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Wandelen
in en om Ter Borcht
De inwoners van zorgcentrum Ter Borcht in Baarlo liepen op maandag 20, dinsdag 21 en woensdag 23 juni een wandel driedaagse om en in het verzorgingstehuis.
 anwege het regenachtige weer werd de eerste dag maar zo’n tien meter in de buitenlucht gelopen. De rest van de 250 meter lange tocht liep door het zorgcentrum.
V
Alle 49 deelnemers kregen een gele stempelkaart mee die bij alle tussenstops gestempeld werd. Onder de muzikale begeleiding van een accordeon liepen de bewoners
hun rondje door het gebouw. Bij de posten kregen de wandelaars ook wat te drinken en te snoepen. Het was alweer de zevende editie van het wandelevenement in het
zorgcentrum. Na afloop van de driedaagse ontvingen alle deelnemers een medaille voor hun prestatie. De oudste deelneemster aan de wandeltocht is maar liefst
101 jaar oud.

Gemeente wil om tafel over uittreedsom

Afvalverwerker wil 1,8 miljoen van gemeente
Afvalverwerker RD Maasland uit Haelen wil dat gemeente Peel en Maas 1,8 miljoen euro betaalt voor het vervroegd beëindigen van de samenwerking. De gemeente laat weten
“open te staan” voor overleg over de uittreedsom en is bereid de uittreeddatum te verzetten naar 1 januari 2018.
Het college geeft aan van plan
te zijn zich neer te leggen bij de
uitspraak van de rechter en de
uittreeddatum te verzetten naar
1 januari 2018. Zowel het college als
de gemeenteraad moeten hier nog
definitief een besluit over nemen.
Ook laat Peel en Maas weten geen
voorstander te zijn van jarenlange
juridische procedures over de kosten.
De rechter besloot in mei dat
Peel en Maas tot 1 januari 2018 met

de Haelense afvalverwerker moet
samenwerken.

’Geld is niet voor
uittreedsom’
Het College van B&W van Peel en
Maas gaf in april vorig jaar nog aan
het contract met RD Maasland per
1 januari 2017 te willen beëindigen.
Dit omdat de gemeente de nieuwe
manier van afvalinzameling in alle

kernen helemaal zelf wil regelen.
RD Maasland wil dat Peel en Maas
1,8 miljoen euro betaalt wanneer de
samenwerking toch per 1 januari 2017
wordt beëindigd. De gemeente is het
niet eens met het hoge bedrag dat
RD Maasland vraagt en heeft opdracht
gegeven aan externe deskundigen
om een advies op te stellen. “In dit
advies komt de uittreedsom uit op
een substantieel lager bedrag dan de
berekening van Maasland”, aldus de

gemeente. Wel wil ze de schade als
gevolg van het besluit het contract
te verbreken, compenseren. Peel
en Maas is bereid personeel van de
afvalverwerker tijdelijk in dienst te
nemen en materialen als containers over te nemen. Er zijn immers
ook personeelsleden en materialen
nodig om de inzameling straks zelf
te verzorgen. “Deze kosten vallen
buiten de uittreedkosten”, voegt de
gemeente daar aan toe. Hoeveel Peel

en Maas bereid is te betalen aan
RD Maasland, wordt niet openbaar
gemaakt volgens een woordvoerder.
Dit omdat de gemeente nog om
tafel wil met de afvalverwerker om
over de uittreedsom te overleggen.
De gemeente heeft nog reserves
voor de afvalverwerking. “Maar dat
geld is niet bedoeld om er volledig
de uittreedsom van te betalen. We
denken wel dat het saldo van de
reserve ruim toereikend is.”
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Luuk (12) en Evi (12) vieren houten bruiloft

Bijzonder huwelijk 5 jaar jong
Luuk Gruntjens uit Beringe en Evie Steijvers uit Panningen zijn pas
12 jaar, maar vierden op zaterdag 18 juni het 5-jarig jubileum van hun
huwelijk. In 2011 gaven hun ouders het stelletje op om te trouwen tijdens
de open dag van gemeente Peel en Maas. De jeugdige liefde bleek sterk
genoeg voor de viering van het houten jubileum op 18 juni.
Evie en Luuk kenden elkaar
natuurlijk al voordat ze in het
huwelijksbootje stapten. “Vanaf de
crèche zijn ze altijd bij elkaar geweest”,
vertelt Luuks moeder, Monique. “Ik zag
toentertijd de advertentie dat kinderen
zich konden opgeven om te trouwen
tijdens de open dag van de gemeente.
Toen heb ik de ouders van Evie gebeld
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en die vonden het ook meteen een
leuk idee. Getrouwd voor spek en
bonen, noemde de gemeente het toen,
volgens mij.” De gemeente vergat het
stel niet. De twee kregen allebei een
kaartje thuisgestuurd met de felicitaties
voor hun 5-jarig huwelijk.

Kus na
de ceremonie
Luuk ging vijf jaar geleden met een
roos naar het huis van Evie om de grote
vraag te stellen. Die wist van niks en
was totaal verrast door het aanzoek.
Ze zei ja en op 18 juni volgde de
ceremonie. De plechtigheid werd geleid
door een echte trouwambtenaar en
getuigen moesten hun handtekening
zetten. Luuk: “Mijn broertje Bram was
mijn getuige. Die kon toen net zijn
naam schrijven. Op het einde van de
ceremonie moesten we elkaar ook nog
een kusje geven. De fotograaf knipte
mis, dus moest het opnieuw.” Bij Evie
was grote zus Renske getuige.
Ook waren de twee families en
de hele klas van de twee aanwezig.
De klasgenoten hadden allemaal een
tekening gemaakt en opgehangen aan
een slinger. Evie en Luuk kregen allebei
de helft van de slinger mee naar huis.
Monique: “Normaal woont een paar
samen, maar dat was bij Evie en Luuk
natuurlijk niet zo. Dus hebben we alles
netjes gedeeld.”

maar nu niet meer”, vertelt Evie.
“We krijgen eigenlijk alleen maar leuke
reacties van klasgenoten en vrienden.
Eerst geloven mensen meestal niet dat
we getrouwd zijn, maar na een uitleg
vinden ze het superleuk.”

Evie en Luuk voelen geen
druk om bij elkaar te blijven. Ze
vinden het gewoon leuk. Evie: “We
weten niet beter dan dat we bij
elkaar zijn. Het is gewoon normaal
voor ons.” Op de vraag of ze spijt

hebben van het jeugdige huwelijk,
geven ze allebei gelijktijdig en
duidelijk antwoord. “Nee.” Luuk:
“We blijven tot in de eeuwigheid
samen.” Evie: “In ieder geval zo
lang als het kan.”

Zelfde klas op het
Bouwens
De twee waren voor het huwelijk
al onafscheidelijk, na de bruiloft
veranderde er niks. Evie verhuisde met
haar ouders naar Panningen, maar ze
bleef op de basisschool in Beringe. Nu
hebben de twee bijna hun eerste jaar
van het vmbo op het Bouwens erop
zitten. En vanzelfsprekend zitten ze
bij elkaar in de klas. Al konden ze niet
het hele jaar naast elkaar zitten. “We
mogen niet zelf kiezen. In het begin
van het jaar zaten we wel naast elkaar,

Plattelandshoés krijgt ‘De School’
Naam openbare
lening gemeente
school Maasbree
bekend
Het Plattelandshoés in Panningen krijgt een lening van 223.000 euro
van de gemeente. Dat werd bekend bij de raadsvergadering op dinsdag
21 juni. Zorgverlener Proteion tekende eerder al een intentieverklaring om
de zorg in het nieuwe gebouw op zich te nemen. In april bleek dat De
Zorggroep de toezeggingen niet kon waarmaken en het hospice op zoek
moest naar een nieuwe partner.
Nu de nieuwe zorgverlener
en de lening zeker zijn, wil het
Plattelandshoés al beginnen met
verbouwen van het oude pand van
basisschool Panningen-Noord aan de
Koninginnelaan. “Het wordt tijd om
de voorbereidingen voor de renovatie
van het gebouw ter hand te nemen”,
laat de stichting weten. “Daarom zijn

we op zoek naar vrijwilligers die ons
daarbij willen helpen. Het hoeven niet
persé vakmensen te zijn, want in de
voorbereidingsfase is het vooral een
kwestie van afbreken en opruimen.”
Opgeven voor vrijwilligerswerk
kan door een mail te sturen naar
jjpm.janssen30@gmail.com of te
bellen naar 06 51 49 61 40.

De nieuwe openbare school in Maasbree gaat De School heten.
Dat maakte directeur Jolanda Hertogs woensdag 15 juni bekend op
Omroep P&M.
Er zou zijn gezocht naar “een
krachtige naam waar onderwijs
plaatsvindt, en dat is De School”, aldus
Hertogs. In het logo staat een streep
onder de naam, die de samenwerking tussen de nieuwe school en de
gemeenschap symboliseert. “Op die
streep kunnen we woorden plaatsen

die wij als school naar buiten willen
communiceren”, legde Hertogs uit. De
School start in het nieuwe schooljaar
en komt aan Op de Kemp in Maasbree
te liggen. Volgens Stichting Akkoord
po!, die het onderwijs gaat verzorgen,
zijn er tot nu toe ruim dertig aanmeldingen voor de nieuwe school.

23
06

Faillissementen agrariërs op de loer

LLTB luidt noodklok om
waterschade

nieuws 03

lekkere Cake Tropical!

De Limburgse Land- en Tuinbouw Bond (LLTB) maakt zich grote zorgen over de extreme waterval de afgelopen twee weken. Dat maakte de bond op woensdag 15 juni bekend in een brief. Door het water gaan veel
landbouwproducten verloren en liggen faillissementen op de loer.
“Nu wordt duidelijk dat de
schade aan landbouwgewassen
zeer groot is”, zegt LLTB-bestuurslid
Jan Veltmans die zich bezighoudt
met de wateroverlast. De schade
bij leden loopt volgens hem uiteen
van enkele tot “ettelijke tientallen”
hectaren. “Voor sommige leden is de
financiële schade niet te overzien.
Dit kan het einde betekenen voor
hun bedrijf”, voegt hij daaraan toe.
Diverse gewassen zoals aardappelen,
maïs, asperges, courgettes, bieten en
boomkwekerijproducten hebben door
het vele water schade opgelopen.

’Spons is vol’
Twee jaar geleden had de
agrarische sector ook al te maken

met ernstige schade aan gewassen
door extreme regenval, maar dit jaar
is het volgens Veltmans nog erger.
“Het gaat niet alleen om de hevige
regenval van twee weken terug.
Het blijft maar doorregenen. Ook de
afgelopen dagen is op sommige
plekken per dag wel dertig millimeter
regen bijgevallen. De spons is vol en
die blijft voorlopig vol.” Ook LLTBvoorzitter Léon Faassen heeft veel
verontrustende verhalen gehoord.
“Weinig agrariërs hebben een brede
weersverzekering kunnen afsluiten.
De kosten zijn hoog, er geldt een
aanzienlijk eigen risico en de
verzekering keert slechts 25 procent
van de waarde van het perceel uit”,
vertelt hij. “Agrarische ondernemers

kunnen zich wel bijverzekeren, maar
dat is bijna altijd onbetaalbaar.”

Toekomstbestendig
fonds
LLTB-voorzitter Léon Faassen
wil staatssecretaris Economische
Zaken Martijn van Dam binnenkort
vragen naar Limburg te komen
om de situatie met eigen ogen
te bekijken. Faassen hoopt dat de
staatssecretaris met oplossingen
komt. Ook wil hij dat het ministerie
met de agrarische sector gaat
kijken naar mogelijkheden om
van de weersverzekering een
toekomstbestendig fonds voor
noodgevallen te maken.
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Grondruil tussen
gemeente en Van Happen
Gemeente Peel en Maas en Van Happen Containers hebben op vrijdag 17 juni een ruildeal beklonken. De afval
inzamelaar voor bedrijven vertrekt van de locatie aan de Beekstraat naar het industrieterrein in Panningen. De deal
werd op vrijdag 10 juni beklonken en een week later werd een bijeenkomst georganiseerd om het feit te vieren.

WONINGBEVEILIGING - VOERTUIGBEVEILIGING

DEMONSTRATIE
MET DE NIEUWSTE BETAALBARE BEVEILIGINGSSYSTEMEN
Za.nm 25 Juni Markt Panningen - Za.nm 9 Juli Markt Kessel
Wo.nm 13 Juli Kaupmanshof Helden - Vr.nm 22 Juli Kanaalstraat Beringe
Za.nm 23 Juli Markt Panningen - Vr. 29 Juli Jaarmarkt Meijel
Vr.vm 2 Sept. Markt Baarlo - Za.nm 3 Sept. Markt Panningen
Za.nm 10 Sept. Markt Kessel - Za.nm 17 Sept. Alexanderplein Meijel
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Arno van Happen, een adviseur van het bedrijf,
Mark van Happen en wethouder Paul Sanders met de shirts
jaar klaar is. Het oude terrein aan de
Beekstraat wordt dan aan de gemeente
gegeven. Alle bebouwing die daar
nog staat, wordt gesloopt. Wethouder
Paul Sanders verwacht niet dat het
lang duurt voordat de gemeente het
perceel heeft verkocht. “Het is een
prachtige locatie aan het begin van het
industrieterrein in Panningen met aan
twee kanten ontsluiting. Ik denk dat
het een interessant perceel is voor veel
bedrijven.”
De deal werd beklonken door het
uitwisselen van shirts. De gemeente en
Van Happen zetten hun handtekeningen op shirts en overhandigden deze
aan elkaar.
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ding zou veroorzaken in de buurt.
“Wij willen natuurlijk ook geen last
zijn voor de buurt en we zijn meteen
in gesprek gegaan met de gemeente
en de buurtbewoners”, vertelt Arno
van Happen. “We hebben altijd prettig
samengewerkt en overleg gevoerd met
de betrokken partijen en we zijn blij dat
nu deze ruil eruit gekomen is.”
Van Happen gaat twee nieuwe
bedrijfshallen neerzetten op het terrein
van 1,2 hectare. Eén voor de op- en
overslag van containers en eentje voor
kantoor en werkplaats. Buiten komen
de containers te staan die het bedrijf
verhuurt. Van Happen verwacht dat het
nieuwe terrein rond de kerst van dit

OP S
C

De omwonenden aan de Beekstraat
zijn blij dat gemeente en het bedrijf
tot de ruil zijn gekomen. “We hadden
behoorlijk wat last van de stof en stank
die van het bedrijf af kwam”, vertelt
één van de buurtbewoners. “Er staan
vaak onafgedekte containers en die
zorgen voor de overlast. Vooral als het
warm is en de wind verkeerd staat. Ook
de fietsers die over de Maasbreeseweg
kwamen, klaagden over de stank.
Gelukkig is dat nu verleden tijd.”
Mark en Arno van Happen, directeurs van het Eindhovense familiebedrijf, waren ook aanwezig bij de bijeenkomst. Zij hadden vier jaar geleden
niet verwacht dat hun komst opschud-
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Stationsstraat 82, Horst, tel. (077) 398 20 19,

www.asnoordlimburg.nl
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Historische voorwerpen
11/12

Trompetfibula Kessel-Eik

Alle dorpen van gemeente Peel en Maas hebben een rijke historie. Aan de hand van voorwerpen probeert HALLO Peel en Maas de geschiedenis van
die dorpen een beetje meer in beeld te brengen. In samenwerking met de historische werkgroepen wordt er iedere week een voorwerp uitgelicht en
onder de loep genomen. Wiel Vossen woonde in Kessel-Eik en wist in de omgeving van zijn boerderijtje allerlei historische spullen te verzamelen.
Eén van die voorwerpen was een trompetfibula uit ongeveer 800 tot 500 voor Christus.

De trompetfibula van meneer Vossen (Foto: Limburgs Museum Venlo)
Wiel Vossen overleed in
oktober 2010. De inwoner van
Kessel-Eik besloot in 2008 om zijn
gehele collectie historische spullen
over te dragen aan het Limburgs
Museum in Venlo. Verschillende
zaken die meneer Vossen wist te
vinden, zijn nog te bewonderen in
het museum.

Speld van
2500 jaar oud
“Meneer Vossen had een
grote steentijdcollectie, maar ook
bijvoorbeeld een sierspeld en een
aardewerken urn die nu nog in
het museum staan”, laat Benoît
Mater, conservator archeologie

& geschiedenis van het Limburgs
Museum, weten.
Eén van de zaken die meneer
Vossen uit de grond haalde, was een
ijzeren trompetfibula. Een fibula is een
kledingspeld die gebruikt werd om
mantels en andere kledingstukken
op de schouder te bevestigen. In de
beschrijving van het Limburgs Museum
wordt verder vermeld dat ‘de tutulusfibula, ook wel trompetfibula genoemd,
dateert uit de Vroege IJzertijd’. Dat zou
betekenen dat de speld gemaakt en
gebruikt is in de periode 800 tot 500
voor Christus. “De naam trompetfibula
is afgeleid van de vorm”, vertelt Mater.
“Aan de hand van de vorm hebben we
hem ook kunnen dateren. Helaas is er
niet meer informatie over het object

beschikbaar dan de beschrijving die we
momenteel hebben.”

Scherven en
vuurstenen aan de
oppervlakte
Waar het museum wel meer
vanaf weet, zijn de inspanningen
van meneer Vossen. “Toen de heer
Vossen, geboren in 1940, in 1962 in
een kleine boerderij in Kessel-Eik ging
wonen, kreeg hij belangstelling voor de
oudheidkunde”, laat conservator Mater
weten. “Hij ontwikkelde zich tot een
gepassioneerd verzamelaar. Meneer
Vossen vond de tijd om naast zijn werk
als metselaar vele opgravingen te

doen. Het grootste gedeelte van zijn
collectie is door hem zelf verzameld in
de naaste omgeving.”
In de jaren 60 veranderde de
landbouw volledig. In plaats van paarden en runderen, kwamen er tractors
en andere machines om het land te
bewerken. “Die ploegden veel dieper
en zodoende kwamen er veel scherven
en vuurstenen aan de oppervlakte”,
vertelt Mater. “Het was een gouden
tijd voor amateurarcheologen vanwege
de hoeveelheid artefacten die omhoog
kwamen.” Die lagen gewoon voor
het oprapen als een tractor langs was
geweest.
Meneer Vossen liep langs vele
velden, akkers en aspergebedden
om te zoeken naar objecten. “Hij was

attent bij boswerkzaamheden en
veel nieuwe vondsten kwamen hem
ter ore door persoonlijke contacten”,
gaat Mater verder. “Behalve het
aflopen van vindplaatsen, groef hij
ook spullen op. Met een prikijzer
speurde hij naar urnen en ander
vaatwerk.”
De zoektochten van meneer
Vossen waren niet voor niks. Zo vond
hij onder andere een stenen hanger
en een handgevormde urn met
vingertopversiering op de rand uit
de metaaltijd. “Daarnaast ontdekte
meneer Vossen drie ovens voor
aardewerkproductie uit de IJzertijd”,
vervolgt Mater. “Bekende plekken
waar hij op zoek ging naar de historische voorwerpen zijn bijvoorbeeld
Kessel-Steenbos, Kessel-Zegerke en
de Kappersberg bij Neer. Ook bij
de vindplaats Fransman 1 en 2 bij
Heibloem kwam meneer Vossen
regelmatig.” Op die plek werden
duizenden gebruiksvoorwerpen uit
de Steentijd gevonden.
“Veel van de vondsten van
meneer Vossen werden gemeld bij
het Rijksinstituut voor Oudheidkundig
Bodemonderzoek en in aantal gevallen voerden die ook daadwerkelijk
een opgraving uit”, vertelt Mater.
“Zijn collectie kwam ook onder de
aandacht van andere archeologen, er
werd over zijn verzameling gepubliceerd en er verschenen vondstmeldingen in de archeologische kroniek.” De trompetfibula van meneer
Vossen is te zien op de afdeling Van
Neanderthaler tot Stedeling in het
Limburgs Museum in Venlo.

Gift of lening aan statushouders

Vragen VVD-raadslid over inrichtingstegoed
VVD-raadslid Teun Heldens heeft het College van B&W van Peel en Maas vragen gesteld over het tegoed dat
statushouders in de gemeente ontvangen om hun woning in te richten. Dit wordt het inrichtingstegoed of –geld
genoemd.
Het raadslid verwijst in zijn brief
naar een artikel uit het Brabants
Dagblad. Daarin wordt gemeld dat
er grote verschillen tussen Brabantse
gemeenten zijn in het bedrag dat

statushouders ontvangen om hun
woning in te richten.
“Zo ontvangt een gezin met twee
kinderen in Oisterwijk een gift van
maximaal €10.602, terwijl in Oss

hetzelfde gezin in aanmerking zou
komen voor een lening van maximaal
€4.800”, schrijft Heldens in zijn brief
aan het college.
De VVD-fractie wil van het college

weten hoe het inrichtingstegoed in
gemeente Peel en Maas geregeld is
en hoe hoog de bedragen zijn voor
alleenstaanden en gezinnen met twee
kinderen. Ook wil de fractie graag
weten of deze bedragen een gift of
een lening zijn.
Statushouders zijn asielzoekers
of vluchtelingen met een

verblijfsvergunning. In de meeste
gevallen wachten deze mensen
in opvangcentra van het Centraal
Orgaan opvang Asielzoekers (COA)
totdat er geschikte woonruimte voor
hen is gevonden. In gemeente Peel
en Maas komen dit jaar in totaal
112 statushouders, verspreid over de
dorpskernen, wonen.

Wethouder verrast door busmaatschappij

Zorgen PvdA/GroenLinks over busroutes
Maasbree
Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 21 juni stelde Fred Peeters van de fractie PvdA/GroenLinks vragen over
de busroutes 61 en 62 in Maasbree. Het Dorpsoverleg Maasbree maakte eerder bekend dat er een route wordt
verlegd en een route komt te vervallen.
Busmaatschappij Arriva zou
volgens het dorpsoverleg per
11 december 2016 de route van
buslijn 61 verleggen van de kern
Maasbree en de Venloseweg naar
de Provincialeweg buiten het dorp.
Daarnaast zou buslijn 62, richting
het Blariacumcollege, het station

en de kern van Blerick, worden
opgeheven. Raadslid Fred Peeters
gaf aan dat de fractie zich zorgen
maakt over de bereikbaarheid van
het openbaar vervoer voor ouderen
en mindervaliden, ondanks dat
Arriva zou hebben aangegeven dat
er enkele keren per week een busje

van de kern naar de bushaltes aan de
Provincialeweg gaat rijden.
Wethouder Arno Janssen gaf
als reactie ook ’verrast’ te zijn door
het besluit van Arriva. “Ook wij als
college moesten uit de publicatie van
het Dorpsoverleg Maasbree lezen
dat er een busroute wordt verlegd.

We waren er dus zelf niet van op de
hoogte”, aldus de wethouder. Volgens
Arno Janssen heeft het College van
B&W, noch de vervoersmaatschappij
overleg gehad met het dorpsoverleg.
In het geval van buslijn 62 is er
volgens de wethouder echter geen
sprake van een opheffing. “Deze
wordt omgezet naar een scholierenlijn
die alleen tijdens de spits, en dus
schoolmomenten, rijdt en over de
Provincialeweg gaat.”

Op vrijdag 1 juli vindt een overleg
plaats met gedeputeerde Patrick
van den Broeck van de provincie
Limburg over de busroutes in
Maasbree. Zowel de fractie PvdA/
GroenLinks als de wethouder gaven
aan dat behoud van een buslijn door
de kern van Maasbree de insteek
van dat gesprek moet zijn. Arriva is
de vervoersmaatschappij die vanaf
december al het openbaar vervoer in
Limburg overneemt van Veolia.
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Varken in beek in Egchel
Bij een kanaal aan de Melkweg in Egchel is op donderdag 16 juni een zeug in het water beland. De brand
weerkorpsen van Roggel en Panningen kwamen ter plaatse om het dier uit de benarde positie te bevrijden.
Dankzij de inspanningen van de brandweerkorpsen werd de zeug in goede gezondheid uit het water gehaald.

Gestolen in Wageningen

Politie zoekt
pinpasdieven
De politie is op zoek naar een man en een vrouw die op woensdag
8 en donderdag 9 mei in onder andere Panningen en Maasbree betaalden
met een gestolen pinpas.
De pas is afkomstig van een
84-jarige man uit Wageningen. De
kaart werd waarschijnlijk gestolen in
een supermarkt van Albert Heijn in
Wageningen, waar ook zijn pincode
zou zijn afgekeken, zo meldde de
politie. Het duo zag daarna kans
om ruim vijfduizend euro te pinnen
bij verschillende transacties in Ede,

Oosterbeek, Panningen, Maasbree en
Venlo. De politie zette beelden op hun
website van de twee tijdens het pinnen met de gestolen pinpas. Mensen
die meer informatie hebben over het
duo kunnen zich melden bij de politie
via telefoonnummer 09 00 88 44.
De beelden zijn te bekijken via
www.politie.nl

Geblust met tuinslang

De brandweer kreeg rond
16.30 uur de melding binnen van
het ‘zwemmende’ varken. Het dier
kwam in eerste instantie op eigen

kracht uit het kanaal, maar sprong
vervolgens in een aangrenzende sloot.
Met behulp van touwen en slangen
lukte het de brandweer om de zeug

uiteindelijk op het droge te krijgen.
Het varken kon daarna weer met de
boer naar huis.
(Foto: Rick Berben)

Actiegroep wil naar
rechter om Ringovenpark

Coniferen in brand
in Baarlo
Aan de Rubensstraat in Baarlo heeft op zondag 19 juni een aantal
coniferen in brand gestaan. Toen de brandweer ter plaatse kwam,
was een buurtbewoner met een tuinslang al begonnen met het blussen
van de brand. De schade bleef daardoor beperkt.

Spaar voor
stijlvol servies

Het brandweerkorps van Baarlo
werd om 17.40 uur opgeroepen voor
een buitenbrand. De melding werd na
één minuut echter al aangepast naar

spoedmelding. De brandweer kwam
ter plekke, stelde de locatie veilig en
keerde daarna weer terug naar de
kazerne.

Actiegroep Behoud het Ringovenpark gaat de juridische strijd aan met gemeente Peel en Maas en woningcorporatie Wonen Limburg om de tijdelijke woningen in het Panningse park tegen te gaan. Dat zei initiatiefnemer van de
actiegroep, Michel van Lieshout, na het overleg dat op maandag 20 juni plaatsvond tussen gemeente Peel en Maas
en de actiegroep.
“Het overleg is wat ons betreft
mislukt”, vertelt Michel. “De wethouder wilde niet luisteren naar ons en
had geen begrip voor onze argumenten. Hijgaf aan dat er al een besluit
genomen was. Voor ons betekent het
dat we massaal bezwaar gaan maken
als de omgevingsvergunning ter inzage
ligt bij de gemeente. Mochten die allemaal van tafel worden geveegd, dan
wenden we ons tot de burgerrechter.”
Woningcorporatie Wonen
Limburg wil deze zomer nog tien
tijdelijke woningen realiseren in het
Ringovenpark. De grond is al van het
bedrijf en er ligt een woonbestemming op. De actiegroep vindt de locatie
ongeschikt en vindt het jammer dat er
een gedeelte van het park wordt opge-

offerd voor woningbouw. Ze maakte al
een plan om de woningen op een alternatieve locatie in het Ringovenpark,
naast het Pantaleon, te realiseren.
Wonen Limburg houdt echter vast aan
het originele plan en diende al een
omgevingsvergunning in. Wethouder
Arno Janssen heeft respect voor de
actievoerders, maar hij zegt weinig te
kunnen betekenen. “De grond is van
Wonen Limburg en er ligt een juist
bestemmingsplan op, dus wij kunnen
er weinig aan doen”, laat de wethouder weten. “Natuurlijk hebben wij
serieus gekeken naar het plan, maar
Wonen Limburg heeft ook rechten en
plichten die wij niet kunnen negeren.
Deze bestemming ligt er al een jaar
of tien op. De mensen die in het park

gingen wonen, hadden toen al rekening kunnen houden met de mogelijkheid dat dit kon gebeuren. In eerste
instantie was er zelfs een complex van
24 woningen gepland. Nu zijn het tien
tijdelijke woningen, dus dat valt juist
goed uit voor de omwonenden.”
Voor Wonen Limburg verandert
er niets nu de actiegroep wil gaan
procederen. “Wij willen en mogen de
woningen plaatsen, dus we blijven er
voor gaan”, laat een woordvoerster
weten. “Wij zijn blij dat de buurt
bewoners in het park willen wonen
en we gunnen anderen ook graag die
kans.” De bedoeling van de woningcorporatie is dat de eerste mensen
begin augustus in hun tijdelijke woning
kunnen trekken.

Spaar voor

stijlvol servies
Gommans

Kaupmanshof 34 | Helden

Initiatief Dorpsoverleg Grashoek

Bijeenkomst over buiten
gebieden Peel en Maas

LAVENDEL

Lavandula
angustifolia ‘Felice’.
Potmaat 17 cm.

Dorpsoverleg Grashoek houdt op woensdag 29 juni bij gemeenschapshuis De Ankerplaats een bijeenkomst
over het belang van de buitengebieden in Peel en Maas.
Omdat er veel ontwikkelingen
plaatsvinden in de buitengebieden van
Grashoek en de andere kernen van
Peel en Maas, is het volgens de organisatie van de bijeenkomst belangrijk
dat er een goede balans gevonden
wordt. Zowel de land- en tuinbouw
als recreatie, natuur en het landschap
moeten hand in hand gaan met elkaar,

aldus het dorpsoverleg. Daarom organiseert Laeve Grashook de bijeenkomst
waarbij inwoners van de dorpskernen en
buitengebieden van Peel en Maas met
elkaar in overleg kunnen. Onder andere
de balans en dilemma’s die spelen in
het buitengebied worden besproken
en er is plaats voor discussie met de
aanwezigen. Zowel Rabobank Peel, Maas

en Leudal, gemeente Peel en Maas,
Limburgse Land- en Tuinbouwbond
LLTB als een lokale ondernemer uit
Grashoek zijn hierbij aanwezig. Vanaf
19.30 uur is de zaal van De Ankerplaats
geopend, waarna om 19.45 uur de
bijeenkomst begint. Om 21.30 uur is
naar verwachting het einde van de
bijeenkomst, die vrij toegankelijk is.
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Dankbetuiging

Op 24 juni 2016
zijn onze ouders

Heel veel dank voor de vele blijken van medeleven en respect
tijdens zijn ziekte en overlijden, de overweldigende aanwezigheid
van zoveel mensen tijdens het afscheid in Kerkeböske op 27 mei
van mijn liefste man, Pap en Opa

Harrie en Maria
Doensen-Strijbos
50 jaar getrouwd.

Hub Doesborgh

Gefeliciteerd namens
kinderen en kleinkinderen

Troostvol kijken wij terug op zijn leven en wat hij voor iedereen
en de samenleving betekend heeft. Groot is de leegte
die hij achterlaat, wij zullen hem heel erg missen.
Gerda Doesborgh-Billekens
Roel en Kim, Pim en Véron
Suze, Sanne, Beaudine en Charlotte
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.hallopeelenmaas.nl
klik rechts op de pagina op ‘zoekertjes’.
Via het formulier ‘zelf uw advertentie
hier plaatsen’, kunt u uw tekst opgeven en meteen de kosten voldoen.
Nieuwe aardappelen.
Wij bezorgen onze eigen geteelde
nieuwe aardappelen (Frieslanders)
gratis bij u thuis. Min. 5 kg. Absoluut
de lekkerste. Tevens uien te koop.
Tel. 077 307 88 53.

Deskundig & betrokken

tel. 077-3078642

www.janssenuitvaart.nl

Boerderijterras Bergerhof iedere
dag open bij goed weer. Tevens
gratis bezichtigen van oude boerderij.
Speciaal op zondagmiddag voor
senioren draaiorgelmuziek. Op den
Bergen 10 Sevenum, nabij Toverland,
077 467 27 90.
Klerken Groenten & Fruit.
Nieuwe aardappelen verse asperges,
ook geschild. Klerken Aardappelen,
Groenten & Fruit Venloseweg 41a,
Maasbree.

Hortensia dagen 24 en 25 juni
beide dagen open van 9.30-16.30 uur.
Heel veel srt. Hortensia’s e.a. planten.
Veel aanbiedingen. De koffie staat
klaar. Oude Heldenseweg (naast 13a)
Maasbree. Info: www.veld-tuinplanten.
nl of 06 40 32 71 08.
www.hulpaanhuislimburg.nl
Zoekt u hulp in de huishouding?
Of ondersteuning bij mantelzorg? Kijk
op onze site of bel 077 467 01 00.
Personeel gezocht. Voor de
verzorging van mijn vrouw zijn we
op zoek naar een PGB medewerkster
voor 15 a 20 uur per week liefs in
overleg en met ervaring .Voor verdere
informatie kun je me bellen op mob.
06 29 53 43 60.

Fien Bos
Uitvaartzorg

HAN-MARK
ARENDSE
U I T VA A R T Z O R G

samen zorgen voor
een persoonlijk afscheid

Petra Steeghs
T 0478 - 760012 • Maasbree
han-mark@arendseuitvaartzorg.nl

regio Peel en Maas
077 308 28 33 / 06 30 92 19 61

www.fienbosuitvaartzorg.nl

Voorgedragen door gemeenteraad bij provincie

Herbenoeming
burgemeester aanbevolen
De vertrouwenscommissie van gemeente Peel en Maas heeft dinsdag 21 juni besloten burgemeester Wilma
Delissen-van Tongerlo aan te bevelen voor een herbenoeming.
Na een periode van zes jaar
burgemeesterschap moet worden
besloten of de burgemeester wordt
herbenoemd of dat er een vervanger
wordt gezocht. De aanbeveling van de
vertrouwenscommissie betekent dat
zij burgemeester Wilma Delissen-van
Tongerlo graag nog een ambtstermijn

in Peel en Maas willen houden.
De burgemeester wordt nu
aanbevolen bij de commissaris van
de Koning in Limburg, gouverneur
Theo Bovens. Nadat deze het
advies van de commissie van
Peel en Maas bevestigt, wordt de
minister van Binnenlandse Zaken

en Koningsrelaties geïnformeerd
en neemt deze een besluit. Daarna
wordt de burgemeester voorgedragen
bij koning Willem-Alexander voor
herbenoeming.
Wanneer gouverneur Theo Bovens
over het advies gaat beslissen, is nog
niet bekend.

Ring gestolen van 77-jarige vrouw

Babbeltruc in Helden
Een 77-jarige vrouw uit Helden is op zondag 19 juni slachtoffer geworden van een babbeltruc. Een stel kwam
aan de deur van de vrouw en kwam door een smoes te gebruiken in het huis. De bewoonster werd opgesloten in de
keuken, terwijl de dieven het huis doorzochten. Er werd een ring gestolen.
De oplichters kwamen aan de
deur vragen om een donatie. Toen de
bewoonster dit weigerde, vroeg de
vrouw van het stel of ze wat drinken
mocht. “Toen mam in de keuken water
wilde pakken, kwam de vrouw achter
haar aan en trok de keukendeur dicht”,
schrijft de dochter van de Heldense
vrouw op Facebook. “Mam hoorde
gestommel boven en zei de vrouw te
vertrekken. Eerst weigerde deze totdat
mam dreigde de politie te bellen. Toen
de keukendeur openging, zag ze een
man de trap af naar buiten rennen.”

De dieven maakten een ring buit.
“Mijn vader is twee jaar geleden
overleden”, vertelt de dochter.
“Mijn moeder had die ring van hem
gekregen. Dus de emotionele waarde
is veel groter dan de daadwerkelijke
schade. Daarnaast heeft het mijn
moeder natuurlijk enorm aangegrepen.
Ze woont nog zelfstandig en dan hakt
dit er wel in. Ze zal zich voortaan wel
twee keer bedenken als er iemand
met dorst aan de deur staat. Heel erg
zonde dat mensen zo misbruik maken
van de goedheid van personen.” De

dochter van het slachtoffer zette een
signalement van het stel op Facebook.
“Het gaat om één man en één vrouw
van rond de dertig”, zo valt te lezen.
“Beide met een getinte huidskleur
en een lengte van ongeveer 1.60
meter. Ze spraken allebei gebrekkig
Nederlands.” De politie hield op maandag 20 juni een man en een vrouw
aan op verdenking van insluipingen
in Weert, Nederweert en Heibloem.
Mogelijk zijn de twee personen ook
betrokken geweest bij de babbeltruc in
Helden, zo laat de politie weten.

Trap stofferen v.a. €150,00 incl.
www.woningstoffeerderijvandenbroek.
nl We komen met onze stalen naar u
toe voor tapijt, vinyl, trap bekleden,
binnenzonwering. Trap bekleden incl.
tapijt en leggen v.a. €150,00.
Bel: 06 16 37 45 14.
Tuinman gezocht, 65+.
Interesse? Graag bellen na 18.00 uur:
06 39 10 44 94.
Aanbieding! Hortensia’s diverse
soorten. Nu 3 voor € 10,00 of
10 voor € 27,50. Voorwaarden
zie www.veld-tuinplanten.nl. of
06 40 32 71 08. Vrijdag 24 en zaterdag
25 juni open van 9.30-16.30 uur. Oude
Heldenseweg (naast 13a) Maasbree.

Te koop nieuwe eigen geteelde
aardappelen/Frieslanders/tuinbonen,
3 stuks knolvenkel 1 euro. Verder vele
soorten vollegrond- en kasgroenten.
‘s Maandags gesloten. Kwekerij
Brummans Vosberg16a Panningen.
Private Label Meubelatelier
voor het herstofferen of repareren
van uw bank, fauteuil, etc. Ook voor
tuinset of loungeset buiten! Nieuw!
Relaxfauteuils met sta-op functie.
Pepijnstraat 92 5921 HP Venlo
077 390 37 15.
Chauffeur/bezorger. We zoeken
een chauffeur/bezorger die van
aanpakken weet! Rijbewijs BC.
Fulltime, ook op zaterdag.
Meer informatie zie www.bexbv.nl

Collegevoorstel oude basisschool

Woningen op locatie
basisschool Beringe
Het College van B&W van gemeente Peel en Maas wil nieuwe
woningen realiseren in Beringe op de plek waar nu de basisschool ligt.
De school verhuist in september naar de nieuwe locatie aan de
Kanaalstraat, in het pand waar vroeger ook een school gevestigd was.
Er moeten 19 tot 21 woningen op de locatie van de huidige school
komen.
In het plan van het college is
te lezen dat de oude basisschool
gesloopt moet worden vanwege
achterstallig onderhoud. “Omdat er
al jaren geen structureel onderhoud
meer aan het gebouw is uitgevoerd
(de locatie wordt toch verlaten), is de
onderhoudstoestand slecht”, staat in
het plan. “Verbouwen is niet wenselijk. Het gebouw heeft geen mogelijkheden en moet worden gesloopt.”
Volgens de gemeente is er al
veel belangstelling voor de nieuwe

 oningen. Er zouden elf belang
w
stellenden zijn voor een starters
woning en veertien belangstellenden
voor de seniorenwoningen. De
gemeente v erwacht dat het aantal
huishoudens in Beringe de komende
jaren nog gaat stijgen. “De nieuwe
prognosecijfers geven voor Beringe
een groei aan van 45 huishoudens in
de periode 2015 tot 2020 en daarna
nog een groei van dertig huishouden
van 2020 tot 2027”, zo geeft de
gemeente aan.

Brand industrie
terrein Beringe
Op het industrieterrein in Beringe heeft op zondag 19 juni een hoop
van kunststof in brand gestaan. Het brandweerkorps van Meijel werd
rond 18.30 uur gealarmeerd voor de buitenbrand bij een recyclingbedrijf
aan De Oude Kooien.
Het vuur ontstond in een hoop
kunststof die was opgeslagen op het
terrein van het recyclingbedrijf. Met

behulp van een kraan van het bedrijf
werd de hoop uit elkaar getrokken en
kon de brandweer de brand blussen.

23
06

15 VRAGEN

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

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Sam van den Broek
15 jaar
Panningen
Het Bouwens

Hoe ziet jouw ideale vrije dag eruit?
Het liefst start ik mijn dag langzaam
op met een ontbijt op bed. Als
ik de deur van mijn kamer open
maak, loop ik direct het strand op.
De middag breng ik door in de stad
om cultuur te snuiven en mooie
bezienswaardigheden te zien.

’s Avonds gaan we uiteten in een
restaurant en ik eindig mijn dag met
een groot feest gevuld met lieve
mensen en goede muziek op het
strand waar ik die ochtend opstond.
Waar mag je jou ’s ochtends voor
wakker maken?
Je mag mij ’s ochtends wakker maken
voor een dag vol activiteiten. Ik ben
graag onder de mensen, dus het liefst
zou ik deze dag doorbrengen met
vrienden of familie en brengen we
bijvoorbeeld een bezoekje aan een

TEGELS
SANITAIR
INFRAROOD SAUNA’S
COMPLETE BADKAMER
TEGELVLOEREN
VOOR AL UW TEGELWERK

VAN HÖVELLSTRAAT 21 HELDEN T (077) 307 54 40
WWW.VERKOO.NL

jongeren 07

aan
Sam van den Broek

pretpark of museum.
Welke muziek luister je veel?
Ik luister eigenlijk naar van alles en
nog wat. Het liefst heb ik altijd muziek
op de achtergrond. Maar deze moet
wel passen bij de stemming waarin
ik op dat moment ben. Als ik vrolijk
ben, luister ik bijvoorbeeld graag
popmuziek waarop ik kan zingen
en dansen. Maar als ik in een iets
mindere stemming ben, luister ik het
liefst rustige muziek.
Wat zou je nog eens opnieuw willen
doen of beleven?
Ik zou heel erg graag veel willen
reizen en een wereldreis willen
maken. Ik zou graag de wonderen van
deze wereld met eigen ogen willen
bewonderen. Zo zou ik graag de mooie
natuur in Canada en Nieuw-Zeeland
willen zien.
Wat zou de beste uitvinding zijn?
Dat zou een potje zijn dat gevuld is
met zonnestralen. Die zou je op elk
moment van de dag kunnen gebruiken
als je even wat meer zonnestralen
nodig hebt, of om een vieze,
regenachtige dag weer helemaal goed
te maken.
Welke vraag zou je stellen aan een
helderziende?
Ik heb niet echt een specifieke
vraag voor een helderziende. Naar
mijn mening is het belangrijk dat
de toekomst een verassing blijft die
vanzelf wel ingevuld zal worden. Zo
blijft jouw toekomst openstaan voor
wat het leven je zou kunnen brengen.
In welke bestaande film had je zelf
willen spelen?

Dan zou ik het liefst willen spelen in
een goed doordachte film zoals Maze
Runner of Interstellar. Ik ben benieuwd
hoe zo’n film wordt gemaakt en
vind het gaaf dat in zo’n films alle
puzzelstukjes op de goede plek vallen
in de loop van het verhaal.
Als je een dag van je leven alles
mocht doen en geld speelt geen rol,
wat zou je dan doen?
Dan zou ik een levensvoorraad aan
vakanties, festivals en concerten
aanschaffen. Ik zou vrienden en
familie meenemen naar plekken op de
wereld waar ze nog nooit zijn geweest
om even te ontkomen van het leven
thuis. Door die levensvoorraad kun je
elke dag van leven zorgeloos in een
vliegtuig stappen.
Wat is het belangrijkste advies dat
je ooit hebt gekregen?
Het advies om mijn hart altijd te
blijven volgen en mezelf te blijven.
Als je vanaf het begin laat zien wie je
echt bent, zullen er geen vergissingen
zijn. De ware ik zal toch altijd naar
buiten komen.
Welke dingen zou je vaker willen
doen?
Dingen die ik vaker zou willen doen,
zijn jarig zijn, ouder worden en veel
meemaken. Als je jarig bent, vier
je dat je weer een jaartje ouder
bent. Ook ben je weer een jaar vol
ervaringen rijker. Hopelijk mag je dan
nog meer leuke dingen meemaken.
Wat is de mooiste plek op aarde?
Stel me deze vraag over een
paar jaar nog een keer als ik mijn
wereldreis achter de rug heb. Dan
kan ik je vertellen over de natuur,
omgeving en plekken die ik heb
gezien. Ik zou je kunnen vertellen
over plaatsen die je hier in de buurt
niet tegenkomt en die ik heel mijn
leven zal herinneren.
Waar kijk je het meest naar uit?
Heel cliché, maar dan kijk ik toch het
meest uit naar de zomervakantie.
Tijdens deze vakantie kun je veel
leuke dingen doen, heb je zes weken
niks aan je hoofd, is het goed weer,
kun je zorgeloos de deur uit, ga je op
vakantie en kun je ’s avonds lekker
lang opblijven.
Met wie zou jij een week willen
ruilen van leven?
Ik zou willen ruilen met een klein
meisje uit groep 2 om nog eens even
zorgeloos kind te zijn. Die tijd op de
basisschool ging naar mijn gevoel zó
snel dat ik wel weer een keer terug
zou willen gaan naar die periode.
Waarmee zou jij het liefst verrast
worden?
Het liefst word ik verrast om mee
te gaan naar een activiteit waar
ik niets vanaf weet. Zoiets als een
surpriseparty bijvoorbeeld. Dan kan ik
zorgeloos genieten van een fijne en
mooie tijd.
Hoe zou je beste vriend of vriendin
jou omschrijven?
Mijn vriendin omschreef mij als een
gekke meid die behulpzaam is, altijd
voor je klaar staat en super vriendelijk
is. Ik herken mezelf daar wel in. Ik zou
mezelf omschrijven als een sociaal
en vrolijk persoon die graag onder de
mensen is en niet van ruzie houdt.

Voor wie
juichen we?
Geen Nederlandse vlaggen,
geen oranje slingers en geen
Wilhelmus voorafgaand aan
een wedstrijd. Het EK voetbal
is in volle gang, maar wij
Nederlanders doen helemaal
niet mee. Voor wie moeten we
nu juichen?
Het Nederlands elftal doet dit
jaar sinds lange tijd niet mee
aan een Europees
kampioenschap voetbal, dat dit
jaar in Frankrijk wordt gehouden.
Geen oranje-gekte met
juichpakken en wuppies dus dit
jaar. Ook is het opvallend rustig
in de media en het speelschema
is veel Nederlanders onbekend.
Nu is er natuurlijk de grote vraag
welk land we dan wel moeten
gaan aanmoedigen.
In ons volkslied klinkt
‘ben ik van Duitsen bloed’,
dus misschien onze oosterburen
dan? De Duitsers zijn al jaren erg
sterk op grote toernooien, dus
dan heb je wel een grotere
winstkans. Aan de andere kant is
en blijft Duitsland wel de grote
aartsrivaal van Oranje op grote
internationale toernooien.
De zuiderburen, België, dan?
De zogenoemde Rode duivels
gooien niet zo’n hoge ogen op
toernooien, dus een grote
winstkans is er niet, maar
sympathie voor de Belgen is er
altijd geweest in Nederland.
Ik ben er nog niet helemaal
uit wie ik nu moet gaan
aanmoedigen dit EK. Zonder
Nederland vind ik het toch een
stuk minder spannend om naar
te kijken. Misschien moeten we
dan toch maar naar de
wedstrijden gaan kijken waar
een klein Nederlands tintje
aanzit, de duels die onze
scheidsrechter Björn Kuipers fluit
bijvoorbeeld, en dan maar weer
afwachten tot het WK.
Het WK voetbal in 2018 waar
Oranje hopelijk wel weer deel
van mag uitmaken.
Janique
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Nieuwe eigenaresse ’t Hepke in Koningslust

Op je twintigste een eigen cafetaria
Ze is pas twintig jaar en vanaf vrijdag 1 juli de eigenaar van cafetaria ’t Hepke in Koningslust. Charley
 erschaeren is geboren en getogen in het kleine dorpje en weet van het reilen en zeilen binnen de enige snackbar
V
in het dorp. “Ik heb hier zelf de afgelopen zes jaar ook gewerkt, dus ik heb wel wat ervaring”, vertelt ze.

overigens niet van een vreemde. Opa
Hannes Verschaeren had jaren geleden
twee snackbars in Panningen en
Helden.
‘t Hepke staat al ruim achttien jaar
in Koningslust. Het dorp lijkt wat klein
om genoeg klanten te genereren voor
de zaak. Toch is dat volgens Charley
geen probleem. “We hebben al jaren
klanten uit bijvoorbeeld Maasbree,
Grashoek en van campings uit de buurt.
Die komen hier voor de A-kwaliteit die
wij al lang aan de klanten bieden. De
Koninklijke Horeca Nederland hanteert
een minimum van ongeveer 1.500
mensen in een dorp om een goed
draaiende cafetaria te kunnen runnen.
Met die mensen van buitenaf, halen we
dat wel hier in Koningslust.”

Bekend gezicht
in het dorp

Charley volgde een opleiding
in de zorg, maar besloot afgelopen
december om de kans te grijpen om de
cafetaria te gaan beheren. “De huidige
eigenaresse Robin besloot dat het niet
meer te combineren was met haar
gezinsleven”, vertelt Charley. “Ik had
er al eens eerder over gedacht, maar

nu was ik er van overtuigd dat ik het
aankon.”

Opa had twee
frietkramen
De eerste keer dat het in haar
opkwam om een cafetaria te gaan

runnen, was toen de in Koningslust
en omstreken bekende Peet, zoals
de cafetaria nog steeds regelmatig
genoemd wordt, anderhalf jaar geleden
stopte als eigenaresse. “Toen was ik
nog te jong, vond ik zelf. Nu kwam
het allemaal beter uit”, vertel Charley.
Ze heeft het cafetariaeigenaarschap

Binnentuin Het Heem
geopend
De nieuwe binnentuin van wooncomplex Het Heem in Baarlo is op zaterdag 18 juni officieel geopend. Woningcorporatie Wonen Limburg werkte samen met de bewoners van het complex om de tuin te ontwerpen. Wethouder
Arno Janssen en Ger Peeters, bestuurder van Wonen Limburg, waren aanwezig bij de opening.

Ook het feit dat ze al sinds haar
geboorte in Koningslust woont, kan
volgens Charley meehelpen om een
goedlopende zaak te realiseren.
“Ik heb denk ik wel een bekend
gezicht in het dorp”, legt ze uit.
“Ik heb ook gevoetbald hier en ik
ben jeugdleidster geweest bij de
voetbalclub. Ik hoop dat ik vanwege
mijn achtergrond de gunfactor heb.
Ik weet nog dat ik jaren geleden met

mijn voetbaltas hier op zaterdag zat
om frietjes te eten. Ik hoop dat we dat
terug kunnen krijgen.”

Kriebels in de buik
Naast de cafetaria komt
een nieuw terras te liggen. De
gemeente is momenteel bezig
met het aanleggen van een weg
richting het Julianahof. Via die straat
kunnen klanten in de toekomst naar
de nieuwe parkeerplaats aan de
achterzijde van de cafetaria komen.
“Met het terras willen we meer
voorbijkomende fietsers een kans
bieden lekker in het zonnetje te zitten.
Naast de friet en de snacks, kunnen
ze hier dan ook koffie met gebak
bestellen.”
Ze kan niet wachten tot ze mag
beginnen als nieuwe eigenaar op
1 juli. “Ik heb er heel veel zin in.
Ik heb al wat kriebels in mijn buik
van de zenuwen”, vertelt Charley.
“Zes jaar lang ben ik hier met veel
plezier en zonder problemen naartoe
gegaan, maar nu vind ik het toch
wel spannend. Er zijn momenten
geweest dat ik dacht: waar ben ik
aan begonnen? Uiteindelijk is alles
misschien wel makkelijker gegaan
dan ik gedacht had. Ik heb er in ieder
geval zin in en ik hoop dat de klanten
blijven komen.”

Baarlose kok
tweede bij kookwedstrijd Milaan
De Baarlose kok Lennart van Weert (26) heeft bij de internationale
vegetarische kookwedstrijd The Vegetarian Chance in Milaan de tweede
plek behaald. Van Weert is werkzaam bij Sandton Château De Raay in
Baarlo.
Van Weert maakte een gerecht
van groenten, kruiden en eetbare
bloemen uit Nederland. Organisator
Pietro Leemann, chef-kok en eigenaar
van het eerste vegetarische restaurant in Europa, sprak vol lof over

de gerechten van Van Weert. De
eerste plek werd binnengesleept
door Antonio Zaccardi van restaurant
Piazza Duomo in Italië. Het brons was
voor Okudo Masayuki van restaurant
Al Checciano in Japan.

VAKGARAGE
PEETEN BV

Onderhoud en
reparatie van
alle merken

APK

www.vakgaragepeetenbaarlo.nl

tel. 077 477 15 90

Openingsaanbieding
OP 1 JULI

1 GRATIS SNACK*

Isa Amendt en meneer Van Wijlick knippen het lint door
De binnentuin werd geopend door
de jongste en oudste bewoner van het
complex. Op wens van de bewoners is
een aantal schaduwdoeken geplaatst
in de tuin, zodat ook bij warm weer

de bewoners in de tuin kunnen zitten.
Ook is er een kerstboom aangeplant
met elektravoorziening, zodat er met
de kerst altijd een sfeervolle boom in
de tuin staat. De nieuwe binnentuin

maakt deel uit van een reeks vergroeningsprojecten van Wonen Limburg.
De gebruikers van de dagopvang bij
De Engelbewaarder kunnen ook gebruik
maken van de tuin.

* KEUZE UIT FRIKANDEL,
VLEESKROKET OF BAMISCHIJF
SLECHTS 1 SNACK PER BESTELLING
EN TEGEN INLEVERING VAN DEZE ADVERTENTIE

POORTERWEG 8A, KONINGSLUST
077 465 15 79 WWW.T-HEPKE.NL
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GEPLUKT Ger Fransman

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

ieder vijf”, somt Ger op. “We hebben
geen elektrische fiets. Daar krijg je ons
absoluut niet op.” De 63-jarige gaat
dagelijks met de fiets naar zijn werk
bij gemeente Peel en Maas, waar hij
werkt als financieel beheerder van
sociale zaken. Veertig jaar geleden,
in 1975, startte de in Blerick geboren
Ger zijn loopbaan bij de gemeente.
“Toen ben ik gestart in Venlo”, vertelt
Ger. “In 1979 ben ik in Maasbree gaan
werken en wonen. Sindsdien ben ik
niet meer weggegaan.”

Toneel en musicals

Deze week plukken we Ger Fransman (63) uit Maasbree. Hij is al bijna veertig jaar in dienst bij gemeente
Peel en Maas, fietst graag en bezoekt samen met zijn vrouw Gerda (59) elke thuiswedstrijd van voetbalclub
VVV-Venlo. Daarnaast ging hij vrijdag 17 juni met een dementerende cliënt van de Zorggroep op pad met een
tweepersoons driewieler.
Tien fietsen hebben Ger en zijn
vrouw Gerda thuis in de garage staan.
“We hebben allebei een racefiets,
een ’zoepfiets’, een fiets om naar ons

werk te gaan en een tweewieler die
we al 23 jaar hebben. Niet zo lang
geleden hebben we allebei nieuwe
fietsen gekocht, dus nu hebben we er

PUZZEL

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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zomerkorting
Hoe meer je adverteert in de periode van 14 juli tot en met 1 september, hoe meer korting je krijgt.
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adverteer met

Bereik alle toeristen en thuisblijvers
in Peel en Maas nu extra voordelig

Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.

3

5

Bijna veertig jaar geleden leerde
Ger zijn vrouw Gerda kennen, die
van oorsprong uit America komt.
Ze hebben geen kinderen en doen
met zijn tweetjes veel leuke dingen.
“We zijn allebei echte VVV-fans”,
vertelt Ger. “Samen slaan we geen
thuiswedstrijd over. En je hoort het
misschien niet vaak, maar we gaan
ook regelmatig samen vissen en
we fietsen heel wat kilometers.”
Daarnaast vindt Ger nog tijd voor
zijn andere passie: toneelspelen bij
theatergroep Habbekrats uit Maasbree.
“Eigenlijk had ik vroeger wel naar de
toneelschool in Maastricht gewild, zo
leuk vind ik het om te doen”, vertelt
Ger. “Ik heb daarnaast ook een rolletje
gespeeld in de musical The Show
Must Go On in DOK6 vorig jaar. Heel
anders dan toneel, maar ook erg leuk.
Toneelspelen kan heel luchtig en
eenvoudig zijn, terwijl je een andere
keer weer diep op een onderwerp in
gaat. Musical is dans, muziek en zang
en vaak treed je voor een groot publiek
op. Ook dat heeft wel iets.”
Twee jaar geleden werd Ger

gevraagd of hij in een reclamefilmpje
van De Zorggroep wilde figureren.
“Omdat ik toneel speelde, dacht men
dat het wel iets voor mij zou zijn”,
aldus Ger. Het filmpje werd opgenomen
om het project Betekenisvol Ontmoeten
te promoten. Dat project brengt
bewoners van zorgcentra in contact
met mensen die dezelfde interesse
hebben om er samen een dag op uit
te gaan. “Vanuit de kattenbak van een
auto werd ik gefilmd terwijl ik met
een cliënt op een speciale driewieler
fietste”, vertelt Ger. “Daarna werd me
gevraagd of ik niet vaker met een cliënt
een fietstochtje wilde maken. Ik heb
geen tijd om elke week of elke maand
vrijwilligerswerk te doen, maar dat
hoeft bij dat project ook niet. Eens in de
zoveel tijd meld ik mij en dan neem ik
iemand mee uit fietsen.” Zo ook vrijdag
17 juni, toen hij er met een demen
terende bewoner even op uit ging met
de fiets. “Ik weet dat ik er iemand een
leuke dag mee bezorg. En daar doe ik
het uiteindelijk voor.”
Behalve tochtjes maken, springt
Ger ook elke dinsdag en vrijdag op de
spinningfiets in de sportschool om een
beetje fit te blijven. Hij is naar eigen
zeggen best wel bezig met sportief zijn
en gezond eten. “Ik eet bijvoorbeeld
al sinds november geen varkensvlees
meer”, vertelt hij. “Dat vervang ik
meestal door rundvlees of kip. Ik kook
elke dag, al is dat ook zo’n beetje het
enige wat ik doe in huis”, voegt hij
daar grinnikend aan toe. “Nu de zomerdagen eraan komen met veel feestjes
en barbecues, zal dat gezond eten wel
wat lastiger worden. Maar genieten is
ook belangrijk. Dat koude glaasje bier
laat ik dan ook niet staan.”
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Oplossing vorige week:
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4x adverteren 6x adverteren 8x adverteren
10% korting 15% korting 20% korting
Ook geïnteresseerd? Neem contact op met Frank Erren
via 06 23 87 51 53 of frank.erren@hallopeelenmaas.nl
(Niet geldig in combinatie met bestaande contracten)
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Bespreking Poll week 23

Ik ga deze zomer in het buitenland op vakantie
Iets meer dan de helft van de stemmers gaat deze zomer naar het
buitenland op vakantie. In totaal gaf namelijk 56 procent aan het met de
stelling eens te zijn. Dat het geen overtuigende meerderheid is, aangezien
44 procent aangaf niet naar het buitenland op vakantie te gaan, klopt wel
met de conclusie van het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen. Die
maakte eind mei namelijk bekend dat uit hun onderzoek blijkt dat steeds meer
mensen in eigen land op vakantie gaan. Dit jaar zelfs 100.000 mensen meer

dan in 2015. Over de landsgrenzen is volgens de stemmers echter veel meer
te zien, is de kans op zomers weer veel groter en heb je tenminste echt het
gevoel dat je er even uit bent. Niet zo gek dus dat de meerderheid toch nog
naar het buitenland gaat.
Toch moet een aantal stemmers gedacht hebben: waarom zou je naar het
buitenland gaan? Er is hier genoeg te zien, het is in veel gevallen goedkoper en
met een beetje geluk hebben we in Nederland ook echt strandweer.

Iedereen zou verplicht een EHBO-cursus
moeten volgen
eens/oneens > www.hallopeelenmaas.nl

Camping Hanssenhof in Helden heeft sinds donderdag 16 juni een
automatische externe defibrilator (AED) op het terrein hangen. Deze kan worden
gebruikt om het hartritme te analyseren en eventueel een shock toe te dienen
bij een hartstilstand. Daarnaast besteedt de Nederlandse Hartstichting deze
week volop aandacht aan dit onderwerp zodat meer mensen zich aanmelden
om burgerhulpverlener te worden. Hierdoor kunnen dagelijks vele levens worden
gered.
Toch zou je zoiets niet kunnen verplichten. EHBO is misschien helemaal niet
voor iedereen geschikt. Want wie zegt dat je in een noodsituatie weet hoe je

moet handelen? Sommige mensen weten in stresssituaties niet wat ze moeten
doen of durven niets te doen. Iemand reanimeren of helpen na een ongeluk is
toch een hele heftige ervaring, helemaal als het om een bekende gaat.
Aan de andere kant: waarom zou je geen cursus gaan volgen? Als je daardoor
een leven kunt redden, is dat toch fantastisch? Je weet vanzelf wel wat je moet
doen, want je hebt het tijdens de cursus geleerd en geoefend. Dan handel je naar
je instinct.
Iedereen zou verplicht een EHBO-cursus moeten volgen. Wat vindt u en
waarom?

Uitslag vorige week (week 24) > Koopwoningen verhuren om de woningmarkt te ontlasten is een goede oplossing
> eens 43% oneens 57%

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 Peel en Maas (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

Luisteren naar inwoners vast en zeker
Lokaal Peel en Maas weet één ding zeker. Luisteren naar de inwoners is
het belangrijkste van alles.
De partij Lokaal Peel en Maas
staat geregeld in het centrum van
Panningen, bezoekt met de fiets
de kernen, is bij zoveel mogelijk
bijeenkomsten in de elf kernen en
gaat graag in gesprek met u en
jou waar het maar mogelijk is. Rob
Willems, Piet Rooijakkers, Saskia
Vervoort-Van den Heuvel, Peter
Craenmehr, Jeanne Hesen-Slots,
Henk Boots, Wie Naus, Tiny Valckx
en Edward Wezenberg willen er

zijn voor iedereen in onze gemeente
en een luisterend oor bieden aan de
gemeenschap. U kunt ze vinden via
de website van Lokaal Peel en Maas.
Iedere maand zijn er openbare raadsvergaderingen, ga er eens luisteren
of ga een gesprek aan als er een
probleem of vraag is. Lokaal Peel en
Maas is stevig verankerd in de kernen
van de gemeente Peel en Maas en is
dus altijd dichtbij.
Fractie Lokaal Peel en Maas

Groeten uit Den Haag
De eerste honderd dagen als Kamerlid in Den Haag zijn voorbij
gevlogen. Een mooi moment om hier even bij stil te staan. De overgang
van het bedrijfsleven naar de politiek is minder groot dan dat het lijkt.
Vooral omdat ik goed ben opgevangen en snel ben ingewerkt door mijn
nieuwe collega’s. Met de woordvoerderschappen op Binnenlandse Zaken
en ICT/technologie heb ik twee mooie portefeuilles, waarop veel gebeurt.
Al ligt Den Haag ver weg van Peel
en Maas, de verbindingslijnen zijn
kort. Ik blijf natuurlijk een geboren
en getogen Limburger die woont in
Panningen. De belangen van mijn
provincie en de gemeente Peel en
Maas hou ik goed in de gaten. Of
het nu gaat om toerisme, land- en
tuinbouw of om de flexwet. Bij de

bespreking van die onderwerpen in de
fractie draag ik vanuit het Limburgse
mijn steentje bij. In de portefeuille
Binnenlandse Zaken blijkt dat bij
de verdeling van het geld uit het
Gemeentefonds grote gemeenten naar
verhouding hier meer van profiteren dan
middelgrote en kleinere gemeenten.
De verdeelsleutel is dus niet goed.

Middelgrote gemeenten, zoals Peel
en Maas, zouden er bij een juiste
verdeelsleutel één tot twee miljoen op
vooruit kunnen gaan. Daar heb ik bij
de minister aandacht voor gevraagd,
ook in het belang van de Limburgse
gemeenten. Verder breng ik elke week
werkbezoeken in de directe regio en
verder in het land. Daar waar het kan,
probeer ik iets te betekenen voor de
mensen, organisaties en ondernemers.
Heb je ook ideeën voor een
werkbezoek? Neem dan contact met me
op, dan plannen we wat in.
Mustafa Amhaouch,
Tweede Kamerlid namens het CDA

Loslaten
Ook hier blijdschap als we
horen dat liefzoon geslaagd is
voor z’n vmbo-diploma.
De ergste puberteitsperikelen
lijken we ook te hebben
gehad. Tijd voor vakantie en
daarna een nieuwe opleiding.
Een nieuwe fase, en dus ook
weer een beetje meer loslaten.
Langzaam zien we dat hij
steeds meer zijn eigen weg
vindt en dat is goed.
Nu is dochterlief met haar
9 jaar aan de beurt, want zo
vroeg begint tegenwoordig het
puberen al. Qua sfeer blijft het
nog gemoedelijk, maar we
merken dat ze meer vrijheid wil.
Eerste test: naar de film, alléén!
Of nou ja, zonder papa en
mama. Met drie vriendjes gaan
ze naar de Angry Birds bij DOK6.
Want ze kunnen prima alleen
gaan, vinden ze zelf. Met de
goedkeuring van alle ouders op
zak, was het dan afgelopen
zondag zo ver. We besloten met
twee auto’s te gaan, zodat we
als mama’s onze tijd ook leuk
om zouden krijgen. Een koffiemomentje en rustig bijkletsen
zonder gestoord te worden,
dat is voor ons óók verwennerij.
Ze kregen wat zakgeld en we
probeerden hun enthousiasme
nog voorzichtig in goede banen
te leiden. Ze stuiterden zowat
van de stoelen af. Maar toen
moesten we toch echt gaan…
loslaten dus. De tijd vloog
voorbij en voordat we het wisten
moesten we ze weer op gaan
halen. Rustig kwamen ze van de
trap naar beneden gelopen,
helemaal stralend. Ze hadden
genoten en volgens de ouders
die in de rij vóór hen hadden
gezeten, hadden ze zich uitstekend gedragen. Met een knipoog
vroeg ik ze wanneer we dan
weer af konden spreken.
Eenmaal buiten waren ze weer
door het dolle heen, wat nog
resulteerde in een knotsgekke
groepsfoto. Dit wilden ze nog
veel vaker doen. Nu ze hebben
bewezen dat ze dit aankunnen,
mag dat ook. Maar onbeperkt
sponsoren, dat zit er niet in. Tijd
om heitje voor een karweitje
nieuw leven in te blazen!

gemeente

nieuws

week 25 / 23 juni 2016 / Informatie van en over de gemeente

Weblog

Alle informatie in deze gemeenterubriek kunt u ook vinden op onze website, maar ook:
• Uittreksel Basisregistratie personen goedkoper bij digitaal aanvragen (24/7)
• Doe mee met de fotowedstrijd voor de gemeentegids 2017
• Abonneer uzelf op het Elektronisch GemeenteBlad (EGB) en ontvang het gemeentenieuws
in uw mailbox!
• Meld u aan op www.burgernet.nl
• Gevonden en verloren voorwerpen
• Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling

Kermis Kessel van 25 t/m 28 juni
Zaterdag 25 juni
16.00 uur opening kermis door wethouder Roland van Kessel

Openingstijden

Maandag:
08.30 uur - 17.00 uur / 17.00 – 19.30 uur
Dinsdag t/m vrijdag: 08.30 uur - 17.00 uur
Zaterdag:
08.30 uur - 12.00 uur

Zondag 26 juni
16.00 uur tot 18.00 uur gratis schminken voor de kinderen
18.30 uur tot 20.30 uur clown Japie op het kermisterrein

Afspraak maken

Dinsdag 28 juni
20.00 uur de kermisloterij door wethouder Roland van Kessel

Wij wensen Kessel fijne kermisdagen!

Officiële (verkorte) publicaties
U kunt op de hoogte blijven van de officiële bekendmakingen zoals vergunningen,
bestemmingsplannen, regelgeving van de gemeente via www.peelenmaas.nl > Inwoners >
Actueel > Bekendmakingen > Elektronisch gemeenteblad.
Elektronisch gemeenteblad
Het is de enige officiële bron van de gemeente waaraan rechten kunnen worden ontleend,
wordt wekelijks uitgegeven als pdf-bestand en is te raadplegen op de gemeentelijke website.
Een geprint EGB kunt u inzien in de informatiehoek van het Huis van de Gemeente, bij de
bibliotheken en de gemeenschapshuizen in Peel en Maas.

Afvalnieuws

Noodzakelijk: voor aanvragen van alle producten van Burgerzaken, voor Vergunning
Toezicht en Handhaving én afspraak op maandagavond en zaterdagochtend voor
Werk, Zorg en Jeugdhulp
Mogelijk: Werk, Zorg en Jeugdhulp overdag.
Via onze website www.peelenmaas.nl maakt u eenvoudig digitaal een afspraak.
Geen internet? Neem dan contact op met ons Klant Contact Centrum 077 - 306 66 66.
Zij helpen u graag!

Fotograaf aanwezig

maandag 08.30 – 12.30 en 16.00 – 19.30 uur donderdag 08.30 – 12.30 en 13.30 – 15.30 uur
dinsdag 08.30 – 12.30 en 13.30 – 15.30 uur vrijdag
08.30 – 12.30 en 13.30 – 17.00 uur
woensdag 08.30 – 12.30 en 13.30 – 17.00 uur zaterdag 08.30 – 12.00 uur

Huis van de Gemeente
Wilhelminaplein 1
5981 CC Panningen

Postbus 7088
5980 AB Panningen

077 - 306 66 66
info@peelenmaas.nl

Vanaf 20 juni gaan wij ook in de kernen Baarlo, Beringe, Grashoek, Helden en Maasbree op de nieuwe manier het afval inzamelen.

Centrale inzamelpunten
Vanaf 1 juli worden in alle kernen, behalve Kessel, Kessel-Eik en Meijel, de centrale
inzamelcontainers voor PMD (plastic, metaal en drinkkartons) weggehaald.
Vanaf 20 juni wordt PMD aan huis opgehaald.
Inloopspreekuur
Heeft u vragen, opmerkingen of tips, over de nieuwe manier van afval inzamelen?
Bezoek dan het inloopspreekuur.
We houden we op diverse plaatsen inloopspreekuur, veelal tijdens de

openingstijden van de dorpinfoploketten. Onze medewerkers staan u graag te woord.
U bent overal welkom!
De komende week zijn de inloopspreekuren in:
Baarlo, De Engelbewaarder, Pastoor Geenenstraat 1
Beringe, De Wiekslaag, Kanaalstraat 94
Grashoek, De Ankerplaats, Pastoor Vullinghsstraat 3
Helden, MFC Kerkeböske, Aan de Koeberg 3

Dinsdag 28 juni van 10.30 tot 11.30 uur
Maandag 27 juni 11.00 tot 12.00 uur
Donderdag 30 juni van 10.00 -11.30 uur
Donderdag 30 juni 09.30 – 11.30 uur

www.peelenmaas.nl
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IVN op bezoek
bij De Kemp
IVN Helden gaf op maandag 20 juni een les aan de kinderen van de
Egchelse basisschool De Kemp. Het onderwerp was voortplanting in de
natuur. IVN-lid Til Janssen had vijf posten voorbereid, waar de kinderen op
speelse en actieve wijze konden kijken naar voortplanting in de natuur.
Door te kijken door een microscoop
konden de leerlingen larven en
kikkerdril zien. Ze kregen uitleg over
het vermeerderen van planten door
zaadjes en wortelstokken en dat veel
leven in het water begint. Ook gingen
de kinderen zelf aan de slag met

zaadjes planten en maakten ze een
collage van planten.
De kinderen deden verder nog
een tikspel en brachten een bezoek
aan Jan Schaareman. Die vertelde over
de kloek en het ei, nesten met veren,
lege eierschalen en een broedmachine.
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Goede resultaten schutterij
Meijel
Door: schutterij St. Nicolaas Meijel
Tijdens het schuttersfeest in Ittervoort op zondag 19 juni hebben de schutters van Sint Nicolaas uit
Meijel goede resultaten behaald. De eerste drie zestallen van Sint Nicolaas wonnen de gemeentebeker.
De eerste twee zestallen waren zo goed op dreef, dat ze beiden een gedeelde eerste plek kregen en
uitgeroepen werden tot dagwinnaar. Het feest in Ittervoort was de laatste vóór het Oud Limburgs
Schuttersfeest (OLS) in Maasmechelen zondag 3 juli van start gaat.

Clubkampioenschappen BC Joppe
Door: biljartvereniging BC Joppe
Biljartvereniging BC Joppe uit Meijel hield op vrijdag 17 juni de finales van de clubkampioenschappen libre en
bandstoten in het clublokaal in het Oranje Hotel. Chris van de Weerden won bij het bandstoten en Sjeng Cuypers
zegevierde bij het libre.

Van 23 tot en met 26 augustus 2016
Zit jij in Helden op school, of ben je woonachtig in Helden,
dan zijn wij op zoek naar jou! Spelen met zand en water,
buiten spelen met leeftijdsgenootjes, 4 dolle dagen vol plezier.
Lijkt je dit leuk? Geef je dan op via www.kvw-helden.nl
Tevens zijn wij op zoek naar groepsleiding en of spelleiding,
die de kinderen van Helden een paar onvergetelijke dagen kunnen bezorgen,
check dan ook even onze website!

www.kvw-helden.nl

OPRUIMING
BIJ MARIETTE MODE

ZONDAG
26 JUNI
ZIJN WIJ OPEN
VAN 13.00 TOT
17.00 UUR
Gratis
parker en
voor de
deur!

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

500 m winkelplezier • parkeren voor de deur

De finale bandstoten om de Piet
Strijbos-beker werd gespeeld door Chris
van de Weerden en John Strijbos. De
partij kwam moeizaam op gang.
Uiteindelijk hervond Chris zich en
besliste zo de wedstrijd. John kwam niet
in zijn spel. Chris won de partij met een
gemiddelde van 1.58 en een hoogste
score van elf caramboles en werd

zodoende clubkampioen bandstoten.
De finale libre om de Joppe-beker werd
gespeeld door Jan Liebregts en Sjeng
Cuypers. Het was een gelijk opgaande
wedstrijd, met in het begin van de partij
een voordeel voor Sjeng. Jan wist dit
later recht te trekken. Uiteindelijk moest
hij toch zijn meerdere erkennen in
Sjeng, die met een mooie slotserie van

34 de partij alsnog naar zich toe trok.
Met een gemiddelde van 10,25 en een
hoogste score van 35 caramboles werd
Sjeng kampioen. John Strijbos won de
Oranje-bokaal voor het hoogste
gemiddelde in de MLBB-competitie.
Mark Janssen ging dit jaar met de Ad
Ewalts-beker naar huis voor de meeste
punten in de MLBB.

Kofferbakverkoop Helden
Schutterij St. Lambertus uit Helden houdt op zondag 26 juni een kofferbakverkoop aan de Hazenakkerweg 1
in Helden. Tientallen kraampjes zijn weer te bewonderen op de schuttersweide achter de voetbalvelden van VV
Helden.
De opbrengst van de kofferbakverkoop komt in zijn geheel ten goede

aan de schutterij. De verkoop duurt van
09.00 tot 15.00 uur. Spullen als speel-

goed, kleding, gereedschap en elpees
zijn te krijgen bij de kraampjes.
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’n Steekje los in Panningen

Handwerkclub bestaat één jaar
Handwerkclub ’n Steekje los in Panningen bestond op 22 juni één jaar. De vrijblijvende groep is van een plek om
samen handwerk te verrichten, inmiddels uitgegroeid tot een wekelijkse sociale bijeenkomst. In de twee uur dat
het groepje elke maandagmiddag bij elkaar komt in de voormalige Heldensche Steenfabriek De Ringoven, worden
naast het breien, haken en borduren ook zaken als boeken, recepten en films besproken.

het groepje dat op donderdagochtend
bij elkaar komt. De leeftijd van de vrouwen (het zijn allemaal dames) verschilt
van veertig jaar tot ruim in de tachtig
en er zijn deelnemers uit onder andere
Panningen, Helden en Koningslust.
José: “Er is zelfs een vrouw uit HoutBlerick en tijdens de vakanties schuiven
er ook wel eens dames aan die op een
camping in de buurt zitten.” De dames
hebben een WhatsAppgroep waar ze
aan kunnen geven of ze erbij zijn die
week. “En op de app kan iedereen
de vorderingen laten zien en om raad
vragen”, vult José aan.
Het is ook niet zo dat alleen ervaren mensen bij de club mogen gaan
zitten. “Iedereen is welkom”, vertelt
José. “Er is bijvoorbeeld een dame
die nog nooit gehaakt had en die nu
vrijwel alle steken onder de knie heeft.

De meer ervaren handwerkers helpen
de beginners op weg, ze leggen uit hoe
een bepaalde steek gedaan moet worden. Dus als mensen thuis niet verder
komen met hun creatie, kunnen ze hier
altijd om hulp vragen.”
De handwerkclub groeide uit tot
veel meer dan alleen samen breien.
De dames beschouwen het meer als
een plek om gezellig te praten. “De
handwerkclub heeft een sociale functie
gekregen”, vertelt José. “soms zitten
we hier letterlijk met een lach en
een traan. De dames hebben allerlei
redenen om hier naartoe te komen. Zo
zijn er die thuis wat eenzaam zijn en
hier kennis kunnen maken met andere
mensen. Je kunt handwerk ook thuis
doen, maar dat is natuurlijk helemaal
niet gezellig. En gezelligheid is juist wat
wij hier bieden.”

Mijlpaal voor
golfclub De Berckt
José Mensink kwam vorig jaar op
het idee om het clubje op te richten.
“Ik kwam van buitenaf in Peel en
Maas wonen en ik wilde wel wat meer
mensen leren kennen”, legt José uit.
“Ik ben erg lang handwerkster geweest
en ik had gelezen over handwerkcafés.
Toen heb ik de Ringoven gevraagd of
ik hier iedere week kon gaan zitten
en die vonden het meteen prima.
We begonnen met drie dames en al

tijdens de eerste bijeenkomst kwamen
er drie vrouwen aanlopen die mee
wilden doen.”
Het handwerkcafé houdt in dat
de dames op maandagmiddag twee
uurtjes samenkomen om handwerk
te verrichten, elkaar advies te geven
en te kijken naar elkaars creaties.
Het is geheel vrijblijvend, vertelt José.
“Soms zitten we hier met vijftien
dames en soms, als het goed weer

is bijvoorbeeld, maar met z’n drieën.
Het is net hoe het uitkomt. Het kost
ook niks, behalve wat je drinkt tijdens
de bijeenkomst.”

Vrouwen van alle
leeftijden
Inmiddels zijn er ruim twintig
dames die regelmatig aanschuiven.
Dat kan bij de groep op maandag of bij

Golfvereniging De Berckt in Baarlo verwelkomt binnenkort het
vierhonderdste lid van de club. Om dat te vieren houdt de vereniging een
feest op zaterdag 25 juni. Om 15.00 uur begint de golfwedstrijd en
aansluitend aan het toernooitje vindt een feestavond plaats, waar orkest
Minsekinder een optreden komt verzorgen.
Golfvereniging De Berckt werd
3,5 jaar geleden opgericht, nadat vijf
holes gereed waren op het terrein
bij Kasteel De Berckt. Later werden
er nog vier holes aan toegevoegd.
Inmiddels is de golfbaan door de
Nederlandse Golf Federatie gekeurd
en geijkt en heeft de baan een

B-status.
Het gebied, gelegen in de
uiterwaarden van de Maas heeft de
beschikking over onder andere een
driving range, een oefenbaan en
activiteiten als voetgolf en Supa Golf
behoren tot de mogelijkheden op de
Baarlose golfbaan.

PUUR Barbecue
Van den Beuken

Dorpsstraat 33, Meijel, T. 077 - 466 12 94
info@vandenbeuken.uw-slager.nl

www.vandenbeuken.uw-slager.nl

Schilderwerken

J. Geraedts
Voor al uw
binnen& buitenwerken
30 jaar ervaring

Kinderen Maasbree op bezoek
bij People’s Farm
De basisschoolleerlingen van De Violier uit Maasbree waren donderdag 16 juni op bezoek bij
People’s Farm in Maasbree. Daar kregen ze een rondleiding door de moestuin van eigenaren Marcel en
Yvonne van People’s Farm, waar veertig soorten groenten worden verbouwd, en mochten ze zelf de
groenten oogsten. Daarna gingen ze zelf aan de slag in de keuken, waar groentesoep werd gemaakt en
gegeten. Ten slotte maakten de kinderen kennis met verschillende kruiden en groenten door middel
van een quiz en spel, waar ze ook mochten ruiken en proeven.

Tel. 06 - 15 38 00 98

Hoe kijkt u terug op

kijkt
u
op
Hoe
kijkt
u terug
terugop
op
HoeHoe
kijkt
u terug
uw
laatste
autorit?
uw
laatste
autorit?
al meer da
s
e
laatste
autorit?
n 50 jaar ‘n vertrouwd adruw uw
laatste
autorit?
ook voor
www.noordervaart.nl
www.noordervaart.nl
www.noordervaart.nl
www.noordervaart.nl
al uw
kledingreparaties
Tel. 077-3071716
www.vanhalstomerij.nl
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Kijkles blokfluiten in Meijel
Harmonie Eendracht en muziekstichting Tone Muziekles uit Meijel houden op dinsdag 28 juni een kijkles
blokfluiten. Deze vindt plaats bij basisschool Den Doelhof in Meijel.

De kijkles is bedoeld voor kinderen
vanaf groep 4 die kennis willen maken
met blokfluiten en dit misschien spelenderwijs willen leren. De harmonie
en muziekstichting beginnen in
september weer met blokfluitlessen,

aansluitend na schooltijd en in samenwerking met basisschool Den Doelhof
en Stichting Kinderopvang Meijel. Van
16.30 tot 17.00 uur vindt de kijkles
plaats in de Magneet bij basisschool
Den Doelhof in Meijel. De aanwe-

zige kinderen kunnen meeluisteren
tijdens een blokfluitles. Daarna is er de
mogelijkheid om meer informatie van
de aanwezige docenten te ontvangen
en vragen te stellen. Kijk voor meer
informatie op www.tonemuziekles.nl

Bijeenkomst Sportdorp
Maasbree
Maasbreenaren die een sportieve bijdrage willen doen aan hun dorp, worden uitgenodigd op maandag
27 juni naar een bijeenkomst te komen over het initiatief Sportdorp Maasbree. De vorige editie in mei kon
wegens teveel afmeldingen niet doorgaan.
Tijdens de bijeenkomst
kunnen personen die graag
creatief meedenken over het
sportaanbod in Maasbree of een
nieuw beweeginitiatief willen gaan
uitvoeren, ondersteuning krijgen voor
hun idee. Ze kunnen hun wensen
kenbaar maken en hierbij eventueel

financiële ondersteuning bij krijgen.
Sportdorp Maasbree is een initiatief dat
een vitale samenleving wil realiseren
waarin iedereen ervoor kan kiezen om
actief en gezond te leven.
De bijeenkomst vindt plaats bij gastrobar Bruiz in het voormalige gemeentehuis aan de Dorpsstraat. Inloop is

vanaf 19.00 uur. De bijeenkomst start
om 19.30 uur en eindigt uiterlijk om
22.30 uur.
Aanmelden kan tot en met zaterdag 25 juni bij Marlieke Verstraten,
projectleider Sportdorp Maasbree via
m.verstraten@hoerakindercentra.nl of
via 06 31 95 96 51.

Nieuwe brandweerwagen
Maasbree

De brandweerpost Maasbree heeft op zondag de nieuwe brandweerwagen gepresenteerd. Net als
bij de brandweer Baarlo, die op vrijdag 3 juni de nieuwe wagen presenteerde, kwam burgemeester
Wilma Delissen-van Tongerlo langs om de onthulling te leiden. De burgemeester hees zichzelf speciaal
voor de onthulling ook in een brandweerpak. De wagen werd gepresenteerd tijdens de open dag van
de brandweer in Maasbree. De post hield diverse demonstraties en er waren stands van de hulp
diensten bij de kazerne van het korps.
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AED bij camping Hanssenhof in Helden

‘Zonder hulpverleners heb je niks aan
een AED’
Camping Hanssenhof in Helden heeft sinds donderdag 16 juni een automatische externe defibrillator (AED) op
het terrein hangen. Een AED kan gebruikt worden om het hartritme te analyseren en eventueel een shock toe te
dienen bij een hartstilstand. Gezien de gemiddelde leeftijd van de kampeerders op Hanssenhof, vond eigenaar Eric
Hanssen het verstandig om een AED te plaatsen.

hulpverleners krijgen een sms’je of
appje als iemand in de buurt naar
112 heeft gebeld om te melden dat
er iemand een hartstilstand heeft.
Manon: “Natuurlijk kan iemand net
aan het werk zijn of geen tijd hebben.
Die kunnen dan niet gaan. Daarom
stellen we de voorwaarde dat we,
voordat we een AED plaatsen, een
minimum van twintig bhv’ers die in
de buurt moeten wonen of werken
hebben. Binnen deze groep zijn er
dan meestal wel een aantal die in de
gelegenheid zijn om op de oproep te
reageren.”
Burgerhulpverlener kun je worden
door een reanimatiecursus te volgen,
naar een voorlichtingsavond te komen
en je vervolgens aan te melden bij
hartslagnu.nl. Vooral dat laatste is nog
iets waar Manon mensen op moet

wijzen. “Als je je niet aanmeldt, weet
de meldkamer niet dat er mensen in
de buurt wonen of werken die kunnen
reanimeren”, vertelt ze. “Er zijn genoeg
mensen die op hun werk of via een
sportclub een AED-cursus gevolgd
hebben, maar die zich niet aangemeld
hebben. Je hebt niks aan een AED
zonder hulpverleners die er mee om
kunnen gaan.”
Eric volgde een cursus en is
aangemeld bij hartslag.nu, net als zijn
AED. Omdat hij het via Stichting Hart
voor Peel en Maas regelde, is zijn AED
verzekerd en krijgt hij subsidie op de
kast waar de AED in hangt. “Er zitten
veel 65-plussers hier op de camping”,
vertelt hij. “Met de AED voelen zij
zich veiliger en ik me beter op mijn
gemak. Het is een soort service naar de
gasten toe.”

Clubkampioenschap
schutterij Baarlo
De eigenaar van de camping schrok
vorig jaar toen een bezoeker onwel
werd. “Ik dacht echt dat het iets met
het hart was”, vertelt Eric Hanssen.
“Er kwamen drie politieauto’s het terrein opgereden en die hadden zo’n AED
bij zich. Uiteindelijk bleek het niets met
het hart te zijn, maar ik heb toen wel
bedacht dat ik graag een AED hier heb
hangen voor het geval dat.”

Snelheid van vitaal
belang
Eric nam contact op met de
gemeente en deze bracht hem in
contact met Stichting Hart voor Peel
en Maas, die alles omtrent AED’s en

burgerhulpverleners (bhv’ers) regelt
in Peel en Maas. Zij waren blij dat Eric
zich meldde. Manon Burhenne is de
coördinator van de stichting in Helden.
Zij mocht de nieuwe AED overhandigen
aan Eric Hanssen. Wanneer een AED
geplaatst wordt, moet de stichting
er eerst voor zorgen dat er genoeg
bhv’ers in de directe omgeving wonen
of werken, zodat die in geval van nood
binnen zes minuten ter plaatse kunnen
zijn. Manon: “Nu hebben we er genoeg
en kan de AED ook verantwoord en snel
gebruikt worden.”
“De snelheid is vooral het
belangrijkste, omdat een reanimatie
succesvoller is naarmate hij sneller
wordt uitgevoerd ”, vertelt Manon.

“In mijn werk op de Intensive Care
in het ziekenhuis in Weert zie ik
regelmatig mensen die gereanimeerd
zijn. Als de hersenen te lang geen
bloed hebben gekregen, dan overlijden
ze of ze houden ernstige schade over.
Als ze sneller waren gereanimeerd, dan
hadden ze het zonder blijvende schade
kunnen overleven. De snelheid is echt
van vitaal belang.”

‘Zij veiliger, ik op mijn
gemak’
Om die snelheid te kunnen
garanderen, moeten er genoeg
bhv’ers in de omgeving van een AED
wonen of werken. De aangemelde

KERNgezonde ochtend in Kessel
Leerlingen van de basisscholen uit Kessel en Kessel-Eik beleefden op dinsdag 21 juni de slotactiviteit van het
project KERNgezond. De kinderen gingen op bezoek bij Neptunus Structures en kregen BMX-les van de 12-jarige
Kesselnaar Bo Piepers en zijn trainer Ivo van der Putten, wereldkampioen in 2009.

Veerle en Yessica wonnen de
trofee voor de Foto van de maand. Bij
Neptunus keken de leerlingen een film

over het bedrijf en speelden ze een
spel en een quiz. Bij het BMX-en waren
zeven fietsen beschikbaar, zodat ieder-

een een aantal rondjes kon rijden op de
baan in Kessel. Daarna volgde nog een
krachttraining en een Zweeds loopspel.

Bij de clubkampioenschappen van schutterij St. Antonius & St. Petrus
uit Baarlo is Richard Konings clubkampioen geworden. De kampioenschappen vonden plaats op zaterdag 18 juni. In de D-klasse won Peggy
Kessels, in de C-klasse Piet Peeters, in de klasse B Frits Beurskens en
Richard Konings won in de A-klasse en hij haalde het clubkampioenschap
binnen.
Bij het Oud Limburgs
Schuttersfeest (OLS) in het Belgische
Maasmechelen heeft de schutterij nummer 41 in de optocht en
schieten ze aan de linkse zijde van
boom 21. De vereniging vertrekt

om 10.00 uur met een bus vanaf de
Markt in Baarlo.
Aanmelden voor een plekje in de
bus kan door een mail te sturen naar
sidney17@home.nl of te bellen naar
06 13 87 02 72.

Panningnaar wint Victory Boogie Woogie

Replica levert 15.000
euro op
Het kunstproject Victory Boogie Woogie van galeriehouder Frank
Faessen van Art Center De Raay heeft 15.000 euro opgebracht voor het
goede doel. Dat werd tijdens de avond van de verloting op donderdag
16 juni bekendgemaakt. Panningnaar Henk Engels was uiteindelijk de
winnaar van de replica.
Tijdens de lotingsavond traden
onder andere zangeressen Suzan
Seegers en Nurlaila Karim op.
Burgemeester Wilma Delissen-van
Tongerlo en notaris Nicole Peeters
voerden uiteindelijk de loting van
de winnaar uit die de remake van
het werk van Piet Mondriaan en het
bijbehorende gastenboek mee naar
huis mocht nemen. Henk Engels
uit Panningen kwam uiteindelijk
als winnaar uit de bus. Daarnaast
werden ook een voetbaluitje, een
weekendje weg en een fotoshoot
van Patricia Steur verloot. Uiteindelijk
werd bekendgemaakt dat er zeker
15.000 euro was opgehaald voor
Health Promoters, het goede doel
waar het Art Center zich dit jaar voor
inzette.
Initiatiefnemer en galeriehouder
Frank Faessen startte in 2014 met

het project Victory Boogie Woogie
om geld op te halen voor Health
Promoters. Deze stichting zet
zich in Zuid-Afrika in om moeders
en kinderen te onderwijzen op
het gebied van gezondheid en
hygiëne. Om geld op te halen, wilde
Faessen een replica maken van het
onvoltooide werk Victory Boogie
Woogie van Piet Mondriaan en
deze verloten onder de donateurs.
Het schilderij bestaat uit 574 vakjes,
die de galeriehouder door evenzoveel
bekende Nederlanders wilde laten
inkleuren om zo het ‘bekendste
schilderij van Nederland’ te maken.
Door een lot van tien euro te kopen,
droegen donateurs bij aan het goede
doel en maakten ze kans de replica
en het bijbehorende gastenboek,
waarin alle 574 BN’ers iets in
schreven, te winnen.
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Zwarte banden bij
Judoclub Helden
Door: judovereniging JC Helden
Drie leden van Judoclub Helden hebben in het weekend van 11 en 12
juni een zwarte band behaald. John Timmermans haalde de vierde dan bij
het examen in Wijk bij Duurstede en Tim Cuppens en Artoer Makartjan
wisten in Roermond de eerste dan te behalen.
Op zaterdag 11 juni mocht John
Timmermans zijn vierde dan judo
examen afronden. Hij moest nog
twee delen behalen en dit ging hem
voortreffelijk af, waarna de vierde dan
binnen was. Op zondag 12 juni waren
Tim Cuppens en Artoer Makartjan aan
de beurt voor de eerste dan judo.
Na een gedegen opleiding was het
dan zover. Tim, was ‘s morgens aan de

beurt. Hij liet de jury voortreffelijk judo
zien en maakte prachtige worpen en
controletechnieken, waarna de eerste
dan binnen was. Artoer was ‘s middags
aan de beurt. Ook hij liet zien wat goed
judo is en hij deed niet onder voor Tim.
Dat resulteerde er in dat hij binnen
vijf minuten klaar was, een recordtijd.
Ook voor hem was de eerste dan
binnen.

Streetrace Baarlo
Wielervereniging TWC Olympia uit Baarlo organiseerde voor de elfde keer de Hoffz Streetrace.
Deze vond woensdag 15 juni plaats in het dorpscentrum van Baarlo. Het parcours dat de racers af
moesten leggen, ging ook deze editie weer door café De Zwaan, over stukken onverhard terrein in het
park ’t Kempke, een oplegger, pallets en een zogenaamd ‘wasbordje’. Eerst mochten de jeugdige
renners, tussen de 8 en 14 jaar oud, om 18.00 uur starten met bedwingen van het parcours. Na 19.00
uur waren achtereenvolgens de funklasses vanaf 16 jaar, de veertigplussers en ten slotte de
koningsklasse aan de beurt. Daar namen ook veel deelnemers van ver buiten Baarlo aan deel.
De renner Jeroen Boelen uit Drunen wist uiteindelijk de eerste plaats te behalen bij de streetrace.
(Foto: Gerard Keijsers)

Turnsters winnen competitiefinale

Concordia Panningen kampioen
Door: gymnastiekvereniging GV Concordia
Het team van supplement F van gymanstiekvereniging GV Concordia uit Panningen reisde zaterdag 18 juni af
naar Kerkrade voor de competitiefinale. Daar wisten de turnsters kampioen te worden.
Reserveturnster Fee van de
Ven mocht die dag zelf niet in actie
komen, maar kon haar team wel goed
aanmoedigen en begeleiden. Daantje
van den Beuken, Laury Theelen,

Marit Engelen, Ilse Hoogers, Michelle
Maessen en Mayke van den Beuken
wisten met z’n zessen in totaal 178.125
punten bij elkaar te turnen met mooie,
strakke oefeningen op alle vier de

toestellen. Dit was ruim voldoende
om de concurrentie voor te blijven.
Daarom mogen deze zeven meiden
zich dan ook Competitiekampioen
supplement F noemen.

Nederlandse kampioenschappen Atletiek

Brons voor Jolanda Verstraten
Atletiek Helden-lid Jolanda Verstraten uit Panningen heeft vrijdag 17 juni een bronzen medaille behaald
tijdens de Nederlandse kampioenschappen Atletiek in Amsterdam.

Wegens toename van de werkzaamheden biedt HMB B.V.
binnen een ongedwongen en collegiale werksfeer een
afwisselende functie van

Assistent-boormeester

U verricht in hoofdzaak de volgende werkzaamheden:
• assisteren bij mechanische boorwerkzaamheden;
• verwerken boorgegevens in computer;
• voorbereiden en afwerken van projecten;
• contacten met opdrachtgevers.
Van sollicitanten wordt het volgende verwacht:
• lbo-/mbo-opleiding;
• geen 9 tot 5 mentaliteit;
• bereidheid tot incidenteel overnachten;
• rijbewijs B;
• bereidheid tot het volgen van opleidingen.

Uw schriftelijke sollicitatie kunt u binnen 14 dagen mailen
naar info@hmbgroep.nl Meer informatie over HMB BV kunt u
vinden op onze website

Voltaweg 8 | 5993 SE Maasbree | 077 - 465 28 08

www.hmbgroep.nl

De atlete wist in het Olympisch
Stadion de bronzen medaille op
de 3.000 meter steeple-chase te
behalen.

De winnares van vorig jaar,
Kristel van den Berg, eindigde na
Jolanda op een vierde plek.
In 2015 eindigde de Panningse

atlete nog als tweede in de
steeple-chase finale. Dit jaar liep
ze met 10.56.90 haar beste tijd
van het hele seizoen.

Heldense Ruiterdagen in
Panningen
Bij manege De Vosberg in Panningen vinden op zaterdag 25 en zondag 26 juni de Heldense Ruiterdagen
plaats. Tijdens de dagen komen verschillende klassen aan bod. Zo zijn er wedstrijden van de ponyklasse Bixie tot
aan de klasse ZZ-Licht bij dressuur.
Op zaterdag komen de klassen
B, L, M, Z en ZZ springen voor paarden aan bod. Bij dressuur komen de
klassen B, L1, L2, M1, M2, Z1, Z2 en
ZZ-Licht voorbij. Alle ruiters kunnen twee dressuurproeven rijden.
Bij de hoogste klassen, Z1, Z2 en

ZZ-licht, is de tweede proef een kür
op muziek.
Het programma op zondag gaat
van start met de allerkleinste ruitertjes in de bixie-klasse om 10.00 uur.
Daarna komen alle klassen van AB tot
en met DE-ZZ bij pony’s dressuur en

springen aan bod.
De wedstrijden zijn de laatste
kans voor kring Midden-Limburg
om geselecteerd te kunnen worden
voor de regiokampioenschappen
van dit seizoen, die in augustus
worden verreden.
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Podiumplaatsen voor
SSS Helden
Door: gymnastiekvereniging SSS Helden
In Kerkrade vond op zaterdag 18 juni de finale plaats voor teams die in hun poule kampioen zijn geworden.
Ze namen het op tegen de teams die in de andere poules kampioen zijn geworden op hetzelfde niveau. Drie teams
van SSS Helden namen deel.

Dienstenveiling
VV BEVO
In de eerste wedstrijd mocht het
team van D1, bestaande uit Amy
Teeuwen, Nienke Timmermans, Eef
Rooijakkers, Anne Absil, Tessa Deckers,
Julia Janssen en Anouk Smets, het
opnemen tegen Turnclub Horn en
St. Christoffel Venray. De meiden wisten
het toestel sprong te winnen en bijna
ook de balk, maar op de andere toestellen scoorde Horn hoger. Uiteindelijk

werd het team van SSS derde.
In wedstrijd drie mocht het N-team,
bestaande uit Guusje Steeghs, Lieve
Boots, Lieke Teeuwen, Niki Meerts,
Bo Ottenheim en Inge Janssen, het
opnemen tegen Reuver. Beide teams
komen uit dezelfde poule. Dit omdat
er in Limburg maar drie verenigingen
waren die N-teams hebben: SSS, Weert
en Reuver. Reuver werd kampioen en

SSS behaalde de tweede plek.
In de vierde wedstrijd was het de
beurt aan het Suppl F-team, bestaande
uit Silke Giesen, Yvette Gielen,
Mette Hermans, Elke Dautzenberg
en Mirte en Sanne Sonderkamp uit
Kessel. In deze categorie waren er
drie poulewinnaars die tegen elkaar
mochten turnen. De meiden van SSS
werden derde.

Bij voetbalvereniging VV BEVO gingen zondag 19 juni in totaal
72 diensten onder de hamer tijdens de dienstenveiling. In drie
rondes werden de waardebonnen voor verschillende diensten,
toegangskaarten voor diverse evenementen, etenswaren van
verschillende sponsoren en een huiskamerconcert van Anderkovver
aan de hoogste bieder verkocht. Op sportcomplex De Hookervenne
leidde Peter Vaassen de veiling, die om 15.00 uur begon, in goede
banen. Daarnaast werd die dag de BEVO-familiedag gevierd en
werden alle vrijwilligers van de voetbalclub in het zonnetje gezet.

Officiële ontvangst in Panningen

G-teams Peel en Maas op
Special Olympics
Drie G-teams uit Peel en Maas nemen vrijdag 1, zaterdag 2 en zondag 3 juli deel aan de Special Olympics
Nationale Spelen (SONS) in Nijmegen. Op donderdag 30 juni worden de teams door de burgemeester officieel
ontvangen op het gemeentehuis in Panningen.

Uitwisseling jeu de boulesclubs

Breetanque in Venlo

Tijdens de Special Olympics
Nationale Spelen (SONS) gaan de
teams sporten met ruim tweeduizend
andere verstandelijk beperkte deelnemers. In totaal wordt er tijdens het
Special Olympics-weekend in a chttien
verschillende takken van sport op
twaalf locaties in Nijmegen, Groesbeek

en Wijchen tegen elkaar gestreden om
gouden, zilveren of bronzen medailles.
De G-teams van voetbalclub RKMSV
uit Meijel, MVC’19 uit Maasbree en
het judo G-team van Alcides uit Baarlo
doen hier aan mee.
Voordat de teams met hun begeleiders naar Nijmegen vertrekken, worden

ze donderdag 30 juni om 20.00 uur
bij het gemeentehuis in Panningen
ontvangen door burgemeester Wilma
Delissen-van Tongerlo. Daar wordt de
vlag overhandigd die de G-spelers
meenemen naar de spelen en krijgen
ze T-shirts overhandigd die ze tijdens
de Special Olympics gaan dragen.

Door: Jeu de boulesclub Breetanque Maasbree
De jaarlijkse uitwisseling tussen jeu de boulesclubs Breetanque
uit Maasbree en PC Venlo vond op woensdag 15 juni plaats in de
hal Place du Petanque in Boekend. Van PC Venlo waren 25 leden
aanwezig en van de Maasbreese club negentien leden. Vooraf was
besloten dat de twee best geplaatste spelers van beide clubs tegen
elkaar zouden spelen in de finale. In totaal waren er negen spelers
die drie wedstrijden hadden gewonnen. De uiteindelijke vier
finalisten waren Burkhard Bischofs, Anna Bodewein, Rita Langa en
Jac Benders die een heren-tegen-de-damesfinale speelden.
Uiteindelijk gingen de heren van Breetanque er met een score van
13-10 vandoor met de winst. Op de foto: Jac Benders, Burkhard
Bischofs, Anna Bodewein en Rita Lange.
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7.500 gram

Hans Vissers wint viswedstrijd
Door: visvereniging HSV De Noordervaart
Hans Vissers heeft de YD Security wisselbeker gewonnen. Hij wist op zondag 19 juni de meeste kilo’s bij elkaar
te hengelen en haalde zo over twee wedstrijden gezien voor 7.500 gram uit het water. Tweede werd Erwin Kirkels
met 5.065 gram en de derde plek ging naar Charlie van Rhee met 4.795 gram.

Rolstoeltafeltennisster Koningslust
Het was Hans Vissers die op nummer
22 de winst pakte. Op dit nummer zat
vorige week zondag en de dag ervoor
ook al de winnaar.
Hans werd eerste met 6.855 gram,

Monique Janssen
Nederlands kampioen

Bij de wedstrijd bij visvijver
De Donk in Meijel werd niet bijster
veel vis gevangen. De vangsten waren
niet om over naar huis te schrijven.
Er waren zelfs vijf nullen te noteren.

Door: Hans Huijs, tafeltennisclub TTC Asterix Blerick
Monique Janssen uit Koningslust is zaterdag 11 juni Nederlands
kampioen rolstoeltafeltennis geworden in de zesde klasse.

Net geen finaleplaats

tegenstanders waar ze het normaal
veel moeilijker tegen heeft. Na het
dubbeltoernooi ging ze weer verder
in het enkelspel. In de grote finale
speelde ze tegen Marielle Boers, waar
Monique in vijf sets wist te winnen
en zich Nederlands kampioen mocht
noemen.

Een kleine afvaardiging van
tafeltennisclub TTC Asterix uit Blerick
ging die dag naar de Nederlandse
kampioenschappen paratafeltennis in
het Brabantse Made. Monique Janssen
kwam uit in de zesde klasse van de
rolstoelspelers. De eerste drie partijen
wist ze vrij eenvoudig te winnen tegen

tweede werd Erwin Kirkels met 5.065
gram en derde Charlie van Rhee met
3720 gram. Na de vergelijking met
de eerste wedstrijd bleek Hans de
winnaar.

Badmintonteam Maasbree bij
Nederlands kampioenschap
Door: Reimke Maas, badmintonvereniging BCM’80
Het eerste team van badmintonvereniging BCM’80 uit Maasbree heeft zaterdag 18 juni meegedaan aan het
Nederlands kampioenschap badminton in Zutphen. Het team wist echter geen finaleplaats te behalen.
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Het eerste team, bestaande uit
Mariska Peeters, Kim Gommans, Jules
Zeelen en Sieuwe Maas nam zaterdag
18 juni deel aan de voorrondes voor
de halve finale. Om 12.00 uur werd
gestart met een wedstrijd tegen De
Zeemeeuwen uit ’s-Gravenzande. De
eerste partij met Sieuwe en Kim tegen
John en Anita begon zeer spannend.
Echter werd deze verloren met 20-22
en 17-21. Ook de partijen van Mariska
tegen Iris en van Jules tegen Wouter
gingen vrij gelijk op. Met 17 en 19
punten werden ook deze partijen maar
net verloren. Uiteindelijk werd het 0-5
voor de Zeemeeuwen.
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Om 16.00 uur stond de tweede
wedstrijd gepland tegen Harderwijk.
Alleen de dames hebben daar kunnen
scoren. Kim won haar enkelspel met
8-21 en 20-22. Het damesdubbel
met Mariska en Kim werd gewonnen
in een driesetter: 21-16, 16-21 en
19-21. Ook hier ging het vrij gelijk op.
De heren hebben tijdens het weekend
geen kans gezien om te scoren.
Deze wedstrijd werd dan ook verloren
met 3-2.
De laatste wedstrijd die gepland
stond om 20.00 uur, was tegen
BC Lewenborg uit Groningen. Na twee
spannende wedstrijden heeft het

eerste team toch nog met winst de
dag kunnen afsluiten. De wedstrijd
begon met een gemengd-dubbel
partij waar Kim en Sieuwe het
opnamen tegen Johan en Annie. Er
werd gewonnen met een driesetter.
De score was 21-8, 19-21 en 21-18.
Mariska wist haar enkelspel tegen
Marlies te winnen met 21-10 en
21-7 en Jules wist te winnen tegen
Fried met 21-16 en 21-15. De dames
en heren dubbel werden als laatste
gespeeld en gewonnen, waardoor de
winst voor BCM’80 was. Deze laatste
winst was net niet genoeg om naar de
finale door te mogen.
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Zeventiende Play In Peel
en Maas
De zeventiende editie van de Play In Peel en Maas vindt plaats op zondag 26 juni. Ruim honderd jeugdige
muzikanten komen op die dag in gemeenschapshuis Kerkeböske in Helden bij elkaar om muziek te maken.
Het thema van dit jaar is It’s Pop(corn) Time!

Het thema verwijst naar zowel popmuziek als filmmuziek. In de ochtend
storten de muzikanten zich onder leiding van dirigent Ralf Schreurs op film-

muziek. Na de middag wordt een aantal popnummers met de Maasbreese
band Ponies Galore ingestudeerd onder
leiding van Hay Poulissen. De slag-

werkers gaan de hele dag aan de slag
met Frank Nelissen. Vanaf 17.00 uur is
iedereen welkom om te genieten van
een optreden van de muzikanten.

15
jaar

Voor heel Peel en Maas

Triduüm Groot Helden breidt uit

Vacature medewerkster AviFit juni2016_HALLO 103x150 LT.indd 1
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Het Triduüm Groot Helden is dit jaar ook voor gasten uit Meijel, Maasbree, Baarlo, Kessel en Kessel-Eik te
bezoeken. De drie dagen van bezinning, ontmoeten en gezellig samen zijn vinden dit keer plaats van dinsdag
13 tot en met donderdag 15 september. Het is de 64e editie van het evenement en het is de twintigste keer in
het Trefpunt op camping De Heldense Bossen.
Een triduüm is van oorsprong
een periode van drie dagen
waarop zieken, gehandicapten en
ouderen zo nodig met bed en al
toch de gelegenheid te geven een
speciale kerkdienst bij te wonen.
Het Triduüm Groot Helden werd
in 1952 opgericht door Pastoor

Max van Basten Batenburg uit
Beringe. De drie dagen beginnen
steeds met een eucharistieviering
die wordt voorgegaan door pastoor
Louis Verhaegh uit Kessel. Daarnaast
wordt iedere dag een ontspannings
programma aangeboden met
zang, toneel en andere optredens.

De hoofdgast van dit jaar is Ben
Verdellen. In de nieuwe dorpen zijn
ambassadeurs aangesteld waar men
zich kan opgeven en inlichtingen kan
verkrijgen. Er kan voor een halve dag,
een dag, twee of drie dagen worden
deelgenomen. Meer informatie over
opgeven volgt nog.

NHA Opleidingen is met jaarlijks tienduizenden studenten
een van de grootste organisaties voor afstandonderwijs en
actief in Nederland, België en Duitsland. De aansturing gebeurt vanuit ons hoofdkantoor in Panningen.

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

Op onze verzendafdeling hebben
we plaats voor een enthousiaste
‘LOGISTIEK MEDEWERKER’.

LOGISTIEK
MEDEWERKER
m/v

Taakbeschrijving:
- verwerken van retourzendingen
- intern en extern logistiek transport
- laden, lossen en controleren van inkomende goederen
- aanvullen, opvolgen en tellen van voorraden

Een ideale kandidaat:
- beschikt over een gezonde dosis werklust;
- weet van aanpakken;
- kan aandachtig en nauwkeurig werken;
- is sociaal en kan goed samenwerken;
- stelt zich exibel op zowel naar taken als naar werktijden;
- is zeker in het bezit van een rijbewijs;
- heeft wellicht ook nog een heftruckcerticaat.

In vier dorpen in Peel en Maas werd zondag 19 juni een Kunstroute gehouden. Tussen 11.00 en
17.00 uur konden deelnemers aan de vijftien kilometer lange fiets- of autotocht bij verschillende
kunstenaars in hun tuinen of ateliers een kijkje nemen. In Grashoek, Beringe, Panningen en Helden
waren op negen locaties diverse werken te zien, waaronder schilderijen, metal-art, fotografie, pulp-art,
keramiek, beeldhouwen en glasbewerken. Het initiatief werd vorig jaar door Marion Verhaegh gestart,
in samenwerking met veertien kunstenaars uit Peel en Maas die aan de kunstroute mee wilden
werken. De organisatie wil het evenement tweejaarlijks organiseren en hoopt in 2018 weer een
Kunstroute uit te mogen zetten.

Wij bieden een zelfstandige voltijdse functie en een prima
werksfeer in een jong team. De werktijden liggen tussen
08.00 - 18.00 uur. In het hoogseizoen werken we ook op zaterdagen en incidenteel in de avonduren.
Zin in deze baan? E-mail je gegevens en werkervaring samen
met een korte motivatie naar: r.corbey@nha.nl.
a220616

Kunstroute Peel en Maas
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Orgelconcert in Panningen
De kapel van de Heren Lazaristen in Panningen is op zondag 26 juni het decor van een optreden van het koor
Capella Sine Nomine. Het koor wordt op de orgel begeleid door dirigent Jo Louppen. Het concert begint om
17.00 uur en wordt georganiseerd door Orgelkring Peel en Maas.
Het koor brengt werken ten gehore
van onder andere De Victoria, Willaert,

Guerrero, Da Palestrina, Valkenstijn en
Stadlmayer. Jo Louppen bespeelt het

Cavaillé Coll Orgel in de kapel tegen het
klooster in Panningen aan.

Agenda

Optreden
Thei en Joop

Kijk voor meer informatie op
www.hallopeelenmaas.nl

za 25 juni 21.00 uur
Locatie: café Biej Ton en Marij

Baarlo

Oud-ijzer inzameling

100% Grashook

Nieuw evenement in Grashoek
Op het dorpsplein in Grashoek vindt op zaterdag 25 en zondag 26 juni 100% Grashook plaats. Het nieuwe
evenement wordt georganiseerd door bewoners en ondernemers uit het dorp. Het vernieuwde dorpsplein werd
begin juni vorig jaar geopend met een feestweekend.
Het feest van dit jaar begint op
zaterdagavond met livemuziek op het
plein van de Grashoekse band New

Age. Zondagmiddag rond 12.00 uur
vindt de Grashookse brunch plaats met
producten van Grashoekse bodem.

Aansluitend is er een braderie met
agrarische ondernemers en activiteiten
georganiseerd door Grashoek Weet.

za 25 juni 10.00-12.00 uur
Organisatie: Fanfare Eendracht
Locatie: Sprunklaan

Golftoernooi en
aansluitend feest

Grashoek

100% Grashook
optreden New Age
za 25 juni 21.00 uur
Organisatie: 100% Grashook
Locatie: dorpsplein

Bijeenkomst
buitengebieden
wo 29 juni 19.30-20.30 uur
Organisatie: Dorpsoverleg
Grashoek
Locatie: gemeenschapshuis
De Ankerplaats

Helden

Kofferbakverkoop
zo 26 juni 09.00-15.00 uur
Organisatie: schutterij Sint
Lambertus
Locatie: schuttersterrein
Hazenakker

Play In
Peel en Maas

• Enige in Noord-Limburg met gefocusseerde
Shockwave: behandelt 7 keer dieper en
effectiever dan reguliere Shockwave
• Sneller herstel met minder behandelingen
• De ontstekingen worden blootgesteld aan
korte Shockwave impulsen
• Activeert de eigen genezingskracht van
uw lichaam.
• Gerichte lokalisering van de bron door
middel van echografie.
• De oorzaak van de pijn wordt direct bij de bron
bestreden zonder medicatie of chirurgie.
• Bij schouderpijn, chronische Achillespees- of
elleboogpijn, hielpijn, verkalking in de schouder
of in de pees of bij pijn aan knieschijf.

www.shockwave-centrum.nl

Kruisstraat 3
5991 EM Baarlo
077 477 8305
Langstraat 54
5801 AE Venray
0478 729 932

Mextoernooi

ma 27 juni 15.30 uur
Locatie: café Biej Ton en Marij

zo 26 juni 12.00 uur
Organisatie: 100% Grashook
Locatie: dorpsplein

Shockwave Expertise Centrum

zo 26 juni 18.00 uur
Locatie: café Biej Ton en Marij

Beringe

Grashookse brunch

Bij hielspoor,
Achillespees- of
schouderpijn en
peesverkalking.

Optreden Khick

ma 27 juni 13.00 uur
Locatie: tent café De Boesjer

zo 26 juni 14.00 uur
Organisatie: schutterij Sint
Hubertus
Locatie: Sjuttershoehs

Pijnvrij op vakantie met Shockwave Expertise Centrum

zo 26 juni 10.00 uur
Locatie: tent café De Boesjer

za 25 juni 15.00 uur
Organisatie: golfclub De Berckt
Locatie: golfterrein Kasteel De
Berckt

Finale Schutter Combinatie
Noord-Limburg

Chronische pijnklachten?

Matinee

Optreden Teddyboys en
Marleen Rutten

Maasbree
Lotenverkoop

ma 27 juni tot ma 4 juli
Organisatie: Zonnebloem
Locatie: huis aan huis

Bijeenkomst
Sportdorp Maasbree
ma 27 juni 19.00-22.30 uur
Organisatie: Sportdorp Maasbree
Locatie: Gastrobar Bruiz

Meijel

Buitentoernooi
volleybal
vr 24, za 25 en zo 26 juni
Organisatie: volleybalvereniging
Peelpush
Locatie: sportpark De Starte

Kijkles blokfluiten
di 28 juni 16.30-17.00 uur
Organisatie: harmonie Eendracht
en Tone Muziekles
Locatie: basisschool Den Doelhof

Panningen

Optreden seniorenorkest
Meijel en De Vosberg
Muzikanten
za 25 juni 13.30-16.30 uur
Organisatie: Muziek onder de
Toren
Locatie: toren Raadhuisplein

zo 26 juni 17.00 uur
Organisatie:
Play In Peel en Maas
Locatie: gemeenschapshuis
Kerkeböske

Heldense Ruiterdagen

Kessel

zo 26 juni 17.00 uur
Organisatie: Orgelkring Peel en
Maas
Locatie: kapel van de Heren
Lazaristen

Optreden Ready2Go en
dj Basje Basman
vr 24 juni 20.00 uur
Locatie: tent café De Boesjer

Spaarkas lichten
vr 24 juni 21.00 uur
Locatie: café Biej Ton en Marij

Optreden
dj’s Omis & Lekiam
za 25 juni 14:00 uur
Locatie: tent café De Boesjer

Dj Danny Dwaas
& Luie Luuk
za 25 juni 20.00 uur
Locatie: tent café De Boesjer

za 25 en zo 26 juni 10.00 uur
Locatie: manege De Vosberg

Orgelconcert
Capella Sine Nomine

Ontmoetingsochtend
werkzoekenden
di 28 juni 10.00-12.00 uur
Organisatie: Bibliotheek Maas
en Peel
Locatie: Huis van de Gemeente

service 21

23
06

Kerkberichten
www.vincentiusparochies.nl
Pastoor Peter van der Horst
077 307 14 88
| 06 21 20 21 18
Kapelaan Roger Maenen
077 466 18 50
| 06 12 92 28 34
Kerkbestuur		077 307 14 88

|

pet.horst@home.nl

|
|

roger.maenen@ziggo.nl
kerkbestuur@vincentiusparochies.nl

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

Parochie Beringe

Parochie Meijel

Misintenties NL21 RABO 0141939583
El Jacobs-Sturme Peelstraat 39
T 077 307 17 88 s.jacobs39@ziggo.nl
Kerkdiensten
Zondag 26 juni
H. Mis 9.30 uur – koor t.i.v. Jan
Tulmans (col); Dorothea van RoijWillemsen; fam. Gommans-Reinders
en kinderen

Misintenties NL16 RABO 0133405613
Pastorie Kerkstraat 5
T 077 466 18 50
W www.parochiemeijel.nl
Spreekuur
maandag 19.30 tot 20.00 uur en
donderdag van 11.00 tot 12.00 uur
secr.kerkbestuurmeijel@vodafonethuis.nl
Kerkdiensten
Donderdag 23 juni
H. Mis 09.00 uur t.i.v. alle parochianen
Stille Aanbidding 09.30-10.00 uur
Zaterdag 25 juni
Gouden Huwelijk 14.00 uur Jan Trines
en Toos Ronckers, – herenkoor
H. Mis 19.00 uur – dameskoor t.i.v. Jan
Janssen (zeswekendienst); Jo MartensStrijbos (zeswekendienst) en Piet
Martens (jaardienst); Wout Slegers
(coll) ; Peter Verstappen (verj), Maria
Verstappen-Thijssen en overl. fam.
(gest.jaard); Léon Steeghs (verj) en
Mathilde Steeghs-Franssen (gest.
jaard); Piet Neessen en To NeessenHendriks (gest.jaard); Riek StrijbosVerscharen (coll) en Harrie Strijbos;
ouders Verscharen en Miet LindersVerscharen, Mien Gielen-Verscharen,
Harrie Verscharen, Ans Verscharen;
Dien Peggen-Kusters (coll); Annie
v.d. Elsen-v.d. Heurik (verj en jaard);
Gerard van de Vondervoort; uit
dankbaarheid
Maandag 27 juni
Stille Aanbidding 18.30 uur
Rozenkrans 19.00 uur
Dinsdag 28 juni
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen,
aansluitend koffie
Donderdag 30 juni
H. Mis 09.00 uur t.i.v. alle parochianen
Stille Aanbidding 09.30-10.00 uur

Parochie Egchel
Misintenties NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
T 077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 26 juni
H. Mis 11.00 uur
Zondag 3 juli
Geen H. Mis

Parochie Grashoek
Misintenties NL24 RABO 0141910526
A. Cruijsberg T 077 307 52 93
Spreekuur in kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
Zondag 26 juni
H. Mis 11.00 uur Voor het welzijn van
alle parochianen

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 26 juni
H. Mis 10.00 uur - herenkoor t.i.v. Ton
van der Zandt, mgr. Willy Heuvelmans
en fam. Heuvelmans-te Locke; Nentje
Lemmen-Scheres en Piet Lemmen
(mnd); Pawel Ossowski (jaardienst);
Extra collecte vw de kosten van de
misboekjes
Vrijdag 1 juli
De H. communie wordt thuisgebracht
vanaf 09.00 uur

Parochie Koningslust
Misintenties NL05 RABO 0120795132
A. van den Boer De Brentjes 81
T 077 465 36 81
Kerkdiensten
Zaterdag 25 juni
Geen H. Mis
Vrijdag 1 juli
H. Vormsel 19.00 uur: bisschop
Frans Wiertz vormt de kinderen van
Koningslust
Zaterdag 2 juli
H. Mis 17.30 uur fam. Bos-Heijnen
(gest. jaardienst)

Samenwerkingsinitiatief

Eerste samenkomst
Project-K 2.0
De eerste bijeenkomst van de deelnemers aan het regionale samenwerkingsinitiatief Project-K 2.0 vond
plaats op zondag 19 juni. In het project bundelen muziek- en dansverenigingen uit de regio hun krachten om
samen een voorstelling neer te zetten. De voorstellingen vinden plaats op vrijdag 23, zaterdag 24 en zondag
25 september.

Nieuw bij Project-K 2.0 is het
Maasbrees Mannenkoor. Dit koor
bestaat uit vijftig mannen die
tijdens deze tweede editie van
Project-K verrassende nummers gaan
zingen. Zo zingen zij samen met het
Jongerenkoor Swing It Out uit Kelpen-

Oler een nummer van de King of Pop.
Samen met jongerenkoor D-Licious,
eveneens uit Maasbree, brengt het
mannenkoor ook het nummer Home
van Dotan ten gehoren.
In totaal zijn er achttien groepen
die meewerken aan de tweede

editie van het project. Daarbij zijn
verenigingen uit Meijel, Beringe,
Panningen aanwezig, maar ook
verschillende verenigingen uit de
gemeentes Horst aan de Maas en
Leudal. Het thema is dit keer Reis door
de tijd.

Parochie Panningen
Misintenties NL44 RABO 0141900660
Parochiecentrum Wilhelminastraat 14
T 077 307 13 88
info@parochiecentrumpanningen.nl
Open maandag- dinsdag- woensdag
en donderdag van 09.00 tot 11.30 uur
Kerkdiensten
Zaterdag 25 juni
H. Mis 19.00 uur – gemengd koor t.i.v.
Joke Goes; Mia Gielen en Giel Peters
Extra collecte vanwege de kosten van
de misboekjes
Vrijdag 1 juli
De H. communie wordt thuisgebracht
vanaf 09.00 uur
Overleden
Jan van Deursen 85 jaar
Mia van Rijssel-Gommans 85 jaar

OPEN DAG 26 JUNI
Op zondag 26 juni openen wij onze deuren en willen u van harte uitnodigen
voor onze open dag tussen 14.00 en 17.00 uur.
Tijdens deze dag vinden er diverse activiteiten plaats zoals:

opening belevingstuin
vaatmeting
houdingscheck
drukmeting voeten
mini workshop mindfulness
kinderparcours
demo Fit2Move groepsles

Kinderen kunnen op deze dag een
kleurplaat inleveren voor een leuke
attentie.
Voor meer informatie of de kleurplaat,
kijk op

www.pmcmaasbree.nl of
www.facebook.com/pmcmaasbree

Paramedisch Centrum Maasbree Op de Kemp 36 Maasbree

ENTHOUSIAST, GASTVRIJ EN BETROUWBAAR!

AddWash
Voeg kledingstukken toe tijdens het wassen!

NIET TEVREDEN? GELD TERUG!
SAMSUNG ADDWASH 30 DAGEN OP PROEF

DE GROOTSTE WITGOEDSPECIALIST VAN LIMBURG!
GRATIS

GRATIS

GRATIS

5JAAR

5JAAR

5JAAR

GARANTIE

GARANTIE

GARANTIE

MAX.

MAX.

8

MAX.

8

KG

9

KG

GRATIS

1400

NU

TOEREN

BEZORGEN &
INSTALLEREN

1400

TOEREN

599,*

GRATIS

NU

KG

GRATIS

1600

BEZORGEN &
INSTALLEREN

NU

TOEREN

674,*

BEZORGEN &
INSTALLEREN

799,-

SAMSUNG

SAMSUNG

SAMSUNG

WASMACHINE WW80K5400

WASMACHINE WW80K6404QW/EN

WASMACHINE WW90K6604QW/EN

r ,PPMCPSTUFMMP[FNPUPSNFUKBBSHBSBOUJF
r "EE8BTImWPFHXBTUPFUJKEFOTIFUXBTTFO

r &DP#VCCMFmXBTPQMBHFUFNQFSBUVSFO
r "EE8BTImWPFHXBTUPFUJKEFOTIFUXBTTFO

r &DP#VCCMFmXBTPQMBHFUFNQFSBUVSFO
r "EE8BTImWPFHXBTUPFUJKEFOTIFUXBTTFO

* Na €50,- cashback via Samsung

* Na €75,- cashback via Samsung

* Na €100,- cashback via Samsung

*

Afbeeldingen kunnen afwijken, drukfouten en wijzigingen voorbehouden.

www.electroworldtummers.nl
DE BESTE SERVICE
DE SCHERPSTE PRIJZEN

PANNINGEN
Markt 121
T. 077 307 13 00

ROERMOND

Schaarbroekerweg 28
T. 0475 42 52 62

TEGELEN

Kerkstraat 27
T. 077 373 85 11

IEDERE ZONDAG OPEN

ECHT

Zuiderpoort 68
T. 0475 31 95 95

ROERMOND: 11.00 - 17.00 uur
PANNINGEN: 12.00 - 17.00 uur
ECHT:
13.00 - 17.00 uur

TUMMERS MAAKT HET VERSCHIL – ENTHOUSIAST, GASTVRIJ EN BETROUWBAAR!

