Gemeente Peel en Maas | Beleef de ruimte! gemeentenieuws pagina 11

BARBECUE & BUFFET

13
06
2

0

1

T 077 464 04 20
www.HenkAarts.com
Eenvoudig online
te bestellen

9

geen
bezorgkosten

Geplukt: Michel Schmeitz

pagina

Mobiel pinnen
bij aflevering

Vanaf 10 p. gratis gebruik
gas-BBQ, borden en bestek

Ook ideaal
voor bedrijven

08

Alle basis
scholen
doen
mee aan
kinderraad
pagina

02

Offerdief
in Lamber
tuskerk?
pagina

03

VVD’er
Heldens
vraagt
aandacht
lachgas
gebruik
pagina

04

Raad
kritisch
over
nieuw
krediet
Meijelse
school
pagina

05

Van alle markten thuis
De traditionele pinkstermarkt in het centrum van Panningen kon op pinkstermaandag 10 juni weer op genoeg belangstelling rekenen. Duizenden mensen kwamen
naar Panningen en struinden de vele kraampjes af naar net dat jurkje, telefoonhoesje of mesje waar ze al jaren naar op zoek waren. Want zoals de bekende slogan al
aangeeft, is de markt van alle markten thuis. Natuurlijk kan een dergelijke aankoop niet gedaan worden zonder eerst te zien of het ook werkt of past. Tussen het struinen
door werd er door veel mensen ook wat tijd vrijgemaakt om te genieten van de in overvloed aanwezige zonnestralen. De terrasjes in Panningen zaten dan ook vol met
marktbezoekers van heinde en verre. (Foto: Jac Willekens)

Asbestsanering

Wethouder Sanders vraagt raad om
strakkere richtlijnen
Wethouder Paul Sanders van gemeente Peel en Maas vraagt de gemeenteraad om de stimuleringsregeling
voor sloop en duurzame energie strakker te formuleren. De huidige regeling is niet duidelijk over verschillende
zaken, aldus de wethouder. Zo wordt volgens hem niet duidelijk of mensen die asbest saneren de kosten
vergoed krijgen of dat het een lening betreft.
De gemeenteraad nam in juli
2017 de motie ‘stimuleringsrege
ling sloop en duurzame energie’
aan. Daarin stond dat de gemeente
een regeling moet opstellen over
onder meer de sanering van asbest.
Volgens wethouder Sanders is het
echter lastig om de vage omschrij
vingen om te zetten in beleid.

“We weten niet of ons plan de lading
van de motie van toen dekt”, laat hij
weten. “Daarom vragen we de raad nu
eigenlijk om de regelingen strakker te
formuleren.”
Wethouder Sanders bracht een
voorstel in bij het College van B&W
over een stimuleringsregeling van
asbestdaken. De meerderheid van het

college bleek het echter daar niet mee
eens en stemde dus niet in. “De col
legeleden vond dat het plan breder
getrokken moet worden naar onder
meer stallen”, aldus Sanders. Toch
gaat het voorstel wel al naar de raad.
“We willen zo zien of dit voorstel
inderdaad de lading dekt van de motie
uit 2017 of dat er nieuwe, strakkere

richtlijnen moeten komen”, legt de
wethouder uit. “Zodat we bijvoorbeeld
duidelijk hebben of het een subsidie
moet worden of een lening.”

Subsidie
voor saneren
In het voorstel stelt de gemeente
in totaal 500.000 euro ter beschik
king voor een asbestsaneringspotje.
Iedereen, bedrijf of particulier, kan tot
maximaal 10.000 euro subsidie uit het
potje ontvangen om asbestdaken te

saneren. De gemeente wil zo stimu
leren dat zoveel mogelijk asbest
daken verdwijnen. De overheid gaf
eerder aan dat in 2024 alle asbestda
ken weg moeten zijn, maar het ver
bod werd afgelopen week uitgesteld
tot 2028. “De urgentie is er daardoor
wel vanaf, maar ik verwacht dat de
vage richtlijnen ook bij beleid over
bijvoorbeeld zonneweides proble
men gaan opleveren”, aldus wethou
der Sanders. “Het is dus handig om
strakkere richtlijnen te laten formule
ren door de gemeenteraad.”
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Alle basisscholen doen mee aan kinderraad
Alle zeventien basisscholen in
Peel en Maas hebben hun medewerking toegezegd aan de nieuw te
vormen kinderraad. Zo hebben de
initiatiefnemers laten weten. De
eerst vergadering van de gemeenteraad voor de jeugd moet in
november van dit jaar plaats gaan
vinden. De scholen leveren elk twee
leden voor de raad. Hoe die gekozen gaan worden, mogen de scholen zelf invullen.
De kinderraad is een initiatief van
de VVD-raadsleden Karin Jacobs en
Suzan Hermans, docent op de
Nieuweschool Pascal Ueberbach en een
leerling van hem, Sam Bovenkamp.
Burgemeester Wilma Delissen-van
Tongerlo reageerde enthousiast op het
voorstel. Om het te laten slagen, was
echter ook medewerking van de basis
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De initiatiefnemers met de raadswerkgroep
scholen in de gemeente nodig. Die is er,
vertelt Suzan Hermans. “We hadden
nooit durven dromen dat elke school
mee wilde doen. Dat is natuurlijk wel
het allermooiste, dat elk kind in Peel en
Maas nu een stem heeft.”
De leden van de kinderraad bestaan
straks uit twee leerlingen van iedere
school. Hoe die gekozen worden, is
aan de scholen zelf. Drie keer per jaar
vergadert de kinderraad twee uur lang
in de raadszaal van gemeente Peel en
Maas. Tijdens die vergaderingen wor

den twee agendapunten behandeld.
Eén punt wordt door de kinderraad zelf
ingebracht. Dat betreft een voorstel
waarvoor een budget beschikbaar wordt
gesteld door de gemeente. “Al is dat
nog niet toegezegd”, aldus Hermans.
“Daarover zijn we in gesprek met de
gemeente.”
Elke fractie, bestaande uit de twee
leerlingen van iedere school, presen
teert een eigen voorstel. Vijf kinderwet
houders kiezen twee voorstellen uit.
Daaruit kiest de kinderraad het beste

voorstel dat ook daadwerkelijk wordt
uitgevoerd. Daarnaast kan het College
van B&W of de gemeenteraad de kin
derraad om advies vragen bij zaken die
met jeugd te maken hebben. “Misschien
wil het college horen hoe jongeren over
verkeersveiligheid denken bij scholen
of er speelt iets met sportclubs”, vertelt
Hermans. “Net wat voorbij komt.”
De kinderraadsleden worden bij
gestaan door ‘buddies’, bestaande
uit raadsleden en burgerraadsleden.
Die helpen de jongeren tijdens de ver

Dorpsplein Grashoek

Raad keurt appartementen goed
De gemeenteraad van Peel en Maas heeft op dinsdag 11 juni ingestemd met het plan voor de invulling van de locatie van het afgebrande restaurant Wilmach Antiek. In februari 2017 brandde het pand aan het dorpsplein in Grashoek volledig af. De eigenaren kregen dinsdag toestemming van de
gemeenteraad om zes appartementen en een restaurant met bedrijfswoning te bouwen op de lege plek aan het plein.
De partijen in de gemeenteraad
waren eensgezind over het
plan van de eigenaren van het
pand aan de Helenaveenseweg.
Unaniem stemden ze in met het

plan. “Een goede ontwikkeling”,
noemde Henk Boots van Lokaal
Peel&Maas het plan. “Zeker voor
de aanzicht van de kern Grashoek.
Het plan voorziet in de behoefte

naar kleine huurappartementen in
Grashoek. Doelgroep zijn jongeren,
alleenstaanden, ouderen en
hulpbehoevenden. Die kunnen
hierdoor in Grashoek blijven wonen

De artikelen worden doorgaans
gepubliceerd in de elektronische versie van
HALLO Peel en Maas.
Kempen Media bv behoudt zich ten
aanzien van de inhoud van deze uitgave
zowel het auteursrecht voor conform
artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet
als het databankrecht.

Kempen Media b.v.
www.kempen-media.nl

in een geschikte ruimte. Het plan
draagt bij aan de leefbaarheid in
het dorp. Kortom een goed plan.”
Op het plan kwamen eerder geen
zienswijzen binnen.

Heeft u behoefte aan ondersteuning?
Al eens aan Thuiszorg en Tafeltje-dek-je van Sint Jozef gedacht?

Aanlevertijden (uiterlijk)
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
Beeldmateriaal en kopij dient vrij van rechten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur
dient bij aanlevering expliciet te worden
gemeld. Bij verzuim komen kosten voor
rekening van de aanbieder.

gaderingen en met het opzetten van
plannen. Ook krijgen de kinderen nog
een les van een raadslid. “We heb
ben een docentenhandleiding en een
leerlingenwerkboek geschreven, zodat
scholen ook lessen eraan kunnen beste
den”, vertelt Hermans. “Uiteindelijk
willen we bereiken dat de jeugd meer
betrokken wordt bij de politiek en dat
de verfrissende ideeën van de jeugd bij
de gemeente belanden.”
De eerste vergadering van de
nieuwe kinderraad is in november.

Woont u in Meijel of in een van de aangrenzende dorpen? Met onze
professionele Thuiszorg en Tafeltje-dek-je bent u in staat om zo lang
mogelijk in uw eigen vertrouwde omgeving te blijven wonen.
Onze Thuiszorg:
 persoonlijke verzorging
 verpleging
 begeleiding
Tafeltje-dek-je:
 keuzeformulier voor 3-gangen maaltijd
 1 tot maximaal 7 keer per week
 de warme maaltijd wordt tussen
12.00 en 13.00 uur bezorgd

Bel
(077) 466 78 78
Wij helpen u
graag verder!

Sint Jozef wonen en zorg | Kapelkesweg 1 | 5768 AW Meijel
T: 077 46 67 878 | E: info@sintjozefwonenenzorg.nl | I: sintjozefwonenenzorg.nl
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Geld ontbreekt in bakje offerkaarsen

Offerdief in Lambertuskerk Helden?
De Lambertuskerk in Helden heeft wellicht te maken met een offerdief. Dat zegt pastoor Peter van der Horst in
zijn maandelijkse column, die deze week in HALLO Peel en Maas staat. De kerk mist de laatste maanden geld in
het bakje van de offerkaarsen.
Het offerbakje waarin de offer
centen gedeponeerd worden van de
kaarsen in de Heldense kerk, wordt
regelmatig geleegd. Maar de afge
lopen maanden constateert pastoor
Peter van der Horst bij het legen tel
kens verdachte bedragen. “Ik trof een
keer drie noveenkaarsen aan die aan
het branden waren”, vertelt de pas
toor. “Zo’n grote kaars kost vijf euro
per stuk. Raar als er dan enkel vijf
euro in het bakje ligt.”

‘Slotje openbrak’
Deze verdachte praktijken bleken
de laatste maanden steeds terug te
komen. Van der Horst vraagt zich af of
bezoekers gewoon te weinig offeren,
of de Lambertuskerk te maken heeft
met een offerdief. “De laatste tijd valt
het gewoon op dat er geld mist, het

kan niet zo zijn dat er toevallig bezoe
kers te weinig offeren. Dan hebben
we denk ik toch te maken met een
dief. Het frappante is ook de manier
hoe de ‘dief’ het geld dan zou hebben
gestolen. Eerst dacht ik dat diegene
het slotje van de offerbak openbrak,
maar nadat het slot vervangen was
met een veel beter slot, ontbrak er
wederom geld.”
Van der Horst heeft een theorie
hoe diegene het geld zou ontvreem
den. “De enige manier is dan via de
centengleuf, maar die is zo klein.
Iemand wees me er nog op dat het
kan via een touwtje of iets dergelijks
met lijm eraan, maar dat lijkt me ook
moeilijk. Daarom hebben we nu op
de gleuf een schuin plaatje beves
tigd. Zo kun je niet meer van bovenaf
het geld uit de gleuf halen. Met deze

nieuwe beveiliging moet het toch
goed komen hoop ik. Als er binnen
kort weer geld ontbreekt, dan weet ik
het ook niet meer.”

Het stelen van het offergeld is
volgens Van der Horst een lage streek.
“Ik vraag me telkens af: wie doet
zoiets? Ik bedoel, je kunt er echt niet
veel mee verdienen. Nu gaan we
het offerbakje vaker leeghalen, in de
hoop dat dat gaat helpen.” De pastoor
vraagt zich af of het ook bij andere
kerken gebeurt. “Omdat het zo wei
nig geld oplevert. Misschien slaan
ze dan ook toe bij andere kerken.
De Lambertuskerk is altijd open, dus
tijdens een rustig momentje kun je
ongezien toeslaan. Wie weet staat er
wel iemand buiten op de wacht met

De gemeenteraad van Peel en Maas lijkt in te gaan stemmen met het loslaten van de sluitingstijden in de
horeca. De raad behandelde het onderwerp tijdens de raadsvergadering van dinsdag 11 juni. Alle partijen lieten
weten blij te zijn dat de overlast van bezoekers van horeca juist minder is geworden zonder de sluitingstijden.
Toch werd de beslissing doorgeschoven naar de vergadering van dinsdag 25 juni.
was de conclusie in de evaluatie.
Een aantal partijen stelde nog
de vraag aan de portefeuillehouder,
burgemeester Wilma Delissen-van
Tongerlo, waarom de pilot een jaar
langer heeft geduurd dan gepland.
“Na een jaar waren we nog niet zover
dat we konden gaan evalueren”, liet ze
weten. “Ook wisselingen in de wacht

kerk. “We kunnen moeilijk camera’s
ophangen. Een kaarsje of noveen
kaars aansteken is een moment voor
jezelf. Als we camera’s monteren, ga
je aan de privacy van bezoekers zit
ten. Dat willen we ook niet. Daarnaast
gaat het ook niet om grote bedragen,
maar het blijft laf.”

Ook andere kerken?

Partijen eens met loslaten
sluitingstijden horeca
Van juli 2017 tot en met juni 2018
werden in Peel en Maas de sluitings
tijden voor horecazaken afgeschaft.
Uit de evaluatie, die eerder dit jaar ver
scheen, bleek dat er maar weinig hore
caondernemers gebruik maakten van
een langere openstelling. De overlast
bleek daarnaast af te nemen dankzij
het loslaten van de sluitingstijden, zo

een auto om te kijken of de kust veilig
is? Je weet het niet. Ik vind het in ieder
geval ontzettend jammer dat iemand
dit doet.”
Als er na de extra beveiliging nog
steeds geld ontbreekt in het offer
bakje, moet pastoor Van der Horst om
de tafel gaan met het bestuur van de

bij ons op het gemeentehuis zorgden
voor wat vertraging. In de tijd die we
nodig hadden, zijn we blijven com
municeren met alle partijen. We zijn
blijven kijken.” Ondanks de positieve
geluiden op het loslaten van de slui
tingstijden, werd besloten de beslis
sing door te schuiven naar de volgende
raadsvergadering op dinsdag 25 juni.

Hortensia

Hydrangea macrophylla.
Div. kleuren. Struik met
meer dan 25 bloemen.
Ø 29 cm. Per stuk
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Gezocht te Panningen:

Magazijnmedewerker

m/v

Als magazijnmedewerker bij Car & Truck Care bv zorg je voor
een correcte en vloeiende verwerking van de inkomende en
uitgaande goederenstroom. Je staat in voor het laden/lossen van
vrachtwagens, klantenorders klaarmaken voor verzending, het
magazijn op orde houden, kortom een zeer afwisselende functie.
Wat verwachten wij?
• Je bent gemotiveerd om van elke dag het beste te maken
• Je werkt accuraat en resultaatgericht
• Je hebt verantwoordelijkheidsgevoel
• Je bent allround inzetbaar voor alle mogelijke magazijntaken
• Je bent in het bezit van een rijbewijs B
• Kennis van Engelse en/of Franse taal is een pluspunt
Wat bieden wij?
• Onmiddellijke indiensttreding
• Na een proefperiode bieden wij een fulltime baan van 38u per week
• Je komt terecht bij een jong, enthousiast team
• Bij ons ben je geen nummer, je krijgt ruimte voor ontwikkeling en
eigen initiatief
• Werkzekerheid in een kerngezonde onderneming
• Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden

Lekker wandelen in Beringe
Eerste pinksterdag zondag 9 juni vond de tweede editie van Lekker Rundje Beringe plaats.
De organisatie, Berings Gezellig, had verschillende routes voor wandelaars en fietsers uitgezet.
De weergoden hielpen mee en zo’n 250 mensen waagden zich aan de sportieve taak. Tussenstops
waren er onder meer bij het 5xBeringen-speelveld, een appelboomgaard en het dorpsplein in
Beringe. Na afloop van wandelen en fietsen volgde nog een optreden van het duo Bryan en Gijs.

Uurrooster:
Maandag-donderdag: 08.30u-12.00u en 12.30u-17.00u
Vrijdag: 08.30u-12.00u en 12.30u-15.00u
Enthousiast geworden?
Stuur dan onmiddellijk je motivatiebrief vergezeld van je Curriculum
Vitae door naar info@ctcnl.nl
Voor meer informatie over onze firma kijk op onze website:

WWW.CTCN L .N L
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Nieuwe maasveren z orgen voor
schade aan veerstoepen
Nieuwe maasveren op vier plaatsen in Noord-Limburg hebben gezorgd voor schade aan de aangrenzende
veerstoepen. Voor de gemeente Peel en Maas is er schade aan de veerstoepen in Baarlo. Er wordt in totaal
150.000 euro uitbesteed aan reparatiekosten.
De oude veerponten waren als ket
tingpont uitgevoerd. Dit betekent dat de
aandrijving via een motor over het ket
tingwiel het betreffende veerpont recht
naar de overzijde trok. Een woordvoer
der van gemeente Horst aan de Maas,
legt uit wat er veranderd is: “De nieuwe
veerponten zijn uitgevoerd als gierpont.
Deze zijn door middel van een anker,
in het midden van de Maas geplaatst,
verbonden met een gierkabel. Via een
schroefaandrijving verplaatst het pont

zich naar de andere zijde.” Op het
moment dat de boot bij hoogwater vlak
bij de stoepen kwam, verzakten klin
kers door waterverplaatsing. “Daardoor
zijn er klinkers en stenen uit de stoepen
gespoeld, waardoor een gedeelte van
de veerstoep afkalft”, aldus de woord
voerder.
De totale kosten van de reparaties
bedraagt 150.000 euro. Omdat de veer
verbindingen vallen onder een exploita
tie van de gemeenschappelijke regeling

Maasveren, zijn er verder geen financi
ële consequenties voor de deelnemende
gemeenten Beesel, Horst aan de Maas,
Peel en Maas en Venlo. De werkzaam
heden zullen allemaal uitgevoerd zijn
rond 1 juli. “Er is een damwandkerings
wand geslagen om de verharding op te
kunnen sluiten”, legt de woordvoerder
uit. “Hierbij is een nieuwe verharding
aangebracht. Hiermee wordt voorkomen
dat er bij hoogwater nieuwe uitspoelin
gen plaats gaan vinden.”

VVD’er Heldens vraagt aandacht
lachgasgebruik
VVD-raadslid Teun Heldens van gemeente Peel en Maas greep de raadsvergadering van dinsdag 11 juni aan
om aandacht te vragen voor het gebruik van lachgas door jongeren in de gemeente. De Meijelnaar bood een zak
met lachgaspatronen, opgeraapt in de openbare ruimte, aan burgemeester Wilma Delissen-van Tongerlo aan om
zo te laten zien dat er volgens de VVD aandacht nodig is voor het onderwerp.
Heldens greep de discussie
over aanpassingen in de Algemene
Plaatselijke Verordening (APV) aan
om zijn zorgen te uiten. Eén van de
zaken die in de APV worden genoemd,
is openbaar drugsgebruik. Heldens
gaf aan dat de metalen patronen die
hij overhandigde aan de burgemees
ter, opgeraapt zijn achter middelbare
school het Bouwens. “Het baart me
zorgen dat dit gevonden wordt”, aldus

het raadslid. “Ik wil de burgemeester
vragen om naar gemeente Leudal te
kijken. Daar gaan ze lachgas verbieden
in hun APV.” Lachgas wordt tegen
woordig door jongeren veel gebruikt
als drug. Volgens het Trimbos insti
tuut is lachgas de gangbare naam voor
distikstofmonoxide (N2O). “Het inha
leren van lachgas zorgt voor een korte
en (soms) sterke roes. Vaak gaat de
gebruiker de omgeving anders zien en

klinken geluiden anders. Iemand kan
lacherig worden, vandaar de naam
‘lach’ gas”, aldus het instituut. Lachgas
is legaal te verkrijgen en wordt vaak
verkocht in metalen patronen.
De burgemeester liet weten de zor
gen te delen en geïnteresseerd te zijn
in de APV in Leudal. “Ik ben benieuwd
waar ze het verbod op baseren, want
op basis van de wet kan het niet. Ik ga
het stuk zeker opvragen en lezen.”

Hele wereld als freerun-speelveld
Voetbal mag dan nog altijd de populairste sport zijn onder jongeren, de grote opmars van freerunnen is
indrukwekkend. Duizenden jongeren springen, rennen, vliegen en duikelen iedere week door gymzalen of
gewoon op stoepjes, grasvelden of bankjes in de buitenlucht. De grootste aanbieder van de sport in Limburg?
Minded Motion. Een bedrijf dat werd opgericht en nog altijd wordt geleid door Panningnaar Sven Wulms.

In elektrotechniek, industriële
automatisering of productie-ICT
ligt de wereld aan je voeten.
Kom langs en ontdek hoe jij ’t
kunt maken binnen ons bedrijf.
• Interessante carrièrekansen
• Stage- en afstudeeropdrachten
• BBL-trajecten
• Live solliciteren
• Presentaties van opleidingen
zaterdag 15.06.2019 van 10.00 tot 15.00 uur
John F. Kennedylaan 218, Panningen

www.vandoren.nl

“Iedere maand groeien we met
gemiddeld dertig nieuwe leden”, ver
telt Sven. “In totaal geven we nu aan
zo’n duizend kinderen in Limburg les
sen op zestien locaties verspreid over
de hele provincie en een klein stukje
van Brabant.” De Panningnaar begon in
2013, toen hij klaar was met sportop
leiding Cios, met lessen geven in free
runnen en in 2015 volgde de oprichting
van Minded Motion. Later volgde een
opleiding Marketing Communicatie en
vanaf 2017 ging Wulms fulltime aan de
slag met het bedrijf. “Nu hebben we
acht trainers in deeltijddienst en zijn er
dertig hulpkrachten van wie we weke
lijks gebruikmaken. Je kunt wel zeggen
dat het bedrijf hard gegroeid is”, lacht
hij. De groei van het bedrijf heeft alles
te maken met de opkomst van freerun
nen als sport. Waar voorheen kinderen
vrijwel alleen kozen voor ‘traditionele’
sporten als voetbal, tennis, volleybal of
handbal, is het inmiddels freerunnen dat
de klok slaat. “Alleen al in Peel en Maas
hebben we ongeveer negentig kinde
ren die lid zijn’, vertelt Sven. Die krijgen
les van trainers in gymzalen in de buurt.
Tijdens die lessen mogen ze hun creati
viteit tonen en krijgen ze aanwijzingen
van de trainers om een truc nog beter
te doen of om juist iets anders te pro
beren.” Sven denkt dat de vrijheid van
de sport veel jeugd aantrekt. “Je hebt

geen speelveld nodig. Het kan overal.
Daarnaast draait het vooral om de crea
tiviteit. Hoe kom je voorbij een obstakel?
De kunst is om dat op een zo originele
manier te doen.” Freerunnen heeft ook
geen competitief karakter, vertelt Sven.
“Er zijn wel wedstrijden, maar dat is niet
het belangrijkste. Het gaat er om dat je
je creativiteit stimuleert, nieuwe trucjes
leert en het groepsgevoel is erg belang
rijk. Freerunners helpen elkaar en pesten
niet. Dat is iets dat we heel erg duidelijk
naar voren brengen in de lessen. We zijn
één familie en helpen elkaar. Dat zie je
ook terug. De hele groep is blij als bij
iemand een trucje lukt waar hij of zij al
tijden op traint. We zijn samen de ‘free
run-community’.” Dat gevoel ondervin
den Niels Crienen (13) uit Baarlo en Gijs
in het Zandt (9) uit Maasbree aan den
lijve. Ze zagen op YouTube filmpjes van
het freerunnen en werden door ande
ren geïnspireerd om bij Minded Motion
aan te sluiten. “Ik kan mijn drukte erin
kwijt”, vertelt Gijs die alweer de helft
van zijn leven de sport beoefend. “Ik wil
heel graag de beste van de wereld
worden, maar eerst wil ik trainer wor
den bij Minded Motion. Dat lijkt me ook
al heel erg leuk. En anders is stuntman
ook een optie.” Niels, al 3,5 jaar actief,
is iets voorzichtiger. “Ik vind het voor
nu gewoon leuk als sport. Als ik ooit
de kans krijg het professioneel te gaan

doen, zou ik dat wel willen.” De twee
jongens vinden het vooral fijn dat de
sport overal te doen is. “Ik ben vaak
buiten en daar is het eigenlijk overal
mogelijk”, aldus Niels. Gijs heeft thuis
twee trampolines staan waar hij regel
matig op actief is. “Ik oefen veel, want
dan kan ik weer nieuwe trucjes leren.”
De twee jongens kijken veel naar
YouTube om daar ideeën over trucs op te
doen. Die kunnen ze dan tijdens de les
sen in de praktijk brengen. “De trainers
helpen ons dan om de trucjes beter te
doen”, vertelt Gijs. Eén van de belang
rijkste zaken bij de lessen, is dan ook
leren. “En het groepsgevoel”, aldus Sven.
“Maar denk ook bijvoorbeeld aan moto
riek. Je leert je eigen lichaam heel goed
kennen. Daarom is het ook een vrij vei
lige sport. Er zijn geen externe krachten
die onverwachte dingen doen. Je bepaalt
het zelf.” Om het groeps- en familiege
voel extra naar voren te laten komen,
houdt Minded Motion op zaterdag 15
en zondag 16 juni een groot freerun
kamp in sporthal De Heuf in Panningen.
“Er komen zo’n 220 kinderen”, vertelt
Sven. “We gaan niet het hele week
end freerunnen, maar ook andere leuke
dingen doen. Zo zijn er meet&greets
met bekende freerunners en YouTubers
(onder andere Smoare, red.) en andere
spellen. Gewoon gezellig met elkaar, als
een vriendengroep.”

nieuws 05
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Budgetoverschrijding

Raad kritisch over nieuw krediet
Meijelse school
De gemeenteraad heeft zich tijdens de raadsvergadering op dinsdag 11 juni kritisch uitgelaten over een
voorbereidingskrediet voor een nieuwe Meijelse basisschool. Met name de hoogte van de bedragen riepen
vragen op. Ook het feit dat het de tweede keer is dat de gemeente een voorbereidingskrediet aanvraagt voor
hetzelfde project, bleek een grote hobbel. Grootste criticaster was VVD’er Teun Heldens.
Het College van B&W vraagt de
gemeenteraad om een voorberei
dingskrediet van 500.000 euro voor
de bouw van een nieuwe basis
school in Meijel. Het 40 jaar oude
gebouw is verouderd volgens het
college en moet vervangen worden.
In 2017 stemde de gemeenteraad
al in met een voorbereidingskre
diet voor hetzelfde project van
250.000 euro. De eerste twee ont
werpen zorgden voor veel weer
stand vanuit de omwonenden,
waarna het geheel in een impasse
kwam. Het college wil nu een voor
bereidingskrediet voor een plan
waar alle partijen het mee eens zijn.
In totaal gaat het plan 6,2 miljoen
euro kosten, zo denkt het college.
VVD’er Teun Heldens gaf aan
kritisch gekeken te hebben naar
de twee voorbereidingskredieten.
Hij constateerde dat veel zaken die
in 2017 al op de begroting ston
den, nu opnieuw opgenomen zijn.
“Er staat voor 315.205 euro op de

begroting waarvoor de raad eerder
al haar fiat gegeven had en waar we
nu van te weten komen dat ze nog
niet, niet volledig of in ieder geval
niet binnen het getelde krediet zijn
uitgevoerd. We lezen dat de totale
kosten in de voorbereiding nog
352.000 euro bedragen. U vraagt
met 500.000 euro dus ook nog een
ruim krediet. Komen er nog meer
tegenvallers of wilt u zich indekken?
Het is geen kleine, maar een gigan
tische budgetoverschrijding. We zijn
kritisch op het proces, maar staan
positief tegenover de school.”

Proces heeft
lang geduurd
Wethouder Wim Hermans
gaf aan dat hij ervan baalt dat er
nogmaals een voorbereidings
krediet moet worden gevraagd.
“Helaas zijn er in eerste instantie
plannen gemaakt die niet haal
baar bleken. Daar zijn veel uren

aan besteed die betaald moeten
worden. De gemeente gaat er op
toezien dat er geen onnodige, dub
belde kosten gemaakt gaan wor
den. We verwachten niet het hele
voorbereidingskrediet nodig te heb
ben.” Hermans liet verder weten
dat de kosten voor de architect,
200.000 euro, niet buitensporig zijn
ten opzichte van andere projecten.
“Dan vind ik het een dure archi
tect”, deelde Heldens nog mee.
De andere raadspartijen lie
ten weten blij te zijn dat er nu een
plan ligt, maar dat het proces lang
heeft geduurd. Dat kwam vol
gens de wethouder vooral door de
impasse waarin het plan lange tijd
verkeerde. Heldens liet weten dat
de wethouder de VVD de komende
twee weken moet overtuigen dat
de gemeente nog ‘in control’ is over
het proces. De beslissing over het
voorbereidingskrediet werd doorge
schoven naar de volgende raadsver
gadering op dinsdag 25 juni.

Op zoek naar
een leuke baan?
Of je nu in de agro, food of industrie wilt werken, bij AB Werkt
hebben we tijdelijke én vaste banen! Kijk maar eens hieronder.
Wat pak jij vandaag aan?

Machine Operator glastuinbouw (fulltime)
Grubbenvorst | Vac. Nr. P033238

Bij een tomatenkwekerij ben je verantwoordelijk voor het draaiende
houden van de sorteermachine. Hieronder valt o.a. het instellen van
de machine, voorkomen van storingen en kwaliteitscontrole.

Medewerker zeugenhouderij (parttime en fulltime)
Venray | Vac. Nr. P033009 en P032833

Je bent de kracht waar eigenaren op kunnen bouwen. Verzorging,
controle, spenen, enten, etc. Het betreft een structurele baan voor de
lange termijn.

Oogstmedewerker bloemenkwekerij (parttime)
Veulen | Vac. Nr. P032919

In deze functie ben je verantwoordelijk voor het oogsten van o.a.
rozen en hortensias. Een structurele parttime baan, voor ca. 5
doordeweekse ochtenden.

Allround medewerker preiteeltbedrijf (fulltime)
Maasbree | Vac. Nr. P029088

Je houdt je bezig met alle voorkomende (allround) werkzaamheden binnen de preiteelt van een familiebedrijf. Een structurele
baan met dagdiensten.

•

Oh, zit dat zo!

Interesse? Contact Sabrina en Anouk
via horst@ab-werkt.nl of 06-55415170

De pensioenjackpot komt eraan
Door: Drs. R.H.A. (Rudie) Martens RB
Altijd al gedroomd om de jackpot te winnen? En dan op wereldreis,
een nieuwe auto of een boot kopen? Het gaat gebeuren als je met
pensioen gaat. Onlangs publiceerden kabinet, vakbonden en de SER een
principeakkoord voor de toekomst van ons pensioenstelsel. Onderdeel
van dit akkoord is de pensioenjackpot. Hoe zit dit? En welke wijzigingen
zijn er specifiek voor ondernemers te verwachten?
De pensioenjackpot
Onderdeel van het akkoord is de
mogelijkheid om op pensioendatum
in één keer 10% van het pensioen op
te nemen. Een snelle rekensom: de
gemiddelde Nederlander heeft € 800
aan aanvullend pensioen per maand
opgebouwd. 10% hiervan lijkt niet
veel, maar schijn bedriegt. Zo’n uitkering vertegenwoordigt een waarde
van circa €250.000. Voor partners
samen is dat € 500.000. Met 10%
hiervan, dus € 50.000 kun je mooie
dingen doen. Mooie jackpot toch? En
deze regeling gaat ook gelden voor
het geval je hebt (bij)gespaard in
een lijfrente.
De pot leeg?
Maar wat betekent dit verder? Waar
komt dit geld vandaan? In feite is

het een greep uit je eigen spaarpot.
Het jaarlijks pensioeninkomen dat je
vanaf die tijd gaat krijgen, wordt ook
10% lager. Er zijn ook mogelijkheden
om dit aan te passen, zodat je in de
eerste jaren juist meer krijgt en later
minder. Dat is vaak ook nog eens
voordelig als je op late leeftijd bent
overgeleverd aan de zorg en zo een
forse eigen bijdrage kunt uitsparen.
Het principeakkoord voor
de ondernemer
Voor de ondernemer komen er ook
wijzigingen. Het plan omvat namelijk
een verplichting om een arbeidsongeschiktheidsverzekering te sluiten (met
uitzonderingen die nader bekend
moeten worden). Geen verplichting tot
pensioenopbouw, gelukkig. Het omvat
wel de mogelijkheid voor de onderne-

mer om ook bij een pensioenfonds
pensioen op te gaan bouwen. Meer
keuzes dus. In hoeverre dit echt
interessant is, valt nog te bezien. Dit
is per persoon verschillend en
bovendien nog sterk afhankelijk van
de veranderingen van het systeem
van de premie inleg bij pensioenfondsen. Dit systeem zal namelijk
ook veranderen.
Tip: kijk op onze website en social
media om goed op de hoogte te
blijven van de gevolgen voor jóuw
pensioen.

INLOOPDAG

Loop woensdag 19 juni tussen 10.00 – 16.00 uur
eens binnen bij ons kantoor…

AB Werkt Horst
Spoorweg 6 | 5963 NJ Horst
077 - 39 808 83 | ab-werkt.nl

Wij zijn op zoek naar:

enthousiaste
scholieren/studenten
• Ben jij beschikbaar op zaterdag en in de vakantieperiodes?
• Ben jij 15 jaar of ouder, weet jij van aanpakken en wil je
graag werken in een leuk team?

Dan zijn wij op zoek naar jou!
• We bieden je een afwisselende baan aan,
zowel binnen als buiten werken.
• Salaris volgens cao Open Teelten.
Voor een impressie van het bedrijf
zie onze website.
Je kunt schriftelijk reageren per mail.

Kerkveld 2a, Meijel
www.vallura.nl

www.leendersplants.nl | info@leendersplants.nl
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Te koop: 32 aluminium regenbuizen,
lengte 6 mtr., diameter 50 mm.
Tel. 077 467 20 76.

Een bezoekje... een kaartje... een knuffel... een appje... een telefoontje
wat doet ons dat goed als je iemand verliest die je lief hebt.

Frits Gommans
Betsie & Julia Gommans
Piet & Marianne Gommans
Fam. van Heugten

Proficiat

(O)pa Wim en
(O)ma Riet
Giepmans

Dankbetuiging
Zonder Sjraar, pap, opa is alles anders. Het doet ons goed zoveel kaarten,
bemoedigende woorden, belangstelling en meeleven te hebben ontvangen na het overlijden en bij de uitvaart van

met jullie 50-jarig huwelijk!
Ton Marleen Max Annika Isa
Johan Gina

Sjraar Megens
Ria Megens-Hekkens
Kinderen en kleinkinderen
Panningen, juni 2019

Je had nog zoveel plannen,
je wilde nog zoveel doen.
Je genoot van het leven,
bedankt voor alles wat je ons hebt gegeven

Jan Teeuwen
Janus

Bedankt voor het medeleven en de hartverwarmende belangstelling tijdens het kortstondig ziekbed en na het overlijden
van Jan. Dit heeft ons heel erg goedgedaan.
Toos
Suzanne en Ruud, Fleur, Laura
Franc en Marjo, Eva, Kai
Kim en Steven, Nina, Esmée

Dankbetuiging

Helden, juni 2019

Zonder Giel is alles anders. Het doet ons goed zoveel brieven,
bemoedigende woorden, een kus of een handdruk te hebben
ontvangen na het overlijden van mijn man, onze pap en opa

Giel van der Velden
Wij danken jullie hiervoor hartelijk.
Panningen, juni 2019

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

Corry, kinderen en kleinkinderen

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

Hortensiadagen: vr. 14 - za. 15 juni
van 9.30-16.30 uur. Aanbieding:
div. srt. Hortensia’s 10 voor € 35.00.
Info zie: www.veld-tuinplanten.nl of
06 40 32 71 08 De koffie staat klaar
op de Oude Heldenseweg (naast 13a)
Maasbree.
Schilderwerk.
Door een ervaren beroepsschilder.
15 euro per uur incl.
Telefoon: 06 21 26 36 81.
Te koop nieuwe oogst
Vosberger aardappels
Frieslander tuinbonenen en prei
alle slasoorten koolrabi venkel andijvie
0.50 per stuk verder vele soorten kas
en vollegrond groenten alles vers en
goede kwaliteit. Kwekerij Brummans
Vosberg 16a Panningen.
Verloren: 1 juni, flinke sleutelbos met
autosleutel omgeving Baarlo/Kessel.
Contact: 06 44 51 39 42.

Thij en Iet
Janssen-Puts

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

leursoptiek.nl

Pannen, leien, platte
en kunststof daken
Dakkapellen, dakramen
en trespabekleding
Dakgoten, lood,
koper en zinkwerk
Schoorsteenvegen,
renoveren en vernieuwen

Tel 06 22 20 93 47 | www.abridak.nl

zijn op 16 juni 2019
60 jaar getrouwd
Het leven samen is zo bijzonder,
alles delen met elkaar.
Tegenwoordig misschien een
wonder, maar onze ouders en
grootouders doen dat al 60 jaar!
Van harte gefeliciteerd
veel liefs namens alle
kinderen en kleinkinderen

Pedicure aan huis.
Voetsalon Gerrie.
Info: 06 12 79 92 38.
Voor groenteplanten, o.a.
komkommer, tomaten,
paprikaplanten enz., aardbeienplanten, klein fruit en fruitbomen
naar Thijs Huys, Langstraat 64 HorstHegelsom, tel. 077 398 35 52.
T.k. gevraagd land- en tuinbouwmachines oa ploegen frees spitmachinekieper mesttank schudder hark maaier
weibloter tractor enz 06 19 07 69 59.
Computerproblemen?
Karel Heines Baarlo. Verdere info & tips:
karelheines.nl. 06 50 96 29 15.

THANATOPRAXIE
Een persoonlijk afscheid
zoals u het wilt

tel. 077-3078642
Panningen

www.janssenuitvaart.nl

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

Meijel | 077 466 41 41
www.uitvaartvandenboom.nl

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

uitvaartverzorgingtwanschreurs.nl

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

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

Maasbree
06 38 43 79 56

www.peetsteeghsuitvaartzorg.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

Speciale verjaardag
100-jarige Lies
Lies van den Beuken-Steijvers werd op 17 juni 1919 geboren.
Dat betekent dat ze zich vanaf maandag 19 juni een eeuwling
mag noemen. Ze werd geboren op de Vosberg in Panningen en
woonde jarenlang in Helden. Sinds een jaar woont Lies weer in
Panningen, in het verzorgingshuis Vincent Depaul. Volgens haar
familie voelt ze zich daar prima op haar gemak. “Ze maakt een
praatje met de medebewoners, familie en vrienden en ze doet
mee aan activiteiten. Ook haakt ze nog dagelijks mutsjes voor
kinderen in Oostblok-landen.” De verjaardag wordt in besloten
kring gevierd.
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15 VRAGEN

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Guusje Kamphuis
14 jaar
Grashoek
Het Bouwens

Wat is jouw ideale dag?
Mijn ideale dag zou een dag samen
met mijn vader, moeder en zus zijn. Ik
hou echt heel erg veel van ze en wil
daarom ook zoveel mogelijk met ze
meemaken.
Wie is jouw favoriete leraar?
Ik vind eigenlijk alle leraren bij mij
op school wel leuk, dus ik zou denk ik
niet echt een favoriete leraar kunnen
kiezen. iedereen heeft namelijk zijn
eigen regeltjes en dingetjes en ze zijn
allemaal ook heel erg verschillend. Ze
leren je allemaal ook iets anders, dus
om daar een favoriet uit te kiezen, zou
mij niet echt lukken.
Ben je bijgelovig?
Ja, ik heb toch wel mijn eigen din
getjes waar ik in geloof, hoor. Veel
mensen tikken altijd de grond aan
als de tijd dubbele getallen aangeeft.
Dat is dan weer iets wat ik niet doe.

Ik denk dan juist dat je het geluk dan
toch weggeeft? Dat zijn dan juist zo’n
kleine stomme dingetjes waar ik dan
weer heel anders over denk.
Waar ben jij het meest trots op?
Dit klinkt misschien heel cliché, maar
ik ben het meest trots op mijn ouders.
Zij doen namelijk zó veel voor mij en
mijn zus en daarbij werken ze ook nog
eens heel erg hard. Ze onthouden ook
altijd onze afspraken, terwijl ik ze juist
vergeet, omdat ik het geheugen van
een zeef heb.
Waar ben jij het meest dankbaar
voor?
Dit vind ik zelf best een lastige vraag.
Ik ben namelijk heel erg dankbaar
voor iedereen om mij heen, zoals mijn
vriendinnen. Zo zou je dus kunnen
zeggen dat ik heel erg dankbaar ben
voor diegenen die er altijd voor mij
zullen zijn. Ik vind alleen zijn echt niet
erg, maar met een paar vriendinnen
erbij maak je alles toch wel leuker.
Waar dagdroom jij het meest over?
Oh jeetje. Ik droom eigenlijk echt de
héle dag door. Echt waar. Dit deed

jongeren 07

aan
Guusje Kamphuis

ik als klein kind ook al en het is later
nooit meer weggegaan. Ik droom met
mijn ogen zowel dicht als open. Ik kan
soms daardoor ook heel erg diep in
mijn eigen gedachten zitten.
Wat is je favoriete luchtje?
Ik hou echt heel erg van de geur van
sinaasappel. Ik weet echt niet wat het
is, maar elk zeepje of iets anders waar
sinaasappel in zit, vind ik echt hele
maal geweldig. Dit is eigenlijk ook
best raar, want vroeger hield ik juist
helemaal niet van sinaasappel. Maar
ach, dingen veranderen nou eenmaal.
Wat doe je als je niet kunt slapen?
Ik kan eigenlijk overal en altijd goed
slapen. Maar wanneer ik dan eens
echt niet in slaap kan komen, neem
ik mijn favoriete liedje in mijn hoofd,
‘Wake Up’, en hoop ik dat ik in slaap
zal vallen of dat ik verder kan gaan
slapen.
Hoe zou jij je kledingstijl
omschrijven?
Mijn kledingstijl zou je het beste kun
nen omschrijven als een beetje van
wat er nu in de mode is, maar ook

een beetje mijn eigen stijltje. Ik vind
namelijk dat kleren heel erg goed de
persoonlijkheid van iemand kunnen
laten zien, waardoor ik het vaak ook
echt leuk vind wanneer mensen heel
goed hun eigen kledingstijl hebben.
Zelf vind ik sommige details uit de
jaren 80 vaak heel erg leuk.
Welk verhaal vertellen je vrienden
altijd over jou?
Oh God, ik hoop dat ze een goed
verhaal over mij vertellen. Ik heb
namelijk zo ontzettend veel blun
ders gemaakt. En dan gewoon ook
echte blunders. Ik denk dat ze daar
waarschijnlijk ook genoeg vanaf
weten. Waarschijnlijk zou het dan dus
een verhaal zijn over die keer dat ik
ergens heel hard op mijn gezicht ben
gegaan of zoiets.
Hoe zou jij jezelf in één woord
omschrijven?
Ik zou het woord ‘levenslustig’ kiezen.
Ik wil namelijk alles uit mijn leven
halen. Ik probeer dan ook zoveel
mogelijk te genieten van elke dag
en elk ding dat ik doe. Ik wil ook erg
graag een keer gaan bungeejumpen
en skydiven en al dat soort dingen.
Het leven gaat namelijk echt veel te
snel om elke dag hetzelfde te hou
den.
Hoe breng jij het liefst een
regenachtige dag door?
Ik doe het eigenlijk niet zo vaak,
maar als het die dag warm zou zijn en
het zou dan gaan regenen, dan zou
ik waarschijnlijk de hele dag buiten
gaan dansen in de regen. Veel men
sen zien regen namelijk altijd heel
erg negatief in. Ik eigenlijk niet.
Ik probeer er altijd wel iets leuks van
te maken.
Wat doe je als je nerveus bent?
Als ik een keer nerveus ben, zit ik
echt de hele tijd aan mijn oorbellen
of draai ik aan mijn ringen. Ik denk
dat mijn vriendinnen en familie
hier ook vanaf weten, dus die zien
daardoor ook gelijk wanneer ik
nerveus ben.
Wat kies je? Je kunt onder water
ademen of je mag overal de muziek
bepalen?
Ik zou voor onder water ademen
kiezen. Ik houd echt heel erg van
muziek, heb wel een beetje mijn
eigen muziekstijl en vind het daarom
ook wel leuk om een beetje te horen
waar andere mensen van houden.
Ook muziek laat, net zoals kleding,
heel goed persoonlijkheid zien. Ik zou
onder water willen ademen, omdat
het daar gewoon heel mooi is. Ik heb
in Curaçao ooit gesnorkeld en dat was
echt één van de mooiste dingen die ik
ooit gezien heb.
Wat is het verste dat je ooit van
huis bent geweest?
Ik denk dat dat Curaçao of Chicago
geweest zal zijn. Ik wil echt heel erg
graag nog de wereld afreizen, en alles
te zien krijgen. Ik vind alle verschil
lende soorten culturen en landschap
pen echt prachtig en ik hoop echt
dat ik dat ooit kan doen. Ik ben ook
al aardig ver geweest en daar ben ik
ook ontzettend blij mee. Het grootste
cadeautje dat je mij kan geven, is op
vakantie gaan.

Einde
schooljaar
Het einde van het
schooljaar is nu al duidelijk
in zicht. Zoals ik al een keer
eerder heb gezegd, vind ik
dat de tijd over het hele
schooljaar gezien best snel
gaat, en nu in deze laatste
paar weken waar je de
zomervakantie al bijna
kunt ‘aanraken’, voelt het
nog meer zo.
We hebben nog maar een
paar dagen les en ik ben
begonnen met het leren voor
de derde en laatste
proefwerkweek van dit jaar
die over een week begint.
Daarna hebben we geen les
meer en is het zo goed als
zomervakantie. Er zijn wel
nog een paar dingen die je
moet doen zoals boeken
inleveren, maar echt les heb
je niet meer op Het Bouwens.
Als het goed is hebben de
basisscholen wel nog les die
week van 1 juli, dus vaak zit
op vakantie gaan er dan nog
niet in. Maar daarna is het
echt vakantie en kan ik
lekker uitrusten en natuurlijk
al een beetje voorbereiden
op het volgende schooljaar.
Want als alles een beetje
meezit, zit ik dadelijk al in
VWO 5, wat nu nog zo ver
weg klinkt. Ook zijn er
mensen, zoals mijn broertje,
die naar de brugklas gaan,
en het kan zijn dat zij het ook
fijn vinden om zich al goed
voor te bereiden zodat ze
met zo min mogelijk stress
naar hun nieuwe school
kunnen gaan. Voor nu is het
gewoon die laatste paar
weken goed mijn best doen
en zorgen dat ik in de
proefwerkweek goede
punten haal, zodat ik
inderdaad over kan gaan
naar het volgende jaar.
Lisa

08

en zo

13
06

GEPLUKT Michel Schmeitz
Zoon Michiel (35) woont in Baexem
met zijn vrouw Tamara en hun twee
kinderen Daphne (3) en Lewis (1,5).
“Twee keer in de week passen we
op de kleinkinderen. Ze zijn nu in de
leeftijd dat ze van alles willen ont
dekken en ons de hele dag bezig
kunnen houden. Dan hebben we
‘s avonds de energie wel op als we
weer thuis komen. Maar we genieten
er enorm van.”

Geen zwart gat
na pensioen

Fotograferen is volgens hem op een andere manier naar dingen leren kijken. Hij doet het zelf graag als hobby én is vrijwilliger in het fotocafé in zijn
dorp. De in Roggel geboren oud-machinebouwer gaat daarnaast nog elke week zwemmen en is dol op zijn kleinkinderen. Deze week wordt Michel
Schmeitz (67) uit Meijel geplukt.
De camera ligt bij Michel altijd
voor het grijpen. Als bij toverslag haalt
Michel zijn Canon tevoorschijn van
achter zijn relaxfauteuil bij het raam
wanneer hij over zijn hobby vertelt.
“Fotografie is anders naar dingen kij
ken”, legt hij uit. “Of dat nu mensen,
dingen of de natuur is. Je benadert
datgene wat voor je lens komt anders
dan wanneer je er gewoon naar zou

kijken. Daardoor zie je kleine dingen
die je anders nooit zou hebben gezien.
Prachtig vind ik dat.”
Hij legde alles met zijn analoge
camera vast toen zijn kinderen klein
waren en ontwikkelde de foto’s zelf
op zolder. “Zo is het fotograferen als
hobby begonnen”, vertelt Michel.
“Toen de kinderen groter werden,
was ik er minder mee bezig en ben ik

Wij zijn op zoek naar een

Medewerker agrarisch
loonwerk / grondverzet

Trekker oplegger chauffeur
containerauto chauffeur( fulltime)
Chauffeurs voor bietentransport vanaf half september
hele week of enkele dag(en) per week of weekend
Sollicitaties t.a.v. Manfred Peeters
Per mail naar info@peetersmols.nl
Telefonisch: 077-4671522
Adres: Steeghoek 10 5975 NR Sevenum

een tijdje gestopt. Pas jaren later heb
ik het weer opgepakt, doordat mijn
jongste zoon zich ervoor ging interes
seren. Ik heb me aangemeld voor een
fotografiecursus en ben er zo weer in
gerold.”

Camera altijd
voor het grijpen
Inmiddels staat Michel zelf één
keer in de maand voor een fotogra
fieklasje tijdens het Fotocafé dat hij
mee opzette bij Dorpsontmoeting
Durnééve in Meijel. “Dan komen we
met een aantal hobbyisten bij elkaar
om foto’s te bekijken en bespreken,
we delen tips of gaan er samen op uit
om foto’s te maken. Meestal zijn we
met zijn negenen en de deelnemers
zijn van alle leeftijden. Laatst meldde
zich nog een dame van in de negentig
aan. Het is leuk om op deze manier je
hobby met anderen te kunnen delen.”
Een andere hobby van Michel is
zwemmen. Na jaren met de lokale
Meijelse zwemclub in het diepe
gesprongen te zijn in Haelen, trekt
Michel nu baantjes met zijn vrouw
Mariet. “Eén ochtend in de week trek
ken we een uurtje baantjes bij De
Simonshoek. Er zijn altijd meer men
sen die er even komen zwemmen, dus
dat is altijd wel gezellig. Daarnaast
doe ik bij de fysiotherapeut nog wat
extra oefeningen. Je moet immers
blijven bewegen, wil je een beetje fit
blijven.”
De 67-jarige ‘import-Meijelnaar’
werd in Roggel geboren als op één
na jongste in een gezin met zeven
kinderen en is inmiddels ruim veer

tig jaar getrouwd met Mariet (66),
een ‘Meijels dörske’. In de danszaal in
Heibloem sloeg de vonk begin jaren
70 over. “Ik mocht al snel mee als
date naar een feestje en heb zo al
gauw haar familie ontmoet. Met de
liefde zat het snel goed en zodoende
zijn we getrouwd.” Ze kregen twee
zoons. Maarten (38) woont inmid
dels met zijn vriendin Lilian in Weert.

Werken hoeft de Meijelnaar sinds
twee jaar niet meer. “Ik heb vijftig
jaar met plezier gewerkt, maar zou
niet meer terug willen”, vertelt hij.
Michel ging naar de lagere techni
sche school (LTS) en begon op zijn
16e met werken als constructieme
dewerker bij een veevoerinstalla
tiebedrijf in Panheel. “Daar mocht
ik verder leren voor technisch teke
naar.” Na Panheel werkte Michel
jarenlang op het tekenbureau van
het Duitse ingenieursbureau Thissen.
Na de periode in Duitsland begon hij
in Nederland bij verpakkingsmachi
nefabriek Hamac Hansella in Weert
als technisch tekenaar, dat na een
overname Robert Bosch verpakkings
machines ging heten. “In 1979 ben ik
er in vaste dienst gegaan en heb ik er
diverse functies gehad. Van tekenaar
tot machine-constructeur, mede
werker technische afhandeling en
service-bureaumedewerker. Elke dag
was het weer een verrassing wat ik
zou gaan doen. Ik kwam in de hele
fabriek, leerde alle afdelingen kennen
en heb het er al die jaren enorm naar
mijn zin gehad. Maar het is goed zo.
Het grote zwarte gat na mijn pensio
nering heb ik in elk geval niet gezien.
Dat hebben mijn hobby’s wel opge
vangen.”

PUZZEL

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en
kolommen en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Geef ook uw mening

Bespreking poll week 22

Een algehele OV-staking gaat te ver
De aanleiding voor de stelling van twee weken geleden, was het feit dat
vrijwel het complete openbaar vervoer stil lag vanwege een staking. Geen
bussen, treinen, trams of metro’s die passagiers vervoerden de hele dag. De
staking werd geïnitieerd door de vakbonden uit onvrede over het uitblijven
van een pensioenakkoord. Omdat het aangekondigd was, bleef de verwachte
chaos op het spoor en de weg uit, maar dat nam niet weg dat veel mensen er
last van hadden. De stemmers op ‘eens’ en ‘oneens’ waren perfect in even

wicht. Precies de helft van de stemmen ging naar ‘oneens’, wat betekent dat
ook precies de helft van de stemmen naar ‘eens’ ging. De helft van de stem
mers vindt het dus niet terecht dat de vakbonden het openbaar vervoer plat
legden. Zij vonden bijvoorbeeld dat teveel ‘onschuldige’ mensen benadeeld
werden door de acties. Van de andere kant is het zo dat dankzij de staking er
wel wat veranderde in de onderhandelingen. Soms is een groots statement
nodig om de ernst duidelijk te maken.

Camera’s ophangen om stelen offergeld tegen te gaan gaat boven privacy
eens/oneens > facebook.com/hallopeelenmaas
De Lambertuskerk in Helden zou te maken hebben met een dief die geld
zou stelen uit het centenbakje van de offerkaarsen. Pastoor Peter van der Horst
zou diverse malen verdachte bedragen missen uit het offerbakje.
Volgens Van der Horst is er geen andere gedachte dan dat er een dief bin
nen de kerk sluipt. “De laatste maanden vinden we constant te weinig geld
in het offerbakje. Het kan niet zo zijn dat iemand gestaag te weinig offert.
We hebben hier te maken met een offerdief.” Nadat de kerk centen mistte,
beveiligden ze het bakje met een beter slot. Maar tevergeefs, het ontbreken
van offergeld zette door. Van der Horst bevestigde onlangs een schuin plaatje

op de centengleuf. “Alleen via de gleuf zou iemand het geld kunnen pakken.”
De kerk hoopt hiermee het ‘stelen’ te stoppen.
Als dat niet het geval is, zou de kerk eventueel camera’s kunnen ophan
gen. Zo wordt het offerbakje in de gaten gehouden en kan een eventuele dader
betrapt of tegen gehouden worden. De vraag is of dit wel de goede manier is
om het stelen tegen te gaan. Een camera gericht op een plekje waar een gelo
vige een tijdje voor zichzelf neemt, schendt dat de privacy?
Camera’s ophangen om stelen offergeld tegen te gaan gaat boven privacy.
Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 23) > Middelbare scholen moeten standaard EHBO-les geven > eens 96% oneens 04%

RegioBank weer
uitgeroepen tot de
klantvriendelijkste
bank van Nederland!

De Klantvriendelijkste Bank is de grootste onafhankelijke publieksprijs voor
klantvriendelijkheid in de branche Banken en is op initiatief van SAMR Marktvinders.

Hoeijmakers Groep
Baarskampstraat 11
5995 AS KESSEL
T 077 - 358 67 00
E info@hoeijmakers.nl
I www.hoeijmakers.nl

opinie 09
Handige
dief
Wie kent niet Holland’s Got
Talent? Het tv-programma
waarin iedereen die iets bijzonders kan op het gebied van zang,
dans, acrobatiek of wat dan ook.
Sinds enige tijd komt er in de
Mariakapel van de
Lambertuskerk in Helden, ook
iemand die zijn of haar talenten
best wel eens in Holland’s Got
Talent zou kunnen vertonen.
Iemand die het schijnbaar onmogelijke mogelijk maakt.
Een artiest met een soort verdwijntruc. Uit het offerblok,
waarin mensen die een kaarsje
opsteken of een noveenkaars
laten branden hun geld doen,
verdwijnt geld.
Eerst hebben we het slotje
vervangen door een deugdelijk
slot. En natuurlijk legen we het
offerblok vaker. Maar later bleek
dat er toch weer geld verdween.
Hoe is het mogelijk? Wie is in
staat munt- en papiergeld door
de smalle gleuf terug te halen?
Dat moet toch wel een geweldig
kunstenaar zijn. Een kruising
tussen een goede zakkenroller,
goochelaar, inbreker en vooral
vingervlugge dief. Maar behalve
een handige jongen (meisje?)
moet deze persoon natuurlijk
vooral gewetenloos zijn, om
heimelijk dat kaarsengeld te
komen stelen. Want hoe diep
moet je gezonken zijn, dat je de
offercenten van mensen die een
kaarsje komen opsteken komt
roven? In de kapel ligt een
intentieschrift waarin mensen
kunnen opschrijven wat hen op
het hart ligt en wat ze bij Maria
kwijt willen. En daarin is te lezen
wat er achter die kaarsjes vaak
schuil gaat: soms dankbaarheid, maar er zijn
veel mensen met zorgen,
angsten en verdriet.
Ze bidden dat hun
kaarsje en hun gebed
wat licht brengt. Maar
daar heeft onze dief
geen boodschap aan.
Jammer voor hem
dat we de gleuf stevig
hebben afgeschermd,
zodat hij er met zijn
handigheidje nu echt
niet meer in kan. Ik zal
een kaarsje voor hem
opsteken. Dat hij tot
inkeer komt.
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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.

Vrije sluitingstijden voor horecagelegenheden in Peel en Maas
Twee jaar geleden is er een pilot gestart om de sluitingstijden voor
de commerciële horeca vrij te laten, ook Lokaal Peel&Maas was voor
deze pilot.
Aanleiding hiervoor was dat
gemeente Peel en Maas aanslui
ting zocht bij de bewegingen in de
samenleving wat betreft het uit
gaanspatroon dat zich meer en meer
verschoof naar de nachtelijke uren.
De horecaondernemers gesteund
door de afdeling Peel en Maas van
Koninklijke Horeca Nederland had
den hierom gevraagd. De ervaringen

in meerdere regiogemeenten waar al
een vrij sluitingsuur was ingevoerd,
waren positief.
Eén van de beweegredenen van
vrije sluitingstijden is ook dat de
bezoekers van de horecagelegenhe
den geleidelijk een horecapand ver
laten, waardoor de overlast afneemt.
De gemeenteraad gaat in de raads
vergadering van dinsdag 25 juni de

gewijzigde Algemene Plaatselijke
Verordening (APV) vaststellen. In deze
APV, waar de regelgeving rondom
de openbare orde, volksgezondheid,
veiligheid is geregeld, maken ook de
sluitingstijden horeca deel uit.
Na een evaluatie met politie,
horeca en gemeente is gebleken dat
er geen toename is van overlast en
onveilige situaties, er is zelfs een
afname geconstateerd. Een paar com
merciële instellingen, waar ook de
jongerencentra’s Sjiwa uit Baarlo en
het Mafcentrum in Maasbree onder

vallen, zijn uitgesloten van deze vrije
sluitingstijden.
Bij de start van de pilot in 2017
was de wens van de jongerencentra
en verschillende politieke partijen dat
zij ook gebruik mochten maken van de
pilot. Na onderzoek is gebleken dat dit
juridisch niet mogelijk is. Wel is door
de portefeuillehouder toegezegd dat
deze jongerencentra naar de geest van
de pilot behandeld zullen worden.
Raadslid Wie Naus,
Lokaal Peel&Maas

Blazen en het meel in hond houden
Onze moderne industriële samenleving heeft twee grote mankementen: we beschouwen de natuur enerzijds als wingewest en anderzijds als
stortplaats. Als wingewest levert de natuur de grondstoffen voor ons
productie- en consumptiesysteem. Als stortplaats moet de natuur de
afval van dit systeem weer in zich opnemen. Dat is een dubbele slijtageslag voor de natuur.
Het huidige beleid probeert die
fatale slijtage af te remmen zon
der het prestatievermogen van het
industriële systeem aan te tasten.
Dat systeem moet gericht blijven op
snel produceren en krachtig concur

reren. Dat is een beleid van ‘blazen
en het meel in de mond houden’. Het
betekent dat de natuur met minder
vervuilende en meer efficiënte mid
delen uitgebuit kan blijven worden. De
overbelasting wordt op meer uitge

kiende wijze georganiseerd. Gezocht
wordt naar alternatieven binnen het
bestaande industriële bestel in plaats
van alternatieven voor dit bestel.
Een voorbeeld van deze koolen-geit-sparende benadering is de
regionale visie Land- en Tuinbouw
Noord-Limburg die in de gemeen
teraad wordt behandeld. Deze visie
bevat vrome woorden over het toe
komstbestendig maken van de landen tuinbouw, maar intussen worden
alle deuren opengehouden voor nog

meer intensivering en nog meer groei.
De zorg voor de natuur staat in dienst
van het vergroten van de mogelijkhe
den om deze te blijven uitbuiten. Dat
blijft zo, zolang de mens zichzelf en
ook zijn economie buiten de natuur
blijft plaatsen. Echte alternatieven
kunnen pas ontwikkeld worden als de
natuur teruggehaald wordt in de eco
nomie en in de samenleving.
Raf Janssen,
raadslid PvdA/GroenLinks

Provinciebestuur krijgt vorm
Een extraparlementair college. Een leuk woord voor scrabble misschien, maar wie had er tot twee weken terug eigenlijk al van gehoord?
Een extraparlementair college
lijkt de moderne oplossing te zijn
om de impasse in de coalitiehan
delingen in Limburg te doorbreken.
Op 20 maart waren de Provinciale
Statenverkiezingen. Elf partijen
moesten de 47 zetels in het parle
ment verdelen. Aan het begin wisten
we al dat het een lastige klus ging
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worden om een nieuw provinciebe
stuur te vormen. De vorige coalitie,
bestaande uit CDA, PvdA, D66 en VVD,
had zijn meerderheid verloren na de
verkiezingen en FvD kwam als groot
ste winnaar uit de bus door uit het
niets zeven zetels te veroveren.
Een ontwikkeling waar je je
ogen niet voor kunt sluiten, vind ik.

Toch bleek het lastig te zijn om een
coalitie te vormen doordat partijen
elkaar uitsloten. Een extraparlementair
college is nu de oplossing. Een college
bestaande uit zeven gedeputeerden
die zonder coalitie óf coalitieakkoord
onze provincie gaan besturen en voor
elk voorstel een meerderheid zoeken
in het parlement. Het CDA levert twee
gedeputeerden, PVV, FVD en VVD elk
één en van buiten zijn Carla Brugman
en Andy Dritty gevraagd.
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Als je het mij vraagt een goede
en pragmatische oplossing om aan de
slag te gaan. Een risico is het onge
twijfeld, maar bestuurlijke vernieu
wing vraagt om lef. Deze constructie
doet recht aan de verkiezingsuitslag,
doordat de Provinciale Staten meer
dan ooit het beleid gaan bepalen.
Als Provinciaal Statenlid ga ik in elk
geval graag voor u aan de slag.
Teun Heldens,
Provinciale Statenlid

LOSLATENDE
FOLIE
OPOP
LOSLATENDE
FOLIE
LOSLATENDE FOLIE OP
UW
KEUKENKASTJES?
UW
KEUKENKASTJES?
UW KEUKENKASTJES?
WIJ LOSSEN
HET OP!
WIJ LOSSEN
HET OP!
WIJ LOSSEN HET OP!

✓ Snel
✓ Snel
✓ Snel
✓ Betaalbaar
✓ Betaalbaar
✓ Betaalbaar
✓ Effectief
✓ Effectief
Effectief
✓✓
✓ Effectief
Effectief
✓ Effectief
✓ Duurzaam
✓ Duurzaam
Duurzaam
✓✓
✓ Duurzaam
Duurzaam
✓ Duurzaam
advies
✓ Vrijblijvend
advies
✓ Vrijblijvend
✓ Vrijblijvend advies
info@defoliedokter.nl • Telefoon: 06-29316150 • www.defoliedokter.nl
info@defoliedokter.nl • Telefoon: 06-29316150 • www.defoliedokter.nl

info@defoliedokter.nl
• Telefoon:
06-29316150
• www.defoliedokter.nl
info@defoliedokter.nl
• Telefoon:
06-29316150
• www.defoliedokter.nl

11

gemeente

nieuws

week 24 / 13 juni 2019 / Informatie van en over de gemeente

Roggelseweg (N562)

Werkzaamheden bebouwde
komgrens Helden
Locatie: Roggelseweg, bebouwde komgrens Helden
Periode: 3 juni 2019 tot en met 19 juli 2019
Wat wordt er gedaan?
De bebouwde komgrens Helden wordt verplaatst en aangepast. Er wordt een verkeersremmer
aangebracht en het fietspad wordt opgeknapt.
Roggelseweg afgesloten
De Roggelseweg is afgesloten voor doorgaand verkeer. Er is een omleidingsroute ingesteld.
(Brom)fietsers kunnen tijdens de werkzaamheden gebruik blijven maken van het bestaande
fietspad.
Meer informatie, vragen of klachten?
De werkzaamheden worden uitgevoerd door de Provincie Limburg. U kunt contact opnemen
met dhr R. de Haas, 06 22 44 91 04 (tijdens kantooruren).

Napoleonsbaan (N273)

Vervanging verkeerslichten
Kessel-Eik
Locatie: Napoleonsbaan, kruising Maasstraat en Lanterdweg Kessel-Eik
Periode: 14 juni 2019 (vanaf 21.00 uur) tot en met 24 juni 2019 (tot 05.00 uur)
Wat wordt er gedaan?
De Provincie Limburg vervangt de verkeerslichten. Tegelijkertijd verruimen zij de bocht vanuit
het centrum richting Venlo.
Werkzaamheden
• Van 14-06-2019 21.00 uur tot en met 17-06-2019 5.00 uur wordt de gehele kruising afgezet
en het verkeer omgeleid.
• Van 17-06-2019 5.00 uur tot en met 21-06-2019 wordt de weg opgesteld voor verkeer,
maar geldt een beperking van de snelheid.
• Van 21-06-2019 21.00 uur tot en met 24-06-2019 5.00 uur wordt de gehele kruising afgezet
en het verkeer omgeleid.
• Tijdens de werkzaamheden wordt de snelheid op de N273 Napoleonsbaan verlaagd naar 30 km/u.
Meer informatie, vragen of klachten?
Neem contact op met de Provincie Limburg, (043) 389 99 99 (tijdens kantooruren).
Of kijk op www.limburg.nl en gebruik het zoekwoord: Kessel.

Vrijdag 21 juni

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

Textielinzameling
De komende 2 weken haalt onze afvaldienst het textiel huis-aan-huis op. Textiel wordt
ingezameld op dezelfde dag dat wij het andere afval komen inzamelen.
Maandag 17 juni
Dinsdag 18 juni
Woensdag 19 juni
Donderdag 20 juni
Vrijdag 21 juni
Zaterdag 22 juni
Dinsdag 2 juli
Donderdag 4 juli
Vrijdag 5 juli

Beringe en Egchel
Baarlo
Maasbree
Panningen
Helden
Meijel (Schutterij Sint Nicolaas)
Kessel en Kessel-Eik
Koningslust
Grashoek

Spelregels aanbieden textiel
• Bied textiel altijd aan in een gesloten plastic zak, dit voorkomt dat textiel vies en vochtig
wordt. Plak op de zak een Peel en Maas textielsticker. Deze sticker kunt u zelf printen van onze
website of halen bij de afhaalpunten van de zakken.
• Textiel is zowel mooie, bruikbare kleding als kapotte, versleten kleding. Maar ook
handdoeken, tafelkleden, schoenen, tassen, wollen dekens en gordijnen mogen bij het textiel.
• Textiel wordt huis-aan-huis ingezameld door de inzameldienst van de gemeente of lever het in
bij het Milieupark.
• Zet textiel om 07.00 uur aan de straat op dezelfde plaats waar u normaal uw container aanbiedt.
• Kijk voor de inzameldagen op de persoonlijke afvalkalender.
Wat mag er allemaal bij textiel?
• Kleding
• Huishoudelijk textiel, zoals handdoeken, theedoeken, washandjes, etc.
• Schoenen (per paar gebonden)
• Sokken (per paar)
• Accessoires, zoals hoeden, riemen, tassen
• Zachte knuffels
Wat mag er niet bij textiel?
• Natte kleding, textiel en schoenen
• Kleding die vies is
• Textiel wat met verf of olie is besmeurd
• Vloerbedekking, tapijten en matten
• Vulling van kussens, tuinkussens of speelgoed
• Matrassen, dekbedden en kussens
Voorkom illegale inzameling
Soms zijn er illegale textielinzamelaars actief. Zij nemen zonder toestemming de zakken mee.
Wij vragen u daarom het textiel om 7.00 uur buiten te zetten en zeker niet de dag ervoor.
De inzameldienst van de gemeente Peel en Maas is goed herkenbaar door de gele auto's met
daarop het logo van de gemeente of de gemeentelijke afvalwagen.
Ziet u andere inzamelaars, waarschuw dan direct de politie via 0900-8844 of meldt dit bij het
Klant Contact Centrum van de gemeente via (077) 306 66 66.

Inloopavond

Kuukven - de Meeren, Baarlo
17 juni tussen 18.00 en 20.00 is er een inloopavond over de fietsverbinding
Kuukven-de Meeren. U bent van harte welkom bij het clubgebouw van de voetbalclub,
Meeren 11 in Baarlo.

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

info@peelenmaas.nl
06 - 12 36 09 04

www.peelenmaas.nl
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Rabobank Jeugdvierdaagse

Startlocatie vierdaagse gewijzigd
De Rabobank Jeugdvierdaagse vertrekt dit jaar van een andere plek
dan gebruikelijk. De start is iedere dag vanaf de parkeerplaats in het
Ringovenpark aan de Kerkstraat in Panningen. Normaal gesproken is
het Wilhelminaplein bij het Huis van de Gemeente de plek van vertrek,
maar het plein ligt dit jaar open in verband met de aanpassingen aan
het gebied rondom het gemeentehuis.
De 54e Rabobank
Jeugdvierdaagse vindt plaats op
woensdag 12, donderdag 13, vrijdag
14 en zaterdag 15 juni. Iedere dag
leggen de deelnemers afstanden van
5, 10 of 15 kilometer af. Op zaterdag

zijn langere dagafstanden mogelijk.
Het startbureau is ongewijzigd en zit
in café Dotje aan de Markt. Kijk voor
meer informatie op de Facebookpagina van de jeugdvierdaagse of op
www.jeugdvierdaagsehelden.nl

Genealogie Café in
Maasbree
Digitaal archief PeelenMaasNet houdt op maandag 16 juni een
volgende editie van het Geneologie Café in Maasbree. In de bibliotheek
van Maasbree gaat het tijdens de avond over familiegeschiedenis en
stamboomonderzoek.
Bij de avonden zijn vrijwilli
gers van PeelenMaasNet aanwezig.
Die kunnen helpen bij het maken
van stamreeksen en het vinden
van aanvullende informatie. Bij het
Geneologie Café in Maasbree zijn
daarnaast ook nog leden van biblio

theek Maas en Peel en vrijwilligers
van Heemkundevereniging De Brede
uit Maasbree aanwezig om te helpen
bij het onderzoek naar de geschie
denis van stambomen en namen.
De avond begint om 18.30 uur en de
toegang is gratis.

Nel Engels koningin
Koningsvogelschieten Baarlo
Nel Engels is dorps-schutterskoningin geworden tijdens de schutterstraditie
Koningsvogelschieten dat op zondag 9 juni werd gehouden in Baarlo. Dit jaar een speciale editie
vanwege het thema Baarlo 800 jaar. Daarom werd er tijdens deze traditie niet geschoten door leden
van de organisatie van schutterij St. Antonius en St. Petrus, maar ongeoefende schutters. Het winnende schot werd gelost door Nel Engels en zij werd gekroond tot koningin. (Foto: Leon Kurvers)

Door wethouder Paul Sanders

Opening nieuw t errein Jong
Nederland Maasbree
Wethouder Paul Sanders opent op donderdag 20 juni het nieuw ingerichte terrein van Jong Nederland
Maasbree. Hij ontsteekt het eerste vuur in de kampvuurplaats en stelt een AED in werking.
De Kampvuurplaats is verlengd
naar de achterkant van de Blokhut
waar een in groot terras de stookkuil
is gemaakt. Daarnaast is de buiten
kant van de Blokhut opgeknapt. Op
de plaats waar de kampvuurplaats

promotie

sv grashoek 1
kampioen

stond, is een kleine speeltuin geko
men waar de kinderen van Jong
Nederland Maasbree en bezoekers
gebruik van mogen maken. Ook stelt
de wethouder een AED in werking.
Jong Nederland Maasbree heeft

buurtbewoners een gratis reanima
tiecursus aangeboden zodat zij in
de toekomst kunnen handelen bij
noodsituaties. Op donderdag 20 juni
om 19.00 uur is de opening aan de
Breestraat in Maasbree.

sv grashoek 2

receptie - 16 juni 2019 - 15.00 uur
Muziek DJ Michel

Sportpark ‘De Peelrand’ | Helenaveenseweg 32 | Grashoek
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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

Wandeldriedaagse in Meijel
De wandeldriedaagse in Meijel vond op woensdag 5 juni tot en met vrijdag 7 juni plaats. Tijdens
de negende editie deden ruim zevenhonderd wandelaars mee. De wandelaars konden genieten van
routes langs verschillende mooie plekken in Meijel. Op de vrijdagavond werden de wandelaars
gehuldigd. Zij kregen een medaille als aandenken. De prijs voor de leukste groep ging naar de Super
Girl groep. Zij stonden elke dag als eenhoorn aan de start. De origineelste deelname werd gewonnen
door de groep jongens die elke avond de route vliegensvlug hadden afgelegd, zodat ze als eerste
over de finish kwamen.
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Grashoek na 24 jaar
terug in 4e klasse
Door: Piet Spee, voetbalvereniging SV Grashoek
Na vier vergeefse pogingen is het het eerste team van SV Grashoek gelukt om via de nacompetitie terug te
keren naar de 4e klasse, die 24 jaar geleden werd verlaten. Op sportpark De Steinakker in Stramproy zegevierde
het geelzwarte team van de Peelrand op maandag 10 juni in de slotfase met 2-1 op FC RIA uit Nieuwstadt, nummer 13 in 4C.
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Tennisjeugd

Ouder-kindtoernooi
tennisclub Baarlo
Door: tennisvereniging LTC Tonido Baarlo
Het jaarlijkse ouder-kindtoernooi van tennisvereniging LTC Tonido
in Baarlo werd op maandag 10 juni gehouden op het sportpark van de
Baarlose tennisvereniging. Baarlose tennisjeugd en hun (in)directe
familie speelden tegen elkaar.
Na de wedstrijden, tijdens
de lunch, werd er nagepraat
over de gespeelde wedstrijden.
De winnaars van die dag waren
Ward en Roel Boumen, Sam en

Miranda Heldens en Raf en Geert
Brunen. De aanmoedigingsprijs
ging dit jaar naar Femke Crienen.
De sportiviteitsprijs naar Cas
Bongers.

Vacature

VRIJWILLIGE COACH
VOOR HET BEGELEIDEN
VAN STATUSHOUDERS

150 supporters uit Grashoek
hadden de reis naar Stramproy
gemaakt. Ook de aanhang van de
Zuid-Limburgers was van die grootte.
De roodhemden van FC RIA trapte
af, maar het was Grashoek dat het
initiatief nam. Freek van Oijen testte
doelman Loek Lamerichts met een
schuiver. Ook Bas Gloudemans kreeg
een goede kopmogelijkheid, maar de
bal ging net naast.
FC RIA had een goed gestaffelde
verdediging met veel lengte en kwam
het eerste kwartier zonder schade
door. Voor de roodhemden aanleiding
om het ook eens aanvallend te probe

ren. Het leidde zelfs tot een treffer. Tot
opluchting van Grashoek was buiten
spel geconstateerd, In de 25e minuut
raakte Erwin bij een vrije trap de lat.
De beste kans kreeg Erwin na een half
uur. Zijn subtiel lobje ging net over. Tot
de rust bleef het 0-0.
In de tweede helft betrok de hemel
boven het sportpark. De god van de
donder meldde zich. Bliksemflitsen en
donderslagen waren nog niet zodanig
om het spel stil te leggen. In de 63e
minuut kwam er een mokerslag voor
Grashoek. Youri Lebens kreeg iets te
veel ruimte en kopte de bal onhoud
baar voor keeper Koen in het net 1-0.

De geelzwarten drongen daarna
met wilskracht FC RIA terug. En tot
dolle vreugde van de Grashoekse aan
hang werd dat beloond. Marco Sijben
kopte de nat geworden bal via een
verdediger achter de FC RIA doelman,
1-1. De geelzwarten roken hun kans.
In de 88e minuut stond Jordi Luijten op
de goede plek en tikte de 1-2 binnen.
Uitzinnige taferelen bij de geelzwarte
aanhang. Verslagenheid bij FC RIA.
Grashoek weet zich zo verzekerd van
een jaar vierdeklas-voetbal.
Op zondag 16 juni is in de kantine
van SV Grashoek de receptie van 15.00
tot 16.30 uur. (Foto: Jac Haenraets)

Vorkmeer begeleidt statushouders, dat zijn asielzoekers
die als vluchteling worden erkend en het recht hebben om
in Nederland te blijven. Voor vluchtelingen is die eerste
periode als statushouder vaak ingrijpend en verwarrend.
Goede begeleiding en advies vergroot de kansen op een
succesvol verblijf in Nederland aanzienlijk.
Vorkmeer is op zoek naar vrijwilligers die statushouders in de
gemeente Peel en Maas willen begeleiden.
Wat houdt deze functie in?
Een coach begeleidt en ondersteunt een statushouder bij het
integreren in onze lokale gemeenschap, met als doel dat zij zich
zo snel mogelijk thuis voelen en zichzelf kunnen redden binnen
de Nederlandse samenleving.
Werkzaamheden
• Helpen bij de inrichting van het huis
• Een luistert oor bieden en een vertrouwensrelatie op bouwen
• Ondersteunen bij aanvragen van praktische zaken zoals
energie, zorgverzekering, huisarts, onderwijs, toeslagen, etc.
• Hen wegwijs maken binnen het dorp en de Gemeente Peel
en Maas
• Ondersteunen bij het vergroten van het eigen netwerk
De vrijwilliger die wij zoeken:
• Heeft goede sociale en communicatieve vaardigheden
• Heeft affiniteit met mensen uit andere culturen
• Is flexibel en geduldig
• Weet van aanpakken en kan zelfstandig zaken regelen
• Gaat integer om met vertrouwelijke informatie
• Weet een goede balans te vinden tussen betrokkenheid en
zakelijkheid
• Leeftijd: 18+
Wat biedt Vorkmeer jou?
Een stimulerende en uitdagende werkomgeving met ruimte
voor je eigen ontwikkeling. Volop mogelijkheden om meer te
leren over andere culturen. Een prettig en enthousiast team
waarin we elkaar ondersteunen. Alle vrijwilligers werken onder
begeleiding van een beroepskracht van Vorkmeer.

Jeugdteam Tonido kampioen
De jongens en meiden van het eerste Mix jeugdteam onder de 14 jaar van tennisvereniging
LTC Tonido uit Baarlo zijn kampioen geworden in hun klasse. Het team, dat haar wedstrijden op
zondag afwerkt, was te sterk voor de andere ploegen in de competitie en wist het kampioenschap
daarom binnen te slepen.

Meer info
Ben je geïnteresseerd in deze vrijwilligersfunctie? Dan zien wij
jouw telefoontje of mailtje graag tegemoet! Neem contact op
met Danielle Crommentuyn, d.crommentuyn@vorkmeer.nl
06-55 87 60 33

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

Daantje Lommen achtste
Door: Bonny Lommen
In evenementencentrum De Heuf in Panningen werd op zaterdag 8 en zondag 9 juni de Nationale Jeugdmeer
kampen Finale tafeltennis gehouden. Daantje Lommen uit Panningen eindigde uiteindelijk op de achtste plek.

MVC’19 JO8-1
wint beker
Na een lang bekerseizoen hebben de JO8-1 jongens uit
Maasbree in een bloedstollende finale tussen MVC’19 en HBSV de
KNVB-beker regio 3 gewonnen. Kenny, Izaak, Bram, Job, Loet,
Mats, Luca, Lenn met hun begeleiders Joe, Jens en Wiellie kunnen
zich nu gaan richten op de bekerwedstrijden op zondag 16 juni in
Uden, waar ze met drie andere regiowinnaars strijden om de
bokaal van de regio Zuid. “MVC is trots op dit team en wenst hen
heel veel succes”, aldus de Maasbreese vereniging.

In deze finale spelen twaalf beste
spelers per leeftijd in de categorie
jongens en meisjes. Daantje Lommen
uit Panningen kwam uit voor Westa
in Wessem die in de junioren groep
speelt. Daantje begon zaterdag goed
tegen drie hoog niveau spelers van
haar leeftijdsgroep, waar ze maar net
iets te kort aan kwam. Daarna kwam ze
een meid tegen die even sterk was als

haar. Helaas raakte ze over de rally’s de
controle kwijt. Daarna speelde ze twee
wedstrijden super en wist ze te winnen.
Haar doel was om twee wedstrijden
deze zaterdag te winnen en dat lukte.
Zondag begonnen alle deelnemers weer
fris opnieuw. Daantjes doel was om
minimaal één wedstrijd te winnen. De
eerste wedstrijd had ze goed gespeeld,
maar helaas wist de tegenpartij net

iets slimmer te spelen. Met een mooie
3-1 wint Daantje de tweede wedstrijd.
Daarna won ze nog met 3-0. In de derde
wedstrijd kwam Daantje met 2-0 voor,
maar verloor de wedstrijd toch met 2-3.
Daantje had haar doel bereikt. Ze kwam
binnen op plek tien en wilde graag in de
top-10 eindigen. Dit lukte ze uiteindelijk
en eindigde op een mooie achtste plek.
(Foto: Jordy Strijbos)

Heldense Ruiterdagen

Tweedaags ruiterfestijn
De Heldense Ruiterdagen vinden op zaterdag 15 en zondag 16 juni voor de 22e keer plaats. Hippisch centrum
De Vosberg in Panningen is al sinds jaar en dag de plaats van handeling voor het tweedaagse ruiterfestijn. De
organisatie is in handen van paardensportvereniging De Cavaliers. In totaal doen bijna 300 combinaties mee aan
de verschillende wedstrijden.
Op zaterdag start om 09.00 uur de
eerste combinatie. De springpiste wordt
bezet door achtereenvolgend de begin
ners, licht, midden, zwaar en dubbel
zwaar. Tegelijkertijd gaan de dres
suurruiters van start in vijf ringen. Op
zondag gaat het programma wederom
om 09.00 uur van start. De spring
piste wordt dan ingenomen door de

ADVERTENTIE W E E K
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springruiters van de klasse beginners,
gevolgd door de klasse licht. De beide
rubrieken tellen als selectie voor de
regiokampioenschappen in augus
tus. Rond de klok van 12.00 uur staat
de springpiste ter beschikking van de
ponyruiters van de klasse AB-beginners
tot de klasse D-zwaar. De dressuur
pistes worden dan bezet door de

pony-dressuurruiters. Voor de klein
tjes staat er een bixie-wedstrijd op het
programma. Hierbij kunnen ze kennis
maken met de ponysport en tevens
een proefje rijden.
Het gratis evenement vindt
plaats op het evenemententerrein
bij hippisch centrum De Vosberg in
Panningen.

Damesteam Tonido kampioen
De competitie in de derde divisie bleek voor het eerste damesteam van tennisvereniging LTC
Tonido uit Baarlo een te nemen horde. Het team wist zich namelijk tot kampioen te kronen. In de
wedstrijden op vrijdagavond toonden de dames zich de sterksten in de derde divisie.
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Slecht einde aan topseizoen
VV Kessel
Door: Juul van den Beuken, voetbalvereniging VV Kessel
Aan het seizoen van de hoofdmacht van VV Kessel kwam op pinkstermaandag 10 juni een einde. Als promovendus uit de vijfde klasse wist de ploeg zich te plaatsen voor de nacompetitie voor een plekje in de derde klasse. In de
tweede wedstrijd van de nacompetitie kwam een einde aan het sprookje door een 1-2 verlies tegen Spaubeek.
Een bomvol sportpark en warme
omstandigheden zouden het decor
moeten vormen van wat nogmaals
een prachtige voetbalmiddag moest
worden. Een volledig fitte en complete
selectie trad aan tegen Spaubeek.
Voor zowel de supporters van Kessel
als Spaubeek werd het 90 minuten
lang nagelbijten. In een wedstrijd
bomvol fouten werden in de eerste
helft op spaarzame momenten na
nauwelijks kansen gecreëerd. Kessel
kreeg de grootste mogelijkheid via
middenvelder Rick Peeters, maar zijn
inzet mistte kracht, waardoor het leer
vrij eenvoudig van de doellijn kon
worden gehaald.
De tweede helft zou meer spek

takel opleveren, met name in de
slotfase. Tien minuten voor tijd ont
brandde de wedstrijd. De inmiddels
ingevallen Bert Lenders wist plotseling
Willem Kruijk de vrije doortocht op het
doel van Spaubeek te gunnen. De pass
van Bert was op maat, maar de afron
ding van Willem des te beter. Zowaar
trof de eerste grote mogelijkheid van
de gehele middag doel. Kessel op 1-0
voorsprong.
Helaas voor de roodhemden ging
de voorsprong enkele minuten later
in rook op. Erik Meijers vuurde met
een knappe volley vanaf de rand van
het strafschopgebied op het Kesselse
doel. Kessel-verdediger Stan Peeters
probeerde zich nog voor het schot te

gooien, maar toucheerde de bal dus
danig dat deze vervolgens regelrecht
de bovenhoek in zeilde, 1-1.
In de absolute slotfase miste
Kessel nog een grote kans en daarna
volgde een rampzalig einde voor
Kessel. In de allerlaatste speelseconde
moest Bram Geraedts aan de nood
rem trekken na slordig balverlies.
De vrije trap die hierop volgde, werd
door Kessel-doelman Wouter Allard
slecht verwerkt, waardoor Glenn
Last namens Spaubeek de rebound
kon binnentikken, 1-2. Direct na de
late tegentreffer resteerde slechts
het eindsignaal. Grote vreugde aan
de kant van Spaubeek en een ware
deceptie voor Kessel.
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Hengelsport

Jos Janssen wint
wedstrijd Ruisvoorn
Door: hengelsportvereniging De Ruisvoorn Helden
De zevende wedstrijd van seizoen 2019 van hengelsportvereniging
De Ruisvoorn in Helden werd op zaterdagmiddag 8 juni gespeeld. De
strijd om de prijzen in de Hans Cox-wedstrijd vond plaats op de visvijver
Breeërpeel in Helden.
Na de loting gingen de deel
nemers om 14.00 uur aan de slag
voor de beschikbare prijzen. Na het
wegen van de individueel gevan
gen vissen, was de volgende uitslag
duidelijk: Martin Sanders eindigde
op de vijfde plek met een vis van

2.270 gram. Huub Maassen nam de
vierde plaats in met 2.670 gram.
De top drie ziet er als volgt uit: Math
Verhaeg (3.780 gram) op de derde
plek, Joris van Eekeren (4.660 gram)
op de tweede en de winst ging naar
Jos Janssen met 8.510 gram.

Voor onze eigen organisatie in Horst zoeken we een fulltime:

Accountmanager
personeelsbemiddeling
veehouderij
Servicegericht en commercieel bemiddelen van banen in de veehouderij stelt speciale eisen aan jouw persoon en kwaliteiten.
Heb jij het in je?
AB Werkt is uitzend-, detacherings-, payroll-bureau én HRadviseur voor Zuid-Nederland. Wij helpen mensen aan werk. En
werkgevers aan mensen. Wij zijn gespecialiseerd in agro, groenvoorziening, food, industrie en logistiek.

Heren 1 Tonido kampioen
Het eerste herenteam van tennisvereniging LTC Tonido uit Baarlo wist zich in de voorjaarscompetitie tot kampioen tot kronen. In de hoofdklasse hielden de mannen alle concurrenten achter zich en
pakten zo het kampioenschap.

Functieprofiel
Je werkt aan het onderhouden en uitbreiden van je klantenkring in
de varkens- en pluimveehouderij in de regio Noord-Limburg.
Je adviseert klanten over de passende inzet van personeel en
concreet maak je de juiste match tussen medewerker en opdrachtgever. Door je brede kennis van de branche en je uitstekende
netwerk slaag je er in oplossingen te vinden voor soms verrassende en urgente problemen. Dit alles in samenwerking met een
accountteam vanuit ons kantoor in Horst.

Solliciteer direct!

Enthousiast geworden? Verras ons dan met je sollicitatie
via rbaeten@ab-werkt.nl, o.v.v. ‘accountmanager veehouderij Horst’. Meer informatie? Kijk op ab-werkt.nl/
accountmanagerHorst. Recruiter Remy is ook
telefonisch te bereiken: 06 - 55 16 46 13

Vv Helden JO17-3 kampioen
In de vierde klasse is vv Helden JO17-3 kampioen geworden op zaterdag 25 mei. Tegen Baarlo
JO17-2 hield de club uit Helden de eerste plek vast door gelijk te spelen met 1-1 op het sportpark
van Baarlo.

Wat pakken we vandaag aan?

AB Werkt Horst
Spoorweg 6 | 5963 NJ Horst | ab-werkt.nl
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In Sevenum

Eerste plek voor Gaby
Versleijen
Door: paardensportverenigingen De Maasruiters, Caprilli en De Cavaliers
Gaby Versleijen van PSV Caprilli uit Panningen heeft tijdens het pinksterweekend in Sevenum een eerste prijs
gepakt. Ze was met Maurik’s Iggy Azalea de beste bij de pony’s in de klasse dressuur DE B in de tweede proef
met 190 punten.

Gaby Versleijen in actie (Foto: Kirsten Voesten)
Op maandag verschenen in
Sevenum van Caprilli bij de paar
den John en Henriëtte Steeghs in de
ring. Henriëtte nam met Jenzo S (Enzo
Ferrari Texel) deel in de klasse dres
suur L1. Het leverde in de eerste proef
met 205 punten de derde prijs op
en de tweede proef wonnen ze met
200 punten. John nam met Gesture S
(Moorlands Bodyguard) deel aan de
klasse dressuur Z1 en behaalde met
234,5 punten de derde prijs.

Springwedstrijd
PSV Beesel
In Reuver werd in het pinkster
weekend een springwedstrijd geor
ganiseerd door PSV Beesel. Zaterdag
kwamen de paarden aan de start.
Kevin Steeghs met Imero van De

Maasruiters uit Kessel behaalde de
derde prijs in de klasse M. Zondag
was het de beurt aan de ponyrui
ters. Voor Tess Gubbels met Skippy vd
Veldehoeve was er de overwinning in
de klasse CB. Cheyenne Heymans met
Amadeus behaalde in de klasse AB B
een derde prijs. Lotte Hermans met
Apache wist de derde prijs te behalen
in de klasse D-Z.
Ilse Steijvers van De Cavaliers uit
Panningen nam deel aan een dres
suurwedstrijd te Nederweert en wist
daar twee keer de overwinning te
behalen met Bo in de klasse D- B/
L1. Gesprongen werd er door de
Cavaliers in Sevenum en Reuver. In
Sevenum was er in de klasse B een
overwinning voor Vivian Vestjens met
Coconut Pearl. Janine Maassen haalde
in de klasse L de overwinning binnen

met Hevade en een derde prijs met
Jelena.
Linda Peeters reisde af naar
Reuver en behaalde een 2e prijs in de
klasse B met Gentlemen.

Jorrit Hendrix U11 Tournament

Ajax wint opnieuw
Door: voetbalvereniging SV Panningen
Ajax heeft voor het tweede jaar op rij het Jorrit Hendrix U11
Tournament gewonnen in Panningen. De ploeg uit Amsterdam versloeg
AZ in de finale met 2-0. Het toernooi werd gehouden op zaterdag 8 en
zondag 9 juni.

Anderlecht werd derde en
Feyenoord vierde. Borussia
Mönchengladbach ging er vandoor
met de fairplayprijs als sportiefste
team. De Speler van het Toernooi
werd Ajax-speler Pharell Nash. De
beste Keeper van het Toernooi werd

doelman van PSV, Kane Aerts. Het
Jorrit Hendrix U11 Tournament is een
voetbaltoernooi met topclubs voor
spelers onder de 11 jaar. Het toer
nooi werd voor de vierde keer geor
ganiseerd op de voetbalvelden van
SV Panningen. (Foto: Glenn Bremmers)

Dressuur
in Hunsel
In Hunsel werd er dressuur verre
den en hier behaalde Cynthia Louwers
een tweede prijs in de klasse L1 met
Ilian, Anouk Neefs nam twee keer
de overwinning mee naar huis in de
klasse M2 met Guess, Hanna Neefs
wist een overwinning te behalen in
de klasse D-M1 met Don Diamond.
Romee Neefs wist een overwinning
en een tweede prijs te behalen in
de klasse D-B met Oberlina van de
Beekerheide.

Nieuwe grasmaaier? Lozeman heeft wat u zoekt
Bij Lozeman Tuinmachines kunt u terecht voor alle soorten maaimachines voor elk soort gazon.
Wij hebben de nieuwste modellen robotmaaiers, loopmaaiers, zitmaaiers en trimmers van
diverse merken. Bezoek onze showroom voor vrijblijvend advies of een demonstratie.

Mix-team Tonido
kampioen
Lozeman Tuinmachines | Markt 14 | 5973 NR Lottum | 077-4632341 | www.lozeman.nl

Het tweede mix-team van tennisvereniging LTC Tonido uit
Baarlo is kampioen geworden. In de derde divisie was het team
te sterk voor de concurrentie en ging met de titel aan de haal.
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Mozaïeken Baarlo Kreatief

Onthulling kunstwerken Baarlo
Steengoed!
Een groepje internationale beeldhouwers maakte bijna een jaar geleden een kunstwerk uit een groot blok
natuursteen. Dat deden ze in het kader van 800 jaar Baarlo en Baarlo Steengoed!, een drie weken durend symposium.
Op zondag 16 juni worden de zes kunstwerken onthuld op hun locatie en worden ze overgedragen aan de Baarlose
gemeenschap. Tussendoor worden drie levensgrote mozaïeken onthuld die gemaakt zijn door Baarlo Kreatief.
De kunstwerken werden na het
symposium opgeslagen om ze te kun
nen onthullen tijdens het 800-jarig
bestaan van Baarlo. De onthulling
begint om 13.30 uur op de kasteel
weide aan de Baron van Erplaan, bij
de gespleten openingssteen. Na het
openingswoord worden alle kunstwer
ken één voor één onthuld. Dat gebeurt
telkens door de dichtstbij wonende
Baarlonaren. Het laatste beeldhouw

werk wordt onthuld door gouverneur
Theo Bovens en burgemeester Wilma
Delissen-van Tongerlo. Rond 16.00
uur wordt de dag afgesloten bij de
Engelbewaarder.
Tussendoor vindt om 14.25 uur bij
wasplaats De Sprunk de onthulling van
drie levensgrote mozaïeken plaats. De
leerlingen van groep 5 van de twee
Baarlose basisscholen werden door
Baarlo Kreatief gevraagd een ontwerp

te maken voor de mozaïeken met als
thema ‘Typisch Baarlo’. Uit die ontwer
pen heeft Baarlo Kreatief twee ont
werpen gekozen en de werkgroep zelf
maakte ook een ontwerp.
De groepen 5 hebben ieder
op twee woensdagen de mozaïe
ken gemaakt. Die zijn verder door
Baarlo Kreatief afgewerkt en geschikt
gemaakt om zo een aantal jaar ten
toongesteld te worden in Baarlo.

Vijfde editie

WK PloeteRun in Beringe
Zaalvoetbalvereniging Beringe organiseert op zondag 16 juni de vijfde editie van het WK PloeteRun.
Deelnemers gaan over een parcours met water en modder. Het parcours start op het kerkplein in Beringe.
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Deel opbrengst naar goede doel

Zomermarkt bij
De Ringoven
Ontmoetingsplaats De Ringoven in Panningen organiseert op vrijdag
14 juni een Zomermarkt. Het thema is Samen groeten en ontmoeten.
Een deel van de opbrengst gaat naar het goede doel Kidzz en Armoede.
Er zijn verschillende eetkraampjes
op de Zomermarkt te vinden. Met een
strippenkaart kunnen bezoekers de
kraampjes afgaan en allerlei cultuur
gerechten proeven. Daarnaast zijn er
een aantal live optredens. Aan de jon
gere generatie is ook gedacht. Er zijn

verschillende kinderactiviteiten.
Het goede doel, Kidzz en Armoede,
verzorgt activiteiten voor kinderen
die het niet breed hebben. Een deel
van de Zomermarkt gaat naar het
goede doel. De markt is geopend van
14.00 tot 19.00 uur.

Natuurpark Koningslust

Kerkuilen geringd in
Vlakbroek
In Natuurpark Vlakbroek in Koningslust zijn op dinsdag 4 juni kerkuilen geringd. De stichting die het natuurpark beheert, verzorgt het ringen
en registreren. Het ringen wordt gedaan om zo te weten waar de kerkuilen zich ophouden. In het natuurpark huist al jaren een nest kerkuilen.
Dit keer waren er zes gezonde, jonge uilen geboren in Koningslust.
De jonge uilen waren volgens
Stichting Natuurpark Vlakbroek niet
onder de indruk van het ringen
en de publieke belangstelling. “Ze
lieten het ringen en bewonderen
rustig toe.” Na het ringen werden
de jongen behoedzaam teruggezet
in hun vertrouwde nest. “De uilen

ouders komen hun jongen regel
matig voeren en het zal niet lang
meer duren of de jonge uilen zullen
zelf op jacht gaan voor hun voed
sel. Hun prachtige verenkleed zal
voltooid zijn en klaar om de wijde
wereld te verkennen”, aldus de
stichting.

Thomas a Kempis-groep

Lezing over
mgr. Schraven
De jeugd van 5 tot en met 14 jaar
kan meedoen aan de PloeteRuns van
2,5 kilometer. Voor de (jong) volwas
senen vanaf 15 jaar staan er gedu
rende de dag drie runs van 2,5, 5 en
7,5 kilometer op het programma. Ook
bestaat de mogelijkheid om mee

te doen aan de Family Run, waarbij
ouder en kind samen deelnemen.
De mud runs hebben verschillende
uitdagingen voor de deelnemers die
door inzet en samenwerking overwon
nen worden. Opgeven kan tot uiterlijk
vrijdag 14 juni. WK Ploeterun doneert

een gedeelte van haar opbrengst aan
stichting KidzBase, een stichting die
kleur brengt aan het leven van kinde
ren die door een verstoorde thuissitua
tie niet meer kunnen opgroeien in hun
eigen gezin. Voor meer informatie, kijk
dan op www.wkploeterun.nl

IVN Helden e.o.

De Thomas a Kempis-groep houdt op maandag 17 juni een lezing in
Baarlo. In het kerkzaaltje aan de Markt in Baarlo komt Vincent
Hermans, secretaris van de Mgr. Schraven Stichting, een lezing geven
over, niet verwonderlijk, moseigneur Schraven. Die was missionaris en
bisschop in China en kreeg bekendheid door het beschermen van
meisjes voor het Japanse leger.
Monseigneur Schraven werd
geboren in Lottum en groeide
op in Broekhuizenvorst. Hij
werd opgeleid tot priester bij de
Heren Lazaristen in Panningen.
Na zijn opleiding vertrok hij als
missionaris naar China, waar
hij later bisschop werd. In 1937

weigerde Schraven vrouwelijke
vluchtelingen af te staan aan het
Japanse leger als ‘troostmeisjes’.
Hij en acht metgezellen werden
om die reden gemarteld en
vermoord door het Japanse leger.
De lezing over de missionaris
begint om 20.00 uur.

Speuren in n
 atuurgebieden
De florawerkgroep van IVN Helden e.o. gaat op zondag 16 juni op pad om soorten planten en bloemen in de
natuurgebieden van Peel en Maas te inventariseren. Deze dag zijn natuurgebieden Kwakvors en Scherliet aan de beurt.
Geïnteresseerden die meer te
weten willen komen over wilde plan
ten en bloemen kunnen zich aan
melden voor de activiteit. Tijdens de

wandeling zijn er ook leden aanwezig
van het IVN die de deelnemers weg
wijs maken in de wereld van planten
en bloemen. De tocht vertrekt om

vintage • industrieel • brocante

09.00 uur bij het IVN-gebouw aan de
Kloosterstraat in Helden. Voor meer
informatie, stuur dan een mail naar
florawerkgroep@ivnhelden.nl

2
2.500lomop
kring

Koffie met Jos Peeters
De volgende editie van Koffie met... in Baarlo vindt plaats op maandag 17 juni. Ook deze keer is de bibliotheek in Baarlo de plaats van handeling voor het informele gesprek met een expert uit een bepaald vakgebied.
Deze keer is imker Jos Peeters te gast.
“Koffie met... is een laagdrempe
lige bijeenkomst waarbij de bibliotheek
haar klanten uitnodigt om samen aan

tafel te gaan en onder het genot van
een kopje koffie in gesprek te gaan met
een gast”, aldus de bibliotheek. Kletsen

met Jos Peeters is mogelijk tussen
10.30 en 11.30 uur. De deelname is gra
tis en aanmelden is niet nodig.

Kringloopspullen ophalen of ontruimen?

Bel 0475 440568

voor een afspraak

J.F. Kennedylaan 260 - Panningen - allerhande-panningen.nl
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Agenda t/m 20 juni 2019
do
13
06

Kienmiddag

vr
14
06

Zomermarkt

Muziek onder de Toren
met Die Zwei Dörfer

Tijd: 13.30-17.30 uur
Organisatie: KBO Panningen
Locatie: gemeenschapshuis In Kepèl Panningen

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

zo
16
06

Tijd: 14.00-19.00 uur
Locatie: ontmoetingsplaats De Ringoven

Kermis Egchel t/m 17 juni

za
15
06

Lezing over mgr. Schraven

di
18
06

Mutin-Cavaillé-Coll orgelconcerten

wo
19
06

Rabobank Jeugdvierdaagse
(t/m 22 juni)

Vaderdag Slootjesdag
Tijd: 09.00 uur
Organisatie: IVN Helden
Locatie: vertrek IVN-gebouw Kloosterstraat Helden

Flora-inventarisatie Kwakvors/
Scherliet Grashoek

Tijd: 15.00 uur
Locatie: tent café Bej Manders Egchel

ma
17
06

Tijd: 09.00 uur
Organisatie: IVN Helden
Locatie: verzamelen bij bankje op Kwakvors Grashoek

Repair Café Maasbree

Wandeling IVN Helden e.o.

Tijd: 10.30-13.00 uur
Organisatie: Stichting Repair Café Peel en Maas
Locatie: bibliotheek Maasbree

Tijd: 09.00 uur
Organisatie: IVN Helden e.o.
Locatie: IVN-gebouw Helden

Muziek onder de Toren
met The Old-timers

WK PloeteRun

Tijd: 20.00 uur
Locatie: kerkzaaltje aan de Markt Baarlo

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Orgelkring Peel en Maas
Locatie: kapel Missiehuis Lazaristen Kerkstraat 8,
Panningen

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

Tijd: 13.00 uur
Locatie: kerkplein Beringe

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

Open dag tennisvereniging
LTC Tonido

Onthulling kunstwerken Baarlo
Steengoed!

Jouw agendapunt hier?

Tijd: 14.00-16.00 uur
Locatie: tennisvereniging LTC Tonido Baarlo

Tijd: vanaf 13.30 uur
Organisatie: 800 jaar Baarlo
Locatie: kasteelweide Baarlo

Wil je de activiteiten van jouw organisatie
ook in deze agenda zien? Mail je agendatip naar
redactie@hallopeelenmaas.nl
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Voorkom bacteriën
en huisstofmijt

Ramen / Deuren / Rolluiken
Zonwering / Horren
06 53 11 91 52
WWW.ALKURADE.NL

edden

Laat uw dekbed
regelmatig reinigen!

Tel. 077-3072462
vanhalstomerij.nl/gordijnen

Wil je na je vakantie starten met een nieuwe uitdaging, zoek jij een afwisselende baan,
werk je graag met een natuurproduct en samenwerkend in een professioneel team?
Wij zijn op zoek naar een

Office Manager

(± 36 uur per week)

Als office manager ben je bij ons de spin in het web, met verantwoordelijkheden op
het organisatorische, commerciële en administratieve vlak.

Vlees met smaak
Dat is ons motto!

Jouw competenties:
• Kennis van Word, Excel, Outlook en de talen NL, ENG en DU.
• Ambitieus, accuraat, zelfstandig en flexibel.
Wij exporteren tuinplanten naar klanten
in geheel Europa, de tuinplanten worden gekweekt
in potten, in kassen en op speciale velden.

Aanbieding:

Kogelbief
Ribeye

Openingstijden:
dinsdag en donderdag
10.00-15.00 uur
vrijdag
10.00-17.00 uur
zaterdag
08.30-13.00 uur

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

www.herefords.nl

De tuinplantensector biedt vele
toekomstmogelijkheden.
Voor een impressie van ons bedrijf
zie de website of maak een afspraak.
Je kunt schriftelijk reageren per mail.
Stuur je CV en/of diploma’s mee.

www.leendersplants.nl | info@leendersplants.nl
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Vincentiusparochies
Parochie Beringe
Misintenties NL21 RABO 0141939583
El Jacobs-Sturme Peelstraat 39
T 077 307 17 88 s.jacobs39@ziggo.nl
Spreekuur
Iedere dinsdag van 10.30 tot
11.30 uur in de sacristie.
Kerkdiensten
Zondag 16 juni
H. Mis 09.30 uur
Woensdag 19 juni
H. Mis 09.00 uur sacristie
Overleden: Hein Ghielen, 81 jaar

Parochie Egchel
Misintenties NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
T 077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 9 juni
H. Mis Pinksteren 11.00 uur t.i.v.
Hay Manders (b.g.v. verj);
Zondag 16 juni
Geen H. Mis
Zondag 23 juni
H. Mis 11.00 uur
Overleden: Lies Gielen-Heijnen,
90 jaar

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 16 juni
11.00 uur Zang Herenkoor
Lectoren: Mevr. Els Hanrats – Dhr.
Jacques Bouten
Intenties: Jaardienst Kuub Kessels en
Fien Kessels-Berden. Jaardienst Netje
Hendrix-Peeters en Handrie Hendrix.

Parochie Grashoek
Misintenties NL24 RABO 0141910526
A. Cruijsberg T 077 307 52 93
Spreekuur in kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
Zaterdag 15 juni
H. Mis 19.00 uur Uit dankbaarheid
Zondag 23 juni
H. Mis 11.00 uur t.i.v. Theodora
Schoeber (jaardienst), Tinus
Spreeuwenberg en Wiel
Spreeuwenberg

Parochie Helden
Misintenties NL61 RABO 0120795094
pastorie Rochusplein 3
T 077 3071488,
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur
donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
Vrijdag 14 juni
Viering voor de vormelingen van
groep 7 en 8 van Helden en Panningen
in de kerk van Panningen: 19.00 uur
Zondag 16 juni
H. Mis 10.00 uur – herenkoor- t.i.v.
voor onze vaders en overleden vaders;
Felix Bruijnen en Catharina BruijnenDriessen en overl. fam.; Leo Nelissen

Mededelingen
Overleden
Hay Engels, Dubbroek 2, 88 jaar
Truus Peeters-Timmermans, Spilstraat
7, 90 jaar

Parochie Kessel
Gezinsbijdrage NL39RABO0125305311
Pastorie Dorpstraat 13 T 077 462 12 65
E lajverhaag@parochiekessel.nl
Kerkdiensten
Zaterdag 15 juni
19.15 uur Hoogmis voor de parochie..
Woensdag 19 juni
9.00 uur H.Mis voor de zieken van de
parochie.

en To Nelissen-Lemmen; overleden
ouders Mia Jacobs-Heijnen en Jeu
Jacobs en zoon Peter;

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
Kerkdiensten
Zaterdag 15 juni
Geen H. Mis
Zondag 16 juni
H. Mis Eerste H. Communie 10.00 uur

Parochie Meijel
Misintenties
NL16 RABO 0133405613
Pastorie Kerkstraat 5
T 077 466 18 50
W www.parochiemeijel.nl
Spreekuur
maandag 19.30 tot 20.00 uur en
donderdag van 11.00 tot 12.00 uur
joke.holscher@gmail.com
Kerkdiensten
Donderdag 13 juni
9.00 uur H. Mis t.i.v. de overledenen
9.30-10 uur Stille Aanbidding

Zaterdag 22 juni
19.15 uur. Feest H.Sacrament.
Na de H.Mis processie in de kerk.

Parochie Baarlo
Misintenties NL31RABO0103903860
Pastorie Markt 3
T 077 477 12 75
E kapelaan@parochiebaarlo.nl
W www.parochiebaarlo.nl
Kerkdiensten
Zaterdag 15 juni
17.00 uur Gebedsdienst in het
Verzorgingshuis Ter Borcht.
Zondag 16 juni
9.30 uur H. Mis. Zang: Herenkoor.

T 077 477 25 71

WWW.G-HELDENS.NL
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Zondag 16 juni
H. Mis H. Drie-eenheid 11.00 uur met
herenkoor t.i.v. Jo Relou-v.Stiphout
(coll); Ger Koopmans (coll); Annie van
der Elsen-v.d. Heurik (jaard); uit dank
baarheid
Maandag 17 juni
18.30 uur Stille Aanbidding
19.00 uur Rozenkrans
Dinsdag 18 juni
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen.
Aansluitend Koffiedrinken.
Donderdag 20 juni
9.00 uur H. Mis t.i.v. de overledenen
9.30-10 uur Stille Aanbidding

Zaterdag 15 juni
H. Mis 19.00 uur – gemengd koor
t.i.v. Harrie v.d. Beuken (jaardienst);
Joep Chatrou (vw. verj.)
Zondag 16 juni
H. Mis Missiehuis 10.30 uur
Dinsdag 18 juni
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Woensdag 19 juni
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Donderdag 20 juni
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Vrijdag 21 juni
H. Mis 09.00 uur dagkapel

Parochie Panningen

www.vincentiusparochies.nl

Misintenties NL44 RABO 0141900660
Parochiecentrum Wilhelminastraat 14
T 077 307 13 88
info@parochiecentrumpanningen.nl
Open maandag-, woensdag-,
donderdag- en vrijdagochtend van
08.30 uur tot 11.30 uur
Kerkdiensten
Donderdag 13 juni
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Vrijdag 14 juni
H. Mis 09.00 uur dagkapel
H. Vormsel Helden/Panningen 19.00 uur
– m.m.v. Jongerenkoor uit Blerick

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

Pierre Rooyakkers en Dien RooyakkersPijls v.w. verjaardag.
Cor Driessen wegens Vaderdag.
Donderdag 20 juni
8.30 uur H. Mis.

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

Parochie Kessel-Eik
Misintenties NL41RABO0125300522
L. Timmermans
T 077 462 16 78
Kerkdiensten
Zondag 16 juni
9.30 uur Jaardienst Louis Maas en Trui
Maas – Geelen.
Zondag 23 juni
9.30 uur Jaardienst Ton Muurmans.

Misstipendium zon- en feestdagen
€ 25,00 | door de week € 10,00

Kerkbestuur
secretaris Arno Houwen
077 462 17 50
houwenarno@gmail.com
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Tummers

Voor de liefste vader
va n de wereld!
VADERDAG
16 JUNI

NU MET GRATIS
MELKOPSCHUIMER
T.W.V. €99,-

Espresso-apparaat / D4

699,-

De Jura D4 is een machine voor echte koffiepuristen. U zet met uw favoriete koffiebonen
eenvoudig een of twee koppen espresso of koffie van koffiebarkwaliteit met volle, rijke aroma’s.
Ook smart te maken voor bediening via app, informeer in de winkel.

Voor papa’s met
prikkende baa rden!

14,95

74,95

Scheerapparaat / S3520

Trimmer / NT3160

• Droog scheren • ComfortCut messysteem

• Voor al uw gezichtshaar • Afspoelbaar

Stereo-set

Scheerapparaat / S7930
• Speciaal voor de gevoelige huid • Voor nat en droog scheren
• SkinGlide-ringen met microbolletjes voor soepeler glijden

HUP, HOLLAND,
HUP!

SCPM250EGK
• Stream draadloos muziek
via Bluetooth
• Volle bas en heldere klank
• Afspelen via USB

119,-

155,-

59,-

10 43
9 ’’
cm

17,95

199,-

99,-

Blu-ray speler / BDPS1700
• Bekijk uw favoriete films in HD-kwaliteit

4K

ULTRA HD

99,-

79,-

SMART

599,4K TV / KD43XF7096

479,-

• Volg de oranje leeuwinnen in schitterende 4K beeldkwaliteit
• 43 inch (109 cm) • Smart TV • ClearAudio+

Tummers

NIEUW!

7 winkels in Limburg: Roermond - Weert - Panningen - Tegelen - Echt - Heythuysen - Horst

Kijk voor de openingstijden en adressen op www.eptummers.nl
Volg ons ook op Facebook: tummerselectro

