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De strijd der Beringens
Beringe stond het afgelopen weekend volledig in het teken van het internationale 5xBeringen Treffen. De 450 gasten uit de Beringens (of een variant daarvan) van
Duitsland (drie dorpen), Luxemburg, België en Zwitserland vermaakten zich prima tijdens het driejaarlijkse treffen, aldus de organisatie. Na het binnenhalen van de
gasten en het openingsfeest in de bedrijfshal van touringcarbedrijf Ghielen op vrijdag, was het op zaterdag tijd voor het hoogtepunt. De sportteams van de zeven dorpen
gingen de strijd aan in het Rabobank Spel zonder Grenzen. De Nederlandse equipe wist uiteindelijk de meeste punten te scoren en werd later in de hal van Ghielen gehuldigd als winnaar. Op zondag volgde nog het 5xBeringen Festival waarbij de hele Kanaalstraat volstond met allerlei kraampjes en waarbij verschillende activiteiten te
beleven waren. (Foto: 5xBeringen)

Energiecoöperatie Gloei wordt opgeheven
Energiecoöperatie Gloei houdt zeer waarschijnlijk vanaf donderdag 22 augustus op te bestaan. In een
onlangs gehouden ledenvergadering werd al besloten de duurzaamheidsorganisatie op te heffen en op
22 augustus moet dat besluit in een tweede vergadering worden bekrachtigd. De coöperatie geeft aan dat
‘negatieve sentimenten’ uit het verleden de organisatie parten speelden.
Gloei werd in 2013 opgericht als
netwerk- en duurzaamheidsorganisatie. Het doel van de organisatie is
sindsdien geweest om projecten die
te maken hebben met duurzaamheid
aan te jagen, te begeleiden en te
ondersteunen. Of in hun eigen woorden: ‘de coöperatie draagt bij aan een
betere lokale economie en sociale
cohesie, verbetert de leefbaarheid en
helpt zelfsturing concreet te maken
door ontwikkelingen in de samenleving op te pakken die de beweging
van A naar Anders mogelijk maken.’
De eerste jaren werkte de organisatie naar behoren, vertelt secre-

taris en penningmeester Peter
Klaasen. “Gloei heeft toen een
hele goede periode gehad waarbij
veel ideeën ontstonden en waarbij
ook verschillende organisaties zijn
opgericht.” Energiecoöperatie Peel
Energie, ZERegiO die wil komen tot
een afvalloze regio en het Regionaal
Duurzaamheids Centrum (RDC) zijn
voorbeelden van organisaties die uit
het netwerk van Gloei ontsproten.
“Maar in de jaren 2015 en 2016 zijn
er bepaalde negatieve sentimenten
ontstaan.”
Die sentimenten komen volgens
Klaasen onder meer doordat er te

veel wisselingen in het bestuur van
Gloei plaatsvonden. “Er zijn periodes
geweest dat er maar één bestuurslid was. Dat schiet natuurlijk niet op.”
Ook het feit dat er als rechtspersoon
gekozen werd voor een coöperatie bleek achteraf niet de handigste
keuze. “Dat heeft er bijvoorbeeld
voor gezorgd dat bij alle projecten
uitgebreide begrotingen en projectbeschrijvingen gemaakt moesten
worden. Er werd een overvloed aan
regeltjes uitgestort over de enthousiaste vrijwilligers.”
Klaasen omschrijft het als een
moestuin. “Voor de oprichting van de

coöperatie konden alle leden door
de tuin lopen en zelf weten wat er
geplant werd en op welke manier.
Daarna kwam de gemeente door de
moestuin gelopen en die gaf op plekken aan hoe het moest gebeuren.
Dat was een domper voor de vrij-

heid van creativiteit van de leden en
zorgde voor een vermindering van
het enthousiasme.” De leden merkten
volgens Klaasen dat de naam Gloei
in de omgeving en met name bij de
gemeente een knauw had gekregen.
Lees verder op pagina 08
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Onderzoek van GGD Limburg

Aantal soa’s onder jongeren Limburg stijgt
Het aantal Limburgse jongeren met een seksueel overdraagbare aandoening (soa) dat zich meldt bij de GGD, is de afgelopen jaren toegenomen.
Dat blijkt uit het onderzoek van de Thermometer Seksuele Gezondheid
Jongeren Limburg 2018 van GGD Limburg-Noord en Zuid Limburg. 18,5 procent
van alle jongeren onder de 25 jaar die zich vorig jaar meldden, had een soa.
Een jaar eerder was het percentage
17 procent. In 2016 was het aantal soa’s
weer hoger met een percentage van
18,6 procent. De jaren daarvoor waren
er flink minder seksuele overdraagbare
aandoeningen. In 2015 16,1 procent
en in 2014 14,1 procent. Volgens Luuk
Levels, arts infectieziektebestrijding bij
GGD Limburg-Noord, kan de toename
meerdere oorzaken hebben. “Het is
lastig te zeggen waardoor zo’n stijging
ontstaat”, vertelt Levels. “De meest
logische reden is dat jongeren vaker
minder veilig vrijen. Ze denken net voor

Colofon
HALLO Peel en Maas
is een gratis uitgave van
Kempen Media b.v. en verschijnt
elke donderdag in de gemeente
Peel en Maas.
Oplage 19.275 exemplaren

de daad niet goed na en dan nemen
ze het risico om zonder anticonceptie
te vrijen.”
Uit het onderzoek blijkt dat praktisch opgeleide jongeren (66 procent)
meer risico lopen op een soa dan theoretisch opgeleide jongeren (34 procent).
Ook jonge mannen die seks hebben
met hetzelfde geslacht hebben een
verhoogd risico op een seksueel overdraagbare aandoening. “Deze categorieën hebben voor ons extra de
aandacht”, zegt Levels. “We proberen
door preventieve maatregelen zoals
voorlichting en trainingen deze groep
duidelijk te maken wat de risico’s zijn
tijdens het vrijen.” De doelgroep is
volgens Levels ook lastig te bereiken.
“Ze komen minder snel langs bij de GGD
voor advies, voorlichting of informatie.
Als ze ons niet zo snel bereiken, moeten
wij het omdraaien en dus zelf naar deze
doelgroep stappen. Daarom gaan we de
komende tijd vaker voorlichting geven
op bijvoorbeeld speciaal onderwijs.”
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Voorlichting is belangrijk om seks
en soa’s bespreekbaar te maken,
stelt de GGD. Er heerst nog altijd een
taboe op deze onderwerpen. Volgens
Levels praten jongeren onder elkaar
er wel over. “Maar niet altijd op de
goede manier. Er wordt soms ook
stoer over gedaan of lacherig, en dat
is fout.” Levels noemt als voorbeeld
sexting (delen van seksueel getint
materiaal, zoals naaktfoto’s en/of
filmpjes). “Je ziet dat sexting steeds
normaler wordt onder jongeren. Vaak
zien zij dit als onderdeel van seksuele
ontwikkeling. Gevaar is dat deze
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Overig: Praktisch opgeleid 34% en theoretisch opgeleid 66%
Geslacht: 62% vrouw, 29% hetero man en 9% MSM (mannen die seks hebben met mannen)

foto’s of video’s worden verspreid
door Jan en alleman. Dat is seksueel
grensoverschrijdend gedrag en meestal
hebben zij dat niet door.”
De meest voorkomende soa’s
in Limburg onder jongeren zijn
chlamydia (17 procent), gevolgd
door gonorroe (2 procent). Jonge
mannen die seks hebben met
mannen, hebben een verhoogd
risico op hiv. Om die reden kunnen
zij zich twee keer per jaar kosteloos

laten testen voor een soa bij de GGD.
Sinds april 2018 kunnen mannen die
seks hebben met mannen advies en
informatie opvragen bij het Centrum
voor Seksuele Gezondheid (CSG)
Limburg over het preventiemiddel
PrEP (pre-expositie profylaxe).
Met deze pil kunnen gebruikers
voorkomen dat ze hiv krijgen.
Uit de Limburgse Thermometer
bleek ook dat de helft van de
meisjes en één op de vijf jongens

last heeft gehad van ongewilde
seksuele ervaringen. De ongewilde
seksuele ervaring die meisjes het
meest meemaken is het ongewild
aanraken van borsten, billen of
geslachtsdelen. Bij jongens komt
het ongewild zoenen het meest
voor. In het najaar komt GGD met
resultaten van een nieuw onderzoek
over seksuele gezondheid waarbij
resultaten bekend worden gemaakt
op gemeentelijke schaal.

Drie turbines op gemeentegrens

Rechtbank geeft goedkeuring
aan windmolens
De bestuursrechter heeft besloten dat drie geplande windmolens langs het Afwateringskanaal (Neers kanaal) gebouwd mogen worden.
De rechtbank besloot op maandag 1 juli dat de bezwaren van twee omwonenden tegen het plan ongegrond waren. De turbines komen aan de kant
van gemeente Leudal op de grens met gemeente Peel en Maas in de buurt van Kessel-Eik.
Windpark De Kookepan,
bestaande uit drie turbines, is
een initiatief van Leudal Energie.
De tiphoogte van de molens wordt
maximaal 200 meter. De turbines
komen op ongeveer 2,5 kilometer
afstand van Windpark Neer te liggen. Dat windpark ligt eveneens
aan het Afwateringskanaal. In dat
gebied (buitengebied Beringe,
Egchel en Meijel) staan nog zeven
windturbines op de planning.
Vijf aan de kant van Peel en Maas
en twee aan de kant van Leudal.
De Kookepan kreeg vorig jaar
maart al een vergunning van
gemeente Leudal om de turbines
te realiseren. Twee omwonenden

besloten bezwaren in te dienen
en later naar de bestuursrechter te
stappen om de windmolens tegen
te houden. Ze vinden dat ze onevenredig worden aangetast in hun
woon- en leefklimaat, zodat er geen
sprake is van een goede ruimtelijke
ordening. De omwonenden verwachten vooral dat de windturbines geluidsoverlast gaan opleveren.
De rechtbank vindt echter bewezen
dat de molens aan alle wettelijke
eisen voldoen en dat er geen reden
bestaat dat er sprake zal zijn van
onaanvaardbare hinder.
De twee omwonenden kunnen
nog naar de Raad van State stappen
om de uitspraak aan te vechten. Har

Geenen, projectleider bij het windpark vanuit Leudal Energie, denkt
dat een eventuele uitspraak van de
Raad van State hetzelfde zal zijn als
die van de bestuursrechter. “We voldoen aan alle wettelijke eisen en
we hebben alle procedures goed
doorlopen. Volgens ons is het dan
wel duidelijk dat de Raad van State
de windmolens gaat toestaan.”

Rechtsgang
kan park vertragen
Een gang naar de hoogste
bestuursrechter kan wel voor vertraging zorgen bij de bouw van de turbines. “Er kunnen nu nog vijf weken

bezwaren worden ingediend”,
aldus Geenen. “Eind 2019 zal dan
de rechtszaak zijn en in januari of
februari volgt de uitspraak. Dan kunnen we eind 2020 de molens hebben staan. Zonder gang naar de
Raad van State kunnen we eind van
dit jaar al beginnen met de bouw en
nog voor de zomer van 2020 kunnen dan de molens draaien.”
Windpark De Kookepan krijgt
een omgevingsfonds waarin ieder
jaar 30.000 euro wordt gestopt,
vertelt Geenen. “Dat fonds wordt
beheerd door de omwonenden
zelf. Zij mogen van dat geld projecten in de directe omgeving
financieren.”
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Helden, Beringe en Meijel nog in de strijd
Drie schutterijen uit Peel en Maas maken nog kans op de winst van het OLS. Sint Lambertus uit Helden, Sint Willibrordus uit Meijel en Sint Hubertus
uit Beringe mogen zaterdag 13 juli terugkomen voor het kavelen om d’n Um. Zij misten geen enkel ‘bölke’ op zondag 7 juli tijdens het OLS dat dit jaar
in Sevenum plaatsvindt.

De drie verenigingen uit Peel en
Maas strijden met 22 andere schutterijen om de winst op zaterdag 13 juli.
Sint Lambertus uit Helden is normaal
gesproken een zekerheidje bij het
invullen van welke schutterijen de
zondag gaan overleven. Ook dit jaar

lukte het de Heldenaren. Toch won
de vereniging d’n Um nog nooit.
“Zullen we maar zeggen dat we hem
dit jaar dan wel gaan pakken?”, zegt
Bert Kusters, ondervoorzitter van Sint
Lambertus.
Bert wil allereerst een compli-

ment maken aan de organisatie in
Sevenum. “Het was goed georganiseerd. Een compact terrein. Daarbij
was het weer ook goed. Het was
niet te koud of te warm.” Maar die
omstandigheden kunnen zaterdag
zomaar anders zijn. “Het maakt ook

niet zoveel uit wat voor weer het
wordt, want het is voor alle schutterijen hetzelfde. Je moet ook gewoon
met jezelf bezig zijn. Wat de rest
doet, boeit niet zoveel.”
Sint Antonius en Sint Petrus uit
Baarlo wordt al jaren getipt als een
kanshebber, maar overleefde dit
keer de zondag niet. “We worden elk
jaar wel getipt, maar dat komt misschien omdat we twintig jaar geleden
gewonnen hebben”, vertelt Robert
Wilms, buksmeester bij de vereniging.
“We zijn de laatste tien jaar ook regelmatig in de top 10 geëindigd, maar dit
keer ging het fout bij de vijfde schutter. We hadden het eigenlijk niet aan
zien komen.”
Een excuus zoeken, doet Robert
niet. “De schutter zelf ook niet.
Er werd door verschillende schutterijen
wel geopperd dat de wind hen parten speelde, maar volgens mij bleven
de ‘bölkes’ prima op hun plek. Het is
toch het OLS hè, dat doet iets met je.
Ik denk dat het een combinatie is van
een minder goed schot en dat het net
een beetje waait of iets dergelijks.
Dan gaat het schot mis.” De Baarlose

vereniging gaat wel kijken zaterdag.
“We gaan met een clubje die kant op”,
vertelt Robert. “Met Beringe hebben
we een goed band, dus gaan we hen
supporteren.”
De Beringse vereniging vloog er
vorig jaar al op zondag uit, maar de
jaren ervoor konden wel een derde,
zevende en elfde plek genoteerd worden. “We gaan zaterdag weer een
poging wagen om de Oude Limburger
(bijnaam van het OLS in de schutterswereld, red.) binnen te halen”, vertelt
voorzitter Leon Peeters. “Helaas is het
niet zo simpel dat we kunnen zeggen:
we pakken hem. Het moet allemaal
precies samenkomen op zaterdag.
We gaan onze huid in ieder geval zo
duur mogelijk verkopen.”
Bij de optocht was vooral
Sint Lambertus succesvol. De vereniging pakte eerste prijzen bij
Mooiste koningspaar gildenexercitie en Concertwedstrijden 4e-divisie
sectie A. Tweede plekken waren er
bij Commandant gildenexercitie en
Mooiste koningin gildenexercitie
voor Marieke Lemmen. Sint Nicolaas
uit Meijel pakte de eerste plaats bij
Beste tamboer-majoor 3e-divisie.
Sint Leonardus Panningen-Egchel
werd tweede bij Beste bordjesdrager
nieuwe exercitie ongewapend.

Kijk voor meer foto’s op
facebook.com/hallopeelenmaas

5xBeringen
Het was volgens de organisatie een geslaagde editie van 5xBeringen. Kijk hier naar een compilatie van foto’s die de organisatie gemaakt heeft gedurende het weekend.
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Pilot

Panningen
krijgt hulp bij
huishouden
In navolging van negen van de elf dorpen in Peel en Maas sluit
Panningen zich ook aan bij de pilot voor hulp bij het huishouden. Vanaf
1 januari 2020 komt er een dorpsondersteuner in het dorp die als
verbindingspersoon tussen gemeente, zorginstellingen en vrijwillige
organisaties gaat dienen.
Het regelen van huishoudelijke
hulp in Panningen komt te liggen
bij de nieuw opgerichte Stichting
Bevordering Welzijn Inwoners
Panningen. De huishoudelijke hulp
blijft betaald, maar het regelen
komt in handen van het dorp door
middel van de nieuwe stichting.
Gemeente Peel en Maas stelt een
professionele dorpsondersteuner
ter beschikking. Die moet de
hulp van beroepskrachten en de
vrijwilligersorganisaties die al
bestaan in het dorp, de gemeente
en de inwoners van Panningen aan
elkaar gaan koppelen.

De dorpsondersteuner komt
bij mensen thuis om te kijken of
de mensen tot de groep behoren
waarvoor de nieuwe aanpak Hulp
bij het Huishouden bedoeld is.
De algemene voorziening Hulp bij
het Huishouden is voor maximaal
3 uur per week gedurende 48 weken
per jaar. Mensen die meer dan
3 uur per week professionele
hulp nodig hebben, blijven in de
maatwerkvoorziening van de
gemeente.
Nu Panningen vanaf 1 januari
mee gaat doen, is alleen Baarlo nog
niet aangesloten bij de pilot.

Gemeentebreed onderzoek

Veel woningen
dankzij
beleidsregel
Gemeente Peel en Maas is bezig de woningbouw in Peel en Maas in
kaart te brengen. Onlangs werd een gemeentebreed onderzoek naar de
woningmarkt gestart en via een raadsinformatiebrief werd op woensdag 26 juni de gemeenteraad ingelicht over de stand van zaken van
woningbouwverzoeken. Een beleidsregel die vorig jaar werd ingesteld,
zorgde voor een impuls in de woningmarkt.
Dankzij de vorig jaar ingestelde
beleidsregel was het vooral mogelijk
om meer te bouwen in bestaande
panden of op de locatie waar een
ander gebouw gesloopt werd.
“Op een enkele woning na vielen
alle 147 aanvragen daar onder”, laat
een woordvoerster van de gemeente
weten. “De regel is dan ook vooral
bedoeld om verpaupering tegen te
gaan in de kernen en om acute vraag
aan te pakken. Je kunt bijvoorbeeld
geen villa in het buitengebied neerzetten binnen deze beleidsregel.”

Verschillende
criteria
De aanvragen worden goedgekeurd als ze voldoen aan verschillende
criteria. “Zo moeten ze bijdragen aan
de leefbaarheid, bijvoorbeeld door
een leegstaand gebouw te vullen. Ook
woningen die bedoeld zijn voor bijzondere doelgroepen, zoals ouderen,
starters, een- en tweepersoonshuishoudens, zorgvragers, statushouders
en arbeidsmigranten vallen onder de
regeling”, aldus de beleidsregel van
de gemeente.
De gemeente komt in de
RIB tot de conclusie dat er volop

gebouwd wordt. “Naast de reguliere woningbouw heeft de beleidsregel woningbouwverzoeken
geleid tot een behoorlijke aanvullende impuls van de woningbouw”, aldus de gemeente. Naast
de beleidsregel werden sinds begin
2018 aan 374 woningen een vergunning verleend. Vorig jaar werden 103 woningen klaar gemeld.
Dit jaar tot nu toe 61. Het opvallendste dorp is Panningen waar
dit jaar al voor 116 woningen een
vergunning werd verleend. Daarna
volgt Meijel met 46 vergunningen. Vorig jaar kregen in dat dorp
50 plannen al een vergunning, in
Panningen werden toen drie vergunningen goedgekeurd.
Om de gehele woningmarkt
van Peel en Maas beter in beeld
te krijgen, besloot de gemeente
eerder al om een gemeentebreed onderzoek te laten doen
door Bureau Stedelijke Planning.
Dat bureau gaat onder meer de
woningvoorraad en de relatie tussen wonen en economie in kaart
brengen en welke kansen er in de
toekomst liggen voor de gemeente.
Dat onderzoek moet nog deze
maand klaar zijn.

Oranje Markt in Baarlo
Het was de Oranjedames niet gegund tijdens de finale van het WK voetbal op zondag 7 juli. Ze verloren met 2-0 van een beter Verenigde Staten. Toch mocht dat de pret niet drukken in Baarlo.
Het damesteam van VV Baarlo liet een scherm plaatsen op de Markt bij café Centraal om gezamenlijk
de prestaties van de Oranjeleeuwinnen te bekijken. “De hele Markt stond vol met oranjesupporters”,
laat het damesteam weten.

Drie maanden cel geëist

Oud-judocoach bekent
ontucht
Het Openbaar Ministerie (OM) eist twaalf maanden cel, waarvan negen voorwaardelijk, tegen de Baarlose
oud-judocoach die ervan wordt verdacht onzedelijke handelingen hebben verricht met twee meisjes met een
verstandelijke beperking. De verdachte bekende de ontucht toen hij donderdag 4 juli voor de rechter verscheen.
De Baarlonaar (62) wordt verdacht
van ontuchtige handelingen met twee
verstandelijk beperkte meisjes, waarvan één minderjarig en één meerderjarig, aldus het OM. Zij wil dat de
voormalig coach van het g-team van
judoclub Alcides uit Baarlo en trai-

ner van het extra-team van HandbaL
Venlo drie maanden de cel in gaat.
Daarnaast eist ze negen maanden
voorwaardelijke celstraf.
Volgens deskundigen heeft de verdachte een autistische stoornis en is
hij daarom verminderd toerekenings-

vatbaar. Op basis daarvan, en vanwege de strafbare feiten waarvan het
OM hem verdenkt, kwam de officier
van justitie tot haar eis. De verdachte
bekende de ontucht tijdens de zitting.
De rechter doet volgende week
uitspraak.

Extra geld voor brandweer
Het algemeen bestuur van Veiligheidsregio Limburg-Noord heeft vrijdag 5 juli besloten om structureel 2,1
miljoen euro per jaar extra te investeren in de brandweer van Veiligheidsregio Limburg-Noord. Met het extra
geld kunnen maatregelen genomen worden om de capaciteit van de brandweer uit te breiden. Het bedrag wordt
verdeeld over vijftien gemeenten in Noord- en Midden-Limburg waaronder Peel en Maas.
Brandweer Limburg-Noord liet
onlangs van zich horen. Zij stelde dat
het steeds moeilijker wordt om vrijwilligers te vinden die ook overdag
tijdens hun reguliere werkzaamheden beschikbaar zijn, waardoor de
veiligheid in het geding komt. Om de
problemen te ondervangen heeft
het bestuur van de Veiligheidsregio
Limburg-Noord, bestaande uit vijftien
burgemeesters van gemeenten uit
Noord- en Midden-Limburg, besloten
om extra geld te investeren. Er is een
actieplan opgesteld waarin de maatregelen gepresenteerd worden. Hierin
is opgenomen dat elke gemeente
actief helpt bij het werven van brandweervrijwilligers. Daarnaast wil de
brandweer investeren in een gegarandeerd niveau van paraatheid door
meer beroepspersoneel aan te nemen.
Zij moeten dan de vrijwilligers binnen
de organisatie aansturen.

Vanwege de grote uitstroom
van oudere vrijwilligers, is het werven van nieuwe vrijwilligers cruciaal.
De brandweer wil daarom een coördinator aanstellen die brandweerposten
ondersteunt bij het werven van vrijwilligers. Deze coördinator moet onder
andere bedrijven en werkgeversorganisaties stimuleren dat zij ervoor open
staan dat werknemers lid worden en
blijven van de vrijwillige brandweer.
Ook het aantal opleidingsplaatsen
moet worden uitgebreid, zodat nieuwe
vrijwilligers snel opgeleid kunnen
worden.
Kevin Wolters, manager brandweerzorg bij de Veiligheidsregio
Limburg-Noord, reageert opgelucht:
“Over de paraatheid van de brandweer, de veiligheid van de inwoners
en van ons personeel, heb ik mij de
laatste maanden zorgen gemaakt.
Het is de afgelopen maanden te vaak

voorgekomen dat meerdere brandweerposten in eenzelfde gebied overdag de brandweerwagens niet gevuld
kregen, omdat er niet genoeg vrijwilligers konden uitrukken. Dit heeft
gelukkig geen gevaarlijke situaties
opgeleverd, maar het ging te vaak nét
goed. We kunnen met deze investering een aantal van de door ons
aangekaarte maatregelen nemen die
de paraatheid de komende periode
verbeteren.”
In september gaat onder leiding van burgemeester Heijmans van
Weert een werkgroep aan de slag
die zich gaat buigen over de organisatie na 2023. Veel brandweerregio’s
in Nederland kampen met paraatheidsproblemen. Daarom is landelijk
het programma Vrijwilligheid gestart
waarbij wordt gekeken hoe de kwaliteit van de brandweerzorg in de toekomst op niveau wordt gehouden.
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GEPLUKT Twan Verschaeren

Bridge is een spel van kansberekening. Iedereen kan het leren, maar wil je een beetje meespelen op nationaal niveau, dan helpt een carrière als
financieel macro-specialist bij het ministerie van Economische zaken wel. Twan Verschaeren (63) uit Panningen bridget inmiddels op landelijk niveau.
Deze week wordt hij geplukt.
Aan het fenomeen werkende armen.
Dat je met twee man moet werken en
dat er nog geen geld is voor vakantie.”
De maatschappij verhardt. Steeds
minder mensen kunnen mee. In de
tuin achter zijn huis in Panningen vertelt Twan dat hij veel van zulke mensen begeleidt. Op sociaal juridisch en

‘s Avonds zit Twan meestal met
een pilsje op de bank en kijkt naar
de tv-programma’s Pauw of Jinek.
Hij volgt de actualiteiten op de voet
en is maatschappijkritisch. “Ik ben
absoluut niet links”, haast hij zich
te zeggen. “Maar ik stoor me aan
de scheefgroei in de maatschappij.

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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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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fiscaal gebied.
Zo ondersteunt hij mensen die in
de knel komen. Bijvoorbeeld met een
arbeidsconflict. En hij helpt als vrijwilliger twee Syrische gezinnen hun weg
te vinden door de bureaucratie in ons
land. Een behoorlijk analytisch vermogen komt bij dit soort kwesties goed
van pas. En daarvoor ben je bij Twan
Verschaeren aan het juiste adres. Hij is
net 63, met prepensioen en houdt zijn
analytisch vermogen scherp met bridge.
Bij bridgeclub Helden is hij voorzitter van de technische commissie die de bridgeavonden regelt en
van de toernooicommissie die verschillende toernooien en activiteiten
organiseert, zoals een fietskroegentocht. Eén bridgeclub is voor hem niet
genoeg. Hij speelt ook bij Bridgeclub
Leudalkwartier en inmiddels zelfs landelijk in de tweede divisie.
Het kaartspel leerde hij kennen in 2000. In die tijd werkte hij
in Den Haag bij het ministerie van
Economische Zaken. 21 jaar werkte
hij daar, waarvan 17 bij het Centraal
Plan Bureau. Zijn zonen, een tweeling, waren toen 6. Zijn dochter 8.
Op zondagavond bracht hij hen naar
bed, daarna stapte Twan, rond een
uur of tien, in de auto en reed naar
Den Haag. Op woensdagavond was hij
weer thuis om hen naar bed te brengen. “Op donderdag werkte ik thuis
en op vrijdag was ik vrij.”
Rond 2015 liep het bridgen in
Den Haag af. Het telewerken raakte
in zwang; hij zegde zijn appartement in Den Haag op en ging meer

en meer in Limburg bridgen. Hij werd
lid van de Bridgeclub Helden en drie
jaar geleden ook van Bridgeclub
Leudalkwartier in Heythuysen.
Dat geeft hem meer uitdaging.
“Er is meer competitie”, legt hij uit.
“Die club telt zeven bridgers die landelijk in de tweede divisie spelen.”

Sinds maart is hij er daar één
van. Dat wil zeggen: samen met zijn
bridgepartner Henk van Bree uit Horn.
Want bridgen doe je in paren. En als
partners moet je op elkaar ingespeeld
zijn, zoals in elke relatie. Met zijn partner in Leudal heeft hij een heel andere
relatie dan met die uit Helden, vertelt
Henk.
“In Helden bridge ik samen met
Marij Knapen. Zij staat met twee voeten op de grond, ik ben degene die de
grenzen opzoekt. Ik ga niet gokken,
maar neem een gecalculeerde mate
van risico. Met Henk van Bree ben ik
juist degene die op de aarde blijft en
zoekt hij de risico’s op.”
Bridge houdt de hersenen actief.
Het dwingt tot nadenken. “Het is
gebleken, en ik merk het zelf ook,
dat het de geest fit houdt.” Uit onderzoek blijkt dat wie zijn hersenen actief
houdt, minder snel dementie krijgt,
weet Twan.
Twan hoeft voorlopig niet te vrezen voor dementie. Zijn geheugen
maakt dat hij nooit een agenda nodig
heeft. Bij het bridgen gebruikt hij dat
geheugen om te onthouden welke
kaarten er in het spel zitten en hoeveel punten iedereen heeft. Hij blijft
tijdens het spel calculeren en kansberekenen. En met rekenen zit het wel
goed, in 2007 werd hij op een haar
na kampioen van het landelijk rekendictee. “Iemand uit Meerssen was net
iets sneller.”
Zijn calculerende brein bracht hem
tot zeven overwinningen van clubkampioenschappen in drieënhalf jaar
tijd. Bij drie verenigingen, dus met
drie verschillende partners. Op landelijk niveau kan hij nog best wat
bereiken, “maar kampioen zit er niet
in”, zegt hij. Misschien zijn kinderen?
“Mijn zonen spelen poker. Dat gaat
hen prima af. Ik durf ze met gerust
hart naar Las Vegas te sturen.”

Vuurwerkshows in Toverland
Van 17 juli t/m 17 augustus 2019 vinden bij Attractiepark Toverland
iedere woensdag en zaterdag de Midzomeravonden plaats. Het park is
dan tot 23.00 uur geopend. Tijdens deze sfeervolle avonden kunnen de
bezoekers genieten van extra veel entertainment en spetterende shows.
De Midzomeravonden worden tussen 22.45 en 23.00 uur afgesloten
met een magisch mooie vuurwerkshow. In samenwerking met onze
vuurwerkleverancier streven wij ernaar om eventuele overlast tot een
minimum te beperken.
Wij wensen u een betoverende zomer toe!
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Nooit zul je door de tuinen meer lopen,
waar iedere bloem en iedere plant
getuige van jouw zorgende hand
Nu ging de Hemeltuin voor je open.

Fien Timmermans - Camps
Echtgenote van

Ben Timmermans † (1979)
*Horst, 29 februari 1928

† Maasbree, 29 juni 2019

Wat ben je mooi,
wat zijn we trots!

Roos
5 juli 2019

Dochter en zusje van:
Marco & Linda
Fleur & Saar
Janssen - Tulmans
Rabouw 15
5988 JZ Helden

Hartelijk dank allemaal
Voor de lieve woorden, geschenkjes en prachtige bloemen
Voor ons 60 jarig huwelijk

Thij & Iet
Janssen - Puts

Oos pap & mam,
Johan en Lissie
Amy en René, Abe
Sandy en Ron, Zara, Simo
Marian en Theo
Miel
Geert en Germie
Yvonne en Glenn
Monique en Frank
Janique en Mark
Correspondentieadres:
Fam. Timmermans - Camps
Mariastraat 2, 5995 XM Kessel
De uitvaart heeft donderdag 4 juli 2019 plaatsgevonden
Via deze weg willen wij u allen hartelijk danken
voor uw steun, belangstelling en medeleven
bij het afscheid van mam en oma.
In het bijzonder Huisartsenpraktijk Kessel,
medewerkers van La Providence Grubbenvorst
medewerkers van de Broekstraat Maasbree
en de Terminale Zorg Peel en Maas.
Voor de liefdevolle verzorging die ons mam,
oma heeft mogen ontvangen.

Mirre

Wij verliezen in hem een zeer gewaardeerd lid van onze vereniging.
Gedurende zijn lidmaatschap van bijna 70 jaar heeft hij zich
altijd ingezet voor RKMSV.
Wij wensen zijn familie in deze zware tijd
alle sterkte toe.
Bestuur, leden en ereleden RKMSV.

zien 18 juli, 60 joar getrouwd

3 juli 2019
Dochter en zusje van
Loek en Stacey
Veerle, Jelte, Flore
Barbarastraat 11
5988 BC Helden

Proficiat van kinger en kleinkinger

Allemaal bedankt!
Op 13 juni waren wij 50 jaar getrouwd

Geboren

Saar

6 juli 2019
Dochter van
Luc Simons & Sanne Teeuwen
Zusje van Guus
Bér Vullingsstraat 16
5986 AW Beringe

Op 2 juli hebben wij afscheid moeten nemen van ons lid

Piet Jegers

Ton en Mien
Gommans-Bos

Geboren

Van drank in haar hand en een
goed muziekje erbij, wordt deze
Dancing Queen heel blij.
Welkom bij de club van 30!

Proost Lianne!
Xx - de meiden

We hebben genoten van een hele fijne dag en een geweldig feest.
We waren blij verrast met de vele felicitaties, berichtjes,
kaarten en bloemen van iedereen die aan ons heeft gedacht.

Henny en Pierre Janssen
Burg. Janssenring 48, Panningen

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

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

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

Te Koop Morellen
(zure kersen), zelf plukken, €1,-/kg.
Van Lankveld, Tienraijseweg 2 Meerlo,
tel. 06 53 13 01 32.

Sjuutsenfest zondag 21 juli Bree.
Met Deutsches Frühstück. Lekker
smekke! Sorge das doe da bei bist.
Kijk op www.schutterijsintmartinus.nl

Super dikke overheerlijke zoete
kersen! Dagelijks vers geplukt.
Lange Heide Maasbree (tegenover40).

Heb je interesse om vrijwlllige hulp
bij het renoveren v/e monumentaal
gebouw a/d Maas Ged. 2 maanden.
Info: 06 24 37 01 17.
Computerproblemen?
Karel Heines Baarlo. Verdere info &
tips: karelheines.nl. 06 50 96 29 15.

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

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

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

THANATOPRAXIE

Fien Bos
Uitvaartzorg

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

www.fienbosuitvaartzorg.nl

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

uitvaartverzorgingtwanschreurs.nl

Een persoonlijk afscheid
zoals u het wilt

tel. 077-3078642
Panningen

www.janssenuitvaart.nl

Peet Steeghs
Uitvaartzorg

Maasbree
06 38 43 79 56

www.peetsteeghsuitvaartzorg.nl

Sjuutsenfest Bree
zondag 21 juli van 11.00-13.00 uur
mmv Krajovjanka. Inschrijven via
www.schutterijsintmartinus.nl.
Voor groenteplanten o.a. winterprei,
aardbeienplanten, fruitbomen en klein
fruit naar Thijs Huys, Langstraat 64
Horst-Hegelsom, tel. 077 398 35 52.
Geïsoleerde sandwichpanelen
(gebruikt) te koop! Steenwol
geïsoleerd. Dikte: 60/120 mm, div.
lengtes tot 4.75 m. Afhalen tegen elk
aannemelijk bod. Tel.: 06 53 14 56 87.
Uw bestaande tafel als nieuw.
Schuren/lakken, halen/brengen of
een nieuwe. Elke maat mogelijk. Div.
houtsoorten. Ook schuren van stoelen/
veranderen van kasten. Jan Derikx,
Hoek 10, Meijel. Tel. 077 466 22 83 of
06 10 95 42 20.

Te koop onbespoten Vosberger
gele wasboontjes fijne groene
spercieboontjes tuinbonen
aardappelen koolrabi prei enz. Voor
iedere klant gratis groene en gele
courgette. Kwekerij Brummans
Vosberg 16a Panningen. Vers en niet
te duur.
T.k. gevraagd land- en tuinbouwmachines oa ploegen frees spitmachinekieper mesttank schudder hark maaier
weibloter tractor enz 06 19 07 69 59.
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempen-media.nl
en klik op HALLO-uitgaven. Via het
formulier kunt u uw tekst opgeven.

GR

A

TIS
Hoortest
Informatiedag
Iedere woensdag

leursoptiek.nl
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aan
Demy Verstappen

Storing
Instagram
Ongeveer een week
geleden was er een storing
op Instagram en nog wat
andere sociale media-platformen. Ik had eigenlijk
nooit gedacht dat ik dat zo
goed zou merken. Daarmee
bedoel ik dat ik er toen pas
achter kwam dat ik eigenlijk best veel tijd op sociale
media besteed. Dat vermoeden had ik wel al, maar
als er dan zo’n storing is,
merk je pas echt in welke
mate dat effect op jou
heeft.

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Demy Verstappen
12 jaar
Meijel
het Bouwens

Hoe verras jij iemand het liefst?
Het liefst verras ik iemand met een
supergroot gebaar. Een heel erg
groot surprisefeest vind ik bijvoorbeeld superleuk om te organiseren.
Eén waarbij ik alle wensen van die
persoon kan vervullen. Dit vind ik echt
heel erg leuk om te doen.
Wat is de laatste foto die je hebt
gemaakt?
De laatste foto die ik heb gemaakt is
een selfie van mezelf samen met mijn
klasgenoten.
Je hebt altijd groen licht en wind
mee, of kunt foto’s maken door net
je ogen te knipperen. Wat kies je?
Ik kies dan voor foto’s maken door
met mijn ogen te knipperen, want dat
lijkt me echt heel vet en superhandig.
Ik kan dan gewoon wanneer ik wil een
foto maken en dan is natuurlijk superfijn.
Wat is je favoriete toetje?

Mijn favoriete toetje is ijs van de ijssalon in Meijel, omdat dat ze daar
superlekker ijs hebben. Ik ga er dan
ook altijd graag heen voor een heerlijk toetje.
Wanneer heb je voor het laatst
iemand geholpen?
Dat was toen ik een tijdje geleden
mijn moeder hielp met de boodschappen. Ik help haar ook vaak met de
tafel dekken.
Is er een liedje waar je een speciale
herinnering aan hebt?
Ja, er is een liedje waar ik een speciale
herinnering aan heb. Dat is namelijk
het Véngneuze liedje. Ik heb hier een
speciale herinnering aan, omdat ik
heel erg van carnaval houd en dus ook
dit jaar bij de Véngneuze van Meijel
zat. Dit is de carnavalsvereniging voor
de jeugd in Meijel. Hier heb ik een
superleuke carnaval mee beleefd.
Wat is de leukste vakantie die je
ooit had?
De leukste vakantie die ik ooit had
was heel lang geleden toen ik nog
klein was. Ik ging toen samen met
mijn beste vriendin en onze ouders op

vakantie. Het was echt supergezellig
en ik kan me nog herinneren dat we
toen samen de film Rapunzel gingen
kijken, wat ook heel erg leuk was.
Waar ben je het meest trots op?
Ik ben het meest trots op mijn allerliefste zusje Britt, die mij altijd een
knuffel komt geven als ik verdrietig
ben. Ze zorgt er ook altijd voor dat ik
weer ga lachen. Ik vind het echt superlief van haar dat ze dit voor me doet
en ben dus ook enorm trots op haar.
Ben je bijgelovig?
Nee, ik ben niet bijgelovig, maar soms
denk ik wel ‘dat kan echt geen toeval
zijn’. Ik denk er dan alleen niet verder
over na.
Hoe breng jij het liefst een
regenachtige dag door?
Op een regenachtige dag ga ik het
liefst als eerste lekker de hele ochtend
uitslapen om daarna heerlijk in bed te
blijven liggen. Daarna vind ik het op
een regenachtige dag heel leuk om de
rest van de dag in mijn pyjama op de
bank te liggen.
Wat is het eerste dat je van je eigen
geld kocht?

Doe ook mee
Lijkt het jou ook leuk om vijftien vragen te beantwoorden én op de foto te gaan voor HALLO Peel
en Maas? En ben je tussen de 12 en 18 jaar? Doe dan ook mee aan deze rubriek. Mail je naam, leeftijd, dorp en telefoonnummer naar redactie@hallopeelenmaas.nl

Ik weet niet zo goed meer wat het
eerste is dat ik van mijn eigen geld
kocht. Ik denk dat het iets lekkers op
de kermis is geweest waar ik naartoe
ben geweest toen ik nog klein was.
Welke superkracht zou je willen
hebben?
Wat ik heel graag als superkracht zou
willen hebben, is dat ik alle kracht en
al het geld zou hebben om iedereens
wens uit te voeren en dat ik iedereen kon helpen. Ik zou dan zorgen dat
iedereen gelukkig is en er geen ruzie
meer is over de hele wereld.
Wat vind je het leukste aan jezelf?
Ik weet niet zo goed wat ik het leukste
vind aan mezelf. Mijn moeder zegt dat
ik heel zorgzaam ben, dus dat vind ik
wel leuk.
Waar maak jij je huiswerk het liefst?
Ik maak natuurlijk het liefst gewoon
helemaal geen huiswerk. Maar omdat
ik het toch moet, vind ik het het fijnste
om dit in de woonkamer aan de tafel
te doen. Daar is gewoon een beetje
geluid om mij heen. Ik kan namelijk
eigenlijk echt niet in stilte werken, dus
de woonkamer is prima voor mij.
Waar zou je later graag willen
werken?
Het liefst zou ik in een kledingwinkel
of bij een modebureau of zoiets willen
werken. Mijn droom is om modeontwerpster te worden. Dat lijkt me echt
heel tof. Ik vind het nu ook al heel
leuk om modetekeningen te maken in
mijn vrije tijd.

Die avond ging ik namelijk ergens heen met mensen
van vwo4. Tussendoor moesten we wachten op de
andere groepen die aan het
lasergamen waren. Iedereen
was op dat moment gewoon
gezellig aan het praten of op
hun telefoon aan het kijken.
Op zo’n soort momenten ga
ik normaal even op
Instagram, maar omdat er
een storing was kon dit dus
niet. Dus zat ik daar maar
een beetje niks te doen.
Waarschijnlijk heb ik die
avond alleen al zo’n tien keer
op de app geklikt, steeds
weer om te realiseren dat het
weinig zin had. En dat puur
omdat ik even een uurtje
niet echt iets te doen had.
Dat ik na twee keer nog niet
gestopt ben met het openen
van de app, komt waarschijnlijk omdat ik dan even later
op mijn telefoon kijk en dan
toch, misschien wel uit
automatisme, op Instagram
klik. Ongelooflijk eigenlijk
wat een effect sociale media
op je kan hebben. En dat er
een storing voor nodig is op
de app die je het meest
gebruikt om je dit te realiseren.
Lisa
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Starters in de regio
Peet Steeghs
Uitvaartzorg
Peet Steeghs Uitvaartzorg
Peet Steeghs
Doctor Poelsstraat 7, 5993 AE
Maasbree
06 38 43 79 56
info@peetsteeghsuitvaartzorg.nl
www.peetsteeghsuitvaartzorg.nl
Uitvaartbranche
1 april 2019

Bedrijf
Eigenaar
Adres
Plaats
Telefoon
E-mail
Website
Sector
Start

verzorging of opbaring kom ik
bij de familie thuis om samen
met de nabestaanden de uitvaart vorm te geven, zo veel
mogelijk naar de wensen van
hun dierbare.

Activiteit:
In dit werk ben ik deelgenoot in een van de meest
intieme momenten van mensen,
namelijk wanneer een dierbare
overlijdt. Dat maakt dit werk zo
bijzonder. Met een lach en een
traan worden mooie, maar soms
ook minder mooie herinneringen opgehaald. Het fijne tijdens
die momenten is vaak dat een
dierbare al de wensen heeft
aangegeven in een wensenboekje of deze kenbaar heeft
gemaakt tijdens een voorregeling-gesprek. Dit maakt het
verzorgen en opbaren nog
mooier, omdat men dan geheel
aan de wensen van een dierbare
kan voldoen. De dag na de

Doelgroep:
Ik verzorg en ontzorg de
familie van a tot z in de dagen na
het overlijden tot aan de uitvaart, maar ook nog een periode
daarna. Dat doe ik samen met
andere vakbekwame mensen om
mij heen. Samen dragen wij zorg
voor de verzorging en opbaring
van een overledene. Met de
familie ga ik daarna de uitvaart
geheel naar wens invullen.
Ongeveer twee tot drie weken na
de uitvaart maak ik weer een
afspraak om alles nog eens
rustig na te spreken.
Onderscheidend vermogen:
Ik blijf dicht bij mezelf, neem
de tijd voor de familie en bied
vooral een luisterend oor.
Voordat ik mijn eigen uitvaartonderneming startte in april,
heb ik 30 jaar in de zorg
gewerkt en 10 jaar bij andere
uitvaartondernemers. Daar heb
ik veel ervaring opgedaan en
die gebruik ik nu in mijn eigen
bedrijf.

Peet Steeghs
Uitvaartzorg

www.peetsteeghsuitvaartzorg.nl

(Op de foto: Elske Doets en Judith Verhoijsen)
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Energiecoöperatie
Gloei wordt opgeheven
Het einde van Gloei betekent
niet het einde voor de duurzaamheid
binnen de gemeente, zo verzekert
Klaasen. “Er zijn nog genoeg andere
alternatieven actief met dezelfde
focusgebieden. Met de leden van
Gloei willen we straks doorgaan als
een soort community, maar dan wel
zonder juridische structuur”, vertelt Klaasen. “Als een groepje om te
netwerken en ideeën te bespreken.”
Het RDC kan eveneens als alternatief

gezien worden. Klaasen zit daar ook in
het bestuur. “We hopen dat we bij het
RDC door kunnen gaan met veel zaken
die ook bij Gloei gedaan werden, maar
dan zonder last te hebben van het
verleden.”

Unaniem beslist
Tijdens de ledenvergadering
van donderdag 27 juni werd door de
aanwezige leden unaniem beslist
dat Gloei wordt opgegeven. Omdat

volgens de statuten te weinig leden
aanwezig waren, moest een nieuwe
datum geprikt worden waarop de
beslissing definitief kan worden
gemaakt. Dat is het geval op donderdag 22 augustus. Het geld dat nog in
de kas van de coöperatie zit, moet
daarna overgeheveld worden naar
Peel Energie. Daar wordt het geoormerkt en daarna moet het ten goede
gaan komen aan de nieuwe community die opgericht gaat worden.

De kermis in Panningen wordt dit jaar kleiner dan andere jaren. Vanwege de aanpassingen aan de
Wilhelminastraat komen daar geen attracties te staan. Verder bundelen de cafés Tommies en Dotje de krachten
met een gezamenlijk programma en podium.

Keulenman 6, Helden • tel. 077 307 92 30

www.blinkzonwering.nl

Zonwering
voor buiten

De Beringse Judith Verhoijsen mocht onlangs de prijs Summerschool Family Business in ontvangst
nemen. Ze won deze bij de Young Lady Business Academy in Heerhugowaard, waar jonge vrouwen
tussen de 15 en 24 jaar een vijfdaagse stoomcursus ondernemen krijgen van Zakenvrouw van het
Jaar 2017 Elske Doets. Alle deelnemers werken aan een presentatie en bedrijfsplan over hun
zakelijke ambities. Judith Verhoijsen werd onderscheiden met een prijs die past bij haar ambities
om het agrarische familiebedrijf over te nemen. “Ik wil graag jongeren inspireren om hun droom
waar te maken en zich nergens door te laten weerhouden”, aldus de Beringse.

Veranderingen
bij Panningse kermis

Maasbree
06 38 43 79 56

Rolluiken voor
aan uw woning

Prijs voor Beringse boerin

Zonwering
voor binnen

Terrasoverkappingen

Hordeuren en
-ramen

Rolpoorten

Door de aanpassingen die aan de
Wilhelminastraat worden gedaan, is
er dit jaar minder plek voor kermisattracties. De kermis stopt dit jaar bij het
einde van de Markt. Dat wordt ook de
locatie van de twee overkappingen
van de cafés Tommies en Dotje. “We
willen door samen te werken en dus
niet elkaar beconcurreren, de kermis versterken”, laat Tommie Wilms,
eigenaar van Tommies Bar, weten.
Het podium komt in de bocht van de
Kerkstraat en de Schoolstraat. Andere
jaren stond het Wilhelminaplein ook
nog vol met attracties.

Om de binding met de kermis te
behouden, komen er twee open overkappingen zonder entree. “De horeca
wordt zo in de kermis geïntegreerd.
Horeca en kermis vullen elkaar op die
manier aan”, aldus Martijn Horsten van
café Dotje. Het programma voor de zes
dagen kermis bestaat uit een mix van
dj’s, livebands en speciale acts. “Het
wordt groter dan ooit”, beloven Wilms
en Horsten. Zo komt er een podium
van 9 meter breed te staan. Daar
komen onder meer Mental Theo, This
is Beethoven, The Clarks en De Teddy
Boys optreden. Op zaterdag is er een

kermisborrel speciaal voor ondernemers en bewoners van het centrum.
Op zondag vindt voor de eerste keer de
Kermis Cantus plaats. Café Tinus heeft
aan de andere zijde van de Markt ook
een tent staan. Daar treden eveneens
bands en acts op gedurende de kermis.
De kermis in Panningen begint
op vrijdag 12 juli en duurt tot en met
woensdag 17 juli. Op vrijdag gaan de
attracties om 16.00 uur open. Op zondag 14 juli worden kinderen gratis
geschminkt op het kermisterrein.
De weekmarkt van woensdag 17 juli
gaat vanwege de kermis niet door.
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Geef ook uw mening

facebook.com/
hallopeelenmaas

Bespreking poll week 26

Dat 112 drie uur lang onbereikbaar was, is onaanvaardbaar
Als het ergens niet mis mag gaan, dan is het wel bij noodnummer
112. Toch gebeurde dat twee weken geleden. Drie uur lang was het niet
mogelijk het noodnummer te bereiken vanwege een storing bij provider
KPN. Een alternatief nummer was die maandag ook pas relatief laat in de
lucht en ook daarbij werden fouten gemaakt. Via NL-Alert werd per ongeluk
het mobiele tipnummer van De Telegraaf gedeeld, in plaats van het
alternatieve nummer om de hulpdiensten te kunnen bereiken. De storing is
dan ook onaanvaardbaar te noemen, volgens 74 procent van de stemmers

op de poll. 112 daar red je levens mee, dus dit mag niet meer gebeuren.
Panningnaar Stefan Janssen was het niet eens met de stelling, net
als 25 anderen. Hij relativeerde de storing een beetje met technische
kennis. Je werkt met computers, zegt hij, dus er kan altijd een storing
zijn. “Zelfs bij het 112-nummer. Servers kunnen nooit garant zijn voor 100
procent ‘uptime’. Als je daarnaast goede back-up maakt die het vervolgens
niet 100 procent doet, dan is dat jammer. Maar computers blijven
machines.”

Een kleine school moet behouden blijven
eens/oneens > facebook.com/hallopeelenmaas

Het leerlingenaantal van de Kessel-Eikse basisschool daalt en daarom luiden
de Medezeggenschapsraad (MR) en leraren de noodklok. Het afgelopen schooljaar zaten er 65 leerlingen op de school. Volgend schooljaar zakt dat aantal naar
60, terwijl de ondergrens 50 leerlingen is. “Er gaan er meer weg dan er komen”,
aldus de MR en het schoolteam. “Groep 2 heeft nu drie leerlingen. De vraag is
of dat gezond is.” Een klas met een handjevol leerlingen en gemengde klassen
waar verschillende leeftijden en onderwijsniveau’s bij elkaar zitten. Dat moet je
als dorp en ouder toch niet willen? Is de kwaliteit van het onderwijs dan wel te

waarborgen? Wordt een school te klein, dan is het misschien beter om de leerlingen een dorp verderop naar school te laten gaan.
Aan de andere kant kun je zeggen dat een basisschool een dorp leefbaar
maakt en houdt. Verdwijnt dat, dan is een dorp toch ten dode opgeschreven?
Daarbij zegt de omvang van een school helemaal niets over de kwaliteit van
onderwijs die er gegeven wordt, want die kan gewoon goed zijn. Er is misschien wel meer ruimte voor de individuele behoeften van een kind.
Een kleine school moet behouden blijven. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 27) > Seksuele voorlichting moet verplicht worden op scholen > eens 85% oneens 15%

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

Meijelseweg 3 • 5985 NH Beringe
phoven@gmail.com
ge • 06 22 37 12 88 • renevano
Meijelseweg 3 • Berin06
223 712 88 • renevanophoven@gmail.com
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HET GROOTSTE GRATIS KERMISFEEST VAN DE REGIO!

G.Versleijen Internationale Speciaal Transporten BV is een klein
familiebedrijf, gespecialiseerd in het vervoer van hightech
apparatuur door de Benelux, maar ook door heel Europa.
Betrouwbaarheid, kwaliteit, vakmanschap, passie en betrokkenheid
staan bij ons centraal. Wij werken met modern materieel,
goede faciliteiten en Nederlandse arbeidsvoorwaarden.
Wij zijn op zoek naar een:

Internationaal Chauffeur m/v
Werkzaamheden:
• Als internationaal chauffeur ben je het gezicht van het bedrijf.
Naast de verantwoording van het goederenvervoer, is goede
communicatie met klanten een belangrijk onderdeel van je
werkzaamheden.
• Vervoer van hightech apparatuur naar instellingen in Europa.
Wat vragen we van je:
• Je bent in het bezit van Rijbewijs B.
• Je bent in het bezit van Rijbewijs CE
(of je hebt de ambitie om deze te halen).
• Kennis van de Engelse taal is een pre.
• Je hebt passie voor je vak en zit met veel plezier achter het stuur.
• Je bent flexibel en hebt er geen problemen mee om meerdere
dagen van huis te zijn.
• Je bent klant en servicegericht en je houdt van aanpakken.
Wat bieden we je:
• Werk in een succesvol, dynamisch en klein familiebedrijf met
leuke collega’s
• Marktconforme arbeidsvoorwaarden (cao Beroepsgoederenvervoer);
• Goede pensioenregeling;
• Je draait in ons opleidingsprogramma mee, waardoor je
nascholing (code- 95) gewaarborgd is.
Solliciteren kan door een e-mail met motivatie en cv te sturen naar:
g.versleijen@wxs.nl

opinie 09
Opgestaan
uit de dood
Het was een van die hete
dagen, eind juni. Ik kwam net
terug van een rouwbezoek om
een uitvaart te regelen. En wat
zag ik op mijn oprit liggen? Een
dode egel. Die lag er nog niet
toen ik wegreed.
Bah, een dood dier, daar ben
ik altijd wat vies van. Ik opende
de garagedeur en haalde een
brede schop om het dier naar de
tuin te dragen en het dan
ergens netjes te begraven. Want
een dode egel gooi je natuurlijk
niet in de groencontainer. En
zeker niet met dit weer. Toen ik
het met een schoffel op de
schop schoof, bekroop mij al
een lichte twijfel. Is het wel
echt dood? Een dood dier is stijf
en dit is slap. Waarschijnlijk was
de rigor mortis nog niet ingetreden.
Voorzichtig balancerend met
mijn dode egel op de schop,
liep ik naar de tuin. En vlak voor
ik het neer wilde gooien, zag ik
een pootje bewegen. Ik schrok.
Zie je wel, hij is niet dood.
Misschien bevangen door de
hitte? Ik legde het dier voorzichtig tussen het frisse groen. Snel
liep ik naar binnen om een
bakje met water bij het beestje
neer te zetten. Maar wat
schetste mijn verbazing: toen ik
terug kwam, was de egel al
verdwenen tussen het groen. De
schaduw in mijn koele tuin had
blijkbaar een levenwekkende
uitwerking gehad.
Reken maar dat er zomers
altijd een waterbakje klaar staat
in mijn tuin. Is het niet voor de
opgestane egel, dan wel voor
de dorstige vogels. De
vlinder is door haar
metamorfose van rups,
cocon naar vlinder
symbool van eeuwig
leven. Ze doet ons
denken aan Jezus met
Pasen, opgestaan uit
het graf van de dood.
Voor mij persoonlijk
hoort die egel daar nu
ook een beetje bij.
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Tour de L1mbourg

Maandag 15 juli live vanaf
Kasteel D’Erp, Baarlo
De rondreizende wielertalkshow van L1
gaat weer door onze provincie reizen.
Limburg is dé
wielerprovincie
van Nederland
en dus maakt
regionale
omroep L1 het
programma Tour de L1mbourg van 5 t/m
28 juli tijdens het grootste wielerevenement
van de wereld; de Tour de France.
Presentator Sander Kleikers wordt tijdens
de Tour de L1mbourg bijgestaan door
analyticus en oud-wielrenner Gert Jakobs.
Iedere dag is er vanaf 18:30 uur een
sfeervolle wielertalkshow vanuit een andere
Limburgse plaats te zien, live op L1 TV.
Op maandag 15 juli is de uitzending live
vanuit Baarlo in de sfeervolle ambiance
van Kasteel D’Erp, aan de Baron van
Erplaan. U bent van harte uitgenodigd deze
live uitzending gratis bij te wonen.
Kijk voor de exacte locaties op
www.l1.nl/TourdeL1mbourg.
Tour de L1mbourg is van 5 t/m 28 juli 2019.
De live uitzending is om 18.30 uur en om
20.30 en 22.30 uur herhaling.

Juli tot en met oktober

Groot onderhoud wegen 2019
Elk jaar voeren wij onderhoud uit aan de wegen in Peel en Maas. Dit jaar zijn de
werkzaamheden gepland van juli tot en met oktober.

Luier- en
incontinentiecontainer
In de gemeente Peel en Maas staan in elke
kern ondergrondse containers voor luiers en
incontinentiemateriaal. Luiers en incontinentieafval
moeten in de speciale witte Peel en Maas zakken.
Deze zakken kunnen luchtdicht worden afgesloten.
De witte luierzakken zijn gratis verkrijgbaar bij de
afhaalpunten.
Recycling
Gebruikte luiers en incontinentiemateriaal worden onder hoge druk en hoge temperatuur
verwerkt en gerecycled zodat ziekteverwekkers worden gedood en medicijnresten worden
afgebroken.
Wat wel en wat niet?
• Wat mag erin: luiers, billendoekjes, incontinentieafval.
• Wat mag er niet in: maandverband, medisch afval, stoma-afval.
Locaties containers
• Baarlo: Hoefsmitstraat, Pastoor Geenenstraat, Pastoor Cremersstraat..
• Beringe: Bèr Vullingsstraat.
• Egchel: van Enckevoortstraat.
• Grashoek: Vlasstraat.
• Helden: Kloosterstraat - kinderdagverblijf, Kaupmanshof - Plus.
• Kessel-Eik: Mariaplein.
• Kessel: Esdoornstraat – Phicoop, Esdoornstraat
• Koningslust: Poorterweg
• Maasbree: Sevenumseweg - huisnr 2 (Brandweer), De Schout - huisnr 2-4,
Piet Petersstraat - Coop
• Meijel: Alexanderplein – Coop
• Panningen: Kepringelehof - Jan Linders, Kerkstraat - Jumbo, Ruijsstraat - Vorkmeer, Past.
Huijbenplein, Houbenslag, Wilhelminastraat - nabij gemeentehuis,
Industrieterrein Panningen - Milieupark.

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.

De werkzaamheden bestaan vooral uit:
• scheuren herstellen
• asfaltlagen aanbrengen
• bermverhardingen maken
• rode fietsstroken maken

Op vakantie?

Aanwonenden en bedrijven worden vooraf geïnformeerd over de start en de impact van de
werkzaamheden. Overlast wordt zoveel mogelijk beperkt. De meeste straten blijven open
of gaan voor een korte tijd dicht. Als er een straat langer geheel dicht gaat worden er borden
neergezet met een omleiding.

De koffers zijn gepakt en de vakantiepret kan beginnen! Misschien toch iets vergeten…..?
Controleer of je het huis veilig achterlaat en beperk het risico op inbraak.

Op welke locaties?
Voor de bouwvak wordt er gewerkt aan:
Panningen
Ninnesweg
Kessel
Bosakkerweg
Maasbree
Steenoven
Na de bouwvak (12 augustus) wordt er verder gegaan aan:
Baarlo
Hei
Koninglust
De Koningstraat
Maasbree
Dubbroek
Meijel
voetpad Zonnedauw
Panningen
Haambergweg, parkeerterrein Kerkstraat, Heibloemseweg
Kessel
Kruispunt Baarloseweg/Schijfweg-Noord, Karreweg-Noord
En enkele kleinere locaties.
Voor vragen kunt u contact opnemen met Theo van Gend
via th.v.gend@civieltechnischbureau.nl of 06 52 30 43 43

Laat jouw woning veilig achter!
Wat kun je doen?
• Zorg dat de woning er
bewoont uitziet
• Vraag buren, vrienden of
familie om een oogje in het
zeil te houden en de post
uit het zicht te halen
• Laat ’s avonds een lampje
branden en zorg dat de
gordijnen overdag open zijn
• Sluit je aan bij de buurtpreventie WhatsApp-groep in jouw buurt en meld je aan bij Burgernet
• Zorg voor goede sloten met het politie keurmerk
• Vertel niet op social media dat je op vakantie bent
• Verstop de huissleutel niet onder de deurmat of op een andere plek
Meer informatie
Op https://www.maakhetzeniettemakkelijk.nl/ vind je meer informatie en tips over
inbraakpreventie. Wij wensen iedereen een fijne en veilige vakantie!
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Wilhelminaplein 1
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Oproep aan alle veteranen in
Peel en Maas
Bent u veteraan en woont u in Peel en Maas? Zaterdagmiddag 14 september 2019 is een
zeer bijzondere dag. Wij mogen samen met u de Lokale Veteranendag in Peel en Maas
vieren. U bent samen met uw partner of introducé van harte welkom. Reserveer deze
datum alvast in uw agenda. De officiële uitnodiging inclusief programma volgt nog.
Kent u een veteraan die binnenkort
thuis komt van een missie en
woonachtig is in de gemeente
Peel en Maas? Wij zouden het
dan enorm waarderen als u dit
aan ons zou willen doorgeven.
Het college van burgemeester en
wethouders heet onze veteranen
namelijk graag welkom thuis na
terugkomst van hun missie. U kunt
dit doorgeven aan Marjan JacobsJanssen via de mail
marjan.jacobs@peelenmaas.nl
of tel 077 306 66 66.

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

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.

55-plus en werkloos?
Oudere werklozen profiteren vaak niet mee van de aantrekkende
economie en dalende werkloosheid. Langdurige werkloosheid onder
55-plussers is een groot en hardnekkig probleem. Het CDA roept de
wethouder op tot actie.
55-plussers die hun baan verliezen, zitten gemiddeld drie keer zo
lang zonder werk als jongere werklozen. Het sociale vangnet hiervoor
staat onder druk. De WW-duur wordt
korter en de AOW-leeftijd stijgt. Stille
armoede, hoge schulden, depressie

en het gevoel ‘er niet meer toe doen’
kunnen het gevolg zijn. Als CDA vinden
we dat iedereen moet kunnen meetellen en meedoen: ‘je werkt, doet vrijwilligerswerk of een opleiding’.
Werklozen kunnen zich melden bij
de gemeente, waar we ze proberen te

helpen met openstaande vacatures.
We attenderen mensen op de gratis
Ontmoetingsochtend voor werkzoekenden, waar ze informeel kennis kunnen
maken, ervaringen kunnen delen en tips
kunnen opdoen die kunnen helpen bij
het solliciteren. Als CDA vinden we het
belangrijk te onderzoeken welke mogelijkheden er nog meer zijn. Het is lastig
te achterhalen hoe groot het aantal
werkzoekenden in de categorie 55-plus
is. Velen ontvangen immers geen bij-

stand en hebben geen recht meer op
WW. Ze staan dus niet zomaar in een
databank. Toch weten we uit gesprekken dat hier een noodzaak tot actie lijkt
te liggen. Afgelopen kadernota hebben
we daarom een motie ingediend waarin
we de wethouder vragen kansen en
mogelijkheden inzichtelijk te maken om
deze doelgroep meer perspectief te bieden. Deze motie is met grote meerderheid aangenomen. De wethouder kan
dus aan de slag.

Vivian Moonen en Lon Caelers-Bos,
raadsleden CDA Peel en Maas

Geef groei de ruimte
En zo is het ineens zomerreces. Er is een drukke periode aan voorafgegaan met als laatste vergadering het behandelen van de kadernota op
2 juli. Hierbij hebben alle partijen hun beschouwingen op de kadernota
2020 gepresenteerd.
Onze fractievoorzitter, Geert
Segers, heeft dit namens VVD Peel
en Maas gedaan. De kadernota heeft
als titel ‘Een keuze voor ruimte en
groei’ meegekregen. Een prima titel,
aldus Geert. Hiermee laat het college
zien dat het voornemens is concreet
uitvoering te geven aan het coalitieakkoord die de titel ‘Geef de ruimte’

draagt. Sleutelwoord hierin is ‘Groei’.
Wij willen ons niet laten leiden
door krimpscenario’s die de gemeente
en daarmee de gemeenschap niet
verder brengen. Belangrijk thema is
wonen. We denken hierbij niet alleen
aan seniorenwoningen, appartementen en tijdelijke woningen, maar ook
de vrije markt moet haar aandeel kun-

nen nemen.
Ons voorstel zou zijn om royaal
bouwtitels te verlenen daar waar het
aanvragen betreft binnen de kernen
en wel daar waar de bestemming
wonen in het betreffende gebied al is
vastgelegd. Om een gelijk speelveld te
creëren zou een vorm van baatbelasting of een legesbedrag dat substantieel hoger is dan gebruikelijk, geheven
kunnen worden. Wij komen hier zeker
nog op terug.
Natuurlijk staat ook duurzaamheid bij ons op de agenda. Het hoeft

hier niet alleen om windmolens te
gaan. Andere duurzame energiesystemen moet ook de nodige aandacht krijgen. Wat de agrarische
sector betreft is het een feit dat er
veel agrariërs gaan stoppen met
hun bedrijf hetgeen tot gevolg heeft
dat het aantal niet-agrariërs op het
platteland toeneemt. Tegelijkertijd
maken de overblijvende agrariërs een
schaalvergroting door.
Beide kwesties vragen onze volle
aandacht. Burgers vragen om een burgerwoning en in veel gevallen is dat

in het buitengebied niet mogelijk.
De beperkte ruimte die we hebben
om een en ander te legaliseren is
onvoldoende.
Zo zijn er nog veel meer onderwerpen waarover we van gedachten
willen wisselen. Dit zullen we dan
ook uitgebreid doen als we weer
van start gaan. Uiteraard is alle input
van de inwoners van harte welkom.
We wensen iedereen een mooie en
ontspannen vakantie toe.
Fractie VVD Peel en Maas
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Kadernota 2020 aangenomen
Tijdens de besluitvormende raadsvergadering van 2 juli, de laatste voor het
zomerreces, werd de Kadernota 2020 behandeld. In de Kadernota presenteert het
college op hoofdlijnen haar plannen voor het komend jaar. Tijdens de vergadering
debatteerden de verschillende fracties met het college over de verschillende
kaderstellingen die aan de orde komen. Op basis hiervan wordt de begroting voor het
komend jaar vastgesteld. Na een geanimeerd overleg bleek dat alleen PvdA/GroenLinks
tegenstemde, waarmee de Kadernota is vastgesteld.

Hetzelfde gold voor de motie klimaatakkoord van PvdA/GroenLinks, waarin het college werd
opgeroepen de gevolgen van dit akkoord voor de gemeente in kaart te brengen. Wethouder
Sanders ontraadde deze motie, omdat deze naar mening van het college te vroeg komt.
Het Klimaatakkoord is nog slechts op hoofdlijnen bekend en het heeft daarom geen zin om
daarop vooruit te lopen. PvdA/GroenLinks merkte op dat het niet gaat om een definitieve
reactie, en dat de gemeente niet vroeg genoeg kan beginnen met dit belangrijke onderwerp,
maar besloot toch de motie niet in stemming te brengen.

Voorafgaand aan de behandeling van de Kadernota 2020 was er ruimte voor het gebruikelijke
vragenuurtje. AndersNu stelde bij monde van Peter Craenmehr een aantal vragen over het
vertrek van directeur Peter Fleuren bij de NLW Groep. De vragen hadden vooral betrekking op
de eventuele financiële gevolgen voor de gemeente Peel en Maas. Verantwoordelijk wethouder
Wim Hermans gaf aan dat de kosten voor een aan te stellen interim-directeur worden gedekt
door de reguliere exploitatie van de NLW Groep. Op dit moment is nog niet duidelijk of de
gemeente Peel en Maas kosten moet maken in verband met een wettelijke wachtgeldregeling.
De wethouder zegde toe de raad na het zomerreces te informeren over de voortgang.

De paragraaf vitaliteit platteland kon rekenen op veel kritiek van PvdA/GroenLinks, vanwege
de inzet op groei. Alleen maar positieve redeneringen, zonder rekening te houden met de
negatieve gevolgen van de groei voor mens en milieu. Nog meer nieuwe kleren voor de
keizer, aldus raadslid Primowees. De VVD daarentegen onderschrijft de visie in de Kadernota
over de ontwikkelingen op het platteland wel. De liberalen vroegen het college daarom alle
mogelijkheden te benutten om in het buitengebied enerzijds wonen en anderzijds ondernemen
mogelijk te maken, iets dat dat college positief oppakte. Het CDA diende een motie in om
te onderzoeken of het alsnog haalbaar is een plattelandswoning mogelijk te maken in Peel
en Maas. Dit werd kritisch benaderd door de VVD omdat niet duidelijk is welke opties er
zijn, aangezien een eerdere poging dit mogelijk te maken is gestrand bij de Raad van State.
Ook AndersNu en PvdA/GroenLinks zetten hun vraagtekens bij de motie. Verantwoordelijk
wethouder Rob Wanten gaf aan dat de motie vooral gezien moet worden als een steun in de rug
voor wat er nog moet gebeuren, waarna het CDA deze motie introk.

Vervolgens was het aan de fracties om te reageren op de Kadernota 2020, met als titel
‘Een keuze voor ruimte en groei’. Over het algemeen waren de partijen positief over de
Kadernota, met vanzelfsprekend hier en daar een kritische noot. Vanwege de verschillende
visies en speerpunten legt iedere partij andere accenten, waardoor de reacties op sommige
onderwerpen nogal uiteenliepen en soms zelfs lijnrecht tegenover elkaar stonden.
Lokaal Peel en Maas was het bij monde van Sander Janssen roerend eens met de titel van de
kadernota, die aanhaakt bij het coalitieakkoord ’Geef de ruimte! Keuze voor ontwikkeling
en groei’. De fractie van Lokaal Peel en Maas ziet die ruimte en groei het liefst vooral in
duurzaamheid en natuur, het sociaal domein, en vitale gemeenschappen.
Fractievoorzitter Annigje Primowees van PvdA/GroenLinks begon met de Kadernota te
vergelijken met het sprookje ‘De nieuwe kleren van de keizer’. Met andere woorden: het lijkt
allemaal heel goed en mooi, maar de werkelijkheid is totaal anders. Haar partij onderscheidt
zich door zich als enige kritisch op te stellen als het gaat om het streven naar steeds meer
groei.
Peter Craenmehr van AndersNu was ook kritisch over de Kadernota. De titel ‘Een keuze voor
ruimte en groei’ interpreteerde hij als een verzoek om meer ruimte voor het college. Hij gaf
aan soms het gevoel te krijgen als zou het college de insteek hanteren ‘Geef ons de miljoenen
maar, dan bepalen wij wel waar we het aan uitgeven’.
John Timmermans van het CDA constateert dat uit de Kadernota blijkt dat er al veel is
bereikt in de bijna tien jaar dat onze gemeente bestaat. Wat hem betreft mag dat nog meer
worden uitgedragen met goede PR. Hierdoor weten mensen en bedrijven Peel en Maas nog
meer te vinden, zodat de groei-ambities kunnen worden waargemaakt.
De VVD was ook in het algemeen positief over de Kadernota en dan specifiek over het
sleutelwoord groei. Fractievoorzitter Seegers zei het te waarderen dat het college met deze
nota laat zien zich aan te sluiten bij het coalitieakkoord.
Ruimte en Economie
Dit omvat onder meer de woonvisie.. Het CDA riep het college op om een positieve houding aan
te nemen ten opzichte van nieuwe plannen. De VVD vroeg het college daarbij toch vooral de
markt zijn werk te laten doen, en niet alleen woningen voor specifieke doelgroepen mogelijk te
maken. De PvdA/GroenLinks was een stuk minder positief over deze paragraaf. De eenzijdige
inzet op nieuwbouw, zonder in te gaan op de verduurzaming van bestaande woningen, is niet de
goede weg als het aan raadslid Primowees ligt. Ze verwees naar de Kadernota van de gemeente
Weert, die volgens haar als voorbeeld zou kunnen dienen.

Over de huisvesting van arbeidsmigranten werd driftig gedebatteerd. Raadslid Janssen van
Lokaal Peel en Maas constateerde dat er onder meer over dit onderwerp tegenwoordig veel
ruimte en groei is voor polarisatie, hokjesdenken en kortzichtigheid. Hij citeerde een aantal
reacties op een Facebook-bericht over de huisvesting van arbeidsmigranten in Maasbree, die
bepaald niet mals waren. Lokaal Peel en Maas ziet hierin aanleiding om als raad en college
nog beter uit te dragen waarom bepaalde beslissingen worden genomen. Want er moeten nu
eenmaal prioriteiten gesteld worden.
Raadslid Primowees zei dat haar fractie het streven van het college naar groei, zoals verwoord
in de Kadernota, niet steunt. De natuur geeft verschillende signalen af dat ongebreidelde
economische groei voor grote problemen gaat zorgen, maar volgens de fractie van PvdA/
GroenLinks negeert het college die signalen volkomen. Het college zet vol in op de huisvesting
van arbeidsmigranten, in grote kampementen ver van de bewoonde wereld. Terwijl in de
praktijk blijkt dat deze arbeidsmigranten niet kunnen en soms niet eens willen integreren, aldus
raadslid Primowees.
Een mening die gedeeld wordt door raadslid Craenmehr van AndersNu, die zich overigens
net als sommige inwoners verbaasde over de locatiekeuze aan de Middenpeelweg in
Maasbree. Hij stelde ook vragen naar aanleiding van geruchten over mogelijke huisvesting van
arbeidsmigranten op de Stille Wille. Burgemeester Delissen stelde hem gerust dat daarvan geen
sprake is.
Met een motie vroeg het CDA budget vrij te maken voor preventieplan drugs, mede naar
aanleiding van recente berichten over het gebruik van lachgas door jongeren. Wethouder
Mestrom ontraadde deze motie, aangezien er eind vorig jaar al gemeentelijk preventiebeleid
alcohol en drugs is vastgesteld voor de jaren 2019-2022. Na enige discussie besloot het CDA
deze motie in te trekken.
De CDA-fractie vroeg met een andere motie aandacht voor de parkeerproblematiek in het
centrum van Panningen. De reactie van wethouder Sanders dat dit de aandacht heeft van het
college was echter afdoende, waarna het CDA de motie niet in stemming bracht.

Als het gaat om de energiemaatregelen zijn de partijen het in de basis met elkaar eens.
Lokaal Peel en Maas riep het college op om haast te maken met de duurzaamheidsagenda.
Dat komt goed, want deze staat op de agenda voor oktober van dit jaar, aldus een reactie
van het college. PvdA/GroenLinks vroeg of het college mee wil doen met een aantal andere
gemeenten in de regio, die gezamenlijk onderzoek doen naar een gemeentelijk energiebedrijf.
Verantwoordelijk wethouder Paul Sanders gaf aan dat het college zich op het standpunt stelt
dat dit geen taak van de gemeente is. Er zijn genoeg particuliere initiatieven, ook lokaal, waar de
gemeente niet mee moet concurreren.
Wat betreft duurzaamheid stelde AndersNu dat het verzoek van het college om 250.000 euro
extra voor duurzaamheidsprojecten best gehonoreerd kan worden, maar alleen wanneer deze
projecten goed zijn onderbouwd en een redelijk kans van slagen hebben. De VVD gaf aan in het
kader van duurzaamheid vooral te willen inzetten op zonnepanelen. Niet zozeer zonneweiden,
maar zonnedaken in het buitengebied.
Met de motie gevolgen industriële landbouw riep PvdA/GroenLinks het college op om
onderzoek te doen naar het gebruik en de schadelijkheid van bestrijdingsmiddelen in Peel en
Maas. Wethouder Wanten ontraadde deze motie, aangezien de nVWA het bevoegd gezag is als
het gaat om middelengebruik en dat het RIVM al onderzoek doet naar de schadelijkheid.
PvdA/GroenLinks stelde dat het gaat om bedrijven in onze gemeente, die gronden in onze
gemeente gebruiken waar inwoners van onze gemeente last van kunnen hebben, maar besloot
de motie niet in stemming te brengen.

Drugs

13
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

Sociaal Domein
Raadslid Janssen van Lokaal Peel en Maas gaf aan dat zijn partij veel waarde hecht aan de
kwaliteit van zorg, in de wetenschap dat daar een prijskaartje aan hangt. Hij zegde toe de
ontwikkelingen op de voet te volgen, omdat de bekostiging via de Rijksoverheid een grillig
verloop kan hebben. Dat de kosten binnen het sociaal domein structureel harder blijven stijgen
dan voorzien baart ook het CDA zorgen.
Namens het CDA kondigde raadslid Timmermans een motie aan over werkloze 55-plussers,
die tussen wal en schip dreigen te raken. Sommige van hen zijn in beeld, maar anderen niet.
Door hen te koppelen aan het Leerwerkhuis kunnen verschillende doelgroepen verbonden
worden, wat hen meer kansen biedt om mee te doen en mee te tellen.
De VVD vroeg zich af of de pilot Hulp in de huishouding wel moeten worden voortgezet.
Verantwoordelijk wethouder Mestrom gaf aan dat het juist een middel is om te kunnen vodoen
aan de lastige opgave waarvoor de gemeente zich gesteld ziet. Ze is blij dat wanneer Panningen
aansluit bij de pilot, alleen Baarlo nog rest.
Vitale gemeenschappen
Onder deze noemer geeft het college richting aan het beleid op het gebied van zelfsturing 3.0,
onderwijshuisvesting en integratie. Lokaal Peel en Maas is trots op de lokale gemeenschappen.
Zelfsturing 3.0 komt langzaamaan tot wasdom, aldus raadslid Janssen. Naar aanleiding van een
zin hierover in de Kadernota riep hij het college wel op om de creativiteit van de inwoners niet
plat te slaan.
Het CDA vroeg aandacht en ondersteuning voor de vele vrijwilligers die onze gemeente rijk is.
Gezien de steeds ingewikkelder problematiek waar verenigingen en vrijwilligers mee te maken
krijgen, dreigt zelfsturing te ontaarden in stuurloos, aldus raadslid Timmermans. Er is volgens
zijn fractie soms een dunne scheidslijn tussen wat een vrijwilliger doet en kan doen, en de taken
van de overheid. Daarom moeten vrijwilligers kunnen rekenen op een dienstbare overheid.
Bestuur, communicatie en dienstverlening
De deelonderwerpen die hierin aan de orde komen zijn uitvoering besturingskompas,
een gemeenteraad in ontwikkeling en ruimte en groei in de regio. PvdA/GroenLinks was ook
hierover kritisch, en dan met name over de commissie nieuwe stijl. Volgens raadslid Primowees
is dit niets meer en niets minder dan een technisch overleg, iets dat in 2014 al was geschrapt.
De raad bespreekt onderwerpen hierdoor drie keer, wat het debat in de raad niet ten goede
komt. Ook het betrekken van de burger bij de politiek komt hierdoor verder onder druk te
staan, aldus raadslid Primowees. Ze werd in haar kritiek gesteund door raadslid Craenmehr van
AndersNu. Hij ziet in de commissievergadering nieuwe stijl toch vooral oud-wethouders en oudraadsleden in plaats van burgerraadsleden.
Raadslid Craenmehr had kritiek op de in zijn ogen gebrekkige communicatie van het college met
de raad. Als voorbeeld gaf hij aan dat de raad al een jaar lang wacht op een overzicht van alle
aan het college gemandateerde onderwerpen. Verder zou hij graag meer budget vrijgemaakt
zien voor de raad om onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren, bijvoorbeeld naar het SIFgebouw en het contract met afvalverwerker Maasland.
Kort haalde hij nog de perikelen aan rond de inmiddels zeven op non-actief gestelde
politieagenten. Want net als de andere fracties hoopt AndersNu op een snelle, bevredigende
beantwoording van de vragen over dit onderwerp. In dat kader ging raadslid Craenmehr ook
nog kort in op de efficiency van de veiligheidsregio. Hij vroeg zich hardop af of de brandweer
wel moet uitrukken om bijvoorbeeld een kat uit een boom te halen, en bij wie de rekening
moet worden neergelegd als zo’n geval zich voordoet. Burgemeester Delissen noemde dit een
terechte vraag, die ze zal meenemen in het overleg met de Veiligheidsregio.
Raadslid Craenmehr stelde daarnaast voor om bij nieuwe plannen voortaan ook een inschatting
te geven van het externe werk dat moet worden ingekocht, zodat een betere afweging gemaakt
kan worden.
Ook de VVD vroeg aandacht voor het personeelsbeleid. In de eerste plaats om niet onnodig
uit te breiden, aangezien personeelskosten de grootste kostenpost vormt, en ten tweede om
voldoende mensen te betrekken met afstand tot de arbeidsmarkt. Burgemeester Delissen
reageerde door aan te geven dat dit al zoveel mogelijk gebeurt.

worden, omdat deze in Peel en Maas momenteel het laagst in de regio is. Lokaal Peel en Maas
en AndersNu zien daar ook wel wat in, niet in de laatste plaats omdat dit een substantieel
bedrag oplevert via de huisvesters van arbeidsmigranten. Volgens de inschatting van raadslid
Craenmehr van AndersNu moet dat voor De Berckt en Breebronne al zo’n half miljoen per
jaar betekenen. Om hier inzicht in te krijgen verzocht hij het college om een overzicht van
wat de huisvesting van arbeidsmigranten de gemeente financieel oplevert. Verantwoordelijk
wethouder Sanders gaf aan dat de BSGW deze informatie niet mag delen, maar dat hij er
toch nog eens om zal vragen. Het CDA houdt op de vlakte over een verhoging en wil eerst
in gesprek met belanghebbenden, iets dat de nodige vragen opriep bij PvdA/GroenLinks.
Raadslid Primowees zei nog nooit door de belastingdienst gevraagd te zijn wat ze vindt van
een verhoging van de inkomstenbelasting. Raadslid Timmermans van het CDA bleef echter
bij het standpunt dat men niet zonder meer voor of tegen een verhoging is, zonder eerst te
inventariseren hoe dit valt. De VDD is mordicus tegen een verhoging, met als argument dat dit
niet goed zou zijn voor de aantrekkelijkheid van de gemeente voor toeristen. Raadslid Janssen
van PvdA/GroenLinks suggereerde echter dat dit standpunt van de VDD ook is bedoeld om
enkele ondernemers te plezieren die aan die partij zijn gelieerd. Een schandelijke opmerking
volgens raadslid Seegers, die excuses eiste. Aangespoord door voorzitter, burgemeester
Delissen, zei raadslid Janssen dat hij niet de bedoeling had zijn collega Seegers te beledigen,
waarmee de zaak was afgedaan.
Na de beraadslagingen, de beantwoording van de vragen en de behandeling van de moties
bleek dat alleen de fractie PvdA/GroenLinks niet voor de Kadernota stemde, waarmee deze was
aangenomen.

Moties

Werkzoekenden 55-plussers
(CDA, VVD)
Dit betreft een oproep te onderzoeken om hoeveel mensen het gaat, wat er nu al gebeurt,
wat zij nodig hebben, met nieuwe voorstellen te komen en hiervoor een tijdspad af te
geven. Wethouder Hermans gaf aan deze motie te omarmen, met dien verstande dat het
lastig is om een doelgroep in kaart te brengen die niet in het zicht van de gemeente is.
Alleen AndersNu stemde tegen, waardoor deze motie werd aangenomen.

Groen dak

Financiën
Een niet onbelangrijk hoofdstuk in de Kadernota, omdat dit inzicht geeft in hoe het college
de plannen wil financieren. Raadslid Primowees van PvdA/GroenLinks beschouwde ook dit
hoofdstuk als een voorbeeld van nieuwe kleren voor de keizer. Het college begint de Kadernota
met de constatering dat de financiën op orde zijn, zo gaf ze aan. En dat, terwijl het beoogde
overschot voor 2019 als sneeuw voor de zon verdwenen is en er in 2020 slechts een klein
bedrag overblijft. De fractie PvdA/GroenLinks vroeg het college daarom of zij kon toezeggen
dat in 2020 geen greep in de reserves gedaan hoeft te worden om de begroting sluitend te
krijgen. Verantwoordelijk wethouder Sanders zei echter dat hierover geen garanties kunnen
worden afgegeven, ondanks dat de Kadernota een gunstig vooruitzicht biedt.
Ook de VVD stelde dat het college niet ver genoeg gaat door te stellen dat in het sociaal
domein eerst maatregelen getroffen worden om de kosten te beheersen voordat meer
financiële ruimte wordt gevraagd. De VVD wil de toezegging dat er nooit meer geld wordt
uitgegeven dan dat er rijksmiddelen binnenkomen, maar ook deze toezegging kan het college
niet doen.
Ook de gemeentelijke belastingen kwamen aan de orde, en zoals verwacht verschilden de
meningen daarover nogal. Zo ziet PvdA/Groenlinks de verblijfsbelasting het liefst verhoogd

Gevelgroen, groene daken en geboortebomen (PvdA/GroenLinks)
Deze motie bevatte een oproep te onderzoeken of een subsidieregeling gevelgroen en
groene daken kan worden ontworpen, of en hoe andere initiatieven zoals geboortebomen
een bijdrage kunnen leveren en de raad voor de begroting van 2020 te informeren over de
uitkomsten. Wethouder Sanders ontraadde deze motie, omdat de gemeente al verschillende
initiatieven heeft ingezet en een eerder project met geboortebomen is mislukt. PvdA/
GroenLinks reageerde daarop door te stellen dat geboortebomen slechts een voorbeeld is.
Bij stemming bleek alleen AndersNu tegen te zijn, waardoor deze motie werd aangenomen.
Orange the World
Dit ging om een oproep om aan te sluiten bij de landelijke campagne tegen geweld tegen
vrouwen door het Huis van de Gemeente tussen 25 november en 10 december oranje te
verlichten of op een andere manier een signaal af te geven. Wethouder Mestrom gaf aan deze
motie omarmen, in lijn met het beleid ten aanzien van het hijsen van de regenboogvlag op
11 oktober. Deze motie werd unaniem aangenomen.
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Heldens wandkleed naar
Huis van de Gemeente
Vrijwilligers en gasten van Dorpsontmoeting De Koeberg in Helden hebben vorig jaar een groot wandkleed
gemaakt ter ere van het tienjarig jubileum van de (toen nog) dorpsdagvoorziening. Het wandkleed werd op maandag 24 juni naar het Huis van de Gemeente in Panningen gebracht, zodat het door iedereen bezichtigd kan worden.

65 jaar bij BelCanto
Lei Steegs van Heldens Gemengd koor BelCanto is onlangs in
het zonnetje gezet, omdat hij 65 jaar lid is van het koor. Na afloop
van de laatste repetitie bij De Zoes in Helden kreeg hij daarom
een cadeautje als dank. “Nog altijd vervult hij zijn rol als tenor
met veel plezier op de dinsdagavonden”, aldus BelCanto. “Lei
mag met recht een trouw lid genoemd worden, want hij laat
zelden verstek gaan bij de repetitie. We hopen dat hij nog lang
mee blijft zingen.”
Op het wandkleed zijn de dorpsgezichten van gemeente Peel en
Maas te zien. Jac Kranen uit Helden
heeft de schetsen vorig jaar op
papier gezet, waarna de vrijwilligers en gasten van De Koeberg

aan de slag gingen om het wandkleed te maken. De Heldense
Dorpsontmoeting bracht het wandkleed op 24 juni naar het Huis van
de Gemeente waar het in ontvangst
werd genomen door burgemees-

ter Wilma Delissen-van Tongerlo en
de wethouders Anget Mestrom en
Rob Wanten. Tijdens de zomerperiode is het voor iedereen mogelijk de
wandkleden te bekijken in het Huis
van de Gemeente.

Fanfare St. Cecilia huldigt
zeven leden
Fanfare St. Cecilia in Helden heeft tijdens het jaarlijkse Cecilia Zomerfeest zondag 23 juni in Kerkeböske
zeven jubilarissen gehuldigd. Drie jubilarissen waren helaas verhinderd.

ADVERTENTIE W E E K
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Henk van Soest speelt al 65 jaar
tuba. Hij kreeg als blijk van waardering een oorkonde van de vereniging,
vergezeld van een bronzen beeldje
van een tuba-speler. Ook kreeg hij
een oorkonde van de bond voor zijn
65-jarig lidmaatschap. Jan van Soest
is 50 jaar lid, maar niet meer spelend.

Paul Aerts speelt 25 jaar trompet. Ook
kreeg hij het zilveren speldje van de
bond, vergezeld van een oorkonde,
vanwege zijn 25-jarig lidmaatschap.
De 10-jarige jubilarissen waren Ivar
Kassteen op trombone, Glenn Reijnen
op bugel, Tom Dautzenberg op slagwerk en Mariëlla Mommers op tuba.

Op de foto: Tom Dautzenberg,
Glenn Reijnen, Paul Aerts, Jan
van Soest, Ivar Kassteen, Mariëlla
Mommers en Henk van Soest. Op de
foto ontbreken: 65 jaar spelend lid
Louis Lijssen op tuba, 50 jaar lid Jan
Peters, 10 jaar spelend lid Maarten van
Lent op trombone.
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TWC Olympia presenteert naslagwerken

Fietshistorie Baarlo gebundeld in
twee boeken
Baarlo kent een rijke fietshistorie. TWC Olympia maakt daar natuurlijk een groot deel van uit. Voorzitter Felix Lamber besloot de zestigjarige geschiedenis te noteren in een boek. Maar omdat
daar veel persoonlijke anekdotes in komen te staan, maakte Felix ook meteen een boek over de gehele fietshistorie van Baarlo. Op maandag 15 juli worden de naslagwerken gepresenteerd.

Het ledenbestand van TWC Olympia
De locatie en het tijdstip van
de presentatie van de twee boeken
zijn niet zomaar gekozen. Vanwege
800 jaar Baarlo wordt het live-wielerprogramma van L1, Tour de L1mbourg,
uitgezonden vanuit Baarlo. “Een uitgelezen mogelijkheid om onze twee
boeken over de Baarlose wielerhistorie te presenteren”, aldus Felix of Fiel
zoals hij in de volksmond genoemd
wordt. Het ene boek beslaat de zestigjarige historie van TWC Olympia en het
andere gaat over 70 jaar wielrennen
in Baarlo.
Fiel besloot de historie van ‘zijn’
Olympia op te schrijven, omdat de
vereniging 60 jaar bestaat én omdat in
Baarlo het 800-jarig bestaan van het
dorp wordt gevierd. “Het boek over de
geschiedenis van de vereniging wordt
een intiem boek met veel anekdotes
over de vereniging en haar leden.”
Het boek wordt geschonken aan alle
leden. Het naslagwerk kopen, is niet
mogelijk. “Daar is het te persoonlijk
voor. Het boek over de hele gehele
Baarlose wielerhistorie komt wel in de
winkel te liggen.”
Dat tweede boek is de minder
intieme versie van 60 jaar Olympia.
Daar komt alles in over onder meer de
vele wielerrondes die plaatsvonden in

alle dorpen van Peel en Maas en de
populariteit van alle soorten fietssporten in de regio in die tijd. Fiel en Bart
Hanssen, al dertig jaar trainer bij TWC
Olympia, kunnen zich die hoogtijdagen
nog goed herinneren. “Baarlo was een
tijd lang het Mekka van Limburg in het
mountainbiken en veldrijden”, aldus
Bart. “Er liepen en lopen veel wielergekken rond in het dorp.” Toppers die
de geschiedenis van de vereniging
kleurden, waren onder meer Henk
Smits, Leon Crienen, Sjef Klerken,
René Kuhlmann, Rik van Dijk en Daan
Bongers.
In het boek zijn vele foto’s en
uitslagen te vinden van de Baarlose
vereniging. “In veel dorpen waren rondes in die tijd”, weet Fiel. “Wielrennen
was populair en iedere week kon je
wel ergens meedoen aan een wedstrijd.” Ook de Ronde van Baarlo werd
jarenlang verreden. In 1969 leidde
de wielerpopulariteit tot de oprichting van TWC Olympia. De vereniging kwam voort uit Wielerclub Neer.
Fiel werd meteen bestuurslid van de
Baarlose vereniging en 15 jaar later
ook voorzitter. Hij maakte mee hoe de
vereniging transformeerde van een
club voor wedstrijdwielrenners naar
een tourclub.

Bart vertelt dat het niveau hoog
lag bij TWC Olympia. “Vanaf 1986
hielden we trainingen voor veldrijden
en mountainbiken. Ook in de winter
trainden we door. Daarmee waren we
in Limburg uniek. Zo heeft onder meer
Olympisch kampioen Bart Brentjens bij
ons getraind. We waren toen echt op
de wedstrijden gericht en we hadden
een forse jeugdafdeling. Het mountainbiken is later afgesplitst tot MTB
Baarlo dat vorig jaar opging in Cycling
Team Limburg.”
De jeugdafdeling verdween en ook
het wedstrijdgerichte wielrennen werd
op een gegeven moment afgezworen
door Olympia. “Steeds minder mensen
wilden prestatief fietsen. We hebben toen besloten als tourclub verder
te gaan”, vertelt Fiel. “Dat betekent
wel dat we geen jeugd meer hebben en dat het ledenbestand steeds
ouder wordt. Het jongste lid nu is 34.”
Op verschillende dagen in de week
fietsen de leden samen hun rondjes.
Ook organiseert een werkgroep een
wekelijkse baanwedstrijd op de thuisbasis van Olympia, Wieleromgeving
Herungerberg in Venlo.
De leden van Olympia zijn de laatste jaren veel bezig met de organisatie van verschillende evenementen,

zoals de MTB streetrace, recreatieve
toertochten en de Toma Cycles Cup in
het Kuukven in Baarlo. Vanwege het
jubileum en 800 jaar Baarlo organiseert Olympia in oktober het Limburgs
kampioenschap veldrijden en een

MTB Night Ride. Maar eerst volgt op
maandag 15 juli de presentatie van
de twee boeken bij Tour de L1mbourg.
“Een mooi moment om de Baarlose
wielerhistorie in boekvorm te presenteren.”

Demonstratie politie
honden in Baarlo
Politiehondenvereniging Kuukven houdt in samenwerking met
VVV Baarlo op dinsdag 16 juli een demonstratie van een politiehondentraining. De openbare training vindt plaats op het terrein van de
vereniging in Baarlo. De vereniging geeft een uitgebreide demonstratie met politiehonden. Er zitten volgens de organisatie verschillende spectaculaire opdrachten tussen. Na het welkomstwoord
begint de demonstratie en wordt er steeds uitgelegd welke oefening er gedaan wordt. De demonstratie begint om 19.00 uur. Een
routebeschrijving volgt na aanmelding. Neem voor meer informatie
over de demonstratie en kaarten contact op met VVV Baarlo via 077
477 36 66 of door te mailen naar baarlo@beleefpeelenmaas.nl
De Ronde van Baarlo in vervlogen tijden
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Dressuurwedstrijden

Ruiters Peel en Maas
in de prijzen
In de klasse CB van de dressuurwedstrijden in Grubbenvorst op
zondag 7 juli won Loys Bergs van De Maasruiters in Kessel met haar
paard Goldy allebei de proeven die zij reed. Helma Cox van
PSV De Cavaliers Helden wist hier met Emmerson twee keer een tweede
prijs te behalen in de klasse M1.

De Buurtjes winnen
Kubb-toernooi
Vijftien teams gingen zondagmiddag in drie poules de strijd aan rond een Zweeds gezelschapsspel. Na zestien potjes bleven er vier teams over voor de halve finale. De titelverdedigers van de
Vittige handdook verloren de halve finale door gelijk in het begin de koning om te gooien.
Bro’s before Helje plaatste zich voor de halve finale, door team ‘Winne is neet belangrie’k te verslaan. De uiteindelijke winnaar was De Buurtjes. De derde editie van het jaarlijkse Kubb-toernooi
staat al ingepland voor 21 juni 2020 bij Kerkeböske.

Baarlo sterkste jeu-de-boulesclub
Door: Jeu de Boulesclub Breetanque
Jeu de Boulesclub Baarlo en Breetanque uit Maasbree speelden dinsdag 2 juli tegen elkaar tijdens de jaarlijkse uitwisseling, die plaatsvond in Maasbree. De winst ging dit jaar wederom naar Baarlo met een eindstand
van 13-6 voor het echtpaar Van Lier.

Loys Bergs van De Maasruiters met Goldy
Ook PSV Caprilli wist zondag in
Grubbenvorst prijzen in de wacht te
slepen. John Steeghs behaalde met
Gesture S de eerste prijs bij de dressuurklasse Z1 van de paarden, bij
de pony’s vielen drie combinaties
in de prijzen: Fabiënne Janssen met
Dreamer S behaalde in de tweede
proef de eerste prijs in de klasse
dressuur DE L1. Marit Ghielen won
met J’ Adore S de eerste prijs in de
tweede proef van de klasse dressuur DE B. Amber Huskens won met
Just For Fun beide proeven in de

klasse Dressur AB L1.
Bij een springwedstrijd in de
Peelbergen behaalde Marieke
Vervoort van De Maasruiters met
Jumero een twaalfde prijs in de
klasse B. Damaè Hanssen met Up
Winds Byoutie van PSV De Cavaliers
Helden behaalde bij het Springen
Outdoor Geldrop in de klasse DE-B
op zaterdag een derde prijs en op
zondag een vierde prijs. Daarmee
ging ze door naar de finale waar ze
de overwinning op haar naam wist
te zetten.

Van JBC Baarlo waren op de uitwisseling 16 leden aanwezig en van
Breetanque 28 leden. Er was vooraf
besloten dat de twee best geplaatste
spelers van JBC Baarlo de finale

zouden spelen tegen de twee best
geplaatste spelers van Breetanque.
Na drie wedstrijden bleken er zes spelers te zijn met drie gewonnen wedstrijden. De finale werd gespeeld door

Trudy Hegger (+24) met Peter Thiede
(+33) van Breetanque tegen het echtpaar Maria (+18) en Wiel van Lier (+20)
van JBC Baarlo. Maria en Wiel gingen
er uiteindelijk met de winst vandoor.

Kijk voor meer foto’s op
facebook.com/hallopeelenmaas

Mediweert Singelloop

Zeven prijzen naar
Atletiek Helden
Tijdens de Mediweert Singelloop won Wim Janssen de derde prijs in
de categorie M50 bij de tien kilometer. Bij de vijf kilometer won Ron
Koster de derde prijs in de Mrec, Jolanda Verstraten werd tweede in de
V35, Tanja Wanten haalde een eerste plek bij de V45 en Leonie
Peeters een derde. Anouk Bussemakers werd derde op de drie kilometer voor de V17.
Het betrof vrijdagavond
5 juli de zesde en laatste wedstrijd van het Midden-Limburgs
Avondloopcriterium in het centrum van Weert. Onder de
535 atleten deden 28 leden van
Atletiek Helden mee, onder wie

de Running Blind. De vereniging
kijkt terug op goede prestaties
ondanks de warme omstandigheden. Zo liep Roel Smedts een PR
op de 10 kilometer in 37:36 minuten en was het parcours ook nog
eens 240 meter langer.

Rechtgezet
In de HALLO van donderdag 27 juni stond bij de foto over het jubileumweekend van volleybalvereniging VC Peelpush uit Meijel geen bron vermeld. De fotograaf was Wim Simons. Kijk op onze
Facebook-pagina voor uitgebreide fotocollectie van het Peelpushtoernooi en het vijftigjarig jubileumfeest van de volleybalvereniging. (Foto: Wim Simons)

11
07

cultuur 17

Fietstocht en barbe- Ringsteken tijdens Tour de
cue met IVN Helden L1mbourg
Natuureducatieorganisatie IVN Helden sluit elk jaar het activiteitenseizoen af met een fietstocht en barbecue. Deze vindt dit jaar plaats op
zondag 21 juli bij het clubgebouw in Helden en ook niet-leden van de
vereniging kunnen meedoen.
Dit jaar gaat de fietstocht door de
omgeving van Helden en is uitgezet door een lid van IVN. De route is
zo’n 60 kilometer lang en onderweg
is er pauze; voor koffie met iets lekkers wordt gezorgd. Vertrek is om
10.00 uur bij het IVN-gebouw op
Kloosterstraat 12 in Helden en naar
verwachting zijn de fietsers rond

16.00 uur terug. Aansluitend is er
een barbecue bij het IVN-gebouw.
Deelnemen aan de fietstocht is
gratis. Voor de barbecue wordt een
bijdrage gevraagd. Aanmelden kan
tot dinsdag 16 juli. Neem voor meer
informatie of om aan te melden
contact op met de organisatie via
pr@ivnhelden.nl

Provinciale zender L1 zendt op maandag 15 juli het programma Tour de L1mbourg uit vanaf de kasteelweide bij kasteel d’Erp in Baarlo. Vanwege de uitzending worden op de kasteelweide ringsteek-fietspoorten
geplaatst als decor. Ook is de uitzending het decor voor de presentatie van twee historische boeken over
wielrennen in Baarlo.
De ringsteek-fietspoorten stonden
tijdens de Kastelendag bij de uitkijktoren van Baarlo opgesteld. De bedoeling is op de fiets de ringen van de
poorten met een soort lans te verzamelen. De organisatie, Baarlo Leeft!,
roept iedereen op om maandag om
18.00 uur op de fiets naar de kasteelweide te komen. “Om lekker spor-

tief bezig te zijn en met de kans om
meteen een tv-ster te worden”, aldus
de organisatie. Voor de lans en hesjes
wordt gezorgd.
Tour de L1mbourg is een dagelijks liveprogramma van L1 waarin
de etappe van de Tour de France van
die dag wordt besproken. De uitzending begint om 18.30 uur. Al vanaf

16.00 uur is de tiende etappe van de
grootste rittenkoers van de wereld
op een groot scherm live te volgen
op de kasteelweide. Tijdens het programma worden twee boeken over
de wielerhistorie van Baarlo gepresenteerd. Beide zijn geschreven door
Felix Lamber van tour- en wielerclub
TWC Olympia.

Organist Jellema in
Lazaristenkapel
Theo Jellema uit Groningen zal op dinsdag 16 juli het Cavaillé-Coll
Mutin-orgel in de kapel van de Paters Lazaristen in Panningen bespelen.

Dertigste weekend weg
Vriendengroep ‘De Kamereuj’ uit Panningen ging van vrijdag 21 tot en met zondag 23 juni met
partner voor de dertigste keer samen een weekend weg. De groep, bestaande uit veertien personen,
leerde elkaar kennen op de basisschool, zat bij voetbalclub SV Panningen en ging samen uit in
Helden. “Het was wederom een erg gezellig en prachtig weekend op een fantastische locatie in
Reusel. Iedereen heeft genoten”, aldus de groep.
Hij geeft masterclasses in binnenen buitenland. Zijn concertpraktijk
voerde hem naar een groot aantal Europese landen en naar Japan.
Jellema jureert bij belangrijke orgelconcoursen, zoals in Vilnius, Alkmaar,
Brugge, Toulouse en Pistoia. Jellema
speelt onder meer werken van
Guilmant, Widor, Vierne, Schumann
en Andriessen. Het volledige programma is te vinden op de website:
www.orgelkringpeelenmaas.nl
Het concert begint om 20.00 uur,
de toegang is gratis.

Makelaardij
Taxaties
Verzekeringen
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Imkers houden
open huis

De Hypotheekshop

•••

In het kader van Orgelfestival
Limburg organiseert Orgelkring
Peel en Maas een orgelconcert op
dinsdagavond 16 juli door organist Theo Jellema uit Groningen.
Het Cavaillé-Coll Mutin-orgel in de
kapel van de Paters Lazaristen is een
uniek instrument. Het is het enige
Cavaillé-Coll-orgel in authentieke
staat in Nederland.
Jellema is organist van de Grote
of Jacobijnerkerk in Leeuwarden
en docent orgel aan het Prins Claus
Conservatorium in Groningen.

Gratis verhuisdzoze en
voor al on
klanten!

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

Drie bijenhouders in Grashoek, Beringe en Meijel doen op zaterdag
13 en zondag 14 juli mee met de landelijke open imkerijdagen. Zij laten
die dagen zien wat het werk van een imker inhoudt, hoe honing wordt
gemaakt en bijen hun raten maken.
De Nederlandse Bijenhouders
vereniging organiseert de Landelijke
Open Imkerijdag voor het tiende jaar
op rij. Er is tijdens die dagen aandacht
voor het werk van de imker en er
wordt uitleg gegeven over de werksters, darren en de bijenkoningin.
Ook geven de imkers de bezoekers
tips over het bij-vriendelijk maken
van de tuin en het balkon, om te helpen de Nederlandse bijenpopulatie te
verbeteren. In de gemeente Peel en

Maas doen op drie plaatsen imkers
mee met de landelijke open dagen.
De bijenstanden op Meijelseweg 22
in Beringe en op de Jan Thijssensteeg
3 in Meijel zijn beide dagen van 10.00
tot 16.00 uur geopend. De imkers van
In de 7e Hemel op Belgenhoek 7 in
Grashoek laten van 10.00 tot 17.30 uur
hun werk zien. Kijk voor meer informatie over de open dagen in Peel en
Maas via www.bijenhouders.nl/
landelijke-open-imkerijdag

BEZORGERS
GEZOCHT!
VOOR DE VOLGENDE ROUTES:

Meijel rondom Heldensedijk € 10,00
Helden rondom Jacob van Marisring € 7,50
Baarlo rondom Soeterbeek € 10,00

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

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

Baarlo rondom Napoleonsbaan Noord € 10,00
bedrag per week
WERKZAAMHEDEN Elke donderdag het nieuwsblad HALLO bezorgen.
INTERESSE OF INFORMATIE Mail naar bezorgers@garcon.nl of bel 085 071 10 90.

Handelstraat 17 5961 PV Horst
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Agenda t/m 18 juli 2019
do
11
07

Fiets4daagse De Peel
Tijd: 09.00 uur
Locatie: start gemeenschapshuis D’n Binger Meijel

vr
12
07

Bijzondermobiel4daagse

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

Dans met mij
Tijd: 14.00-16.30 uur
Organisatie: De Vriendschap en Alzheimer Nederland
Locatie: danszaal De Vriendschap Beringe

Demonstratie Tai Chi en Qigong
Tijd: 19.00 uur
Organisatie: KBO Baarlo
Locatie: Kasteel D’Erp Baarlo

Tijd: 09.00 uur
Locatie: start gemeenschapshuis D’n Binger Meijel

Kermis Panningen
(t/m woensdag 17 juli)

Tijd: 10.00 uur
Locatie: start gemeenschapshuis D’n Binger Meijel

Kienen

Fiets4daagse De Peel

Tijd: 16.00 uur
Locatie: centrum Panningen

za
13
07
zo
14
07

Landelijke Open Imkerijdag
Tijd: 10.00-16.00 uur (Grashoek tot 17.30 uur)
Organisatie: Nederlandse Bijenhoudersvereniging
Locatie: imkers Beringe, Grashoek en Meijel

Landelijke Open Imkerijdag

ma
15
07

Tour de L1mbourg live
met ringsteken

di
16
07

Demonstratie politiehonden

Tijd: 18.30 uur
Organisatie: L1
Locatie: kasteelweide Kasteel D’Erp Baarlo

Tijd: 19.00 uur
Org: Politiehondenvereniging Kuukven en VVV Baarlo
Locatie: terrein politiehondenvereniging Baarlo

Optreden organist Theo Jellema Mutin-Cavaillé-Coll orgelconcerten
Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Orgelkring Peel en Maas
Locatie: kapel Missiehuis Lazaristen Kerkstraat 8,
Panningen

Tijd: 10.00-16.00 uur (Grashoek tot 17.30 uur)
Organisatie: Nederlandse Bijenhoudersvereniging
Locatie: imkers Beringe, Grashoek en Meijel

Kermis Panningen met gratis
schminken
Tijd: 15.00-17.00 uur
Locatie: centrum Panningen

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

Thei en Marij
op Triduüm Peel en Maas
Thei en Marij, het zangduo uit Tegelen dat vooral bekend is van het nummer ‘t Veldboeket, sluit op
12 september het Triduüm Peel en Maas in de Heldense Bossen af.
Inwoners van alle kernen van de
gemeente Peel en Maas zijn welkom voor drie dagen van ontmoeting,
bezinning, ontspanning en gezellig samen zijn in recreatieruimte
‘t Trefpunt in de Heldense Bossen.
Het dagprogramma begint telkens om
09.30 uur, om 17.30 uur gaat iedereen huiswaarts. Stichting Triduüm Peel
en Maas organiseert het Triduüm van
10 tot 12 september. Vrijwilligers van
verschillende vrouwenorganisaties en

de Zonnebloem ondersteunen het jaarlijkse evenement. Zo zijn er chauffeurs
die gasten ophalen en weer thuisbrengen. Ook kan gebruik gemaakt
worden van de regiotaxi of de HEPtaxi. Een deskundige verpleeggroep
biedt zorg waar nodig is. Pastoor Louis
Verhaag van Kessel is geestelijk adviseur van de Stichting en gaat ook dit
jaar voor in de Eucharistievieringen.
Behalve kerkelijke diensten zijn er
optredens van onder meer Koen

Verstappen uit Meijel, Brigit Geuijen
uit Panningen, Nol Kuijpers uit Helden,
Louis Dambacher uit Grashoek.
Afsluiter Thei en Marij staat op donderdag om 15.00 uur op het programma.
Deelnemers zijn niet verplicht alle
drie de dagen te komen, ook een of
meerdere delen bijwonen is mogelijk.
Voor aanmelding of informatie kan
men terecht bij een van de contact
personen of bij voorzitter Helie Derksvan de Ven: 077 307 27 22.

Museum gaat zich
meer richten op
educatie
Streekmuseum Peel en Maas gaat vanaf komend schooljaar het educatieve aanbod uitbreiden. Daarbij komt er speciale aandacht voor de
Tweede Wereldoorlog en het thema vrijheid.

Honderd jaar
Met zijn honderd jaar is meneer Reinders even oud als Harmonie Eendracht in Meijel.
Daarom mocht hij plaatsnemen op het nieuwe jubileumbankje naast burgemeester Wilma Delissen
van Peel en Maas. Leden van de harmonie hebben het bankje van mozaïek ontworpen, gemaakt en
aangeboden aan de gemeenschap tijdens het huldigingsconcert op zondag 7 juli. Rechts op de foto
wethouder Anget Mestrom. (Foto: John Linders, Meijel24)

Bij het programma dat wordt
gemaakt, komt er een educatieve
ontdekkingstocht door het museum.
Verhalenvertellers Frans van de Pas
en Math Ghielen leiden de kinderen rond en betrekken de jeugd met
diverse objecten bij het verhaal.
De focus zal liggen op het interactief
leren en veel zelf doen. Terwijl een
groep wordt rondgeleid, houdt de

rest van de kinderen zich bezig met
een activiteit. Dat kan onder meer
het knutselen van een gouden
Peelhelm zijn, spellen spelen uit de
jaren 50 of via een gedicht, verhaal
of op andere wijze uiting geven aan
het thema vrijheid.
Uithangbord van het museum
wordt de nieuwe mascotte die
momenteel nog naamloos is.
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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 14 juli
H. Mis 09.30 uur t.i.v. Drika
Willemsen (jaardienst)
Woensdag 17 juli
H. Mis 09.00 uur sacristie

Parochie Egchel
Misintenties NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
T 077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 14 juli
H. Mis 11.00 uur
Zondag 21 juli
Geen H. Mis

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

Cluster MKBE
Parochie Maasbree
Misintenties
NL58RABO0131001973
Pastorie Dorpstraat 4
T 077 465 12 19
E par.aldegundismaasbree@hetnet.nl
W www.parochiemaasbree.nl
Kerkdiensten
Zondag 14 juli
11.00 uur: Zang Herenkoor
Lectoren: Mevr. Toos Leijsten – Mevr.
Elly Gooren
Intenties: Sraar Gielen (verjaardag), overl. ouders, Tina en Narda.
Mina Simons en Maria Simons.
Jaardienst Anna Verheijen en Louisa
Verheijen. Jaardienst Jos Konings en
zoon Rob.

Spreekuur in kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
Zondag 14 juli
H. Mis 11.00 uur t.i.v. de zieken in onze
parochie

Parochie Helden
Misintenties NL61 RABO 0120795094
pastorie Rochusplein 3
T 077 3071488,
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur
donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
Zondag 14 juli
H. Mis 10.00 uur – herenkoor t.i.v. voor
het geestelijk en tijdelijk welzijn de
parochianen;
Doopviering 11.30 uur: Naomi
Holthuijsen

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

Parochie Kessel
Gezinsbijdrage NL39RABO0125305311
Pastorie Dorpstraat 13 T 077 462 12 65
E lajverhaag@parochiekessel.nl
Kerkdiensten
Zaterdag 13 juli
Jaardienst voor Maria Coenen en
Charles Beckers en ouders Beckers –
Diepenbroek.
Woensdag 17 juli
9.00 uur H.Mis voor de zieken van de
parochie.
Zaterdag 20 juli
!9.15 uur. Jaardienst voor Nolda Joosten
/ Duisters en overleden familie.
Zondag 21 juli
15.00 uur Doop van Lynn Klessens.
Karel Appelstr. 7
Inlichtingen
Aangezien de trap naar ons zangkoor
moeilijk begaanbaar is heeft de paro-

Kerkdiensten
Zaterdag 13 juli
Geen H. Mis
Zaterdag 20 juli
H. Mis 17.30 uur

service 19

19.00 uur Rozenkrans
Dinsdag 16 juli
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen.
Aansl. Koffiedrinken.
Donderdag 18 juli
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de overleden.
9.30-10 uur Stille Aanbidding

Parochie Meijel
Misintenties NL16 RABO 0133405613
Pastorie Kerkstraat 5
T 077 466 18 50
W www.parochiemeijel.nl
Spreekuur
maandag 19.30 tot 20.00 uur en
donderdag van 11.00 tot 12.00 uur
joke.holscher@gmail.com
Kerkdiensten
Donderdag 11 juli
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de overleden.
9.30-10 uur Stille Aanbidding
Zaterdag 13 juli
H. Mis 19.00 uur met dameskoor t.i.v.
Henk Vlek en Truus Derckx (jaardienst); Ria Brummans-Parren (jaardienst); Huub Grommen (coll); Bert
van Bree; pastoor Jan Schoenmakers;
uit dankbaarheid.
Zondag 14 juli
Doopviering: 13.30 uur Roy Vestjens
Maandag 15 juli
18.30 uur Stille Aanbidding

chie besloten om achter in de kerk
tegenover Pater Pio, een lift te installeren .Misschien zijn er wel Dames en
Heren die nu wel graag bij het zangkoor willen komen. De toegang is zeer
gemakkelijk. U bent van harte welkom.
Onze oprechte deelneming met het
overlijden van Mevr. Fien Timmermans/
Camps en Pastoor Jan Schoenmakers.

Parochie Baarlo
Misintenties NL31RABO0103903860
Pastorie Markt 3 T 077 477 12 75
E kapelaan@parochiebaarlo.nl
W www.parochiebaarlo.nl
Kerkdiensten
Zaterdag 13 juli
17.00 uur H. Mis in Verzorgingshuis Ter
Borcht.
Zondag 14 juli
9.30 uur H. Mis. Geen koor.

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 11 juli
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Vrijdag 12 juli
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Zaterdag 13 juli
H. Mis 14.30 uur “De Groenling”
H. Mis 19.00 uur – Samenzang t.i.v.
Harrie van den Beuken; Joke Goes;
Bernard Segers, Gertruda Pubben, Julie
Segers en overl. vd. fam. (gest. jaardienst)
Zondag 14 juli
H. Mis Missiehuis 10.30 uur

Overleden ouders Mathias Peeters en
Maria Peeters-Geurts en zonen Harry
en Jan.
Voor Cor en Ietje Driessen-Hamans v.w.
huwelijksdag.
Donderdag 18 juli
8.30 uur H. Mis.

Parochie Kessel-Eik
Misintenties NL41RABO0125300522
L. Timmermans T 077 462 16 78
Kerkdiensten
Zondag 14 juli
9.30 uur Jaardienst Wiel Teeuwen en
Lies Teeuwen – Salimans.
Zondag 21 juli
9.30 uur Pater Wim van Lier en ouders
van overl. Familie.
Mededelingen
Huis houdster Mia van Els heel veel
sterkte met het overlijden van Pastoor

Dinsdag 16 juli
Géén H. Mis
Woensdag 17 juli
H. Mis 09.00 uur in dagkapel
Donderdag 18 juli
Géén H. Mis
Vrijdag 19 juli
Géén H. Mis
In verband met de vakantieperiode is
ons kantoor aan de Wilhelminastraat
14 in Panningen, op vrijdag 12 juli
gesloten. Onze excuses voor het
ongemak!

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

Schoenmakers.
Zondag 4 aug geen H. Mis v.w. dat
Pastoor Verhaag op bedevaart is.

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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Voorkom bacteriën
en huisstofmijt

Laat uw dekbed
regelmatig reinigen!

Tel. 077-3072462
vanhalstomerij.nl/gordijnen
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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.

T 077 477 25 71

WWW.G-HELDENS.NL

Ramen / Deuren / Rolluiken
Zonwering / Horren
06 53 11 91 52
WWW.ALKURADE.NL
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Klanten beoordelen
Superkeukens met een

8,5

Jij maakt ‘m super

3.999,Incl. apparatuur met
5 jaar garantie

Bach
Deze compacte keuken is van alle gemakken
voorzien. Het verdiepte werkblad biedt alle
ruimte om uitgebreid te kokkerellen. Hier
uitgevoerd in de trendy kleur saliegroen,
met een strakke zwarte greep. Een
moderne keuken, helemaal van
deze tijd!

Breitner

Vinci

Een opvallende maar
toch rustige keuken door de

Met deze praktische keuken

combinatie van een licht eiken

heb je alles binnen handbereik.

houtstructuur en zwarte elementen zoals

5.999,-

de apparatuur, greeplijst en accessoires. De
afzuigkap gaat automatisch aan wanneer

Incl. apparatuur met
5 jaar garantie

de kookplaat gebruikt wordt. Een
slimme landelijke keuken die gezien

Door de slimme indeling van deze
klassieke keuken zijn de loopafstanden
minimaal. De handige wandplanken met
landelijke uitstraling bieden ruimte

6.099,Incl. apparatuur met
5 jaar garantie

voor mooie keukenaccessoires.

mag worden!

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

SUPERKEUKENS IS
ELKE ZONDAG GEOPEND!

