der Putten.

Parochie Baarlo
Misintenties NL31RABO0103903860
Pastorie Markt 3
T 077 477 12 75
E kapelaan@parochiebaarlo.nl
W www.parochiebaarlo.nl

Parochie Meijel
Misintenties NL16 RABO 0133405613
Pastorie Kerkstraat 5
T 077 466 18 50
W www.parochiemeijel.nl
Spreekuur
maandag 19.30 tot 20.00 uur en
donderdag van 11.00 tot 12.00 uur
secr.kerkbestuurmeijel@
vodafonethuis.nl
Kerkdiensten
Donderdag 12 juli
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen
09.30-10.00 uur Stille Aanbidding
Zondag 15 juli
H. Mis 11.00 uur – herenkoor t.i.v.
Marie Doensen-van der Elsen
(zeswekendienst); Piet van den Broek
(zeswekendienst); Henk Broekgaarden
en Joke Broekgaarden-Coppers; uit
dankbaarheid
Maandag 16 juli
18.30 uur Stille Aanbidding
19.00 uur Rozenkrans

Kerkdiensten
Zaterdag 14 juli
17.00 uur gebedsdienst in
Verzorgingshuis Ter Borcht.
Zondag 15 juli
9.30 H. Mis. Opening octaaf H. Odilia.
Zang: Herenkoor.
Overleden ouders Mathias Peeters en
Maria Peeters-Geurts en zonen Harry
en Jan;
Jaardienst Drika Crienen en overleden
familie.
Cor en Ietje Driessen-Hamans
v.w. huwelijksdag.
12.30 uur: Doopviering Kyano Derks.
15.00 uur Lof en ogenzegening
H. Odilia.
Woensdag 18 juli
15.00 uur Lof en ogenzegening.
Donderdag 19 juli
8.30 uur H. Mis en ogenzegening.
Karel Gorts en Kazimier Grzyb.
Zaterdag 21 juli
17.00 uur H. Mis en
ogenzegening in Verzorgingshuis
Ter Borcht.

Dinsdag 17 juli
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen,
aansluitend koffiedrinken
Donderdag 19 juli
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen
09.30-10.00 uur Stille Aanbidding

Parochie Panningen
Misintenties NL44 RABO 0141900660
Parochiecentrum Wilhelminastraat 14
T 077 307 13 88
info@parochiecentrumpanningen.nl
Open maandag- dinsdag- woensdag
en donderdag 09.00 tot 11.30 uur
Kerkdiensten
Donderdag 12 juli
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Vrijdag 13 juli
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Zaterdag 14 juli
H. Mis in de Groenling om 14.30 uur
H. Mis 19.00 uur – Samenzang t.i.v.
Joke Goes; Bernard Segers, Gertruda
Pubben, Julie Segers en overl. fam.
(gest. jaardienst); Jan Driessen, Annie
Driessen-Doek (jaardienst), Sjaar
Cleophas en Nel Cleophas-Reynders
(jaardienst), kleinzoon Gerardje
Cleophas en uit dankbaarheid bij 50
jarig Huwelijk

Octaaf ogenzegening
H. Odilia in Baarlo.
Zondag 15 tot en met 22 juli 2018
is er in de kerk van Baarlo de jaarlijkse ogenzegening van de H. Odilia.
De H. Odilia wordt aangeroepen voor
alle kwalen van de ogen.
Zondag 15 juli
9.30 uur H. Mis en ogenzegening.
15.00 uur Lof en ogenzegening.
Woensdag 18 juli
15.00 uur Lof en ogenzegening.
Donderdag 19 juli
8.30 uur H. Mis en ogenzegening.
Zaterdag 21 juli
17.00 uur H. Mis en ogenzegening
inVerzorgingshuis Ter Borcht.
Zondag 22 juli
9.30 uur H. Mis en ogenzegening,
15.00 uur Lof en ogenzegening.
Sluiting Odilia-octaaf.

Parochie Kessel-Eik
Misintenties NL41RABO0125300522
L. Timmermans
T 077 462 16 78

Zondag 15 juli
H. Mis in het Missiehuis om 10.30 uur
Dinsdag 17 juli
Geen H. Mis
Woensdag 18 juli
Geen H. Mis
Donderdag 19 juli
Geen H. Mis

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

Kerkdiensten
Zondag 15 juli
9.30 uur Voor de parochie.
Zondag 22 juli
9.30 uurVoor de parochie.
Mededelingen
De fancy-Fair vind plaats op 8 en 9
september.

Administrator (pastoor)
deken de Graaf Woutering
077 398 14 16
a.degraafwoutering@rkhorst.nl
Maasbree/Baarlo
kapelaan te Boekhorst
077 477 12 75
kapelaan@parochiebaarlo.nl
Kessel/Kessel-Eik
pastoor Verhaag
077 462 12 65 | 06 50 69 45 07
Kerkbestuur
secretaris Arno Houwen
077 462 17 50
houwenarno@gmail.com
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Misintenties NL21 RABO 0141939583
El Jacobs-Sturme Peelstraat 39
T 077 307 17 88 s.jacobs39@ziggo.nl
Spreekuur
Iedere dinsdag van 10.30 tot
11.30 uur in de sacristie.
Kerkdiensten
Zondag 15 juli
H. Mis 09.30 uur t.i.v. Drika
Willemsen (jaardienst)
Woensdag 18 juli
H. Mis 09.00 uur in sacristie.

Kerkdiensten
Zaterdag 14 juli
Geen H. Mis
Zaterdag 21 juli
H. Mis 17.30 uur

M

at

Parochie Beringe

Spreekuur in kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
Zaterdag 14 juli
H. Mis 19.00 uur t.i.v. Henny CuijpersKurvers (jaardienst); Wiel Driessen
(verj) en dochter Ursula.
Zondag 22 juli
H. Mis 11.00 uur. Uit dankbaarheid

•••

Vincentiusparochies

Al 40 jaar
uw Makelreaagiro!
in de

Panningen • Venlo
(077) 382 77 88 • www.sannen.nl

Kringloopspullen ophalen of ontruimen?

Bel 0475 440568

voor een afspraak

J.F. Kennedylaan 260 - Panningen - allerhande-panningen.nl

ROERMOND

HEERLEN

WWW.SUPERKEUKENS.NL

In de Cramer 148
Witveldweg 100
Burghoffweg 13
(Gevestigd binnen Interchalet) (Gevestigd tegenover Retailpark) (Gevestigd op de Woonboulevard)
T. 045-5751230
T. 077-3982234
T. 0475-691548

HORST

compleet met combimagnetron, gaskookplaat, afzuigkap, koelkast,
spoelbak, werkblad en 5 jaar apparatuurgarantie

SUPERKEUKENS IS
ELKE ZONDAG GEOPEND!

compleet met koelkast, oven, gas-op-glas kookplaat, afzuigkap,
vaatwasser, spoelbak, werkblad en 5 jaar apparatuurgarantie

252 + 186 cm: kastwand 186 cm, eiland 252 x 97 cm

Sorrento Plus

300 cm

€ 8499,-

Breitner

€ 4199,-

ALTIJD DIRECT DE BESTE PRIJS

ALTIJD DIRECT DE BESTE PRIJS

