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‘Ossevleis van ’t spit’
Traditiegetrouw werd op zondag 7 augustus, tijdens de tweede dag van de Ossefeesten in Maasbree, een os gebraden. De Duitse firma Fedder mocht dit jaar als nieuwe
hofleverancier voor het eerst het stuk vlees aan het spit klaarmaken. En zoals andere jaren was de belangstelling voor het stukje ossevlees groot. Terwijl de lekkerbekken zich
tegoed deden aan een broodje vers vlees, konden de kinderen zich vermaken in Ôs Kingerdörp. Er stond onder andere een springkussen, er waren diverse spellen en speeltoestellen, enkele attracties en kinderen konden zich laten schminken of zelf aan de slag gaan met knutselspullen. Op vrijdag 12 augustus en zaterdag 13 augustus worden de
laatste dagen van de Ossefeesten 2016 gevierd met optredens van The Dirty Daddies, Kraantje Pappie en Dansado & De Feestneger.

Rechter wijst verzoek actiegroep af

Slachtoffer mee met traumaheli

Bouw woningen Ringovenpark
gaat door

Baarlonaar uit boom
gevallen

De werkzaamheden voor de plaatsing van tien woningen aan het Ringovenpark in Panningen gaan na de
bouwvakvakantie door. Dat besloot de rechter op donderdag 4 augustus.

Aan de Van Montfortstraat in Baarlo is maandag 8 augustus een
79-jarige man uit een boom gevallen. Het slachtoffer is met onbekende
verwondingen met de traumahelikopter naar het ziekenhuis vervoerd.

Hoewel de bezwaarprocedure die
de actiegroep Behoud het Ringovenpark tegen de omgevingsvergunning
heeft ingediend nog loopt, mogen de
bouwwerkzaamheden doorgaan.
De rechter gaat er vanuit dat die
verleende vergunning na de
behandeling van het bezwaar in
stand kan blijven.
Op dinsdag 26 juli werd het verzoek
van de actiegroep om de plannen van
woningcorporatie Wonen Limburg te

herzien inhoudelijk behandeld. Op donderdag 4 augustus werd het verzoek
uiteindelijk afgewezen. “Het ontbreken van draagvlak onder de bevolking
mocht helaas geen rol spelen”, schrijft
Michel van Lieshout op sociale media.
“Respect tonen richting de bewoners door
de bezwaarprocedure af te wachten, is er
helaas nog steeds niet bij.”
Na de bouwvakvakantie, die vrijdag
26 augustus eindigt, pakt de woningcorporatie de werkzaamheden weer

op. “We willen de vertraging zo veel
mogelijk beperken”, laat Ivo van Rees
van Wonen Limburg weten. Op woensdag 13 juli werden de werkzaamheden
tijdelijk stilgelegd, omdat de actiegroep
van initiatiefnemer Michel van Lieshout
naar de rechter was gestapt. De groep
is het niet eens met de plannen van
Wonen Limburg om tijdelijke woningen in het park te bouwen. Het gaat
om tien verplaatsbare woningen voor
éénpersoonshuishoudens.

Rond 16.00 uur ontving de politie
Peel en Maas de spoedmelding dat
een man uit een boom gevallen was
in Baarlo. Meerdere politiepatrouilles,
ambulances en het traumateam
werden daarvoor opgeroepen.
Volgens de politie was een 79-jarige
man tijdens kap- en snoeiwerk
zaamheden aan bomen in de Van
Montfortstraat van ongeveer vijf
meter hoogte van de ladder gevallen.
Terwijl de traumahelikopter onderweg

was, bood het ambulancepersoneel
eerste hulp.

Weiland Kasteellaan
De helikopter landde in een weiland
aan de Kasteellaan, aan de andere kant
van de Bosbeek. Het traumateam werd
vervolgens door de politieagenten opgehaald en naar het slachtoffer gebracht.
Deze is ter plaatse behandeld en met
nog onbekende verwondingen per helikopter naar het ziekenhuis vervoerd.
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Jongerenwerk in Peel en Maas

’We zijn er voor jongeren én de buurt’
In gemeente Peel en Maas zijn drie jongerenwerkers van welzijnsorganisatie
Vorkmeer actief. Ze geven onder andere voorlichting en brengen buurtbewoners en zogenaamde ‘hangjongeren’ met elkaar in contact. “We zijn geen
vrienden, maar ook geen ouders of politiemannen. Zie ons maar als grote
broers”, aldus jongerenwerker Vester Bergmans (31).
Waar jongeren zijn, zijn de drie
jongerenwerkers vaak ook.
“Wanneer we ons rondje maken door de
kernen, gaan we naar die plekken toe
waar meestal iets te doen is”,
vertelt Vincent Admiraal (31). “Zo komen
we in contact met de jongeren.” Samen
met collega’s Michel Geurtjens (31) en
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Vester gaat Vincent dagelijks op pad in
de gemeente. Elke jongerenwerker heeft
een paar kernen onder zijn hoede.
Vincent: “Alleen Panningen doen we
samen, omdat dat de grootste kern is.”
De insteek van het jongerenwerk is de
jeugd zelf na laten denken, zowel over
aandachtspunten waar ze aan moeten
werken als over hun positieve
eigenschappen. “We confronteren ze
met hun eigen gedrag, op een manier
die bij hen past”, aldus Vester.
“We willen niet hun beste vriend zijn,
maar we zijn ook geen politieagent of
ouder. De jongeren kunnen ons het beste
als hun grote broer zien.” Volgens de
heren speelt vertrouwen daarin een
grote rol. “Jongeren tussen de twaalf en
achttien jaar zijn op zoek naar hun eigen
identiteit”, aldus Michel. “Wij geven ze
een duwtje in de juiste richting. Door ze
te motiveren en stimuleren, kunnen ze
verder groeien.”

‘Kleine succesjes’
De thema’s waar jongeren mee
te maken kunnen hebben, zijn heel
divers. Vester, Vincent en Michel
ondersteunen bijvoorbeeld Grashoekse
jongeren om een nieuwe skatebaan te
realiseren in het dorp, geven voorlichting over drank, drugs en seks of
helpen jongeren met hun persoonlijke
uitdagingen. “Op het moment dat jongeren ons hun persoonlijke dilemma’s
toevertrouwen, hebben we al een
half jaar regelmatig contact met ze op
straat. Die band moeten we langzaam
opbouwen”, aldus Vincent. En daar
ligt nu juist de uitdaging van het werk
volgens Michel. “Vertrouwen is hetgeen
wat de jongeren vaak missen, zowel in

Michel Geurtjens, Vincent Admiraal en Vester Bergmans
zichzelf als in de maatschappij. Ze voelen zich buitengesloten en dragen daar
vervolgens zelf aan bij. Ze horen er niet
bij, denken ze. Maar ze horen erbij,
net als wie dan ook. Het is de taak van
jongerenwerk, eigenlijk een kunst, om
die onderlinge verbondenheid te realiseren.” Uiteindelijk moeten de heren
het naar eigen zeggen toch bij ‘kleine
succesjes’ houden. “We lossen geen
grote problemen op”, legt Vester uit.
“Jongeren helpen aan een bijbaantje,
info en advies geven over seksualiteit
en drugs bijvoorbeeld of een luisterend
oor bieden. Het zijn kleine dingen,

maar wel enorm waardevol. Die dingen
kunnen net het verschil maken.”

Begroet jongeren
gewoon eens
In tegenstelling tot wat hun functieomschrijving lijkt te zeggen, zijn de
heren er niet alleen voor de jongeren.
“We zijn er ook voor de buurt”, vertelt
Vester. “De jongeren weer verbinden met het dorp en de mensen uit
het dorp”, voegt Michel toe. Volgens
de jongerenwerkers weten mensen
soms niet wat ze met een groepje

jongeren aan moeten dat voor hun
deur rondhangt of op straat voetbalt.
“De juiste manier van benaderen, is
hierbij heel belangrijk”, legt Vincent uit.
“Begroet die jongeren gewoon eens als
je langsloopt. Soms willen ze gewoon
opgemerkt worden en uit de anonimiteit komen. Laat ze merken dat ze er
zijn in plaats van met een grote boog
om ze heen te lopen.”
Buurtbewoners, ouders en jongeren kunnen bij het jongerenwerk
van Vorkmeer terecht. Neem contact
met ze op via 077 307 73 50 of via
v.bergmans@vorkmeer.nl

Nog 44 statushouders op wachtlijst

Onderdak voor
78 statushouders in
gemeente
Gemeente Peel en Maas verwacht nog voor het einde van de maand
augustus 78 statushouders te hebben gehuisvest in de gemeente. Peel en
Maas heeft een taakstelling gekregen van de regering om voor heel 2016
122 statushouders onderdak te bieden. Dat betekent dat de gemeente van
september tot en met december nog voor 44 statushouders onderdak moet
regelen, zo liet de gemeente desgevraagd weten.
Het Centraal Orgaan opvang
asielzoekers (COA) maakte onlangs
bekend dat Peel en Maas in de tweede
helft van 2016 nog 68 statushouders
moet onderbrengen. “Die cijfers van
het COA kloppen dus niet”, laat een
woordvoerster van de gemeente
weten. “De cijfers van het COA liggen
een beetje achter op hoe het werkelijk
zit. Tot op heden zijn 55 statushouders
geplaatst. Momenteel wordt voor vijf
woningen een koppeling gemaakt met
het COA. Medio augustus volgt nog
minimaal één woning. Wij verwachten
voor eind augustus zo nog maximaal
23 statushouders te kunnen plaatsen.”
Statushouders zijn asielzoekers

die een verblijfsvergunning hebben
ontvangen en dus in Nederland mogen
blijven. Zij krijgen door de overheid
een woning aangewezen. De gemeentes in Nederland hebben vanuit de
regering allemaal een taakstelling
gekregen om een bepaald aantal
statushouders te huisvesten. Daarbij
is gekeken naar de grootte en het
inwoneraantal van de gemeente. Des
te groter de gemeente, des te meer
statushouders er gehuisvest moeten
worden. Onder andere door de oorlog
in Syrië zijn de laatste jaren veel
vluchtelingen naar Nederland gekomen. Veel van hen hebben inmiddels
een verblijfsvergunning gekregen.

PUZZEL

Sudoku
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Project Samen voor de Patrijs

Borden bij percelen voor
patrijzen
De werkgroep van het project Samen voor de Patrijs heeft onlangs bij percelen die speciaal zijn ingezaaid
voor patrijzen borden geplaatst. Het project is eerder dit jaar van start gegaan en heeft als doel om meer
patrijzen naar Peel en Maas te krijgen. “Maar de percelen zijn ook voor andere diersoorten heel interessant”,
laat de werkgroep weten.

nieuws 03

Politie zoekt dievegge in Panningen
De politie heeft op zaterdag 6 augustus een Burgernet-bericht de
wereld in gestuurd met de vraag om uit te zien naar een vrouw. De dame
zou even daarvoor een diefstal hebben gepleegd bij een tankstation in
Panningen. Het zou volgens het bericht gaan om een vrouw van ongeveer
40 jaar met een blauw T-shirt en een spijkerbroek aan en met donker
rood haar dat in een knot op het hoofd zat.
Een uur na het eerste bericht,
dat om 17.20 uur werd verspreid,
volgde nog een Burgernet-melding over
het incident dat de vrouw nog niet was
aangetroffen. De politie was woensdag
10 augustus nog steeds op zoek naar
de dame in kwestie. “We hebben haar
nog niet aangehouden, maar we weten
waarschijnlijk wel om wie het gaat”,

laat een woordvoerder van de politie
weten. “Ik sluit niet uit dat we op korte
termijn de dievegge aan kunnen
houden.”
De politie vraagt mensen die
meer informatie hebben over de
vrouw of de diefstal zich te melden. Dat kan door te bellen naar
0900 88 44.

Bevolkingsonderzoek
borstkanker
Panningen
Bevolkingsonderzoek Zuid staat vanaf donderdag 18 augustus met een
verplaatsbaar onderzoekscentrum voor borstkanker in Panningen. Inwoonsters krijgen hiervoor een persoonlijke uitnodiging.

Lowie Theeuwen, Jac Beurskens en Cep Smeets van de werkgroep plaatsten de borden
Er werden vier borden geplaatst,
zodat mensen kunnen zien dat op die
plek voor de patrijs gewerkt wordt.
“We hebben in totaal twaalf percelen
die met een speciaal kruidenmengsel
ingezaaid zijn voor het project”, aldus de
werkgroep. “We willen ervoor zorgen
dat er meer patrijzen komen, maar ook
voor onder andere de veldleeuwerik,
kwikstaartjes, bijen en andere insecten
zijn de percelen aantrekkelijk.”
De percelen liggen allemaal redelijk
dicht bij elkaar bij de Groeze in Beringe.
De stukken grond zijn afkomstig van
boeren en particulieren die gedeelten

van hun grond wilden afstaan voor het
project. “Het was niet handig geweest
als we percelen in bijvoorbeeld
Koningslust en Kessel hadden gehad”,
laat de werkgroep weten. “Die zouden
te ver van elkaar afliggen en dan zouden ze elkaar niet versterken. Dat is nu
wel het geval.”

Ervaring uit Aalte
Plattelandscoöperatie Peel & Maas
zag eenzelfde patrijzenproject in Aalte
in Gelderland en dacht dat het voor
onze gemeente ook een goed idee zou
zijn. Begin dit jaar begon de werkgroep

met het project. “De initiatiefnemers
uit Aalte kwamen langs om een presentatie te geven en hun ervaringen te
delen”, legt de werkgroep uit. “Zij zijn
al in 2013 gestart met hun project.
Met hun ervaring hebben we het project opgezet.”
De werkgroep in Peel en Maas
bestaat uit IVN Helden, WBE Helden,
Plattelandscoöperatie Peel & Maas en
enkele vrijwilligers. Het project wordt
gesteund door het Groenplatform.
Kijk voor meer informatie over de
werkgroep op de Facebookpagina van
Samen voor de Patrijs Peel & Maas.

Bevolkingsonderzoek
borstkanker Kessel en Baarlo
In Kessel start maandag 15 augustus het bevolkingsonderzoek borstkanker, dat door Bevolkingsonderzoek
Zuid wordt gecoördineerd. Ook Baarlose dames van 50 tot en met 75 jaar worden dit jaar in Kessel uitgenodigd
bij sportzaal Achter de Häöf.
Eén keer in de twee jaar worden
vrouwen tussen de 50 en 75 jaar
uitgenodigd om deel te nemen aan
het bevolkingsonderzoek borstkanker.
Volgens de landelijke richtlijnen gaat
het dit jaar om vrouwen die tussen
1941 en 1966 zijn geboren. Dames uit
Kessel en Baarlo met de postcodes
5991 en 5995 krijgen een uitnodiging.
Het onderzoek vindt plaats in een
verplaatsbaar onderzoekscentrum.
Deze staat vanaf maandag
15 augustus bij sportzaal Achter
de Häöf aan de Baarloseweg in
Kessel. Daar staat het tot medio
september. Omdat de gemeente

en Bevolkingsonderzoek Zuid geen
geschikte standplaats in Baarlo hebben
gevonden, worden ook die vrouwen in
Kessel uitgenodigd.

Geboren tussen 1941
en 1966
Door het onderzoek kan
borstkanker al in een vroeg
stadium ontdekt worden, wat de
kans op genezing volgens het
onderzoeksinstituut verhoogt. Dat kan
er voor zorgen dat een borstsparende
operatie mogelijk is. Ieder jaar wordt in
Nederland bij ongeveer één op de acht

vrouwen borstkanker vastgesteld.
Daarmee is borstkanker de meest
voorkomende vorm van kanker in
Nederland.
Het borstonderzoek bestaat
uit het maken van digitale
röntgenfoto’s van de borsten.
Speciaal opgeleide radiodiagnostisch
laboranten voeren het onderzoek
uit. Bevolkingsonderzoek Zuid werkt
met moderne apparatuur, waardoor
de bestralingsbelasting minimaal is.
Binnen twee weken na het onderzoek
volgt een schriftelijke uitslag en er
zijn geen kosten verbonden aan het
onderzoek.

Het risico op borstkanker is bij
vrouwen tussen de 50 en 75 jaar het
grootst volgens het onderzoeksinstituut. Daarom worden in Panningen
vrouwen van deze leeftijd en met de
postcodes 5981, 5984, 5985, 5986,
5987 en 5988 uitgenodigd aan deze
ronde van het onderzoek deel te
nemen. Het onderzoek wordt éénmaal
per twee jaar gedaan. Vanaf donderdag
18 augustus staat het onderzoekscentrum op het parkeerterrein aan het
Wilhelminaplein tegenover het
gemeentehuis in Panningen. Daar staat
het tot eind oktober.
Door het onderzoek kan borstkanker al in een vroeg stadium ontdekt
worden. Daardoor is de kans op genezing groter en kan dit ervoor zorgen dat
een borstsparende operatie mogelijk
is. Ieder jaar wordt in Nederland bij
ongeveer één op de acht vrouwen
borstkanker vastgesteld. Daarmee is

borstkanker de meest voorkomende
vorm van kanker in Nederland.

Schriftelijke uitslag
Het borstonderzoek bestaat uit
het maken van digitale röntgenfoto’s
van de borsten. Speciaal opgeleide
radiodiagnostisch laboranten voeren
het onderzoek uit. Bevolkingsonderzoek
Zuid werkt met moderne apparatuur,
waardoor de bestralingsbelasting
minimaal is. Binnen twee weken na het
onderzoek volgt een schriftelijke uitslag.

pantalons
Actie is alleen geldig
in augustus

2+1
GRATIS

geldt niet voor leer & suede

Tel. 077-3072462
www.vanhalstomerij.nl

Wist u dat…

• Op woensdagavond 7 september twee nieuwe trainingen
EIGEN KRACHT starten. In 6 bijeenkomsten gaan we aan
de slag o.a. met thema’s als ‘positief denken’, ‘grenzen
aanvoelen en aangeven’, ‘omgaan met feedback’. Er zijn
geen kosten aan verbonden. Verwijsbrief is niet nodig.
Interesse? Neem contact op met veerkracht@vorkmeer.nl of
telefonisch via 077-3077350 (vragen naar Inge of Wouter)
• Vorkmeer op zoek is naar vrijwilligers voor de
belastingservice, het invullen van aangiftes en aanvragen van
toeslagen.
• Vorkmeer nog plek heeft voor een stagiaire Social Work of
aanverwante opleiding. Voor meer informatie, neem contact
op via d.selen@vorkmeer.nl
Voor vragen of meer info, kijk op onze website of neem contact met ons op

info@vorkmeer.nl • 077 307 73 50 • www.vorkmeer.nl
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“Ut letste stukske is gelag”

Narda Kessels - Janssen

Panningen, * 21 juli 1929

Venlo, † 3 augustus 2016

echtgenote van Jos Kessels †


Geboren

Giel en Teun
2 augustus 2016

Gesterkt met het Sacrament der Zieken is overleden
ôs mam, oma en omi
Annemie en Jan †
Jelle en Tamara
Dion
Loes en Wiel
Mark en Kristel, Max
Paula en Martin, Vera
Tom en Mandy
Bart en Kim
Kees en Anita
Maurice en Ellen
Jannick en Janneke ♥
Wilma
Sandra en Jeroen
Leonie

Zoontjes van

De Baarlose studenten Edgar van Megen (23) en Bob de Vries (23)
vertrekken zondag 14 augustus met een aantal medestudenten van de
Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) op wereldreis. Ze reizen in tachtig dagen de wereld rond op een zelf ontworpen elektrische motor.

Ralf van Heugten en
Mieke Heines
Baarskampstraat 35
5995 AT Kessel


Geboren

Roos

2 augustus 2016
Dochter van
Esther Engels
en Pieter Joosten
Hoekerstraat 26
5987 AN Egchel

Familie Janssen
Familie Kessels
Correspondentieadres:
Familie Kessels
Past. Van Basten Batenburglaan 14
5986 CB Beringe
De afscheidsdienst heeft dinsdag j.l plaatsgevonden
in crematorium ‘Venlo.’
Speciaal een woord van dank aan de medewerkers
van Groene Kruis thuiszorg voor alle liefdevolle hulp.
Fien Bos Uitvaartzorg

Onze mam,

Mien Janssen-Scheres
Bedankt voor de hartverwarmende belangstelling,
in welke vorm dan ook, bij het overlijden van
mijn lieve vrouw, onze moeder, oma en superoma

is vandaag
80 jaar geworden!

Van harte gefeliciteerd. XXX

Leen Sonnemans – Kleuskens
Maasbree Aug 2016
De Drost 6
Piet Sonnemans, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.
De zeswekendienst vindt plaats op zondag 14 aug om 10.00 uur
in de H. Aldegundiskerk te Maasbree .

Fien Bos
Uitvaartzorg

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

Met vuul leefde dinke we nog elke daag aan

www.fienbosuitvaartzorg.nl

Wiel Berkers
14-8-2011 - 14-8-2016
5 joar bisse oet os leave,
5 joar woar zien ze gebleve,
Het liekt allemoal nog zoe dichbeej.
Wiel/Pap/Opa dich bis alteed beej os.
Mien Berkers-Gerris
Kinderen & kleinkinderen.

Kersen. Te koop elke dag overheerlijke
verse zoete kersen en pruimen.
Lange heide Maasbree. Geopend van
7.30 tot 22.00. Info 06 42 34 82 63.
Opruiming Guapa Mode
Zaterdag 13 Aug. grote opruiming
bij Guapa Mode. Alles voor € 10,op is op! Open vanaf 12.00-16.00.
St. Vincentiusstraat 23 Panningen.
See you @ Guapa Mode.

Op een elektrische
motor de wereld rond

Alles voor uw feest, ook frietwagen
aan huis en evenementen.
PartyServiceBever tel. 06 12 54 76 38.
Te koop nieuwe vastkokende
aardappelen/frieslanders/vele
soorten vollegrond en kasgroenten,
nu volop courgette en knolvenkel
€ 0.50 per st. Kwekerij Brummans,
Vosberg 16a Panningen.
Maandags gesloten.

Deskundig & betrokken

tel. 077-3078642

www.janssenuitvaart.nl

Op zoek naar professioneel kleur- en/
of interieuradvies, of een compleet
en praktisch interieurplan? Jacqueline
Janssen van Sfeer en kleur@home
werkt graag samen met u aan de plek
waar u zich thuis voelt. Voor meer
informatie www.sfeerenkleur.nu of bel
Jacqueline: 06 29 36 38 77.
Te koop mooi gelegen vrijstaand
chalet te Velden. Tel. 06 81 99 56 17.

Edgar van Megen en Bob de Vries met één van de elektrische motoren.
In totaal gaan 23 studenten, in drie
teams, verdeeld over zeven bussen
in tachtig dagen de wereld rond met
elektrische motoren. Ze leggen ruim
40.000 kilometer af, in de voetsporen van
het verhaal van de Franse schrijver Jules
Verne. “We willen hiermee elektrisch
transport promoten”, vertelt Edgar.
De Baarlonaar studeert elektrotechniek
(Electrical Engineering) aan de TU in
Eindhoven. Hij maakt deel uit van het
technische team van project STORM, zoals
de wereldreis is genoemd, samen met
studie- en dorpsgenoot Bob. Hij studeert
Software Science. Ze rijden niet, maar zijn
verantwoordelijk voor de techniek van de
motoren. “Het idee om deze wereldtour
te gaan doen, ontstond een paar jaar
geleden”, aldus Edgar. “Onze professor
van de universiteit was ambassadeur van
de 80 Day Race, die in april volgend jaar
gaat starten. Toch besloten we zelf een
soortgelijke race op te zetten.” Het team
was van mening dat er al veel reclame
wordt gemaakt voor elektrische auto’s,
maar dat het uiterlijk van de voertuigen
nog vaak te wensen overlaat. “Met uitzondering van Tesla, want zij weten wel
hoe ze een mooie auto moeten maken”,
aldus Edgar. “Wij wilden echt een cool,
elektrisch voertuig maken en besloten
voor een motor te gaan.”

Vijfhonderd
kilometer per dag
De reis van de studenten is geïnspireerd door het verhaal van Phileas Fogg.
Hij wordt in het verhaal van Jules Verne
voor gek verklaard als hij beweert in
tachtig dagen de wereld rond te kunnen
reizen. “Mensen verklaren ons nu voor
gek dat we met elektrische motoren
deze reis gaan maken”, vertelt Edgar.
Het team achter project STORM Eindhoven
ontwikkelde naar eigen zeggen de eerste
elektrische toermotoren van de wereld
die op één pakket batterijen meer dan

Vragen over je liefdesleven? Kijk op
www.betrouwbaarmedium.nl voor
antwoorden op je levensvragen!
www.hulpaanhuislimburg.nl
Zoekt u hulp in de huishouding?
Of ondersteuning bij mantelzorg?
Kijk op onze site of bel 077 467 01 00.
Wespenbestrijding
bel 06 39 02 22 51. Constant Plaagdier
Preventie Panningen.

500 kilometer per dag af kunnen leggen.
Er gaan drie pakketten batterijen mee die
gewisseld kunnen worden en onderweg
bij de lokale bevolking worden opgeladen. Daarbij gaan er twee motoren mee
op wereldreis. Eén waarop wordt gereden en een reservemotor. Bob: “Mocht
er onderweg iets gebeuren met een
motor, dan kunnen we ze omruilen
zonder de reis te hoeven onderbreken.
Ze zien er robuust uit, maar een ongeval
ligt natuurlijk altijd op de loer. En risico’s
zijn er altijd. Deze motoren hebben we
zelf gemaakt. Dus hoe vaak we ze zelf
ook getest hebben, ze zijn nooit zo goed
als de motoren die in de winkel staan.”
Toch hebben de heren alle vertrouwen
in de motoren. “We zijn twee jaar bezig
geweest met dit project, dus we moeten
er wel in geloven, anders waren we hier
nooit aan begonnen”, aldus Bob.

Droom van iedereen
De reis begint in Eindhoven en
gaat via een deel van Oost-Europa via
Turkije naar het Midden-Oosten. Na Iran,
Oezbekistan, Kazachstan en China gaat
de route na een vlucht verder door de
Verenigde Staten. Vanuit New York vliegt
het team naar Parijs, vanwaar de reis op
1 november in Eindhoven weer eindigt.
“We kijken er enorm naar uit”, aldus
Bob. “We zien ineens heel veel van de
wereld en dat in slechts tachtig dagen”,
aldus Bob. “Het lijkt me leuk om te zien
hoe mensen elders op de wereld zijn en
leven. Ook ben ik benieuwd wat ze van
ons project vinden. En dat we deze reis
op een zelfgemaakte motor maken, is al
helemaal gaaf.” Edgar sluit zich bij hem
aan: “Een wereldreis maken. Dat is toch
de droom van iedereen?”
De studenten vertrekken zondag
14 augustus vanuit Eindhoven op
wereldreis. Hun ervaringen zijn te volgen via de website
www.storm-eindhoven.com
Foto: Bart van Overbeeke

Nieuwe oogst appels & peren
V.a. vrijdag 12 aug. zijn er nieuwe
oogst appels/peren/pruimen te koop
bij Fruitbedrijf Kessels. Beekstraat 70
in Panningen. 077 307 57 56.
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.
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Brandweer zet historische plaatjes online

‘We hebben duizenden foto’s hier liggen’
Op de Facebookpagina van de brandweer van Panningen komen normaal alleen foto’s van recente gebeurtenissen voorbij. De afgelopen tijd kwamen er echter vooral oude plaatjes online. Foto’s van branden en ongelukken die
soms wel tot 75 jaar geleden gebeurd zijn. Postcommandant van de kazerne Panningen Perry Madou is verantwoordelijk voor de nostalgische, digitale plaatjes.
“We hebben echt duizenden foto’s
hier op de kazerne liggen”, vertelt
beroepsbrandweerman Perry. “Dozen
vol met mappen, fotoboeken en losse
afbeeldingen. Ik ben ook verantwoordelijk voor de oefeningen van de
brandweer hier en in de zomer zijn er
geen oefeningen, dus heb ik wat tijd
over. Die tijd gebruik ik om door de
foto’s te spitten en de leukste in te
scannen en op onze Facebookpagina te
zetten.” De brandweer gebruikt de
foto’s als naslagwerk en bij evaluaties
van de uitrukken. Perry: “En het is een
stukje herinnering natuurlijk.”
Zo zijn er verschillende plaatjes te
zien van het moment dat het bedrijf
Eurohome op het industrieterrein van
Panningen volledig afbrandde in 1980.

“Ik kom zelf uit Panningen en ik weet
nog wel dat ik toen als mannetje van
tien jaar de hele dag daar ben gaan kijken”, vertelt Perry. “Dat was een grote
meubelzaak die helemaal is afgebrand.
Misschien ben ik toen wel ’aangestoken’ met het brandweervirus.”

Bouwens twee keer
in brand
Ook de brand die het Bouwens in
1989 tot de grond toe afbrandde, is terug
te vinden. “Dat was al de tweede keer
dat de school in de as ging”, vertelt Perry
die al 23 jaar bij de brandweer zit. “In de
jaren 70 was het volgens mij ook al een
keer gebeurd. In 1989 waren er twee
brandhaarden, dus ik acht de kans groot

dat de brand toen is aangestoken. Er is
naar mijn weten niemand voor opgepakt
toen. Misschien dat we nu nieuw licht op
de zaak kunnen schijnen.”
Vele gebeurtenissen van de
brandweer Panningen komen voorbij
op de Facebookpagina. Een speeltoestel dat in 2000 in brand stond aan de
Koninginnelaan in Panningen, verkeersongevallen in Helden en Beringe in
1997 en 2000, een bedrijfsongeval bij
Heembeton in Beringe in 1986, maar ook
de brand die er in 1939 voor zorgde dat
de Boerenbond een nieuw pand moest
bouwen komt voorbij. “Als er leuke foto’s
van zijn en het is ethisch verantwoord,
zet ik ze op Facebook”, vertelt Perry.
Nog steeds maakt de brandweer
van vrijwel alle uitrukken foto’s.

Tegenwoordig worden die echter
digitaal opgeslagen en zijn er geen
dozen meer nodig. “Nu heeft iedereen
een telefoon waar je foto’s mee kunt
maken”, vertelt Perry. “Dat maakt
het wat makkelijker om te ordenen.
Toen we nog geen digitale fotocamera’s hadden, hadden we altijd een fototoestel in de wagen liggen. Elke keer
als we foto’s gemaakt hadden, brachten we het toestel naar de fotograaf
om de plaatjes af te drukken en deden
we er een nieuw rolletje in. Zo hadden
we altijd vrij snel de beschikking over
de foto’s.”

Slachtoffer foto’s
nooit gezien
De brandweer kreeg al verschillende reacties op de Facebookberichten.
“De vader van één van de korpsleden
kon zich bijvoorbeeld de brand bij
Eurohome nog als de dag van gisteren

herinneren”, vertelt Perry. “Ik kreeg
ook een berichtje van een jongen die
in 1997 betrokken was bij een zwaar
auto-ongeluk op de Molenstraat in
Helden. Hij had in de auto gezeten en
had nog nooit de foto’s gezien die er
gemaakt waren. Ik heb hem toen nog
gewaarschuwd dat het heftige beelden
waren, maar hij wilde ze graag hebben.
Toch opmerkelijk dat hij bijna twintig
jaar later alsnog de foto’s te zien krijgt.”
Met de Facebookberichten wil de
brandweer meer aandacht creëren voor
het werk dat ze doet, legt Perry uit.
“Het is steeds moeilijker om mensen
te vinden die bij de brandweer willen
komen. Met het profileren op Facebook
hopen we personen warm te krijgen
om zich aan te melden. Vrijwel ieder
korps in de regio heeft nog mensen
nodig, dus aanmelden kan altijd.”
Kijk voor meer historische foto’s op
de Facebookpagina van de brandweer
Panningen.

De brand waarbij café Naus in Grashoek volledig afbrandde. De brandweerlieden droegen nog plastic, gele jassen, 1979

Het Bouwens van der Boijecollege brandde in 1989 tot de grond toe af

De brand bij Eurohome op het industrieterrein in Panningen, 1980

Het gebouw van de Boerenbond in Panningen brandde in 1939 volledig af
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Zomer in Peel en Maas
De zomervakantie in Peel en Maas is begonnen. Het is tijd om met vrienden een terrasje te pakken, samen te gaan zwemmen of lekker te wandelen. De zomer staat vaak
ook in het teken van op vakantie gaan. Terwijl de een met zijn gezin naar een camping in Zuid-Frankrijk rijdt of met vrienden de beest uit hangt in Spanje, blijft de ander
thuis om in de eigen gemeente van de zomerperiode te genieten. HALLO Peel en Maas vraagt toeristen waarom naar deze regio komen. Ook laten we deze zomer zien welke
pareltjes van plekken in Peel en Maas de moeite waard zijn om te bezoeken en vragen we inwoners welke plek in de gemeente zij aanraden aan toeristen.

Pareltjes van Peel en Maas
4/8

Karakterwijn in Egchel

Met weekmarkten, straattheaters, natuurgebieden, streekproducten en verschillende culturele juweeltjes is
Peel en Maas een bruisende gemeente. Eigenlijk is er te veel te doen om op te noemen. In deze serie lichten we
daarom een aantal pareltjes in onze gemeente uit die de moeite waard zijn om eens te bezoeken. In de vierde
aflevering wijngaard Karakterwijn in Egchel.
Kijk voor meer foto’s
op www.hallopeelenmaas.nl

Veertig jaar geleden werd Hans
Schers (58) uit Egchel via de vader
van een vriend op het spoor
gebracht van wijn en alles wat
daarmee te maken heeft. “In 1976
ben ik in Helden begonnen met
een aantal wijnstokken”, vertelt
Hans. “Daarna heb ik nog op
verschillende andere plaatsen
gewoond, waar ik deze hobby ook
voortgezet heb. In 1987 ben ik hier
Alléén
geldigkomen
op 21, 22 wonen
en 23 julien in 1988
in Egchel
heb ik de eerste honderd wijnstok-

ken geplant. De huidige wijnstokken
bestaan uit twee soorten wijnrassen en
zijn in 2003 geplant. Inmiddels telt de
wijngaard 520 stokken, waarvan
vijfhonderd stokken Regent en twintig
stokken Reberger.”

Vinologendiploma
Toen Hans besloot om verschillende wijncursussen te volgen, begon
zijn hobby serieuzere vormen aan te
nemen. “Inmiddels ben ik in het bezit
van het vinologendiploma en maak

Weekendpakker do vr za

Weekendpakker
Weekendpakker do
dovr
vrza
za
Alléén geldig op 11, 12 en 13 augustus
Alléén geldig op 11, 12 en 13 augustus

VOORDEEL
VOORDEEL
VERPAKKING

VERPAKKING
PLUS
BBQ
grillschotel
Per kilo

KILO

PLUS
Shoarma
49of gyros

11.99

9.
3.99

900 GRAM

Openingstijden:
ma - do 8.00 -ma-do
20.00 | vr8.00
8.00 - 21.00
| za 8.00
19.00 |-zo21.00
10.00 - 17.00
Openingstijden:
- 20.00
| vr- 8.00

900 GRAM

Per 900 gram
5.29 - 7.19

GRAM
Gommans
Winkel900
| Plusweg
1 | Plusstad34
| | Helden |
Gommans
| Kaupmanshof

PLUS Shoarma
PLUS
Shoarma
of gyros

ofPergyros
900 gram

3.
3.

99
99

Kaupmanshof 34 | Helden

Per
900 gram
5.29-7.19
Openingstijden: ma - do 8.00 - 20.00 | vr 8.00 - 21.00 | za 8.00 - 19.00 | zo 10.00 - 17.00
5.29-7.19
Openingstijden: ma - do 8.00 - 20.00 | vr 8.00 - 21.00 | za 8.00 - 19.00 | zo 10.00 - 17.00

Gommans | Kaupmanshof 34 | Helden |

Gommans | Kaupmanshof 34 | Helden |

Baarlosestraat 4 Maasbree www.nienshoreca.nl 077-465 2219

ik deel uit van het bestuur van de
Verenigde Vinologen Nederland (VVN)”,
legt hij uit. “Dit is een onafhankelijke,
landelijke vakvereniging van wijnspecialisten waarvan personen met de
titel Vinoloog van de Wijnacademie lid
kunnen worden. Binnen deze vereniging organiseer ik onder andere de
nascholing voor vinologen en bepaal ik
mede het programma van de nascholing. Hoewel het in de loop der jaren
serieuzer is geworden, is het wel nog
altijd een hobby.”

Als Registervinoloog heeft Hans
zeer veel kennis over wijn. “Naast een
basisproeverij waarbij een rondleiding
door de wijngaard, presentatie over
het proces van druiven tot wijn en een
proeverij centraal staan, verzorg ik ook
wijnproeverijen op maat”, aldus Hans.
“Tijdens een wijn-spijsproeverij geef ik
aandacht aan de interactie tussen de
smaakprofielen van de gerechten en
de wijn. Hierbij is het belangrijk om te
weten dat het smaakprofiel van een
bepaalde wijn een vast gegeven is
en het smaakprofiel van gerecht een
gegeven is waarmee je kunt schuiven.
Eigenlijk pas ik daarom altijd het eten
aan op de wijn, en niet andersom, wat
wel meestal in Nederlandse restaurants
gebeurt.”
Bij Karakterwijn staat de beleving
bij wijn voorop. “Met de proeverijen
vind ik dat de ambiance, stemming en
persoonlijke voorkeur een belangrijke
plaats in moeten nemen. Er wordt hier
daarom ook geen enkel wijnglas ingeschonken met wijn zonder dat er iets
bij verteld wordt”, vertelt Hans lachend.

Eigen geproduceerde
wijnen
Tijdens de proeverijen serveert
Hans niet alleen wijnen uit Nederland
en het buitenland, maar ook eigen
geproduceerde wijnen. “Ieder jaar
maken we gemiddeld zo’n vijfhonderd
liter biologische rode wijn”, legt Hans
uit. “Het proces begint in de winter
eigenlijk al, maar vanaf midden april
ontwikkelen langzaamaan de eerste

bloemtrosjes. Later wanneer het
druiven zijn geworden, kleuren ze
blauw en gaan de suikers vanuit
de plant naar het fruit. Wanneer
de suikers en zuren in balans zijn,
dan worden de druiven geoogst.
Dit is meestal begin oktober, maar
dat blijft afhankelijk van het weer.
Daarna moeten er nog een vele
andere handelingen worden verricht
aangaande het wijnmaakproces.”

Eten aanpassen op
de wijn
Gedurende het verwerken van
druiven tot wijn, zijn er duizenden beslissingsmogelijkheden om
bepaalde dingen juist wel of niet
te doen. Hans: “Dit heeft uiteraard
invloed op de smaak van de wijn.
Ook het weer is daar van invloed op.
2009 is een voorbeeld van een mooi
egaal jaar. Er was voldoende zon en
genoeg regen op de juiste momenten, wat een meer dan voortreffelijke wijn opleverde. Echter, in veel
jaren zijn er extremen in het weer
en dat is de belangrijkste factor voor
een wijn, die daardoor ieder jaar
toch weer anders smaakt. En dat is
nu precies wat er zo uitdagend aan
is, om ook van mindere jaren een
goede wijn te maken.”
Kijk voor meer informatie op
www.karakterwijn.nl
Weet u ook een leuk pareltje in
Peel en Maas? Mail uw tip dan naar
redactie@hallopeelenmaas.nl

HALLO in
Alicante
De Baarlose Luciënne Jacobs
(links) en Marloes Görtz waren
in juli acht dagen in het
Spaanse plaatsje Chinorlet,
op een klein uur rijden van de
badplaats Alicante aan de Costa
Blanca. Daar genoten ze met
hun vriendjes Stan Teurlings en
Robbert van Soest en vrienden
Evert Beurskens, Boy Hendriks,
Tim Hermans en Vincent
Kirschbaum van het zwembad
bij hun villa, de zon en het
lekker eten dat de Spaanse
keuken te bieden heeft.
Maar de vakantie was volgens
Luciënne en Marloes niet
compleet zonder HALLO Peel en
Maas gelezen te hebben naast
het zwembad.
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Naar Peel en Maas

HALLO op Seefest
Een Beringse delegatie heeft op vrijdag 5, zaterdag 6 en zondag 7 augustus een bezoek gebracht
aan het Duitse festival Seefest. Jelle Maessen, Anke Maessen en Fleur Jacobs namen een kijkje bij het
evenement dat georganiseerd wordt door de 5x Beringen-vereniging uit het Duitse Behringen, dat in
het noorden van het land ligt. De drie inwoners van het Nederlandse Beringe keken tussen de optredens door nog even snel in de HALLO bij het festival aan het Brunaumeer.

Varen met HALLO

‘Tijd voor een terrasje’
In de zomervakantie interviewt HALLO iedere week reizigers op de veerponten tussen Baarlo en Steyl of Kessel
en Beesel. Waar gaat de reis naartoe?

Wanneer de veerpont aanmeert in
Steyl komt een grote groep fietsers het
veer op, onder wie John Rutten (66)
uit Belfeld. Samen met zijn broers en
zwagers is hij onderweg naar Baarlo.
“We hebben al een aantal kilometers
achter de rug, dus het wordt hoog tijd

voor een hapje en een drankje op een
terras”, vertelt John lachend. “Ik denk
dat we even een pauze inlassen bij
Café Centraal in Baarlo, daar komen
we namelijk wel vaker.” Als John niet
met zijn broers en zwagers op pad is,
gaat hij ook vaker met zijn vrouw op

pad. “We pakken dan ook meestal het
veer en gaan dan ergens wat fietsen.
Zo zijn we onlangs nog bij een
tuincentrum in Maasbree geweest.”
Voor nu maakt het gezelschap zich op
voor een kleine versnapering in
kastelendorp Baarlo.

‘Omgeving doet me
denken aan thuis’
Voor haar tentje zit Anu Cuijpers
(52) uit Ede te genieten van het
mooie weer. Wat ze leuk vindt aan
deze omgeving? “Jullie accent is zo
leuk.” Dat is niet het enige wat Anu
naar in Peel en Maas trekt. Ze komt
oorspronkelijk uit Finland en herkent
in de Heldense Bossen veel van haar
thuisland. “Die hoge bomen van hier
doen me denken aan thuis.”
Samen met haar partner en zoon van
elf is ze voor de eerste keer op

bezoek in Peel en Maas. “Ik houd niet
van grote steden, maar van rust.
Niet te veel activiteiten ondernemen
en rustig aan doen. Daarnaast is dit
niet al te ver weg van thuis en hier
heb je hetzelfde weer als in België en
Duitsland. Veel voordelen dus.”
Het bevalt goed in de gemeente.
“We hebben al afgesproken dat we
volgend jaar weer terugkomen hier.
Dan weet je ook hoe alles werkt in de
omgeving, dat is wel handig.”
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Bespreking Poll week 30

Ik ben blij dat Pokémon Go er is
De poll over het nieuwe spelletje Pokémon Go kreeg een vrij duidelijke
winnaar. 61 procent van de stemmers gaf aan niet blij te zijn dat het interactieve spel op de markt is gekomen. De kans is groot dat de stemmers het spel
gevaarlijk vinden. Al verschillende keren kwam in het nieuws dat mensen niet
goed op de weg en op andere personen letten terwijl ze het spel aan het spelen
zijn. Dat kan gevaarlijke situaties opleveren. Kinderen letten alleen maar op hun
schermpje van de telefoon en kijken niet uit bij het oversteken van de weg.

Ze hebben alleen maar aandacht voor het spel en de pokémons die ze kunnen vangen. Toch kan het spel ook positief opgevat worden. In plaats van alle
computerspelletjes waarbij de jeugd thuis achter de pc blijft zitten, zorgt dit spel
ervoor dat kinderen naar buiten gaan. Ze wandelen vele kilometers, want dat
helpt hen verder in het spel. Dit spel kon wel eens de toekomst van gamen zijn.
Wellicht dat we over een paar jaar helemaal gewend zijn aan dit soort spelletjes en dat niemand er meer raar van opkijkt.

Over 10 jaar rijdt iedereen in een elektrische auto
eens/oneens > www.hallopeelenmaas.nl

Twee Baarlose jongeren gaan de komende tijd met een team mee dat
in tachtig dagen de hele wereld gaat rondreizen op een elektrische motor.
Daarmee willen ze het gebruik van elektrische vervoersmiddelen promoten.
De elektrische auto’s hebben de toekomst, dat is gewoon zo.
Iedereen wordt zich bewuster van het milieu en het wordt tijd dat we echte
stappen zetten richting een schoner milieu. De opmerking ‘in andere landen
letten ze er ook niet op’ snijdt natuurlijk geen hout. We moeten bij onszelf
beginnen en niet kijken naar andere landen. We hebben een plicht tegenover

volgende generaties. Aan de andere kant is het zo dat als ze willen dat we
hier allemaal elektrisch gaan rijden, er toch eerst iets aan de prijs van die
auto’s moet gebeuren. Er is wel wat keus in auto’s, maar ze hebben allemaal
gemeen dat ze behoorlijk prijzig zijn. Iedereen denkt graag aan het milieu,
maar het moet ook te betalen zijn. Daarbij is het zo dat het geluid van
benzineauto’s veel mooier is dan van elektrische wagens. Daar moet eerst
iets aan gebeuren.
Over 10 jaar rijdt iedereen in een elektrische auto. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 31) > Vernielers van monumenten moeten op een alternatieve manier gestraft worden
> eens 75% oneens 25%

Zomerbar in centrum
Panningen
Om niet elke nacht weer met allerlei materialen te moeten slepen van
de buitenbar, besloot DOK6 in Panningen dit jaar een nieuw concept uit te
proberen. Sinds vrijdag 15 juli heeft het café een container buiten staan die
dienst doet als bar. Al drie weekenden op rij doet de container zijn werk
naar behoren, vertelt Martine Peeters van DOK6 Horeca.

Varkensboerderij

Stap in de stal in
Panningen
De zichtstal van varkensboerderij Op den Haegh aan de Heibloemse
weg in Panningen is sinds kort iedere dag te bezoeken. Vanuit de
skybox en andere zichtlocaties is het varkensbedrijf te bekijken voor
belangstellenden om zo een beter beeld over hedendaagse varkensboerderijen te krijgen.
Bij de zichtlocaties zijn informatiepanelen geplaatst die informatie
geven over de verschillende groepen
varkens. Het bedrijf is iedere dag
tussen 10.00 en 18.00 uur te

(Stomerij de Kim)
is gesloten van
15 augustus t/m
29 augustus.
Veldstraat 29 Helden
tel. 077 - 306 15 07
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bezoeken. Neem voor een excursie
onder begeleiding contact op met
Plattelandscoöperatie Peel & Maas via
077 307 17 44 of stuur een mail naar
info@plattelandscooperatie.nl
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• (zwem)vijvers en waterpartijen
• tuinaanleg en -onderhoud
• tuinontwerp en sierbestrating
• speciaalzaak voor tuin en vijver
Baarloseweg 20 • 5988 NM Helden
077-3071962 • www.tuinhelden.nl

Het scheelt behoorlijk wat werk ten
opzichte van vorig jaar, zegt Martine.
“Toen hadden we een buitenbar die
gedeeltelijk gemaakt was van kratjes.
Dat zag er leuk uit en de bar beviel
uitstekend, maar we waren elke keer
twee uur bezig met het opbouwen en
afbreken van die bar. Daarom zijn we
begin dit jaar gaan brainstormen over
iets nieuws. Toen kwam de container
ter sprake.”
In het begin lachten ze nog om
het idee, maar na wat meer overleg
besloten ze dat het misschien toch
iets kon worden. Martine en vooral
Lucas en Geert Peeters gingen op zoek
en kwamen tot de conclusie dat het
haalbaar moest zijn. “Het was wel
lastig om een geschikte container te
vinden”, vertelt Martine. “Ze zijn best
duur en niemand heeft ze zomaar
staan. Uiteindelijk hebben we er eentje gevonden. Die was in slechte staat,

dus hebben we hem zelf helemaal
opgeknapt.”
De container was al ingericht als
bar, maar er moest nog het nodige aan
gebeuren. “Hij zag groen van de algen
en de tap- en koelinstallaties waren
zwaar verouderd”, vertelt Martine.
“Toen hebben we met de brouwer
afgesproken dat we het logo van de
Arcense brouwerij erop zouden zetten
als zij ons zouden helpen. Die hebben
er voor gezorgd dat er nieuwe leidingen en tapkranen in kwamen.”
De vergunning werd aangevraagd
bij de gemeente en tot het eind van
de zomer mag de bar bij DOK6 blijven
staan. Daarna gaat hij in opslag en is
hij te huur. “We hebben al ideeën om
hem volgend jaar weer te vernieuwen.
Ik heb al dingen gehoord over een
tuintje op het dak en een dj die vanuit
daar zijn plaatjes draait, maar dat zien
we volgend jaar wel weer.”

Thuiszomer
Zon, zee, strand. De drie
begrippen die vrijwel ieder
mens gebruikt om de ultieme
vakantie te beschrijven.
Want zonder die stralende bol
in de lucht, het geluid van de
oceaan en het gevoel van zand
tussen de tenen is een vakantie niet compleet. Maar vakantie in eigen land?
Ammenooitniet!
Het liefst vieren we vakantie
ergens ver van huis, waar het
kwik negen maanden van het
jaar niet onder de vijfentwintig
graden komt, een cocktail
slechts drie euro kost, mensen
een andere taal spreken en niets
uit de omgeving je doet denken
aan thuis. Even helemaal weg.
Toegegeven, er is niets heerlijker
dan dat. Even die figuurlijke accu
opladen. Elk mens heeft
vakantie nodig. Maar moet dat
per se ver weg?
Ikzelf ging vroeger bijna
nooit met mijn ouders op
vakantie in het buitenland.
Vóór mijn zeventiende was ik
nog nooit in Zuid-Frankrijk,
Spanje of Italië geweest.
Mijn ouders, zusje, broertje en ik
vierden vakantie in Zeeland en
zwommen in de Noordzee.
We sliepen in de Brabantse
bossen en gingen onbekende
dorpjes langs. We bezochten
pretparken, aten ijsjes en
speelden spelletjes totdat het
bedtijd was. En wat hadden we
een fantástisch weer.
Er is niets mis met de zomer
thuis doorbrengen. We hebben
al een ware hittegolf achter de
rug en de buienradar heeft het
ook een paar keer goed mis
gehad. En met een beetje geluk
worden we eind augustus,
begin september nog eens
getrakteerd op fantastisch
zomers weer. Strandbedje uit de
schuur, bikini aan, leesboek erbij
en een zelfgemaakte cocktail in
de hand. Diepvries vol met ijsjes,
barbecueën met vrienden en tot
laat buiten zitten met een
glaasje wijn. Afspeellijst met
Spaanse muziek en het vakantiegevoel is compleet. Laat die
thuiszomer maar komen!
Kim
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Negentiende editie Nachtcross

Crossen in het donker in Kessel
In Kessel stond op zaterdag 6 augustus weer de jaarlijkse Nachtcross op het programma. Ruim tweehonderd deelnemers probeerden weer eeuwige roem binnen te slepen bij de negentiende editie van de race. Veel van de coureurs
denken niet eens aan het podium, maar willen vooral de finish halen. En na afloop is de feesttent een gewilde
afsluiter van de zware race.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallopeelenmaas.nl

is om de race uit te rijden. Het is vooral
de sfeer eromheen die de mensen
trekt. De saamhorigheid die er heerst
onder de coureurs is voldoende voor
een geslaagde dag.”
Veel van de coureurs komen uit
Peel en Maas en omstreken, vertelt
de 22-jarige Rick uit Helden. “Er zijn
er altijd veel uit Baarlo en Kessel”,
weet hij. “Ik kom zelf al zo’n vijftien
jaar hier, maar ik rijd niet mee. Ik kijk
liever en dan ’s avonds de feesttent
in. Een vriend van me doet wel mee,
maar zijn auto is kapot. Ik weet niet of
hij de race gaat halen.”‘Belangrijkste is
uur vol maken’

‘Belangrijkste is uur
vol maken’

Negentig crosswagens stonden om
21.00 uur in Kessel klaar om zo veel
mogelijk rondjes te rijden in een uur
tijd. Coureurs uit onder meer Baarlo,
Panningen, Egchel, Kessel en Helden,
maar ook Someren-Eind, Hout-Blerick
en Neer probeerden de race uit te

rijden. De supporters stonden rijen dik
naast het parcours om het geluid van
de motoren en het opspattende zand
van dichtbij mee te maken.
Op het naastgelegen rennerskwartier was het een halfuurtje voor de race
nog een chaos met wagens die gerepa-

reerd moesten worden en al opgeroepen waren om zich op te stellen
voor de start. Er werd druk gesleuteld
om toch maar dat uur vol te maken.
“De meesten doen niet mee om te
winnen”, vertelt meervoudig deelnemer Lowie uit Egchel. “Het belangrijkste

Lindeboom Cup-toernooi VV Baarlo
Op sportpark De Meeren in Baarlo vindt zaterdag 13 augustus de derde editie van het mini-voetbaltoernooi om
de Lindeboom Cup plaats. Behalve teams uit Baarlo doen ook elftallen van voetbalverenigingen VV Helden,
VV Kessel en RKSVN uit Neer mee.
Aan het toernooi nemen de eerste
teams van de voetbalclub deel. Het
toernooi wordt sinds 2014
georganiseerd en vindt om beurten
plaats bij één van de deelnemende
clubs. Tijdens de eerste editie ging
Baarlo er met de beker vandoor. Vorig
jaar werd het voetbalteam van HBSV
Hout-Blerick eerste, maar deze ploeg
heeft zich teruggetrokken uit de
wedstrijd. De Heldense voetbalclub is

daarvoor in de plaats gekomen.
Het mini-toernooi wordt gehouden ter voorbereiding op de nieuwe
competitie. Ook wordt het door trainers
gezien als een proef om de beschikbare
spelers ‘uit te testen’ en nieuwe aanwinsten zich te laten bewijzen.

Zes wedstrijden
In totaal worden er zes wedstrijden
van een half uur gespeeld op twee

Toen de omroeper de namen van
alle coureurs had opgenoemd en nog
een keer publiekelijk had benadrukt dat
de baanofficials bij de jurywagen honger hadden en een broodje frikandel
wel zouden lusten, gingen de negentig
deelnemers van start. Een kwartier
voor het einde werd nog een tussenstand doorgegeven en daarna was
het goed opletten voor het publiek.
“Daarna wordt er niets meer gemeld
door de wedstrijdleiding”, legt voorzitter van het evenement Twan Colbers
uit. “Op die manier is het nog spannend wie er gewonnen heeft. Na afloop
komen de baanofficials bij elkaar en
kunnen er nog strafrondjes worden
uitgedeeld aan coureurs die onreglementaire handelingen hebben verricht.
Dan kan de uitslag nog beïnvloed

worden. ’s Avonds in de tent wordt de
uitslag dan bekendgemaakt.”

90 teams aan de start
De coureurs hebben eerder op de
dag al een voorronde gereden. Van de
135 ingeschreven teams bleven er
negentig over die mochten starten in
de avondrace. “Volgens mij hebben
ongeveer dertig auto’s het uur volgemaakt bij echte cross”, vertelt Twan.
“Er waren ook geen ernstige incidenten
of iets dergelijks. We moesten wel
redelijk vaak een rode vlag gebruiken
om de wedstrijd stil te leggen. Op die
momenten kunnen dan kapotte auto’s
weggesleept worden, maar voor de
rest ging het goed.”
Roy Vervoort uit America bleek de
winnaar van de Kesselse Nachtcross
2016. Op zaterdag 2 september volgt
nog de nachtcross van Siebengewald,
waarna het klassement van dit jaar
opgemaakt kan worden. Want sinds
afgelopen jaar komt er een algehele
winnaar van de vier nachtcrossen die in
de regio gehouden worden. “De uitslagen van de wedstrijden in Kessel,
Baarlo, Siebengewald en Horst worden
naast elkaar gelegd en daar komt dan
de kampioen van 2016 uit”, vertelt
Twan. “Er zijn ongeveer 25 teams die
echt meedoen voor dat kampioenschap,
de meeste wagens doen bij één race
mee en gaan voor de dagprijs of om
het uur vol te krijgen.” Na de uitslag
werd de tent nog op zijn kop gezet door
het duo Beck&Bauer en kon de eventuele teleurstelling van het niet uitrijden
verwerkt worden met een glaasje.

velden, verdeeld over drie blokken.
De wedstrijden zijn vrij te bezoeken.
Van 18.00 tot 18.30 uur staan Baarlo
en Helden tegenover elkaar op het
veld en spelen Kessel en Neer tegen
elkaar. Om 18.50 uur spelen Kessel en
Baarlo tegen elkaar en strijden Neer
en Helden om de punten. In het laatste
blok worden de wedstrijden Kessel
tegen Helden en Baarlo tegen Neer
gespeeld om 19.40 uur.

Eerste lustrum

Dagfietstocht en wandeling
Rundje Koeberg Helden
De Dagfietstocht van Rundje Koeberg Helden viert dit jaar haar eerste lustrum. De jubileumeditie van de
fietstocht vindt dit jaar plaats op zondag 14 augustus. Ook kan er die dag worden gewandeld.
Leden van Toerclub Everlo hebben
ook dit jaar weer verschillende en
afwisselende routes bedacht van 30, 45
en 60 kilometer. Deze routes zijn zowel
voor de ervaren fietser als de recreatieve
fietser of voor mensen met een e-bike
te volgen. Alle drie de routes worden
volledig aangegeven door middel van
pijlen.
Het startpunt voor de routes is
bij gemeenschapshuis Kerkeböske in
Helden. De kortste route blijft dit jaar
aan deze kant van de Maas, terwijl de
lustrumroutes van 45 en 60 kilometer
in Tegelen over de Maasbrug gaan richting Tegelen, Steyl, Belfeld en Reuver.
Via het veer in Beesel gaat de route via

Kessel weer richting het eindpunt bij
Kerkeböske. Inschrijven voor de dagfietstocht kan bij het gemeenschapshuis
in Helden tussen 09.00 en 14.00 uur
voor de 30 kilometer en de 45 kilometer. Tussen 09.00 en 13.00 uur kan men
zich opgeven voor de 60 kilometer.
Het is zondag 14 augustus ook
mogelijk om deel te nemen aan een
wandeltocht. Deelnemers hebben dan
de keuze uit vier afstanden: 6, 8, 13
of 19 kilometer. Ook hiervoor is de
startplaats bij het gemeenschapshuis
in Helden. De routes gaan deels door
bos, over land en verharde wegen en
zijn geheel bewegwijzerd. De kortere
afstanden zijn zonder pauze, met

Kerkeböske als eind- en rustpunt.
De afstand van 13 kilometer gaat tot
Rinkesfort in Maasbree, met een pauzeplaats na een kleine zeven kilometer
wandelen. De lange afstand gaat via
Rinkesfort naar natuurgebied Dubbroek
in Maasbree, met na een kleine tien
kilometer een rustplaats bij restaurant
Boszicht.
Inschrijven voor de 6, 8 en 13
kilometer kan tussen 08.00 en 09.30
uur en tussen 09.00 en 09.30 uur voor
de 19 kilometer. Ook is het mogelijk
de 13 kilometer in groepsverband te
lopen. De starttijd is dan om 09.00 uur.
Inschrijven kan bij het gemeenschapshuis vóór aanvang van de wandeltocht.

William Scheenen wint
Piet Derikx wisseltrofee
Door: hengelsportvereniging HSV De Noordervaart
Op visvijver De Donk in Meijel werd zondag 7 augustus weer een
viswedstrijd gehouden door hengelsportvereniging HSV De Noordervaart.
Doordeweeks is het er goed vis vangen, terwijl op zondag de vissen vaak
niet willen niet bijten.
In de strijd om de Piet Derikxwisseltrofee werd er door de vissers
het beste beentje voor gezet.
Er werden in totaal 21 brasems en
twee zeelten gevangen. William
Scheenen werd overtuigend eerste
met 8.805 gram, gevolgd door Jan
Martens met 3.300 gram. Derde werd
Wim van Lier met 2.400 gram,
gevolgd door Ruud Flipsen met

2.130 gram. Hoewel hij geen beet
had gezien, ving Charlie van Rhee
toch twee brasems met een totaal
gewicht van 2.110 gram. Gerard de
Bakker eindigde als zesde met
2.080 gram, gevolgd door Mat Leunissen met 1.785 gram, Hay van Oyen
met 1.760 gram, Noud van Dijk met
1.645 gram en Hans Vissers met
1.585 gram.
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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:

Ayoub Eloassit
15 jaar
Panningen
Blariacumcollege

Wat is jouw droomberoep?
Ik zou het heel leuk vinden om een
bekende dj te worden. Ik draai nu ook
al in het weekend op feesten. Hiervoor
heb ik mijn eigen apparatuur. Dit doe ik
al ongeveer anderhalf jaar en hier wil
ik graag mijn beroep van maken.
Wat is je favoriete indoor/outdoor
activiteit?
Mijn favoriete activiteit is draaien en
muziek maken. Toen ik in groep acht
zat, keek ik vaak naar filmpjes waarop
bekende dj’s op grote feesten met
veel mensen aan het draaien waren.
Dit leek mij ook erg leuk en daarom
besloot ik om dit ook te proberen.
Als je iedereen zou kunnen
ontmoeten, levend of overleden, wie
zou je dan ontmoeten?

Als dit zou kunnen, dan zou ik graag
Johnny 500 willen ontmoeten.
Johnny 500 is een erg bekende dj
waarmee ik graag zou willen draaien.
Ik ben een groot fan van hem.
Welk nummer heb je het vaakst
geluisterd?
Er is niet echt één nummer dat ik heel
vaak luister. Ik luister heel veel verschillende soorten muziek, de artiest die
ik het meest beluister is Johnny 500.
Hij was ook mijn inspiratiebron om zelf
te beginnen met draaien.
Welke vraag zou je stellen aan een
helderziende?
Aan een helderziende zou ik vragen of
ik bekender ga worden als dj. Ik zou
wel willen weten of ik op meer feesten
mag draaien in de toekomst.
Als je een dag van je leven alles
mocht doen en geld speelt geen rol,
wat zou je dan doen?
Dan zou ik op een heel groot festival
willen draaien, of ik zou een heel groot

Wij zoeken een

Commerciële binnendienst
medewerker m/v
Ben jij diegene die wij zoeken?
Wij bieden een prettige werksfeer en prima arbeidsvoorwaarden.
Kijk voor informatie op onze website: www.dekemp.nl

Kempweg 15
info@dekemp.nl

5964 ND Meterik

Tel. 077 3982430
www.de kemp.nl

aan
Ayoub Eloassit

feest geven met meerdere artiesten
waarop ik ook mag draaien. Dit feest
zou dan bijvoorbeeld op Ibiza plaatsvinden.
Hoe zie jij jouw ideale toekomst?
Ik hoop dat ik later een eigen studio
heb, waar ik mijn eigen muziek in kan
maken en zelf nummers kan uitbrengen
waarmee ik bekend ga worden. Dan zou
ik iedere week op veel feesten willen
draaien. Verder wil ik een leuk gezin
krijgen waarmee ik erg gelukkig word.
Welke dingen zou je vaker willen
doen?
Ik zou vaker op grote feesten willen
draaien. Ik heb op het Junior Dance
Festival mogen draaien in Blerick, dit
vond ik een hele mooie ervaring en dat
zou ik echt nog wel eens willen doen.
Met wie zou jij een week willen
ruilen van leven?
Het zou heel leuk zijn als ik een week
zou mogen ruilen met mijn favoriete
dj Johnny 500. Ik zou op heel veel

verschillende soorten festivals willen
draaien. Johnny 500 draait in één
weekend heel veel feesten, het is mijn
droom om dit later ook te mogen doen.
Welk eten zou je nooit van je leven
eten?
In andere landen zoals in Frankrijk eten
ze slakken, dit lijkt me echt niet lekker.
Ook insecten als krekels of sprinkhanen
zou ik echt nooit van mijn leven eten.
Wat is het belangrijkste voorwerp
dat je hebt?
Het belangrijkste voorwerp dat ik heb,
is mijn mobiele telefoon. Zonder telefoon ben ik niet bereikbaar en kan ik
niet zien hoe laat het is. Ik heb nu een
tijdje geen mobiele telefoon en dat
vind ik erg lastig.
Hoe zou je beste vriend of vriendin
jou omschrijven?
Ze zouden mij een domme jongen
noemen, maar ik ben slimmer dan zij.
Al willen zij dat niet toegeven. Zo gaat
het bij vrienden. Wanneer ik mag
draaien, sta ik de hele avond te springen. Als ik rustig moet zijn, dan ben ik
dat meestal niet echt, want meestal
ben ik best druk.
Wat neem je mee naar een
onbewoond eiland?
Ik zou sowieso eten en drinken meenemen, dit is het belangrijkste om
te overleven op een eiland. Ook zou
ik zoveel mogelijk mensen en mijn
apparatuur meenemen. Op die manier
kan ik een feest geven op het eiland.
Tenslotte neem ik SOS-signalen mee,
zodat ik na het feest hopelijk weer naar
huis kan gaan.
Als je zou kunnen leren om alles te
doen, wat zou je dan kiezen?
Ik zou dan willen leren om een vliegtuig te besturen. Als ik dan later naar
het buitenland moet om te draaien
op een festival, dan kan ik daar zelf
én met mijn eigen vliegtuig naartoe
vliegen.
Waar kun je jou mee opvrolijken als
je een minder leuke dag hebt?
Als ik een minder leuke dag heb, dan
moet je mij meenemen naar kiprestaurant Kentucky Fried Chicken (KFC)
en daarna laten draaien op een feest.
Dan ben ik weer helemaal blij.

Identiteit
Bij jeugd van mijn leeftijd
zal het bij iedereen wel spelen:
we zijn op zoek naar onszelf.
Op zoek naar een eigen
identiteit.
Als kleine peuter was het
normaal dat je als jongetje met
auto’s speelde en als meisje met
poppen. Maar op een bepaalde
leeftijd beginnen de verschillen
tussen de individuen toe te
nemen. Iedereen begint stuk
voor stuk meer van elkaar te
verschillen. Iedereen krijgt zo
zijn persoonlijke voorkeuren en
neigingen naar dingen die bij
deze persoon passen.
Naar mijn ervaring is het
misschien wel een beetje
spannend om buiten het
normale pad te stappen en een
andere weg te nemen. Maar
toch geeft het ook een kick om
je te onderscheiden. Jezelf
onderscheiden van de rest kan
op ontelbaar veel verschillende
manieren. Iedereen is sowieso
uniek, maar toch zie je dat de
één zich onderscheidt door
middel van zijn uiterlijk en
uitstraling, terwijl de ander weer
anders is door zijn karakter,
hobby’s en interesses.
Vooral in steden zoals
Amsterdam of Berlijn zie je op
straat excentrieke types die je
in een dorp niet snel tegen zal
komen. Al zullen sommige
mensen zich met een schuin
hoofd afvragen wat er ‘mis’ is
met diegene, vind ik het juist
mooi om te zien dat iemand
zichzelf dúrft te zijn en anders
durft te zijn dan de rest. Ik ben
nu 16 jaar en nog steeds op
ontdekking naar mijzelf. Ik denk
dat zelfs volwassenen zich nog
weleens de vraag stellen wie ze
nou eigenlijk zijn en waar ze
voor staan. Het leven zal je
uiteindelijk vormen door je
belevenissen. Ik vraag me
eigenlijk wel af hoe mensen
van een jaar of tachtig naar
zichzelf en het leven
terugkijken. Zouden zij nog
dezelfde persoon zijn als toen
ze 16 jaar waren en zouden ze
zeker weten wie ze zijn?
Daphne
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De luierinzameling binnen Peel Officiële bekendmakingen
en Maas wordt uitgebreid m.i.v.
15 augustus a.s.
Baarlo:
Beringe:

Pastoor Geenenstraat: textielcontainer wordt luiercontainer
Kanaalstraat, op de parkeerplaats achter de Wieksjlaag: textielcontainer
wordt luiercontainer
Grashoek: Vlasstraat bij het gemeenschapshuis de Ankerplaats: textielcontainer
wordt luiercontainer
Kessel:
nieuwe luiercontainer Baarkampstraat 29 bij de Phicoop in Kessel
Meijel:
Alexanderplein, een PMD container wordt luiercontainer
In september/oktober zullen ook nog luiercontainers worden bijgeplaatst in Helden en Maasbree.

Samenwerken aan actuele
kaart van Nederland
Nederlandse overheidsinstanties zijn verplicht gebruik te maken van de Basisregistratie
Grootschalige Topografie (BGT), dé uniforme gedetailleerde digitale basiskaart voor heel
Nederland. Ook bijvoorbeeld nutsbedrijven gaan deze kaart gebruiken. Alle fysieke objecten
zoals gebouwen, wegen, water en groen zijn hierop vastgelegd. Op deze kaart kunt u zelf een
melding doorgeven, wanneer u iets ziet wat volgens u niet klopt.
Meldingen doorgeven
U maakt een melding op de website https://www.verbeterdekaart.nl/. Dit kan bijvoorbeeld
een schuur zijn die al is gesloopt of een huisnummer dat niet klopt. Deze melding komt
automatisch binnen bij de beheerder van dat gedeelte van de kaart. Dit kan gemeente Peel en
Maas zijn, maar ook de provincie, het waterschap, het rijk, het ministerie van EZ, Defensie of
Prorail. De melding wordt binnen 5 werkdagen door de beheerder beoordeeld en de gekozen
afhandeling wordt, indien gewenst, terug gemeld aan de melder. Zo werken we met z’n allen
aan een actuele en juiste kaart van Nederland.
Verschil BGT en Google Maps
Het grote verschil met een kaart als Google Maps is dat hij actueel is en dat hij gedetailleerder is.
In de BGT zijn bijvoorbeeld de huisnummers uit de landelijke BAG (Basisregistratie Adressen
en Gebouwen) opgenomen.
U kunt de BGT ook alleen bekijken. Dit kan via de website
PDOK-viewer. Iedereen kan deze kaart inzien en downloaden. Kies voor de laag Basisregistratie
Grootschalige Topografie/Standaard en vul in straat en woonplaats en u vindt de gewenste
locatie. Zoom in en u krijgt gedetailleerde informatie van de locatie.
Meer informatie
• https://www.pdok.nl/nl
• http://pdokviewer.pdok.nl/
• https://www.pdok.nl/nl/producten/downloaden-van-data-pdok

Drank- en horecavergunning beugelclub De Treffers
De burgemeester heeft besloten aan Beugelclub De Treffers te Maasbree een vergunning te
verlenen op grond van artikel 3 van de Drank- en horecawet in verband met de exploitatie
van een kantine van genoemde vereniging, gelegen aan Breetse Peelweg 1 D te Maasbree.
Aan de vergunning zijn beperkingen verbonden.
De vergunning ligt voor een ieder gedurende 6 weken ter inzage gedurende kantooruren bij
de Front Office, team Vergunningen toezicht en handhaving, Wilhelminaplein 1 te Panningen.
Gedurende deze termijn bestaat de mogelijkheid om een beroepschrift in te dienen bij de
sector bestuursrecht van de rechtbank, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. In het beroepschrift
staat in ieder geval vermeld: uw naam en adres, de datum waarop u het beroepschrift heeft
geschreven, een omschrijving van het besluit waartegen u beroep aantekent en de redenen van
uw beroep en uw handtekening. Voor het indienen van een beroepschrift bij de griffie worden
griffiekosten in rekening gebracht. Opgemerkt wordt dat geen beroep kan worden ingesteld
door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijzen
als bedoeld in artikel 3:15 van de Algemene wet bestuursrecht naar voren heeft gebracht.
Panningen, 10 augustus 2016
Aanwijzing toezichthouder Wmo
Burgemeester en wethouders hebben op 7 maart 2016 besloten mevrouw K. Schoester-Mulder
aan te wijzen als toezichthouder betreffende de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
Het besluit treedt met ingang van 11 augustus 2016 in werking en ligt vanaf deze datum
gedurende zes weken ter inzage in het Huis van de Gemeente in Panningen. Het besluit is
toegevoegd aan EGB 32 – 2016.
Kennisgeving melding Wet Milieubeheer
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Peel en Maas maakt bekend dat
de volgende meldingen zijn ingediend op grond van de artikelen 8.40 en 8.41 Wet milieubeheer
en het Activiteitenbesluit milieubeheer:
• Kessel, 5995, RM, Hazenakkerweg 4. Het bouwen van een veulenstal door Stal Hendrix B.V.;
• Maasbree, 5993 SE, Voltaweg 9. Het veranderen van de inrichting van Bouw- en Timmerbedrijf
Th. VD Beuken B.V.;
• Maasbree, 5993 RC, Lang Hout 4. Het uitbreiden met een tijdelijke huisvesting voor tijdelijke
werknemers (J. Muijsenberg).
De meldingen en de bijbehorende stukken liggen met ingang vanaf 3 augustus 2016 gedurende
vier weken ter inzage in het Huis van de Gemeente te Panningen. De meldingen en de bijbehorende
stukken zijn tijdens de openingstijden van de publieksbalie, bij voorkeur op afspraak, in te zien.
Kennisgeving melding Wet Milieubeheer
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Peel en Maas maakt bekend dat
de volgende melding is ingediend op grond van de artikelen 8.40 en 8.41 Wet milieubeheer en
het Activiteitenbesluit milieubeheer:
• Meijel, 5768 CS, Simonshoek 1. Het veranderen van het garagebedrijf van J. Kluskens In en
Verkoop Auto’s.
De melding en de bijbehorende stukken liggen met ingang vanaf 10 augustus 2016 gedurende
vier weken ter inzage in het Huis van de Gemeente te Panningen. De melding en de bijbehorende
stukken zijn tijdens de openingstijden van de publieksbalie, bij voorkeur op afspraak, in te zien.
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.

Kermis Grashoek 13 t/m 16 augustus
Zaterdag 13 augustus
• 17.00 uur opening kermis Grashoek

Maandag 15 augustus
• Verrassing op kermisterrein

Zondag 14 augustus
• 16.00 uuur tot 18.00 uur
gratis schminken
voor de kinderen

Dinsdag 16 augustus
• Verrassing op kermisterrein
• Om 20.00 uur de kermisloterij
door wethouder Roland van Kessel

Wij wensen u fijne kermisdagen!

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.
In dit weekblad wordt in het kort aangegeven welke regels en (bestemmings)plannen aan de orde zijn.

Huis van de Gemeente
Wilhelminaplein 1
5981 CC Panningen

Postbus 7088
5980 AB Panningen

077 - 306 66 66
info@peelenmaas.nl

www.peelenmaas.nl
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Tijdens de zomervakantie nodigt HALLO Peel en Maas zes gasthoofdredacteuren uit. Zij geven om beurten de input voor
deze twee pagina’s. Deze keer: Sabrina Stultiens.

GEPLUKT

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

Neiske
Becks

HALLO

Zomer
Column
Overwinnen

Gasthoofdredacteur Sabrina Stultiens mocht voor ‘haar’ HALLO de kandidaat voor Geplukt uitkiezen. Ze wees al snel collega-sporter en
vriendin Neiske Becks (24) uit Baarlo aan. “We zitten allebei in de sport, zij als triatlete en ik als wielrenster, en hebben elkaar een paar jaar
geleden leren kennen. Sindsdien zijn we hele goede vriendinnen.”
Sabrina en Neiske leerden elkaar zo’n vijf jaar
geleden kennen toen ze voor een interview bij
Omroep P&M waren uitgenodigd om te vertellen
over hun sport. “We kenden elkaar een beetje
omdat we beiden in de sportwereld zitten”, aldus
Neiske. “Voordat we geïnterviewd werden,
hebben we een beetje met elkaar gekletst en
spraken we af een keer samen te gaan wielrennen. We zien elkaar best veel en pikken dan een
terrasje, gaan een dag shoppen of ’s avonds
ergens stappen. En als we druk zijn met wedstrijden bijvoorbeeld, houden we contact via onze
telefoon.” De Baarlose omschrijft zichzelf ook als
een echt ‘mensenmens’. “Ik heb graag mensen
om mij heen, spreek ook graag met vrienden af.
Soms combineer ik dat met mijn andere liefhebberij: reizen. Afgelopen maand ben ik een paar
dagen naar Barcelona geweest, waar een goede
vriend van me woont. Daarna ben ik doorgereisd
naar Valencia, waar ik met een vriendin de stad
verkend heb. Door de triatlons die ik gelopen heb,
heb ik ook vriendinnen gemaakt in het buitenland.
Met twee meiden uit Zwitserland en Duitsland heb
ik nog regelmatig contact.”

Om 05.30 uur in het
zwembad
Neiske is de oudste dochter van een
sportieve familie. Vader Geert rent, fietst en
zwemt graag, moeder Gertie doet aan hardlopen. Ook jongere broer Bram (23) gaat graag
hardlopen en hij springt in de zomer graag op de
wielrenfiets. Jongste zus Rinske (21) heeft het
hardloopvirus ook te pakken en zwemt daarnaast
bij een studentenvereniging in Amsterdam.
“Geen idee waar die activiteit vandaan komt”,
vertelt Neiske. “Onze ouders hebben beweging
wel altijd gestimuleerd. Ze vonden het belangrijk
dat we iets gingen doen en er plezier in zouden
hebben. Zo zijn we alle drie bij het wedstrijd-

zwemmen beland.” Wanneer leeftijdsgenoten
zich nog een keer omdraaiden in bed, sprong de
toen 10-jarige Neiske om 05.30 uur ’s ochtends
in het zwembad van Horst of Blerick om te trainen. “Dat was meestal voor school”, vertelt ze.
“Mijn ouders gingen altijd met me mee, onder
voorwaarde dat ik mijn best zou doen. Dat gold
ook voor Bram en Rinske. Onze ouders deden
wat sport betreft alles voor ons, zolang we maar
het beste uit onszelf haalden.”

20 uur trainen
Na enkele jaren op nationaal niveau lange
afstanden gezwommen te hebben, stelde
zwemtrainer Henk van de Horst iets nieuws voor.
“Hij deed zelf regelmatig een triatlon en dacht
dat dat wel iets voor mij zou zijn. In 2007 heb ik
uiteindelijk mijn eerste triatlon gelopen. Na twee
weken deed ik al mee aan mijn eerste nationale kampioenschap en toen was ik verkocht.”
Inmiddels is Neiske aangesloten bij het Trivio Long
Distance Team uit Amsterdam. Het triatlonseizoen
loopt van april tot oktober. Trainen doet Neiske
gemiddeld twintig uur per week en ze neemt elke
twee weken deel aan een wedstrijd. “Al train ik
nu maar zo’n tien uur per week. Een tijdje geleden heb ik door een infectie hartritmestoornissen
gehad, waardoor ik er een tijdje uit ben geweest.
Dat moet ik nu langzaam weer gaan opbouwen.” De Baarlose is naar eigen zeggen een echt
buitenmens en daardoor is de triatlonsport echt
haar sport. “Als triatleet ben je zeventig procent
van de tijd buiten. Sporten is mijn uitlaatklep en ik
heb er ook gewoon enorm veel plezier in. Je leert
een hoop mensen kennen, maakt soms vrienden
voor het leven en komt op de mooiste plekken.
Trainen doe ik ook het liefst zo vaak mogelijk op
een andere plek. Het Reindersmeer bij Well is één
van mijn favorieten. De natuur en het meer daar
zijn ontzettend mooi.”
Neiske woont sinds een tijdje weer thuis in

Baarlo bij haar ouders. “Ik heb vijf jaar op kamers
gewoond vanwege mijn studie”, vertelt ze. “Nu ben
ik aan het afstuderen op de combinatiestudie
Sport&Management en HBO Sport (ALO), dus sportmanagement en lesgeven. Hierna wil ik een master
gaan doen tot eerstegraads docent en in een eigen
appartementje in Maastricht gaan wonen.” Sinds een
half jaar werkt ze voor het initiatief Go for Gold Kids,
een sportproject van de provincie Limburg, Huis voor
de Sport Limburg en Topsport Limburg dat kinderen
tussen de vijf en veertien jaar stimuleert om te gaan
sporten. “Ik geef bijvoorbeeld triatlon-clinics aan
kinderen van de basisschool. Daar komt dat lesgeven
over sport al een beetje in terug, dus ik ben ervan
overtuigd dat ik daar meer mee wil doen.”

De wil om te winnen. Dat is
hetgeen wat vaak het verschil maakt
tussen winst en verlies. Soms scheelt
het maar enkele millimeters, soms
een paar minuten.
Als zevenjarig meisje wilde ik gaan
wielrennen. Want wat mijn broer
Dennis deed, wilde ik natuurlijk ook
doen. Na lang aandringen bij mijn
vader kreeg ik eindelijk een wielrenfietsje. Eén van de kleinste en goedkoopste fietsen die er was, want na
twee keer erop fietsen zou ik toch wel
weer ermee stoppen, dacht hij.
Een jaar later, op 15 juni 2002, stond
ik aan de start van mijn eerste Nationale
kampioenschap wielrennen in Bocholtz.
Die titel won ik uiteindelijk. Ik kreeg
ineens een gouden medaille omgehangen, een rood-wit-blauwe trui aan en het
Wilhelmus, het Nederlandse volkslied,
werd voor mij gespeeld. Ik wist niet wat
me allemaal overkwam. Het mooiste
vond ik natuurlijk het winnen op zich.
De beste zijn. Als eerste over de finish
komen. Het maakt niet uit wat voor een
wedstrijd het is. Van het Europees
kampioenschap, tot een klimmetje op
sprinten tegen een ploeggenootje in
training. Ik wil gewoon winnen.
Anders ben ik chagrijnig en probeer ik
het net zolang totdat het me wel lukt.
Momenteel ben ik herstellende van
een knieblessure. Voor mij voelt deze
blessure ook als een wedstrijd. En ook
die wil ik winnen, of eigenlijk overwinnen. Weliswaar is dit één van de
zwaarste wedstrijden voor mij tot nu toe.
Er is veel geduld voor nodig, heel veel.
Maar uiteraard wil ik deze ook winnen!
Sabrina
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professioneel wielrenster sinds 2012,
momenteel bij wielrenploeg LivPlantur, in 2014 Europees kampioen
veldrijden en wielrennen
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Vakantietip

Zuid-Afrika
Voor je werk de wereld over. Onze gasthoofdredacteur Sabrina
Stultiens maakt het soms mee. Eind november, begin december
2015 ging de wielrenster naar Zuid-Afrika voor een wedstrijd en een
trainingskamp met haar team Liv-Plantur. “Maar we hadden ook
nog dagen vrij om het land verder te leren kennen”, aldus Sabrina.
Sabrina reisde met haar teamgenoten eerst af
naar Johannesburg voor een eendagswedstrijd.
Daarna ging het gezelschap verder om meer van
het land te zien. “In Zuid-Afrika hebben we
natuurlijk het natuurwildpark Krugerpark bezocht”,
aldus Sabrina. “Daar hebben we de Big Five gezien,
ofwel de olifant, neushoorn, leeuw, luipaard en
buffel. Maar ik heb ook nijlpaarden, gemsbokken,
meerkatten, zebra’s en struisvogels gezien en met
drie baby-leeuwtjes geknuffeld. Een onvergetelijk
moment!”
Na een week Johannesburg stond er voor het
team een trainingskamp op de planning met de
Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie (KNWU)selectie. Sabrina: “Die duurde 2,5 week en vond
plaats in Stellenbosch in het zuiden van Zuid-Afrika,
op twee uur vliegen vanuit Johannesburg. Daar
hebben we heel wat uren op de fiets doorgebracht
en de meest prachtige natuur gezien. Het is een
erg mooie, bergachtige omgeving met de Tafelberg
bij Kaapstad. Voor ons de ideale mogelijkheid
om in de winter tóch aan onze trainingsuren te
komen.” Wat veel indruk op Sabrina maakte, was
dat de natuur zo dichtbij kwam. “Onderweg zijn
we apen tegengekomen, we fietsten ‘gewoon’
langs leeuwen, tijgers en giraffen. Heel anders dan
Nederland. Wat ook heel indrukwekkend was, zijn
de grote verschillen tussen rijke bewoners van een

enorme villa,
tegenover de
armen die in
een krot wonen.
Daardoor waren
we wel even
sprakeloos.”
Na de
trainingen
bezochten de
wielrensters
ook het stadje
Stellenbosch
zelf. “Het is
een erg leuke
plaats met
veel winkeltjes en terrasjes. Stellenbosch
staat bekend om de vele wijnproeverijen. Dat hebben we jammer genoeg niet gedaan, maar het is
volgens velen een echte aanrader!”, aldus Sabrina.
“Ik ben wel naar ‘Oom Samie se winkel’ geweest,
de bekendste winkel van het stadje. Je kijkt er je
ogen uit. Het is een combinatie tussen een museum
en winkel en sinds de oprichting tweehonderd jaar
geleden is het amper veranderd.” Ondanks dat
Sabrina nog lang niet alles heeft gezien en bezocht
in Zuid-Afrika, is het één van haar favoriete bestemmingen. “Reden om een keer terug te gaan dus!”

Topsporters trainen
Om als topsporter in vorm te blijven, is het belangrijk om regelmatig te sporten. Wielrenster en gasthoofdredacteur Sabrina Stultiens:
“Daarom ben ik een paar jaar geleden begonnen bij sportcentrum Sporthelden in Panningen”, vertelt ze. Trainer en coach bij het sportcentrum
Perrin Hendrix (23) uit Panningen begeleidde haar bij het sporten.

fietsen. Daarom zijn we met sportelastieken en
gewichten aan de slag gegaan en met een macrocyclus.” De gebruikelijke manier van trainen wordt
verdeeld in een cyclus van één jaar. Die bestaat
uit een algemene voorbereidingsperiode, specifieke voorbereidingsperiode, wedstrijdperiode
en de herstelperiode. “Eerst werk je naar een
wedstrijd toe”, aldus Perrin. “Dan is het belangrijk
om de conditie, lenigheid, kracht en snelheid te
trainen.” Wanneer een wedstrijd dichterbij komt,
gaat de specifieke periode in. “In het geval van
Sabrina ging zij toen pas weer echt op de fiets
trainen. Wanneer de wedstrijdperiode achter de
rug is, gaat de herstelperiode in. Dan focus je
vooral op het herstel.”

Ze miste fysieke kracht

Perrin Hendrix is trainer en Crossfitcoach bij Sporthelden. Foto: Frank van Ooijen
“Sabrina kwam bij ons om een trainingsplek
te hebben voor als ze in de buurt is”, vertelt
Perrin. Hij rondde een paar jaar geleden de
sportopleiding CIOS af en werkt als trainer en
crossfitcoach bij Sporthelden. Perrin hielp Sabrina
met het maken van een sportschema en
begeleidde haar met trainen. “Van haar trainster
had ze een trainingsschema meegekregen,

waarmee we aan de slag zijn gegaan”, aldus
Perrin. Naast haar trainingen op de fiets doet
Sabrina ook wekelijks aan krachttraining en
‘corestability’, ofwel rompstabiliteit. Want tijdens
het wielrennen gebruiken sporters niet alleen hun
beenspieren. Ook hun kern, de ‘core’, van het
lichaam moet getraind worden. Sabrina: “Behalve mijn benen moeten ook mijn armen en core

aan het werk tijdens beklimmingen. Door alles
goed te trainen kan ik blessures voorkomen.”
Stap voor stap leerde Sabrina kennismaken
met krachttrainingen en hielp Perrin haar de juiste
techniek onder de knie te krijgen. “We werkten
onder andere met weerstandtraining en gebruikten attributen”, aldus Perrin. “Sabrina gaf toen
aan dat ze wat fysieke kracht miste tijdens het

Perrin wil in de toekomst meer met topsporters als Sabrina of de handballers van Targos Bevo
Hc aan de slag. Vanaf 1 september gaat hij daarom
gedeeltelijk voor zichzelf aan de slag als personal
trainer. “Ik vind het leuk om mensen één op één
te trainen”, vertelt hij. “Topsporters zijn tot op het
bot gemotiveerd. Ze hebben een specifiek doel en
werken daar hard naartoe. Daar zit ook voor mij
de uitdaging in.” Zelf voetbalde hij jarenlang bij SV
Panningen en later bij de jeugd van VVV-Venlo. Zijn
broer Jorrit voetbalt bij PSV. En hoewel Perrin niet
meer de vaste trainer van Sabrina is, is de wielrenster hem wel dankbaar voor de hulp die hij haar
geboden heeft met trainen. Sabrina draagt de club
dan ook een warm hart toe. Niet alleen omdat ze
er graag traint, maar ook omdat Sporthelden zich
inzet voor het goede doel. Sabrina: “Op 10 september wordt er een twaalf uur durende spinningmarathon gehouden om geld op te halen
voor KiKa.” Die marathon is georganiseerd ter
nagedachtenis aan Milou Meulendijks, een vijfjarig
meisje uit Meijel dat in maart 2015 overleed aan
leukemie. Sabrina: “Fantastisch dat ze zo’n inzameling organiseren.”
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Dit is mijn club
6/8

Dartclub DC Schuim Helden

Peel en Maas kent een bloeiend verenigingsleven. Daar zitten ook talloze sportclubs bij. Van beugelen tot
volleyballen, alle takken van sport zijn vertegenwoordigd. Tijdens de zomerstop blikt HALLO Peel en Maas terug op
het afgelopen seizoen en wordt er een blik geworpen op de toekomst. Dit keer dartclub DC Schuim uit Helden.

we voor Apollo gekozen, omdat die ons
al sponsorden.”
The Apollo wordt momenteel
verbouwd. De oude ingang van de
discotheek wordt omgebouwd tot café.
“We hopen rond het eind van het jaar
daar te kunnen spelen”, vertelt Jeroen.
“Nu zitten we nog achter in het pand.
Vanuit de straat is daar niks van te zien.
Ik denk dat het ook aantrekkelijker is
als we dicht bij de weg zitten. Dan zijn
mensen ook eerder geneigd om even
binnen te lopen.”

Paniek om nieuwe
locatie club

Eric Lijssen, Eric Minten, Taco Janssen en Jeroen Fleuren
Na de zomer telt dartclub
Schuim liefst elf teams. Daarmee is
de vereniging veruit de grootste
van Peel en Maas. De huidige
zeven teams worden aangevuld
met vier nieuwe. Voorzitter Taco
Janssen en bestuursleden Eric
Minten, Eric Lijssen en Jeroen
Fleuren vertellen over het succes
van de club. “We groeien deze

zomer omdat de dartclub van The Apollo bij onze vereniging komt”, vertelt
Taco. “Onze club heeft namelijk eerst
altijd in een ander café gespeeld, maar
sinds anderhalf jaar spelen we nu bij
discotheek Apollo. Met de nieuwe
spelers zijn we één van de grootste
clubs van Noord-Limburg denk ik.”
De club werd in 1988 opgericht
door Eric Verlaek, eigenaar van Café

Verlaek aan de Kesselseweg in Helden.
Het café veranderde een paar keer van
naam en uiteindelijk werd het Friends
Dörp. Dat hield twee jaar geleden
echter op te bestaan en de darters
moesten op zoek naar een andere
locatie. “Er was toen wel lichtelijke
paniek binnen de club”, vertelt Eric
Lijssen. “We hadden echter wel genoeg
opties om heen te gaan. Toen hebben

Regiokampioenschappen Reuver

Het ledenaantal van de club
ligt momenteel op ongeveer 65.
Daarmee is de vereniging groter dan
ooit. Toch is het niet zo dat er veel
jeugd bij komt. “We hebben geen
jeugdteams, hier zijn een aantal regels
aan verbonden die we momenteel niet
kunnen waarmaken ”, vertelt Taco.
“We hebben voornamelijk vriendenteams. Je kunt je aanmelden als team,
niet als individu. De teams regelen
zelf wel een vervanger als er iemand
vertrekt of nodig is. Zo houdt je het ook
een vriendenteam en blijft het voor
hen leuk. Daar moet je als bestuur niet
te veel in gaan rommelen. Mede daardoor is het ledenaantal al zo’n zeven
jaar constant.”
De teams vormen zichzelf dus
bij Schuim. Het is echter niet zo dat
het bestuur niets hoeft te doen.
“Wehebben een heel actieve club

Drie titels voor Kesselse ruiters
Door: Vera Geraedts, paardensportvereniging De Maasruiters Kessel
Op het terrein van Hippische Sportvereniging HSV De Paardenvriend in Reuver werden zaterdag 6 en zondag
7 augustus de Limburgse Regiokampioenschappen voor pony’s en paarden verreden. Voor De Maasruiters een
onvergetelijk succes met drie kampioenstitels. Ook werden er nog twee reservekampioenschappen binnengehaald.
Bij de pony’s ging de
kampioenstitel in de klasse springen
CB naar Lotte Hermans met
Brummerhoeve’s Pilgrim H. Na een
foutloze eerste ronde volgde er een
knappe en spannende barrageronde.
Lotte ontving van de jury bijna het
maximaal aantal stijlpunten voor haar
wijze van rijden, waardoor ze haar
concurrenten achter zich kon houden.
Een statiedeken, een beker en een
gouden medaille waren haar beloning.
Ook in de klassen springen CL en DL
deden de Kesselse ponyruiters van zich
spreken. Nina Vercoulen met LvS Abby

en Marieke Vervoort met Tongerveld’s
Chiko mochten zich na een foutloos
parcours en een snelle barragerit
opstellen voor een vierde prijs. Bij de
dressuur ging de kampioenstitel
in de klasse BL1 voor de tweede
opeenvolgende zomer naar Lonneke
Verbruggen met Bell Boy. In haar klasse
kreeg zij van de juryleden de hoogste
score. Ook voor Lonneke was er een
gouden medaille, een beker en een
kampioensdeken.
Bij de paarden ging de
kampioenstitel naar Gerco Steeghs
met Bella Donna. In het springen
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klasse M gaf Gerco, na twee
foutloze manches zijn mede barrage
kandidaten het nakijken. Met een
spectaculair gereden barragerit zette
hij een tijd op de klok, waar niemand
meer bij in de buurt kon komen.
Een onfortuinlijk springfoutje in de
tweede manche weerhielden Kelly van
de Pas en Shelby ervan om ook mee
te strijden naar het kampioenschap.
Een tiende prijs in het eindklassement
was hun beloning.

Startbewijs NK in
Ermelo
In de klasse L behaalde Sem van
de Pas met So London het reservekampioenschap. In haar barragerit
kwam ze net tekort om de vierde
kampioenstitel mee naar Kessel te
nemen. Hetzelfdegold voor Kevin
Steeghs met Faline. In de klasse B reed
hij een stijlvolle barragerit, die door
de jury gewaardeerd werd met een
welverdiende zilveren plek. Door deze
resultaten zijn de ruiters verzekerd
van een startbewijs op het Nederlands
kampioenschap in Ermelo.

die veel organiseert”, vertelt Eric
Minten. “Zo hebben we onder meer
de Schuimbassy waarbij er twee
weken lang iedere avond gedart
wordt, hebben we een lekentoernooi
en is er het Dörps kampioenschap.
Daar mogen alle spelers die in
Helden darten aan mee doen.” In de
zomer heeft de club ook nog de
zomercompetitie. Op dinsdagavond is
iedereen welkom om mee te spelen.
De reputatie van darten is toch
vooral die van kroegsport. Met een
biertje op een spelletje spelen.
“Ik vind het wel een sport”, zegt
Jeroen. “Wat wij doen misschien niet,
maar de toppers steken er veel tijd
in. Ik denk dat mannen als Michael
van Gerwen wel bewezen hebben
dat we het als sport mogen zien.
Dankzij hen is het ook zo populair nu.
Iedere week is er wel darts te zien
op televisie.”

Geen kampioenen
dit seizoen
Ondanks het grote aantal teams
bij DC Schuim konden er afgelopen
seizoen geen kampioenen worden
gehuldigd door de vereniging. Een
echte verklaring hebben de bestuursleden niet. “Er waren er een paar
die tegen de top aan zaten”, vertelt
Taco. “Maar geen kampioenen.
En geen degradanten overigens.”
Eric Lijssen: “Schrijf anders maar op
dat we moesten wennen aan de
nieuwe banen, dat het daar aan lag.”
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MVC TOP D Toernooi

‘Maasbree en voetbal op de kaart zetten’
Voor de elfde keer staan jeugdspelers uit Peel en Maas en omstreken oog in oog met leeftijdsgenoten van grote
nationale en internationale voetbalclubs tijdens het MVC TOP D toernooi in Maasbree. Dit jaar wordt het voetbaltoernooi gehouden op zaterdag 27 en zondag 28 augustus. “We zijn als organisatie iedereen enorm dankbaar dat dit
toernooi wederom plaats kan vinden”, aldus organisatielid Jip Cox.

Sem de Hond, Jip Cox en Siem van Hees op het complex van MVC’19
“Alles begon met een grote
sponsor die het gekke idee had om een
voetbaltoernooi te organiseren met
clubs als PSV en Feyenoord”, vertelt Jip.
“In eerste instantie was dit toernooi in
samenwerking met VVV-Venlo. Na een
tijdje wilden we het voetbalevenement
zelf vanuit voetbalclub MVC’19 uit
Maasbree gaan organiseren. Dit was
niet het gevolg van een slechte
samenwerking, integendeel zelfs.
De reden lag meer in het feit dat we
als voetbalvereniging zelf hierin wilden
groeien. Op dat moment bestond er
nog geen D-toernooi bij VVV, waardoor

er voor ons een mogelijkheid was om
dit gat op te vullen”, legt Jip uit.

Toppers in de dop
Het kleine toernooi is nu uitgegroeid tot een voetbalevenement
voor jeugdspelers van grote clubs uit
binnen- en buitenland. “Naast het
regioteam van MVC’19 met zeventien
spelers uit Peel en Maas en omstreken
zijn er Nederlandse teams aanwezig,
zoals Feyenoord, AZ en PSV, en een
aantal buitenlandse toppers, zoals
Chelsea, Bayer Leverkusen en Borussia
Mönchengladbach”, vervolgt Jip.

“Vanaf dit jaar doet er ook een team
mee van Borussia Dortmund, één van
de grootste clubs uit Duitsland. We zijn
de groep mensen die iedere keer weer
sponsoren binnenhalen om dit kunnen
bekostigen zeer dankbaar.”

Nog nooit schapen
gezien
Om de kosten enigszins te drukken,
kunnen spelers uit het regioteam van
MVC’19 zich opgeven als gastgezin.
“Dit houdt in dat er per gezin twee
spelers van de elf andere teams kun-

Kampioenen PSV De Cavaliers
Door: Judith Oostenbrink, paardensportvereniging PSV De Cavaliers Helden
Maar liefst vier ruiters van paardensportvereniging PSV De Cavaliers uit Helden werden kampioen bij de
Regiokampioenschappen Limburg. Deze vonden zaterdag 6 en zondag 7 augustus plaats bij Hippische Sportvereniging HSV De Paardenvriend in Reuver.

nen verblijven gedurende het toernooi.
Dus als Dortmund met twintig spelers
komt, dan hebben we daar dus tien
gastgezinnen voor nodig”, laat Jip
weten. Eén van de spelers uit het regioteam, Siem van Hees (12) uit Baarlo,
krijgt twee spelers van Feyenoord op
bezoek. “Ze blijven het hele weekend
bij ons slapen. Naast het voetballen
gaan we ook nog andere leuke dingen
doen”, vertelt Siem.
Het werken met gastgezinnen
heeft niet alleen financiële voordelen
volgens Jip. “Op deze manier creëren
we ook een soort verbondenheid in
de regio. Daarnaast draagt het ook
bij aan de persoonlijke ontwikkeling
van de jongens. Je bent toch een heel
weekend bij vreemde mensen thuis.
Vooral als je nog wat jonger bent, is
dat toch wel spannend”, aldus Jip.
“Desondanks horen we achteraf altijd
positieve geluiden van ouders en ook
van de kinderen zelf. Zo keken vorig
jaar een aantal jongens van AZ hun
ogen hier uit, omdat ze nog nooit
schapen gezien hadden.”
Sem de Hond (12) uit Baarlo is ook

speler van het regioteam en ziet het als
een leerzame ervaring. Sem: “Met het
toernooi mogen we met het regioteam
tegen de grote clubs voetballen. Ik ben
heel benieuwd hoe dat zal zijn, maar ik
ga er sowieso veel van leren. Het zou
in ieder geval heel erg vet zijn als we
Dortmund in kunnen maken en hoewel
ik fan ben van PSV, zou ik het ook wel
weer gaaf vinden als we juist van hen
winnen.”
Tijdens het toernooi zijn er
ook diverse scouts aanwezig.
“Denk bijvoorbeeld aan PSV of
Liverpool”, vertelt Jip. “Het is al
eens vaker gebeurd dat spelers die
meegedaan hebben nu hogerop zijn
gaan voetballen. Dit is echter niet
waar het toernooi allemaal om draait.
We vinden het namelijk belangrijker
om Maasbree en het jeugdvoetbal
op de kaart te zetten. Dat dit zeer
gewaardeerd wordt, blijkt wel uit
het feit dat we de gemeentelijke
Sportwaarderingsprijs in 2014
hebben gewonnen. Dat geeft ons als
organisatie weer extra motivatie om
het toernooi voort te blijven zetten.”

Duits Kampioenschap Quadcross

Beringse Nick van Hout
pakt podiumplaats
Door: Motorcrossplanet
Nick van Hout is zondag 7 augustus in het Duits kampioenschap
Quadcross in Ueckermunde op het podium geëindigd. Op het zware zandcircuit pakte hij in beide manches een goede start en wist zowel in de eerste
als de tweede manche op een tweede plaats over de finish te komen.
Het circuit van het Duitse
Ueckermunde is een echte zandbaan
waarop Nick zich al snel goed thuis
voelde. In de training liep het
allemaal lekker en wist hij achter
landgenoot Joe Maessen de tweede
tijd neer te zetten. Nick trok deze lijn
verder in de tijdtraining. Verschillende
keren zette hij aan en slaagde er
opnieuw in om achter Maessen een
tweede tijd op de klok te zetten.
Met vertrouwen begon hij aan de
voorbereiding op de eerste manche. Hij
pakte een goede start en dook op een
derde plaats de eerste bocht in. In de
beginfase loerde hij op een gaatje
waar hij de tweede man kon passeren.

Met een mooie inhaalmanoeuvre ging
hij hem voorbij en wist hij in de rest
van de manche goed stand te houden
op een tweede plaats.
Ook in de tweede manche zat
Nick er goed bij na de start en kon hij
als vierde aan de wedstrijd beginnen.
Hij had meteen een goed ritme in
handen en wist door te stoten naar
een tweede plaats. Net als in de
eerste manche werkte Nick een nette
wedstrijd af waarin hij op een tweede
plaats werd afgevlagd. Met tweemaal
een tweede plaats in de manches
eindigde hij ook in het dagklassement
achter Joe Maessen op een tweede
plaats.

Zomerbraderie
in Helden
Alle vier de kampioenstitels werden
behaald bij de pony’s. De drie zusjes
Neefs wisten elk in hun gereden klasse
bij het dressuur het kampioenschap
binnen te halen. Romee met Ollie in de
klasse BB, Hanna met Demi Beau in de
klasse CM2 en Anouk met Champ of
Dance in de klasse DL2. Bij het springen
sprong Janine Maassen zich met haar
pony Maghera Joy in de klasse DZ naar
het kampioenschap. Van De Cavaliers

nam Job Steijvers in Asten-Heusden
deel aan een dressuurwedstrijd. Met
zijn pony Chico behaalde hij de eerste
plek in de klasse CDE-BB.
Verder werden er nog een hoop
andere prijzen behaald tijdens het
kampioenschap in Reuver. In de
klasse DL2 behaalde Blanca Vaassen
met Anjershof All in One een vijfde
prijs. Bij de paarden dressuur
behaalde Monique Peeters met GoGo

Borneo in de klasse L2 een vijfde
plek. In springen klasse B eindigde
Myrthe Sonnemans met Lewis van
Equinta op de vijfde plek, gevolgd door
Saskia Drissen met Verona. Ook Luc
van Horen eindigde als zesde met
paard High Fidelity. Tony Vestjens werd
twaalfde met Idyllo. In de klasse L
haalde Linda Peeters de zesde plek met
Domino en werd Celeste Smeets met In
The Mood tiende.

18 augustus is er weer een mooie zomermarkt in helden!
Met diverse marktkramen, speeltoestellen, springkussens,
lekker eten en drinken, en live muziek.
Robert Sand komt optreden op deze braderie.
Je leest het goed, voor ieder wat wils deze dag,
jong en oud kan zich prima amuseren deze dag.
De markt duurt van 14h00 tot 21h00!

Tot dan.....
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Agenda
Kijk voor meer informatie op
www.hallopeelenmaas.nl

Baarlo

Bospartizanenwandeling
za 13 augustus 10.00-12.00 uur
Organisatie: VVV Baarlo
Locatie: parkeerplaats Art Center
de Raay

cultuur
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Club Palladio Invites

DJ Tommie from Walsberg

za 13 augustus 22.00-04.00 uur
Locatie: Club Palladio

zo 14 augustus 19.00 uur
Locatie: tent café Leanzo

Rundje Koeberg

Optreden Boeiend

zo 14 augustus 09.00-17.00 uur
Organisatie: Rundje Koeberg
Locatie: gemeenschapshuis
Kerkeböske

zo 14 augustus 22.00 uur
Locatie: café Ramones

Wednesdays@Apollo

ma 15 augustus 17.00 uur
Locatie: tent café Leanzo

wo 17 augustus 21.30-02.00 uur
Locatie: discotheek The Apollo

Tacken en Gommans

Zomerfair 2016

ma 15 augustus 21.00 uur
Locatie: tent café Leanzo

Lindeboom Cup
za 13 augustus 18.00 uur
Organisatie: VV Baarlo
Locatie: sportpark De Meeren

Beringe
Dans met mij

do 11 augustus 14.00-16.30 uur
Organisatie: DansSalon
Locat
ie: De Vriendschap

do 18 augustus 14.00-21.00 uur
Locatie: Mariaplein en
Kaupmanshof

Grashoek

Optreden De Heeren Van
za 13 augustus 21.00 uur
Locatie: tent café Leanzo

Optreden Fever of Life

Helden

Optreden Teddyboys

za 13 augustus 22.00 uur
Locatie: café Ramones

Malibu Beach

za 13 augustus 20.30 uur
Organisatie: Ossefeesten
Locatie: tent dorpsplein

za 13 augustus 13.30-15.00 uur
Organisatie: Muziek onder de
Toren
Locatie: Raadhuisplein

Meijel

Optreden Seniorenorkest
Meijel

Knutselcafé
wo 17 augustus 14.00-16.30 uur
Locatie: Oppe Koffie

Panningen

za 13 augustus 15.00-16.30 uur
Organisatie: Muziek onder de
Toren
Locatie: Raadhuisplein

Circus Fantâsia

Sunday Sound

Optreden The DC Denims

do 11 augustus 19.00 uur
Locatie: camping Beringerzand

ma 15 augustus 22.00 uur
Locatie: café Ramones

zo 14 augustus 14.00-18.00 uur
Organisatie: Kepèlla Cultura
Locatie: centrum

Openluchtbioscoop

The Famous Shot Experience

do 11 augustus na zonsondergang
Locatie: DOK6

di 16 augustus 21.00 uur
Locatie: tent café Leanzo

Livemuziek

ma 15 augustus 13.00-17.00 uur
Organisatie: Kepèlla Cultura
Locatie: Markt

vr 12 augustus 21.00 uur
Locatie: DOK6

Zomerweekmarkt

Hobbymarkt

wo 17 augustus 09.00-16.00 uur
Locatie: centrum

Maasbree

Ossefeesten: The Dirty
Daddies
vr 12 augustus 20.30 uur
Organisatie: Ossefeesten
Locatie: tent dorpsplein

za 13 augustus 22.00-04.00 uur
Locatie: discotheek The Apollo

Ossefeesten: Kraantje Pappie Optreden De Keverberger
en Dansado & de Feestneger
Muzikanten

Cirque du Kepèl

za 13 augustus 11.00-16.00 uur
Organisatie: Kepèlla Cultura
Locatie: centrum

01
Advertorial

Rozen uit de Kunst

‘Hele dorp werkt samen tijdens Rozenfestival’
Dat de inwoners van Lottum actief betrokken zijn bij het tweejaarlijkse Rozenfestival, is een understatement. Of je nu als vrijwilliger aan de organisatie deelneemt of je woont op het
festivalterrein, het Rozenfestival kan niet aan je voorbijgaan.
of vijftien vrijwilliger van twee werkgroepen en
bezoekers konden in ons huis een kijkje komen
nemen, bij een expositie van mijn schilderijen.”
Vrijwilligers zijn vaak al maanden van tevoren
bezig met vergaderen en in de week voor het
festival is het flink aanpoten om ervoor te zorgen
dat alles opgebouwd en versierd wordt. “Op een
gegeven moment vond ik dat wat te druk
worden en ben ik met de werkgroepen gestopt.
Je wordt toch een dagje ouder, hè”, lacht hij.

Schilderijen

De bewoners van de Markt in Lottum
wonen tijdens de vier dagen waarop het
evenement plaatsvindt, midden in het

festivalgedruis. Zo ook kunstenaar Ger Clevis.
“Ik ben altijd heel actief betrokken geweest bij
het Rozenfestival”, zegt Clevis. “Ik was een jaar

Kringloop en
woningontruiming

J.F. Kennedylaan 211 – Panningen – 0475 440568

Voor dit Rozenfestival, dat als thema Rozen
uit de Kunst heeft, maakte Clevis zes schilderijen
van het Lottumse kasteel De Borggraaf. Die zijn
straks te zien in een tent bij de schuur van de
familie Schraven, waar meer rozen en kunst
tentoongesteld staan. Uiteraard wordt ook zijn
huis dit jaar versierd. “De gevels van de huizen
die aan de Markt staan, worden door bloembinders versierd. Ons huis krijgt een Rolling
Stones-thema. Enkele maanden geleden kwam
de bloembinder bij ons langs en zag voor het
raam een tekening van Keith Richards staan.
‘Heb je er daar nog meer van?’, vroeg hij. Ik heb

ook nog een tekening van Mick Jagger en
zo kwamen we op het idee om The Rolling
Stones erin te verwerken.” Wat volgens Clevis
het Rozenfestival zo bijzonder maakt, is de
verbinding die tijdens zo’n dagen ontstaat.
“De saamhorigheid tussen de bewoners vind
ik heel bijzonder. Het hele dorp werkt samen
en zet zich belangeloos in, dat is erg fijn om
te zien. In de stad heb je dat volgens mij veel
minder. Ja, ik ben er wel trots op dat zo’n
kleine gemeenschap zoiets neer kan zetten.
Ik ben ook heel benieuwd hoe het thema door
alle deelnemers wordt verwerkt. Ik hoop veel
variatie te zien.”
De veertiende editie van het Rozenfestival
vindt plaats van vrijdag 12 tot en met
maandag 15 augustus. Het is dit jaar 25 jaar
geleden dat het Rozenfestival in de huidige
stijl voor eerst georganiseerd werd. Het eerste
Rozenfeest vond plaats in 1922 en werd in het
decennium daarna elk jaar gevierd. In 1951
startte de tweede reeks Rozenfeesten die tot
1970 duurde. In 1991 werd de draad weer
opgepakt. Kijk voor meer informatie en het
programma op www.rozendorp.nl

Jongerenkoor D-Licious bij Project K
Voor het eerst neemt jongerenkoor D-Licious uit Maasbree deel aan Project-K. Het is een samenwerking
sproject tussen de gemeenten Peel en Maas, Horst aan de Maas en Leudal waarin 18 groepen drie
voorstellingen spelen.
Het koor D-Licious bestaat uit
16 meiden en één jongen. Ze zingen
onder andere met het Maasbrees
Mannenkoor het nummer Home van
Dotan. Ook zingen ze tijdens de

voorstellingen een mash-up van twee
liedjes van de zangeres Adele.
Behalve jongerenkoor D-Licious
en het Maasbrees Mannenkoor is ook
Drumband Jong Nederland Horst uit

Horst aan de Maas van de partij.
De voorstellingen van Project-K
vinden plaats op vrijdag 23, zaterdag
24 en zondag 25 september in het
DOK6 Theater.
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Circus Fantâsia bij camping Beringerzand

Kessel-Eikse circusartiest in
Panningen
Circus Fantâsia komt op donderdag 11 augustus naar camping Beringerzand in Panningen. André Benders uit
Kessel-Eik is één van de leden van het twaalftal artiesten dat met variété-, circus-, theater- en dansacts het publiek
vermaakt. Fantâsia reist door heel Nederland en het optreden op de Panningse camping betekent voor André een
soort thuiswedstrijd.

service 17

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 Koningslust

Misintenties NL21 RABO 0141939583
El Jacobs-Sturme Peelstraat 39
T 077 307 17 88 s.jacobs39@ziggo.nl
Kerkdiensten
Zondag 14 augustus
H. Mis 9.30 uur voor kracht en sterkte
voor de agrariërs, die de oogst zien
mislukken door de weersomstandigheden.

Misintenties NL05 RABO 0120795132
A. van den Boer De Brentjes 81
T 077 465 36 81
Kerkdiensten
Zaterdag 13 augustus
Geen H. Mis
Zaterdag 20 augustus
H. Mis 17.30 uur

Parochie Egchel

André treedt al meer dan 25 jaar
op als variétéartiest Kepper. Hij is naar
eigen zeggen komiek, clown,
acrobaat, jongleur en acteur met
verschillende typetjes in één. Met
Circus Fantâsia is hij momenteel al
twee maanden door heel Nederland
aan het trekken. “Ik ben al sinds begin
juni niet meer thuis in Kessel-Eik
geweest”, vertelt de artiest.
“Deze week waren we nog in Sint
Oedenrode in Noord-Brabant en
daarvoor stonden we onder andere in
Friesland, Groningen en op festival

De Zwarte Cross in Lichtenvoorde in
Gelderland.”
De leden van het circus komen uit
heel Nederland, vertelt André. “Zo komt
onze directrice uit Friesland en hebben
we een trapezeartiest uit Amsterdam.
We hebben een tent bij ons waar
driehonderd personen in kunnen.
Het thema van deze toer is Woodstock.
Alles staat dus in het teken van hippies
en de jaren zestig. De laatste twee
maanden zijn we aan één stuk door
onderweg geweest. Iedere morgen zetten we de tent op en ’s avonds breken

we die weer af. De volgende dag doen
we exact hetzelfde.”
Tijdens de show komen onder
andere fietsacts, een messenwerpshow,
luchtacts, een huis-, tuin- en kippenact,
magie en een act met vuur voorbij.
Het optreden in Peel en Maas is voor
André wel bijzonder. “Er komen veel
familie, vrienden en bekenden kijken.
Het is speciaal voor mij om zo voor
eigen publiek te mogen optreden.
Ik heb er dus extra veel zin in.”
De voorstelling op camping
Beringerzand begint om 19.00 uur.

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

Misintenties NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
T 077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 14 augustus
H. Mis 11.00 uur t.i.v. jaardienst
Jacobus Bos en Tonia Bos-Kersten;
Doopviering Boaz Teeuwen 12.00 uur.
Zondag 21 augustus
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 14 augustus
H.Mis 11.00 uur t.i.v. Tinus Steeghs
(verj); Harrie Kurvers (jaardienst)
en overl.fam. Kurvers-van Bree.
Tijdens deze viering zegening van
de “kroetwis”
Zaterdag 20 augustus
H.Mis 19.00 uur t.i.v.
Wiel Spreeuwenberg (verj),
Tinus Spreeuwenberg en
Theodora Schoeber

Parochie Helden

Kunst op Straat in Panningen
De Markt in Panningen stond zaterdag 6 augustus geheel in het teken van kunst. Verschillende
artiesten lieten die dag hun creaties zien tijdens Kunst op Straat. Onder andere keramiek, schilderijen,
fotografie, beelden, sieraden en andere kunstwerken werden gepresenteerd en gedemonstreerd.
Dit jaar werd er voor het eerst een kunstwedstrijd georganiseerd. Deze had het thema ‘thuis’ en de
kunstwerken die kans maakten op de eerste prijs werden bij Passage De Pit gepresenteerd.
Uiteindelijk werd Peter Weerts met zijn schilderij ‘Schoonmoeder 100 jaar’ als winnaar gekozen.
De kunstmanifestatie Kunst op Straat is inmiddels een vast onderdeel van Kepèlla Cultura.

Misintenties NL61 RABO 0120795094
pastorie Rochusplein 3
T 077 3071488,
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur
donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
Zondag 14 augustus
H. Mis Maria Tenhemelopneming
met zegening van de Kruudwis
10.00 uur – herenkoor t.i.v. Lucie
en Drees Hermkens-Kartner
(jaardienst); overl. fam. Cox-van
den Beucken; echtg. Jo Verhaegh
en Netje Verhaegh-Nijssen, oud.
Johannes Nijssen en Elisabeth NijssenJanssen en Martinus Nijssen (jrd);
Maria van der Horst-Goldenbeld (verj);
Harrie Engels en overl. fam. EngelsKorsten; Wiel Berkers (5de jaardienst);
Tessy Haast-Beerens
Overleden:
Tessy Haast-Beerens, 91 jaar

Parochie Meijel
Misintenties NL16 RABO 0133405613
Pastorie Kerkstraat 5
T 077 466 18 50
W www.parochiemeijel.nl
Spreekuur
maandag 19.30 tot 20.00 uur en
donderdag van 11.00 tot 12.00 uur
secr.kerkbestuurmeijel@vodafonethuis.nl
Kerkdiensten
Donderdag 11 augustus
H. Mis 09.00 uur t.i.v. alle parochianen
09.30-10.00 uur Stille Aanbidding
Zaterdag 13 augustus
H. Mis Maria ten Hemelopneming
19.00 uur – dameskoor t.i.v.
Henk Willems (coll); Willem Sanders,
Agnes Sanders-Manders en
Piet Manders (gest.jaard); Jo Vissers
(coll); Nellie Verstappen-Kiggen
(verj); Mart Verstappen (jaardienst);
Nellie van Rijt-Coolen; uit dankbaarheid
Maandag 15 augustus
Stille Aanbidding 18.30 uur
Rozenkrans 19.00 uur
Dinsdag 16 augustus
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen,
aansluitend koffiedrinken
Donderdag 18 augustus
H. Mis 09.00 uur t.i.v. alle parochianen
09.30-10.00 uur Stille Aanbidding

Parochie Panningen
Misintenties NL44 RABO 0141900660
Parochiecentrum Wilhelminastraat 14
T 077 307 13 88
info@parochiecentrumpanningen.nl
Open maandag- dinsdag- woensdag
en donderdag van 09.00 tot 11.30 uur
Kerkdiensten
Zaterdag 13 augustus
H. Mis Maria Tenhemelopneming
19.00 uur – gemengd koor t.i.v.
Truus Ghielen-Kurvers (col) en
Broer Ghielen; Né Wijnands (verj) en
Tru Wijnands-Nellen (jaardienst)
Overleden:
Bertien van Nisselroij-van Horen,
76 jaar
Tessy Haast-Beerens, 91 jaar.
Rust in vrede
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ENTHOUSIAST, GASTVRIJ EN BETROUWBAAR!
DE GROOTSTE ELEKTROVAKSPECIAALZAAK VAN LIMBURG!

NIEUW
NU OOK IN PAN

NINGEN!

7 DAGEN PER
WEEK GEOPEND

EIGEN
REPARATIEDIENST

TELEFONISCHE
SUPPORT

ONLINE
SUPPORT

BIJNA 100 JAAR
KENNIS & ERVARING

Martijn

ONDERDELEN &
ACCESSOIRES

7 DAGEN PER WEEK SUPER SERVICE!
Om u nog beter van dienst te kunnen zijn hebben wij onlangs ook
een Service CenterLQRQVȴOLDDOLQ3DQQLQJHQJHRSHQG2QV
6HUYLFH&HQWHULVK«WDDQVSUHHNSXQWZDQQHHUXRQGHUVWHXQLQJ
QRGLJKHHIWPHWWHFKQLVFKHYUDJHQHQSUREOHPHQ+HHIWX
ELMYRRUEHHOGHHQVWRULQJRSXZ79HQZHHWXQLHWKRHXGLW
PRHWRSORVVHQ"*HHIRQVGDQHHQEHOOHWMHVWXXURQVHHQ
PDLOWMHRINRPHYHQELMRQVODQJV2Q]HVSHFLDOLVWHQVWDDQ
XGRHOJHULFKWHQGDDGNUDFKWLJWHZRRUGRPXZSUREOHPHQ
]RJRHGHQ]RVQHOPRJHOLMNRSWHORVVHQ=HOIVRS]RQGDJ

OOK VOOR ONDERDELEN

0DDURQ]HGLHQVWYHUOHQLQJJDDWYHUGHUGDQGDW:LMKHEEHQ
LQRQV6HUYLFH&HQWHUQDPHOLMNRRNHHQHLJHQUHSDUDWLHGLHQVW
=LMYRHUHQ$%&UHSDUDWLHVXLWWHUZLMOXJHQLHWYDQHHQKHHUOLMN
NRSMHNRɝ
H(QPRFKWXKHWDSSDUDDWELMRQVPRHWHQDFKWHU
ODWHQGDQNULMJWXYDQRQVHHQJUDWLVOHHQDSSDUDDW]RGDWXLQ
GHWXVVHQWLMGQLHW]RQGHUDSSDUDDWNRPWWH]LWWHQ
Daarnaast kunt u bij ons Service Center ook terecht voor een
EUHHGDVVRUWLPHQWDDQRQGHUGHOHQHQDFFHVVRLUHV+LHUELMNXQW
XGHQNHQDDQVWRI]XLJHU]DNNHQȴOWHUVNDEHOVPDDURRNELMYRRU
EHHOG RQGHUGHOHQ YRRU ZDVPDFKLQHV GURJHUV NRHONDVWHQ YDDWZDV
VHUV VWRI]XLJHUV NRRNDSSDUDWXXU VDQLWDLU HWF .RUWRP RQV 6HUYLFH
&HQWHULVHUYRRUX

EIGEN REPARATIEDIENST

Afbeeldingen kunnen afwijken, drukfouten en wijzigingen voorbehouden.

www.electroworldtummers.nl
DE BESTE SERVICE
DE SCHERPSTE PRIJZEN

PANNINGEN
Markt 121
T. 077 307 13 00

TEGELEN

Kerkstraat 27
T. 077 373 85 11

ROERMOND

Schaarbroekerweg 28
T. 0475 42 52 62

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!

