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Met u wil de raad in gesprek over:

Bestemmingsplan voormalig gemeentehuis Meijel,
en Bestemmingsplan woningen zuidwand Grashoek
De raad nodigt u uit voor de Beeldvormende Vergadering
op dinsdag 30 augustus om 19.30 uur, om in gesprek
te gaan met raadsleden. De vergaderlocatie is:
Gemeenschapshuis Egchel, Kapelaan Nausstraat 5 in Egchel.
Doe mee en schuif aan bij één van de overlegtafels!
Voor meer informatie kijk op: www.peelenmaas.nl >
bestuur > Beeldvormende Vergadering > 30 augustus 2016
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Tanks op
de Grashoekse kermis
In Grashoek vond van zaterdag 12 augustus tot en met dinsdag 16 augustus de kermis plaats. Met de rupsbaan, de botsauto’s en de draaimolen was er genoeg te beleven
voor de jeugd. Ook was er uiteraard de mogelijkheid om touwtje te trekken of te schieten voor de prijzen bij de schietkraam. Café Leanzo en Café Ramones hadden een
uitgebreid programma om ook in de avonduren de bezoekers nog genoeg te genieten te geven. Optredens in de kroegen en de feesttent waren er van onder andere De Heeren
Van, Boeiend en de Teddyboys. In de draaimolen konden de kinderen ook plaatsnemen in de tank van generaal Patton. Op de achtergrond is nog de rups te zien die net bezig
is aan het overdekte moment tijdens de rit.

Stamboom opzoeken wordt makkelijker

PeelenMaasNet koppelt aan burgerlijke stand
De historische databank van de gemeente, PeelenMaasNet, breidt de komende tijd uit met een koppeling naar
de registers van de burgerlijke stand. Dat betekent dat alle inwoners van de dorpen van Peel en Maas sinds het
einde van de achttiende eeuw digitaal te vinden zijn. Vooral voor personen die op zoek zijn naar hun stamboom
kan het veel tijdwinst opleveren, vertelt Peter Peeters van het digitale platform.
Voorheen moesten mensen die
hun stamboom onderzochten eerst
een afspraak maken bij de gemeente.
“Ambtenaren gingen vervolgens op
zoek naar de informatie in het archief
van de gemeente en maakten dan een
kopie van het benodigde document”,
vertelt Peter. “Dat kostte ook geld,
omdat je gebruikmaakte van ambtenaren. Dat hoeft straks allemaal niet
meer. Alles is digitaal en gratis terug

te vinden op PeelenMaasNet, waardoor
mensen niet meer naar het gemeentehuis hoeven en alle informatie binnen
een paar minuten te vinden is.”

Brandweerfoto’s
in de HALLO
Het digitale platform met documenten en foto’s uit de regio Peel en
Maas breidt nog steeds flink uit, vertelt

Peter. “We lazen vorige week het
artikel over de historische brandweerfoto’s in de HALLO Peel en Maas en
hebben inmiddels contact gehad met
het brandweerkorps van Panningen”,
vertelt hij. “We hebben gevraagd of zij
hun archief beschikbaar willen stellen
zodat het voor iedereen terug te vinden
is. Daarnaast zijn we met nog meer
collecties bezig om het archief uit te
breiden. Zo hebben we in Kessel een

vrijwilliger gevonden die momenteel
bezig is het bevolkingsregister van dat
dorp te digitaliseren. Dat is veel werk,
maar het levert veel voldoening op als
het klaar is.”
Naast de koppeling naar registers van de burgerlijke stand is
PeelenMaasNet momenteel bezig
met het veranderen van de organisatievorm. Peter: “We willen het
platform aan het einde van dit jaar in
een stichtingsvorm gieten. Daar heb
je een bestuur voor nodig en we zijn
momenteel nog op zoek naar enthousiaste en vakbekwame mensen die
interesse hebben om in het bestuur

zitting te nemen.”De databank heeft
inmiddels al bijna 37.000 foto’s, ruim
2.700 documenten en 330 foto’s
van objecten met beschrijving
online gezet. Daarnaast zijn er al
twee webexposities te vinden op de
website. PeelenMaasNet bestaat uit
de deelnemers gemeente Peel en
Maas, Heemkundevereniging Helden,
Historische Werkgroep De Borcht
Baarlo en Kunstroute Peel en Maas.
Ook hebben verschillende particulieren hun verzamelingen aangeboden
om te digitaliseren.
Kijk voor meer informatie op
www.peelenmaasnet.nl
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Gedenkteken voor Egchelse oud-pastoor

Zoektocht naar monument voor Giel Peeters
Gemeente Peel en Maas en Dorpsoverleg Egchel zijn gezamenlijk bezig
met een monument voor de voormalig pastoor van Egchel, Giel Peeters.
Het gedenkteken moet bij het nieuwbouwproject komen waar de in 2009
overleden Egchelnaar naamgever van is: het Giel Peetershof. De gemeente
en het dorpsoverleg overleggen momenteel hoe het monument er uit moet
komen te zien.
Resie Kempen-Derks is vanuit
Dorpsoverleg Egchel betrokken bij
het monument voor Giel Peeters.
“De gemeente heeft ons een tijdje
geleden benaderd om mee te denken
over het gedenkteken”, vertelt ze.
“Als eerste gaan we samen bedenken

Colofon
HALLO Peel en Maas
is een gratis uitgave van
Kempen Media b.v. en verschijnt
elke donderdag in de gemeente
Peel en Maas.
Oplage 19.250 exemplaren
www.hallopeelenmaas.nl
Redactie en webredactie
077 396 13 57
redactie@hallopeelenmaas.nl
Rob Dieleman, Lianne Görtz en
Kim Jacobs

wat het moet gaan worden. Het kan
een standbeeld worden, maar ook
bijvoorbeeld een herdenkingsplaat.
Misschien is het ook mogelijk een
kunstenaar uit Egchel te vragen om iets
te maken. Samen met de inwoners van
het dorp gaan we iets moois verzinnen
en bedenken wat we kunnen doen.
We hebben op de Facebookpagina van
Egchel al een oproepje geplaatst.”

Vertellen over de
oorlog
Giel Peeters werd geboren in 1933
in Helden. Hij werd op 28-jarige leeftijd
tot priester gewijd. In 1990 werd
Peeters benoemd tot waarnemend
pastoor van de Sint-Jacobusparochie in
Egchel, zo staat te lezen op de website
van het Giel Peetershof. “Tot aan zijn
dood in 2009 was hij voor velen niet
alleen een inspirerende pastoor, maar
ook een vriend”, staat er verder over
de overleden pastoor. “Giel Peeters
stond altijd klaar voor iedereen die zijn
hulp kon gebruiken.”

Redactionele bijdragen
Daphne Leenders
Janique Peeters

Op korte termijn
vergaderen

Fotografie
Bram Becks
Henny Roosen

Resie woont al 27 jaar in het
dorp en kan zich Peeters nog goed
herinneren. “Hij was een geliefd
persoon”, vertelt ze. “Ik weet nog dat
hij op school vaak kwam vertellen over
de Tweede Wereldoorlog en dat hij in
het café een pilsje kwam drinken. Het
was gewoon een ’hiele sjoëne mins’
die veel heeft betekend voor het dorp.”
Niet voor niks werd Peeters in 2009
benoemd tot de eerste en tot nu toe
ook enige ereburger van Egchel.

Commercieel adviseurs
077 396 13 56
advertentie@hallopeelenmaas.nl
Frank Erren
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Fabienne ten Horn
Bezorging
Dorothé Gijsen-Verhaeg
077 396 13 56
bezorging@hallopeelenmaas.nl
Nieuwsblad niet ontvangen? Bel of mail
vrijdagmorgen vóór 12.00 uur of ga naar
www.hallopeelenmaas.nl/bezorging om dit
door te geven.

Bezoek- en correspondentieadres
Raadhuisstraat 168
5981 BJ Panningen
Aanlevertijden (uiterlijk)
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
Beeldmateriaal en kopij dient vrij van rechten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur
dient bij aanlevering expliciet te worden
gemeld. Bij verzuim komen kosten voor
rekening van de aanbieder.
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Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
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Het Giel Peetershof is een bouwproject dat wordt gerealiseerd tussen
de Gielenhofweg, de Jacobusstraat en
de Roggelseweg. De eerste huizen worden momenteel gebouwd. Omdat het
project vernoemd is naar de oud-pastoor, lijkt het voor de gemeente en het
dorpsoverleg de beste locatie voor het
monument. “Dat is de ideale plek om
dit bijzondere mens te eren, zo denken
we als dorpsoverleg en de gemeente”,
vertelt Resie. De bedoeling is dat bij
de viering van het afronden van fase
1 van het bouwproject in oktober het
idee voor het monument onthuld kan
worden. Het object wordt dan later een
keer geplaatst.
De gemeente en het dorpsoverleg
zijn nu nog bezig met het oprichten
van een soort werkgroep, vertelt

PUZZEL

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

Pastoor Giel Peeters op een archieffoto

1
2

2
5

8

7

6

4

3

9

2

1

5

1

9

5

6

2

7

8

4

3

3

4

2

8

1

5

7

6

9

2

3

7

5

8

4

6

9

1

5

6

9

2

7

1

4

3

8

4

8

1

3

9

6

5

2

7

9

1

4

7

6

8

3

5

2

7

5

3

1

4

2

9

8

6

6

2

8

9

5

3

1

7

4

Resie. “Ik hoorde dat er nog een zus
van Peeters in de buurt woont en het
kerkbestuur wordt ook betrokken bij
het monument”, laat ze weten. “Er is
nog geen overleg gepland, maar ik
verwacht dat we op korte termijn bij

elkaar gaan zitten.”
De initiatiefnemers roepen mensen
op om met ideeën te komen over
het monument voor Giel Peeters.
Suggesties kunnen opgestuurd worden
naar esther.rekker@peelenmaas.nl

Storingen Enexis

Straatverlichting
Peel en Maas niet aan
Door een storing in de centrale aansturing bij netbeheerder Enexis is
dinsdag 16 augustus de straatverlichting in Limburg niet aangegaan.
Daardoor waren ook de straten in Peel en Maas lange tijd in het donker
gehuld.
Normaliter worden de straat
lantaarns aangezet door middel van
een signaal dat verstuurd wordt
vanuit de centrale aansturing. Omdat
dit signaal dinsdagavond niet werd
verstuurd, moesten monteurs van de
netbeheerder de verlichting uiteindelijk
handmatig inschakelen. Daarna duurde
het ongeveer een uur voordat alle
problemen waren opgelost. Rond

22.30 uur was de storing opgelost en
waren de straten in de provincie weer
verlicht.
Waardoor de straatverlichting niet
vanzelf aansprong, onderzoekt Enexis
nog. Omdat de lantaarns dinsdagavond
handmatig moesten worden aangezet,
was er woensdag 17 augustus ook een
monteur nodig om de lichten weer te
doven.

Voertuigen veiligstellen

Brandweer
naar ongeval A67
Het brandweerkorps van Panningen is op vrijdag 12 augustus uitgerukt
voor een ongeluk op de snelweg A67. Het korps ging met een tankautospuit
en een hulpverleningsvoertuig naar de plek van het ongeluk, maar bij
aankomst bleek het ongeval mee te vallen.
Het ongeluk vond plaats
tussen de afslag Helden en de
afslag Venlo Tradeport West.
Een tankautospuit en een snel
interventievoertuig van brandweer
Panningen gingen na de vaststelling
dat het meeviel alsnog ter plaatse

om de voertuigen veilig te stellen
die bij het ongeval betrokken
waren. Het brandweerkorps van
Venlo was ook aanwezig bij het
ongeval waardoor het Panningse
brandweerkorps alleen de betrokken
voertuigen hoefde veilig te stellen.
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Nieuwe verlichting defect door blikseminslag

Kerk Meijel in duister gehuld
Door een blikseminslag in juni is de kerk in Meijel in het duister gehuld. De verlichting die in december in
gebruik werd genomen, is zodanig beschadigd dat deze niet meer functioneert, aldus het Dorpsoverleg.

In december werden er, op
initiatief van Dorpsoverleg Meijel en
het kerkbestuur, led-spotjes rondom
de kerk geplaatst. Deze werd zo
gemonteerd, dat de kerk, toren en het
glas-in-lood werden geaccentueerd.
Naast de algemene, witte verlichting
kon de kerk bij speciale gelegenheden
worden opgefleurd met paars, groen,

oranje, blauw of geel licht. “We vinden
het vervelend dat onze bijzondere
trekpleister nu niet in volle glorie
te zien is, juist tijdens prachtige
zomeravonden”, laat het dorpsoverleg
weten. Er wordt gehoopt dat de
verlichting nog vóór het einde van het
jaar is gerepareerd en weer gebruikt
kan worden.

Verhuizing vmbo naar nieuw gebouw

Schoolinterieur
Bouwens geveild
Wie altijd al een eigen metaalbewerkingsmachine, stoelen uit de
kantine of een schooltafeltje wilde hebben, kan tot en met woensdag
24 augustus zijn hart ophalen. Vanwege de verhuizing van het vmbo van
Het Bouwens in Panningen gaat alles onder de hamer.

De Sint Nicolaaskerk in Meijel toen de verlichting nog werkte (Foto: Maartje van Berkel)
“Steeds vaker rees de vraag
waarom de Sint Nicolaaskerk, ofwel
‘de kathedraal van De Peel’ niet meer
in het licht staat”, aldus Ine Rutten
van Dorpsoverleg Meijel. Tijdens het

noodweer afgelopen juni vond er een
blikseminslag plaats op de kerk in
Meijel. Daardoor raakten de spotjes
met led-verlichting flink beschadigd.
“De schakelkasten en armaturen zijn

allemaal stuk en moeten worden vernieuwd”, aldus Ine. Ook de Peelfontein
op het vernieuwde dorpsplein stond
een tijdje droog, maar die is inmiddels
grotendeels hersteld.

Kledingwinkel Bazus

Voormalige bibliotheek
Baarlo verkocht
Het pand aan de Markt in Baarlo waar voorheen de bibliotheek lag, is verkocht aan de eigenaren van kledingwinkel Bazus. De winkel verhuist van de Grotestraat naar de locatie aan de Markt. Het postagentschap gaat
eveneens mee naar het pand van de bibliotheek, zo maakte gemeente Peel en Maas op maandag 15 augustus
bekend.

Wanneer op maandag 5 september het nieuwe schooljaar weer
begint, zijn alle afdelingen van de
middelbare school ondergebracht
in het vernieuwde gebouw aan de
Minister Calsstraat. Het gebouw aan
het Dr. Poelsplein waar voorheen
het vmbo-college huisde, staat
leeg. Via het online veilinghuis BVA
Auctions kan sinds vrijdag 12 augustus 17.00 uur op de 470 aangeboden
spullen worden geboden. Onder de
spullen bevinden zich tafels uit het
scheikundelokaal, diverse elektrische
apparaten en machines, meubels uit

klaslokalen en de kantine, krijtborden,
kluisjeskasten, industriële kasten en
schoonmaakmachines. Ook de fietsenstallingen worden aangeboden, met
een openingsbod variërend tussen de
100 en 220 euro. Het hoogste bod is
gedaan op een Festool zaagtafel met
toebehoren. De bieder heeft duizend
euro over voor het professionele stuk
gereedschap met een nieuwwaarde
van ruim 1.500 euro. De veiling sluit
woensdag 24 augustus om 15.50 uur.
De hoogste bieder mag zijn of haar
artikel een week later komen afhalen
op het Dr. Poelsplein.

Verkeersconflict in Venlo

Panningnaar aangehouden na ongeval
Een 30-jarige inwoner uit Panningen is woensdag 10 augustus in
Venlo aangehouden na een verkeersongeval. Volgens de politie kreeg de
bestuurder het aan de stok met een automobilist uit Venlo (27), waarna
de twee met elkaar in botsing kwamen.
Het ongeval gebeurde om
05.30 uur op de Nijmeegseweg en
de Van Postelstraat in Venlo. De twee
bestuurders, de Panningnaar en de
27-jarige Venlonaar, kregen om een
nog onbekende reden ruzie met
elkaar. Die ruzie ontaardde in een
botsing waarbij beide auto’s zwaar
beschadigd raakten.
De bestuurder uit Venlo en de
26-jarige vrouw die naast hem

zat, raakten gewond. Zij zijn met
onbekend letsel naar het ziekenhuis
gebracht. Er werd een trauma
helikopter ingezet, maar deze bleek
niet nodig te zijn.
Beide auto’s zijn in beslag
genomen en worden onderzocht.
De politie doet verder onderzoek naar
wie waar verantwoordelijk voor is.
De twee bestuurders werden allebei
aangehouden.

om de dienstverlening verder uit te
breiden”, laat de gemeente weten.
De kledingwinkel is gesloten van
zaterdag 27 augustus tot en met
zaterdag 3 september, zo schrijft
Bazus op Facebook. De opening van
de nieuwe locatie vindt plaats op
maandag 5 september. In december

vorig jaar stemde het College van B&W
in met de verkoop van de voormalige
bibliotheek aan de Markt. Het stond
te koop tot april van dit jaar toen
de inschrijfterm sloot. Een aantal
geïnteresseerde partijen meldde zich
en in juli stemde het college in met de
bieding van de familie Hendriks.
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De nieuwe eigenaren van het
pand, de familie Hendriks, gaan
de voorgevel en de entree aan de
marktzijde en de gevel aan de kant
van jongerencentrum Sjiwa verfraaien,
zo schrijft de gemeente. “Er wordt
nog gezocht naar een invulling voor
de overige lege ruimtes in het pand

• 7 jaar garantie
• Schadeherstel voor
alle verzekeraars
• Gratis vervangend vervoer
• Ruitvervanging en reparatie
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Stationsstraat 82, Horst, tel. (077) 398 20 19,

www.asnoordlimburg.nl
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Dankbetuiging
Wij danken iedereen voor de belangstelling, lieve kaarten,
telefoontjes en bloemen die wij mochten ontvangen bij
het afscheid van ozze pap en trotse opa

Sjraar Jacobs
Het is voor ons een troostrijke gedachte dat pap, opa
in zijn leven ook voor zoveel anderen veel heeft betekend.
Kinderen en kleinkinderen
Beringe, augustus 2016

Op 5 augustus hebben wij in besloten kring
afscheid genomen van ‘os Riet’

Riet Janssen
Panningen 16 februari 1953

Koningslust 29 juli 2016

Wij danken allen die een luisterend oor en
een bemoedigend woord voor os Riet hebben gehad.
Familie Janssen

Fien Bos
Uitvaartzorg

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

www.fienbosuitvaartzorg.nl

Deskundig & betrokken

tel. 077-3078642

www.janssenuitvaart.nl

Politie zoekt
graffitispuiters
Kessel
Op diverse locaties in Kessel is graffiti aangebracht. Volgens politie
Peel en Maas gaat het om plekken op de Oeverbergstraat, de Keverbergstraat en de Dorpsstraat.

De graffititeksten zijn aangebracht op verschillende muurtjes en
op de geasfalteerde weg. Volgens
de politie zijn de vandalen in de
week van maandag 8 augustus aan
de slag gegaan in het dorp. Het gaat
voornamelijk om tekstuele graffiti
en is, waarschijnlijk, in het Pools.
Of de vandalen een willekeurige taal
hebben uitgekozen of dat ze ook van
Poolse afkomst zijn, is niet bekend.

De politie is op zoek naar de
daders en wil in contact komen
met mensen die de ‘tags’,
zoals graffitihandtekeningen worden
genoemd, herkennen of getuige zijn
geweest van de vernielingen. Wie iets
gezien heeft, wordt verzocht contact
op te nemen met politie Peel en Maas
via 0900 88 44 of via Meld Misdaad
Anoniem 0800 70 00.
(Fotobron: via Politie Peel en Maas)



Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.hallopeelenmaas.nl
klik rechts op de pagina op ‘zoekertjes’.
Via het formulier ‘zelf uw advertentie
hier plaatsen’, kunt u uw tekst opgeven en meteen de kosten voldoen.

Wij zijn dolgelukkig met de
geboorte van onze zoon

Huis verkopen. Uw huis verkopen
voor € 500 exclusief btw!
www.heikevastgoed.nl of 06 55 12 69 96.

Timo

Vragen over je liefdesleven? Kijk op
www.betrouwbaarmedium.nl voor
antwoorden op je levensvragen!

6 augustus 2016
Zoon van
Bram en Ellen
Hunnekens-van Knippenberg
Jacob van Marisring 106
5988 KG Helden

Wespenbestrijding
bel 06 39 02 22 51. Constant Plaagdier
Preventie Panningen.
www.hulpaanhuislimburg.nl
Zoekt u hulp in de huishouding?
Of ondersteuning bij mantelzorg?
Kijk op onze site of bel 077 467 01 00.
Nieuwe oogst appels en peren,
v a. vrijdag 19 augustus.
Fruitbedrijf J. Beurskens
Napoleonsbaan z 39a Baarlo
077 477 19 18.
Te koop vastkokende eigen geteelde
aardappelen/Frieslanders,
verder vele soorten vollegrond- en
kasgroenten, volop courgette en
knolvenkel 0.50 per st.
Kwekerij Brummans Vosberg 16a
maandag gesloten.
Te huur appartement in het centrum
van Maasbree. Voor meer informatie,
www.heikevastgoed.nl of
tel. 06 55 12 69 96.

Leo en Jeanne
Duijf-Peeters
uit Helden
50 jaar getrouwd.
Van harte gefeliciteerd namens
de kinderen en kleinkinderen.

Ôs pap & mam/opa & oma

Thei en Nel
van der Sterren-Berden
zien 50 jaor getrouwd.

Op zoek naar gezelschap? ‘
’Met Trudy’’ biedt praktische en sociale
ondersteuning aan ouderen die actief
willen blijven. www.mettrudy.nl
06 51 62 57 16.
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.hallopeelenmaas.nl
klik rechts op de pagina op ‘zoekertjes’.
Via het formulier ‘zelf uw advertentie
hier plaatsen’, kunt u uw tekst opgeven en meteen de kosten voldoen.

Van hârte gefeliciteerd
Bree, 20 augustus
Petra, Marco & Sandra, Rob & Kim
Florian, Juul, Maud, Loek

50 jaar getrouwd

check

www.thatshappening.com

HAN-MARK
ARENDSE

Ton en Rien
Van NienhuijsCoenen

U I T VA A R T Z O R G

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

Op zaterdag 27 augustus 2016
zijn onze ouders

Voor ALLE vrijetijdsbestedingen
in je regio!

Van harte gefeliciteerd
Kinderen & kleinkinderen

Berging uitgesteld

Vrachtwagen in berm A67
Maasbree
Op de A67 bij Maasbree is dinsdag 16 augustus een vrachtwagen in de berm beland. De brandweerkorpsen van
Panningen, Maasbree en Venlo moesten hiervoor uitrukken.

Door nog onbekende oorzaak
raakte de vrachtwagen ’s ochtends om
06.30 uur van de weg en belandde
in de berm. Drie brandweerkorpsen,
waaronder de beroepsploeg van Venlo,
rukten even na 06.30 uur uit om bij de
ongevalsplek te helpen. De chauffeur

werd ter plaatse door ambulancepersoneel nagekeken. Of deze gewond is
geraakt, is niet bekend.
Ondanks dat er geen rijbaan hoefde
te worden afgesloten, ontstond er
korte tijd een kijkersfile op de A67 in
de richting van Venlo. Om de overlast

zo klein mogelijk te houden, werd
besloten de vrachtwagen pas als
de spits voorbij was, na 19.00 uur,
te bergen. Tot die tijd werd de
vrachtwagen door middel van antikijkschermen aan het zicht onttrokken
voor andere weggebruikers.
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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.

jongeren 05

aan
Lars Kersten

Pokémon
De afgelopen weken kwam
er een nieuwe rage opzetten in
Nederland: het vangen van
Pokémon met je mobiele
telefoon. Plotseling was de
jeugd weer volop op straat te
vinden.

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Lars Kersten
16 jaar
Egchel
Citaverde Roermond

Wat is je favoriete indoor/outdoor
activiteit?
Mijn favoriete activiteit is paardrijden.
Toen ik vier jaar was, begon ik er
hobbymatig mee en sinds mijn zevende
ga ik op concours. Ik vind het mooi dat
je ergens naartoe werkt met een dier
en dat je op concours met je paard je
doel probeert te bereiken.
Wat zou je nog eens opnieuw willen
doen of beleven?
Dit vind ik een moeilijke vraag,
omdat ik nog jong ben en midden in
de bloei van mijn leven zit. Als ik dan
iets zou moeten kiezen, dan zou ik

voor de tijd met mijn kleine pony’s
gaan.
Heb je ooit iets gewonnen?
Ja, met paardrijden heb ik meerdere
prijzen gewonnen. Naast reguliere
wedstrijden ben ik onder andere
Limburgs kampioen geworden, zowel
met dressuur als springen. Verder ben
ik vorig jaar derde geworden op het
Nederlands kampioenschap junioren,
hier ben ik het meest trots op.
Hoe zie jij jouw toekomst?
Ik wil later ruiter worden op een hoog
niveau. Ook hoop ik dat mijn broer
Niels en ik later het bedrijf van mijn
vader over kunnen nemen. We hebben
thuis namelijk een stal, Stal Kersten.
Nu ben ik vooral met de sport bezig,
maar later wil ik ook een vrouw en
kinderen.

WIJ ZIJN OPEN TIJDENS DE BOUWVAKVAKANTIE

30 - 70%
korting
op al ons

showroom-sanitair

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

Wat is het belangrijkste advies dat
je ooit hebt gekregen?
In de sport krijg ik veel adviezen van
mijn vader, maar het belangrijkste
advies dat ik ooit heb gekregen luidt:
houd je eigen plan. Dit doe ik met mijn
vader, we maken ons eigen plan en
laten ons daar niet van afwijken door
de invloed van buitenstaanders.
Als je naar het buitenland zou
moeten verhuizen, welk land zou dat
zijn?
Ik zou naar Amerika verhuizen.
Afgelopen zomer ben ik daar geweest
met mijn broer en ik vond het een heel
mooi land. De paardensport is er heel
anders dan in Nederland, maar het is er
heel indrukwekkend.
Als je iedereen zou kunnen
ontmoeten, levend of overleden, wie
zou je dan ontmoeten?
Ik zou Michael Jackson wel willen
ontmoeten. Ik houd wel van muziek
en in de paardensport ken ik al veel
mensen. Michael Jackson is dan wel
een groot icoon in de muziekwereld.
Wat is jouw droomberoep?
Waar ik van droom, is ruiter op een
hoog niveau te zijn. Al sinds ik klein
ben, droom ik ervan om ooit met mijn
paard de Olympische Spelen te kunnen
bereiken.
Met wie zou jij een week willen
ruilen van leven?
Ik zou willen ruilen van leven met
een grote ruiter. Dan zou ik de grote
internationale wedstrijden mee
kunnen maken, zoals op dit moment
de Olympische Spelen. Dat lijkt mij erg
gaaf om te mogen doen.
Waarmee zou jij het liefst verrast
worden?
Ik zou er blij van worden om mee te
mogen doen aan een grote, mooie
wedstrijd in het buitenland. Als ik deze
ook nog zou winnen, dan zou dat al

helemaal een mooie verrassing zijn.
Wat is je leukste herinnering?
Mijn leukste herinneringen heb ik
aan de Europese kampioenschappen
die ik heb mogen rijden. Ik heb er
vier mogen rijden en dat zijn hele
mooie ervaringen. Het zijn hele grote
evenementen met veel ruiters uit het
buitenland.
Wat is het belangrijkste bezit dat
je hebt?
Het belangrijkste bezit dat ik heb, is
mijn familie. Zonder mijn familie zou
ik wat ik nu bereikt heb, niet gehaald
hebben. Wij als familie proberen
samen ons doel te bereiken in de
paardensport.
Hoe ziet jouw ideale vrije dag eruit?
Ik zie paardrijden eigenlijk al als mijn
beroep, dus op een vrije dag zou ik
niet gaan paardrijden. Hoewel dit erg
lastig is, want ik ben iedere dag wel op
mijn paard te vinden. Op mijn ideale
dag zou ik met mijn vrienden of familie
ergens naartoe gaan, bijvoorbeeld naar
het buitenland rijden en daar mooie
plaatsen bezoeken.
Wat is de mooiste plek waar je ooit
bent geweest?
De mooiste plekken waar ik ooit
ben geweest zijn Florida en Italië.
Deze plekken zijn heel anders dan in
Nederland. In Italië zijn er mooie bergen met een mooi uitzicht. Waar ik in
Amerika was, leek het alsof je terug in
de tijd ging in de tijd van de cowboys.
Dat was ook heel mooi om te zien.
Welke vraag zou je stellen aan een
helderziende?
Ik zou geen vraag stellen aan een
helderziende. Want als je een vraag
over je toekomst stelt, dan weet je je
toekomst al en is het een stuk minder
leuk. Ik zou daarom nooit naar een
helderziende toegaan, maar het leven
gewoon op me af laten komen.

Er wordt vaak gezegd dat de
jeugd van tegenwoordig niet
meer weg te trekken is van de
elektronische apparaten in huis
en vrijwel niet meer buiten te
vinden is. Hier kwam een aantal
weken geleden een flinke
verandering in. Een gloednieuwe
app voor op de geliefde mobiele
telefoon, Pokémon Go, zorgde
voor meer beweging op straat.
Ik vind deze app de perfecte
manier om kinderen weer naar
buiten te krijgen. Voor de
mensen die de app niet kennen.
Bij Pokémon Go is het de
bedoeling dat je over straat gaat
lopen en de digitale beestjes die
‘verstopt’ zitten op verschillende
échte locaties, probeert te
vangen. Op deze manier komt de
jeugd dus weer in beweging en
gaan ze naar buiten. De afgelopen tijd heb ik tal van groepen
kinderen weer over straat zien
lopen om op zoek te gaan naar
zo veel mogelijk beestjes en ze
te vangen.
Er zitten naar mijn mening
natuurlijk ook een aantal
nadelen aan dit spel. Doordat de
kinderen gefocust zijn op hun
mobiele telefoon, letten ze vaak
minder goed op de weg.
Daardoor kunnen er ongelukken
gebeuren in het verkeer. Het zal
je maar gebeuren dat je door het
vangen van Pokémon aan je
einde komt. Dat zou toch wel erg
bizar zijn. Maar als kinderen
goed blijven opletten en op de
hoogte zijn van de gevaren, lijkt
mij dit een goede manier om
kinderen weer te stimuleren om
naar buiten te gaan. Van mij
mogen er zeker meer van zo’n
spellen uitgevonden worden
zodat kinderen weer gaan
bewegen, dus spelprogrammeurs: doe jullie best!
Janique
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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
5/8

Kunstroute Meijel–Beringe

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. Het vijfde
pareltje in deze serie is Kunstroute Meijel–Beringe.
Kijk voor meer foto’s
op www.hallopeelenmaas.nl

ontwikkelen, organiseren, bevorderen
en uit te voeren op meerdere locaties
in Peel en Maas. Hier sluiten de
kunstroutes in de verschillende kernen
binnen Peel en Maas dan ook perfect
op aan.”

Hulp van insiders

Zijn toeristen en bewoners
van Peel en Maas zich bewust
van de kunst in onze gemeente?
Volgens Auke van der Linde en
Lizette Hilkens van Cultuurpodia
Peel en Maas was dit de centrale
vraag rondom de Kunstroute
Meijel–Beringe en de andere kunstroutes. “We hebben zoveel kunst
in de gemeente Peel en Maas”,
vertelt Auke. “Het zou zonde zijn

om er niets mee te doen. We hebben
daarom een werkgroep van vier personen opgericht om al het moois in onze
regio eens in kaart te brengen.” “Je zou
er anders zomaar, gedachteloos aan
voorbij fietsen”, vult Lizette aan.

Behoefte aan cultuur
Cultuurpodia Peel en Maas,
waarvan de werkgroep Kunstroute
onderdeel is, ontstond nadat de

Bowlingactie!

1,5 uur bowlen voor
de prijs van 1!

(geldig op maandag t/m donderdag
tijdens zomervakantie zuid)

voormalige Stichting C6 Helden in
Cultuur stopte. “Toen ze in 2002 de
stekker eruit trokken, bleek er wel
nog een behoefte vanuit de bewoners
om cultuur aan te bieden”, vertelt
Lizette. “Aanvankelijk gebeurde
dat via Stichting Openluchttheater
Shakespeare, maar in 2013 is Stichting
Cultuurpodia Peel en Maas opgericht.
Het doel van deze stichting is vooral
om diverse culturele activiteiten te

Per volwassene,
één kindermenu
GRATIS!

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

ALLES VOOR UW RIOLERING

✁

de grootste winkelvoorraad van Noord-Limburg
Loop gerust eens binnen
Mariastraat 26A Reuver
Tel. 077 - 476 24 74 | www.parcxl.nl

Knip deze bon uit en ontvang 15% korting op uw eerste aankoop

Graffitimuur pronkstuk
De route Meijel–Beringe staat vol
met diverse kunstwerken. “Er staan
voornamelijk beelden die gemaakt
zijn van de meeste uiteenlopende
materialen”, laat Lizette weten.
“Zo staan er beelden van glas, brons,

Voor de mooiste fiets- en
wandelroutes ga je naar de VVV!

Restaurantactie!

(geldig tijdens zomervakantie zuid
/niet geldig op terras.)

De eerste kunstroute is verschenen
in augustus 2015 en brengt liefhebbers
langs de kunst in Kessel, Kessel-Eik,
Egchel en Helden. De tweede kunstroute, Meijel–Beringe, is vanaf april dit
jaar beschikbaar. “We hebben in de
betreffende kernen gekeken wie er
genoeg van kunst afweet en wie ons
met de kunstroute kon helpen”, legt
Auke uit. “Samen met lokale bewoners
hebben we toen gekeken wat voor
kunst er allemaal staat, waarom het er
staat, van welke kunstnaar het werk is
en waar het kunstwerk van gemaakt is.
Vervolgens kan het puzzelen beginnen om er een aantrekkelijke fiets- en
wandelroute van te maken. We wilden
de route namelijk rond de twintig
kilometer houden en daarbij moeten
de wegen niet alleen toegankelijk zijn
voor wandelaars, maar ook voor fietsers. Hierbij schakelen we wederom de
bewoners van de betreffende kernen
in, zodat ze ons kunnen helpen om de
best mogelijke route samen te stellen.”

steen, cortenstaal en keramiek
en is er een mozaïekkunstwerk.
Persoonlijk vind ik de graffitimuur
bij het steegje aan de Kerkstraat in
Meijel het pronkstuk uit de route.
Omdat je zoiets misschien niet
meteen verwacht, komt het echt als
een grote verrassing. Bovendien zit
er een aangrijpend verhaal achter
het schitterende werk.” De route
geeft de mogelijkheid om naar
kunst te kijken en ook om langere
stukken te fietsen of te wandelen.
“Ook proberen we de route langs
een aantal horecagelegenheden te
voeren”, voegt Auke toe.
Naast een folder, wordt de route
ook ondersteund door een website
en Facebookpagina. “Hier kunnen
we bijvoorbeeld uitweiden over
de achtergrond van een bepaald
kunstwerk en mensen op de hoogste
stellen van veranderingen”, aldus
Lizette. “Ook werken we samen met
de website Liefde voor Limburg,
zodat liefhebbers via deze site de
kunstroute kunnen combineren met
een knooppuntroute.” Verder volgen
er in de toekomst nog drie andere
kunstroutes in de kernen Maasbree,
Grashoek en Koningslust, Panningen
en Baarlo. Auke: “Daar zijn we,
samen met Harry Jacobs, Sjaak
Krebbers en de andere leden van de
werkgroep, nog wel even zoet mee!”
Kijk voor meer informatie op
www.cultuurpodiapeelenmaas.nl/
kunstroutes
Weet u ook een leuk pareltje in
Peel en Maas? Mail uw tip dan naar
redactie@hallopeelenmaas.nl

Ook kunt u bij de VVV terecht voor:
Kerkplein 2 6086 BK Neer
tel. 0475 59 40 68
www.eetcafe-raodhoes.nl

• diverse cadeaubonnen
• de fiets- en
wandelknooppuntenkaart
• regionale ijsbonnen
• uw eigen streekpakket met
producten uit Peel en Maas

VVV Panningen | VVV Kessel | VVV Baarlo
www.liefdevoorlimburg.nl
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Varen met HALLO

Rondje langs de Maas
In de zomervakantie interviewt HALLO iedere week reizigers op de veerponten tussen Baarlo en Steyl of Kessel
en Beesel. Waar gaat de reis naartoe?

Zomercolumn

Ontstressend
de zomer door
Rob (59) en Carla (55) Koman
wonen in Hout-Blerick en zijn samen
met hun kleinzoon een rondje langs
de Maas aan het fietsen. “We komen
net van Steyl af en gaan nu aan de
andere kant van de Maas onze route

voortzetten. Langs de rivier is niet
alleen een mooi fietsgebied maar zijn
ook een heleboel beesten. Vooral onze
kleinkinderen vinden het altijd leuk
om tussendoor even te stoppen en
naar de dieren toe te gaan”, vertelt

Carla. “Ze vinden het ook altijd leuk
om met het veer te gaan”, voegt Rob
toe. “Dus als het weer een beetje
meezit, dan zijn we hier wel vaker
te vinden. Er is in ieder geval genoeg
te zien!”

Naar Peel en Maas

Eendjes voeren bij de Maas
Het is het zesde jaar op rij dat Gerrie van de Kant (80) uit Oss samen met haar man richting Kessel is gekomen.
De eerste twee jaar zat het stel een paar weken op de camping, maar na die tijd wisten ze het zeker: “Hier blijven
we komen.” Ieder jaar rond het einde van maart komen ze richting Limburg en in oktober gaan ze weer terug naar
huis in Noord-Brabant.

De redactie van HALLO Peel en Maas heeft een aantal inwoners
gevraagd tijdens de zomermaanden een gastcolumn te schrijven.
Deze week de column van Judith Gubbels uit Baarlo.
Met een tevreden en voldaan
gevoel sluit ik de deuren van mijn
praktijk. De vakantie kan beginnen! Met een pup van een paar
weken oud was het voor ons dit
jaar niet zo handig om een
vakantie te boeken. Best een
beetje vreemd. Niet dat de vorige
vakanties heel spannend waren,
maar even weg van je dagelijkse
ritme is toch ook wel héél fijn.
Verschillende gesprekken en
situaties uit mijn praktijk waardoor mensen klachten krijgen of
‘vastlopen’, passeren nog even de
revue. Ik bedenk me dat we
eigenlijk best wel kuddedieren
zijn. We werken ons het hele jaar
uit de naad en rond januari
bedenken we dat we het toch
écht verdiend hebben om in de
zomer een paar weken vrij te zijn,
zodat we tot rust kunnen komen
in een heerlijk warm land.
Wanneer de vakantie in zicht
komt, tellen we de dagen af,
omdat we nog snel een paar
deadlines moeten halen. Op de
valreep willen we nog dat leuke
jurkje en andere hebbedingetjes
scoren. We kijken er halsreikend

naar uit dat we eindelijk niks
moeten en tijd hebben voor
elkaar. We maken alvast een
voorstelling hoe we tot rust
komen op dat heerlijke strandbedje aan die prachtige Rivièra
met die stralende blauwe lucht.
De laatste vrijdag een paar
uurtjes werken en dan zo snel
mogelijk vertrekken. Er mag
immers geen dag verloren gaan.
Vervolgens belanden we in een
ellenlange file tussen vrachtwagens, caravans en auto’s met
vouwwagens. Na menige irritaties
te hebben doorstaan, liggen we
als haringen in een ton tussen
onze landgenoten aan de Rivièra
te puffen omdat het zo ontzettend
warm is. Dat mag de pret niet
drukken. Terwijl ik in de achtertuin op mijn ligbedje geniet van
de rust, samen met een pup die af
en toe met een kwispelstaartje
enthousiast komt aanzetten,
mijmer ik nog even verder.
Wat hebben we het toch goed, dat
we ons hier druk over kunnen
maken. Heerlijk, geen vakantiestress dit jaar.
Judith Gubbels

Weekendpakker
Alléén geldig op 18, 19 en 20 augustus
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PLUS BBQ
grillschotel
“Het is hier zo gezellig en de natuur
is prachtig in deze omgeving, vertelt
Gerrie. “De mensen zijn vriendelijk en
alles is netjes. We gaan regelmatig
naar de Maas om de eendjes te voeren.

Dan gaan we fijn op een bankje aan
het water zitten. Of we gaan naar
Panningen naar de weekmarkt of op
een terrasje zitten naar de livemuziek
luisteren. Dat is allebei geweldig.”

Gerrie geniet alleen al van het buiten
zitten met lekker weer. “Lekker buiten
leven, dat is gezond. Als je hier zit
en de vogeltjes hoort fluiten, dat is
gewoon één groot plezier.”

Per kilo
11.99

99.11 OLIK KILO 11.99 PLUS BBQ
99.11 OLIK
Gommans
grillschotel

.9.9 9.

94
94

PLUS BBQ
grillschotel
Per kilo

49

Per kilo34 | Helden
Kaupmanshof

KIL

9

Openingstijden: ma - do 8.00 - 20.00 | vr 8.00 - 21.00 | za

QBB SULP
SULP Gommans | Kau
letohcQsBllBirg
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Bespreking Poll week 33

Vernielers van monumenten
moeten op een alternatieve
manier gestraft worden
Een overgrote meerderheid van 75 procent van de stemmers was
het eens met de stelling dat vernielers van monumenten op een andere
manier gestraft moeten worden. In Grashoek werden voor het tweede
jaar op rij vernielingen aangebracht aan het Tweede Wereldoorlogmonument in het buitengebied van het dorp. De werkgroep die het
monument oprichtte en bijhoudt zou graag zien dat als de daders gepakt
worden, ze op een andere manier gestraft zouden worden dan normaal.
De stemmers op de poll waren het eens met de werkgroep.
Normale straffen als een boete of een werkstraf lijken niet te werken
en misschien moeten we eens iets anders proberen. De stemmers
vinden het blijkbaar beter om mee te gaan in het denkpatroon van de
Grashoekse werkgroep. Laat de daders recht tegenover de nabestaanden
van de slachtoffers voor wie het monument is opgericht staan.
Laat de daders hun excuses aanbieden aan de mensen die emotioneel
betrokken zijn bij de vernielingen. Misschien dat de daders dan wel
snappen hoe erg de vernielingen zijn die ze aangericht hebben. Het lijkt
misschien alleen financiële schade, maar de emotionele schade is nog
veel groter. Het wordt tijd dat de daders dat ook snappen.

Pepernoten mogen het hele jaar
in de schappen liggen
eens/oneens > www.hallopeelenmaas.nl

Verschillende media berichtten op dinsdag 16 augustus dat de eerste
zakken pepernoten al in de winkel liggen. Met nog drie maanden op de
kalender voordat Sinterklaas en (zwarte) Piet weer richting Nederland komen,
is het weer goed op tijd voor de winkels om het snoepgoed in de schappen te
hebben liggen. Maar als mensen het lekker vinden en kopen, waarom zouden
winkels het dan niet aanbieden? Zij willen er geld aan verdienen en mensen
vinden het blijkbaar lekker. Mensen maken zich tegenwoordig te druk om kleine
zaken. Misschien moeten pepernoten gewoon het hele jaar in de winkel liggen.
Dan maakt niemand zich er meer druk over.
Aan de andere kant is het zo dat winkels tegenwoordig alles aangrijpen om
winst te behalen. Sinterklaas is een feest voor kinderen dat pas in november
begint, de winkels halen die traditie onderuit puur uit winstbejag. Voordat de
Sint het land uit is, zullen de kerstspullen alweer hun gang naar de etalages
gevonden hebben. Winkels zouden wat meer respect voor tradities moeten
hebben.
Pepernoten mogen het hele jaar in de schappen liggen. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 32)
> Over 10 jaar rijdt iedereen in een elektrische auto
> eens 8% oneens 92%

Verandering
Het lijkt onlosmakelijk te
horen bij mijn leeftijdsgroep:
verandering. Het lijkt wel of er
geen ontkomen aan is. Dit is
hét moment om je af te vragen
of je nu het leven leeft dat je
voor ogen had. Of is er nog
ruimte voor verbetering?
Waar onze ouders zich veelal
leken neer te leggen bij het
leven dat ze hadden gekozen,
vraagt mijn generatie zich
hardop af waarom je dat zou
doen. Want tussen je veertigste
en vijftigste lonkt er nog die
tweede kans, met alle wijsheid
die je op je twintigste nog niet
had en waar je nu van geleerd
hebt. Met vallen en opstaan heb
je geleerd dat je soms moet
geven en nemen, maar je ook
jezelf op de eerste plaats mag
zetten. Je overziet je relatie, je
rol als ouder, je vriendschappen,
je baan. Waar ik in mijn ‘twenties’ geen moment twijfelde
over grote beslissingen, is dat nu
anders. Want ik heb niet alleen
mezelf meer om rekening mee
te houden. Iedere keuze die ik
maak, heeft invloed op mijn
gezin.
Voor iemand die gewend is
om actie te ondernemen als iets
niet meer past, ligt er nu een
grote uitdaging voor me. Al laat
mijn impulsieve karakter zich
lastig negeren, denken komt nu
eens vóór doen. Dus zoek ik
stiltemomenten op, luister naar
de stem van mijn hart.
Ondertussen bedenk ik wat de
(on)mogelijkheden zijn en de
gevolgen. Waar word ik gelukkig
van, maar ook de mensen om
me heen? En om me te herinneren dat ik in een tijd van
verandering zit, word ik omgeven door zowel rupsen als
vlinders. En zoals de rups tijd
nodig heeft om uit te groeien tot
iets moois, besef ik dat ik al op
weg ben naar iets moois. Ik hoef
het alleen maar de tijd te geven.
Karin
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Alle informatie in deze gemeenterubriek kunt u ook vinden op onze website, maar ook:
• De luierinzameling binnen Peel en Maas is uitgebreid met ingang van 15 augustus
• Samenwerken aan actuele kaart van Nederland

Geen plastic zakken
in de Gft-containers!
In de Gft-containers worden steeds vaker plastic zakken gebruikt, dit mag niet!
Ook géén grote plastic containerzakken. U mag alleen composteerbare zakken
gebruiken welke herkenbaar zijn aan het kiemlogo. Als u andere zakken gebruikt in
uw Gft-container, wordt deze niet leeg gemaakt!

Container niet vol?

Is uw container niet vol? Overweeg dan of deze een inzamelbeurt kan overslaan.
Hierdoor kunnen we effectief blijven inzamelen.
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20
t/m
23
augustus
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• 17.00 uur opening Kermis door wethouder Roland van Kessel
Zaterdag 20 augustus
Zaterdag 20 augustus
21 augustus
• 17.00 uur opening Kermis doorZondag
wethouder
Roland van Kessel
• 17.00 uur opening Kermis door• 16.00
wethouder
van
Kessel
uuur totRoland
18.00 uur
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Zondag 21 augustus
Zondag 21 augustus
Maandag 22 augustus
• 16.00 uuur tot 18.00 uur gratis schminken voor de kinderen
Verrassing op
kermisterrein
• 16.00 uuur tot 18.00 uur gratis •schminken
voor
de kinderen

Officiële (verkorte) publicaties

U kunt op de hoogte blijven van de officiële bekendmakingen zoals vergunningen,
bestemmingsplannen, regelgeving van de gemeente via www.peelenmaas.nl -> Inwoners ->
Actueel -> Bekendmakingen -> Elektronisch gemeenteblad.

Elektronisch gemeenteblad

Kermis Kessel-Eik 20 t/m 23 aug

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.

Maandag 22 augustus
Maandag 22 augustus
• Verrassing op kermisterrein
• Verrassing op kermisterrein

Dinsdag 23 augustus
• 19 uur de kermisloterij

Dinsdag 23 augustus
Dinsdag 23 augustus
• 19 uur de kermisloterij
• 19 uur de kermisloterij

Wij wensen u fijne kermisdagen!

Wij
kermisdagen!
Wij wensen
wensen u
u fijne
fijne
kermisdagen!
Postbus 7088

Huis van de Gemeente
Wilhelminaplein 1
5981 CC Panningen

077 - 306 66 66
info@peelenmaas.nl

5980 AB Panningen

www.peelenmaas.nl

HALLO op Mont
Ventoux

HALLO bereikte op maandag 1 augustus de top van de Mont
Ventoux in het zuiden van Frankrijk. Peter van Kimmenade, Wilbert
Aerts en Loek Bouten uit Helden en Panningen van Team Leon Logic
beklommen die dag maar liefst drie keer op één dag de berg.
“Van alle drie de zijdes, Bedoin, Malaucène en Sault hebben ze die
dag 137,2 kilometer en 4.400 hoogtemeters afgelegd. Wat een
prestatie!”, vertelt Desirée Bouten-Janssen, die de foto maakte en
maar wat trots is op de heren. Teamlid Andy van der Elsen beklom
de ‘kale berg’ die dag maar liefst twee keer. Eenmaal op de top
werd de HALLO tevoorschijn gehaald om de overwinning te vieren.

HALLO op Mont Ventoux 2
Bijna zestig Nederlanders, waaronder familieleden en vrienden van Panningnaar Leon Houwen,
kwamen op dinsdag 2 augustus bij elkaar op de Mont Ventoux. Daar hielden ze een herdenking voor de
captain van Team Leon Logic die in 2015 aan de spierziekte ALS overleed. Leon beklom in mei 2014 de
Franse berg nog en haalde daarmee ruim 100.000 euro op om meer onderzoek naar ALS mogelijk te
maken. Het gezelschap maakte een foto van het bijzondere moment en daarbij kon een HALLO niet
ontbreken.
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Groter dan vorig jaar

KVW Helden staat voor tweede editie
Helden staat van dinsdag 23 tot en met vrijdag 26 augustus in het teken van het Kindervakantiewerk (KVW). Vier dagen lang doen 216 kinderen mee
aan de activiteiten die de organisatie bedacht heeft. Het is de tweede editie van het KVW in Helden. De deelnemende kinderen zijn de vier dagen iedere
dag van 09.00 tot 16.00 uur in touw met spellen in en rondom Helden.

We hebben in Helden een mooi plein,
een zwembad, de Heldense Bossen en
natuurlijk de Koeberg. Genoeg plekken
dus voor een KVW.” Ook qua organisatie is er genoeg animo. “Vorig jaar
hadden we al zes man hoofdleiding
en dit jaar is dat gegroeid naar acht
personen”, vervolgt Danny. “En het
aantal vrijwilligers steeg van veertig
naar zeventig.”

Circusvoorstelling op
vrijdag

De tweede editie is volgens de
organisatie in alle facetten groter dan
het jaar ervoor. Ruim honderd kinderen
meer dan in 2015 gaven zich op, het
vrijwilligersaantal verdubbelde bijna en
het aantal dagen werd uitgebreid van
drie naar vier. “Vorig jaar was een groot
succes en dat heeft zich rondgespro-

ken”, denkt Danny van Lier. Hij is lid
van de hoofdleiding en medeoprichter
van het evenement in Helden.
“We waren vorig jaar al blij met
114 opgaves voor de eerste editie,
maar dit jaar is het helemaal geweldig.
Helden is maar klein, dus dit zien we
als een pluimpje voor onszelf.”

Beugelclub De Treffers Maasbree

Verbroederings
toernooi beugelen
Het zevende Peel en Maas Verbroederingstoernooi wordt dit jaar
georganiseerd door beugelclub De Treffers uit Maasbree. Alle beugelverenigingen uit Peel en Maas doen hieraan mee. De finale vindt plaats op
zaterdag 20 augustus.
HBC uit Helden, De Flatsers uit
Baarlo, OVU uit Kessel en De Treffers
zelf doen aan het toernooi mee.
De voorrondes hebben maandag
15 en woensdag 17 augustus
plaatsgevonden. De teams worden
gevormd door twee spelers of
speelsters van twee verschillende

verenigingen. In totaal gaan twaalf
teams door naar de finaleronde, waar
gestreden wordt om de Peel en Maas
wisseltrofee.
De finalewedstrijden worden
gespeeld in het beugelhome van
De Treffers aan de Breetse Peelweg in
Maasbree en beginnen om 17.00 uur.

In meer plaatsen in Peel en Maas
zijn KVW’s actief. Zo waren er in
Maasbree meer dan vijfhonderd kinderen die meededen.

Hulp van
KVW Maasbree
“KVW Maasbree heeft ons ook
geholpen vorig jaar”, vertelt Danny.
“Bij twee vergaderingen van ons kwam
er iemand van hen bijzitten. Vooral voor
de zaken waar wij zelf niet aan gedacht

hadden of vergeten waren, was dat
heel handig. Denk aan het verzekeren
van de kinderen. Het wiel hoeft geen
twee keer uitgevonden te worden.”
De KVW in Maasbree bracht Danny
ook op het idee om hetzelfde in Helden
op te zetten. Hij woonde zelf namelijk
twaalf jaar in Bree. “Mijn dochter heeft
twee keer meegedaan daar en ze vond
het fantastisch”, vertelt Danny. “Toen
vroeg ik me af waarom dat niet in
Helden zou kunnen en zijn we met drie
man gaan kijken of het mogelijk was.

Vorig jaar duurde het festijn
drie dagen, dit jaar één dag langer.
De kinderen krijgen een groot aanbod
aan activiteiten voorgeschoteld. “Dit
jaar wordt er bijvoorbeeld gesurvivald,
zijn er waterspellen, springkussens en
een zeskamp, versieren ze hun eigen
T-shirt en is er een optocht van de
groepjes”, zegt Danny. De groepjes zijn
ingedeeld op leeftijd. Het overkoepelende thema van dit jaar is circus. “In
de loop van de week leren de kinderen
circusnummers die ze dan op vrijdag
aan hun ouders mogen tonen”, legt
Danny uit. “Op vrijdag is er namelijk
een grote voorstelling in de tent op het
Mariaplein in Helden waarbij iedereen
welkom is. Om 17.00 uur laten de
kinderen hun kunsten zien.” De organisatie van de Heldense KVW is zeer
tevreden met het aantal opgaves, maar
het kan natuurlijk altijd beter. “Als het
lukt, willen we volgend jaar naar vijf
dagen met activiteiten, vertelt Danny.
“Er zijn in Helden meer dan vijfhonderd
kinderen. Om die allemaal mee te laten
doen, gaat natuurlijk nooit lukken. We
hopen dat we in de toekomst kunnen
groeien naar een getal rond de driehonderd. Dat zou heel mooi zijn.”

Schemertoernooi
Breetanque
Door: jeu de boulesvereniging Breetanque
Leden van jeu de boulesclub Breetanque uit Maasbree namen onlangs deel aan het jaarlijkse Schemertoernooi.
Aan het individuele toernooi namen in totaal 24 leden deel.

Reanimatie- en
AED-cursus
De Stichting Reanimatie- en AED-onderwijs Helden biedt ook dit jaar
weer een cursus aan. In september wordt deelnemers in drie avonden de
juiste reanimatietechniek en AED-kennis bijgebracht.
Cursisten zijn na afloop van
de lessen zelf verantwoordelijk
voor het volgen van de jaarlijkse
herhalingsles. Ook deze is bij
Stichting Reanimatie en AEDonderwijs Helden te volgen. De club
heeft inmiddels ruim 450 mensen
opgeleid. Op dinsdag 13, 20 en
27 september vindt de cursus plaats

van 19.30 tot 21.30 uur. De lessen
worden in het leslokaal van de
stichting gegeven bij het Rode
Kruis in de Piushallen in Panningen.
Neem voor meer informatie of
aanmelden contact op met secretaris
Bianca Gielen via 06 51 07 21 56 of
via secretarisheldenreanimeren@
gmail.com

In totaal speelden de deelnemers
drie rondes, gevolgd door een grote
finale. Marij Thiede en Fien Peeters
speelden in de finale tegen Jan Vaessen

en Wil Bosch. Na een 3-0 voorsprong
van Jan en Wil kwamen zij er niet meer
aan te pas. Marij en Fien stoomden
door en wonnen dankzij hun zuivere

boules de finale met 13-3. De prijzen,
bestaande uit een doos met vers zacht
fruit voor elke winnaar, werden om
23.45 uur uitgereikt aan de winnaars.

18
08

verenigingen 11

Baarlose Mart loopt Kennedymarsen voor Maasbreese Jac

Derde mars voor Huntington nood
gedwongen uitgesteld
Mart Duijf uit Baarlo wilde dit jaar drie Kennedymarsen lopen om geld in te zamelen voor onderzoek naar
genezing van de ziekte van Huntington. Hij liep er al twee, maar de derde laat noodgedwongen nog even op zich
wachten. Op zaterdag 20 augustus zou Mart in Melderslo de laatste van de drie marsen lopen, maar na een spoed
eisende oogoperatie moet hij de derde Kennedymars nog even uitstellen.

Mart en Jac na afloop van de Kennedymars in Someren
Mart baalt verschrikkelijk van het
uitstel, maar zijn artsen hebben hem op
het hart gedrukt dat een Kennedymars
op dit moment een te groot risico
is. Hij bekijkt of er later dit jaar nog
een alternatieve tocht mogelijk is.
Mart doet mee aan de tochten voor zijn
vriend Jac Lenders uit Maasbree.
Jac en zijn familie zijn zwaar getroffen door de ziekte van Huntington.
Mart en Jac zijn beiden 64 en kennen
elkaar al sinds de lagere school, vertelt
Mart. “Ik kaart ook al bijna vijftig
jaar met Jac en we zitten bij dezelfde

vriendengroep.” Toen de ziekte zich
tien jaar geleden zich openbaarde bij
de Maasbreenaar kwam dat dus hard
aan. “Ik had al vaker een Kennedymars
gelopen en ik dacht dat ik op deze
manier geld kon inzamelen voor het
onderzoek”, legt Mart uit.

Nog geen genees
middel gevonden
“Voor Jac zal het helaas te laat
zijn, maar voor zijn kinderen en alle
dragers van het gen is er hoop op een

doorbraak, mits er voldoende fondsen
beschikbaar komen.”
De ziekte van Huntington is een
erfelijke aandoening. Huntington
wordt overgedragen van ouder op
kind. Indien één van de ouders het
afwijkende gen heeft, loopt een kind
vijftig procent kans de ziekte te erven.
Qua symptomen lijkt Huntington op een
combinatie van Alzheimer, Parkinson en
ALS. De ziekte tast bepaalde delen van
de hersenen aan. De eerste symptomen openbaren zich meestal als de
patiënt tussen de 35 en 55 jaar oud is.

Verstandelijke achteruitgang, een verminderd evenwichtsgevoel en onwillekeurige bewegingen zijn symptomen
van de ziekte.
Mart hoopt met zijn deelname aan
de tochten meer bekendheid te geven
aan de ziekte. “Natuurlijk is het ook de
bedoeling om zoveel mogelijk geld in
te zamelen”, vertelt Mart. “Al het geld
dat ik gesponsord krijg, gaat volledig
naar het onderzoek naar de ziekte,
want er is nog steeds geen geneesmiddel voor gevonden. Zelfs het verloop
afremmen is nog niet mogelijk. Als er
meer geld komt, kan er meer onderzoek gedaan worden en kunnen we er
voor zorgen dat het in de toekomst wel
behandelbaar is.”
Jac en Mart kaarten nog iedere
week samen, vertelt Mart. “Ook gaan
we elk jaar nog met ons kaartclubje en
de echtgenotes een weekendje weg.
Jac krijgt alles nog goed mee, ook dat
ik de marsen loop. Het laatste jaar gaat
het wel wat minder, dat was ook één
van de redenen om de actie te beginnen.” De familie van Jac is heel blij dat
Mart dit voor zijn vriend over heeft.
“Ze staan er helemaal achter en vinden
het fijn dat ik het doe”, vertelt Mart.
“Ik heb ook al veel mooie reacties
en donaties gekregen van vrienden,
buurtgenoten, familie en lopers van de

Kennedymarsen. Iedereen is positief.
Dat geeft enorm veel voldoening.”

Jac bij finish met
bloemen
Eerder dit jaar liep Mart de
Kennedymarsen in Sittard en Someren
voor zijn vriend. Vooral die laatste
kreeg een extra lading toen Jac aan de
finish op hem stond te wachten. “De
pijn, regen en het slaaptekort waren
snel vergeten toen ik mijn kameraad
daar met een grote bos zonnebloemen
zag staan”, vertelt Mart. “Het was wel
even slikken op dat moment, maar een
mooiere beloning had ik me niet kunnen wensen. Het feit dat ik dit doe voor
onderzoek en vooral voor Jac en zijn
familie, draagt zeker bij aan de motivatie om de tachtig kilometer iedere keer
vol te maken.”
De voorlopige teller van de actie
staat op 1.161 euro. Mart: “Ik hoop dat
ik spoedig weer lange afstanden kan
en mag lopen, want die derde tocht wil
ik zeker nog volbrengen. Ook hoop ik
dat mensen mijn inspanningen willen
belonen met een bijdrage voor genezing van de ziekte van Huntington.” Kijk
voor meer informatie over de actie van
Mart op de website van Campagneteam
Huntington onder de rubriek Acties.

Najaarsreis KBO Kessel
Ook dit jaar organiseert ouderenbond KBO afdeling Kessel een najaarsreis. Dit jaar gaat de reis naar het
Gelderse Terschuur, Hoenderloo en de Veluwe. Op maandag 29 augustus kunnen geïnteresseerden zich opgeven.
De najaarsreis vindt plaats op
dinsdag 13 september. Om 08.00 uur
vertrekt de bus vanaf het kerkplein
in Kessel, waarna de koffie met
gebak om 10.00 uur klaarstaat in het
Gelderse Terschuur. Daar is het oude
museum te bezoeken waarin oude
ambachten, winkels en speelgoed

te zien zijn. Na de lunch gaat de bus
verder naar Hoenderloo, waar een gids
zich in de bus voegt om te vertellen
over de Veluwe en de dorpen waar de
route langs gaat. Rond 17.00 uur gaat
de bus terug via Sevenum voor het
avondeten, waarna rond 21.00 uur de
bus weer in Kessel arriveert.

De reis is ook geschikt voor mensen die niet zo goed ter been zijn,
aangezien vrijwel de hele reis met
de bus wordt afgelegd. Zowel leden
van de KBO als niet-leden kunnen zich
voor de reis opgeven bij café De Paort
in Kessel op maandag 29 augustus
tussen 13.00 en 13.30 uur.

G-toernooi MVC’19 Maasbree
Dit jaar vindt de elfde editie van het Top G-toernooi plaats, dat georganiseerd wordt door de G-afdeling van
voetbalclub MVC’19 uit Maasbree. Het toernooi vindt op zondag 21 augustus plaats op sportpark De 3-Sprong in
Maasbree.
De voetbalclub is 21 jaar geleden
gestart met zeven G-voetballers.
Inmiddels telt de G-tak van
MVC’19 24 actieve leden die uit
de hele regio komen, met twee
seniorenteams. In totaal begeleiden
negen vrouwelijke en mannelijke
trainers en begeleiders de teams.
Aan het toernooi doen teams
uit de gemeenten Horst aan de

Maas, Venlo, Nuth, Gennep en
Boxmeer. Het evenement is tot stand
gekomen door middel van subsidie
van het Fonds Gehandicaptensport
en het werk van vele vrijwilligers
en sponsoren. “G-voetbal staat
voor echte voetbalvreugde, plezier
in samen sporten, samen juichen
en speels enthousiasme”, aldus de
organisatie.

Het toernooi wordt op zondag
21 augustus om 09.30 uur geopend
door wethouder Arno Janssen van
Peel en Maas. De poulewedstrijden
beginnen om 09.45 uur. Rond
15.30 uur worden de prijzen van
de poulewedstrijden uitgereikt.
Sportpark De 3-Sprong is gelegen
aan de Breetse Peelweg in
Maasbree.

Slechte visdag
Noordervaart
Door: hengelsportvereniging HSV De Noordervaart
Het was zondag 14 augustus een slechte visdag op de Noordervaart in
Meijel. De vissers die een bonusvis, in de vorm van een brasem of zeelt,
erbij vingen, waren spekkoper deze zondag.
Charlie van Rhee werd met
4.670 gram overduidelijk eerste en
mocht de beker in ontvangst nemen.
Tweede werd Huub Peters met 2.695
gram, gevolgd door Noud van Dijk
op de derde plek met 2.125 gram.
Vanaf de vierde plaats kwamen de vissers zonder deze bonusvissen. Het was

Peter Kirkels die met 965 gram vierde
werd, William Scheenen eindigde als
vijfde met 820 gram, Harrie Verberne
met 730 gram als zesde, gevolgd door
Mat Leunissen met 725 gram, Hans
Vissers met 555 gram, Albert Trines
met 535 gram en Jan Klein Zieverink
met 450 gram.
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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: Frank Faessen.

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.

Evelien
Fassotte

HALLO

Zomer
Column
Kunst
verbindt
Mensen zeggen altijd ‘ja maar,
dat kan ik niet’ wanneer ik ze
ontvang bij het Art Center voor een
workshop. Ze worden uit hun
comfortzone gehaald en moeten iets
gaan doen waar ze niet op voorbereid
waren. Of het is niet hun ding.

De 29-jarige Evelien Fassotte woont samen met haar man Thijs in Kessel en werkt bij Wicro Plastics als commercieel directeur. Daarnaast reist
ze graag de wereld rond om de wereldwonderen te ‘verzamelen’. “Een inspirerende vrouw omdat ze op deze jonge leeftijd al een groot bedrijf
onder haar hoede heeft”, aldus gasthoofdredacteur Frank Faessen, die tot 2003 zelf bij Wicro Plastics werkte.
Evelien is geboren en getogen in Kessel.
Ze studeerde een tijdje in Nijmegen, maar reisde
die periode veel op en neer naar haar geboorte
dorp. “Dit is echt mijn dorp. Bijna al mijn klas
genoten van de lagere school wonen nog hier en
mijn familie en vrienden wonen natuurlijk dichtbij.
Dat is wel erg leuk.” Wanneer ze tijd heeft, slaat
ze graag een balletje bij de Kesselse tennisclub.
“Ik heb een tijdje in het bestuur gezeten en zit nu
nog steeds bij één van de commissies die toernooien organiseert”, vertelt ze. “Ook tennis ik zelf
nog met een vast groepje. Ik moet bekennen dat
ik weinig tijd heb, maar wel graag meedoe met
de competitie en de door de club georganiseerde
toernooien, zoals het dubbel-gezelligtoernooi.
Dan is het ook écht altijd gezellig en daar gaat het
uiteindelijk om.”

Zelf stage geregeld in Venlo
Evelien ging, na het vwo afgerond te hebben aan het Bouwens van der Boijecollege,
Bedrijfswetenschappen studeren aan de Radboud
Universiteit in Nijmegen. “Het was een heel

brede studie”, vertelt Evelien. “Maar ik had geen
flauw idee wat ik ermee wilde gaan doen. Ik was
18 jaar en kreeg op school alleen maar theorie.
Op de universiteit loop je geen stages.” Om er
achter te komen wat ze na haar studie wilde
doen, besloot Evelien op eigen initiatief stage te
gaan lopen. “In die periode zag ik per toeval een
documentaire over Scheuten uit Venlo”, aldus
Evelien. “Ik was erg onder de indruk van het
bedrijf en heb gevraagd of ik er stage kon lopen.
Daarbij dacht ik dat een bijbaantje in het werkveld nooit verkeerd zou zijn.” Bij de Venlose firma
maakte de Kesselse alles mee, zowel de goede
dingen als de mindere. “Ik ben er begonnen als
secretaresse, maar werd tijdens die stage al opgeleid binnen het bedrijf om als manager aan de
slag te kunnen. Het faillissement van Scheuten in
de zonnecellentak heb ik ook nog meegemaakt.
Gelukkig mocht ik daarna nog blijven werken bij
Scheuten Glas.”
Samen met Thijs, met wie de Kesselse inmiddels 2,5 jaar getrouwd is en in Kessel woont, reist
Evelien graag de wereld rond. “Hij is geboren en
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getogen in Blerick, maar ik heb hem hiernaartoe
gekregen”, vertelt Evelien grinnikend. “Als het
even kan, gaan we er even tussenuit. Maar soms
ga ik in mijn eentje op pad. Zo was ik een paar
weken geleden voor zaken in China, waar ik de
Chinese Muur heb bezocht”, aldus Evelien. “We
‘verzamelen’ de wereldwonderen. Samen hebben
we de rotswoningen in de Jordaanse stad Petra,
het Colosseum in Rome en de piramides in Egypte
al gezien. Maar ook de Verenigde Staten spreken
me enorm aan, omdat het zo’n uitgestrekt land
is. Het gevoel hebben dat je alleen op de wereld
bent. Daar zou ik nog weleens met een Ford
Mustang doorheen willen rijden.” Een luiervakantie
is dan ook niet echt aan de Kesselse besteed. “Ik
wil op vakantie wel iets doen en dingen zien. Mij
vind je niet snel op een bedje aan het zwembad of
op het strand. En hoe leuk het ook is om te reizen,
elke keer als we in het vliegtuig terug zitten, vind
ik het weer heerlijk om in Kessel thuis te komen.”

80.000 kinderwagens
Nadat ze haar studie in Nijmegen had
afgerond, werkte Evelien nog vijf jaar lang bij
Scheuten. “Door een traineeship merkte ik dat ik
de commerciële kant op wilde. Dat paste beter
bij me.” Op een gegeven moment was ze toe aan
een andere uitdaging en kwam Evelien in 2013
bij Wicro Plastics in Kessel terecht. Het bedrijf is
onder andere gespecialiseerd in het spuitgieten
van kunststof producten, deze in elkaar zetten
en in het produceren van matrijzen en natlakken. Ze begon op de salesafdeling als marketing
manager. Een jaar later werd ze commercieel
directeur van het bedrijf. De firma produceert
in Kessel onder andere onderdelen voor kinder
wagens van enkele grote merken. “Die onderdelen worden nu nog in ons bedrijfspand in Weert in
elkaar gezet door mensen met een lichamelijke
of verstandelijke beperking. Straks verhuist alles
naar Kessel”, aldus Evelien. “Als ze in elkaar zijn
gezet, worden de wagens verpakt, gaan ze naar
de distributiebedrijven en naar de winkels. De
kinderwagens worden wereldwijd verspreid.
Jaarlijks produceren wij van één merk 80.000
kinderwagens.” Ik vind het fantastisch om te zien
hoe trots de medewerkers op hun werk zijn en
ben enorm blij dat ze voor ons willen werken.”

Dat maakt het werken bij het Art
Center zo leuk. We proberen er met
onze gasten altijd iets moois van te
maken en we zijn écht met kunst bezig.
We laten onze gasten bijvoorbeeld een
kunstig gerechtje zelf maken in het
thema van Herman Brood. We laten ze
elkaar ook weleens naschilderen of een
heus meesterwerk creëren. Het is altijd
spannend en een beetje akelig voor
aanvang, omdat er dan vaak een stilte
hangt. Die creëren we ook een beetje,
zodat het gevoel van ‘ik kan dat niet’
even goed merkbaar wordt. Maar
uiteindelijk kunnen ze het juist wel,
omdat we ze mondjesmaat wat
hulpmiddelen en tips geven. Zo halen
we er op enig moment wat
voorbeelden bij of geven we ze daar
waar nodig de juiste hulp en
instructies.
Dan komt een omslagpunt. Ineens
gaan ze vrijer en ongedwongener aan
de gang en verschijnt de lach weer op
het gezicht. Het eindresultaat is altijd
anders is dan men verwachte, net als
dat bij kunstenaars vaak het geval is.
Die beginnen ook vaak met een
schilderij waarvan ze de afloop niet
kennen.
We leren ze van alles, laten
iedereen het zelf doen om te bewijzen
dat ze wel kunst kunnen maken.
Uiteindelijk maakt het ‘dat kan ik niet’
al plaats voor ‘hé, dit is leuk gelukt’.
Door er met een bepaalde kwinkslag
mee om te gaan en ze dat wij-gevoel
te geven, wordt het ook steeds
gezelliger. Zo gezellig, dat er na afloop
een hechte groep is ontstaan en er nog
heel wat wordt na gekletst. Dat geldt
ook voor de zakelijke gast die zijn
relatie heel anders en plezierig leert
kennen. Kunst is dus niet alleen
leerzaam, het verbindt mensen met
elkaar.
Frank

18
08

gasthoofdredacteur 13

Vakantietip

Oost west,
thuis best
Er zijn mensen die niet graag op vakantie gaan en het liefst in
de eigen omgeving vertoeven. Onze gasthoofdredacteur van deze
week, Frank Faessen, is er één van. Hij ging 26 jaar geleden voor
het laatst op vakantie. “Ik ben het meest gelukkig als ik aan het
werk ben of na werktijd in de tuin de barbecue aan kan steken.”
Zijn laatste vakantie vierde Frank in 1990
in Griekenland, samen met zijn vrouw, zijn zus
en haar man. Daar maakten ze een rondreis
en bezochten ze verschillende eilanden. “Maar
vraag me niet welke, want dat weet ik eerlijk
gezegd niet meer”, aldus Frank. Naar eigen
zeggen houd hij er niet zo van om op vakantie
te gaan. “Mijn zus wel, die is daarin het tegenovergestelde van mij. Ze gaat drie keer per jaar
weg en plant haar volgende vakantie bij wijze
van spreken terwijl ze nog op vakantie is.”
Frank is het liefste thuis, in zijn eigen omgeving.
“Daarom ben ik de afgelopen 25 jaar ook niet
meer weggeweest”, vertelt hij. “Weet je wat
het is? Al dat gedoe om op vakantie te kunnen
gaan, is niet zo mijn ding. Ik zie er tegenop
om thuis weg te gaan, maar als ik het op de
bestemming eenmaal naar mijn zin heb, wil ik
niet meer naar huis. En eenmaal thuis moet je
weer in je normale ritme komen. Het gevolg: ik
had mezelf heel wat ergernis en gedoe kunnen
besparen.”
Thuis is voor Frank de plek waar hij tot rust
komt en waar hij het echte vakantiegevoel

heeft. Maar hij haalt
ook veel plezier uit
zijn werk. “Wat dat
betreft heb ik altijd
het gevoel dat het
vakantie is”, vertelt hij. “Ik kom op
veel verschillende
plaatsen, ik werk
ontzettend graag,
ben nooit met
hetzelfde bezig
en houd ervan
om met nieuwe
projecten bezig te zijn.” En als
het kwik in de zomer boven de 27 graden stijgt,
stopt de zelfstandige ondernemer met werken
en gaat hij huiswaarts. “Dan ga ik in de tuin
zitten, zet ik de barbecue aan en trek ik een lekkere fles wijn open. Op dat moment, gewoon
thuis met mijn gezin, geniet ik enorm. Dan krijg
ik dat échte vakantiegevoel. Zo zie je maar, voor
echt zomers weer hoef je echt niet altijd weg
uit Nederland.”

Kunstproject basisschoolkinderen door Art Center De Raay

Baarlose kinderen maken grootste levende
Mondriaan
Als er iets is dat gasthoofdredacteur Frank Faessen graag doet, dan is het wel kunstzinnige projecten verzinnen én uitvoeren. Na de Victory
Boogie Woogie die door honderden bekende Nederlanders werd geschilderd, heeft de eigenaar van Art Center De Raay zijn tanden in iets nieuws
gezet. Samen met de Baarlose basisschoolleerlingen wil hij het grootste, levende Mondriaankunstwerk maken.

Mondriaan geïnspireerd kunstwerk. Die worden
op vrijdag 30 september en zaterdag 1 oktober
geëxposeerd in het Art Center.

Grande Finale in stadion
De Koel

Tiep, de vermoeide en verwarde zeefdrukker
In september start het nieuwe kunstproject,
dat officieel de naam Venlo Kleurt heeft gekregen. “Het project is een samenwerking tussen Art
Center De Raay en basisscholen uit Baarlo en groot
Venlo. Samen goed voor ruim 3.500 kinderen”,
vertelt Frank, die al bijna een jaar bezig is met
de voorbereidingen. Het project is begonnen
naar aanleiding van de Kinderboekenweek van
dit jaar, die op woensdag 5 oktober start. Dit jaar
is het thema ‘Oma’s en opa’s voor altijd jong’.
“We wilden als Art Center al langere tijd heel graag
een kunstproject doen voor en met kinderen”, legt

Frank uit. “Het thema van de Kinderboekenweek
bleek perfect bij onze ideeën te passen.”

De vermoeide en verwarde
zeefdrukker
Op school krijgen kinderen tussen de negen
en twaalf jaar, uit groepen vijf tot en met acht,
les aan de hand van een lespakket en filmpjes
die voor het project zijn gemaakt. In die filmpjes speelt de fictieve zeefdrukker Tiep van den
Schakenbruggen een hoofdrol. Frank: “Geheel in

de stijl van de Kinderboekenweek is Tiep een
oude, verwarde en vermoeide zeefdrukker. Zijn
grote droom is kinderen in aanraking laten komen
met kunst. Zo wil hij Piet Mondriaan, de kunstenaar waar hij groot fan van is, levend en jong
houden.” De kinderen maken, samen met Tiep,
kennis met dans, lezen, kunst, muziek en sport.
Naarmate de filmpjes vorderen en de kinderen
meer leren, wordt Tiep fitter en jonger. “En dat
past weer bij het Kinderboekenthema”, aldus
Frank. Ter afsluiting van het project maken de
145 deelnemende groepen klassikaal een op

Het grote hoogtepunt is volgens Frank op
woensdag 5 oktober, de openingsdag van de
Kinderboekenweek. In Seacon Stadion De Koel van
VVV-Venlo komen de kinderen bij elkaar voor de
Grande Finale. “Na het ochtendprogramma maken
alle kinderen én hun opa’s en oma’s de droom
van Tiep waar. Dan maken ze de grootste, levende
Mondriaan ooit op het voetbalveld”, aldus Frank.
Het schilderij komt tot stand door elke deelnemer een kartonnen gekleurde plaat boven zijn
of haar hoofd te laten houden. Frank: “Met een
drone maken we daar van bovenaf een foto van.
Venlonaar Lex Uiting komt die dag presenteren
en de bekende Venrayse vlogger Dylan Haegens
maakt een speciale vlog voor de kinderen.”
Het kunstwerk Victory Boogie Woogie
van Mondriaan, dat in juni een rol speelde bij
een goede doelen-project van Frank en werd
verloot, speelt ook in dit project een rol. Frank:
“Bedrijven kunnen aan Venlo/Baarlo Kleurt
meedoen door kinderen te sponsoren en zo
helpen het levensgrote kunstwerk te maken. We
hebben Victory Boogie Woogie op canvas laten
printen en daar komen alle sponsors op te staan.
Dat kunstwerk wordt een jaar lang op diverse
locaties in Baarlo en Venlo geëxposeerd.”
Kijk voor meer informatie over het project Venlo Kleurt op www.venlokleurt.nl of de
facebookpagina.
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Dit is mijn club
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Jeu de boules-club Breetanque

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. Deze week de jeu de boules-club
Breetanque uit Maasbree.

Allereerst willen de leden van
Breetanque duidelijk maken dat
hun jeu de boules-club geen eigen
vereniging is. “We vallen onder tennisclub LTC Maasbree”, vertelt Jan
Vaessen. Hij is een soort van voorzitter van Breetanque. “Maar omdat
we geen eigen vereniging zijn,
hebben we geen eigen voorzitter

of bestuur”, legt hij uit. “De tennisclub
is onderverdeeld in commissies en ik
ben zeg maar voorzitter van de commissie Breetanque. We spelen op het
complex bij de tennisclub en hebben
een gezamenlijke kantine.”

Strook grond over
De jeu de boules-afdeling werd

in 2004 opgericht toen de tennisclub
naar een nieuw complex ging met vijf
banen. “Er waren niet genoeg leden
voor een zesde baan, maar er was wel
nog een strook grond over”, vertelt Sef
Gielen. Hij was één van de personen
die toentertijd betrokken was bij de
oprichting van Breetanque. “Ik heb toen
aangegeven dat ik de kar wel wilde

trekken als er banen voor jeu de boules
zouden komen. Toen heeft het bestuur
besloten mee te werken en de afdeling
op te zetten.”
De naam Breetanque is een samenvoeging van petanque, de officiële
naam van jeu de boules, en Maasbree.
De commissie heeft de beschikking
over tien banen. Bij de oprichting had
de club 25 leden, tegenwoordig is dat
gegroeid naar 49. “We hebben wel
weinig jeugd”, vertelt Sef. “Er komen
weinig leden bij en af en toe valt er
eentje af. De sport heeft een ouderenimago. De jeugd interesseert zich niet
voor jeu de boules.” Het jongste lid van
Breetanque is 60 jaar en de oudste 81
jaar. De vergrijzing in de regio heeft nog
niet gezorgd voor hogere ledenaantallen bij Breetanque, zo laat Jan weten.
De spelers van Breetanque komen
iedere week op dinsdag- en donderdagmiddag naar het terrein aan de
Breetse Peelweg. “Er zijn altijd wel zo’n
20 tot 25 spelers die een kijkje komen
nemen”, vertelt Jan. “Jaarlijks hebben
we uitwisselingen met clubs uit de
regio en dan spelen we onderling een
toernooitje met een club. Bij de wedstrijden speelt er één lid van Maasbree
samen met één van de andere club.
Dus altijd gemengd. De tegenstanders
zijn de teams uit Baarlo, Horst, Venlo,
Velden en Neerkant.”
Daarnaast is er nog een club
competitie met vaste tweetallen en in
de winter nemen de leden deel aan de

Recreantencompetitie, waar zestien
regioteams aan deelnemen, in de
hal in Boekend van PC Venlo. Deze
competitie werd afgelopen seizoen
gewonnen door een zestal van ons”,
vertelt Herman Janssen, eveneens lid
van de commissie Breetanque.

Werptechniek of
tactiek
Jeu de boules wordt gespeeld
met drie ballen per persoon en in
teams van tweetallen. De ballen moeten zo dicht mogelijk bij
het kleine houten balletje, de but,
worden gegooid. Voor elke bal die
dichter bij de but ligt dan de dichtstbijzijnde bal van de tegenstanders
krijgt een team een punt.
Over wat het belangrijkste aspect
van het jeu de boulen is, zijn de
heren van Breetanque het nog niet
eens. Jan: “Ik denk dat de werptechniek het belangrijkste is. Je moet
de bal fatsoenlijk en met de juiste
techniek gooien.” Herman: “Maar
het kunnen lezen van de ballen is
misschien nog wel belangrijker.
De tactiek is absoluut van groot
belang.” Sef: “Soms is het slimmer
om de tegenstander weg te stoten
en soms moet je zelfs de but weg
krijgen bij de ballen van de tegenstander. Daarom moet je dus het spel
kunnen lezen. Het is een fascinerende sport als je je erin verdiept.”

Paard Veronica geboren bij Stal Basten

Meijelse merrie op de Olympische Spelen
Geen enkele sporter uit Peel en Maas wist zich te plaatsen voor de Olympische Spelen in Rio de Janeiro. Toch
werd de gemeente vertegenwoordigd door een deelnemer die geboren is in Meijel. In de stal van Jos Basten (60)
werd namelijk veertien jaar geleden de merrie Veronica geboren. Ruiter Lauren Kieffer uit de Verenigde Staten zat
op de rug van het paard bij het onderdeel Eventing.

Jos met kleinzoon Sam bij de zus van merrie Veronica
De Amerikaanse viel al vrij snel in
het toernooi en moest zodoende de
strijd staken. Toch is Jos meer dan trots
op ‘zijn’ Veronica. “Ik had er zelfs nog
nooit van gedroomd dat een paard van
mij mee zou doen aan de Olympische

Spelen”, vertelt de geboren en getogen
Meijelnaar. “Maar het zat er toch wel
een beetje aan te komen. Net als bij
andere sporten heb je bij Eventing een
wereldranglijst. Veronica stond in 2013
88e op die lijst, twee jaar later was ze

al 31e en nu is ze de nummer negen.
Dus het was wel logisch dat ze meeging
naar de Spelen. Natuurlijk is het jammer dat ze vielen en er geen medailles
inzaten, maar het is dan ook geen makkelijke sport.”

Eventing bestaat uit drie onderdelen: dressuur, springen en cross country.
Veronica en Lauren vielen bij het
tweede onderdeel cross country op dinsdag 9 augustus en dat betekende dat de
combinatie niet meer mee werd genomen in de eindklassering. Jos twijfelt of
Veronica bij de Olympische Spelen van
2020 in Tokio van de partij is. “Het lijkt
me sterk dat een paard van achttien jaar
oud nog mee gaat doen”, verwacht Jos.
“Maar zeg nooit nooit, het kan zomaar
gebeuren dat ze er wel bij is.”

hoeft er nog niet veel te gebeuren,
maar daarna moet het dier veel leren.
“Het belangrijkste is dat het paard
veel vertrouwen heeft”, vertelt Jos.
“Het rijden moet net zo makkelijk zijn
als rijden in een auto. Dat kan als je
ervoor zorgt dat het paard ontspannen
is. Dat krijg je door veel te oefenen
en heel veel geduld te hebben. En
expertise van mensen die er kennis
van hebben, is ook handig. Ik heb ook
regelmatig les gekregen over hoe ik
het trainen moest aanpakken.”

‘Kost veel tijd, levert
weinig op’

Kleinzoon besmet
met paardenvirus

Jos woont met zijn vrouw Lenie in
zijn ouderlijk huis in het buitengebied
van Meijel. Ze hebben samen een koeienbedrijf, maar de familie heeft wel
altijd al met paarden gewerkt. “Zo’n
dertig jaar geleden werd de hobby
wat groter dan gepland”, vertelt Jos.
“Onze dochters trainden de paarden en
gingen er mee op wedstrijd, ik reed ze
in. Zo hebben we er een hoop opgeleid
en verkocht.” Inmiddels heeft Jos nog
drie paarden, waarvan één zus van
Veronica, in de stal staan. “Nu ben ik
er nog zo’n twintig tot dertig uur in
de week mee bezig, dat is veel meer
geweest. Het kost te veel tijd en levert
te weinig op voor mij.”
Een paard opleiden is dan ook
tijdrovend werk. De eerste drie jaar

De nieuwe generatie staat al klaar
om op de paarden van Jos te rijden.
Kleinzoon Sam, van dochter Carla,
wordt ondanks zijn leeftijd van twee
jaar klaargestoomd om te kunnen
rijden. Jos: “Ze zijn al bezig om een
pony voor hem te kopen, zodat hij op
tijd kan beginnen met rijden. Hij is nu
al helemaal besmet met het paarden
virus.” Jos heeft nog verschillende
andere paarden rondlopen in de top
van Nederland en Europa, maar of ze
ooit op de Spelen komen, is nog maar
de vraag. Jos: “Het is een bijzondere
prestatie van Veronica. En voor ons is
het natuurlijk ook geweldig. We zijn
heel erg trots. Het is ook een soort van
erkenning voor wat we al die jaren
gedaan hebben.”
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Tien jaar na opening De Paddestool

Zorgboerderij Maasbree viert jubileum
De Maasbreese Vera Nelissen (52) maakte tien jaar geleden de overstap van champignonteelt naar zorgboerderij. Bij De Paddestool, zoals de dagbesteding is genoemd, wordt zondag 21 augustus het jubileum gevierd met een
open dag.

Ruud Janssen, vaste kracht van De Paddestool en Vera Nelissen
Jarenlang hadden Vera en haar
toenmalige partner Geert een
champignonkwekerij aan huis in
Maasbree, waar de paddenstoelen
op de traditionele manier werden
gekweekt. “Dan hebben we het over
stellingen met enkele ‘verdiepingen’
waar de champignons op groeiden”,
legt Vera uit. In 2004 besloot het
paar te stoppen met de kwekerij en
het kleiner op te pakken. “Je stopt
natuurlijk niet van de ene op de andere
dag met een bedrijf”, aldus Vera.
“Daarom besloten we de champignons
kleinschaliger te gaan kweken en aan
huis te verkopen. We wilden bezig

zijn, maar ook genoeg thuis zijn voor
de kinderen die toen nog klein waren.
Maar toen onze jongste zoon Lei, die
nu achttien is, eenmaal naar school
ging, kwam wel het idee om iets heel
anders te gaan doen.” Want hele dagen
in haar eentje in de champignoncellen
doorbrengen, zag Vera niet zitten. In
2006 kwam daarom het idee om iets
heel anders te gaan doen. “Maar we
moesten het wel in dit gebouw kunnen
doen en tegelijkertijd genoeg thuis
zijn voor de kinderen”, aldus Vera.
“We zijn toen alles afgegaan wat we
dan zouden kunnen gaan doen. Pas na
een open dag van een zorgboerderij

bezocht te hebben, wist ik: dit wil ik
gaan doen.”

In 2006 opende de zorgboerderij
haar deuren als dagbesteding voor
ouderen met zogenoemde lichamelijke
of geestelijke leeftijdsgerelateerde
beperkingen, zoals Alzheimer of
dementie. Twee jaar later stond Ruud
Janssen (26) uit Baarlo aan de deur
omdat hij op zoek was naar een
stageplek. “Hij werkt nog steeds hier
en is één van de vele mensen van
wie ik altijd op aan kan. Van maandag
tot en met vrijdag kunnen er veertien
à vijftien personen hier terecht”,
vertelt Vera. De ouderen worden met
de Wensbus, Seniorenvervoer HEP of
met een eigen busje of auto van en
naar De Paddestool gebracht. Samen
met de medewerkers, stagiaires
en vrijwilligers doen ze gedurende
de dag diverse activiteiten. Vera:
“We verzorgen ’s ochtends samen de
warme maaltijd. De gasten helpen
mee met het snijden van de groenten
en het schillen van de aardappelen.
We nemen geen werk uit handen en
laten het ze echt zelf doen. Als er dan
een vierkante aardappel uit komt, is
dat niet zo’n ramp.” Daarnaast heeft de
zorgboerderij een eigen moestuin, een
tuin en dierenweide met geiten, ezels,
kippen en ganzen, knutselactiviteiten,
zijn er ruimtes met rustfauteuils en kan

er een spelletje worden gespeeld.

Pure mensen
“Als je mij twaalf jaar geleden had
gezegd dat ik een zorgboerderij zou
beginnen, had ik je nooit geloofd”,
aldus Vera. “Toch vind ik het werk
enorm fijn. Ik ben echt een mensenmens en houd ervan om met échte,
pure mensen om te gaan. Ik bied ze
een plek waar ouderen zichzelf kunnen
zijn en sociale contacten opdoen.”
Naar de toekomst kijken is moeilijk,
vindt Vera. “We hadden ook nooit
gedacht dat we met de champignonkwekerij zouden stoppen. Toch is dat
ook gebeurd. Zolang het allemaal
goed blijft gaan, de benodigde (zorg)
middelen beschikbaar zijn en er genoeg
mensen zijn die mij willen helpen,
blijven we gewoon doorgaan.”
Op zondag 21 augustus zijn de
deuren van De Paddestool aan de
Breestraat in Maasbree geopend
voor publiek. Van 11.00 tot 15.00 uur
kunnen bezoekers een kijkje nemen
op de zorgboerderij, zich rond laten
leiden door vrijwilligers en medewerkers en informatie opvragen over de
dagbesteding. Gedurende de open dag
is Omroep P&M aanwezig met het verzoekplatenprogramma Minse Winse.

Ouderen met
Alzheimer of dementie
Vera besloot een opleiding sociaal
pedagogisch werk (SPW4) te gaan
volgen om zich te specialiseren.
“Dat deed ik vooral voor mijzelf”,
aldus Vera. “Ik wilde de mensen
die ik zou gaan helpen ook leren
begrijpen. Je hebt natuurlijk je
eigen boerenverstand, maar om ook
professioneel te kunnen handelen is
zo’n opleiding wel gewenst.”
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De Kesselse Peter Joosten en zijn dochter Janneke Joosten van PJP Film Studio gaan woensdag 7 september
jureren tijdens de halve finale van de 44e Internationale Emmy Awards in het Hongaarse Boedapest.
Het duo van PJP Film Studio
is door de Hongaarse MTVA, een
publieke omroep vergelijkbaar met
de NPO in Nederland, voorgedragen
en per mail gevraagd. “Ondanks dat
we al jarenlang zaken doen, was de
vraag en uitnodiging van de MTVA
een complete verrassing”, laat Piet
weten. “We zijn zeer vereerd met de
voordracht en benoeming tot jurylid.
Zeker omdat wij de Hongaren zien als
top-creatieve toneelkenners en fantastische kunstenaars. We denken dat
de nieuwe, globale contacten die we
hierdoor opdoen heel belangrijk zijn.”
Op dinsdag 6 september vliegen
Piet en Janneke met twee andere
collega’s van het mediabedrijf
naar de Hongaarse hoofdstad.
Daar mogen zij als jurylid aantreden voor de categorie Kinderen en

Animatieprogramma’s. Het bedrijf is
uitgenodigd vanwege de zakelijke
connectie met Hongarije. PJP is al 33
jaar zakelijk partner en distributeur
van Hongaarse animatieprogramma’s
voor het Nederlandstalig deel van de
Benelux. Daarnaast werden er door het
bedrijf van Peter Joosten ook Hongaarse
films en series in het Nederlands nagesynchroniseerd. Daarnaast doet het
bedrijf naast Hongarije ook zaken met
Canada, de Verenigde Staten, Frankrijk
en Spanje.

Kinjerkraom en
Kresj TV op L1
Eigenaar Peter Joosten begon
in 1983 met het nasynchroniseren
van geweldloze buitenlandse
kinderfilms. Twee jaar later richtte

hij zijn eigen bedrijf op: PJP Film
en TV Producties. In de jaren
negentig werd hij gevraagd door
commerciële televisiezenders als
RTL4, KinderNet, FilmNet en Veronica
om tekenfilmseries als Bouli, My
Little Pony, The Simpsons en Bert
Wasbeer aan te kopen en na te
synchroniseren. “Werken in de filmen mediawereld blijft boeiend, maar
wordt te vaak geromantiseerd”,
vertelt Peter. “Persoonlijk vond ik
de ontwikkeling in de KinjerKraom
van bijvoorbeeld het KinjerOLS net
zo belangrijk.” In Limburg is de
Kesselnaar bekend als producent van
het kinderprogramma KinjerKraom
dat 17,5 jaar op L1TV kwam en het
jongerenprogramma Kresj TV op L1
dat tot en met 2010 op de zender te
zien was.

Grote opruiming
wegens verhuizing

Winkel is
gesloten van
29 augustus t/m
3 september

Vanaf maandag
5 september
is ons nieuwe adres
Markt 15 Baarlo
De voormalige bibliotheek

fashion en woonaccessoires
Grotestraat 9 Baarlo
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Rondleiding streekmuseum

Tijd: 14.00-21.00 uur
Locatie: centrum Helden

Tijd: 13.00, 14.30 en 16.00 uur
Locatie: streekmuseum ’t Land van Peel en Maas

Openlucht bioscoop

Top G-toernooi

Tijd: na zonsondergang
Locatie: DOK6 Panningen

Tijd: 09.30 uur
Organisatie: MVC’19
Locatie: sportpark De 3-Sprong Maasbree

Livemuziek

Beach Volleybal

Tijd: 21.00 uur
Locatie: DOK6 Panningen

Tijd: 14.00 uur
Locatie: Feestcafé De Vangrail Meijel

Black Jack-avond

Kermis

Locatie: Feestcafé De Vangrail Meijel

Tijd: 15.00 uur
Locatie: Mariaplein Kessel-Eik

Ravenvennerkapel

Familiedag

Tijd: 13.30-15.00 uur
Organisatie: Muziek onder de Toren
Locatie: Raadhuisplein Panningen

Tijd: 15.00 uur
Locatie: tent Mariaplein Kessel-Eik
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Tijd: 15.00-16.30 uur
Organisatie: Muziek onder de Toren
Locatie: Raadhuisplein Panningen

Kermis
Tijd: 15.00 uur
Locatie: Mariaplein Kessel-Eik

Kermis

Crossroads

Tijd: 17.00 uur
Locatie: Mariaplein Kessel-Eik

Tijd: 16.30 uur
Locatie: tent Mariaplein Kessel-Eik

di
23
08

Tijd: 15.00 uur
Locatie: Mariaplein Kessel-Eik

Afsluiting kermis

Tijd: 21.00 uur
Locatie: tent Mariaplein Kessel-Eik

Tijd: 19.00 uur
Locatie: tent Mariaplein Kessel-Eik

en helicopters kijken
wo Vliegtuigen
Tijd: 10.00-11.30 uur en 13.30-15.00 uur
24 Locatie: PS Aero Baarlo
08

Tijd: 22.00-04.00 uur
Locatie: discotheek The Apollo Helden

Summer Saturdayz

Kinderknutselcafé

Tijd: 22.00-04.00 uur
Locatie: Club Palladio Helden

Tijd: 14.00-16.30 uur
Locatie: Oppe Koffie Meijel

Ruilbeurs verzamelaarsvereniging

Wednesdayz@Apollo

Tijd: 10.00-13.00 uur
Locatie: gemeenschapshuis D’n Binger Meijel

Tijd: 21.30-02.00 uur
Locatie: discotheek The Apollo Helden

check
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Een belevenis, hergebruik en creativiteit; dat is Markt 133. Iets
geks schuwen we niet. Zomaar iets mode of stijl noemen doen we
niet meer. Wij creëren belevenissen waarbij de creativiteit zit in
simpele dingen.

zij
rieur,
wordt
ortom

Niet alles is perfect, maar dat maakt ons uniek. Dankzij
deskundigheid en expertise op het gebied van kleur, interieur,
mode en een neus voor de allermooiste vintage pareltjes wordt
shoppen een hele ervaring. Alles in de winkel is te koop. Kortom
een winkel vol verassingen van tijdloos goed.

www.thatshappening.com

tijdloos goed

Een belevenis, hergebruik en creativiteit; dat is Markt 133. Iets
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shoppen een hele ervaring. Alles in de winkel is te koop. Kortom

06 1083 2410
info@markt133.nl
www.markt133.nl

Kermis

Blind Date

Urban Summer

Markt 133
5981 AA Panningen

Tijd: 13.00 uur
Locatie: tent Mariaplein Kessel-Eik

Tijd: 17.00 uur
Organisatie: beugelclub De Treffers
Locatie: beugelhome De Treffers Maasbree

Locatie: Feestcafé De Vangrail Meijel
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nterieur,
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Heren Matinee

Finales Verbroederingstoernooi

Beach Outdoor Event
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Zomerfair

RoerMaas
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DOK6 Panningen

mode en een neus voor de allermooiste vintage pareltjes wordt
shoppen een hele ervaring. Alles in de winkel is te koop. Kortom Markt 133
5981 AA Panningen
een winkel vol verassingen van tijdloos goed.

Een belevenis, hergebruik en creativiteit; dat is Markt 133. Iets
geks schuwen we niet. Zomaar iets mode of stijl noemen doen we
niet meer. Wij creëren belevenissen waarbij de creativiteit zit in
simpele dingen.

5981 AA Panningen
een winkel vol verassingen van tijdloos goed.
Markt 133, Panningen
06061083
10832410
2410

Niet alles is perfect, maar dat maakt ons uniek. Dankzij
deskundigheid en expertise op het gebied van kleur, interieur,
mode en een neus voor de allermooiste vintage pareltjes wordt
shoppen een hele ervaring. Alles in de winkel is te koop. Kortom
een winkel vol verassingen van tijdloos goed.

info@markt133.nl
www.markt133.nl

06 1083 2410
info@markt133.nl
www.markt133.nl

Een belevenis, hergebruik en creativiteit; dat is Markt 133. Iets
geks schuwen we niet. Zomaar iets mode of stijl noemen doen we
niet meer. Wij creëren belevenissen waarbij de creativiteit zit in
simpele dingen.

Voor ALLE vrijetijdsbestedingen
in je regio!

Niet alles is perfect, maar dat maakt ons uniek. Dankzij
deskundigheid en expertise op het gebied van kleur, interieur,
mode en een neus voor de allermooiste vintage pareltjes wordt
shoppen een hele ervaring. Alles in de winkel is te koop. Kortom
een winkel vol verassingen van tijdloos goed.

Markt 133
5981 AA Panningen

Dameskapel
Mingelmoos
bij Project-K
2.0
Dameskapel Mingelmoos uit
Beringe doet mee aan de tweede
editie van Project-K. De negentien
vrouwen van de joekskapel spelen
twee nummers bij de voorstellingen
van het dans- en zangspektakel.
Project-K 2.0 vindt plaats op 23, 24
en 25 september in DOK6 Theater in
Panningen.
Mingelmoos speelt het nummer
The Lion Sleeps Tonight, waarbij de
deelnemers van musicalschool Me On
Stage de tekst gaan zingen. Daarnaast
dansen de leden van dansstudio
Pulse uit Heythuysen op een nummer
van Elvis dat gespeeld wordt door
Mingelmoos.

Krachten bundelen
Bij Project-K bundelen muziek- en
dansverenigingen uit de regio hun
krachten om samen een voorstelling
neer te zetten. De voorstellingen
vinden plaats op vrijdag 23, zaterdag
24 en zondag 25 september.

Zomer in ’t Land
van Peel en Maas

Rondleidingen
streekmuseum
Helden
In streekmuseum ’t Land van
Peel en Maas in Helden worden
zondag 21 augustus rondleidingen
gegeven door de expositie over oude
streekkaarten in Peel en Maas.
De rondleidingen worden verzorgd
door Jacques Cuijpers, die de expositie
genaamd ‘De wegen die we gingen’
samenstelde, en andere vrijwilligers
van het streekmuseum. Aan deze
rondleidingen, die om 13.00, 14.30 en
16.00 uur beginnen, kunnen bezoekers
vrij deelnemen.

Wisseltentoonstelling
schansen
Daarnaast is er in het streek
museum een speciale wissel
tentoonstelling over schansen in Peel
en Maas met unieke tekeningen
van vroeger. Deze tentoonstelling
is gemaakt naar aanleiding van de
reconstructie van de vroegere boerenschans ‘de onderste schans’ tussen
Helden en Baarlo uit 1644. Tijdens de
Tachtigjarige Oorlog moesten bewoners
van de dorpen soms vluchten voor
plunderende troepen en verschansten
ze zich in het moerassige Kwistbeekdal
waar de schans lag. Zowel de expositie als de wisseltentoonstelling zijn
te bezoeken in het streekmuseum bij
gemeenschapscentrum Kerkeböske
Aan de Koeberg in Helden.
Kijk voor meer informatie op
www.museumpeelenmaas.nl
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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 21 augustus
H. Mis 9.30 – koor t.i.v. fam.
Gommans-Reinders en kinderen

Misintenties NL05 RABO 0120795132
A. van den Boer De Brentjes 81
T 077 465 36 81
Kerkdiensten
Zaterdag 20 augustus
H. Mis 17.30 uur
Zaterdag 27 augustus
Geen H. Mis

Parochie Egchel

Cirque du Kepèl in Panningen
De Markt in het centrum van Panningen was op maandag 15 augustus het decor van het Cirque du
Kepèl. Bij het evenement, dat gehouden wordt onder Kepèlla Cultura, kwam Circus Luijten en Kornuiten
uit Neer de enthousiaste kinderen vermaken. Met onder meer de diabolo en het draaien van bordjes op
stokjes kon de jeugd ook zelf aan de slag met de circusattributen. Ook het weer werkte mee, wat er
voor zorgde dat er veel belangstelling was voor de circusvoorstelling. In de rest van het centrum waren
nog springkussens, een goochelaar en schminkartiesten te vinden.

Misintenties NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
T 077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 21 augustus
Geen H. Mis
Zondag 28 augustus
H. Mis 11.00 uur

Parochie Grashoek
Misintenties NL24 RABO 0141910526
A. Cruijsberg T 077 307 52 93
Spreekuur in kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
Zaterdag 20 augustus
H.Mis 19.00 uur t.i.v. Wiel
Spreeuwenberg (verj), Tinus
Spreeuwenberg en Theodora
Schoeber
Zondag 28 augustus
H.Mis 11.00 uur t.i.v. Lev. en overl.
leden van schutterij St. Urbanus

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

Parochie Helden

Hobbymarkt Panningen
Meer dan vijftig hobbyisten lieten zaterdag 13 augustus hun hobby zien in het centrum van
Panningen tijdens de jaarlijkse hobbymarkt. Van 11.00 tot 16.00 uur konden de vele bezoekers hun
hart ophalen bij de vele kraampjes waar ze benodigdheden voor het maken van kaarten of andere
knutselwerken konden aanschaffen, inspiratie op konden doen of geknutselde werken konden kopen.
Daarnaast konden ze hun ogen uitkijken bij één van de vele demonstraties of meedoen aan workshops
die waren georganiseerd.

VAKGARAGE
PEETEN BV

Onderhoud en
reparatie van
alle merken

APK

www.vakgaragepeetenbaarlo.nl

tel. 077 477 15 90

pantalons
Actie is alleen geldig
in augustus

2+1
GRATIS

geldt niet voor leer & suede

Tel. 077-3072462
www.vanhalstomerij.nl

Misintenties NL61 RABO 0120795094
pastorie Rochusplein 3
T 077 3071488,
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur
donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
Zondag 21 augustus
H. Mis 10.00 uur - herenkoor t.i.v.
Frans van Dooren (jaardienst) en
Maria van Dooren-Geraedts; Wiel
Hendrix en zonen Gé en Luc; Truus
Rooyakkers-Lenders
Overleden
Nellie Nijssen-Joosten, 83 jaar;
May Brugmans-Janssen, 73 jaar.
Rust in vrede.

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 18 augustus
H. Mis 09.00 uur t.i.v. alle parochianen
09.30-10.00 uur Stille Aanbidding
Zondag 21 augustus
H. Mis 11.00 uur - herenkoor t.i.v.
Anna Sanders (gest.jaard.); uit
dankbaarheid
Maandag 22 augustus
Stille Aanbidding 18.30 uur
Rozenkrans 19.00 uur
Dinsdag 23 augustus
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen,
aansluitend koffiedrinken
Donderdag 25 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 20 augustus
H. Mis 19.00 uur – gemengd koor t.i.v.
Sjraar Gommans en Elisa GommansDriessen; Cor van den Beuken en Jac.
van den Beuken; Karin v.d. HoogenBokkers (overl.) en vader Bokkers
(overl.); Giel van Neerven, Mia van
Neerven-Hendriks en overl. fam.
Hendriks

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!

