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Jeugdige stappers
Ze zijn misschien nog te jong om op stap te gaan, maar stappen kunnen ze zeker, de vele kinderen die zich aan de Rabobank Jeugdvierdaagse waagden. De eerste dag,
woensdag 19 juni, werd nog afgelast vanwege het noodweer dat over Nederland trok, maar de overige dagen konden gewoon doorgaan. Op de afsluitende zaterdag was
het zelfs zo zonnig dat verschillende mensen aan de rand van de route verkoeling brachten door de tuinsproeiers aan te zetten. Het was alweer de 54e editie van de
jeugdvierdaagse. Ruim 1.950 wandelaars mochten op zaterdag hun medaille in ontvangst nemen toen ze, voorafgegaan door schutterij Sint Lambertus, het centrum van
Panningen in liepen als afsluiter van het traditionele defilé. De Rabobank-wisselbeker werd gewonnen door basisschool De Springplank uit Koningslust.

Huisvesting op circuit

De Berckt mag arbeidsmigranten verhuizen
Vakantiepark De Berckt mag de arbeidsmigranten die nu nog op het campinggedeelte verblijven, verhuizen
naar het naastgelegen voormalig racecircuit. Dat heeft de gemeenteraad van Peel en Maas beslist tijdens de
raadsvergadering van dinsdag 25 juni. Een ruime meerderheid stemde voor het plan om een vergunning af te
geven voor de huisvesting op het circuit.
Gemeente Peel en Maas stemde
al in 2016 in met een verhuizing
van de arbeidsmigranten. Daarna
ontstond onenigheid tussen eigenaar van vakantiepark De Berckt,
Oostappen Groep, en de gemeente.
De huisvesting van de arbeidsmigranten werd vervolgens door de
gemeente steeds gedoogd met tijdelijke vergunningen. De partijen
gingen opnieuw in gesprek, waarna
het onderwerp weer bij de gemeen-

teraad kwam te liggen.
De partijen van de gemeenteraad
stemden dinsdag 25 juni allemaal, met
uitzondering van PvdA/GroenLinks,
in met het plan voor de verhuizing.
Frits Berben van PvdA/GroenLinks liet
weten dat de partij een combinatie
van recreatie en arbeidsmigranten niet
ziet zitten. “Wij hebben grote zorgen
dat de huisvesting van arbeidsmigranten bij De Berckt een probleem gaat
blijven, zoals we ook gezien heb-

ben bij vakantiepark BreeBronne in
Maasbree. Wij denken dat huisvesting
op deze manier niet kan.”

175 verblijfseenheden
realiseren
Op het circuit is plek voor zevenhonderd migranten. Net zoveel als nu
op het recreatieterrein wonen. Om die
mensen te kunnen huisvesten, moeten
175 verblijfseenheden gerealiseerd

worden op het circuit. De verhuizing
moet voor het einde van het jaar
gerealiseerd zijn, liet wethouder Paul
Sanders nogmaals weten. “Wij gaan er
strak opzitten dat dit ook daadwerkelijk gerealiseerd wordt.”
Oostappen Groep moet volgens
de regels ook een maatschappelijke
bijdrage leveren aan de arbeidsmigranten. Het bedrijf geeft aan dat te
doen door een ontspannings- en ontmoetingsruimte in te richten, waar de
bewoners ook taalcursussen kunnen
volgen. Daarnaast zegt Oostappen te
gaan zorgen voor één vast aanspreekpunt voor de bewoners en wil ze,
samen met de werkgevers, onderzoe-

ken of er fietsen beschikbaar gesteld
kunnen worden aan de bewoners,
of dat het mogelijk is op vaste tijden
vervoer te regelen naar winkelvoorzieningen in de dorpskern
Met de komst van de arbeidsmigranten komt er een definitief einde
aan circuit De Berckt. Op het terrein
hebben door de jaren heen onder
meer tennis-, kart en paardenwedstrijden plaatsgevonden. De grootste
bekendheid kreeg het terrein door
de stockcarraces van 1964 tot en met
1998. Daarvan vonden er ieder jaar
zo’n tien plaats. In 1987 vond eenmalig het bekende festival Pinkpop
plaats op circuit De Berckt.
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Presentatieavond in DOK6

Babbelen over religie’s en Isme’s
Het zat Mounir Kasmi uit Panningen niet lekker, al die angst, wantrouwen en vooroordelen over extremisme, radicalisme, terrorisme en idealisme. Het is de afgelopen jaren een soort taboe geworden om over dit
soort onderwerpen te praten. Daarom organiseert Kasmi een presentatieavond op donderdag 27 juni in DOK6 in Panningen om met mensen in
gesprek te gaan over deze spanningen.
De afgelopen jaren is er nogal
wat gebeurd op gebied van extremisme, radicalisme, terrorisme en
idealisme. Zo waren de aanslagen in
Christchurch in Nieuw-Zeeland en de
gruwelijke actie bij Charlie Hebdo.
Door onder andere die gebeurtenissen in de 21e eeuw werd de samenleving opgeschrikt, en zijn er allerlei
vooroordelen ingeslopen. Het idee
om een presentatieavond te organiseren over dit soort onderwerpen,
is onder andere ontstaan tijdens
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Kasmi’s studie Islam Theologie. “Je
merkt gewoon dat de samenleving
verhardt”, vertelt hij. “Er heerst veel
negativiteit en toenemende polarisatie over onderwerpen als radicalisme en terrorisme. Ik wil door
middel van deze bijeenkomst in
DOK6 die negatieve energie omzetten in positieve dingen. Daarom
moeten we met elkaar in gesprek.”

Gebrek aan
kennis
Het probleem zit hem er volgens Kasmi vooral in dat mensen
niet over dit soort onderwerpen met
elkaar praten. “Je ziet het allemaal
op het nieuws, maar je gaat echt
niet met iemand op straat praten
over terrorisme, dat doe je gewoon
niet. Daardoor is er een soort kloof
ontstaan.” Wat ook meespeelt volgens Kasmi is het gebrek aan kennis
bij veel mensen als het gaat over de
verschillen tussen geloof en cultuur.
“Ik ben moslim en ik dacht dat ik
veel wist van mijn geloof. Maar toen
ik bezig was met mijn opleiding,
kwam ik erachter dat er een oceaan
was aan hoe veel we niet weten
van het geloof. Ik kende maar een
druppel van de Islam.”

Keppel of
een djellaba
Die spanningen zijn volgens
Kasmi in heel Nederland te voelen,
ook in de gemeente Peel en Maas.
“Het valt hier nog redelijk mee hoor

op gebied van criminaliteit. Peel en
Maas is een best brave gemeente.
Maar als je meer richting de stad
gaat, verandert dat wel. Het is wel zo
dat mensen raar opkijken als iemand
door het centrum van Panningen
loopt met een keppel of een djellaba
(lang, los gewaad met lange mouwen dat wordt gedragen door vooral
Marokkanen, red.). Neem nu de
djellaba als voorbeeld, vaak wordt
er snel een link gelegd met moslims, terwijl het kleed niet meteen
te maken heeft met het geloof, maar
het ook een culturele traditie is.”
Onder andere dit voorbeeld en soortgelijke casussen passeren de revue
tijdens de presentatieavond. “Ik vind

het fijn om dan met het publiek in
gesprek te gaan en te horen hoe zij
erover denken.”
De avond in DOK6 is voor iedereen te bezoeken. Dat betekent dat
iedereen welkom is. “Ik hoop dat
de zaal gevuld is met een diverse
groep mensen. Dat is ook precies
de bedoeling van de avond: iedereen hoort erbij in deze samenleving, ongeacht geloof, opvatting of
achtergrond. Het is de bedoeling
dat we elkaar gaan begrijpen en
van elkaar kunnen leren. Daarnaast
is het ook belangrijk dat het stukje
bewustwording bij mensen goed
overkomt. Zo halen we de vooroordelen weg, we weten nog zo weinig

van elkaar.”
De avond start om 19.00 uur met
een inloop waarna iedereen een
half uur later wordt verwelkomd.

Isme’s
Daarna zal Mounir Kasmi een
presentatie geven die over onder
andere vooroordelen wegnemen
en kennis overdragen gaat. Na de
pauze volgt een volgende presentatie waarna het publiek met de
gastlezers in dialoog gaat. De avond
sluit af rond 22.00 uur. De avond
staat in het thema van religies en
Isme’s (staat voor onder andere
extremisme, radicalisme, terrorisme
en idealisme, red.).

KAFRA Housing

Plan voor arbeidsmigranten
aan Midden Peelweg
Arbeidsmigrantenhuisvester KAFRA Housing heeft een plan ingediend bij gemeente Peel en Maas voor de opvang van 316 arbeidsmigranten.
De 79 mobile homes moeten naast de Midden Peelweg komen in de buurt van de McDonalds dicht bij de opritten naar de A67. Op woensdag 26 juni
vond een bijeenkomst plaats voor omwonenden en raadsleden over het plan.
KAFRA Housing, voortgekomen
uit OTTO Workforce, wil gebruikmaken van dezelfde ontsluiting aan de
Midden Peelweg als de McDonalds.
Het moet een tijdelijk wooncomplex worden voor short-stay met 79
mobile homes die allemaal plek bieden aan 4 personen. Iedere mobile
home heeft aparte slaapkamers, een
eigen woonkamer, een open keuken en een eigen douche en toilet.
Er moeten fitnessfaciliteiten komen
op het terrein en KAFRA gaat zorgen
dat er 24/7 beheer aanwezig is.
Voordat het plan ten uitvoer
wordt gebracht, gaat KAFRA eerst
in gesprek met omwonenden en
de bedrijven die in de buurt lig-

gen. “Uit de bijeenkomsten moet een
klankbordgroep voortvloeien die mee
gaat denken met ons”, vertelt woordvoerder Frank van Gool.

Opmerkingen
klankbordgroep
meenemen
“Wij snappen ook heel goed dat de
omwonenden sceptisch zijn en dat het
plan niet met applaus ontvangen gaat
worden. Daarom willen we graag de
opmerkingen van de klankbordgroep
meenemen in het plan. Wat er verwacht wordt en wat de na- en voordelen zijn van de huisvesting. Met hun

ideeën kunnen we het plan verfraaien.”
Van Gool denkt dat het weiland
schuin achter de McDonalds een
kansrijke positie is voor een wooncomplex. Zo is de ontsluiting met de
Midden Peelweg en A67 prima in
orde, aldus Van Gool. “Het ligt ook
ver van de woonkernen af. Dat kan er
voor zorgen dat arbeidsmigranten die
maar een paar maanden hier verblijven, niet in een huurhuis in een dorp
terecht komen. Die woningen kunnen
dan naar lokale mensen gaan. Ik denk
dat we het er allemaal over eens zijn
dat arbeidsmigranten nodig zijn om
alle banen te vullen en wij denken
dat dit een prima locatie is om een
wooncomplex met goede faciliteiten

neer te leggen om de arbeidsmigranten te huisvesten.”

Gesprek
omwonenden
KAFRA gaat nog verder in
gesprek met omwonenden en de
gemeente moet nog beslissen
over het plan. Wanneer het wooncomplex daadwerkelijk gebouwd
kan worden, is nog niet bekend.
“In principe kun je zo’n complex in
een jaar hebben staan, maar we
willen eerst dat de omgeving het
eens is met de plannen”, aldus Van
Gool. “Daar gaan we nu mee aan
de slag.”
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Studenten onderzoeken grafheuvels

Graven naar de prehistorie van Baarlo
Het Baarlose natuurgebied De Meeren is bij de meeste mensen wel bekend. Wat veel mensen niet weten, is dat het gebied duizenden jaren geleden al bewoond was. Die prehistorische Baarlonaren begroeven hun doden in grafheuvels die nog altijd zichtbaar zijn in het landschap. Een groep
studenten van de Universiteit Leiden is momenteel bezig met opgravingen en onderzoek naar de heuvels.

dat mensen er in gegraven hebben.
Dat is waarschijnlijk begin 20e eeuw
geweest door schatgravers die op zoek
waren naar mooie en kostbare potjes.
Daarna zijn de heuvels toch weer in de
vergetelheid geraakt.”

Scherven en houtskool

In 2017 zag een ambtenaar van
gemeente Venlo via het Actueel
Hoogtebestand Nederland (AHN)
opmerkelijke bulten in het landschap bij Baarlo. De ambtenaar gaf
het door aan de gemeente die, nadat
het vermoeden ontstond dat het om
grafheuvels ging, het op haar beurt
doorspeelde naar de Universiteit

Leiden. De afdeling Archeologie kwam
vorig jaar naar Baarlo om te onderzoeken of het inderdaad om prehistorische
graven ging.
“Toen kwamen we erachter dat het
daadwerkelijk om grafheuvels gaat die
duizenden jaren geleden zijn aangelegd”, vertelt David Fontijn, professor
Archeologie aan de Leiden Universiteit

en degene die de leiding heeft over
de opgravingen in Baarlo. “We kunnen zien dat hier honderden jaren lang
mensen begraven zijn en gezien de ligging van de heuvels lijkt het erop alsof
het een soort dynastie of familie was.
We hebben bewijzen gevonden dat
er 2.100 jaar voor Christus al mensen
woonden hier.”

Meer werk dan voorzien

Aanpak Napoleonsbaan
Baarlo in 2020
De grote opknapbeurt die de Napoleonsbaan in Baarlo gaat krijgen, begint pas in 2020. De werkzaamheden zouden eigenlijk aan het einde van dit jaar van start gaan, maar het project kostte meer werk dan voorzien. Dat laat provincie Limburg weten.
De Napoleonsbaan moet flink
aangepakt worden. Zo komt er
een nieuwe fundering, een lagere
ligging, bredere fietspaden en
een ontsluitingsweg naar de wijk
Kuukven. Die aanpassingen laten
wat langer op zich wachten, zo
geeft de provincie aan. “Het project heeft meer werk gehad dan
voorzien om alle stukken en goed

en compleet te krijgen voor de aanbesteding”, aldus de overheidsinstantie.

Stukken compleet
krijgen
Ook is er besluitvorming van
Gedeputeerde Staten (GS) nodig om
de aanbesteding te kunnen doen.

Het project staat op de agenda
voor na de zomer. “Zodra GS
akkoord is, kan de aanbestedingsprocedure gaan lopen en zoals het
er nu uitziet, kan in 2020 met de
werkzaamheden gestart worden”,
zo laat een woordvoerster van de
provincie weten. Wanneer het project klaar is, kan de provincie nog
niet zeggen.

Samen met een groep van 24 studenten en vier stafleden reisde David af
naar Baarlo om onderzoek te doen naar
de heuvels in de bossen bij De Meeren.
Op maandag 24 juni begonnen ze met
opgraven. “We halen een laagje van
de flank van de heuvels af. In dat zand
zit stuifmeel dat er duizenden jaren
geleden in terecht is gekomen. Daaruit
kunnen wij reconstrueren welke planten hier gegroeid hebben en hoe het
landschap er toen uitzag.” Van het binnenste van de heuvel blijven ze dus
af. “Heel spannend om te bedenken
wat daar allemaal te vinden is, maar
we willen de monumenten behouden.
Misschien dat erin kijken in de toekomst nog ooit gaan gebeuren.”
In de tijd dat de grafheuvesl zijn
gemaakt, lag er zeer waarschijnlijk
nog geen bos in De Meeren. De bomen
verschenen pas zo’n 150 jaar geleden. Daarvoor lagen de heuvels dus
open en bloot in het zicht. “Ze waren
wel bekend, want in één van de heuvels hebben we sporen gevonden

Toch waren ze niet helemaal vergeten. In 1934 vond een Baarlose boer
in een heuveltje op zijn land een situla
(emmer) uit de zevende eeuw voor
Christus. “Het grappige is die Baarlose
boer de oom is van de opa van één van
de studenten die nu hier aan het werk
zijn”, vertelt David. De studenten vinden
af en toe nog wel andere dingen dan
louter zand en stuifmeel. Zo werden wat
scherven gevonden en ook de houtskool
die af en toe opduikt, is een bron van
waarde. “Houtskool klinkt oninteressant,
maar daarmee kunnen we heuvels goed
dateren”, aldus David.
Gemeente Peel en Maas faciliteert de opgravingen. “We vinden
het belangrijk dat er onderzoek wordt
gedaan naar de grafheuvels. Het is
immers lokale historie”, vertelt Lizette
Hilkens, vanuit de gemeente betrokken
bij het project. “Daarom krijgen verschillende basisschoolklassen uit Baarlo
op donderdag les van de studenten uit
Leiden en schrijfster Linda Dielemans
van het boek ‘Brons’ dat gaat over de
prehistorie. Zo leren ze meer over hoe
het er toen hier aan toe ging.”
De studenten graven tot en met
vrijdag 5 juli in Baarlo. Daarna gaat het
onderzoek verder in het laboratorium.
“Daar komt een rapport uit en dat willen we weer hiernaartoe brengen”,
vertelt David. “We hopen dat de heuvels, nu nog gevuld met bos, in de toekomst beter zichtbaar worden gemaakt.
Dat mensen echt kunnen zien hoe de
grafheuvels en omgeving eruit hebben
gezien in de prehistorie.”
Op woensdag 3 juli is er een open
dag waarbij er op verschillende tijdstippen rondleidingen en lezingen
plaatsvinden op de plek van afgravingen. Kijk voor meer informatie op
de Facebook-pagina Archeologisch
Onderzoek Baarlo of op de Instagrampagina (Europeanarchaeology
Leidenuniv) van het project.
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Redactieteams op één locatie

HALLO bundelt krachten
De redactie van HALLO Peel en Maas is vanaf maandag 1 juli gevestigd in het hoofdkantoor van uitgever
Kempen Media in Horst. Dit om de onderlinge samenwerking tussen de drie HALLO-edities te versterken.
De drie redacties en verkoopteams van HALLO Peel en Maas,
HALLO Venray en HALLO Horst aan
de Maas werkten al één dag in de
week samen op het hoofdkantoor in
Horst, waar ook het productieteam
van HALLO is gevestigd. Het cen-

traal vestigen van alle HALLO-teams
op het hoofdkantoor zorgt voor een
nog sterkere onderlinge samenwerking. “Dit geheel volgens de formule
van HALLO, die uitgaat van de kracht
van lokale binding”, aldus Eric van
Kempen, uitgever van HALLO.

Voor de lezer van HALLO verandert er verder niets. De drie redacties en verkoopteams zijn voortaan
gevestigd aan de Handelstraat 17 in
Horst. De redactie van HALLO Peel
en Maas blijft gewoon bereikbaar
via telefoonnummer 077 208 32 21.
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Ontwikkel je
razendsnel tot
allroundelektromonteur

Wij
betalen je
opleiding!
Opleiding Eerste monteur
elektrotechnische industriële
installaties en systemen
(bbl niveau 3)
Samen met het Summa College
bieden wij een unieke BBL-opleiding
aan. Je werkt vier dagen per week
aan mooie projecten, bij ons of
bij een van onze opdrachtgevers.
De vijfde dag krijg je les. Doordat
theorie en praktijk perfect op
elkaar aansluiten, ontwikkel jij je
razendsnel tot allround elektromonteur. Kijk voor meer informatie
op www.vandorenbedrijfsschool.nl

Peel
en
Maas

Dorry
Timmermans

Ze groeiden op in Peel en Maas, maar besloten om diverse redenen de gemeente te verlaten. In de
rubriek Uit… Peel en Maas gaan we op zoek naar de redenen voor het vertrek en hoe het de mensen vergaan is. Dorry Timmermans (39) vertrok al vroeg uit Panningen om op kamers te gaan in Boxtel. Na heel wat
opleidingen en baantjes in de modewereld, volgt op 30 juni het voorlopig hoogtepunt als ze met haar
creaties op de Paris Fashion Week staat.

Dorry is een echte ‘Kepèlse’ en ging naar basisschool
De Wissel en middelbare school het Bouwens. Daarna
begon ze als ‘broekie’ van 17 aan een studie op de creatieve opleiding SintLucas in Boxtel. “Als ik in Panningen
zou blijven wonen, moest ik ‘s morgens de eerste bus
om 05.45 uur hebben en dan nog zou het ‘kielekiele’
zijn. Ik zou vier maanden later 18 worden en dus vonden mijn ouders het goed dat ik in Boxtel op kamers zou
gaan.”
Tijdens haar eerste jaar in Boxtel hoorde ze over
de studie Mode ontwikkeling in Eindhoven. “Met lood
in mijn schoenen moest ik toen naar pap en mam om
te zeggen dat ik wilde wisselen.” Dorry verhuisde naar
Eindhoven en begon daar aan de studie waar ze het
kleermakersvak leerde. Daarna volgden de kunstacademie in Utrecht en een tweejarige ontwerpopleiding aan
de Amsterdamse Artemis Academie.
“Daarna ging ik van het ene modebaantje naar het
andere.” Haar eerste grote opdracht kreeg Dorry bij
danskledingmerk DforDance. “Daar zochten ze iemand
die affiniteit had met dansen en mode. Ik stuurde een
brief waarin ik zei dat als ze iemand zochten die alleen
maar een zakje op een shirt zou aanpassen en het dan
een nieuwe kledinglijn zou noemen, ze mij niet hoefden
te bellen. Ik werd gebeld.”
Het bleek een gouden greep. “Alleen de naam was
er, voor de rest niks. Ik heb alles op mogen zetten.”
Dat leverde een hoop ervaring op. “Daar heb ik geleerd
wat er allemaal bij komt kijken om een merk op te zetten. Ik heb honderden ateliers gebeld om te vragen of
iets mogelijk was. Het heeft me een heel groot netwerk opgeleverd en ik laat me niet meer gek maken. Als
iemand zegt dat iets niet kan, denk ik meteen: ergens
anders wel.”
Ze bleef uiteindelijk zeven jaar werken bij DforDance.
Daarna begon ze als docent in haar vakgebied te werken in Eindhoven en later Rotterdam. Ondertussen was
ze verhuisd vanuit Eindhoven naar Den Bosch, waar ze
vriend Gerben ontmoette. Samen kregen ze zoon Olle
die inmiddels 6 jaar oud is. “’My little monster’ noem ik
hem altijd”, vertelt Dorry lachend. Toen ze na 3 jaar de
kans kreeg om in Den Bosch als docent aan de slag te
gaan, greep ze die aan. “Iedere dag naar Rotterdam op
en neer of met de fiets naar het werk en op tijd thuis zijn
bij mijn zoon en vriend. Ik koos voor Den Bosch.”
De docentenbaan in Den Bosch was voor drie dagen
per week. Om de rest van de week te vullen, besloot

Dorry een langgekoesterde wens in vervulling te laten
gaan: ze begon het eigen kledingmerk DT Couture.
Succes liet niet lang op zich wachten. Eind vorig jaar
mocht Dorry met haar collectie naar de Designweek
Curaçao. “Ik dacht dat ik mijn toppunt daar wel mee
bereikt had.”
Begin dit jaar kreeg Dorry echter een telefoontje.
“Of ik mee wilde naar de Paris Fashion Week. Ik dacht
dat diegene bedoelde dat ik met een bekende ontwerper mee mocht.” Het drong pas laat bij Dorry door dat ze
echt zelf iets mocht maken. “Ik heb later nog eens teruggebeld of het echt waar was.” Samen met zes andere
Nederlandse designers staat Dorry op maandag 1 juli in
Parijs om haar kleren te showen op de catwalk. “Echt
bizar. Op het schema staan we tussen Chanel en Christian
Dior. Dat brengt extra druk mee, maar het is echt gaaf.
Het is wel spannend hoeveel mensen er komen kijken,
maar ik heb er veel zin in.”
Ondanks het succes weet Dorry nog regelmatig tijd
vrij te maken om naar Panningen te komen. “Pap en
mam wonen er nog steeds en met de kermis ben ik vaak
ook wel een dagje in Panningen. Ik heb ook nog steeds
vrienden hier. Ik heb tasjes verkocht om alles te kunnen
bekostigen in Parijs. Het was erg leuk om te zien hoeveel
mensen uit Panningen de tasjes kochten. Ze zijn me niet
vergeten”, besluit ze lachend.
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Grashoeknaar
opgepakt tijdens
grote hennepactie
De politie heeft tijdens een grote actie op woensdag 19 juni zes
personen opgepakt die verdacht worden van handel in softdrugs in
Helmond en omgeving. Daarbij is een 64-jarige man opgepakt in een
hennepknipperij in Grashoek, zijn woonplaats.
Met bijna honderd specialisten
van politie, gemeente Helmond,
Belastingdienst en Defensie werden op meerdere adressen doorzoekingen verricht. Op verschillende
locaties werd in totaal meer dan
12.000 euro aan contanten gevonden. Zes auto’s en boekhouding werden in beslag genomen, . In totaal
werden op verschillende locaties in
Helmond, Asten en Grashoek zes

verdachten opgepakt. Het gaat om
vijf mannen (64, 47, 44, 41 en 23 jaar
oud), van wie de oudste van het stel
uit Grashoek komt. De rest van de
verdachten komt uit Helmond. Eerder
kwamen er signalen binnen dat een
familie uit Helmond zich bezig zou
houden met de handel in softdrugs
in Helmond en omgeving. Verder
onderzoek leidde woensdag tot de
omvangrijke actie.

Drie agenten uit
functie gezet
Drie agenten van het politiekorps Horst aan de Maas/Peel en Maas
zijn op dinsdag 25 juni buiten functie gesteld. Dat gebeurde vanwege
een vermoeden van plichtsverzuim, zo schrijft de politie in een verklaring. De drie medewerkers zouden zich hebben beziggehouden met
mogelijk onprofessioneel gedrag ten opzichte van leiding, medewerkers en organisatie.
De politieleiding kwam tot de
maatregel nadat het enkele disciplinaire onderzoeken instelde eerder dit jaar. In april werden al vier
medewerkers uit hun functie gezet.
Tijdens diezelfde disciplinaire onderzoeken kwamen er volgens de politie
nieuwe feiten aan het licht, waarbij andere agenten betrokken zijn
geweest. Dat leidde tot het uit de
functie zetten van de drie agenten
op 25 juni.
Zes van de zeven agenten die
betrokken zijn geweest bij de zaken,
werkten bij het korps van Horst aan de

Maas/Peel en Maas. Eén agent werkte
bij een regionaal ondersteunende
afdeling. De betrokken medewerkers
hebben hun wapen in moeten leveren en zij mogen niet in politiebureaus
komen. Er loopt geen strafrechtelijk
onderzoek naar de agenten. Wel is er
een oriënterend onderzoek opgestart
naast het interne disciplinaire onderzoek dat al liep.
Ook heeft de politieleiding aangegeven maatregelen te treffen in
de bedrijfsvoering om de personele
problemen die ontstaan zijn, op te
vangen.
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KOM WERKEN
BIJ 2 BRÜDER!
Ruim 40 vacatures

Wij zoeken:
Vakantiekracht allround
Verkoopmedewerker allround
Verkoopmedewerker vis
Weekendhulp vlees
Weekendhulp allround
Vulploegmedewerker
Kassamedewerker parttime
Medewerker zelfbedieningsrestaurant
Medewerker food-kiosk
Demonstrateur
Toiletjuffrouw/heer

Wij bieden o.a.:
Unieke werkplek in centrum Venlo
Moderne werkomgeving
Volledige vergoeding openbaar
vervoer
Veel ruimte voor eigen initiatief
Enthousiaste collega’s

Solliciteer via www.2bruder.nl

nieuws 05

Meijelse basisschool krijgt
tweede voorbereidingskrediet
De gemeenteraad heeft op dinsdag 25 juni ingestemd met een tweede voorbereidingskrediet voor nieuwbouw van de Meijelse basisschool Den Doelhof. Net als tijdens de vorige raadsvergadering kwam er vanuit de
partijen de nodige kritiek op het proces, maar ze stemden toch allemaal in met het voorstel. Met de 500.000
euro die het nu krijgt, gaat de school de nieuwbouwplannen uitwerken.
De gemeenteraad zegde in 2017
al een voorbereidingskrediet van
250.000 euro toe. Dat geld ging op
aan twee plannen die uiteindelijk
sneuvelden. Het eerste plan werd
afgeschoten door de omgeving en het
tweede bleek niet haalbaar voor de
kinderopvang. Daarna werd een derde
plan gemaakt dat wel aan alle eisen
voldoet. Het voorbereidingskrediet
was echter al opgebruikt, waardoor de
school genoodzaakt was een nieuw
krediet aan te vragen.
Bij de vorige raadsvergadering
wierp het Meijelse VVD-raadslid Teun
Heldens zich op als grootste criticaster van het proces. Op dinsdag 25 juni

liet hij wederom blijken dat de VVD
niet blij is met hoe de communicatie vanuit de gemeente richting de
gemeenteraad verlopen is. “We kunnen concluderen dat het eerste voorbereidingskrediet bij Kessel in de Maas
is gegooid.” Heldens liet weten dat de
raad volgens hem veel eerder op de
hoogte gesteld had moeten worden
dat het geld van het eerste voorbereidingskrediet op was of op dreigde te
raken.
De VVD diende een motie in
waarin het de wethouder opriep ieder
kwartaal een rapportage te delen met
de raad over de kosten en voortgang
van de Meijelse school. Die motie

haalde het uiteindelijk niet, omdat
wethouder Wim Hermans al toezegde
de kwartaalrapportages door te zullen sturen. Ook stemde de wethouder
ermee in dat er een onafhankelijke
bouwbeheerder komt die het proces in
de gaten gaat houden.
De huidige Meijelse school is sterk
verouderd en moet vervangen worden. Op de school zitten momenteel
vijfhonderd leerlingen. Eerder gaven
de wethouder, de basisschool en de
kinderopvang, die tegen de school aan
ligt, al aan dat de nieuwbouw tegen
het einde van 2021 voltooid moet zijn.
In totaal gaat het plan de gemeente
zo’n 6,2 miljoen euro kosten..

Sluitingstijden weg en gebruik
lachgas verboden
De gemeenteraad van Peel en Maas heeft op dinsdag 25 juni ingestemd met een aanpassing van de
Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Daarin is onder meer opgenomen dat horecazaken geen sluitingstijden meer hoeven te hanteren. Ook staat in de nieuwe regels dat het gebruik van lachgas voortaan verboden is in
Peel en Maas.
Dankzij het instemmen van alle
partijen met de aanpassingen in de
APV vervallen de sluitingstijden in de
horeca in de gemeente. Eerder vond al
een pilot van een jaar plaats waarbij
horeca-gelegenheden geen sluitingstijden meer hanteerden. Uit de evaluatie van die pilot bleek dat er sprake
was van minder overlast zonder de
sluitingstijden. Vanwege die positieve
uitkomst gaven alle partijen aan in te
kunnen stemmen met het loslaten van
de sluitingstijden.
Naar aanleiding van de vorige
raadsvergadering besloot burgemees-

ter Wilma Delissen-van Tongerlo om
contact op te nemen met gemeente
Leudal. VVD-raadslid Teun Heldens wees
de burgemeester vorige keer op het feit
dat in de buurgemeente in de APV een
stuk werd opgenomen over lachgas.

Lachgaspatronen
overhandigd
Heldens gaf bij vorige raadsvergadering symbolisch een zak met lachgaspatronen aan de burgemeester.
Die patronen waren gevonden achter middelbare school het Bouwens

in Panningen.
De burgemeester gaf aan dat Peel
en Maas hetzelfde stuk als Leudal over
lachgas in de APV zet. Dat stuk houdt
in dat het gebruiken van lachgas in
de openbare ruimte in de gemeente
verboden wordt. Het bezit, kopen of
gebruik in niet-openbare ruimtes kan
niet verboden worden, zo liet de burgemeester weten. John Timmermans
van het CDA liet weten dat het misschien een idee is om met meerdere
gemeentes samen een signaal af te
geven richting Den Haag om ook het
bezit van lachgas te verbieden.
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Veel heb je ons gegeven
Veel heb je voor ons betekend
91 jaar in ons leven gebleven
Nu blijf je in onze harten verder leven

Jac Mestrom
Grashoek, * 6 juli 1927

Meijel, † 20 juni 2019

Wij zien vogels hoog in de lucht
Ze vliegen daar zo vrij
zonder angst, zonder pijn
Nu mag jij één van die vogels zijn

Hartelijk dank voor uw
belangstelling en
aanwezigheid rondom en
tijdens het afscheid van

Mien van Dijk - Brunen

Dré Veugen

echtgenoot van

Levenspartner van

Leen Mestrom-Kurvers † ( 1998)

Sevenum:
Grashoek:
Grashoek:

Jo Slaats

levenspartner van

Weduwe van

Nelly Janssen- Hendrix

Jan van Dijk

Truus en Giel
Yvonne en Mark, Puck, Bo, Romi
Ruud en Sonja, Kaat
Jos en Annie
Susanne en Roel, Guusje, Willem
Kim en Bart
Wil en Frans
Geoffrey en Daniëlle, Lars, Renske, Senn
Frank en Chantal, Jesse, Fenne, Daaf

* Roggel, 4 oktober 1938

† Meijel, 18 juni 2019
Jo Slaats
Corine en Peter
Lisa en Wilco
Vera en Jordi

Jo Slaats
Pastoor Frischestraat 2
5768 CJ Meijel

De afscheidsdienst heeft plaatsgevonden op woensdag 26 juni.

De crematie heeft reeds plaatsgevonden

Onze dank gaat uit naar de liefdevolle zorg die pap in zorgcentrum
St. Jozef heeft mogen ontvangen. Ook het Groene Kruis team
Meijel zeggen wij hartelijk dank voor alle goede zorg.

Graag willen wij iedereen bedanken voor de vele kaarten
en prachtige bloemen en andere blijken van medeleven,
die we mochten ontvangen na het overlijden van onze pap,
schoonvader en lieve opa

Op 16 juni hebben wij afscheid moeten nemen van ons lid

Gerard Maas

Jac Steeghs

Wij verliezen in hem een zeer gewaardeerd lid van
onze vereniging. Gedurende zijn lidmaatschap is hij altijd
een trouwe supporter geweest van RKMSV.

De troostende woorden, gesproken en geschreven geven ons
de kracht en steun om verder te gaan.

Wij wensen zijn familie in deze
zware tijd alle sterkte toe.

Peter en Angelique
Lianne, Roy en Dana
Angela
Lars en Rens
Marita en Jack

Bestuur, leden en ereleden RKMSV

Willy van den Hurk

De 6 waeke deens is op zaoterdaag 29 juni um 19.15 oor
in de kerk in Kessel.

27 juli 1939 – 3 mei 2019
Wij bedanken iedereen voor alle lieve woorden, mooie kaarten, en voor
de geweldige steun die wij de afgelopen periode hebben ontvangen.
Een speciaal woord van dank aan dr. Rozenberg en alle medewerkers
van hospice “het Plattelandshoes”.
Rikie van den Hurk
kinderen en kleinkinderen

T.k. gevraagd land- en tuinbouwmachines oa ploegen frees spitmachinekieper mesttank schudder hark maaier
weibloter tractor enz 06 19 07 69 59.
Uw woning verkopen en
toch blijven wonen?
Wij kopen direct aan. Bel 06 55 12 69 96
info@heikevastgoed.nl
Te koop zoete kersen, zelf plukken,
€ 2,-/kg en morellen (zure kersen).
Van Lankveld, Tienraijseweg 2 Meerlo,
tel. 06 53 13 01 32.

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

www.fienbosuitvaartzorg.nl

Een persoonlijk afscheid
zoals u het wilt

tel. 077-3078642

Dankbetuiging

Panningen

Met verdriet, maar met mooie herinneringen hebben wij
op 28 mei in de kerk van Maasbree afscheid genomen
van mijn lieve man, ôzze pap en opa

Voor de vele blijken van betrokkenheid bij het overlijden van
mijn vrouw, onze mam en oma

Dankbetuiging

Dankbetuiging

hebbe ós good gedaon.

De zeswekendienst zal plaatsvinden op
zondag 30 juni om 11.00 uur in de H. Aldegundiskerk te Maasbree.

Hortensia’s veel srt. (div.
aanbiedingen), Vlinderstruik e.a.
tuinplanten. Info zie: www.veldtuinplanten.nl of 06 40 32 71 08.
Open zaterdag 29 juni van 9.30-16.30
uur. Zaterdag 6 en 13 juli van 10.0013.00 uur. Evt. na afspraak. Oude
Heldenseweg (naast 13a ) Maasbree.

Fien Bos
Uitvaartzorg

Ós Wiesje

Grit Peeters-Duijf
Kinderen en kleinkinderen

Te koop wegens verhuizing
een parasol.
Nieuwprijs 135 euro, nu de helft van
de prijs.Bel 077 465 17 58 Maasbree.

De zeswekendienst zal plaatsvinden op zondag 21 juli om 11:00 uur
in de Parochiekerk van St. Nicolaas te Meijel.

Wies Boll - Janssen

Wij zijn dankbaar voor alle steun en troost en zeggen hiervoor aan
allen een hartelijk DANKJEWEL!

Computerproblemen?
Karel Heines Baarlo. Verdere info &
tips: karelheines.nl. 06 50 96 29 15.

Meijel, juni 2019

Ein euvervolle kerk, hièl vuuël kaarten, telefoontjes, berichskes,
bezeuk, prachtige blome en de moeie wäörd in de kerk
beej ut aafscheid van

Graat Peeters

Someren-Eind, juni 2019

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

Correspondentieadres: Familie Mestrom
Past. Tindemansstraat 3, 5985 RB Grashoek

Kessel, juni 2019

Ger Kurvers
Kinderen en kleinkinderen
Veugen
Kinderen en kleinkinderen
van der Velden

John en Angela

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen van Nelly

Frans
Rina & Kim, Jens, Levi en Ziko
Femilie Janssen
Femilie Boll

Alle mooie herinneringen
leven in ons voort.

www.janssenuitvaart.nl

Lenie Leijsten-Aarts
Wil ik u, mede namens onze kinderen en kleinkinderen
bedanken voor de kaarten, lieve brieven en aanwezigheid.
Het is voor ons een grote troost te weten hoe geliefd
zij was en hoe zij werd gewaardeerd.
Sjraar Leijsten
Wendy en Sander, Danique, Roan
Mark en Ilona
Egchel, juni 2019

geeft zorgvuldig vorm aan
een persoonlijk afscheid,
zodat jullie met een goed
gevoel kunnen terugkijken.
Meijel | 077 466 41 41
www.uitvaartvandenboom.nl

en zo 07
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GEPLUKT Ans Nelissen
Con en Gerda
Boots-Keunen
25-6-1969 - 25-6-2019
Van harte gefeliciteerd met
jullie 50-jarig huwelijk!
Ellen, Hans, Karin, Ben,
Djimmy, Nevi en Jaden

Knappe man,
30 lentes jong en zoekende!

Bart

Van harte gefeliciteerd!
“De Baggestal”
Te koop Vosberger tuinbonen nieuwe
aardappels frieslanders slasoorten
koolrabi prei venkel courgette en vele
soorten vollegrond- en kasgroenten
van goede kwaliteit, vers en niet te
duur. Kwekerij Brummans Vosberg 16a
Panningen.
Wegens verhuizing, garageopruiming!
Zelen 9, Panningen. Op zaterdag
29 juni van 10-16 uur.
Nieuwe aardappelen bij ons 2
1/2 kilo voor 2 euro, ook koolrabie,
courgette en rode bessen.
Verlinden Lorbaan 41b Grashoek.
Verloren Samsung telefoon.
Omg. Boekend--Maasbree-SevenumHorst. Heeft iemand die gevonden,
graag berichtje naar tel. 077 398 47 96.
Ze zijn er weer! Overheerlijke zoete
kersen! Dagelijks vers op Lange Heide
Maasbree (tegenover nr 40).

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

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

Peet Steeghs
Uitvaartzorg

Maasbree
06 38 43 79 56

www.peetsteeghsuitvaartzorg.nl

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

uitvaartverzorgingtwanschreurs.nl

Vrijwilliger bij Dorpsontmoeting De Hoeskamer en stichting Leven Rond de Dood, mantelzorger en boothoofd bij het schip Henri Dunant van het
Rode Kruis. Dat zijn een aantal van de vele vrijwilligerswerken van Ans Nelissen (75) uit Egchel. Deze week wordt ze geplukt.
“Ik vind het fantastisch om me in
te zetten voor een goed doel”, vertelt Ans. Ze neemt een slokje van
haar koffie, die haar man Henk, kwam
brengen. Hij loopt verderop naar het
tuinhuisje en neemt plaats in een
stoeltje, genietend van de bloeiende
tuin. “We hebben het hier niet verkeerd, hè”, vervolgt Ans. “Maar goed,
waar waren we gebleven, vrijwilligerswerk. Ik heb het altijd graag
gedaan. Zo zit ik nu bij de stichting
Leven Rond de Dood. Dit zijn een aantal vrijwilligers uit de gemeente Peel
en Maas.”
De stichting bestaat uit twee
afdelingen: Palliatieve Terminlae en
Levensbeschouwelijke Psycho-sociale
Zorg. “We bieden gezinnen tijdens de
waakfase praktische hulp of geestelijke ondersteuning. Bij Palliatieve
Terminlae helpen we mensen tijdens
de moeilijke periode met praktische
dingen als waken, er voor ze zijn en
het voorkomen van overbelasting van
de mantelzorger. De levensbeschouwelijk zorg is de psychische kant.
We luisteren naar de zorgen en gaan
in gesprek over onder andere levensvragen.” Geen gemakkelijke hobby,
daar moet je sterk voor in je schoenen
staan. “Dat klopt”, zegt Ans. “Iedereen
heeft een opleiding gehad die hiermee te maken heeft, dat is heel
belangrijk. Toch doen we het allemaal
vrijwillig, de zorg kost ook niets.”
Ans groeide op in Ysselsteyn, in
een hardwerkend gezin. “We hadden
een eerlijke verdeling met vier broers
en vier zussen. De jongens hielpen
onze vader vaak mee met klusjes
en wij met de meiden hielpen moeder mee in het huishouden.” Al snel
verhuisde Ans naar Breda. “Na de
MULO-school in Venray, ging ik intern
in een vormingscentrum. Daar kwam
ik er achter dat ik iets met zorg wilde

gaan doen. Ik verhuisde intern door
naar Antwerpen en kwam in een
gezin terrecht waar ik voor de kinderen zorgde.” Dat deed ze tot haar
achttiende, waarna ze startte met de
opleiding tot verpleegkundige.

Volgepropte
Fiat 500
In 1965 verhuisde ze naar Heerlen
waar ze haar man Henk leerde kennen.
“Het was carnaval en via via hadden
we met een aantal vrienden kaartjes geregeld voor een zittingsavond.
Eén iemand had vervoer geregeld en
zo reden we met een volgepropte
Fiat 500 naar het feestje en ook weer
terug. Drie keer raden wie ook in deze
taxi zat, jawel Henk.” Een aantal jaar
later trouwde het stel. Ze kregen twee
zoons, Victor (48) en Harrold (46) en
verhuisden naar Egchel. “Henk werd
vanwege zijn baan bij Limagas overgeplaatst naar Noord-Limburg. We vonden een mooi stuk grond en hebben
hier zelf ons huis gebouwd. Ideaal als je
vader een aannemersbedrijf heeft.”
Ans nestelde zich al snel in haar
nieuwe gemeente. “Henk en ik zijn
eigenlijk allebei twee buitenlanders in
Peel en Maas, maar we vinden het hier
heerlijk. Een fijne buurt, mooie tuin,
wat wil een mens nog meer?”
Ans is ook al jaren vrijwilliger voor
het Rode Kruis. Ze vaarde twintig jaar
lang elk jaar twee weken met de boot
van de organisatie, Henri Dunant, mee.
“Daar was ik verantwoordelijk voor alle
vrijwilligers op het schip als boothoofd.
Ik hield in de gaten of alle gasten
genoeg en goede verzorging kregen
en zette de vrijwilligers op de goede
posten. Mijn salaris? Zeven consumptiebonnen.” Daar stopt het vrijwilligerswerk voor Ans niet. “Ik werk nu één
keer in de week bij Dorpsontmoeting

De Hoeskamer in Egchel. Je zorgt ervoor
dat de mensen een leuke dag hebben.
Dat kan heel simpel door gezellig met
ze te kletsen of je doet een spelletje
met ze. Prachtig om te doen.”
Hobby’s zoals postzegels verzamelen of een sport beoefenen, heeft
Ans niet. “Ik vind voor andere mensen
klaar staan en zorg bieden ontzettend
belangrijk en leuk om te doen. Andere
hobby’s heb ik eigenlijk niet”, legt ze
uit. Dan begint ze ineens over de jaren
toen ze samen met haar man Henk
gaststudenten onderdak bood. “Dat is
ook wel leuk om te vertellen. Van 1993

tot en met 2002 hadden we ieder jaar
een buitenlandse student hier wonen,
die hier kwam studeren. Wij als gastouders boden ze onderdak, eten en
natuurlijk goede zorg.” Ook vrijwilligerswerk natuurlijk. “Zo hebben
studenten uit Canada, Puerto Rico,
Argentinië, Brazilië, Sardinië en Ecuador
hier gewoond. Dat waren fantastische
tijden. Je leert daar zoveel van. Iedere
gast heeft weer andere gewoontes.
We sluiten iedere gaststudent af door
hun land ook te bezoeken en op de koffie te gaan bij de ouders. Een reistip:
Ecuador, prachtig land.”

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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Directeur Fleuren van NLW Groep vertrekt
De NLW Groep, het bedrijf dat de sociale werkvoorziening regelt voor
de gemeenten Venray, Horst aan de Maas en Peel en Maas, krijgt een
nieuwe directeur. Peter Fleuren vertrekt in oktober na een dienstverband
van ruim vijf jaar. De directeur had een slepend conflict met de ondernemingsraad (OR). Het bestuur van de NLW-groep geeft aan dat het conflict
niet de reden van het vertrek is.
Eind januari kondigde de OR een
gang naar de rechter aan. De OR was
ontevreden over een geheimhoudingsverklaring, mailverkeer dat niet
vertrouwelijk was en een klokkenluidersregeling en wilde een extern
onderzoek. In eerste instantie vond
Fleuren de kosten van een dergelijk onderzoek te hoog, later ging hij
toch overstag. Daarna stelde de OR
nogmaals verschillende zaken aan de
orde. Fleuren reageerde toen dat hij

het niet eens was met die kritiek.
Ook wilde de OR duidelijkheid wat er met de 6 miljoen euro
gebeurd is die het bedrijf in 2015 van
de betrokken gemeenten ontvangen
heeft. Dit bedrag zou bedoeld zijn
voor de transitie van sociale werkplaats naar re-integratie bedrijf. De
OR wil duidelijkheid of het geld hier
ook daadwerkelijk voor gebruikt is.
De onderlinge geschillen leidden tot een vertrouwensbreuk en

het vertrek van Fleuren geen gevolg
is van de ontstane situatie.

onwerkbare situatie tussen OR en
directie. Mede daardoor heeft het
bestuur van de NLW-groep, waar
de drie wethouders van de betrokken gemeenten zitting in hebben,
in maart twee bemiddelaars aangesteld. De NLW Groep maakte
op dinsdag 25 juni bekend dat
Peter Fleuren op 15 oktober vertrekt. Anne Thielen, lid van het
NLW-bestuur en wethouder van
gemeente Venray, laat weten dat

Nieuwe fase met
nieuwe directeur
Fleuren, oud-wethouder van Peel
en Maas, begon in 2015 bij NLW.
Het terugbrengen van de jaarlijkse
gemeentelijke bijdrage was toen
een van de belangrijkste speerpunten. NLW: “Nu deze fase succesvol is

afgerond, start de transformatiefase.
Een fase waarin de uitdaging is het
bedrijf gezond te houden en voldoende werkgelegenheid te creëren. Fleuren heeft aangekondigd het
stokje met ingang van deze nieuwe
fase over te dragen.” Fleuren: “De
stabiliteit die NLW aan mensen met
een arbeidsbeperking biedt, levert
een belangrijke bijdrage aan hun
leefkwaliteit. Dat heeft mij altijd veel
voldoening gegeven.”

Genomineerden
Ondernemersprijs bekend
De vijf genomineerden van de Ondernemersprijs 2019 zijn op zondag 23 juni bekendgemaakt. Het thema
dit jaar is ‘Startups en starters’. Voor de prijs zijn dit jaar genomineerd: zonnedakpannenbedrijf Solinso uit
Kessel, Excel in praktijk uit Panningen, tassenwinkel FashionStash uit Panningen, discotheek Club Ultra uit
Helden en EVE Kids BV uit Kessel.

SCHILDERSVAKOPLEIDING MIERLO ZOEKT:

PRAKTIJKINSTRUCTEUR
SCHILDEREN (m/v)

Het wordt de tiende editie van
de Ondernemersprijs die wordt
georganiseerd door Kiwanis Club
Peel en Maas. Afgelopen jaar won
BPG Wijnen uit Maasbree de prijs.
People’s Farm uit Maasbree won de
Rabobank Publieksprijs. De genomineerden van dit jaar moesten
allemaal voldoen aan verschillende

01

eisen. Zo mag het bedrijf pas 3 jaar
bestaan en moet het innovatief zijn.
De onderneming moet ook beschikken over een ondernemingsplan,
een marketingplan en een visie en
aanpak inzake maatschappelijk verantwoord ondernemen. De genomineerden werden zondag 23 juni
bekendgemaakt tijdens een lange
00

nieuws

00

tv-uitzending van Omroep P&M.
In september bezoekt de jury elk
genomineerd bedrijf en op grond
daarvan wordt de keuze gemaakt
wie de Ondernemersprijs 2019 in
de wacht gaat slepen. De bekendmaking van de winnaar is op
woensdag 30 oktober in DOK6 in
Panningen.

Adver torial

WIJ STELLEN ONS VOOR:
Schildersvakopleiding Horst, Mierlo en Roermond is een
samenwerkingsverband van bedrijven in regio Zuid Oost Brabant en
Limburg. Zij verzorgen samen met haar bedrijven, het praktijkgedeelte
van de beroepsopleiding Schilderen op MBO niveau 1 t/m 3.
DE IDEALE KANDIDAAT:
- je hebt ervaring in het schildersvak;
- je beschikt over (minimaal) MBO+ werk- en denkvermogen;
- je hebt goede contactuele vaardigheden;
- je toont eigen initiatief en je hebt ambitie;
- je bent een echte teamplayer;
- je beheerst de Nederlandse taal goed in woord en geschrift;
- je hebt het vermogen en inzicht in coördinatie en planning;
- je beschikt over pedagogische/didactische vaardigheden;
- en je bent in het bezit van een rijbewijs B.
WELKE WERKZAAMHEDEN HOREN BIJ DEZE FUNCTIE:

Wijnhoven Horst wordt
Het Atelier van Poels
Per 28 juni 2019 gaat Wijnhoven Horst verder onder de naam Het Atelier van Poels. Wijnhoven Horst is
gespecialiseerd in vloeren en raamdecoratie en is sinds 2017 onderdeel van de Poels Retail Groep.

- je geeft praktische instructies aan leerlingen in hun vakgebied;
- plaatsing, begeleiding en aansturing van leerlingen behoort tot
een van je kerntaken. Zowel intern (instructie) als extern (op de
bouwplaats);
- ook behoort het geven van voorlichting aan de diverse scholen
tot je werkzaamheden.
WAT WIJ JE BIEDEN:
wij, Schildersvakopleiding Horst, Mierlo en Roermond, bieden je
een afwisselende en uitdagende baan in ons opleidingscentrum
in Mierlo, waar geen dag hetzelfde zal zijn. Dit in combinatie met
een prettige werksfeer en een hecht, collegiaal team brengt met
zich mee dat je snel je draai zult vinden. Wij bieden honorering en
overige arbeidsvoorwaarden zijn conform de Schilders CAO.
HEB JE EEN VRAAG?
Laat het ons dan gerust weten! Neem contact met ons op door te
mailen naar: f.vanderlinden@schildersvakopleiding.nl of bel naar
0492 - 66 55 05 en vraag naar Francien van der Linden.
BEN JE OVERTUIGD EN WIL JE GRAAG SOLLICITEREN?
Dan nodigen wij je graag uit om je sollicitatiebrief vóór
10 juli 2019 a.s. te versturen aan:
Schildersvakopleiding Horst, Mierlo en Roermond,
T.a.v. Francien van der Linden, Postbus 105,
5730 AC Mierlo, of mail je sollicitatie naar
f.vanderlinden@schildersvakopleiding.nl.
Wij kijken uit naar jouw sollicitatie!

W W W.ONDERHOUDNLOPLEIDINGEN.NL

Een mooie samenwerking
Het Atelier van Poels, het inspirerende hart van
Poels Wonen & Slapen, heeft de afgelopen jaren een
flinke groei meegemaakt. Om deze groei voort te
zetten heeft het bedrijf besloten om de activiteiten
en producten van Wijnhoven Horst en Het Atelier van
Poels samen te brengen in een zelfstandige winkel.
Ook de huidige website ondergaat een naamsverandering. Klanten kunnen vanaf 28 juni alle productinformatie van Wijnhoven Horst vinden op
www.ateliervanpoels.nl.
Het Atelier van Poels
Het Atelier van Poels zorgt voor een totale
ontzorging op het gebied van wonen. Met het kiezen
en combineren van meubels, stoffen, kleuren en wand-

en vloerbekleding creëert de klant samen met de
persoonlijke stijladviseur zijn eigen, unieke stijl.
Poels Retail Groep
De Poels Retail Groep bestaat uit Poels Wonen &
Slapen, Het Atelier van Poels, Budget Home Store XXL
Horst, Heerlen en Nijmegen. In totaal zijn er bijna 100
medewerkers werkzaam binnen de Poels Retail Groep.

Het Atelier van Poels
Industriestraat 17
5961 PH HORST
077 396 17 77
www.ateliervanpoels.nl
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Bij Kinderoncologie
denken ze echt vanuit het kind
Bij Nikeh (4) werd twee jaar geleden leukemie vastgesteld. Mede dankzij de zorg van VieCuri, in nauwe samenwerking met het
Prinses Máxima Centrum in Utrecht, is er weer vertrouwen ontstaan bij haar ouders Esther en Bjorn Voncken. De wekelijkse gang naar het
ziekenhuis is nu zelfs een uitje voor Nikeh.
Nikeh was een levendig kind van net
twee. Ineens had ze geen trek meer, werd
hangerig en klaagde over pijn in haar beentjes. Haar ouders dachten aanvankelijk aan
een zomergriepje, al was het vreemd dat ze
zo lijkbleek bleef na de vakantie op Ibiza.
Voor de zekerheid toch maar naar de huisarts, die Nikeh meteen doorstuurde naar het
dichtstbijzijnde ziekenhuis. Daar sprongen alle
signalen op rood: Nikeh had Acute Lymfatische
Leukemie (ALL).
Esther: ‘In het begin was Nikeh alle vertrouwen kwijt. Als er iemand in een witte jas
binnenkwam, betekende dat pijn. Aanprikken
is nog steeds niet leuk, maar bij VieCuri hebben
ze haar het vertrouwen weten terug te geven.
De behandelend arts, dokter Rod Thompson, is
altijd open en duidelijk naar Nikeh. Hij neemt
de tijd en heeft oprechte aandacht. Dat geldt
eigenlijk voor het hele team: de routines en
rituelen van het kind zijn het vertrekpunt.
Zo speelt Nikeh graag met de speelgoedkassa.
Als ze de behandelkamer ingaat, samen met
pedagogisch medewerker Janneke die haar
hand vasthoudt, gaat die kassa steevast mee.
Als ouders hoeven wij daar niets over te zeggen, ze weten precies wat Nikeh wil.’
Donderdag is chemodag. Eens in de drie
weken gaan ze daarvoor naar het Prinses
Máxima Centrum, de andere twee keer naar
Venlo. ‘In Het Máxima voelen we ons prettig,’ zegt Esther, ‘maar er zijn daar wel veel
kinderen. VieCuri is dichter bij huis, persoonlijker, we hebben echt een band opgebouwd
met het behandelend personeel en je voelt
je er altijd welkom. Ook voor het gezin is het
beter. We hebben nog een zoon en die moet
ook de ruimte krijgen. Hij heeft daar een paar
gesprekken gehad met de kinderpsycholoog.’
In beide ziekenhuizen plannen ze een

Rod Thompson, kinderarts bij VieCuri
vanaf 1994, behandelt momenteel twintig
kinderen met een oncologische aandoening: ‘Het gaat om langdurige zorg waarbij
je de mensen goed leert kennen en meer
betrokken bent bij de patiënt. Door goede
samenwerking wordt de overlevingskans
voor kinderen met kanker steeds hoger,
soms wel richting de 90%.’

Esther en Nikeh Voncken
aantal patiëntjes rond dezelfde tijd in voor de
wekelijkse behandeling. Dat schept een band,
voor zowel de kinderen als hun ouders.
Bjorn: ‘Nikeh’s wereld is heel klein, en dit is
haar uitje. Hier zijn haar vriendjes en voelt ze
zich veilig. Op de basisschool waar ze oefent
zegt ze tegen de kinderen: ‘’Ik ben ziek en krijg
Chemo-Kaspertjes.’’
Chemo-Kasper is de superheld die vecht
tegen de slechte cellen. Soms valt zijn bril af
en bestrijdt hij per ongeluk de goede cellen.

Dan word je ziek en verlies je je haar. Er zijn
inmiddels Chemo-Kasper knuffels, apps en
kinderboeken.
Het is een rare achtbaan waar je instapt,
maar ook dit went. Alles wat je doet is onder
voorbehoud. In september is het feest,
dan is de behandeling klaar en hoeft Nikeh
nog maar eens in de drie weken voor controle naar het ziekenhuis. De kans dat de
ziekte niet terugkomt is 75% en daar gaan we
voor.’

Kinderoncologie: werk met passie
Joyce Hovens en Marja van Haren werken als gespecialiseerd verpleegkundige Kinderoncologie bij VieCuri: ‘Je kunt dit werk alleen
doen als je er veel passie voor hebt. Je leert een gezin en een patiëntje kennen in een heel kwetsbare, zware periode. Wij willen graag
een baken voor hen zijn door te luisteren en vertrouwen te kweken.’
Joyce: ‘We maken daar bewust ruimte
voor. Als er een patiëntje komt, is de dag
ervoor alles geregeld. Op het moment van

Joyce Hovens en Marja van Haren

Shared Care:
(h)echte
samenwerking
in strijd tegen
kinderkanker

binnenkomst is er dan tijd voor een praatje:
hoe gaat het, zijn er bijzonderheden,
verloopt alles naar wens. De behandeling,

met een bloedafname en het toedienen
van chemo, is vaak binnen een uur afgerond.
Helaas hebben kinderen regelmatig last
van complicaties -koorts, een pijnlijke
mond-, waarvoor ze opgenomen moeten
worden.’
Marja: ‘De pedagogisch medewerker vervult bij ons een belangrijke rol. Zij stelt het
kind zoveel mogelijk gerust en zorgt voor
afleiding. We werken hier veel met rituelen
en routines, daar zijn kinderen erg op gesteld.
Zo krijgt een kind na elke behandeling een
kraal. Dat werkt als een soort van dagboek,
er hoort ook een app bij die de ouders kunnen bijhouden, voor hen is het een virtuele
ketting. En de kinderen krijgen een centje om
in de “wens”-vijver te gooien.’
Joyce: ‘Als een patiëntje vaak bij ons is
geweest en de behandeling is klaar, dan
doen wij graag iets feestelijks, in overleg
met de ouders uiteraard. Maar de allerlaatste
kraal (de bloemenkraal) krijgen ze in Utrecht,
in het Prinses Máxima Centrum.’

Meer lezen over de afdeling kindergeneeskunde bij VieCuri? Kijk dan op de prachtige kinderwebsite www.viecuri.nl/kids.

VieCuri werkt hiertoe, als één van twintig
ziekenhuizen in Nederland, intensief samen
met het Prinses Máxima Centrum (PMC) in
Utrecht, waar alle kinderoncologie sinds 2018
is geconcentreerd. Rod Thompson: ‘We noemen dit Shared care: zorg centraal waar het
moet, dichtbij waar het kan. Ikzelf loop elke
twee jaar een week stage in het PMC, als
team gaan wij er twee keer per jaar heen
voor scholingen. Zo word je allemaal beter,
weet je elkaar sneller te vinden en kun je
écht samenwerken. Het PMC verricht de
diagnostiek en stelt het behandelprotocol
op. Ze vragen ons om bepaalde onderzoeken
hier te verrichten en bijvoorbeeld chemo toe
te dienen. We zijn voortdurend in overleg,
veelal digitaal. Een behandeling duurt al snel
twee of drie jaar en dat heeft grote invloed
op het hele gezin. Als ouder moet je bijvoorbeeld accepteren dat je niets kunt plannen al
die jaren, omdat je kind elk moment ziek kan
worden. Je wilt dan altijd terecht kunnen en
dat kan ook. Kinderen zijn zo veerkrachtig, ze
kunnen veel hebben. Een doodziek patiëntje zie je na een maand soms gewoon weer
voetballen. Heel motiverend is dat.’

Teksten: Christel Jansen
Foto’s: Hans van der Beele.

Merseloseweg 130, 5801 CE Venray
Tegelseweg 210, 5912 BL Venlo
www.viecuri.nl
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Geef ook uw mening

Bespreking poll week 24

Camera’s ophangen om stelen offergeld tegen te gaan gaat boven privacy
De aanleiding van de stelling van twee weken geleden, was het feit
dat de Lambertuskerk in Helden te maken zou hebben met een offerdief.
Pastoor Peter van der Horst zou diverse malen verdachte bedragen missen uit
het offerbakje.
De kerk beveiligde het bakje met een beter slot, maar nog steeds ontbrak
er in de weken daarna geld. Van der Horst bevestigde twee weken geleden
een schuin plaatje op de centengleuf om het stelen tegen te gaan. “Alleen via
de gleuf zou iemand het geld kunnen pakken”, zei hij.
Een andere manier om het stelen tegen te gaan is om wellicht camera’s

op te hangen. De stemmers van de poll waren met een grote meerderheid
van 85 procent het eens dat er camera’s moesten komen. De andere 15 procent zegt dat privacy belangrijker is. Ingrid Roosch reageerde op de stelling:
“Als je steelt of een ander misdrijf begaat, verspeel je je recht op privacy.
Met beeld is het bewijs geleverd.” Wiek Knapen vindt ook dat het ontmaskeren boven de privacy gaat: “Van de zotte dat het moet. Maar dan maar met
full face in de media. Of blijf met je poten van alles af.”
Privacy blijft een belangrijk goed voor de mens, maar soms gaat de boef
vangen voor.

Dat 112 drie uur lang onbereikbaar was,
is onaanvaardbaar eens/oneens > facebook.com/hallopeelenmaas
Het nationale noodnummer 112 was op maandag 24 juni drie uur lang niet
bereikbaar. Vanwege een storing bij KPN kon niemand een tijdje het noodnummer bellen. Even later kwam de politie met een alternatief nummer via een
NL-alert, die later ook niet naar iedereen verzonden bleek.
Zeven jaar geleden was er ook een dergelijke storing. Toen zei toenmalige
minister Opstelten dat een storing bij 112 ‘nooit meer mag gebeuren’. Toch herhaalde de geschiedenis zich en een alternatief nummer was die maandag ook
laat in de lucht. De communicatie verliep stroef, er waren dus veel dingen die
niet volgens plan verliepen.
Volgens Opstelten moest toentertijd een fatsoenlijk alternatief komen voor
het noodnummer. Die was er niet. Zo’n alternatief kost veel geld. Daarnaast is

het niet makkelijk om zomaar een vervanger te vinden voor 112. Je kunt ook
zeggen dat de storing bij KPN onmacht was. In deze tijd van de digitale maatschappij is een storing een onvermijdelijk dingetje. Doordat we allemaal verbonden zijn met allerlei bedrijven, technologieën en noem maar op, is een
storing onvermijdelijk. Je weet dat er altijd een kans bestaat dat een keer een
systeem niet helemaal werkt.
Maar dat het dan juist mis gaat bij het noodnummer 112, is wel frappant.
112 is misschien wel het belangrijkste nummer in Nederland. Want zoals ze
zelf zeggen: 112 daar red je levens mee. Is het onmacht of toch echt onaanvaardbaar? Dat 112 drie uur lang onbereikbaar was, is onaanvaardbaar.
Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 25) > Boeren krijgen genoeg vergoeding voor eigen producten > eens 89% oneens 11%

1 ARTIKEL
% ARTIKELEN
% ARTIKELEN
DAMESKLEDING
& SCHOENEN
Vanaf vrijdag 28 juni

%
%
%

Kaas
Driekwart kopje koffie op
het terras, een half pilsje op
een festival of een bodempje
soep in een restaurant. Dat is
ongeveer wat je krijgt voor
2 euro. De prijzen in de horeca
zijn, begrijpelijk hoor, duur.
Daarom ben ik verontwaardigd over iets wat ik zag toen
ik aan het ontbijten was bij
een niet nader te noemen
winkel in Panningen.
Regelmatig ga ik op zaterdag bij de niet nader te noemen
winkel ontbijten. Voor 2 euro
krijg je daar, houd u vast: een
vers gebakken stuk stokbrood,
een croissant, een plak kaas,
een gekookt eitje én een koffie.
40 cent per item dus. Overigens
zijn er ook andere samenstellingen mogelijk, maar deze is bij
mij favoriet.
Toen ik aan het genieten
was van mijn ontbijtje, zag ik
bij een tafeltje in de buurt dat
de personen daar blijkbaar vijf
items voor 2 euro toch nog aan
de dure kant vonden. Uit de tas
verscheen een verpakking met
plakjes kaas uit de supermarkt.
Later hoorde ik van een werknemer dat er ook regelmatig
items verstopt worden om ze zo
niet te hoeven betalen.
Het is al een godswonder
dat je in deze tijd voor 2 euro
vijf dingen kunt kopen in een
horecazaak. Als iedereen dit
gaat doen, gaat de prijs straks
omhoog en heb je helemaal
niks aan je zelf meegenomen
plakjes kaas of je stiekem
meegenomen gekookte eitjes.
Ik vraag me af wat hier de
achterliggende gedachte is. Is
het niet kunnen betalen? Is het
niet willen betalen? Of is het
het toch iets anders? Feit is dat
wij, de gewone betalers, de
dupe gaan zijn als de niet nader
te noemen winkel de prijzen
moet verhogen vanwege de
‘fraude’.
Rob
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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.

De rek is eruit, het roer moet om
Het is als met snelbinders van je fiets. Je kunt ze heel lang uitrekken.
Maar op een gegeven moment is de rek eruit.
Zo is het ook met de natuur.
Die kan veel verdragen. Ze herstelt
zich vaak op wonderbaarlijke wijze.
Maar op een gegeven moment is het
herstelvermogen uitgeput. De rek is
eruit. Bijna dagelijks zijn er berichten in de media dat de rek eruit is
wat betreft de opvang van kwalijke
effecten van de intensieve veehou-

derij. Al jarenlang geeft de natuur dit
signaal af, maar het wordt tot nu toe
veelal genegeerd. In overleg met de
sector komt de overheid met nieuwe
regels. Ogenschijnlijk zijn die bedoeld
om de gesignaleerde problemen aan
te pakken. Maar ze verergeren de problemen, omdat het uiteindelijke doel
van de nieuwe regels is dat voortzet-

ting van de groei toch mogelijk blijft.
Dat betekent dat stikstof en ammoniak en andere natuurbedervers blijven toenemen. Veel mensen die in
de sector werkzaam zijn zien dat ook
wel in, maar ze zitten met handen en
voeten vastgeklonken aan de groeidwang. Ze hebben het advies gekregen
om te investeren in nieuwe stallen en
nieuwe technologie en de leningen
daarvoor moeten worden afgelost.
Hun situatie kun je vergelijken met

iemand die een berg afholt. Je moet
steeds grotere stappen nemen om
niet te vallen. Uiteindelijk ga je toch
over de kop. Zo is de situatie voor veel
mensen in onze agrarische sector. De
voormannen van deze sector en hun
spreekbuizen willen dat niet onder
ogen zien. Dat is de kop in het zand
steken, vinden wij. Het lijkt ons verstandiger om te erkennen dat de rek
eruit is. Samen moeten we overleggen wat de beste manier is om op een

ander, duurzamer, spoor te komen.
Als lokale overheid hebben wij daar
ook een taak. We moeten mensen
helpen. Daarom blijven wij aandacht
vragen voor een nieuwe koers voor
de agrarische sector. In het belang
van veel agrariërs. In het belang van
alle inwoners. En in het belang van
ons aller natuur.
Annigje Primowees,
Frits Berben, Raf Janssen,
Raadsleden PvdA/GroenLinks

Arbeidsmigranten op circuit in Baarlo
Deze raadscyclus staat het bestemmingsplan Napoleonsbaan Noord 4
(De Berckt) op onze agenda. Zodra dit weekblad is verschenen, is hierover ook al besloten. Wat ons betreft wordt dit bestemmingsplan goedgekeurd en kan de Berckt haar plan gaan uitvoeren om de
arbeidsmigranten te verplaatsen naar het voormalige racecircuit.
Het plan zorgt er ook voor dat
het huidige recreatiepark weer volledig recreatief benut kan worden en
er een opwaardering van het park
kan gaan plaatsvinden. De behoefte
aan huisvesting in onze regio zal

blijven bestaan, daarom is wat ons
betreft het houden van het bestaande
aanbod belangrijk. Wij als VVD vinden
het bieden van kwalitatieve huisvestingsvormen belangrijk. Daarnaast is
de maatschappelijk bijdrage die wordt

geleverd om de arbeidsmigrant deelgenoot te maken van het goede leven
in onze gemeente belangrijk. Om de
noodzakelijke arbeidskrachten te verleiden in onze regio te komen werken,
moet de ontwikkeling op De Berckt
ook als dusdanig worden gefaciliteerd.
Rekening houdend met de afspraken
die met de omwonenden zijn gemaakt
over onder andere de plek van de aarden wal, de groenstructuur, verlichting
en toegang. Wat betreft de realisatie

zal de gemeente er wat ons betreft op
toe moeten zien dat dit ook echt op
korte termijn, voor het einde van dit
jaar, zal plaatsvinden. We hopen dus
op goedkeuring zodat na véle jaren
zicht komt op legalisering van de huisvesting van arbeidsmigranten met een
verplaatsing naar het voormalige circuit en een gewenste scheiding tussen
de toeristen en migranten.
Suzan Hermans,
raadslid VVD Peel en Maas

Historische plek blijft behouden met nieuwe invulling
Afgelopen dinsdag heeft de gemeenteraad een besluit genomen over
het bestemmingsplan Napoleonsbaan Noord 4 in Baarlo, oftewel De
Berckt in Baarlo. Door deze bestemmingsplanwijziging komt er een
einde aan een van de ‘landmarks’, waardoor Baarlo in Nederland en ver
daarbuiten bekend is geworden.
Op 27 september 1998 werd
voor het laatst met stockcars
geracet op het NACO-circuit. De historie gaat zelfs zover terug dat alle
huidige raadsleden het begin niet
hebben meegemaakt. In 1934 werd
hier gestart met de aanleg van een

sportpark en vanaf 1936 was dit de
thuisbasis van VV Baarlo. Ook werden er paardenraces gehouden. In
1964 vond hier de eerste stockcarrace plaats en in 1987 vormde het
circuit het toneel voor Pinkpop. Dit
evenement en de stockcarraces ver-

Op zoek naar een nieuwe grasmaaier?
Of u nu het gazon in uw achtertuin wil maaien of een heel voetbalveld,
Lozeman Tuinmachines heeft een ruim assortiment zitmaaiers voor
iedere toepassing.

broederden de Baarlose gemeenschap.
Het circuit is inmiddels al 21 jaar
niet meer in gebruik en in die periode is de uitstraling er niet beter
op geworden. Met de nieuwe plannen zal het voormalige circuit plaats
gaan bieden aan 175 chalets voor
maximaal 700 shortstay-arbeidsmigranten. Dit aantal arbeidsmigranten verblijft op dit moment, in strijd
met de recreatieve bestemming, al
op het recreatieve gedeelte van het
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naastgelegen vakantiepark. Ook het
recreatiepark krijgt met een miljoeneninvestering een kwaliteitsimpuls.
Het nieuwe bestemmingsplan
betekent niet alleen het einde van
een tijdperk, maar ook een nieuw
begin. Laat De Berckt weer een van
de ‘landmarks’ van Baarlo en Peel en
Maas worden. De herinneringen blijven voor altijd bewaard.
Sander Janssen,
raadslid Lokaal Peel&Maas
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De grasmaaiers van de merken Grasshopper en Gianni Ferrari zijn
van hoge kwaliteit en garanderen jarenlang maaiplezier.

Uw specialist op het gebied van
gas-, hout-, pellet-, CV en elektrische haarden
Lozeman Tuinmachines | Markt 14 | 5973 NR Lottum | 077-4632341 | www.lozeman.nl

Minckelersstraat 13-15, Venlo ( Veegtes 2188) | T 077 351 30 49
E info@doensen.nl | www.doensen.nl
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Aankondiging
Raadsvergadering
Op dinsdag 2 juli 2019 wordt vanaf 16.00 uur een Raadsvergadering gehouden in het
Huis van de Gemeente, Wilhelminaplein 1, 5981 CC Panningen.
De agenda met toelichting en bijbehorende stukken kunt u raadplegen op de website:
www.peelenmaas.nl > bestuur en organisatie > gemeenteraad > besluitvormende
raadsvergadering > datum 02 juli 2019.
De vergadering kunt u op internet volgen via de link naar de webcast:
https://channel.royalcast.com/peelenmaas. U kunt ook op www.peelenmaas.nl
of www.peelenmaas.eu de link aanklikken.
Voor de vergadering staat het volgende onderwerp op de agenda:
1. Kadernota 2020 (2019-039)

Gezocht: invulling locatie
Basisschool de Fontein
Het gebouw van de voormalige Basisschool de Fontein in Helden staat leeg en is voor
onderwijsdoeleinden niet meer nodig. De omgeving biedt wellicht vele mogelijkheden
voor een andere invulling.

Vierdaagse van Nijmegen of de Heuvelland 4-daagse?

Laat zien dat je trots bent op
Peel en Maas!

Beweging is belangrijk en wij zijn trots op alle deelnemers. Als blijk van waardering
laten wij zien dat we trots zijn op Peel en Maas. Alle lopers ontvangen van ons een gratis
wandelshirt van de gemeente Peel en Maas.
Afhalen shirt
Je kunt het shirt afhalen, op vertoon van een geldig deelnamebewijs, bij het Huis van de
Gemeente op:
• Vrijdag 5 juli van 08:30 tot 17:00 uur
• Zaterdag 6 juli van 08:30 tot 12:00 uur
• Maandag 8 juli van 08:30 tot 19:30 uur
De spelregels:
Zonder geldig deelnamebewijs verstrekken wij geen shirt;
• Je bent inwoner van Peel en Maas;
• Wij verzenden geen shirts via de post;
• Alleen af te halen op de genoemde dagen.
Nog vragen?
Neem gerust contact op met Marjan Jacobs, (077) 306 66 66 of marjan.jacobs@peelenmaas.nl
Wij wensen iedereen veel succes en natuurlijk veel wandelplezier!

Heb jij een goed initiatief en wil je daar op deze locatie mee aan de slag? Laat het ons dan vóór
1 september 2019 weten. Wij kijken of de initiatieven passen binnen de doelen (kaders) die de
gemeente nastreeft. Het best passende initiatief moet daarna verder uitgewerkt worden, om te
beoordelen of de plannen haalbaar en mogelijk zijn.
Contactpersoon Marc Peeters verzamelt de initiatieven. Met vragen kun je ook bij hem terecht,
via 077 306 66 66.

Taxus Taxi 2019 start weer
in Peel en Maas
Stichting Taxus Taxi zamelt taxussnoeisel in
voor de strijd tegen kanker. De taxusnaalden
bevatten dé belangrijkste basisgrondstof
voor chemotherapieën.
Taxussnoeisel
U kunt de speciale opvangzeilen en tassen
gratis afhalen bij het Milieupark. Via de opvangzeilen wordt het snoeisel schoon opgevangen en
in de speciale tassen op een luchtige manier bewaard. Broei is de grootste boosdoener als het
gaat om de bruikbaarheid van het snoeisel. Om dit te voorkomen, vraagt de inzamelaar om in
het midden van het snoeisel een kuil te maken ter grootte van een voetbal.
Ophalen snoeisel
Maak voor het ophalen van het snoeisel een afspraak op www.taxustaxi.nl. De Taxus Taxi komt
binnen 72 uur gratis uw snoeisel ophalen bij een minimale hoeveelheid van een volle kruiwagen.
Knipvoorwaarden
Als u wilt deelnemen aan de inzamelactie moet u rekening houden met de knipvoorwaarden.
Anders is het snoeisel niet bruikbaar. De knipvoorwaarden en meer uitleg staan op
www.taxustaxi.nl.

Glas in de glasbak of
naar Milieupark
Verpakkingsglas zoals glazen potten en flessen gooi je in de
centrale glasbak bij u in de buurt. Glazen potten en flessen mag
u met deksel en kleine restjes in de container gooien.
Andere glassoorten glas zoals: hittebestendige drinkglazen en schalen, spiegels en
vensterglas kun je gratis inleveren bij het milieupark.
Het plaatsen van glas naast de centrale inzamelcontainer is onveilig en leidt ook
vaak tot vernieling.
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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

Kom jij eruit?
Er rust een groot taboe op (problematische en risicovolle) schulden. We houden het voor
ons zelf. Door schaamte trekken mensen zich terug en stapelen de geldzorgen zich op. Dat
moet anders. Een eerste stap naar een oplossing is erover praten. Daarom besteden we de
komende weken aandacht aan de campagne “Kom uit je schuld”.
Hulp bij geldzorgen
Ook in onze gemeente zijn er mensen met schulden of betalingsachterstanden. Hoeveel dit er
precies zijn weten we niet. We schatten dat iets minder dan de helft zich bij Schuldhulpverlening
heeft aangemeld. Dat is jammer, want Schuldhulpverlening kan helpen bij het oplossen van
financiële problemen.
Meer informatie
Op onze website www.peelenmaas.nl/inwoners-en-ondernemers/werk-uitkering-en-bijstand/
vind je meer informatie over hulp bij geldzorgen. Of kijk op www.komjijeruit.nl

WhatsApp
Gemakkelijk en snel! App naar 06 12 36 09 04.
Wij antwoorden tijdens de uren waarop wij telefonisch
bereikbaar zijn.
Gebruik WhatsApp niet voor privacygevoelige informatie.
U kunt via dit nummer niet bellen of een SMS versturen.

laselva.nl/
burgernight

Iedere woensdagavond ‘Flame Grilled Burgernight’ bij La Selva Food & Drinks voor
slechts € 16,50!
Double your burger: Extra grote honger, of gewoon een baas in het wegwerken van
flinke burgers? Double your burger voor slechts € 2,- en zet je tanden in een 18 cm
hoge burger.

Leistertweg 2A | Roggel | www.laselva.nl | +31 (0)475 396 242

€ 2,00 korting op iedere
hamburger*. Knip de bon uit
en neem mee!
* Max. 4 personen
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Avondwandeling
IVN Helden
IVN Helden houdt op donderdag 4 juli een wandeling door het
Leudal. De tocht gaat niet door het gebruikelijke gedeelte van het
Leudal, maar door het gebied aan de overkant van de weg, bij het oude
klooster waar ooit De Kleine Zusters van de heilige Joseph huisden.
Er wordt om 19.00 uur verzameld bij het IVN-gebouw op de
Kloosterstraat in Helden. Het is
ook mogelijk om op eigen gelegenheid naar de parkeerplaats
van het Leudal te gaan. Rond
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Speciale Zonnebloemdag
voor Panningse Riek
Mevrouw Riek Verhaegh-Driessen werd onlangs door de nationale vereniging De Zonnebloem uitgekozen
voor een Zorgeloze Zonnebloemdag. De Panningse werd geselecteerd uit zeventig inzenders en kreeg van de
vrijwilligersorganisatie een geheel verzorgde dag in ZooParc Overloon.

19.15 uur begint de wandeltocht
door het Leudalse natuurgebied.
De deelname is gratis. Neem voor
meer informatie over de wandeltocht op 4 juli contact op met
js.jstn@hotmail.com

Zomerse wandeling
in Grashoek
IVN Helden houdt ieder jaar vier wandelingen die in het teken staan
van een seizoen, de 4-seizoenenwandelingen. Op zondag 30 juni is de
tweede wandeling, de zomertocht. Er wordt koers gezet naar het
struinpad op Grashoeks grondgebied.
Tijdens de wandeltocht wordt de
verandering beleefd die te zien is op
het struinpad ten opzichte van de lentewandeling eerder dit jaar. Ook mensen die er toen niet bij waren, kunnen
echter genieten van de tocht, aldus
het IVN. “Het struinpad kenmerkt zich
door de hoogteverschillen, begroeiing en de natuurgebieden Scherliet

en Kwakvors. De wandelingen worden begeleid door Peter Maessen,
landschapsgids van IVN Helden.” Er
wordt op zondag 30 juni om 08.30
uur vertrokken vanaf het IVN-gebouw
in Helden. De wandeling start om
09.00 uur bij Plek en theetuin In de 7e
Hemel in Grashoek. Deelname aan de
wandeling is gratis.

Wandeldriedaagse
Baarlo afgelast
De wandeldriedaagse in Baarlo op maandag 24, dinsdag 25 en woensdag 26 juni is afgelast. Vanwege de extreme hitte heeft de organisatie
besloten dat het niet verantwoordelijk is om te wandelen met dit weer.
Bewoners en omwonenden van
Zorgcentrum Ter Borcht zouden ook
in beweging komen tijdens de driedaagse. Ze zouden een toer lopen met
rollator, zonder rollator of in een rolstoel. Helaas gaat deze tocht dus niet
door. “Na overleg met de verpleeghuisarts en de werkgroep is besloten

Riek werd opgegeven door vrijwilligster van de Zonnebloem Helie
Derks. De keuze voor de Panningse
dame was niet moeilijk, aldus de
Zonnebloem. “Ze was al op haar 45e
weduwe en bleef achter met zes
kinderen, drie jongens en drie meisjes. Helaas heeft het noodlot in haar
leven vaker toegeslagen, want ze
moest daarna nog het overlijden van
drie kinderen verwerken. Twee jaar

geleden zijn zelfs in een half jaar tijd
een dochter en een zoon overleden.
Riek Verhaegh-Driessen mist ze allemaal verschrikkelijk”, aldus de vrijwilligersorganisatie.
Riek is zelf al 17 jaar aan de rolstoel gekluisterd en haar gezondheid is broos. Ze woont nu, na 12 jaar
in De Wietel te hebben gewoond,
al 5 jaar in De Groenling, waar ze
ook regelmatig bezoek krijgt van

Zonnebloem-vrijwilligster Alda Trines.
“Riek is enorm gelukkig met haar drie
kinderen die haar omringen met veel
liefde, zorg en aandacht. Hierdoor
kan ze, ondanks de ongemakken, nog
heerlijk van alles genieten”, aldus de
Zonnebloem.
Op woensdag 19 juni werd
Riek opgehaald door de speciale
Zonnebloemauto voor een dagje in het
dierenpark in Overloon.

dat de driedaagse niet door gaat”,
zegt Petra Keijsers-Simons, procesbegeleider vrijwilligers Ter Borcht. “Het is
niet verantwoord om het evenement
te laten plaatsvinden in verband met
de extreme hitte. De nieuwe datum
zal op maandag 26, dinsdag 27 en
woensdag 28 augustus zijn.”

Poolconcert
St. Cecilia in Helden
Fanfare St. Cecilia uit Helden sluit op maandag 1 juli om 19.30 uur
haar seizoen muzikaal af. Zoals elk jaar op het iconische plekje De Pool.
Tijdens het muzikale programma komen onder andere
Sirocco van Peter Graham en happy
hardcore uit de jaren 90 aan bod.
De Heldense fanfare sluit het

concert af samen met de jeugd.
Ook zullen popnummers als Sofia
en Cheerleader en Carnaval de
Paris te horen zijn. Voor alle generaties wat wils.

MVC’19 viert jubileum
tegen VVV

Heerlijke
blauwe bessen
te koop!
Engels
Beekstraat 58 Panningen
Tel. 06 - 21 63 50 55

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

Voetbalvereniging MVC’19 uit Maasbree mag zich sinds dit jaar eeuwling noemen. Om dat jubileum extra glans te geven, speelde het vaandelteam op dinsdag 25 juni tegen profvoetbalclub
VVV-Venlo. Dat de profvoetballers van de eredivisieclub met 0-7 wonnen, kon niemand bij de
100 jaar oude club deren. (Foto: Math Geurts Fotografie)
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Opening hernieuwde
Prinsenböske
Maasbree
De Aod Prinsekompenie van carnavalsvereniging D’n Hab uit
Maasbree opent op zaterdag 29 juni de vernieuwde versie van hun
Prinsenböske. De opening vindt plaats aan het Laar in Maasbree.
Het Prinsenböske ligt aan het
Laar in Maasbree op een perceel
dat eigendom is van de gemeente.
Sinds 1995 is het de locatie waar elke
oud-prins van D’n Hab een boom
mag planten. In dat jubileumjaar van
D’n Hab (3x11 jaar) plantten alle oudprinsen van dat moment een boom
op het perceel. Jarenlang werd er één
keer per jaar onderhoud gepleegd
aan het bos en nog diezelfde dag
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CBF-erkenning voor
Maasbreese stichting
De Maasbreese Stichting Happy Holiday heeft een keurmerk gekregen van Centraal Bureau Fondsenwerving
(CBF). De stichting is al 30 jaar actief in het verzorgen van vakanties voor gezinnen met ernstig of terminaal
zieke kinderen of ouders. Het CBF is een onafhankelijke toezichthouder op goede doelen.

werd een nieuwe prinsenboom verwelkomd op één van de twee plekken op het perceel. Daar kwam zo’n
drie jaar geleden verandering in.
Het bestuur besloot een nieuwe weg
in te slaan om zo weer 22 jaar vooruit
te kunnen in het Prinsenböske.
De opening begint om 15.00 uur
met koffie en vlaai. Daarna, tussen
16.00 en 17.00 uur houden de oudprinsen een borrel.

100-jarig bestaan Grashoek

Optreden fanfare en
Semper Avanti
Fanfare en drumband Semper Avanti uit Grashoek treden op zondag
30 juni op tijdens het 100-jarig bestaan van Grashoek. Het concert vindt
plaats in de feesttent op het dorpsplein in Grashoek.
Het evenement begint op het
Kerkplein waar iedereen bij elkaar
komt. Schooljeugd van basisschool De Horizon brengen dan
een aantal liederen ten gehore
waaronder het Limburgs volkslied.
Daarna volgen een aantal marsen.

Van het Kerkplein gaat het feest
vervolgens door in de feesttent
op het dorpsplein. Het jaarlijkse
Frühshoppen vindt ook plaats in de
tent. Het optreden van fanfare en
drumband Semper Avanti begint om
12.30 tot ongeveer 14.00 uur.

Mommers Nederlands
kampioen xylofoon
Ferdy Mommers uit Helden is op zaterdag 22 juni Nederlands kampioen xylofoon/marimba geworden. Hij deed mee aan het Nederlands
Kampioenschap op zaterdag 22 juni in Heel, Limburg.

Ferdy speelt voor fanfare
St. Cecilia in Helden. Tijdens het
Nederlands Kampioenschap had hij
zich geplaatst in de derde divisie
xylofoon/marimba. Hij speelde tijdens zijn voorstelling in Heel twee

delen uit de Sonata for Xylofone, van
Thomas Pitfield. Het optreden ging
goed, waarna Ferdy de uitslag moest
afwachten. Hij kreeg in totaal 93
punten, met lof van de jury en werd
daarmee Nederlands Kampioen.

Stichting Happy Holiday bestaat volledig uit vrijwilligers. Het geld dat nodig
is om de vakanties te betalen, wordt
verdiend met onder meer statiegeldacties, het staan op een beurs of markt en
het aankloppen bij bedrijven en fond-

sen. De Maasbreese stichting is door
CBF ingeschaald in de hoogste categorie
A. Alleen goede doelen die aan strenge
kwaliteitseisen voldoen, kunnen de CBF
Erkenning krijgen. Er wordt onder meer
gecontroleerd of de doelen daadwer-

kelijk bijdragen aan een betere wereld,
zorgvuldig omgaan met elke euro, verantwoording afleggen en zich onafhankelijk laten controleren. Kijk voor meer
informatie over Happy Holiday op
www.stichtinghappyholiday.nl
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5xBeringen
2

ZATERDAG 29 EN ZONDAG 30 JUNI

OPEN DEUR DAGEN
VAN 10.00 TOT 16.00 UUR

Betrokkenheid

Beringe maakt zich klaar voor 5xBeringen op vrijdag 5 tot en met zondag 7 juli in, jawel Beringe.
Al ligt dat niet zo voor de hand, want zes andere plaatsen Be(h)ringe(n) in Europa organiseren om de drie
jaar om de beurt het festijn. In deze driedelige serie bespreken we de betekenis, het programma en de
historie van 5xBeringen. Deze aflevering: de betrokkenheid van het dorp.

ZOMERACTIES IS:

U BETAALT GEEN BTW
OP SECTIONAALDEUR
EN DUOPORT
Garagedeuren
Zonweringen
Kunststof kozijnen

SHOWROOM: MOLENSTRAAT 18, MEIJEL
WWW.MATHPEETERS.NL

Wij zoeken een:

CV-MONTEUR/LOODGIETER
Functieomschrijving
Wij zoeken op korte termijn een cv-monteur/loodgieter voor zowel de
utiliteitsbouw, particulier als woningbouw.
De werkzaamheden bestaan uit:
• het aanleggen van cv-installaties, ventilatie zowel voor nieuwbouw als renovatie;
• het aanleggen van leidingen voor riolering, verwarming, gas- en
warmwatertapinstallaties;
• het plaatsen en aansluiten van radiatoren, cv-ketels, luchtverwarmers, kanalen
en appendages.
Functie-eisen
• kennis van installatietechniek op mbo-niveau;
• basisberoepsopleiding minimaal niveau 3;
• kennis van algemeen geldende werkinstructies, veiligheidsvoorschriften
en wetten;
• kennis van diverse montagetechnieken en installatiematerialen;
• je bent in staat zowel zelfstandig als in teamverband te werken;
• je bent in het bezit van rijbewijs B. Aanhanger rijbewijs is en pre;
• je bent in het bezit van het VCA diploma.
Bedrijfsprofiel
• Wiel Coolen B.V. is al ruim 40 jaar een begrip in Nederweert en omstreken;
• het verlenen van service staat bij ons hoog in het vaandel;
• advies op maat;
• voor advies over cv-ketels, airco, ventilatie, zink, waterleiding en het renoveren
van uw badkamer, bent u bij ons op het juiste adres. Ook in de utiliteit staan wij
in de provincie goed bekend en de daarbij behorende referenties staan op de
site vermeld. Onze naam is bij veel aannemers door de gehele provincie bekend.
Interesse? Neem direct contact met ons op!
Wiel Coolen BV
Peelsteeg 7a
6031 NN Nederweert
T 0495-631927
E info@wielcoolen.nl

WWW.WIELCOOLEN.NL

Bij de jeugdvierdaagse waren de vlaggen,
shirts en mascotte te zien
Een paar weken geleden
vond het Top-Treffen plaats in
Beringe. Delegaties van alle
5xBeringen-dorpen kwamen
naar Nederland om alvast een
kijkje te nemen en kennis te
maken met onder meer de burgemeester. De gasten keken naar
verluidt hun ogen uit toen ze
Beringe binnenreden. Aan vrijwel ieder huis in het dorp hing
een oranje vlag die de organisatie speciaal voor deze editie
heeft laten maken. Het tekent
de betrokkenheid van het dorp.
Iedereen kijkt uit naar het bijzondere weekend.
Bij Henk van Enckevort werd
het 5xBeringen-gevoel met de
paplepel ingegoten. Zijn ouders
waren al gastgezin toen Henk
nog jong was. “We hadden toen
twee Zwitsers hier bij ons logeren. Het grappige is dat één van
die twee dit jaar met haar eigen
gezin bij ons in huis komt logeren.” Na die eerste keer als gastgezin hield Henk contact met de
Zwitserse logees. “Ik denk dat
we ze gemiddeld om het jaar
wel zien. We gaan regelmatig
naar Italië op vakantie en dan
gaan we daar altijd even langs.
We krijgen sowieso ieder jaar
een appje of we nog een keer

aankomen in de zomer.”
Het driejaarlijkse festijn bracht
Ruud Doesborg nog wat meer dan
alleen vriendschap. Vier jaar geleden leerde hij tijdens het jeugdkamp, dat altijd een jaar voor het
echte 5xBeringen plaatsvindt,
Jasmin Hartel kennen uit het NoordDuitse Beringen (Lüneburger Heide).
De vriendschap die toen ontstond,
mondde uit in een relatie en na de
editie van dit jaar vertrekt Ruud naar
Noord-Duitsland om daar bij Jasmin
te gaan wonen. Een onvervalste
5xBeringen-relatie.

Vriendschap mondde
uit in een relatie
“Het begon als gewoon samen
een praatje maken”, vertelt de
23-jarige Ruud. In de anderhalf jaar
die volgde, zagen ze elkaar regelmatig. “In oktober 2017 sloeg de vonk
echt over.” Het contact liep vervolgens voornamelijk via WhatsApp
en een spaarzaam vrij weekendje
samen. “Dat was goed plannen
altijd. Spontaan een avondje samen
op bank doorbrengen, ging niet.”
Daarom besloot Ruud om na 5xBeringen dit jaar in Duitsland te gaan
wonen. Hij heeft al een baan gevonden en kan per 15 juli beginnen.
“En dat allemaal dankzij 5xBeringen.

Anders hadden we elkaar nooit
ontmoet.”
Ontmoeten kan door samen
een biertje te drinken in de feesttent, zoals bij Jasmin en Ruud,
maar ook door te fungeren als
gastgezin, weet Henk. “De gasten
worden vrienden. Het is toch wat
anders dan als je elkaar alleen
‘s avonds ziet. Die band maakt het
heel erg leuk om gastgezin te zijn.
Kijk maar naar de Zwitserse die
vele jaren geleden bij mijn ouders
thuis logeerde. We hebben altijd
contact gehouden. Dat hoor ik
ook bij andere gastgezinnen. Er is
een band ontstaan en de mensen
gaan daarna nog regelmatig bij
elkaar op bezoek.”
Henk en zijn vrouw gaan zelf
vrijwel altijd met de caravan naar
de plek waar dat jaar 5xBeringen plaatsvindt. “Ik denk dat ik
inmiddels wel zo’n twaalf keer
ben geweest. Het mooie vind
ik altijd hoe erg het leeft in de
dorpen. Zeker in die kleine dorpjes met niet al te veel inwoners.
Iedereen daar is wel ergens bij
de organisatie betrokken. Dat zie
je hier nu ook. Er heerst een
enorme saamhorigheid. Iedereen
doet wel iets en tijdens het TopTreffen zag je wel aan de vlaggen hoe zeer het leeft.”

27
06

15 VRAGEN
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Anouk Franssen

Vreemde
dromen
Soms heb ik van zo’n
vreemde dromen. Dan word
ik wakker en dan voelt het
alsof er iets anders is dan
normaal. Vaak duurt het
dan een paar minuten
voordat ik erachter kom dat
ik een droom heb gehad
waarin allerlei vreemde
dingen gebeurd zijn, waardoor ik even in de war ben
als ik wakker word.

Naam
Woonplaats
Leeftijd
School

Anouk Franssen
Kessel-Eik
13
het Bouwens

Waarvan word jij enthousiast?
Als het bijna vakantie is en ik me
er op verheug om met mijn ouders
en broertje op vakantie te gaan.
We gaan in onze vakanties altijd
superleuke dingen doen en ik kijk
hier altijd enorm naar uit.
Welke trend heb jij gevolgd die je
nu helemaal niet meer leuk vindt?
Een paar jaar geleden waren de
loombandjes een trend waar ook ik
aan mee heb gedaan. Ik had er heel
erg veel van en vaak ging ik dan
ook met vriendinnen samen sieraden maken, maar nu lijkt me dat
supersaai.
Wat is de laatste foto die je hebt
gemaakt?
Dat is een foto van de pizza die ik op
school gemaakt heb met zorg en welzijn. Deze pizza heb ik speciaal voor
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mijn broertje gemaakt, want ik lust
zelf geen pizza.
Wat doe je het liefst op een
vrijdag- of zaterdagavond?
Het liefst ga ik op deze dagen chillen
op de bank met wat lekkers erbij en
ondertussen kijk ik naar leuke programma’s op tv, zoals The Voice of
Holland. Ik vind het ook leuk om af
en toe lekker te logeren met vriendinnen.
Wat is de leukste vakantie die je
ooit had?
Dit is zonder twijfel de vakantie
waarbij we naar Spanje zijn gegaan
met het vliegtuig. We gingen toen
samen met mijn neefjes en nichtje en
we hadden daar een villa met zwembad. We hebben superleuke dingen
gedaan en we hebben toen ook mijn
broertjes verjaardag gevierd. Het was
een erg gezellige vakantie.
Wat is het belangrijkste advies dat
je ooit hebt gekregen?
Het advies dat je jezelf moet zijn en
eigen keuzes moet maken, want daar
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voel je je uiteindelijk het fijnste bij.
Waar ben jij het meest dankbaar
voor?
Dat ik het gezellig heb thuis en dat
ik veel leuke vriendinnen heb van
de basisschool en van mijn nieuwe
school. Ik voel me hier heel gelukkig
door en daar ben ik dan ook heel erg
dankbaar voor.
Welke superkracht zou je willen
hebben?
Ik wil wel graag kunnen teleporteren,
omdat ik dan sneller ergens heen kan
dan dat ik nu kan. Dat lijkt me heel erg
handig lijkt. Ik kan dan ook langer slapen voordat ik naar school ga, wat ik
heel erg fijn zou vinden. En ik zou niet
meer hoeven te fietsen.
Waar heb je het laatst de slappe
lach om gekregen?
Ik krijg vaak de slappe lach van Renske
Voet, omdat zij altijd vrolijk is en de
hele boel opfleurt. Ik heb echt altijd lol
met haar, dus de laatste keer dat ik de
slappe lach heb gehad, zal wel weer
door haar gekomen zijn.
Wat kies je? Je kunt onder water
ademen of mag overal de muziek
bepalen.
Onder water ademen zou ik wel fijn
vinden om te kunnen, want dan kan ik
langer onder water zwemmen en kan
ik dieper duiken. Ik kan dan een heleboel lange filmpjes maken met mijn
actioncamera GoPro.
Wat is het verste dat je ooit van huis
bent geweest?
Dat was vorig jaar. We zijn toen
met de auto naar Kroatië geweest.

We hebben eerst even een tussenstop gemaakt in Oostenrijk, want het
was veel te ver om in één keer naar
Kroatië te rijden. Op de terugweg zijn
we in Slovenië geweest en zo zijn we
tijdens die vakantie wel in drie landen
geweest.
Wat is je raarste droom?
Ik heb ooit gedroomd dat ik in een
snoepwereld was waar ik over suikerspinnen kon lopen. Blijkbaar heb
ik toen in mijn slaap gezegd: “suikerstokken zijn lekker”.
Welke ‘gekke’ voedselcombinatie
vind jij lekker?
Spinaziestamppot vind ik het allerlekkerst met een frikandel en mayonaise. De meeste mensen vinden dit
een hele rare combinatie, maar ik
vind het juist wel goed smaken.
Bij Is er een liedje waar je een
speciale herinnering aan hebt?
Aan Marleen Rutte met Deze Nacht.
Met dit liedje ben ik samen met mijn
vriendin Imke uitgekomen bij carnaval afgelopen jaar. Ik als jeugdprinses en zij als adjudante. Het was echt
superleuk, maar ook spannend want
we moesten dit heel lang geheim
houden.
Waar maak jij je zorgen over?
Soms vraag ik me af of de dag
niet te kort is. Ik wil namelijk altijd
zoveel leuke dingen doen. Ik zou
het jammer vinden als ik op een
dag niet alles kan doen wat ik zou
willen omdat er te weinig tijd is.
Daarom kan ik in het weekend ook
nooit op tijd naar bed.

Die bepaalde sfeer die er
in de droom was, is er dan
ook als ik net wakker ben.
Soms heb ik ook dat er personen in mijn dromen voorkomen. Af en toe zelfs mensen
die ik normaal nooit echt
spreek. Al is het maar dat ik
ze in mijn droom op straat
tegenkom of dat ze er simpelweg gewoon zijn, als ik dan
wakker word dan weet ik wel
dat er met die persoon iets is.
Of dat ik er in ieder geval een
vreemd gevoel bij heb. Het
duurt dan even voordat ik me
realiseer dat die persoon in
mijn droom voorkwam, en dat
ik er daarom een raar gevoel
bij heb.
Ik vraag me dan wel af
waarom die bepaalde mensen
in mijn dromen voorkomen,
zeker omdat ik sommigen dus
niet echt spreek of soms zelfs
helemaal niet. Ik vind het best
raar, maar ook wel interessant
dat zo’n soort dingen gebeuren. Een duidelijk antwoord op
de vraag hoe het zit met
dromen zal er misschien niet
zijn, maar ik denk wel dat er
een heleboel ideeën over
bestaan. Zoals dat dromen
heel veel betekenis hebben of
dat er juist helemaal niets
speciaals aan is en dat het
maar gewoon dromen zijn.
Maar goed, alles even terzijde,
voor vanavond zou ik zeggen,
droom fijn!
Lisa
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Paardenkeuringen KWPN
terug naar De Vosberg
Na drie keuringsseizoenen bij equestrian center De Peelbergen in Kronenberg keert de Centrale Keuring van
paardenstamboekbond KWPN terug naar De Vosberg in Panningen. De keuring in Kronenberg leverde geen extra
deelnemers op en het was lastig kiezen voor de liefhebbers tussen de verschillende zaken die aan de gang
waren. Daarnaast kwam het verenigingsgevoel minder tot zijn recht in de grote accommodatie in Kronenberg.
“Het belangrijkste argument is
echter dat we in de nieuwe programmaopzet de inzenders tegemoet
willen komen door op één dag stamboekopname, bevordering tot (voorlopig) keurmerrie en afvaardiging
naar de KWPN-kampioenschappen,
te combineren”, aldus de organisatie.
“Dat bespaart kosten voor de meeste

fokkers.” Nadat op dinsdag al de stallenkeuring en op woensdag een stamboekopname zijn geweest, wordt op
zaterdag 29 juni de nieuwe fokkerijweek afgesloten.

Nieuwe opzet
Dan vinden de stamboekopnames, (veulen-)keuringen, huldiging

van de Fokker van het Jaar, huldiging van fokkers van prestatiemerries
en afvaardiging naar Ermelo plaats.
De nieuwe opzet betekent dat er dit
jaar geen PAVO-cup verbonden is aan
de Centrale Keuring en dat de finale
van de KWPN Hendrix Competitie verhuist naar vrijdagmiddag 26 juli tijdens
Jumping Peel en Maas.

Finale Stal Hendrix-competitie
naar Jumping P&M
Traditiegetrouw zijn de terreinen van Stal Hendrix in Kessel ieder jaar in de laatste week van juli het toneel
van Jumping Peel & Maas. Dit jaar vindt tijdens het evenement ook de finale van van de de KWPN Stal Hendrix
competitie plaats. “We willen de finale de aandacht geven die het verdient”, laat springruiter Michel Hendrix
weten namens de organisatie.
De finale van de KWPN Stal
Hendrix competitie werd voorheen
georganiseerd in combinatie met de
Centrale merriekeuring Limburg, maar
vindt nu zijn weg naar JPM. De cyclus
van de KWPN Stal Hendrix compe-

titie telt vier selectiewedstrijden in
Limburg. De selecties in Koningsbosch
en Sevenum zijn inmiddels achter
de rug. Woensdag 19 juni wordt in
Reuver de derde competitiewedstrijd
verreden, waarna de vierde op 28

juni plaatsvindt in Kronenberg. De
finale voor vier- en vijfjarige springpaarden staat gepland op vrijdag
26 juli bij Jumping Peel & Maas dat
plaatsvindt van woensdag 24 tot en
met zaterdag 27 juli.

Math Verhaeg vist
zich naar winst
Door: hengelsportvereniging De Ruisvoorn
Bij visvijver De Breeërpeel in Helden stond op zaterdag 22 juni de
negende wedstrijd van het seizoen van hengelsportvereniging De
Ruisvoorn op het programma. De Hema Panningen-wedstrijd werd met
ruime afstand gewonnen door Math Verhaeg.
Na de loting ging het deelnemersveld om 14.00 uur aan de slag.
Door overige wedstrijden moesten
jeugd en jeugdleiders verstek laten
gaan. Na het wegen van de gevangen
vissen, kwam naar voren dat Math

Verhaeg met 11.340 gram het meeste
had binnen gehengeld. Op de tweede
plek eindigde Jos Janssen (5.060
gram). Daarachter volgden Mat Gellen
(4.220 gram), Huub Maassen (3.130
gram) en Sjraar Dorssers (2.560 gram).

Uitslagen Kragten
Avondloop Herten
Door: atletiekvereniging Atletiek Helden
Een aantal leden van atletiek Helden liep op zaterdag 22 juni de
vijfde wedstrijd in het Midden-Limburgs avondloopcriterium in Herten.
Atletiek Helden vierde meerdere successen.
Op de 2.500 meter werd Anouk
Bussemakers derde in 10.31 minuten. Jolanda Verstraten behaalde
een tweede plek op de 5.000 meter.
Ze liep binnen 20.28 minuten in de
categorie V35 de route uit. Tanja
Wanten werd eerste in de categorie
V45 in een tijd van 21.24 minuten.
Wim Janssen werd derde in M50 in
een tijd van 42.23 minuten op de
afstand van 10.000 meter. Wiel van

Lier werd eerste in de M60 in 43.15
minuten en Nico Verstraten behaalde
een zilveren medaille in de M60 in
44.24 minuten.
Ook Running Blind was van de
partij. Marc Marcelissen met buddy
Anny Driessen en Angeliek van der
Velden met Marly Peeters liepen een
goede 5.000 meter in 31.00 en 35.23
minuten. Verdere uitslagen zijn te
vinden op www.atletiekhelden.nl

Clubkampioen
schappen BC Joppe
Door: biljartvereniging Joppe Meijel
De finales bandstoten en libre werden op vrijdag 14 juli gespeeld in
de competitie van biljartvereniging Meijel. Chris van de Weerden werd
clubkampioen tijdens het bandstoten en John Strijbos mag zich clubkampioen libre noemen.

De finale om het bandstoten werd
gespeeld door Jan Klein-Zieverink
en Chris van de Weerden. Chris ging
goed van start maar na 31 beurten
maakte hij zijn 46e carambole. Ook
Jan maakte zijn laatste carambole in
deze beurt. Dus waren er penalty’s
nodig. Ook hier gaven Chris en Jan
elkaar weinig toe. Bij opstoot nummer zes miste Jan en maakte Chris de
partij af.
Daarna werd de finale gespeeld

om de Oranje Cup (libre). Deze
werd gespeeld door John Strijbos en
wederom Jan Klein-Zieverink. John
schoot als een speer uit de startblokken en bouwde snel een flinke
voorsprong op. Na negentien beurten
maakte John de partij af en liet Jan zo
kansloos achter. Het hoogste gemiddelde ging naar Leon Engels. Jan
Liebregts ontving de Ad Ewaltsbeker
vanwege de hoogste aantal punten
in de competitie.
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Verboeket vierde bij Ahoycup
Door: Ellen Berkers, turnvereniging SC Pareja
Linda Verboeket van SC Pareja uit Panningen en Helden mocht op zaterdag 22 juni meedoen aan de Ahoycup
in Rotterdam. Ze had zich op het NK geplaatst voor de wedstrijd. Uiteindelijk wist ze vierde te worden in de
groep van zes deelnemers in haar divisie.

Geurts wint Baarloos
beugeltoernooi
Piet Geurts is winnaar geworden van het 55+-toernooi van beugelclub De Flatsers uit Baarlo. Het toernooi, dat voor de 26e keer werd
gehouden, vond in mei en juni plaats.
Aan het toernooi deden beugelaars uit onder meer Maasbree,
Heythuysen, Tegelen, Kronenberg,
Kessel en Baarlo mee. Nadat er op
verschillende dagen voorrondes
waren geweest, streden de beste
beugelaars tijdens de finaledag om

de prijzen. Piet Geurts uit Baarlo
wist de hoofdprijs binnen te slepen.
Op de tweede plek eindigde Hay
Leijsten uit Kronenburg en als derde
eindigde Jac Lintjes uit Maasbree. Jan
Klerken uit Tegelen eindigde net buiten het podium op de vierde plek.

Yme Bertels

Tweede Belgische
transfer naar Bevo
Met de komst van de 22-jarige Yme Bertels wordt nog een speler uit
België toegevoegd aan de selectie van trainer Jo Smeets voor het
komende handbalseizoen van Bevo in Panningen.
Linda werd op het NK vijfde in de
tweede divisie en mocht zodoende
meedoen aan de Ahoycup in de eerste
divisie, één divisie hoger dan ze normaal turnt. Op vrijdag was de podiumtraining en op zaterdag mocht Linda
eerst inturnen in een trainingshal en
later in de arena. Daarna mocht ze
beginnen aan haar wedstrijd.
Linda begon bij de balk waar ze
als doel had om salto-salto achter
elkaar te turnen en ook een sprongserie van drie sprongen. Deze beide
doelen heeft ze gehaald, maar moest
wel de balk verlaten na de salto-salto.
Toch was ze dik tevreden en kreeg

ze een hoge D-score. De vloer ging
daarna hartstikke goed.
Vervolgens kwam haar favoriete
toestel: de sprong. Linda hoefde maar
één keer te springen, omdat ze zich
al geplaatst had voor de toestelfinale.
Ze behaalde van de dertig turnsters
het vierde sprongpunt. Door naar de
brug. Het inturnen ging goed, maar
tijdens de wedstrijdoefening ging het
een en ander mis. Linda en trainsters
waren desondanks tevreden, omdat ze
heel hard gewerkt hadden om er toch
nog wat van te maken.
Op zondag volgde de grote dag,
want ze had zich met vijf anderen

geplaatst voor de toestelfinale sprong.
De andere deelneemsters zijn allemaal
actief in de eerste divisie. Wat het
extra leuk maakte, was dat Epke
Zonderland, Lieke Wevers en Tisha
Volleman gelijktijdig aan het turnen
waren in de hal.
Linda was als derde aan de beurt
en begon met een overslag-hurksalto.
Ze stond als een huis met de landing en scoorde een 13.25. Bij haar
tweede sprong lag de druk wat
hoger. De overslag-hoeksalto had een
wat diepe landing, maar lukte wel.
Een mooi punt van 12.90. Uiteindelijk
werd Linda vierde van de zes.

Veel ruiters actief in Reuver
Door: paardensportverenigingen De Maasruiters, De Ruif, Caprilli en De Cavaliers
Verschillende ruiters van de diverse paardensportverenigingen in Peel en Maas waren afgelopen weekend
actief in Reuver. Daar werd een springwedstrijd georganiseerd voor pony’s en paarden.

Bertels verlaat zijn huidige club
Initia Hasselt om het komende seizoen
het Heren 1 team van Hepertz Bevo
Hc te versterken. Hij heeft naast Initia
Hasselt ook al Bene-League ervaring
opgedaan bij HC Sasja in Antwerpen
en behoort momenteel ook tot de
Nationale B-selectie van België.

De talentvolle Belg is een gedreven speler, wat goed aansluit bij het
temperament en de ambities van het
team van Jo Smeets. Yme ziet Bevo
als een mooie topsportvereniging met
uitgebreide trainingsfaciliteiten, waarmee hij een volgende stap kan zetten
in zijn handbalcarrière.

Café - Restaurant Patershof
zoekt

Henriëtte Steeghs met Jenzo Ferrari S (Foto: Kirsten Voesten)
Henriëtte Steeghs van Caprilli uit
Panningen wist met Jenzo Ferrari S
derde te worden in de klasse dressuur
L1. Ze behaalde 202 punten. Famke
Engels van De Cavaliers wist op zaterdag de overwinning binnen te slepen in de klasse D-L springen met
Blueberry Ice. Op zondag startte Janine
Maassen, eveneens van De Cavaliers
uit Panningen, in de klasse L. Ze haalde
een zesde prijs met Hevade en een

zevende prijs met Jelena.
Anniek Vervoort met Dollar Girl van
De Maasruiters uit Kessel werd eerste in
de klasse L. Keving Steeghs met Imero
werd zevende in diezelfde klasse. Nina
Vercoulen met LvS Kantje El Passo werd
tweede in de klasse DL.
Ook op andere plekken kwamen ruiters in actie. Zo maakte Lotte
Hermans van De Maasruiters haar
debuut bij een CSI wedstrijd bij De

Peelbergen in Kronenberg. Ze behaalde
met Orchids Atilla een vijfde prijs. Iris
Gülcher van Caprilli reed met Barida
in Hunsel in de klasse dressuur M1 in
de tweede proef naar de derde prijs
met 203,5 punten. Jort Op ‘t Veld van
PSV De Ruif uit Meijel kwam onlangs
in actie tijdens een springwedstrijd in
Asten met Carlycolle Z. Hij werd vierde
in de klasse B. Met Calisto Z werd hij
tweede in de klasse M.

HORECA PERSONEEL
van keukenhelden tot toppers in de bediening!
Wat kunnen wij jou bieden?
Een goed salaris
Leuke collega’s
Bijzondere werkomgeving op een unieke locatie
Haal- en breng service van je huis naar werk
Eventueel kost en inwoning op het park
(Beringerzand campus)
Voor meer informatie bekijk www.patershof.nl of neem contact op met 06-28260368
Café-Restaurant Patershof | Heide 5 | 5981 NX Panningen
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Parochie Grashoek 100 jaar

Kook van Eige Deig

Liedjesmiddag in
Baarlo
Terwijl de zomer net zijn intrede heeft gedaan, zitten al diverse
artiesten, schrijvers en componisten op hun zolderkamertje te
werken aan de ‘vastelaovesliedjes’ voor het nieuwe seizoen.
De Baarlose liedjesavond Kook van Eige Deig staat dit jaar op het
programma voor zaterdag 12 oktober. Opgeven is mogelijk tot
donderdag 1 augustus.
De deelnemers aan de liedjesavond proberen bij de eerste vier te
eindigen om zo een plekje op de cd
van dat jaar te bemachtigen. De avond
wordt georganiseerd door vastela-

‘Same laeve en viere’
in Grashoek
De parochie Grashoek bestaat 100 jaar en het dorp viert dat jubileum met een speciaal feestweekend.
Als thema heeft de jubileumcommissie gekozen voor ‘Same laeve, same viere’. Van vrijdag 28 tot en met zondag 30 juni staat het dorp in het teken van het vieren van het jubileum. Met een ouderenavond, jeugdmiddag en
familiedag komt iedereen aan zijn trekken in het feestweekend.

ovesvereniging De Kook. De tekst en
muziek van de carnavalsnummers
moeten voor donderdag 1 augustus
ingeleverd worden bij Huub Beekman
thuis of via huubbeekman@home.nl

Truijenhof

Meijels museum
weer geopend
Het Meijelse museum Truijenhof van Heemkundevereniging
Medelo is in juli en augustus weer iedere zondag geopend.
Tussen 13.00 en 17.00 uur is het iedere week mogelijk een bezoekje
te brengen aan de heemkundevereniging en het museum waar de
Meijelse historie te zien is.
De Peel neemt een grote rol
in in de geschiedenis van Meijel
en dus ook in museum Truijenhof.
Verschillende zaken die te maken
hebben met de winning van veen

zijn er te zien. Ook de donkere
tijd rondom de bevrijding van de
Duitsers in de Tweede Wereldoorlog,
september en november 1944, krijgen de aandacht in het museum.

Pannen, leien, platte
en kunststof daken

De Hypotheekshop
Makelaardij

Dakkapellen, dakramen
en trespabekleding

Taxaties

Dakgoten, lood,
koper en zinkwerk
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Wil jij een bijdrage leveren aan de mooiste
locatie van Limburg? We zijn op zoek naar:

2 Bestuursleden
• Ben jij een betrokken bestuurder?
• Heb je affiniteit en ervaring met de
horecamarkt en/of met de toeristische
branche?
• Kun je zowel strategisch als operationeel
denken met oog voor het verleden, het
heden maar zeker ook voor de
toekomst?
• Denk jij een waardevolle bijdrage te
kunnen leveren aan de toekomst van het
modernste kasteel van Nederland dat
commerciële maar zeker ook
maatschappelijke doelen nastreeft?
De overige 5 bestuursleden zijn op zoek
naar jou!

www.kasteeldekeverberg.nl

Stuur jouw motivering naar
info@kasteeldekeverberg.nl

Promotie 100 jaor Grashook (Foto: Lindy Bos)
De historie van Grashoek gaat
al langer terug dan de eeuw die nu
gevierd wordt. Ruim 200 jaar geleden lagen al her en der wat huisjes in de buurt van het huidige dorp.
Met de bouw van een lagere school
groeiden de bestaande buurtschappen meer naar elkaar toe. De komst
van een houten noodkerk bevorderde
het gemeenschapsgevoel. Een storm
in januari 1918 bleek het beginpunt
van de parochie. Er werd een collecte
gehouden die zoveel geld opleverde
dat een parochie opgericht kon worden. Op 16 december 1918 werd de
Parochie van het Allerheiligst Hart van
Jezus te Grashoek opgericht.
Nu, honderd jaar en een paar
maanden later, wordt die oprichting
gevierd met een feestweekend in het
dorp. “Het uitgangspunt was dat het
weekend echt voor iedereen is”, aldus
de organisatie. “Daarom is het programma uitgebreid en heeft het voor

ieder wat wils.” Het hele weekend
staat er een feesttent op het kerkplein
midden in het dorp.
Op vrijdagavond is de tent aangekleed met allerlei foto’s van Grashoek
door de jaren heen. Het programma is
speciaal gericht op 55-plussers, maar
voor iedereen te bezoeken. De avond
begint om 19.00 uur. Later is er een
optreden van zanggroep Shangri-La
en nog een verrassingsoptreden.
De organisatie kijkt met Dorpsvervoer
Grashoek naar de mogelijkheden om
de mensen die slecht ter been zijn,
thuis op te halen.

100 jaar terug
in de tijd
De zaterdagmiddag is gericht op de
jongeren van Grashoek. De jeugdmiddag begint om 13.00 uur. De jongeren
gaan 100 jaar terug in de tijd en doen
mee aan een speurtocht door het dorp.

Tijdens de tocht moeten ze negen verschillende stempels verzamelen door
het volgen van historische workshops,
als banden plakken en steltlopen.
Vanaf 17.00 uur is er op het plein een
live muziekprogramma van The Spikes.
Later op zaterdag begint de feestavond.
Vanaf 21.00 uur krijgen The Spikes versterking van Grashoeks talent. Samen
met verschillende Grashoekse drummers wordt een concert gegeven.
De zondag is ingericht als familiedag. Met foodtrucks, frühshopppen
en springkussens is er voor iedereen
iets te doen. Ook zijn er wedstrijdjes koeien melken en hout zagen.
Optredens zijn er van fanfare en
drumband Semper Avanti, blaaskapel Krajovjanka en Frankie Peeters.
Tijdens ‘kunst in de kerk’ exposeren
Grashoekse kunstenaars hun werk en
op het plein worden diverse historische films vertoond. De familiedag
begint om 12.30 uur.

Maasbree

Line-up Ossefeesten
bekend
De volledige line-up van de jaarlijkse Maasbreese Ossefeesten zijn bekend. Enkele namen die naar Maasbree
zullen afreizen op 3, 4, 7, 9 en 10 augustus zijn Snollebollekes, Kris Kross Amsterdam en Lampegastuh.
De 59e editie wordt op woensdag 3 augustus afgetrapt door
Snollebollekes. Deze feestact uit
Best is opgericht door cabaretier
Rob Kemps en de dj’s Jurjen Gofers
en Maurice Huismans. Kris Kross
Amsterdam treedt op vrijdag 9 augustus op in de tent aan de Dorpstraat.
Ze zijn bekend met hits als ‘Whenever’
en ‘Sex’. De Ossezondag valt dit jaar
op 4 augustus. Om 14.00 uur wordt

de muziek ingezet door blaaskapel
Judaska en om 14.30 uur start de verkoop van porties ossebraad. Ook dit
jaar is het speelparadijs Ôs Kingerdörp
geopend met luchtkussens, een bioscoop en een eigen feesttent.

Artiesten uit de regio
Er staan ook weer artiesten uit
de regio op het podium zoals Roy
Smolenaars, bekend van Memphis

Maniacs, feestband Khick, silent
disco van NFN Silent Records en Old
Gin. Met de komst van Starstruck,
Red Pepper Bullwhip, Lampegastuh,
Jailhouse Jimmy en Qmusic The Party
is de line-up van het tentfeest compleet. De Ossefeesten zijn dit jaar op
3, 4, 7, 9 en 10 augustus. Tickets zijn
vanaf donderdag 27 juni verkrijgbaar.
Kijk voor meer informatie op
www.ossefeesten.nl
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Oranjegekte

Baarlose dames willen
WK vrouwen boost geven
Het WK voetbal voor vrouwen is momenteel bezig in Frankrijk. De Oranje Leeuwinnen laten het ene na het
andere kijkcijferrecord sneuvelen met hun wedstrijden. Toch blijft de Oranjegekte, die vaak bij het mannen-WK
opduikt, uit. Het eerste damesteam van VV Baarlo besloot dat het tijd werd om ook de Oranjedames massaal toe
te juichen. Café Centraal in Baarlo werd op dinsdag 25 juni ingericht als Oranje-café.

Kessel

Campingconcert
Muziekvereniging
Aan het einde van het repetitieseizoen houdt Muziekvereniging
Kessel ieder jaar een campingconcert. Dit jaar vindt het concert plaats bij
camping De Hazenakker in Kessel op vrijdag 28 juni. Drie uur lang kunnen de bezoekers luisteren naar de muziek van de Kesselse vereniging.

Tussen 19.00 en 22.00 uur spelen de leden van de muziekvereniging hun nummers op de camping.
Achtereenvolgens zijn er optredens
van de Slagwerkgroep samen met
de Cool Kids, Koninklijke Fanfare
Het duurde lang voordat de
Baarlose dames los konden gaan,
maar de benutte strafschop van Lieke
Martens in de 90e minuut zorgde dan
toch voor ontlading in café Centraal.
De 2-1 tegen Japan betekende dat de
Oranjeleeuwinnen komende zaterdag
de kwartfinale mogen gaan spelen.
“Ze maakten het wel spannend die laatste 20 minuten”, vertelt Anouk Janssen
van het damesteam van VV Baarlo.
“We stonden nog net niet op de tafel.
Als ze zaterdag winnen, gaat dat wel
zeker gebeuren.”
De Baarlose dames vonden het
opmerkelijk hoe het WK voor dames

beleefd wordt in Nederland. “Bij de
mannen is het altijd groot feest met
overal plekken waar je samen kunt
kijken”, vertelt Anouk. “Bij de vrouwen
blijft iedereen op de bank zitten en zien
ze toevallig dat Nederland aan het voetballen is. Daar willen wij verandering in
brengen.” Samen met de eigenaar van
café Centraal besloten ze de kroeg om
te toveren tot Oranje-café. “We hadden het versierd en iedereen kwam in
oranje kleding kijken dinsdag.”
Een stuk of 50 personen kwam
in de kroeg kijken naar het duel met
Japan. Het viel Anouk op dat het vooral
vrouwen betrof. “De mannen lieten het

cultuur 21

Maasoever en Joekskapel Laot Gaon.
Verder worden op de avond ook de
diploma’s uitgereikt aan de jeugdleden die al op een eerder moment
hun theorie- en praktijkexamens
hebben gedaan.

behoorlijk afweten dinsdag. We hopen
dat ze het komende zaterdag inhalen
en massaal komen kijken.” Naast een
gezellige avond beleven, hangt er
nog een doel aan het samen kijken.
“We hopen dat we op deze manier het
damesvoetbal wat meer op de kaart
kunnen zetten. We hebben het bij
VV Baarlo steeds moeilijker om genoeg
dames te vinden voor onze teams.
Misschien dat veel aandacht en een
Nederlands elftal dat ver komt, helpt
om dames enthousiast te maken.”
Het Nederlands elftal speelt
komende zaterdag in de kwartfinale om
15.00 uur tegen Italië.

Jubilarissen Sint Lambertus
Tijdens de jubilarissenreceptie van Koninklijk Schuttersgilde Sint Lambertus uit Helden werden
onlangs zeven leden gehuldigd. Jo Fleuren is al 12,5 jaar geüniformeerd gildebroeder, Louis Litjens is
liefst 50 jaar geüniformeerd gildebroeder, Arno Aerts is 10 jaar Tamboer, Marcel Maessen is 12,5 jaar
geüniformeerd gildebroeder, Peter Thijssen is 10 jaar Tamboer, Joop Knippenbergh is 25 jaar geüniformeerd gildebroeder en Gerard Blokzijl is 25 jaar geüniformeerd gildebroeder.

ADVERTENTIE W E E K
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Flora inventarisatie Molentje

Open dag Hanssen Group

Tijd: 19.00 uur
Organisatie: IVN Helden
Locatie: verzamelen bij watermeter Molenbaan Meijel

Tijd: 13.00-17.00 uur
Locatie: Maasbreeseweg 3, Panningen

Inloop voor iPadgebruikers

Muziek onder de Toren met
muziekkapel Didymos

Tijd: 09.30-11.00 uur
Organisatie: KBO Panningen
Locatie: gemeenschapshuis In Kepèl Panningen

Familiedag 100 jaar Grashoek
met optreden Semper Avanti
Tijd: 12.30 uur
Organisatie: 100 jaor Grashook
Locatie: kerkplein Grashoek

Kubb-toernooi
Tijd: 13.00-17.00 uur
Locatie: dorpscentrum Kerkeböske Helden

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

Peelpush-toernooi (t/m 30 juni)

Voorstelling Oh Sandy

Tijd: 12.00 uur
Organisatie: VC Peelpush
Locatie: sportpark De Starte Meijel

Tijd: 14.30 uur
Organisatie: In The Mix
Locatie: DOK6 Theater Panningen

Modderdag

Heropening Prinsenböske

Tijd: 14.30 uur
Organisatie: IVN Helden
Locatie: schelpenpad in Heldense Bossen Helden

Tijd: 15.00 uur
Organisatie: Aod Prinsekompenie
Locatie: Prinsenböske aan het Laar, Maasbree

Kermis Kessel (t/m 2 juli)

Muziek onder de Toren met
De Keverberger Muzikanten

Locatie: centrum Kessel

ma
01
07
wo
03
07

Tijd: 19.30 uur
Organisatie: fanfare St. Cecilia
Locatie: Mariaplein Helden

Lezing grafheuvelonderzoek
Tijd: 14.00 uur
Organisatie: open dag grafheuvelonderzoek
Locatie: kantine VV Baarlo

Lezing Voorouders in de maak
Tijd: 16.00 uur
Organisatie: open dag grafheuvelonderzoek
Locatie: kantine VV Baarlo

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

za
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Poolconcert

Campingconcert

Peelpush verjaardagsfeest

Fietstocht

Tijd: 19.00-22.00 uur
Organisatie: Muziekvereniging Kessel
Locatie: camping De Hazenakker Kessel

Tijd: 16.00 uur
Organisatie: VC Peelpush
Locatie: feesttent sportpark De Starte Meijel

Tijd: 18.30 uur
Organisatie: ZijActief Grashoek
Locatie: gemeenschapshuis De Ankerplaats Grashoek

55-plus-avond 100 jaar Grashoek

Voorstelling Oh Sandy

Tijd: 19.00 uur
Organisatie: 100 jaor Grashook
Locatie: feesttent kerkplein Grashoek

Tijd: 19.00 uur
Organisatie: In The Mix
Locatie: DOK6 Theater Panningen

Lezing De vergeten grafheuvellandschappen van Baarlo

Feestavond Peelpush-toernooi

Feestavond Peelpush-toernooi

Rond de Bijbelse Lezingen

Tijd: 21.00 uur
Organisatie: VC Peelpush
Locatie: feesttent sportpark De Starte Meijel

Tijd: 21.00 uur
Organisatie: VC Peelpush
Locatie: feesttent sportpark De Starte Meijel

Tijd: 19.30-20.30 uur
Organisatie: Parochiecentrum Panningen
Locatie: oefenruimte kerk Panningen

Oud-ijzerinzameling

Feestavond 100 jaar Grashoek

Tijd: 10.00-12.00 uur
Organisatie: fanfare Eendracht
Locatie: parkeerplaats Sprunklaan Baarlo

Tijd: 21.00 uur
Organisatie: 100 jaor Grashook
Locatie: kerkplein Grashoek

zo
30
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Jeugdmiddag 100 jaar Grashoek
Tijd: 13.00 uur
Organisatie: 100 jaor Grashook
Locatie: kerkplein Grashoek

GEVRAAGD:

K
PART TIME MEDEWER

4-seizoenenwandeling
Tijd: 08.30 uur
Organisatie: IVN Helden
Locatie: IVN-gebouw Helden

Tijd: 19.00 uur
Organisatie: open dag grafheuvelonderzoek
Locatie: kantine VV Baarlo

do
04
07

Avondwandeling in het Leudal
Tijd: 19.00 uur
Organisatie: IVN Helden
Locatie: IVN-gebouw Helden

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

Rozenobel 19, 5986 PA Beringe

ER

vandenbeuken.nl
Meer info: www.plantencentrum

Of mail naar: evelyn@plantencentrumvandenbeuken.nl

St. Jansstraat 43, Meterik

www.plantencentrumvandenbeuken.nl

T 077 477 25 71

WWW.G-HELDENS.NL

• brandbeveiliging
• training
• advies
WWW.BRANDBEVEILIGING-JTI.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 30 juni
H. Mis 09.30 uur
Woensdag 3 juli
H. Mis 09.00 uur sacristie.
Overleden: Ton Peeters, 80 jaar

Parochie Egchel
Misintenties
NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
T 077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 30 juni
Geen H. Mis
Zondag 7 juli
Geen H. Mis
Zondag 14 juli
H. Mis 11.00 uur

Cluster MKBE
Parochie Maasbree
Misintenties NL58RABO0131001973
Pastorie Dorpstraat 4 T 077 465 12 19
E par.aldegundismaasbree@hetnet.nl
W www.parochiemaasbree.nl
Kerkdiensten
Zondag 30 juni
11.00 uur: Dankviering met de kinderen van groep 4 van de basisscholen
die op zondag 26 mei de Eerste H.
Communie hebben ontvangen
Assistentie: Mevr. Marianne
Verhappen – Mevr. Marlies Steijvers
Intenties: Pater Harrie Boots, overl.
ouders, kinderen en overl. familie.
Jaardienst Graad Colbers.

Parochie Grashoek

Parochie Koningslust

Misintenties
NL24 RABO 0141910526
A. Cruijsberg T 077 307 52 93
Spreekuur in kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
Zaterdag 29 juni
GÉÉN H.MIS in het feestweekend van
100 Jaar Grashoek
Zaterdag 6 juli
H. Mis 19.00 uur t.i.v. Vrede in de wereld

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 30 juni
Geen H. Mis
Zaterdag 6 juli
H. Mis 17.30 uur

Parochie Helden

Parochie Meijel

Misintenties
NL61 RABO 0120795094
pastorie Rochusplein 3
T 077 3071488,
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur
donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
Zondag 30 juni
H. Mis 10.00 uur – herenkoor- t.i.v.
Pierre Mewiss, Giel Mewiss en Nellie
Mewiss-van Heugten;
Extra collecte vw de weekboekjes.
Vrijdag 5 juli
De H. Communie wordt thuisgebracht
vanaf 09.00 uur.

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 27 juni
Geen H. Mis
Zondag 30 juni
H. Mis 11.00 uur met herenkoor t.i.v.
Peter van den Beuken, Maria Geelen
en Clara v.d. Beuken en Maria v.d.
Beuken (gest. jaardienst); Hans van der
Weerden (1ste jaardienst) en vader Piet

Mededelingen
Vrijdag 5 juli – Eerste vrijdag van de
maand.
Vanaf 9.00 uur wordt de H. Communie
gebracht bij zieken en ouderen.

parochie.
Zaterdag 6 juli
GEEN H.Mis vanwege O.L.S. in Sevenum.
Zondag 7 juli
10.30 uur Hoogmis in Kessel.

Parochie Kessel

Parochie Baarlo

Gezinsbijdrage NL39RABO0125305311
Pastorie Dorpstraat 13
T 077 462 12 65
E lajverhaag@parochiekessel.nl
Kerkdiensten
Zaterdag 29 juni.
19.15 uur Zes wekendienst voor Mevr.
Wies Boll/Janssen.
Jaardienst voor de ouders Piet Bouten
en Anne Bouten van Helden.
Woensdag 3 juli
9.00 uur H.Mis voor de zieken van de

Misintenties NL31RABO0103903860
Pastorie Markt 3
T 077 477 12 75
E kapelaan@parochiebaarlo.nl
W www.parochiebaarlo.nl
Kerkdiensten
Zaterdag 29 juni
17.00 uur: Gebedsdienst in het
Verzorgingshuis Ter Borcht.
Zondag 30 juni
9.30 uur H. Mis. Geen koor.
Zeswekendienst Iety Habets-Thissen.

van der Weerden; uit dankbaarheid
Maandag 1 juli
Geen Stille Aanbidding
19.00 uur Rozenkrans
Dinsdag 2 juli
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen.
Aansl. Koffiedrinken.
Donderdag 4 juli
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de overleden
9.30-10 uur Stille Aanbidding

Parochie Panningen
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 27 juni
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Vrijdag 28 juni
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Zaterdag 29 juni
H. Mis 19.00 uur – gemengd koor t.i.v.
Jo Ramaekers (jaardienst)
Extra collecte misboekjes
Zondag 30 juni
H. Mis Missiehuis 10.30 uur

Josephina van Wylick en ouders.
Jaardienst Anna Engels.
Jaardienst Cornelis Hoeben.
Donderdag 4 juli
8.30 uur H. Mis.
Vrijdag 5 juli
Vanaf 9.00 uur wordt de H. Communie
thuis gebracht bij zieken en ouderen.

Parochie Kessel-Eik
Misintenties NL41RABO0125300522
L. Timmermans
T 077 462 16 78
Kerkdiensten
Zondag 30 juni
9.30 uur Jaardienst Ton Muurmans
Zondag 7 juli
9.30 uur Pater Wim van Lier en ouders
van Lier en overl. Familie

SALE

Dinsdag 2 juli
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Woensdag 3 juli
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Rond de Bijbelse Lezingen in de ontmoetingsruimte van de kerk 19.00 uur
Donderdag 4 juli
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Vrijdag 5 juli
H. Mis 09.00 uur dagkapel
De ziekencommunie wordt thuisgebracht na de H. Mis
Overleden: Jeu Verlinden, 81 jaar

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

Administrator (pastoor)
deken de Graaf Woutering
077 398 14 16
a.degraafwoutering@rkhorst.nl
Maasbree/Baarlo
kapelaan te Boekhorst
077 477 12 75
kapelaan@parochiebaarlo.nl
Kessel/Kessel-Eik
pastoor Verhaag
077 462 12 65 | 06 50 69 45 07
Kerkbestuur
secretaris Arno Houwen
077 462 17 50
houwenarno@gmail.com
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PAST schoenen®
Hoofdstraat 14 Horst
T (077) 397 01 97
www.pastschoenen.nl
Social icon

Rounded square
Only use blue and/or white.

volg ons ook op

For more details check out our
Brand Guidelines.
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Klanten beoordelen
Superkeukens met een

8,5

Jij maakt ‘m super

8.999,Incl. apparatuur met
5 jaar garantie

Sorrento Plus
Een prachtige, tijdloze keuken die past in
ieder interieur. Hier uitgevoerd in hoogglans
kristalwit met een grote, greeploze apparatenwand en vrijstaand kook-spoeleiland. De
hoge kasten van deze moderne keuken
bieden veel opbergruimte en in de extra ruime koelkast kun je al je verse
producten gemakkelijk kwijt.

7.999,Incl. apparatuur met
5 jaar garantie

Bellmer

Durante

plaatste combi-oven, het com-

bineerd met eiken elementen en

posiet werkblad en de brede schouw-

veel handigheden zoals het inge-

kap zijn slechts een paar details van deze

bouwde wijnrek en houten kratten maken

prachtige moderne keukenopstelling. De

het een feestje in deze nieuwe keuken te

grijs eiken gebeitste kaderdeuren geven

koken. Meteen voor de laagste prijs

deze nieuwe keuken een landelijke

en inclusief apparatuur met 5

en sfeervolle uitstraling.

jaar garantie.

Lavazwarte fronten gecom-

Een op ooghoogte ge-

HORST

ROERMOND

HEERLEN

Witveldweg 100

Burghoffweg 13

In de Cramer 148

(Gevestigd binnen Interchalet)

(Gevestigd tegenover Retailpark)

T. 077-3982234

T. 0475-691548

(Gevestigd op de Woonboulevard)

T. 045-5751230

6.299,Incl. apparatuur met
5 jaar garantie

SUPERKEUKENS IS
ELKE ZONDAG GEOPEND!

