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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
Voor meer informatie kijk op de Gemeentepagina
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Sportvreugde
tijdens Top G-toernooi
Op sportpark De 3-Sprong in Maasbree vond zondag 21 augustus het MVC’19 Top G-toernooi plaats, dat werd georganiseerd door de Maasbreese voetbalclub MVC’19.
Deze editie van het toernooi werd door wethouder Arno Janssen geopend. Vele G-voetbalteams uit onder andere Horst aan de Maas, Venlo, Nuth, Gennep en Boxmeer namen
deel aan het toernooi. Hoewel deelnemen bij dit toernooi volgens de organisatie belangrijker is dan winnen, werd het G-team van Wittenhorst uit Horst uitgeroepen tot
winnaar en mocht het G-team van UDI/Beter Bed uit Gemert de Fairplaycup in ontvangst nemen. “De spelvreugde van alle deelnemende teams viel ons enorm op”, aldus de
organisatie. “We kunnen terugkijken op een zeer geslaagd toernooi.” De voetbalclub startte 21 jaar geleden met zeven G-voetballers. Inmiddels telt de G-tak van MVC’19
24 actieve leden vanuit de hele regio. Zondag nam de club tevens afscheid van vrijwilligster Annie van Ninhuys en coördinator Jac Gubbels die aan de wieg stonden van de
G-afdeling en het Top G-toernooi.

Vervuiling gelijk aan meeroken vijf sigaretten

Gezamenlijk verantwoordelijk voor
schonere lucht
De lucht in Peel en Maas is volgens cijfers van Milieudefensie dusdanig
vervuild, dat de effecten voor de gezondheid hetzelfde zijn als het roken van
5,1 sigaretten per dag. Onlangs bracht de organisatie, die naar eigen zeggen
strijdt voor ‘een eerlijk en duurzaam Nederland’, een rapport naar buiten
waarin wordt gewaarschuwd voor de gevaren van de ongezonde lucht.
Gemeente Peel en Maas erkent
dat de luchtkwaliteit een probleem
is. “Als samenleving zijn we ons daar
pas sinds kort echt bewust van”,
aldus een woordvoerder van de
gemeente. “Onderzoeken zoals die
van Milieudefensie dragen bij aan de
bewustwording. Onze luchtkwaliteit
in Peel en Maas is niet de slechtste
van Nederland, maar toch allerminst

goed. De gemeente kan er iets aan
doen om die kwaliteit te verbeteren,
bijvoorbeeld door in de Omgevingswet
hieraan extra aandacht te besteden,
om zo een gezonde en fysieke
leefomgeving te verbeteren en in
stand te houden.” De voornaamste
bijdrage aan de verbetering van de
luchtkwaliteit zal volgens de gemeente
echter moeten worden geleverd door

de gehele samenleving, zo laat ze
desgevraagd weten. “Met name door
de economische bedrijvigheden die
worden georganiseerd.”
Door de hoge concentraties fijnstof,
roet en stikstofdioxide in de buitenlucht
die mensen dagelijks inademen, gaan
er volgens de milieuorganisatie elk jaar
vele duizenden mensen eerder dood.
Om die reden besloot Milieudefensie
de Nederlandse Staat voor de
rechter te slepen. De organisatie
wil dat de luchtkwaliteit in het land
binnen een half jaar voldoet aan
de Europese normen. Die normen
worden niet overal in Nederland

gehaald en de advieswaarde die de
Wereldgezondheidsorganisatie voor
fijnstof voorstelt bij lange na niet,

zo schrijft de organisatie in haar
onderzoek.
Lees verder op pagina 03

BARBECUE & BUFFET
T 077 464 04 20
www.HenkAarts.com
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Mobiel pinnen
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Vanaf 10 p. gratis gebruik
gas-BBQ, borden en bestek

Ook ideaal
voor bedrijven
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Basisschool Beringe terug naar locatie Kanaalstraat

‘De school maakt Beringe weer compleet’
Het begin van het nieuwe schooljaar, dat op maandag 5 september van
start gaat, betekent voor de basisschoolkinderen van Beringe dat ze
voortaan in een ander gebouw zitten. De oude basisschool aan de Kanaalstraat is volledig opgeknapt en aan de moderne eisen aangepast. Nadat in
1979 het pand werd verlaten voor de school aan de Kardinaal van Rossumstraat, bewandelt de basisschool nu de omgekeerde weg.
“Er moest behoorlijk wat gebeuren
aan het pand aan de Kanaalstraat”,
vertelt Sjraar van Horen, voorzitter van
Dorpsoverleg Beringe, over het gebouw
uit 1921 dat mede met geld van de
gemeente en provincie kon worden
opgeknapt. “De voor- en zijkanten zijn
opnieuw gevoegd, er zit een nieuw
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dak op, aan de achterkant is een heel
stuk nieuwbouw gerealiseerd en er is
een tweede verdieping in het pand
gebouwd. Ook zijn er nieuwe ramen
en deuren gekomen in het oude
gedeelte.”

Mix van historie
en modern
De nieuwe school wordt
gekenmerkt door de enorme ramen
en de openheid die in het gebouw
aanwezig is. Zowel aan de voor- als
aan de achterkant zijn grote ramen
te vinden en in de school zijn veel
schuifwanden en open ruimtes.
John Verhoijsen is als voorzitter van
de projectgroep brede school nauw
betrokken bij de renovatie van het
oude gebouw. “In het nieuwe gedeelte
hebben we een hart van de school
gecreëerd”, vertelt hij. John doelt op de
tribune in het midden van de school.
“Die kan fijn gebruikt w
 orden bij
voorleeswedstrijden of als alle kinderen
een keer een samenkomst hebben.”
De onderbouw van de school komt
in een gedeelte van het nieuwe stuk
te zitten, de bovenbouw komt op de
eerste verdieping. “In het nieuwe
gedeelte beneden komt ook nog de
bibliotheek te liggen”, vertelt John. “Bij
de oude ingang komen straks weer de
originele tegeltjes te liggen. Van bijna
honderd jaar oud dus. Het wordt een
mix van historie en modern. Overigens

Sjraar van Horen en John Verhoijsen voor de nieuwe school in Beringe
wel met de nieuwste technieken
allemaal.”
Toen in 2007 gemeenschapshuis
De Wieksjlaag klaar was en verschillende verenigingen geen gebruik meer
hoefden te maken van de oude school,
vroeg de gemeente zich af wat ze met
het gebouw aan moesten. “Er werd
beslist om sociale huurwoningen in
het gebouw te maken”, vertelt Sjraar.
“Er lag al een plan klaar van een architect en toen brak in 2008 de kredietcrisis uit en werd het plan geschrapt.”
Het Dorpsoverleg nam in die tijd
een kijkje bij de huidige school en
kwam tot de conclusie dat die niet
meer aan de huidige maatstaven
voldeed. Toen ontstond het plan om
de oude school weer in gebruik te

nemen. “We wilden het gebouw
absoluut behouden en het centrum
weer ’compleet’ maken”, legt Sjraar
uit. “Nu hebben we dadelijk alles
rond het plein liggen, de kerk, het
gemeenschapshuis en de school.”
De school aan de Kardinaal van
Rossumstraat wordt afgebroken en op
die plek komen waarschijnlijk woningen te liggen. Het precieze plan is nog
niet klaar, vertelt Sjraar.

Nieuwe naam nog
niet bekend
Een naam heeft de school nog
niet. Nadat het hele dorp suggesties
voor een naam kon inleveren, koos het
Dorpsoverleg uiteindelijk twee namen.

Sjraar: “Het wordt Onder de Linden
of Aan het plein. Alle huishoudens
van Beringe hebben een formulier
gekregen waar ze hun keuze op konden
aangeven. Bij de officiële opening
maken we de nieuwe naam bekend.”
Al met al is Sjraar tevreden over de
renovatie en het nieuwe dorpscentrum.
“Ik ben heel blij dat er uiteindelijk geen
woningen zijn gekomen”, vertelt hij.
“Dat we dit gebouw weer als school
gaan gebruiken, maakt Beringe af.”
John wil daar nog iets aan toevoegen.
“Het was een lang proces, maar het
resultaat is prachtig. We zijn supertrots
dat we dit als dorp voor elkaar hebben
gekregen.” De officiële opening van de
school is op vrijdag 30 september en
een dag later volgt de open dag.

Eigenaar onbekend

Snorfietsen aangetroffen in Panningen
In het buitengebied van Panningen heeft de politie Peel en Maas dinsdag 23 augustus twee oude snorfietsen aangetroffen. Deze werden gevonden
na een melding.
Het gaat om een bruine tweewieler van het merk Sparta, model
Happy en een groene snorfiets van
hetzelfde merk, type Funny. Beide

snorfietsen hebben roestplekken en
zijn zichtbaar verouderd. De politie
wil weten van wie de snorfietsen zijn
en hoe ze in het buitengebied terecht

zijn gekomen. Mensen die meer
informatie hebben over de Spartasnorfietsen, kunnen contact opnemen
met de politie via 0900 88 44, door

zich te melden bij het politiebureau in
Panningen of een berichtje te sturen
naar de Facebookpagina van Politie
Peel en Maas.

Kindermarkt Beringe afgelast
De grote kindermarkt die ieder jaar op de laatste zondag van augustus plaatsvindt in Beringe, gaat dit keer niet door. Dat maakte buurtvereniging
De Meulenberg, die het evenement organiseert, woensdag 17 augustus bekend. De organisatie kreeg naar eigen zeggen veel te weinig aanmeldingen
binnen om de markt doorgang te laten vinden.
De kindermarkt zou plaatsvinden op zondag 28 augustus in
de straten van buurtvereniging
De Meulenberg: de Past. Esserstraat,
de Mgr. Lemmenstraat en de
Beukerveldstraat. De organisatie houdt
zelf een minimum van ongeveer
negentig tot honderd aanmeldingen
aan om de markt door te laten gaan.
Dit jaar kwamen er echter maar
39 aanmeldingen binnen, waardoor de
organisatie zich genoodzaakt zag de
39e editie af te gelasten.
“Normaal krijgen we honderd tot
125 aanmeldingen binnen”, vertelt

Marinus Penningnieuwland van de
organisatie. “Als we er iets minder
hebben, kunnen we het nog opvangen
door de plaatsen groter te maken.
Maar dan hadden we dit jaar wel erg
grote plekken moeten maken.” Na een
vergadering besloot de organisatie op
woensdagavond 17 augustus dat door
laten gaan geen zin had.

Nooit afgelast van
wege aanmeldingen
In de 39-jarige historie van de
kindermarkt kwam het nooit voor

dat het afgelast werd vanwege te
weinig aanmeldingen. “Ik heb een
keer meegemaakt dat het weer te
slecht was, maar dit nog nooit”, vertelt
Marinus, die al negen jaar in het
bestuur van de markt zit. “We dachten
volgend jaar een lustrum te kunnen
vieren, maar dat moeten we helaas
uitstellen.”
Naar de reden voor het geringe
aantal aanmeldingen kan Marinus
alleen maar gissen. “We mogen sinds
dit jaar geen sandwichborden meer
naast de weg plaatsen, misschien
dat dat er iets mee te maken heeft”,

probeert Marinus de afgelasting te
verklaren. “En het is zo dat de laatste
zondag van augustus dit keer in de
vakantie valt. Dus de kans is groot dat
veel mensen nog op vakantie zijn.”

Spullen laten liggen
Marinus kreeg al verschillende reacties binnen nadat de buurtvereniging
bekendmaakte de markt af te gelasten.
“Vooral de deelnemers vinden het heel
jammer”, vertelt hij. “Maar ze zeiden
al dat ze hun spullen nu gewoon een
jaartje langer laten liggen, zodat ze het
de volgende keer kunnen verkopen.”
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Tien euro buitgemaakt

Diefstal bij kapel in
Maasbree
Bij de St. Antoniuskapel aan de Oude Heldenseweg in Maasbree is op vrijdag 12 of zaterdag 13 augustus het
offergeld gestolen. De dader(s) braken het offerblok van de muur af en namen een buit van ongeveer tien euro
mee. Ook Mariakapel in ’t Rooth aan de Venloseweg in Maasbree is doelwit geweest van vernielingen. Daar werd
echter geen geld buitgemaakt.

nieuws 03

Dodelijk ongeval Meijel

Pool uitgeleverd
aan Nederland
De 35-jarige Poolse man die in 2013 een echtpaar en hun kleinkind in
Meijel doodreed, is dinsdag 23 augustus uitgeleverd aan Nederland.
Hij was in Engeland aan het werk als seizoensarbeider, terwijl hij hier nog
een gevangenisstraf van bijna vijftien maanden moet uitzitten.
De Poolse man werd op zondag
14 augustus door de Engelse politie
aangehouden in een woning in de
regio Thames Valley, ten westen
van Londen. De man was daar als
seizoensarbeider aan het werk,
zo bleek uit onderzoek van twee
teams uit Nederland en Polen die
voortvluchtige en ontsnapte criminelen opsporen en aanhouden. Zij waren
al een tijdje naar de voortvluchtige
man op zoek. Op dinsdag 23 augustus werd de 35-jarige man officieel
overgeleverd aan Nederland. Direct
na aankomst in Nederland is hij overgebracht naar de gevangenis. De Pool

veroorzaakte in mei 2013 een dodelijk
ongeval op de Heldensedijk in Meijel.
Een 2-jarig meisje en haar grootouders
die aan het fietsen waren, kwamen
hierbij om het leven. Volgens het
Openbaar Ministerie (OM) was er geen
drank in het spel, maar reed hij te
hard en verloor hij de macht over het
stuur. De man werd in eerste instantie
veroordeeld tot een taakstraf van 120
uur en een voorwaardelijke rijontzegging van één jaar. Na hoger beroep
werd de man vorig jaar door de
rechtbank in Den Bosch veroordeeld
tot vijftien maanden gevangenisstraf
en een rijontzegging van vier jaar.

Vervolg voorpagina

Gezamenlijk
verantwoordelijk
voor s chonere lucht
Bestuurslid namens Peel en Maas in
Stichting Kruisen en Kapellen Limburg
Ton Boots uit Maasbree hoorde op
zaterdag 13 augustus van de diefstal in
de Antoniuskapel. “Toen heb ik meteen
een rondje gemaakt langs de kapellen
en zag ik dat ook bij Kapel in ’t Rooth
sporen van inbraak waren”, vertelt
hij. “De buit bij de Antoniuskapel kan
niet meer dan ongeveer tien euro zijn
geweest. De beheerders van de kapellen wonen dichtbij en maken regelmatig de offerbakjes leeg.”
Het offerblok was van de muur

getrokken bij het geloofsgebouw aan
de Oude Heldenseweg. De dader(s)
hebben vervolgens de gleuf breder
gemaakt om zo al het geld eruit te
krijgen. Het offerblok moet vervangen
worden, vertelt Ton. “De schade is
ongeveer vijftig euro. Dat is dus vijf
keer zoveel als het geld dat buitgemaakt is.” Bij de Mariakapel in ’t Rooth
was geprobeerd het offerblok open te
breken, maar daar zijn de vandalen niet
in geslaagd, waardoor er daar geen
geld is gestolen.
De daders moeten overdag te werk

zijn gegaan, aangezien de kapellen
’s nachts gesloten worden door de
sleutelhouders. Vorig jaar was Kapel in
’t Langhout eveneens doelwit van diefstal. “Toen werden wat kandelaars en
Christuskopjes gestolen. Iemand heeft
de daders toen gezien en het kenteken
van hun auto opgeschreven. Die jongens zijn uiteindelijk veroordeeld.”
Ton heeft inmiddels aangifte
gedaan. Tips over de diefstal en vernielingen kunnen naar de politie door
te bellen naar 0900 88 44 of via Meld
Misdaad Anoniem op 08 00 70 00.

Samen met partners zoals GGD
Limburg-Noord (onderdeel van
Veiligheidsregio Limburg-Noord),
collega-gemeenten in de regio
Noord- en Midden-Limburg, Provincie
Limburg en ook de Limburgse Land- en
Tuinbouwbond (LLTB), is de gemeente
in overleg om te kijken welke acties
ondernomen moeten worden om de
luchtkwaliteit in de toekomst te verbeteren. “Hierin hebben zowel inwoners
als ondernemers, gemeenten et cetera
een gezamenlijke verantwoordelijkheid”, vult de gemeente aan.
De deelnemende onderzoekers van GGD Amsterdam, het RIVM

(Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu) en onderzoeksinstituut IRAS
van de Universiteit Utrecht hebben een
manier gevonden om de effecten van
vervuilde lucht te kunnen vergelijken
met de effecten van meegerookte sigaretten. De gezondheidseffecten van de
stoffen in de buitenlucht zoals longkanker, sterfte door hart- en vaatziekten,
lager geboortegewicht en verminderde
longfunctie bij kinderen, kunnen ook
worden veroorzaakt door passief roken
ofwel meeroken. In Peel en Maas staat
de vervuilde buitenlucht gelijk aan 5,1
meegerookte sigaretten, ten opzichte
van 5,3 sigaretten in heel Nederland.

Quad gestolen op Poorterweg

Drie inbraken in Koningslust
In Koningslust is tussen dinsdagavond 16 augustus en woensdag 17 augustus op drie plaatsen ingebroken.
Op de Poorterweg werd onder andere een vierwielige motor gestolen.
Bij de politie kwamen woensdag
17 augustus meldingen binnen over
drie inbraakincidenten. De inbreker of inbrekers zouden volgens
de politie in de straten De Brentjes
en iets verderop bij De Remer in

Koningslust geprobeerd hebben spullen
uit schuurtjes te stelen. Diezelfde avond
of nacht is er op de Poorterweg in het
dorp een quad, een vierwielige motor,
gestolen, meldt de politie op haar
Facebookpagina.

Politie Peel en Maas is op zoek
naar getuigen. Mensen die iets gezien
hebben of informatie hebben over de
inbraken, kunnen contact opnemen
via 0900 88 44 of zich melden bij het
politiebureau in Panningen.

Mogelijk gestolen spullen

Politie vindt gereedschap
in Grashoek
De politie van Peel en Maas heeft dinsdag 16 augustus in de omgeving van Grashoek gereedschappen
gevonden. Vermoedelijk zijn de spullen gestolen.
Onder de gereedschappen
bevindt zich een slijpschijf van het
merk Piranha. Deze werd ook door
de politie op haar Facebookpagina
getoond. Vanwege de vindplaats

vermoedt de politie dat het om
gestolen spullen gaat die op een
strategische plek zijn verstopt, zodat
de dieven ze later mee konden
nemen.

Wie meer informatie heeft
over de gevonden spullen, kan zich
melden op het politiebureau in
Panningen, via het telefoonnummer
0900 88 44 of via de Facebookpagina.

Ter versterking van ons werkplaatsteam zijn wij dringend op zoek naar

een enthousiaste collega (38 uur)
Je werkzaamheden bestaan onder andere uit het uitvoeren van
onderhoudsbeurten, reparatie's en apk-keuringen. Later zal dit uitgebreid
worden met het monteren van diverse accessoires zoals bijvoorbeeld
satellietschotels en zonnepanelen.

Ben jij:
- tussen de 25 en 35 jaar;
- 1e autotechnicus met apk;
- flexibel;
- klantvriendelijk en collegiaal;

- representatief;
- zelfstandig;
- stressbestendig;
- in het bezit van rijbewijs B.

Ben je daarnaast bereid díverse werkzaamheden uit te voeren, gemotiveerd
en heb je inzicht, dan ben JIJ misschien wel degene die wij zoeken!
Wij bieden jou een leuke, uitdagende en afwisselende baan in een
jong gemotiveerd team!

Ben je geïnteresseerd?
Stuur dan je sollicitatie (motivatiebrief en cv) naar:
Tielen Campers t.a.v. Rick Tielen, Hoebertweg 4, 5966 ND America
of naar verkoop@tielencampers.nl

www.tielencampers.nl
Adres: Hoebertweg 4 | 5966 ND America | Tel: 077 - 464 90 40
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Bloemen vol dartelende vlinders
En wind die zachtjes ruist door de bomen
Ik zie mijn bloementuin en weet
De tijd van rust is gekomen

Henk Zegers
Maatje van

Leny Mulders
Venlo 17 juli 1953

Venlo 16 augustus 2016

Plaatselijk natte akkers

Wij zijn dolgelukkig
met de geboorte
van onze zoon en broertje

Waterpeil weer op
normaal niveau

LUC
17 augustus 2016

Broekhuizerweg 16, 5871 AC Broekhuizenvorst

Zoon van
Ronny Bruijnen & Kelly Bankers
Broertje van Sem

Wij hebben in besloten kring afscheid genomen van Henk.

Akelei 4
5993 HG Maasbree

Dankbetuiging

Wij danken u hartelijk voor uw medeleven
bij het overlijden van

Lei Tielen
Uw aanwezigheid op de dag van de avondwake en crematie
en alle andere blijken van medeleven zijn ons tot steun
bij het verwerken van dit verlies.
Alda, kinderen en kleinkinderen
Maasbree, augustus 2016

Dankbetuiging
Leef minse,
Wat ’n opkoms en wat ’n leef weurd zien d’r gesjpraoke.
Det göf os krach um wiejer te gaon.
’t Is ónmeugelik veur os um idderein persuënlik te bedanke.
Zoeveul minse die met os mét gelaef hebbe nao ’t óvverleie van

Peet Ghielen
heet os good gedaon.

Huis verkopen. Uw huis verkopen
voor € 500 exclusief btw!
www.heikevastgoed.nl of 06 55 12 69 96.
Introductieles Tai Chi. Voorafgaand
aan de nieuwe cursus tai chi is er een
introductieles op dinsdag 6 september
om 21:00 uur in De Ankerplaats in
Grashoek. www.taichimovement
0492 52 42 50.
Te koop vele soorten vollegronden kasgroenten, vastkokende
aardappelen frieslanders, panklare
geschrapte krielaardappelen
1kg voor 1 euro. Kwekerij Brummans
Vosberg 16a Panningen.
Maandag gesloten.
Computerproblemen? Trage PC of
slechte WiFi? APK voor veilige PC,
netwerk en back-up. Karel Heines
Baarlo 06 50 96 29 15. Verdere info:
www.karelheines.nl

Gevonden: Ford autosleutel op
kruising Heibloemseweg/Haamberg
op 23-08. Bel 077 307 80 80
(Autocentrum Everlo).
Vragen over je liefdesleven? Bel met
www.betrouwbaarmedium.nl voor
spiritueel & paranormaal advies.
We werken met een code van ethiek
en een officieel keurmerk!

ez

Augustus 2016
Edwin Joosten

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.
Te huur appartement in het centrum
van Maasbree. Voor meer informatie,
www.heikevastgoed.nl of
tel. 06 55 12 69 96.
Aardappelen.
Wij bezorgen onze eigen geteelde
nieuwe aardappelen (Frieslanders)
gratis bij u thuis. Min. 5 kg. Absoluut
de lekkerste. Tevens uien te koop.
Tel. 077 307 88 53.

Fiene, Tren

Op zoek naar professioneel kleuren/of interieuradvies, of een
compleet en praktisch interieurplan?
Jacqueline Janssen van Sfeer en
kleur@home werkt graag samen
met u aan de plek waar u zich thuis
voelt. Voor meer informatie
www.sfeerenkleur.nu of bel Jacqueline:
06 29 36 38 77.
Alles voor uw feest, ook frietwagen
aan huis en evenementen.
PartyServiceBever tel. 06 12 54 76 38.
www.hulpaanhuislimburg.nl
Zoekt u hulp in de huishouding?
Of ondersteuning bij mantelzorg?
Kijk op onze site of bel 077 467 01 00.
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Vijftig jaar na eerste uitgave
roman ’Geen Oorlog’

Ton van Reen uit
openbare literaire
leven
De in Maasbree woonachtige,
maar in Panningen opgegroeide,
schrijver en dichter werd op 30
augustus 1966 vijfentwintig jaar oud.
Diezelfde dag verscheen bij de kleine,
progressieve uitgeverij De Galge in
het Belgische Brugge zijn allereerste
roman. Om dat jubileum te vieren,
verschijnt het boek bij Uitgeverij In
de Knipscheer dit jaar opnieuw met
dezelfde vormgeving als vijftig jaar

r

pantalons

2+1
GRATIS

PUZZEL

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.

geldt niet voor leer & suede

Tel. 077-3072462
www.vanhalstomerij.nl
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tel. 077-3078642

www.janssenuitvaart.nl

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

Wilt u weten waar uw opa, oma,
___uw kind, uw hond of auto is?
Wij hebben voor u al een
___volgsysteem vanaf Euro 17,40
Geen abonnementskosten !
Kijk op onze website.

www.security-shop.online

Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.

9
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Deskundig & betrokken

geleden en een foto van de toen
25 jaar oude schrijver.
Naar eigen zeggen is zijn verjaardag en het jubilerende boek voor
Ton een mooi moment om zich terug
te trekken uit het openbare leven.
Hij gaat geen scholen meer bezoeken
of openbare lezingen geven over zijn
werk en wil zich daarna meer op zijn
familie en persoonlijke hobby’s gaan
richten.

uu

• (zwem)vijvers en waterpartijen
• tuinaanleg en -onderhoud
• tuinontwerp en sierbestrating
• speciaalzaak voor tuin en vijver
Baarloseweg 20 • 5988 NM Helden
077-3071962 • www.tuinhelden.nl

Actie is alleen geldig
in augustus

de zomer. Vanwege de wateroverlast
is het waterpeil op sommige akkers
nog niet gedaald. Daardoor gaan de
stuwen niet meteen in de hoogste
zomerstand, maar wordt er in kleine
stapjes naartoe gewerkt.

Op zijn 75e verjaardag en op de dag dat zijn eerste roman ‘Geen
oorlog’ vijftig jaar bestaat, neemt de Maasbreese schrijver, dichter en
HALLO-gasthoofdredacteur van deze week Ton van Reen (74) dit jaar
officieel afscheid van het openbare literaire leven.

Te huur stalling voor caravan, campers,
boten. Auto’s, aanhangwagens.
Boots Grashoek 06 46 77 51 56/
06 27 59 32 33.

Elk

Omdat de waterafvoeren en
grondwaterstanden gedaald zijn,
richt Waterschap Peel en Maasvallei
zich niet meer alleen op het afvoeren
van water maar juist op het vasthouden van water. Dit is gebruikelijk in

jn !
zi en
e op
W er
e
w

Alle oetinge, persuënlik en gesjreve, al die gifte,
hebbe os truës en dierbare herinneringe gegaeve.
Auch idderein dae heet bejgedrage aan de Wens–Ambulance.
Gae heb d’r veur gezorg det wae same met Peet
nog ‘nne geweldige sjoeëne daag hebbe kènne doorbringe.

Regionaal waterbeheerder Waterschap Peel en Maasvallei zet de
stuwen langzaam weer in de normale zomerstand, wat betekent dat er
meer water vastgehouden wordt. Ondanks dat sommige akkers nog
water te verwerken hebben door de extreme neerslag in mei en juni,
is het waterpeil weer gedaald naar een normaal niveau.
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Maasbreese historicus Ton stuitte op verloren beeldje

Historisch Mariabeeldje terug in Maasbree
Na 64 jaar ingepakt te hebben gelegen in een archief in Maastricht, is het Madonna zonder hoofd-beeldje terug
in Maasbree. Ton Boots uit Maasbree kwam het reliek bij toeval tegen in een stapel documenten die hij door aan
het spitten was. Na wat juridisch gesteggel wist hij er onlangs voor te zorgen dat het beeldje van klei door het
Bonnefanten Museum in Maastricht werd teruggegeven aan Kapel in ’t Rooth in Maasbree.

“Het tien centimeter hoge beeldje
is in 1952 door de toenmalige pastoor
in Maasbree Nabben in bruikleen
gegeven aan het Bisschoppelijk
Museum in Roermond”, vertelt Ton.
“Die gaven het weer door aan het
Bonnefanten Museum in Maastricht.”
Het beeldje werd weggelegd in een
depot en niemand dacht er meer aan.
Totdat Ton het dus tegenkwam in
documenten over de kapel. “Ik ging
met de papieren naar Maastricht en die
vertelden dat het beeldje in Venlo lag.
Toen ben ik daar heengegaan en kreeg
ik uiteindelijk na een jaar getouwtrek
de Maria in bezit.”
De vondst van het beeldje eind
zeventiende eeuw is uitgegroeid
tot een volksverhaal in Maasbree.
Volgens de overlevering was het een
herder die per ongeluk op het beeldje
stuitte. Hij bracht het Mariabeeldje
naar barones van Huize Aerschen,
nu De Plaats. Een dag later vond de
herder echter het beeldje op dezelfde
plek nog een keer. Hij bracht het
wederom naar de barones. Weer een
dag later gebeurde exact hetzelfde.
Toen besloot de barones een kapel op
de plek te zetten waar het beeldje tot
drie keer toe gevonden was: Kapel in
’t Rooth aan de Venloseweg.

Replica
in de kapel
Ton is voorzitter bij de afdeling
Maasbree van Stichting Kruisen en

Ton met het beeldje bij Kapel in ‘t Rooth

Kapellen Limburg. Omdat die over
de kapellen in Peel en Maas gaan,
was Ton de rechtmatige ‘erfgenaam’
van het relikwie. Het beeldje komt
echter niet meer in de kapel te
staan. “Het is te veel waard om
in een openbare kapel te zetten”,
legt Ton uit. “Er komt wel een replica
te staan. Die is niet van echt te
onderscheiden. Het origineel komt
alleen bij speciale gelegenheden uit
de kluis.” De reden dat Maria geen
hoofd heeft, is niet helemaal duidelijk.
“Het is waarschijnlijk met een scherp
object, zoals een schop, van de romp
gescheiden”, vertelt Ton. “Het is in
ieder geval niet gevallen.”

Door duimwrijven
versleten
Het beeldje was vergeten, maar
Ton wist toch nog wat geschiedenis te achterhalen. “Ik heb aan wat
oudere inwoners van Maasbree
gevraagd of ze zich het beeldje
konden herinneren en een mevrouw
vertelde dat ze nog wel wist dat
het beeldje altijd versierd werd met
ringen en kettingen. Dat heeft te
maken met de verering van Maria.
Mensen vroegen aan Maria om hen
te helpen of ervoor te zorgen dat iets
goed kwam. Aan het beeldje zelf kun
je bijvoorbeeld ook zien dat er vaak
met de duim over gewreven is om
Maria om gunsten te vragen. Daar is
het beeldje afgesleten.”

Activiteiten KBO Baarlo

‘We proberen de Baarlose ouderen bezig
te houden’
Met zo’n achthonderd leden mag KBO Baarlo de grootste vereniging in Baarlo genoemd worden. Naast verschillende activiteiten in ontmoetingsruimte Aan ’t Paedje in Baarlo, organiseert de vereniging ook diverse bezigheden
‘buitenshuis’. Ook heeft KBO Baarlo vanaf januari alle sportgroepen die vallen onder het MeerBewegenVoorOuderen
overgenomen van de gemeente en welzijnsstichting Vorkmeer. De vereniging bestaat vijftig jaar.

In de ontmoetingsruimte organiseert het bestuur samen met ruim
zestig vrijwilligers bijna iedere dag in
de week wel één of meerdere activiteiten. “Op maandagmorgen hebben we
bijvoorbeeld een seniorenkoor en op
maandagavond wordt er gebridged”,
legt Tiny uit. “Daarnaast hebben we
ook een jaarprogramma met activiteiten die buiten de ontmoetingsruimte
plaatsvinden, zoals fietsen, wandelen en
excursies. Zo proberen we voor iedereen
iets te organiseren waar ze mee aan de
gang kunnen gaan”, voegt hij toe. “Dat
is niet altijd even makkelijk, aangezien
sommige activiteiten voor de jongere
ouderen niet altijd even interessant zijn.”

MeerBewegenVoorOuderen

Op 10 augustus 1966 vond de
allereerste oprichtingsvergadering van
KBO Baarlo plaats. “Op dat moment
telde de vereniging 54 leden en
vonden de activiteiten plaats in het

Patronaat”, vertelt Tiny Vennix,
voorzitter van KBO Baarlo. “Omdat dit
gebouw afgebroken werd, moest de
vereniging in november 1966 uitwijken
naar de Landbouwschool.” Nu, vijftig

jaar later, is de vereniging flink
gegroeid. “Inmiddels zijn er zo’n
achthonderd ouderen uit Baarlo actief
binnen de KBO. Ook hebben we een
eigen ruimte, namelijk Aan ’t Paedje.”

Naast de wekelijkse activiteiten die
georganiseerd worden door KBO Baarlo,
kunnen ouderen ook deelnemen aan
sportgroepen binnen het programma
MeerBewegenVoorOuderen. Sinds januari
van dit jaar vallen deze groepen onder
de vlag van de KBO. “Voorheen waren de
gemeente en Vorkmeer hier verantwoordelijk voor”, vertelt Tiny. “Sinds 2014 kregen ze geen subsidie meer en wilden ze
stoppen met de sportgroepen. Eigenlijk
is dat een beetje vreemd, aangezien
ze wel willen dat ouderen in beweging
blijven. Daarom vonden we het als oude-

renvereniging erg belangrijk dat deze
activiteiten voortgezet zouden worden,
ook voor niet-leden. Er waren toen al drie
sportgroepen die plaatsvonden in ons
gebouw, dus er was wel al een link. Er is
toen heel veel overleg geweest en in het
voorjaar van 2015 hebben we de knoop
doorgehakt om zes groepen helemaal
over te nemen. Vanaf januari is daar een
zevende groep bij gekomen, namelijk de
T’ai Chi-groep.”

Sport en spel
verbroedert
Alles wat KBO Baarlo organiseert,
heeft een duidelijk doel volgens Tiny.
“Het is voor ouderen op de eerste
plaats natuurlijk heel belangrijk dat ze
bezig blijven”, laat de voorzitter weten.
“Daarnaast zorgen sport en spel ook
voor verbroedering. Hoewel eenzaamheid natuurlijk in alle leeftijdscategorieën voor kan komen, is de kans
hierop bij ouderen groter. We vinden
het daarom ook belangrijk dat mensen
samen kunnen zijn om zo contact te
blijven houden met anderen.” Dat de
ouderen dit zelf ook fijn vinden, blijkt
wel uit een recent voorbeeld. Tiny:
“Onlangs ging ik eens een kijkje nemen
bij de ochtendgroep van T’ai Chi. Toen
ik daar ’s middags terugkwam, zaten
de deelnemers van de sportgroep nog
steeds met elkaar koffie te drinken!”
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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
6/8

Boerderij Op den Haegh Panningen

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 zesde
pareltje in de serie is boerderij Op den Haegh in Panningen.
Kijk voor meer foto’s
op www.hallopeelenmaas.nl

lijker te maken voor iedereen”, aldus
Hanny. “Veel mensen hebben een
oordeel over varkensstallen, terwijl ze
vaak helemaal niet weten wat er zich
binnen allemaal afspeelt. Omdat het
om hygiënische redenen moeilijk is
om zomaar mensen in een varkensstal
te laten kijken, wordt er vaak gedacht
dat er mysterieuze dingen gebeuren
die niet iedereen mag zien. Door de
zichtstallen kan nu iedereen met eigen
ogen zien wat er allemaal gebeurt en
dus ook een eigen oordeel vormen
over de varkenshouderij. Limburg telt
inmiddels drie zichtstallen, waaronder
Op den Haegh in Panningen”, voegt
ze toe.

Na tien weken verkopen

Al ruim tien jaar staan de
deuren van boerderij Op den Haegh
in Panningen open voor bezoekers
die eens een kijkje willen nemen in
de intensieve varkenshouderij.
De zichtstal was een initiatief van
de familie Kersten, maar is zo’n vijf
jaar geleden overgenomen door
Danny van der Coelen uit Baarlo.

“Danny voert en verzorgt samen met
een aantal andere boeren de varkens,
totdat ze overgeleverd worden aan de
vleesvarkensbedrijf”, vertelt Hanny
Kuijpers-Witteveen, projectmedewerkster bij de Plattelandscoöperatie Peel &
Maas regio. “Wij van de Plattelandscoöperatie dragen zorg voor alles om de
boerderij heen, zoals excursies en

rondleidingen voor verschillende
basisscholen.”

Mysterieuze dingen
Het idee om zichtstallen te maken,
is ontstaan vanuit stichting Varkens
in Zicht. “Zij zijn begonnen met de
campagne Stap in de Stal om zo de
varkenssector toegankelijk en inzichte-

Op de boerderij zijn vier verschillende afdelingen die te bezichtigen zijn
achter strategisch geplaatste glazen
wanden. “Alles begint bij de zeugen die
geïnsemineerd worden”, legt Hanny
uit. “Vervolgens gaan de zeugen naar
de drachtafdeling. Na drie maanden,
drie weken en drie dagen worden de
biggetjes geboren in een kraamstal.
De biggetjes blijven dan vier weken
bij de moederzeug en worden dan
verplaatst naar de gespeende biggenstal. De moederzeug gaat dan weer
terug naar de inseminatiestal, terwijl de
biggen na zes weken verkocht worden
aan een vleesvarkensbedrijf. Omdat de
varkentjes verkocht worden, noemen
we het bedrijf ook wel een vermeerderingsbedrijf.”
“De varkens worden gehouden in

stallen waar ze genoeg ruimte hebben om te leven”, vervolgt Hanny.
“De temperatuur wordt automatisch
geregeld en dagelijks wordt de
gezondheid van alle varkens gecontroleerd. De zichtstal in Panningen
toont slechts één van de manieren waarop in Nederland varkens
gehouden worden. Hoewel het een
relatief modern varkensbedrijf is,
moet de boerderij blijven voldoen
aan bepaalde welzijns- en hygiënevoorschriften. Deze eisen veranderen
continu, dus de boerderij zal in de
toekomst ook een aantal veranderingen moeten ondergaan, wil het
nog voldoen aan de voorgeschreven
eisen.”

Brug boer en burger
De zichtstal krijgt op verschillende manieren hulp van de
Plattelandscoöperatie. Hanny:
“De zichtstallen sluiten naadloos aan
op ons doel om een brug te slaan
tussen boerderij en maatschappij,
boer en burger en producent en
consument. Daarom helpen we
graag door excursies te verzorgen,
maar ook wanneer de boer hulp
nodig heeft bij het verbouwen van
zijn boerderij bijvoorbeeld. Op deze
manier hopen we dat mensen
een eigen mening creëren over de
varkenshouderij op basis van wat ze
met hun eigen ogen gezien hebben.”
Kijk voor meer informatie op
www.plattelandscooperatie.nl of
www.stapindestal.nl

14 SEPTEMBER - LADIESNIGHT

Heerlijk genieten
met een welkomstdrankje,
iets lekkers & een leuke film.
RAADHUISPLEIN 6 | PANNINGEN | 077 310 10 64 | WWW.DOK6.EU

HALLO in Noord-Spanje
De familie Nijssen uit Maasbree vierde onlangs haar vakantie in Noord-Spanje bij het plaatsje
Lecina. Dit ligt in het Sierra de Guara-gebergte, wat een voorgebergte van de Pyreneeën is. Tijdens haar
vakantie deed de familie aan canyoning, een sport waarbij je de loop van een rivier volgt door een
kloof. Daarbij moesten ze wandelen, klimmen, springen, zwemmen én abseilen. ‘Mama’ Ellen Geurts
stuurde deze foto in, waarop ze met haar partner en twee kinderen staat. Onder het abseilen was er
eventjes tijden om rustig de HALLO te lezen met zijn vieren.
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Varen met HALLO

Van knooppunt naar
knooppunt
In de zomervakantie interviewt HALLO iedere week reizigers op de veerponten tussen Baarlo en Steyl of Kessel
en Beesel. Waar gaat de reis naartoe?

Jo (67) en Jan (64) Keulen uit
Geleen en Valkenburg komen van
Steyl af en zijn nu onderweg naar
Baarlo. Dat de twee goed voorbereid
op pad gaan, blijkt wel uit het feit dat
Jo een briefje uit zijn broekzak haalt
waar de hele route op geschreven
staat. “We zijn eerst naar Steyl
gefietst, nu gaan we naar Baarlo

en vervolgens fietsen we door naar
Maasbree, Blerick en Grubbenvorst.”
De Zuid-Limburgenaren fietsen van
knooppunt naar knooppunt en maken
tussendoor een aantal tussenstops bij
terrasjes.
“We gaan wel vaker samen
fietsen. Zo hebben we onlangs nog de
knooppuntenroute rondom Nationaal

Naar Peel en Maas

HALLO in Italië

Park de Maasduinen gefietst en willen
we binnenkort een rondje Roermond
trappen”, vertelt Jan. Als de
sportievelingen niet gaan fietsen,
dan maken ze wel een wandeling.
“Ik denk dat we wel ieder weekend
gaan fietsen of wandelen”, meldt Jan.
“Noord-Limburg is daar een mooie
omgeving voor.”

Thijn, Renske en Lieke Reijnen uit Panningen vierden deze
zomer, samen met hun ouders, vakantie in Italië bij Lago Maggiore.
Een vakantie is natuurlijk niet compleet zonder de HALLO, moet
vader Roy Reijnen gedacht hebben. Op een plek met prachtig
uitzicht over het Italiaanse meer maakte hij een foto van zijn
dochters en zoon mét HALLO Peel en MaasWeekendpakker
in de hand.
Alléén geldig op 21, 22 en 23 juli

Weekendpakker do vr za
Alléén geldig op 25, 26 en 27 augustus

kapdnevr
keeW
aWeekendpakker
z rv od rek
sutsugua 72 ne do
62 ,52 po gidlza
eg nééllA

‘Gek op bossen’

Alléén geldig op 25, 26 en 27 augustus

Margriet en Rob Poppelaars, beiden 57 jaar oud, zijn dit jaar voor de eerste keer naar camping Bovensbos in
Helden gekomen. Ze hoefden er niet al te lang voor te rijden. “We komen uit Weert, dus dat is lekker dichtbij”,
vertelt Margriet.
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naar het buitenland, Nederland is toch
prachtig”, aldus Margriet. “Aan de Maas
is bijvoorbeeld altijd iets zien en er zijn
hier veel bossen in de omgeving waar
je doorheen kunt lopen. We hebben
vanmiddag nog een stuk gewandeld
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“Door de omgeving lijkt het ver
weg, maar het is maar halfuurtje
rijden.” Het gezin zat jaren geleden
gedurende tien jaar op een camping in
Meijel, dus ze kennen de omgeving wel
al redelijk. “We hoeven helemaal niet

do vr

naar een plek waar onze hond kon
zwemmen. Dat was 5 kilometer heen
en 5 kilometer terug, een flink stuk
dus. Maar goed dat ik gek ben op
bossen. De natuur in Peel en Maas is
echt heel mooi.”

VVV Panningen | VVV Kessel | VVV Baarlo
www.liefdevoorlimburg.nl
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Werkzaamheden
Plattelandshoés
van start
De werkzaamheden aan het hospice en verblijfhuis Plattelandshoés,
dat in het pand komt waar eerst basisschool Panningen-Noord gevestigd
was, zijn van start gegaan. Het bestuur van de stichting achter het
Plattelandshoés heeft zich ten doel gesteld om vóór het nieuwe jaar de
eerste gasten te kunnen ontvangen.
Na 14 augustus is een groep
vrijwilligers aan de slag gegaan om
het gebouw bouwrijp te maken.
“Er moest en moet nog een aantal zaken gesloopt of afgebroken
worden”, schrijft het bestuur. “Verder
moet er in het pand opgeruimd
worden zodat de aannemer na de
bouwvakvakantie kan starten met de
renovatie.” Verder worden binnenkort
de handtekeningen gezet onder de
koopakte, erfpachtovereenkomst,
de geldlening en de hypotheek-
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Operatie dochtertje goed verlopen

Beringse doe-boerderij
weer volop in bedrijf
Het geluk stond eerder dit jaar niet aan de kant van Floor de Vries en Bart Schrijnwerkers uit Beringe. Dochtertje
Eefje bleek een ernstige leveraandoening te hebben en kreeg een stukje van de lever van vader Bart. Dat zorgde
ervoor dat de werkzaamheden aan hun doe-boerderij en nieuwe Glamping FarmCamps BoeBaDoe flinke vertraging
opliepen. Dankzij de hulp van vele vrijwilligers kregen ze toch alles af en kon de Glamping op 1 augustus open.

akte, zo maakte het bestuur van de
stichting bekend. Het bestuur is ook
al bezig met de vrijwilligers die een
groot gedeelte van de zorg in het
Plattelandshoés op zich moeten gaan
nemen. “Eind augustus, begin september vinden er intakegesprekken
plaats met alle vrijwilligers”, laat het
bestuur weten. “De vrijwilligers die
zich al aangemeld hebben, kunnen
binnenkort een uitnodiging verwachten.” Opgeven om vrijwilliger te worden kan op www.plattelandshoes.nl

Nieuwe locatie
voor De Belaeving
Wijnfeesten
De Belaeving Wijnfeesten vinden dit jaar op een andere locatie
plaats. Waar het evenement vorig jaar nog bij restaurant De Belaeving in
Helden plaatsvond, worden de feesten dit keer bij Wijnerij De Belaeving
aan de Egchelseweg in Egchel gehouden. Het wordt de tweede editie van
de Wijnfeesten, die dit keer plaatsvinden op zaterdag 10 en zondag
11 september.

“Ons restaurant, De Belaeving
drinken & eten, ligt natuurlijk op een
prachtige locatie aan de Neerseweg
in Helden, maar de wijn maken we bij
de Wijnerij, dus die plek is eigenlijk
logischer”, vertellen eigenaren van
De Belaeving, Joep en Monique van
Schaijk. “En daarbij komt dat we daar
nog beter zijn ingericht op heel grote
groepen.”
Vorig jaar was de eerste editie
van de Wijnfeesten en dat beviel de
bezoekers goed, zo geven Joep en
Monique aan. “We kregen zoveel
positieve reacties van onze gasten na
de eerste keer dat we de besloten
hebben ook dit jaar De Belaeving
Wijnfeesten te organiseren”, vertelt
het echtpaar. “We willen er echt
een traditie van maken, net zoals
in de Duitse wijngebieden. En alles
lijkt erop dat die er gaat komen.
Overigens kunnen de mensen

die geen liefhebber zijn van wijn,
gewoon een pilsje drinken.”
Het thema van de zaterdagavond
van de feesten is Foute Avond.
De optredens worden verzorgd
door DJ Timmie en de feest-dj’s
Durcheinander Disco Show. De avond
begint om 20.00 uur. Op zondag
is de familiedag. Het terrein is
dan vanaf 15.00 uur geopend.
De band Impulz en verschillende
dweilorkesten zorgen voor de
muziek op die dag. Verder zijn
er foodtrucks, springkussens en
rondlopende clowns.
Op de zondag van de Wijnfeesten
is het eveneens mogelijk om een
rondleiding te volgen op de Wijnerij.
De rondleiding is vanaf 13.00 uur te
volgen.
Meer informatie over de feesten is te vinden op
www.debelaeving-wijnfeesten.nl

“In totaal zijn hier wel veertig
vrijwilligers actief geweest”, vertelt
Floor. “Veel van hen hadden we nog
nooit eerder gezien. Die kwamen
spontaan mee helpen.” De leeftijden
varieerden van jong naar oud. “Er
waren gepensioneerden bij, maar
ook gezinnen die met hun kinderen
kwamen en die allemaal meehielpen.
De sfeer was ook echt goed. Iedereen
was superenthousiast en betrokken bij
de boerderij.”
Ook met dochter Eefje gaat inmiddels alles weer prima. De operatie verliep goed. Ze kreeg na de operatie nog
hoge koorts en toen was het nog wat
spannend, vertelt Floor. “Maar nu gaat
het heel goed. Bij de drie controles die

ze gehad heeft, was het steeds prima.
Alleen kun je bij zoiets niet zeggen of
en hoe lang het gaat werken, dat is
afwachten. Als de nieuwe lever niet
afgestoten wordt, kan ze er de rest
van haar leven mee doen. Ze ontwikkelt zich goed en ze heeft er niks aan
overgehouden.”

Drie maanden rust
voor Bart
Bart moest na zijn operatie begin
juli drie maanden rust houden en kon
dus maar mondjesmaat meehelpen aan
de werkzaamheden. Want er moest
nog behoorlijk wat gebeuren om de
glamping, een camping met meer

luxe dan normaal, op 1 augustus open
te krijgen. “De vrijwilligers hebben
bijvoorbeeld het ezelhok, de ezelwei,
de paden op het campingveld, de
speelweide en het terras gemaakt”,
vertelt Floor. “En in het weekend voor
1 augustus is er nog een groep van
twintig vrijwilligers gekomen om alles
te poetsen en op orde te maken.”
Bart en Floor zijn heel blij hoe het
allemaal gegaan is. Floor: “Het loopt
nu zoals het eigenlijk had moeten
gaan, voordat we van de ziekte van
Eefje wisten. We hopen dat het zo blijft
gaan.” De glamping is sinds 1 augustus
weer open. Vanaf 1 september is de
doe-boerderij open voor dagbezoekjes
en activiteiten.

Huisgemaakte ‘pulled pork’
Hendrik (Hari) Buskes en Tom Franken uit Egchel maakten vrijdag 19 augustus negen kilo pulled
pork, langzaam gegaard varkensvlees, klaar bij koel- en diepvrieswinkel De Vleismeule in Egchel op
een zelfgemaakte Ugly Drum Smoker (UDS). Een UDS is een rookbarbecue, gemaakt van een oud
olievat, het deksel van een oude Weber barbecue en enkele aanpassingen voor de luchttoevoer.
Van 07.30 tot 13.00 uur lag het varkensvlees op de smoker bij een temperatuur van 120 graden en met
stukken kersenhout bij de houtskool voor een speciale rooksmaak. Eenmaal klaar werd het vlees
gratis uitgedeeld aan hongerige bezoekers die het rookproces kwamen bekijken.
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15 VRAGEN

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

jongeren 09

aan
Corné Bartels

Vierde
plaats
Als je terugkomt van die
mooie zonvakantie in dat
droomland heb je vast weleens
het gevoel gehad dat je daar
veel liever nog langer wilt
blijven en er misschien zou
willen wonen. Maar als je
thuiskomt, is het toch wel
weer een opluchting.
Je bevindt je weer op die ene
fijne plek waar alles het
thuisgevoel ademt.

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Corné Bartels
16 jaar
Maasbree
Het Bouwens

Van welk geluid hou je?
Ik ben iemand die totaal niet van stilte
houdt. Stilte is naar mijn mening een
beetje saai. Het liefst word ik heel
de dag door omringd door geluid en
muziek.
Welke vorm van lichaamsbeweging
is je favoriet?
Mijn favoriete vorm van lichaams
beweging is voetbal. Deze sport doe ik
al van jongs af aan. Ik ben best wel een
druk persoon en moet mijn energie dus
ergens mee kwijtraken. Het liefst doe ik
dat in de vorm van lichaamsbeweging
en voetbal. Ik speel het spel nog altijd
met veel plezier.
Wat is je favoriete indooractiviteit?
Mijn favoriete indooractiviteit is
gamen. Het liefst speel ik spellen met
mijn vrienden, met wie ik graag tijd
doorbreng. Wat ik zo leuk vind aan
gamen, is het gevoel van uitdaging
en status. Ook vind ik het leuk dat
je tijdens het gamen met mensen in
contact komt en in de loop van de tijd
steeds beter wordt in de spellen.
Als je ervoor kon kiezen om voor
altijd één bepaalde leeftijd te
hebben, welke zou dat dan zijn?
Dan zou ik de leeftijd kiezen dat je
fysiek het allersterkst bent. Ik denk dat

dit ergens rond de 25 jaar is. Op deze
leeftijd ben je het fitst en kan je doen
wat je maar wilt, omdat je eeuwig jong
blijft. Ik kan dan altijd blijven sporten
en zal nooit verslijten.
Wat is jouw droomberoep?
Het liefst zou ik iets met gamen of
sport willen doen, om zo van mijn
hobby mijn werk te maken. Denk
bijvoorbeeld aan beroepen als
profvoetballer of professioneel gamer.
Ook al is het een redelijk onrealistisch
idee, ik zou graag mijn hobby’s op
een hoog niveau willen uitoefenen.
Maar als dit niet lukt, wil ik misschien
iets met natuurkunde doen. Dit is
namelijk mijn favoriete vak op school.
Een ingewikkeld proces van iets
onderzoeken en ontdekken vind ik erg
interessant.
Hoe ziet jouw ideale vrije dag eruit?
Het liefst ben ik de hele dag omringd
door vrienden en mijn vriendin om
samen leuke dingen te doen. Ik ben
niet graag alleen en ben graag onder
de mensen.
Welke muziek luister je veel?
Het liefst luister ik naar muziek als
electro, house of hardstyle. Mijn
favoriete liedjes zijn die waar een
goede beat in zit. Dit soort muziek
kalmeert mij op de één of andere
manier en zorgt ervoor dat ik me beter
kan concentreren.
Als je naar het buitenland zou moeten
verhuizen, welk land zou dat zijn?

Dan zou ik verhuizen naar de
Verenigde Staten. Dit is het land waar
voor mijn gevoel alles mogelijk is, zoals
op je zestiende auto rijden. Ook spreekt
de cultuur me heel erg aan. Het liefst
zou ik dan in een stad wonen als New
York.
Wat zou de beste uitvinding zijn?
Naar mijn idee zou dat een machine
zijn die veel problemen op deze
wereld kan oplossen. Zo zou je
met deze machine mensen kunnen
helpen die leven in armoede en geen
mogelijkheden hebben.
Als je een dag van je leven alles
mocht doen en geld speelt geen rol,
wat zou je dan doen?
Dan zou ik een sportwagen kopen of
huren. Het liefst een auto met aardig
wat vermogen, zoals de Bugatti Chiron.
Deze auto is naar mijn idee één van
de beste en nieuwste auto’s. Hij is
heel erg snel, kost 2,6 miljoen en is
handgemaakt.
Wat is het belangrijkste voorwerp
dat je hebt?
Mijn belangrijkste voorwerp is de
laptop waarop ik game. Het is bij wijze
van spreken de sleutel tot vriendschap,
doordat ik door het elektrische apparaat
met mijn vrienden kan gamen. Als ik
niet aan het sporten ben, gebruik ik
veel elektronica in het dagelijks leven.
Op wie lijk je het meest? Op je
moeder of je vader?
Veel mensen zeggen dat ik qua uiterlijk

het meest op mijn vader lijk. Aan de
andere kant lijk ik met sommige
dingen juist weer erg op mijn moeder.
Zo hebben we bepaalde dingen snel
onder de knie. Maar mijn vader is
bijvoorbeeld ook vaak te laat en was
vroeger ook erg druk.
Met wie zou jij een week willen
ruilen van leven?
Dan zou ik graag een week willen
ruilen met de voetballer Lionel Messi
van FC Barcelona. Ten eerste omdat hij
de beste voetballer van de wereld is en
ik graag zou willen weten hoe je leven
er dan uitziet. Ten tweede omdat ik me
afvraag of het waar is dat voetballers
een rustig leven hebben en of ze niet
een zwaar leven hebben door het
beroep dat ze beoefenen.
Is er iets waar je beter in zou willen
kunnen zijn?
Ik zou graag nog beter willen zijn in
voetbal of een andere sport, aangezien
sport erg belangrijk is voor mij in
het leven. Ik probeer altijd de volle
honderd procent te geven als ik sport.
Wie is voor jou een groot voorbeeld
in het leven?
Mijn ouders zijn mijn voorbeeld. Ik
heb veel respect voor wat zij doen
en voor wat zij al bereikt hebben in
hun leven. Het inspireert mij hoe zij
gedisciplineerd zijn en blijven in de
dingen die zij doen. Misschien wel iets
voor mij om wat meer mee bezig te
zijn.

Op dit soort momenten voel
ik mij dankbaar voor wat ik heb.
Dankbaar dat ik de kronkelweg
getjes in Italië mag inruilen voor
de rechte wegen in Nederland.
Het grote, massale Amerika
achter me laat in ruil voor het
kleine, maar fijne Nederland.
Terugkomen in het groene
Nederland in plaats van droge
en dorre vlaktes op de
Canarische eilanden.
Het is fijn om er in de
zomervakantie even tussenuit te
zijn. Misschien wel met het doel
om uiteindelijk je eigen leef
omgeving nog meer te waarde
ren. We zijn het ons er niet altijd
van bewust in wat voor fijn land
en omgeving we eigenlijk
wonen. Misschien dat we vaker
moeten kijken naar de dingen
die we hebben en die ons blij
maken in plaats van naar de
dingen die we niet hebben en
waar we naar verlangen. Zo
heeft Peel en Maas veel groen,
faciliteiten voor elke leeftijd en
een omgeving om van te
genieten. Denk aan de Maas, de
Heldense Bossen en de verschil
lende dorpjes.
Nederland staat in de lijst
van gelukkigste landen ter
wereld zelfs op de vierde plaats.
Dat kan ik mij wel voorstellen
met de veiligheid, de organisatie
en de vrijheid in dit land. Dus als
je nu net terugkomt in dit kleine
landje met wisselvallig weer,
hoop ik dat je een hele fijn
vakantie hebt gehad en ook kunt
genieten en dankbaar bent voor
het thuis-zijn.
Daphne
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Bespreking Poll week 32

Over 10 jaar rijdt iedereen in een elektrische auto
De uitslag van de poll van week 32 liet er geen misverstand
over bestaan. Liefst 92 procent van de stemmers gaf aan dat ze niet
geloven dat over tien jaar iedereen in een elektrische auto rijdt. De
twee Baarlose jongeren die met een elektrische motor de wereld over
gaan reizen, gaan volgens de stemmers niet genoeg opschudding
veroorzaken om de hele auto-industrie op zijn kop te zetten.
De kans is groot dat mensen afschrikken van de hoge prijzen van
de elektrische auto’s. Die hoge aanschafprijs zorgt er nu niet bepaald
voor dat mensen warmlopen voor een elektrische wagen. Daarbij is

het zo dat de wereld misschien nog niet helemaal klaar is voor de
omslag naar elektrische auto’s. Als je een keer op vakantie wil naar het
buitenland, moet je van tevoren goed uitzoeken of er wel oplaadpunten
zijn. Die zijn namelijk nog geen gemeengoed. Benzinestations zijn dat
wel.
Wat elektrisch rijden voor veel mensen ook niet echt aantrekkelijk
maakt, is het geluid. In plaats van een ronkende motor, gebeurt er nu
vrijwel niets. Er gaan wat lampjes branden. Je hoort niets. Misschien dat
als dat verandert, meer mensen eerder kiezen voor een elektrische bak.

De gemeente is door het verlenen van een vergunning
verantwoordelijk voor alcoholmisbruik bij kiëtfuiven
eens/oneens > www.hallopeelenmaas.nl

Kiëtfuif ’t Kerke beleeft op zaterdag 27 augustus haar laatste editie. De organisatie van het feest en de gemeente kregen een aantal jaar geleden nog kritiek
van Koninklijke Horeca Nederland (KHN). Door een vergunning aan de fuif te verlenen, zou de gemeente aanzetten tot alcoholmisbruik onder jongeren. Dit omdat
er volgens de KHN weinig toezicht is en jongeren onbeperkt mogen drinken bij
een dergelijke fuif.
Jongeren profiteren van het feit dat ze voor relatief weinig geld zoveel
kunnen drinken als ze willen. Dat zorgt ervoor dat ze hun grenzen uit het
oog verliezen. Als ze per drankje moesten betalen, zouden ze wel rustiger

aan doen. De gemeente geeft de jongeren zo een plek waar ze zich laveloos
kunnen drinken. Daarnaast zorgen de fuiven ervoor dat horecagelegenheden
geld mislopen. Aan de andere kant is het zo dat de jongeren 18 jaar zijn en dus
zelf mogen weten wat ze drinken en wat ze doen. De reactie van KHN is een
vorm van betutteling. Vorige edities bewijzen dat er vrijwel nooit incidenten
plaatsvinden. Het is hartstikke veilig. Het is maar één keer per jaar, dus
horecagelegenheden hebben er ook maar heel weinig last van.
De gemeente is door het verlenen van een vergunning verantwoordelijk voor
alcoholmisbruik bij kiëtfuiven. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 33) > Pepernoten mogen het hele jaar in de schappen liggen > eens 15% oneens 85%

Hadé Collection
VOOR SFEER IN HUIS

Wij geven advies bij u thuis
• gordijnen
• binnenzonwering
• vloerbedekking

Kringloop en
woningontruiming

Bel vrijblijvend
voor een afspraak
Hanny Derks
Tel. 077 – 477 33 75

www.hadecollection.nl

DOK Cinema staat voor een gezellige avond film kijken in onze
service bioscoop waarbij de gast geniet van optimale service
die geboden wordt door onze toegewijde medewerk(st)ers.
Om ons team te versterken is op zoek DOK Cinema naar een

enthousiaste en spontane
medewerker bediening
Het betreft een functie voor gemiddeld 28 uur per week.
Werktijden vinden voornamelijk plaats tijdens de avonduren
door de week, woensdagmiddagen, vakantieperioden en
eventueel een dag in het weekend.

Ben jij..
Een harde werker met inzicht
Enthousiast en flexibel
• Gastvrij en klantgericht
• Beschikbaar op doordeweekse avonden, woensdagmiddagen,
vakanties en eventueel 1 dag in het weekend
• Minimaal 18 jaar
• Woonachtig in de regio
• Minimaal 2 jaar ervaren in de bediening en/of horeca
•
•

J.F. Kennedylaan 211 – Panningen – 0475 440568

Zomaar een
bezoekje
“Dit is mijn partner”, zei de
jongeman. Dat hij niet zakenpartner bedoelde maar
levenspartner, werd later
duidelijk toen zijn klacht
kwam dat de kerk anti-homo
is. Hij vertelde dat hij zich
afgewezen voelt. “De kerk
zegent wel motoren en
huisdieren, maar twee mensen
van het zelfde geslacht, die
van elkaar houden, worden
abnormaal genoemd en
zondaars. Nee, homo’s zijn niet
welkom in de kerk”, klonk het
bitter.
Welkom was hij gelukkig nog
wel bij zijn ouders. Als je maar
gelukkig bent, jongen, had zijn
vader gezegd. De partner bleek
van protestantse komaf, maar de
dominee preekte vaak zo streng
over zonde! Nee, sinds hij uit de
kast kwam, ‘kerkte’ hij niet
meer. Moeder huilde eerst veel,
maar gelukkig was alles weer
goed. En dan: “Wij zijn gewoon
twee mensen die van elkaar
houden en niemand tekort
willen doen. Wat is daar mis
mee?” Zomaar een bezoekje en
dan zit je ineens midden in het
leven. Je voelt de pijn, de
teleurstelling, de bitterheid
vanwege de gevoelde afwijzing.
Wat zeg je dan? Juist als priester
van die kerk? Dat je hun
kwaadheid en pijn begrijpt. Dat
het je spijt. Maar ook dat er veel
veranderd is in de kerk, sinds
toen. “Wie ben ik om te oorde
len”, zei paus Franciscus. Hij
bood homoseksuelen excuses
aan voor hoe slecht ze zijn
behandeld. Hij benadrukt juist
Gods liefde voor iedere mens en
roept op niet te
veroordelen, niemand
uit te sluiten. Ook
homoseksuelen die
geloven horen bij de
kerk en zijn welkom.
De kerk die niet op
mensen neerkijkt,
maar naast hen moet
staan. Jezus’ evangelie
is voor iedereen. Toch
mooi als je als priester
die kant van de kerk
kunt laten zien. Voor
dit vriendenstel kwam
het wel laat. Maar ze
waren toch blij verrast
met mijn bezoek.

Ben je enthousiast geworden, wil je ons team komen versterken
én voldoe je aan bovenstaand functieprofiel, dan ontvangen
we graag uiterlijk 4 september 2016 per mail je motivatiebrief,
curriculum vitae en pasfoto. Dit kan worden gestuurd naar
bioscoop@dok6.eu o.v.v. bediening 28 uur bioscoop.
In de 2e week van september zal iedereen bericht krijgen.

RAADHUISPLEIN 6 | PANNINGEN | 077 310 10 64 | WWW.DOK6.EU
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Kennisgeving
Melding Wet Milieubeheer
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Peel en Maas maakt bekend dat
de volgende melding is ingediend op grond van de artikelen 8.40 en 8.41 Wet milieubeheer en
het Activiteitenbesluit milieubeheer:
• Panningen, 5981 WT, John F. Kennedylaan 256. Het uitbreiden van het kantoorpand van
Asbestsanering Het Zuiden B.V..
De melding en de bijbehorende stukken liggen met ingang vanaf 25 augustus 2016 gedurende
vier weken ter inzage in het Huis van de Gemeente te Panningen. De melding en de bijbehorende
stukken zijn tijdens de openingstijden van de publieksbalie, bij voorkeur op afspraak, in te zien.
Nadere informatie
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de medewerkers Front-Office van team Vergunningen, Toezicht en Handhaving. E-mailadres: info@peelenmaas.nl of telefoonnummer: 077- 306 66 66.

Officiële (verkorte) publicaties

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

Elektronisch gemeenteblad

Het is de enige officiële bron van de gemeente waaraan rechten kunnen worden ontleend,
wordt wekelijks uitgegeven als pdf-bestand en is te raadplegen op de gemeentelijke website.
Een geprint EGB kunt u inzien in de informatiehoek van het Huis van de Gemeente, bij de
bibliotheken en de gemeenschapshuizen in Peel en Maas. In dit weekblad wordt in het kort
aangegeven welke regels en (bestemmings)plannen aan de orde zijn.

Werkactie
studentenroeivereniging
Saurus op 1 en 2 september
Op donderdag 1 en vrijdag 2 september gaan ongeveer 150 nieuwe leden van de Maastrichtse
Studenten Roeivereniging (MSRV) Saurus in Peel en Maas opruim- en schoonmaakwerkzaamheden
uitvoeren. Deze werkactie wordt begeleid door onze eigen buitendienst, die ook zorgt voor een
instructie op de gemeentewerf. Net als vorig jaar gaan de studenten op de fiets naar de verschillende
dorpen en steken daar vanaf 10 uur de handen uit de mouwen. Rond 16.30 uur zijn ze klaar.
Als gemeente juichen we dit initiatief van Saurus toe: wij kunnen in twee dagen tijd met 150
studenten veel werk verzetten, en de vereniging levert een mooie maatschappelijke bijdrage.

Drank- en horecavergunning
Schutterij St. Urbanus, Grashoek
De burgemeester heeft besloten aan schutterij St. Urbanus te Grashoek een vergunning
te verlenen op grond van artikel 3 van de Drank- en horecawet in verband met de exploitatie
van een kantine van genoemde vereniging, gelegen aan de Ontginningsweg 14 te Grashoek.
Aan de vergunning zijn beperkingen verbonden, die voortvloeien uit de Algemene
Plaatselijke Verordening.
De vergunning ligt voor een ieder gedurende 6 weken ter inzage gedurende kantooruren bij
de Front Office, team Vergunningen toezicht en handhaving, Wilhelminaplein 1 te Panningen.
Gedurende deze termijn bestaat de mogelijkheid om een beroepschrift in te dienen bij de
sector bestuursrecht van de rechtbank, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. In het beroepschrift
staat in ieder geval vermeld: uw naam en adres, de datum waarop u het beroepschrift heeft
geschreven, een omschrijving van het besluit waartegen u beroep aantekent en de redenen van
uw beroep en uw handtekening. Voor het indienen van een beroepschrift bij de griffie worden
griffiekosten in rekening gebracht. Opgemerkt wordt dat geen beroep kan worden ingesteld
door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijzen
als bedoeld in artikel 3:15 van de Algemene wet bestuursrecht naar voren heeft gebracht.

Raad
Beeldvormende vergadering
De raad vindt het belangrijk om met u, als inwoners, in gesprek te gaan. Uw inbreng nemen de
raadsleden in overwegingen om te besluiten over de onderstaande onderwerpen.
Op dinsdag 30 augustus vindt de Beeldvormende Vergadering plaats om 19.30 uur in het
gemeenschapshuis Egchel, Kapelaan Nausstraat 5 in Egchel.
Op de agenda staan de volgende onderwerpen:
1. Bestemmingsplan voormalig gemeentehuis Meijel (2016-067)
In het voorjaar van 2016 is reeds gesproken over dit bestemmingsplan in de Beeldvormende
Vergadering. Op verzoek van het college is dit punt verplaatst naar raadscyclus van augustus
– september. De stukken die aangepast zijn, zijn aangegeven met aanduiding “strekt ter
vervanging”. In het raadsvoorstel worden de wijzigingen toegelicht.
Het betreft het mogelijk maken van een bruin café/stadscafé/eetcafé met
kinderspeelgelegenheid, vergader/workshopruimte en mogelijkheid voor logies/hotel en
groepsaccommodatie in het voormalig gemeentehuis van Meijel. Onder meer is aan de
voorzijde is een groot terras voorzien. Verder wordt in het gebouw op termijn mogelijk een
bedrijfswoning gerealiseerd. Het is nu aan de gemeenteraad om het bestemmingsplan vast te
stellen om het voormalige gemeentehuis Meijel een nieuwe toekomst te geven.
2. Bestemmingsplan zuidelijke wand Grashoek (2016-068)
Met de agendering van dit voorstel wordt de herinrichting van het dorpshart van Grashoek
afgerond. Dit betekent dat de ‘oude’ zienswijzen niet opnieuw besproken zullen worden.
In 2012 is gestart met de herinrichting van de dorpskern van Grashoek. Enkele ontwikkelingen
(onder andere sloop van de Rabobank en de ontwikkeling van woningen) hebben gezorgd
voor vertraging. Daarom is een bestemmingsplan voor het dorpshart en het voorliggende
plan voor de Zuidwand opgesteld. Daarmee is de laatste stap gezet in de realisatie van de
dorpsvisie Grashoek.

Openingstijden

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

Afspraak maken

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

Fotograaf aanwezig

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

Meepraten en mee luisteren
U bent van harte welkom om binnen te lopen bij de Beeldvormende Vergadering. Aanmelden
is niet nodig. De raadsleden zijn geïnteresseerd in uw mening en stellen het bijzonder op prijs,
als u aanschuift aan één van de tafels om mee te praten over de onderwerpen op het programma
van deze avond. Hebt u vragen over de Beeldvormende Vergadering, dan kunt u contact
opnemen met het griffieteam Math Steijvers ( 077) 32 79 512 of Twan Huyskens (077) 3279 513.
Waar vindt u de vergaderstukken?
De bij de onderwerpen behorende vergaderstukken kunt u vinden via:
De website van de gemeente Peel en Maas: www.peelenmaas.nl -> bestuur -> gemeenteraad ->
beeldvormende vergadering -> 30 augustus 2016

Huis van de Gemeente
Wilhelminaplein 1
5981 CC Panningen

Postbus 7088
5980 AB Panningen

077 - 306 66 66
info@peelenmaas.nl

www.peelenmaas.nl
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Breetanque in Horst
Door: jeu-de-boulesclub Breetanque Maasbree
De jeu-de-boulesspelers van Breetanque uit Maasbree waren
donderdag 18 augustus te gast bij de jeu-de-boulesclub JBC uit Horst.
Daar gingen de Maasbreenaren er met de eerste prijs vandoor.
In totaal namen er 42 spelers
deel aan de uitwisseling, van elke
club 21 deelnemers. Er werden drie
rondes gespeeld, gevolgd door een
finale. Het was opvallend dat er geen
enkele speler van Breetanque was
met drie gewonnen wedstrijden en
dat de bovenste vijf plaatsen in de
eindrangschikking bezet werden door
spelers van JBC Horst. De finale werd

gespeeld door Wiel Verhaagh uit
Horst samen met Burkhard Bischofs
van Breetanque, tegen Bert Seuren
uit Horst samen met Maasbreenaar
Jac Benders. Na een aanvankelijke
voorsprong van 6-0 voor Bert en Jac
kwamen de tegenstanders nog terug
tot 6-2. Uiteindelijk wonnen Bert
en Jac de finale met 13-5 in negen
gespeelde ménes.

Fietstochten KBO
Panningen
Ouderenvereniging KBO Panningen organiseert ook dit jaar weer een
aantal fietstochten. Op maandag 29 augustus vindt een dagfietstocht
richting Kaldenkerken plaats.
De tocht is ongeveer zestig
kilometer lang en begint om 10.00
uur bij De Ringoven in Panningen.
Daarna gaat de tocht verder naar
Kaldenkerken om op de terugweg bij
het gemeenschapshuis van Kessel-Eik
nog even een korte stop te maken. De
gemiddelde snelheid van de fiestocht
is vijftien a zestien kilometer per uur.

Personen die in het bezit zijn van een
e-bike kunnen ook deelnemen, maar
moeten zelf voor een volle accu zorgen en het oplaadapparaat meenemen. Zowel leden als niet-leden van
KBO Panningen kunnen aan de tocht
deelnemen.
Kijk voor meer informatie over de
fietstocht op www.kbopanningen.nl
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Nationaal en internationaal voetbaltoernooi

MVC Top D toernooi in Maasbree
Betaalde nationale en internationale voetbalclubs komen in het weekend van zaterdag 27 en zondag 28
augustus naar Maasbree voor de elfde editie van het MVC Top D toernooi. De jeugdvoetballers onder de twaalf jaar
komen uit België, Duitsland, Engeland, Schotland en gemeente Peel en Maas.
Naast voetballers van Bayer ’04
Leverkusen, doen er ook teams mee
van Borussia Dortmund, Borussia
Mönchengladbach, Feyenoord, PSV,
Aberdeen en Chelsea. Bovendien is er
een regionale inbreng van het MVC’19

regioteam, met spelers uit Peel en
Maas en omstreken. Naast de wisselbeker voor de winnaar, worden er nog
drie andere prijzen uitgereikt, namelijk
de Fair Playcup, voor de beste speler
en de beste keeper van het toernooi.

Het evenement begint op zaterdag
27 augustus om 11.00 uur. Zondag
28 augustus start het programma om
10.00 uur.
Kijk voor meer informatie op
www.mvctopd.nl

Geld voor vervoer

MIVA-collecte naar Indiase
patiënten
De opbrengst van de MIVA-collecte van de kerken gaat dit jaar naar hulp aan terminaal zieken in India.
De collecte vindt op zaterdag 27 en zondag 28 augustus plaats in de kerken. Om het goede doel te steunen zijn er in
de kerken van de Vincentiuscluster, bestaande uit Meijel, Helden, Panningen, Beringe, Egchel, Koningslust en
Grashoek, extra collectes en offerblokken achter in de kerk.
“Zorg voor mensen die stervende
zijn is in India niet vanzelfsprekend”,
laat de organisatie weten. “Zeker
voor de allerarmsten is deze zorg
niet beschikbaar. Gelukkig zorgt de
Indiase katholieke gezondheidszorg
organisatie CHAI ervoor dat dit gaat
veranderen. CHAI is gestart met
het opzetten van zorgcentra voor
terminaal zieke mensen in India.

Op dit moment zijn er zes zogeheten
palliatieve centra operationeel.”
Met de opbrengst van de collecte
wil de organisatie vervoer regelen
bij de palliatieve centra in India.
“De ambulance van MIVA is van
levensbelang”, laat de organisatie
weten. “Als het ziekenhuis geen
vervoer heeft, kunnen de patiënten
niet worden opgehaald en zijn

ze aangewezen op het openbaar
vervoer. Ook wordt de ambulance
gebruikt om mensen die nog thuis
kunnen zijn te bezoeken en ze daar
hulp te bieden. Daarnaast wordt de
ambulance ook ingezet om na het
moment van overlijden de patiënt
terug te brengen naar hun familie,
iets wat uiteraard van onschatbare
waarde is.”

BIJ AANKOOP VAN
5 ATAG APPARATEN,
EEN ATAG
VAATWASSER
CADEAU!*

TOPDEAL

HOOGGLANZENDE
KEUKEN

JOUW SMAAK
VOOR ELK BUDGET
Bezoek nu een van onze vijf
inspirerende keukenshowrooms.
DEURNE

SOMEREN-EIND

STATIONSSTRAAT 67
T 0493-441111

BOERENKAMPLAAN 143
T 0493-441111

5.998,-

Incl. Granieten werkblad en achterwand,
5 luxe ATAG apparaten en eenhendelmengkraan vol RVS.
Leverbaar in 12 hoogglans
kleuren.

Wij zijn ook gevestigd in:
BERGEIJK

HEERLEN

TILBURG

W W W.NU VA K EUK ENS.NL

* Bij aankoop van een keuken. Vraag naar de voorwaarden in de showroom.
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Door bossen en buitengebied

Opening in festivalstijl

De School Maasbree
opent deuren

Septemberwandeling
Stichting Wandelen in Baarlo houdt op zondag 4 september voor het tweede jaar op rij de Septemberwandeling.
Vanuit de startlocatie GMB bv in Baarlo starten op de zondag vijf routes die voor het grootste deel door de bossen
en het buitengebied lopen.

De nieuwe openbare school in Maasbree, genaamd De School, opent
op donderdag 1 september haar deuren van 12.00 tot 15.30 uur. Tijdens
de opening van de tijdelijke huisvesting vinden er verschillende workshops en acts plaats.
“Vanaf 25 juli is er hard gewerkt
om de tijdelijke huisvesting op tijd
af te krijgen, zodat de kinderen die
in het nieuwe schooljaar de school
gaan bezoeken op een inspirerende
plek terechtkomen”, aldus een
woordvoerder van gemeente Peel
en Maas.

“Het vernieuwende onderwijs
dat daar gaat plaatsvinden, vraagt
om een daarop afgestemd gebouw.
Naast professionals zijn vele
vrijwilligers bij de totstandkoming
betrokken geweest.” Het nieuwe
gebouw blijft drie tot vijf jaar
gevestigd Op De Kemp in Maasbree.

Kennismaking nieuwe selecties

Presentatieavond
handbalclub Bevo
Handbalclub Targos Bevo Hc uit Panningen houdt op zaterdag
27 augustus een presentatieavond bij sporthal De Heuf in Panningen.
Tijdens die avond worden de nieuwe selecties gepresenteerd.
De topsportteams van Bevo zijn
alweer aan het trainen voor het
aankomende nieuwe seizoen. Om
dit gezamenlijk in te luiden, worden zaterdag 27 augustus de teams
Heren 1 (BENE-League), Heren 2
(Eredivisie) en Dames 1 (Eerste divisie) gepresenteerd aan het grote
publiek door middel van een meetand-greet.
“Alle spelers en de begeleidingsteams zijn ook echt aan te raken”,

luidt de ludieke uitnodiging van de
organisatie. Na afloop van de officiële
presentaties speelt het tweede
herenteam, dat debuteert in de
Eredivisie, een oefenwedstrijd tegen
de Heren 2 van Belgisch kampioen
Achilles Bocholt. Vanaf 18.30 uur is
de ontvangst in sporthal De Heuf in
Panningen, waarna om 19.00 uur de
presentaties beginnen. De wedstrijd van het herenteam staat om
20.30 uur op het programma.

Ontmoetingsdag
Meijel
De jaarlijkse ontmoetingsdag voor Meijelse zieken en ouderen vindt
dit keer plaats op donderdag 29 september. De ontmoetingsdag wordt
georganiseerd in gemeenschapshuis D’n Binger in Meijel.
De organisatie laat weten dat het
dit jaar lastig was om alles in kannen
en kruiken te krijgen. “Het was dit
jaar erg moeilijk om de financiën rond
te krijgen. Om van diverse instanties
geld los te krijgen wordt steeds moeilijker. Maar door enkele sponsoren
kunnen we deze ontmoetingsdag
weer organiseren.”
Tijdens de dag is er onder meer

een optreden van het entertainmentduo Ger en Thea uit Neerkant en een
Plechtig Maria-Lof. De organisatie
geeft wel aan dat iedere deelnemer
voor eigen vervoer naar D’n Binger
moet zorgen. Opgeven kan tot
zondag 18 september. Neem voor
opgaves of informatie contact op met
Ans Raedts, via 077 466 31 53 of met
Annie Hansen, via 077 466 12 66.

Open dansles
in Meijel
Het nieuwe dansseizoen van de dansgroep van senioren in Meijel
begint op woensdag 7 september. Bij de open les kan iedereen meedoen
of een kijkje komen nemen. De les begint om 10.00 uur en vindt plaats
in gemeenschapshuis D’n Binger.
De dansgroep van senioren
is al enkele jaren actief op de
woensdagochtend van 10.00 tot
11.00 uur. “Met veel plezier worden
allerlei verschillende dansen gedaan
van over de hele wereld”, laat de
organisatie weten.
“De lessen staan onder

professionele begeleiding van
Margo Hoendervangers.”
Naast de open les zijn
geïnteresseerden ook welkom bij
de andere lessen die op iedere
woensdag plaatsvinden. Neem voor
meer informatie contact op met
Toos Kessels via 077 466 20 84.

De routes lopen van Baarlo
naar Hout-Blerick met een pauze in
Boekend. De routes voeren de wandelaars onder andere langs houtwallen,
beekdal, moeras en open landschap.
Ook de onlangs verlegde Everlose Beek
wordt gedeeltelijk gevolgd.
Dit jaar is er een mogelijkheid om

vanuit de pauzelocatie in Boekend te
starten voor een route van 5 of 10 kilometer. Onderweg zijn ook verschillende
pauzelocaties waar de deelnemers
kunnen rusten. De starttijd van zowel
de 25 kilometer als de 20 kilometer is
tussen 07.30 en 11.00 uur. De starttijd
van de 15 kilometer is tussen 07.30 uur

en 12.00 uur. De deelnemers aan de
10 kilometer kunnen beginnen tussen
07.30 en 13.00 uur en de wandelaars
van de 5 kilometer starten tussen 07.30
en 14.00 uur.
Neem voor meer informatie contact
op met Piet van Cauwenberghe via
06 40 20 00 60 of 077 477 12 19.

Informatieavond

Nacht van het Dorp Helden
De organisatie van De Nacht van het Dorp Helden is de afgelopen twee maanden bezig geweest met de invulling
van het programma voor het dorpsevenement op zaterdag 29 oktober. Om het programma verder vorm te geven,
vindt op woensdag 31 augustus om 20.00 uur in gemeenschapshuis het Kerkeböske een informatieavond plaats
voor alle deelnemers.
Naast de informatieavond gaan
de organistoren ook op bezoek bij de
aangemelde deelnemers om te kijken
en te adviseren. Het programma is
verspreid over meerdere locaties in

Helden, waaronder café De Pool en
gemeenschapshuis het Kerkeböske.
Het evenement wordt onder andere
georganiseerd om het hele bedrijfs- en
verenigingsleven onderling kennis met

elkaar te laten maken. Aanmelden voor
De Nacht van het Dorp is nog steeds
mogelijk.
Kijk voor meer informatie op
www.nachtvanhetdorp.nl

Kunst als hulpmiddel

Theaterwerkplaats Mafcentrum
voegt drie dagdelen toe
Groeien vanuit je talent is volgens Theaterwerkplaats Mafcentrum in Maasbree het antwoord voor mensen die
om verschillende redenen vastlopen in de samenleving. “Deze insteek werkt, want onze plek wordt steeds meer
gevonden”, aldus Tonny Joosten, begeleider bij de Theaterwerkplaats. Ook bij de gemeente is dit niet onopgemerkt
gebleven, waardoor het burgerinitiatief uit 2013 met drie dagdelen mag uitbreiden.
“We zijn in 2013 ontstaan uit het
internationale project Kunst Verbind(e)t”,
vertelt Tonny. “Het was een initiatief
van het Mafcentrum, gemeente Peel
en Maas, zorgprofessionals en de
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
om jongeren met psychiatrische,
sociaal-emotionele, maatschappelijke,
financiële of sociale hulpvragen
te helpen door middel van kunst.
De verwachting van een georganiseerd
vast programma, gericht op
kunstvormen of podiumkunsten, wilden
we eigenlijk zo snel mogelijk loslaten.
Dit omdat we ons willen richten op
wat onze bezoekers belangrijk vinden.
Deze eigenwijsheid past perfect in
het beeld van het Mafcentrum. Het
programma wordt gevuld door de
initiatieven van de bezoekers. Dat is

wat er gedaan wordt, en dat is wat ons
bekend en succesvol maakt.”

Zichzelf herontdekken
Wat de werkwijze uniek
maakt, is een omgeving van zelfbehandeling in plaats van een
traditionele dagbehandeling. Tonny:
“Bij Theaterwerkplaats Mafcentrum
worden mensen uitgedaagd om
aan hun eigen talent te werken. We
denken namelijk dat ze zo veel meer
kunnen groeien. Werken met talent
betekent durven te kijken naar de
beperkingen die wij als organisatie
hebben en samenwerkingen aangaan
om deze beperkingen om te buigen
naar krachten. Als iemand bijvoorbeeld
iets wil doen wat we niet in het
Mafcentrum kunnen doen, dan gaan we

kijken of we misschien ergens naartoe
kunnen gaan waar we dit wel kunnen
doen. Via deze weg willen we iedereen
die hier komt de vrijheid bieden die ze
nodig hebben om zichzelf te kunnen
zijn. We hebben geen concurrenten,
alleen potentiële partners.”
Dat de formule aanslaat, blijkt wel
uit het feit dat het aantal deelnemers
stijgt. “Het begon op woensdag, onze
vaste dag, een beetje druk te worden”,
vertelt Tonny lachend. “We in samenwerking met de gemeente besloten uit
te breiden. Nu kunnen we niet alleen
op woensdagochtend en –middag
geïnteresseerden ontvangen, maar ook
op woensdagavond en vrijdagochtend
en –middag. Zo hebben we nog meer
tijd en ruimte om mensen te helpen bij
het herontdekken van zichzelf.”
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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: Ton van Reen.

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.

Marc
van der Sterren HALLO

Gasthoofdredacteur Ton van Reen wilde graag dat Marc van der Sterren uit Koningslust
geplukt werd. “Hij is een echte dorpsbewoner, maar ook een wereldburger”, legt Ton uit.
“In Koningslust zit hij bijvoorbeeld bij het zangkoor, maar daarnaast is hij wereldwijd landbouwjournalist. Hij is bestuurslid van Stichting Lalibela in Ethiopië en helpt boeren in Afrika met het
opzetten van boerderijen.” Tijd dus om Marc te plukken.
De internationale journalistieke carrière
van Marc begon in 2006 toen hij na jarenlang
onder een baas gewerkt te hebben, freelancer
werd. “Ik werkte in Ommel bij Nieuwe Koeien,
een freelancebureau voor de agrarische sector”,
vertelt Marc. “Toen dat ophield te bestaan, ben
ik gaan freelancen. Ik schrijf voor voornamelijk
vakbladen in de landbouw, zoals Nieuwe Oogst en
De Molenaar. Daarnaast heb ik nog een weblog,
FarmingAfrica.net.”
Zoals de weblog al doet vermoeden, schrijft
Marc vaak verhalen over Afrika en dan met name
over de landbouw daar. “Bijvoorbeeld artikelen
over de voedselvoorziening en kansen van de

boeren daar”, legt hij uit. “Laatst heb ik nog
onderzoek gedaan naar de kalkoensector in Kenia.
Het kunnen dus stukken zijn over kleinschalige
boeren daar, maar ook over kansen voor Europese
bedrijven in Afrika.”

Stage bij Zuid-Afrikaanse
krant
Zijn fascinatie voor Afrika is ontstaan toen
hij nog journalistiek studeerde in Tilburg. In zijn
laatste jaar koos hij voor de Afrika-route. Dat
betekende dat Marc les kreeg over de geschiedenis van het continent en extra lessen Engels

ID GASTHOOFDREDACTEUR
NAAM

Ton van Reen
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Maasbree
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Journalist bij onder andere de
Volkskrant en dagblad De Limburger,
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moest doorlopen. “Voor mijn afstuderen heb
ik drie maanden lang stage gelopen bij de
Zuid-Afrikaanse krant Cape Argus in Kaapstad”,
vertelt hij. “Dat was geweldig. Ik ben er vrienden
geworden met straatmuzikanten uit de townships, de krottenwijken. Zij lieten mij de andere
kant van Afrika zien. Als je in het centrum van
Kaapstad staat, ben je eigenlijk gewoon in Europa.
Hoe verder je daarvan weggaat, des te meer van
Afrika je ziet.”
Dat Marc zo’n wereldburger zou worden, was
best een verrassing gezien zijn afkomst. Hij werd
namelijk geboren in Heierhoeve, een gehucht
tussen Grubbenvorst en Sevenum. Inmiddels is
van zijn geboortestreek weinig meer te zien.
“Trade Port West, het industrieterrein van Venlo,
is eroverheen gebouwd”, legt Marc uit. “Vroeger
konden we achter onze boerderij oneindig het
veld in lopen, nu staan er loodsen van vier hectare groot. Van die tijd is weinig meer terug te
vinden. Jammer eigenlijk.”
Zijn ouders en twee broers verhuisden naar
Drenthe om daar een boerderij over te nemen.
“Ze namen een kalkoenboerderij over met het
idee om daar een varkensstal van te maken”,
vertelt Marc. “Door omstandigheden bleef het
bij kalkoenen. Toen de varkenspest uitbrak, zijn
ze daar heel blij mee geweest. Mijn broers zijn
allebei het boerenleven ingerold, maar mij trok
dat niet zo. Dan ben je zo gebonden aan het
bedrijf. Je moet altijd bij de dieren zijn. Ik ging
liever schrijven.”
Toen Marc en zijn vrouw Diana in 2006 in
Koningslust kwamen wonen, zaten ze in een
adoptieprocedure. Ze stonden op de wachtlijst
voor een kind uit Ethiopië. Ze gingen zich
verdiepen in het land en zo stuitten ze op een
oproep van Ton van Reen voor Stichting Lalibela.
Marc: “Zo zijn we in contact gekomen. Met de
stichting verrichten we een soort van sociale
hulpverlening in de stad Lalibela in Ethiopië.
We brengen wezen en bejaarden bij elkaar en
ondersteunen hen. Daarnaast hebben we nog tal
van andere projecten, zoals blindenonderwijs en
microkredieten.”

Negen maanden in Nairobi
In 2008 mochten ze eindelijk hun zoon
Getachew uit Ethiopië ophalen. In 2012 adopteerden ze Matthew uit Kenia. Dat had iets meer
voeten in de aarde. “Voor Matthew moesten we
eerst negen maanden in de hoofdstad van Kenia,
Nairobi doorbrengen. Daar zaten we in een compound met veel andere Nederlanders. Door de
omvangrijke juridische procedure duurde dat zo
lang. Gelukkig is het allemaal gelukt.”
Naast zijn werkzaamheden bij Stichting
Lalibela heeft Marc ook Stichting Kuku Somo
opgezet. Met die organisatie wil hij zoveel mogelijk onafhankelijke informatie aan kleinschalige
boeren in Afrika geven. “Zodat die beter kunnen
leren hoe ze voedsel moeten produceren”, legt
hij uit. “Een miljard mensen op aarde lijdt honger.
Tachtig procent daarvan zijn kleinschalige boeren.
Als die meer kennis hebben over hoe en wat te
produceren, kan dat aangepakt worden.”
Marc kwam voor zijn werk en tijdens vakanties nog vaak in Afrika. Hij vindt het een prachtig
continent. “Het leven is daar veel echter”, vertelt
Marc. “Hier kopen we spullen waarvan we de
negatieve consequenties niet zien. In Afrika zie je
de verschillen tussen rijk en arm elke dag. Daar
sta je dicht bij de realiteit, hier leven we in een
verdoofd systeem. Of ik nog ooit daar ga wonen,
weet ik niet. De kinderen hebben het goed hier
en ik weet niet of zij er op zitten te wachten om
naar Afrika te gaan. Hier hebben we ons gesetteld. We hebben het goed hier.”

Zomer
Column
De bron van
mijn schrijven
Mijn grootmoeder is de
belangrijkste bron van mijn
schrijverschap. Ze was de moeder van
mijn moeder en woonde bij ons in
huis, aan de Ringovenstraat in
Panningen. Niet dat ik haar vaak heb
zien schrijven. Haar hand stond niet
naar de pen. Ik bewaar nog altijd de
brieven die ze schreef naar haar zoon,
die missionaris was. Ze schreef alle
woorden aan elkaar, zonder punten,
komma’s en hoofdletters. Net als haar
twee zussen was ze niet lang naar
school geweest. Ze was geboren in
1870, in een armoedig boerderijtje in
de buurt van Veghel. In de lente en in
de zomer moest ze op het land
werken. Haar vader had een turfschuit
om wat bij te verdienen. In de herfst,
als de oogst van de akkers was, werd
in Helenaveen de schuit met turf
beladen en dan trokken de drie
zussen, meisjes nog, de schuit door de
kanalen van Brabant naar Den Bosch,
waar ze de turf op de markt
verkochten. ’s Nachts sliepen ze onder
een zeiltje tussen de turven. Er waren
zo veel turfverkopers dat het vele
weken duurde voordat alles was
verkocht. Als het meezat konden ze na
Nieuwjaar een paar maanden naar de
winterschool, speciaal voor
boerenkinderen. Na Aswoensdag
begon het werk op het land opnieuw.
Nee, de pen vasthouden had ze nooit
goed geleerd, maar vertellen kon ze
als de beste.
Als ik van school kwam, moest ik
altijd met haar kaarten. Dan vertelde
ze de vele verhalen die ze in haar
jonge jaren had gehoord op het
Brabantse platteland, in de kosthuizen
langs de kanalen en in de turfschuren
in de Peel, waar ze met het gezin
onderdak vonden. Over het onrecht
dat de Peelarbeiders werd aangedaan.
De lage lonen van de
fabrieksarbeiders. De honger die vaak
toesloeg. De ziektes die veel
slachtoffers maakten. De Spaanse
griep. Cholera. Maar ook de
volksverhalen over kabouters,
weerwolven en heksen. Later vond ik
haar verhalen terug in de sociale
romans van Antoon Coolen, die mij erg
aanspraken. Waardoor ik,
klaargestoomd door de vertelsels van
mijn grootmoeder, wel als vanzelf de
opvolger van Coolen moest worden.
Ton
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Vakantietip

Meijels kanaal
Als vakantietip geeft gasthoofdredacteur Ton van Reen een plekje uit zijn herinnering op.
Toen hij nog een klein mannetje van een jaar of negen was, ging hij regelmatig met goed weer
naar het Meijels kanaal. Achterop de fiets bij zijn moeder of bij één van zijn broers, toog hij met
het hele gezin naar een plekje in het kanaal waar gezwommen kon worden.
De waterweg heet officieel het Kanaal van
Deurne, maar in de volksmond wordt het
water vaak het Meijels Kanaal genoemd.
“Ik ben opgegroeid op de Ringovenstraat
in Panningen”, vertelt Ton. “Veel van
de kinderen die daar woonden, gingen
zwemmen in het Meijels kanaal. Er was
voor de rest ook niet veel in de buurt
en veel verder dan Meijel kwamen we
niet. Bij Patershof, waar nu camping
Beringerzand ligt, was ook een plas,
maar daar mochten alleen de misdienaars
zwemmen.”
Dus gingen de kinderen van de
Ringovenstraat naar Meijel. “Ik kan me nog
goed herinneren dat mijn moeder een fles
aanmaaklimonade meenam en dat we een
zak broodjes bij ons hadden voor de honger.
Goede herinneringen zijn dat. ” Nog steeds
komt Ton graag bij het Meijels Kanaal om te
wandelen.
Naast het zwemmen, had de locatie aan
het kanaal nog een voordeel. In de jeugd van
Ton had vrijwel ieder huis nog een houtkachel
om de woning te verwarmen en te koken.
Bij het Meijels kanaal stonden dennenbomen.
“Na tien minuten zwemmen gingen we niet op
een handdoek liggen, maar dennenappels rapen.
Aan het einde van de dag kwamen we allemaal
met een grote juten zak vol dennenappels thuis.
Die konden we in de winter fijn gebruiken om de

kachel aan te stoken. We moesten dus ook nog wat
werken als we daar waren, het was niet alleen
ontspanning.”
Later ging Ton ook wel eens zwemmen in
de Noordervaart en de Maas. “Dan regelden we
een lift op een boot die langskwam. We voeren
mee tot bijna aan Roermond en dan sprongen
we daar het water in”, herinnert Ton zich nog
goed. “Dan lieten we ons vanaf daar op de rivier
terugdrijven tot we weer in Kessel waren.”

Kabouters van Helden
Vanaf de middeleeuwen tot honderd jaar geleden waren rond de dorpen in de gemeente Peel en Maas, die toen natuurlijk nog niet bestond,
veel gehuchten te vinden. Het leven in die nederzettingen was vrij simpel en veel contact met de buitenwereld was er niet. Dat leidde tot inteelt
en kinderen met het syndroom van Down. Zij werden uit het dorp verstoten en moesten in het bos leven. Gasthoofdredacteur Ton van Reen
schreef een boek over het fenomeen van de inteeltkinderen: Klein Volk.

De boerderij in Helden die een rol speelt in de verhalen van Klein Volk
“De kabouters, eigenlijk dus mongoloïde
kinderen, moesten in het bos leven, omdat men
dacht dat de kinderen het werk van de duivel
waren en het uiterlijk van de duivel hadden”, vertelt Ton van Reen. Aan de Baarloseweg in Helden
staat nog een boerderij die herinnert aan het
leven van de verstoten kinderen. “Veel van die

kinderen werkten wel nog op een boerderij zoals
die in Helden. Omdat ze klein waren, konden ze
fijn helpen met het dorsen van graan.”
Het werken deden de ’kabouters’ in een
ruimte achter in de boerderij. De kabouters,
verbastering van het woord kobold, mochten niet
met de rest mee-eten en kregen hun eten door

een luik in een pan of ketel aangereikt. “Op die
manier konden de kabouters en de rest van de
familie elkaar niet zien”, vervolgt Ton. “ In de
boerderij in Helden is nog zo’n luik te vinden. De
kabouters repareerden en maakten ook vaak de
aangekoekte pannen en ketels schoon voor de
kost.”

De kabouters werden verstoten omdat ze
het gevolg waren van duivelse handelingen van
de ouders. Het waren duivelskinderen. “Althans,
dat zei de kerk”, vertelt Ton. “De ouders hadden
gezondigd, want anders kon er niet zo’n kindje
geboren worden. De mensen waren bang voor
alle kwaad waarvan de oorzaak niet bekend was,
vooral omdat bacteriën en virussen nog niet ontdekt waren. In alle kwaad zag men de hand van
de duivel en van zijn aardse trawanten.”
De kabouters uit de gehuchten in Helden,
Eind en Onder gingen wonen tussen de zandheuvels op de plek waar nu de Heldense Bossen
liggen. “Die zijn pas later aangeplant”, laat
Ton weten. “Toen waren het nog zandduinen.
Daartussenin hadden ze het nog best warm.
Ook in de winter. De wind kon er namelijk niet
bij komen.” Ze leefden daar, omdat die duinen
net buiten de dorpsgrenzen van Helden lagen.
“Binnen de grenzen mocht niet van de bevolking.”
Er waren ook Heldense kabouters die in het
moerasgebied richting Baarlo gingen werken.
Daar zochten ze knollen in de grond die ontstaan
waren uit een bacterie die alleen in moeras
voorkwam. “Met die knollen kon een blauwe verf
gemaakt worden”, vervolgt Ton. “Die verf werd
weer gebruikt om de binnenmuren van boerderijen blauw te maken. Vliegen houden namelijk
niet van die kleur en zo konden ze buiten gehouden worden. Het moerasveld tussen Baarlo en
Helden is nu het bosrijk gebied De Meeren.
De boerderij in Helden is een monument,
maar al jaren gebeurde er niets aan het gebouw.
“De gemeente zou er werk in moeten steken”,
vindt Ton. “De eigenaar mag er niks aan doen en
de gemeente doet niks. Dat terwijl de boerderij
uit de zestiende eeuw het oudste gebouw van
Helden is. De politiek mag wel iets ondernemen.”
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Dit is mijn club
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MD Meijel

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: Majoretten en Dans
uit Meijel.

Naast de vier majorettegroepen heeft
de vereniging nu ook vijf dansgroepen.
“Daarom besloten we de naam te
veranderen”, aldus voorzitter Emmie
op het Veld (45). “De afkorting MD is
hetzelfde gebleven, alleen de betekenis is veranderd. MD Staat nu voor
Majoretten en Dans. We zijn een echte
dorpsvereniging, met veel mensen
uit het dorp die betrokken zijn, maar
ook mensen uit andere dorpen zijn
welkom. We willen er zijn voor iedereen. Majorette wordt alleen maar in
Maasbree en Meijel aangeboden, dus
het is al best een onbereikbare sport in
de gemeente.”

hun stokjes’. Terwijl anderen juist
enorm opkijken tegen majorettes”,
aldus Mara. “Kijk maar eens naar
een majoretteshow. Voor sommigen
is het nog best een onbekende sport,
dus als ze ons zien optreden vinden
ze het al vaak heel bijzonder. Toen ik
bij MD Meijel ben gekomen, was ik
betoverd door de kunsten van de
majorettes en hoe mooi ze er tijdens
shows uitzien.” Het mooie van
majoretteshows is volgens Engela
dat je er je eigen persoonlijkheid in
kwijt kunt. “Zo maak je een show
jezelf helemaal eigen.”
Om betrokken te blijven bij
het dorp en de gemeenschap, laat
MD Meijel zich ook regelmatig
De dansgroepen hebben de namen zien buiten de muren van
MD Spetters, Start It, Go For It, Let’s Do gemeenschapshuis D’n Binger,
It en Move It gekregen, om onderscheid waar de trainingen plaatsvinden.
te maken tussen de leeftijden. Drie- en “We doen bijvoorbeeld mee aan
Project-K”, vertelt Engela. Het
vierjarigen zitten bij de Spetters en de
achttienplussers zijn ingedeeld bij Move project is een grote regionale
productie waarin verenigingen uit
It. Bij de kleinste groep, de Spetters,
de gemeenten Peel en Maas, Leudal
zijn de kinderen bezig met bewegen
en Horst aan de Maas samenwerken
op muziek, legt Engela uit. “Zo maken
aan één voorstelling. “Toen de
ze kennis met de club, met dansen en
nieuwe kern in Meijel geopend
een klein beetje omgaan met acceswerd, verzorgden we een optreden
soires. Wanneer ze vijf jaar oud zijn,
en we laten ons met carnaval en
kunnen ze kiezen of bij de majorette
Koningsdag zien. Ook ‘leveren’
of bij de dansgroepen verder willen.”
we als het ware de dansmarietjes
Wat Emmie opvalt, is dat er de laatste
met carnavalsactiviteiten. Door
jaren minder vaak voor majorette
ons veel te laten zien kunnen we
wordt gekozen en dans erg populair
leden werven en laten we zien
is. “Waarschijnlijk heeft majorette
dat we ons betrokken voelen”,
een beetje een stoffig imago”, vertelt
aldus Emmie. “In Meijel zoeken de
de voorzitster. Haar 16-jarige dochverenigingen elkaar regelmatig op
ter Mara, die zelf al tien jaar bij de
voor samenwerkingen en dat is voor
majoretten zit, merkt dat ook. “Dan
dorpsverenigingen heel belangrijk.”
zeggen ze: ‘daar komen ze weer met

Stoffig imago

Mara, Engela en Emmie van MD Meijel
De Meijelse club heeft
het afgelopen jaar niet alleen
mooie prijzen behaald, zoals een
Nederlands kampioenschap, maar
er zijn ook heel wat veranderingen
doorgevoerd. Op het eerste gezicht
is het misschien niet te zien, maar
ook de naam heeft een opfrisbeurt
gekregen. “Eerst stond MD Meijel

voor Mèhlse Dörskes”, legt bestuurslid
Engela Snijders (49) uit. In 1977 werd
majorettevereniging Mèhlse Dörskes
opgericht. Onder leiding van instructrice Annelies van Kempen-Verstappen
werden er door MD Meijel een hoop
Nederlandse kampioenstitels in de
wacht gesleept. Ze was 27 jaar hoofdinstructrice, zorgde ervoor dat andere

Eerste herenteam

Ruime bekerzege
Baarlo in Reuver
Door: Len Gielen, voetbalvereniging VV Baarlo
Met de start van de bekercompetitie is het nieuwe seizoen zaterdag
20 augustus officieel ingeluid. Aan de andere kant van de Maas boekte het
eerste herenteam van voetbalvereniging VV Baarlo een regelmatige zege.
Qua resultaat fraai, maar er valt nog geen peil op te trekken. Beide ploegen
waren nog niet op volle oorlogssterkte.
Baarlo had in de beginfase het
initiatief en het was Mathijs de Vogel
die al vroeg uit een steekpass van Rik
Schotman de score opende: 0-1. En Rick
Nelissen breidde na ruim een kwartier
spelen met een strak afstandsschot
in de kruising de score uit naar 0-2.
Maar nog geen minuut later kwam
Reuver weer terug in de wedstrijd na
een hoekschop die door Rik Schotman
ongelukkig in eigen doel werd gekopt:
1-2. Waarna er lange tijd weinig viel
te beleven voor beide doelen. Tot pal
voor rust, toen opnieuw Rick Nelissen
op assist van Rik Schotman met een
bekeken schuiver de marge voor Baarlo
weer naar twee treffers bracht: 1-3.
Na de hervatting domineerde
Baarlo, maar duurde het nog tot halverwege de tweede helft alvorens het
echt gevaarlijk werd voor het Reuverse
doel. Maar toen was het wel gelijk

raak. Uit een afgemeten voorzet van
Leon Peeters kopte de lange Mathijs de
Vogel raak: 1-4. En met nog een kleine
twintig minuten te gaan opnieuw een
voorzet op maat van Leon Peeters
en weer was het Mathijs de Vogel
die attent reageerde. Nu liet hij de
Reuverse goalie met een bekeken
schuiver kansloos: 1-5. Zijn derde treffer
waarmee hij zich tot Man of the Match
maakte.

Eindstand: 1-6
Het slotakkoord was voor Baarloos
nieuwe aanwinst Stan Canjels,
afkomstig van HBSV uit Hout-Blerick.
Hij bepaalde tien minuten voor tijd met
een heel fraai diagonaal boogschot in
de verre kruising de eindstand op 1-6.
Goed voor het doelsaldo dat wellicht
nog bepalend kan zijn in deze poulefase van de bekercompetitie.

leidsters hun instructiediploma haalden
en nam in 2006 afscheid van de club.
Sindsdien is ‘juf Annelies’ erelid van de
vereniging.

Onbereikbare sport
De majorettevereniging kreeg
de laatste jaren een hoop aanvragen
om danslessen aan te gaan bieden.

Ut Toernooinido in Baarlo
Tennisvereniging Tonido uit Baarlo houdt van maandag 29 augustus tot en met zaterdag 3 september tennistoernooi Ut Toernooinido bij de tennisclub aan Hoogenkamp in Baarlo. Als niet-lid kun je bij het toernooi samen met
een lid van de tennisclub deelnemen. De minimumleeftijd is 16 jaar.
De wedstrijden beginnen vanaf
19.00 uur en de laatste wedstrijden
eindigen rond 22.00 uur. “Het maakt
niet uit of je oud of jong bent of beginnend of geoefend, iedereen wordt

ingedeeld naar zijn eigen niveau”, laat
de tennisclub weten. “Elke avond wordt
er tijdens de wedstrijden een speciaal thema uitgebeeld in de vorm van
speciale aankleding. De laatste avond

op zaterdag 3 september wordt spectaculair afgesloten met een uitgebreide
feestavond.” Opgeven kan via
www.toernooi.nl of door het inschrijfformulier te downloaden.

Beugelclub De Treffers Maasbree

Peel en Maas
Verbroederingstoernooi
Door: beugelclub De Treffers Maasbree
Alle vijf de beugelclubs uit de gemeente Peel en Maas deden zaterdag 20 augustus mee aan de zevende editie
van het Peel en Maas Verbroederingstoernooi. Deze werd georganiseerd door beugelclub De Treffers uit Maasbree.
De beugelclubs uit Baarlo, Kessel,
Meijel, Maasbree en Helden namen
deel aan het toernooi. Er werd twee
tegen twee gespeeld. Ieder team
bestond uit leden van twee
verschillende verenigingen. Na de
voorrondes bleven er twaalf teams
over voor de finaleronde. Na geweldig
spannende wedstrijden waren het
Harrie Hanssen (Beugelclub Meijel)

met Ton Gielen (De Flatsers Baarlo),
Jac Naus (OVU uit Kessel) met Peter
Peters (De Treffers Maasbree), Lies
Manders (HBC Helden) met Jan
Bouten (Beugelclub Meijel) en Gerard
Reijnders (HBC Helden) met Theo van
den Beuken (De Treffers Maasbree)
die zich plaatsten voor de halve finale.
Lies en Jan wonnen uiteindelijk met
30-24 van Ton en Harrie. Gerard en

Theo wonnen met 30-26 van Jac
en Peter. De finale was spannend,
want het ging gelijk op. Uiteindelijk
waren het Theo en Gerard die met
30-28 wonnen en de Peel en Maaswisselbeker in ontvangst mochten
nemen.
Het toernooi wordt volgend
jaar door Beugelclub Meijel
georganiseerd.
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VV Koningslust opent nieuw complex

Nieuwe accommodatie dankzij vrijwilligers
Voetbalvereniging VV Koningslust opent binnenkort haar nieuwe accommodatie. Het duurde twee jaar langer
dan gepland en kostte vele uren vrijwilligerswerk meer dan eigenlijk de bedoeling was, maar op zaterdag
3 september worden de nieuwe kleedlokalen en kantine van de vereniging officieel geopend. “We kunnen er weer
vele jaren tegenaan”, vertelt vrijwilliger Hay Janssen.

de koffie klaar en dan werkten we door
tot de middag”, vertelt Mart. “We wilden wel de dingen afmaken waar we
mee bezig waren, dus vaak was het
zo dat we dan nog verder gingen. En
dan keken we op de klok en beslisten
we om dan maar tot koffietijd door te
gaan.”

Iedere zaterdag aan
het werk

Hay is vanaf het begin in 2008,
toen de eerste gesprekken gevoerd
zijn, betrokken geweest bij de realisatie van de nieuwe accommodatie.
Het oude complex stamde uit 1969
en was op. Renoveren was geen optie
en de eerste plannen voor een nieuw
gebouw kwamen op tafel. Hay: “Drie
aannemers kwamen met een offerte
en ze waren alle drie veel te duur voor

ons. De goedkoopste was twee ton
duurder dan wat wij konden betalen.”
De gemeente kwam vervolgens
met een nieuwe architect op de proppen die zei wel te kunnen voldoen
aan het budget, mits er tweeduizend
vrijwilligersuren ingestoken zouden
worden. “Dat zijn er toch iets meer
geworden”, vertelt Hay. “Het is uiteindelijk niet duurder geworden dan

begroot, maar we hebben wel veel
meer vrijwilligersuren nodig gehad.
Ik denk dat er in totaal zo’n 180 tot
190 vrijwilligers meegewerkt hebben.
Sommigen daarvan hebben alleen al
duizend uur gemaakt.”
Voorzitter van de vereniging Mart
van Rengs is één van de ongeveer tien
vrijwilligers die vrijwel elke zaterdag
aanwezig waren. “Om 07.30 uur stond

WK-kwalificatieduels

Jorrit Hendrix in voorselectie
Oranje
Voetballer Jorrit Hendrix uit Panningen zit voor de eerste keer bij de voorselectie van het Nederlands Elftal.
Bondscoach Danny Blind maakte op donderdag 18 augustus de 36 namen bekend van de voorselectie voor de
WK-kwalificatieduels met Griekenland op donderdag 1 september en Zweden op dinsdag 6 september.
Bondscoach Blind maakt op
vrijdag 26 augustus de definitieve
selectie bekend. Het Nederlands
Elftal begint op 1 september met de

kwalificatieduels om zich te plaatsen
voor het WK 2018 in Rusland. Voor het
EK in Frankrijk dat begin deze zomer
plaatsvond, wist Oranje zich niet te

plaatsen.
Hendrix voetbalt al jaren bij PSV,
maar begon zijn voetbalcarrière bij
SV Panningen.

Sporthal Piushof

Voetbalclinics Zvv Beringe
Zaalvoetbalvereniging Zvv Beringe houdt op zondag 28 augustus en 4 september een voetbalclinic voor
jongeren onder de 13 jaar. Spelers van het eerste team van de vereniging begeleiden de clinics die beide keren
om 10.30 uur beginnen in sporthal Piushof in Panningen.
“De jeugdafdeling van Zvv
Beringe bestaat bijna tien jaar
en in deze periode hebben vele
jeugdzaalvoetballers uit Peel en
Maas en omgeving op hoog niveau
gepresteerd in Nederland”, laat de
vereniging weten. “Vanaf het begin
betekende dit dat er, via jaarlijkse
clinics voor de D-jeugd, gezocht
werd naar regionale voetbaltalenten.
Deze talenten wordt dan vanuit
de D-jeugd de beginselen van het

zaalvoetbal bijgebracht.”
Van de huidige selectieteams komt
ruim de helft uit de eigen jeugdopleiding. Daarnaast konden de jeugdteams
vele kampioenschappen vieren in de
regio Zuid 2, werden verschillende
spelers geselecteerd voor regioteams
en was er zelfs eenmaal een jeugdspeler geselecteerd voor jong Oranje.
“Verder hebben onder meer we spelers
van profclubs binnen onze selecties, is
er doorstroming geweest van jeugdspe-

lers naar VVV en PSV en is het B-team
genomineerd geweest voor sportploeg van het jaar in Peel en Maas”,
laat de vereniging weten.
De vereniging is trots op de
prestaties die ieder jaar weer behaald
worden door de jeugdspelers uit Peel
en Maas. “Dat is voor de vereniging
het bewijs dat er veel talent zit die
met goede begeleiding tot zeer sterke
prestaties komen”, aldus de zaalvoetbalclub.

Eigenlijk had de bouw maar één
jaar moeten duren, maar door een fout
in de betonnen vloer duurde het een
stuk langer. “Net voor kerst in 2014
werd de betonnen vloer gestort”, vertelt Hay. “Al snel daarna begonnen daar
scheuren in te komen en daardoor kwamen delen omhoog. Het is uiteindelijk
opgelost door stukken vloer verder te
schuren dan gepland en de scheuren
op te vullen.” Toch is het geen groot
probleem, vindt Mart. “Als je het niet
weet, merk je er niets van.”
Het gebouw is duurzaam gebouwd
en veel kwam mee van de oude kantine. “Alles wat we konden gebruiken,
is meegegaan”, legt oud-voorzitter
Jos Lormans uit. Hij is eveneens vanaf
de eerste plannen betrokken geweest
bij het complex. “De lambrisering bijvoorbeeld komt uit het oude gebouw.”
Verder maakten de vrijwilligers veel
zelf. “De elektriciteit, het loodgieterswerk, de dakplaten, het schilder- en
timmerwerk, het sanitair en het terras
hebben we allemaal zelf gerealiseerd
of kregen we gesponsord.”
Het gebouw kostte in totaal
600.000 euro. Een gedeelte van dat
geld kwam van subsidies vanuit de

gemeente en provincie, mede vanwege
de duurzaamheid van het gebouw. Zo
komen er onder meer veertig zonnepanelen op het dak. Jos: “Tevens is
het pand goed geïsoleerd, werd er veel
gebruikt gemaakt van gerecycled materiaal en hebben we een warmtepomp.”

Frikandellen in de
bestuurskamer
“De nieuwe kantine is ongeveer
anderhalf keer zo groot als de oude,
het aantal kleedlokalen gaat van vier
naar vijf, er komt een beugelbaan aan
de achterzijde, de keuken is drie keer
zo groot en we hebben een eigen
koelcel”, vertelt Mart over de verschillen met het oude gebouw. “Voorheen
stonden de frikandellen in de bestuurskamer tijdens een wedstrijd.”
De drie mannen zijn blij dat het
erop zit nu. “Als de architect toen van
tevoren had gezegd dat er 12.500 vrijwilligersuren in gestopt moesten worden, weet ik niet of we het gebouwd
hadden”, vertelt Mart. “Dan waren we
er waarschijnlijk niet aan begonnen.”
Dat denkt Jos ook. “Maar nu hebben we
wel een gebouw waarmee de vereniging er heel wat jaren tegenaan kan.”
Het gebouw wordt op zaterdag
3 september officieel geopend.
Om 11.00 uur wordt het feest
afgetrapt met een spellencircuit voor
kinderen en jongeren uit Koningslust.
Om 15.00 uur volgen de officiële
openingshandelingen. Rond 16.30 uur
begint de wedstrijd Oad VV Koningslust
tegen Ald VVV, waarna de dag
afgesloten wordt met een feestavond
in de kantine.

Vriendinnenmiddag
damesvoetbalteams
Meijel
De twee damesvoetbalteams van RKMSV Meijel houden op maandag
29 augustus een spellenmiddag bij de buitenschoolse opvang SamSam in
Meijel. De middag heeft als doel om meiden van 5 tot en met 12 jaar op een
sportieve, ontspannen manier kennis te laten maken met voetbal.
Het is de tweede keer dat er
zoiets dergelijks georganiseerd wordt
in Meijel, vertelt Carin Ulen van de
organisatie. “Een jaar of vier geleden
heeft de voetbalclub zelf al een keer
dit gedaan, maar nu hebben we het
vanuit de damesteams opgepakt”,
laat ze weten. “We willen de jonge
meiden kennis laten maken met
voetbal en we hopen natuurlijk dat
sommigen van hen bij ons komen
voetballen. Het is dus ook wel
bedoeld om de aanwas van onderuit
te waarborgen.”
De damesteams van RKMSV hopen
dat er veel meiden mee komen doen
aan spellenmiddag. “Er zitten rond
de veertig meiden bij de opvang van
SamSam en die mogen allemaal een
vriendinnetje meenemen”, vertelt
Carin. “Er zijn zoveel sporten waar de
jeugd zich aan kan binden, dus het
is moeilijk om ze bij het voetbal te
betrekken. We hopen op een opkomst
van ongeveer vijftig meiden. Het is
natuurlijk niet zo dat die zich allemaal
gaan aanmelden bij het voetbal,

maar als we een gedeelte kunnen
interesseren voor de sport hebben we
ons doel bereikt.”

‘Plezier maken staat
voorop’
Tijdens de spellenmiddag zetten
een aantal speelsters van RKMSV VR1
en 2 een spellenparcours uit, waarop
behendigheids- en teamspelletjes
gedaan worden. “We hopen de
aanwezige meisjes op een gezellige
manier bezig te laten zijn met voetbal”,
laat de organisatie weten. “Plezier
maken staat deze middag voorop.”
Het vriendinnetje dat de meiden
van SamSam mogen meenemen
hoeft niet ingeschreven te zijn
bij de buitenschoolse opvang. De
vriendinnenmiddag op maandag 29
augustus begint om 15.30 uur en
duurt tot 17.00 uur. Neem voor meer
informatie contact op met Carin Ulen
door te bellen naar 06 40 22 72 70.
Opgeven kan door een mail te
sturen naar vrouwenvoetbal@rkmsv.nl
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21e editie internationale Kunstmarkt

Kunstmarkt Kessel terug
in kasteeltuin
De internationale Kunstmarkt in Kessel is dit jaar toe aan de 21e editie. Na twee jaar afwezigheid keert de
markt op zondag 28 augustus terug naar de tuin van Kasteel De Keverberg. De vorige twee edities vonden plaats op
de marktpleinen in het centrum van Kessel vanwege de verbouwingen aan het kasteel.

Schilderijexpositie
in Kasteel
De Keverberg
De in Helden geboren Meriam van Ravesteyn heeft van vrijdag 26
augustus tot en met maandag 26 september een expositie van haar
schilderijen in Kasteel De Keverberg in Kessel. Tevens is de kunstenares
aanwezig tijdens de kunstmarkt die op zondag 28 augustus plaatsvindt in
de tuin van het kasteel om te werken aan een nieuw schilderij.
Meriam van Ravesteyn is opgegroeid in Helden, maar woont al
geruime tijd in Wijk bij Duurstede.
Ze maakt vooral portretten van
krachtige vrouwen. “In emoties zoals
kwetsbaarheid en kracht zit voor mij
de werkelijke schoonheid van mensen”, schrijft de kunstenares. “Deze
schoonheid geef ik op mijn manier
weer in mijn schilderijen met portretten van krachtige mooie vrouwen.”
De kunstenares werkt graag

met gemengde technieken bij
haar schilderijen. Ze maakt gebruik
van verschillende materialen zoals
acrylverf, pastel krijt, houtskool en
inkt. In haar laatste schilderijen werkt
ze met structuur in de achtergrond.
Voor de portretten van vrouwen die
Meriam van Ravesteyn schildert,
gebruikt ze foto’s van internet of
tijdschriften als inspiratie.
De opening van de expositie is op
vrijdag 26 augustus om 20.45 uur.

975 NA Sevenum § 077-398 80 37 § www
www.hagrokantoormeubelen.nl
w.hagrokanto
oormeube
§ info@hagrokantoormeubelen.nl
peningstijden: maandag t/m vrijdag van 8.30 - 18.00 uur § zaterdag van 8.30 - 16.00 uur

Cor Konings is één van de
organisatoren van de internationale
kunstmarkt. Hij is blij dat de markt
weer terug is bij het kasteel. “In de tuin
is het wat intiemer, beter beheersbaar
en het is een prachtig uitzicht”, laat
hij weten. “We zijn heel erg blij dat
we terug zijn op ons oude stekkie: de
prachtig heringerichte tuin van het
‘modernste kasteel van Nederland’.”
Zeventig kunstenaars komen
hun kunstwerken tonen aan de
belangstellenden. Niet iedereen mag
zomaar iets tentoonstellen, vertelt Cor.
“We hebben een toelatingscommissie
van vijf personen die alle inschrijvingen
bekijkt. Als de kunstenaar al vaker mee
heeft gedaan, worden ze uiteraard
makkelijker toegelaten. Maar nieuwe
aanmeldingen bekijken we goed. Vaak
is het ook zo dat wij zelf de kunstenaar
aanschrijven om te vragen of hij mee
wil doen aan de markt. Dan hebben we
al goed bekeken of de kwaliteit hoog
genoeg is. Het streven is ook om ieder
jaar een aantal nieuwe kunstenaars
toe te laten. Zo krijgen we nieuw bloed
en houden we de kunstmarkt op een
kwalitatief hoog niveau.”

Demonstraties,
vragen stellen en
kennismaken
Op de markt worden zaken als
schilderijen in olieverf en acryl,
maar ook kunstwerken van ijzer,
brons, glas, steen, hout en keramiek
tentoongesteld. “Enkele kunstenaars
geven ook demonstraties over hoe
hun werken tot stand komen”, laat
Cor weten. “Je kunt over hun schouder
meekijken en vragen stellen aan de
kunstenaars. De bezoekers kunnen
langs kleurrijke kramen flaneren en
kennismaken met de kunstbeleving

van deze kunstenaars.” Verder is er een
lotto en is het kasteel te bezoeken.

Heinde en verre
De strenge toelatingseisen zorgen
er volgens Cor ook voor dat de markt
populair blijft bij bezoekers en kunstenaars. “Omdat de kwaliteit hoog is,
komen de mensen graag naar Kessel”,

vertelt hij. “De bezoekers komen van
heinde en verre om de kunstwerken te
bekijken. We hebben kunstenaars uit
onder meer Den Haag en Overijssel,
maar ook uit Duitsland en België.
Anders was het ook niet internationaal
geweest natuurlijk. We verwachten in
totaal zo’n 1.300 tot 1.500 bezoekers te
mogen verwelkomen.”

27 AUGUSTUS 2016 - CAFÉ CENTRAL BAARLO

Hoe kijkt u terug op

Hoe
kijkt
u terug
op
kijkt
u
terugop
op
HoeHoe
kijkt
u terug
uwuw
laatste
autorit?
uw laatste
laatste autorit?
autorit?
uw laatste autorit?
www.noordervaart.nl

www.noordervaart.nl
www.noordervaart.nl
LA BAMBA - MARLEEN RUTTEN
www.noordervaart.nl
JOEKSKAPEL DE ROETETOETERS - PAUL BOONEN
NEPPIE CRAFT - PATRICK PESCH - DJ RENÉ
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Laatste feest voor Heldense vriendengroep

Na elf edities einde aan Kiëtfuif ‘t Kerke
Na elf jaar komt er op zaterdag 27 augustus een einde aan de fuif van Kiët ’t Kerke. De Heldense jongens achter
het feest in de loods stoppen na al die jaren waarbij ze vele uren in de organisatie staken. “De meesten van ons
vinden het wel goed geweest, maar we gaan er nog een knallende elfde editie van maken”, vertelt Mart Coolen,
één van de kartrekkers van de fuif.

In de loop der jaren stegen de
bezoekersaantallen van driehonderd
naar negenhonderd, werden gemeenteregels strenger en moesten er steeds
meer zaken geregeld worden. De locatie bleef echter elke keer hetzelfde: de
loods van het kuikenbedrijf van Mart
thuis. “Inderdaad is het handig dat we
de fuif in de loods kunnen houden”
beaamt de 26-jarig Heldenaar. “Het
enige dat we moesten doen, was de

loods leegruimen in de week van tevoren en erna weer opruimen.”

Wij worden ouder, de
bezoekers jonger
Van Mart hoefde de fuif nog niet
te stoppen, maar in overleg met de
vriendengroep is besloten dat het na
elf jaar wel mooi is geweest. “De fuif
is voor 18 jaar en ouder. Wij worden

ieder jaar echter steeds ouder, maar
de bezoekers jonger. We kennen het
volk niet meer dat op de fuif komt.”
Het is niet zo dat het aantal bezoekers
daalde. De loods liep ieder jaar weer
vol. Mart: “Het is goedkoop en je kunt
onbeperkt drinken en het is weer eens
wat anders dan altijd in de kroeg staan.
Dat trekt wel mensen.”
Mart was en is één van de kartrekkers van het feest. “Ik denk dat we met

Familiebrunch
Parkfeesten Helden
Zoals elk jaar vindt op de zondag van de Parkfeesten in Helden de Familiedag plaats. Familie en vrienden
kunnen zondag 18 september brunchen in de feesttent.

een man of vijf het meeste regelden”,
vertelt hij. “De rest kwam dan opbouwen en afbreken. Maar het is allemaal
niet zoveel werk meer als in het begin.
In de beginjaren zocht ik nog uit waar
we alles het goedkoopste konden krijgen, maar dat doe ik niet meer. Ik bel
gewoon dezelfde mensen als de vorige
keer en dan komt het goed.”
De fuif kwam een aantal jaar geleden nog in het nieuws toen Koninklijke
Horeca Nederland (KHN) een brief
stuurde aan de burgemeester van
Peel en Maas. Daarin betichtte de KHN
gemeente Peel en Maas van het aanzetten tot comazuipen met het toelaten
van de fuif. “De Telegraaf besteedde
er toen een artikel aan”, vertelt Mart.
“Radio 538 begon er ook over en die
heb ik toen zelf gebeld. Ze waren bezig
iedereen op te roepen om naar de
fuif te komen. Een beetje uitlokken.
Ze vroegen aan me of ik bang was dat
het fout zou gaan. Toen heb ik gezegd
dat als zij zo door zouden gaan, het
misschien fout zou gaan. Uiteindelijk is
er helemaal niets gebeurd en hadden
we een normale fuif.”
Bij de allereerste editie in 2006
hanteerde de vriendengroep nog een
vrijwillige entree bij binnenkomst.
In het tweede jaar zorgde dat voor

behoorlijk wat problemen. Veel van de
bezoekers waren onder de zestien jaar
en mochten dus eigenlijk niet drinken.
Mart: “De Voedsel- en Warenautoriteit
kwam langs en schreef uiteindelijk
twintig namen op van minderjarigen
die bier dronken. Daar kregen we een
boete van 900 euro voor. Daarna gingen we strenger controleren en entree
vragen.”

Bijna duizend euro
boete
De jongens van de kiët probeerden
vaak om met artiesten de sfeer te verhogen. Zo kwamen onder meer Plork
en de Aannemers, Fragment en Frans
Theunisz voorbij. Ook waren er twee
edities waarbij ingehuurde mensen met
dwerggroei rondliepen. Mart: “Die stonden bijvoorbeeld bij de ingang en
zorgden voor entertainment. Je mocht
alles met ze doen, behalve met ze
gooien.” Mart wil iedereen uitnodigen om de laatste editie van Kiëtfuif
‘t Kerke mee te vieren. “Aangezien je
maar één keer kunt stoppen, hebben
we dit jaar gezorgd voor een mooie lijst
van artiesten en dj’s. We hopen veel
mensen te verwelkomen op zaterdag
27 augustus.”

Receptie en feestavond

Zomercarnaval
Baarlo
Het Zomercarnaval vindt zaterdag 27 augustus weer plaats in Baarlo.
Bij Café Centraal in Baarlo vindt de receptie van het zomertrio 2016 plaats
met aansluitend de feestavond.
Zomerprins Stefan Ottenheim de
eerste en zijn adjudanten Rob van Lier
en Sander Nijssen werden woensdag
10 februari uitgeroepen als zomertrio
van dit jaar. Met hun leus ‘Met dees
dreej bandiete veurop, wuurt de
zomercarnaval top!’ regeren zij
deze zomer over Baarlo. De receptie

bij Café Centraal aan de Markt in
Baarlo duurt van 16.00 tot 17.00 uur.
Aansluitend vindt de feestavond bij
het café plaats, met optredens van
onder andere La Bamba, Marleen
Rutten en Neppie Kraft. Dj René en
Miesjke sluiten de avond af met een
afterparty in het café.

Wilt u een
hulpbehoevende
verrassen?
Eind september staat in het teken van Hovenier Helpt!

Vanwege ons 10-jarig bestaan ondersteunen wij dit project.
Verras bijvoorbeeld je buurvrouw die slecht ter been is met een
hovenier die haar tuin komt verzorgen. Hovenier Helpt wanneer je een
goede daad wil doen! Meld je tuinproject dan aan vóór 1 september.
Je kunt een tuinproject aanmelden vóór 1 september
op www.hovenierhelpt.nl. Op deze site wordt uitgelegd
hoe de selectieprocedure in zijn werk gaat.
Vorig jaar namen ruim 300
mensen uit Peel en Maas gebruik
van de mogelijkheid om in de
feesttent van de Parkfeesten te
brunchen. Van 12.00 tot 14.00 uur
kan er worden gegeten, waarna er

nog diverse activiteiten voor jong en
oud op het programma staan. Onder
andere Marleen Rutten, Fabrizio, La
Bamba en Big Benny staan die dag
op de planken om een optreden te
verzorgen.

Kaarten voor de brunch zijn vanaf
vrijdag 19 augustus verkrijgbaar bij
Plus Gommans in Helden. Kijk voor
meer informatie over de familiebrunch
op de facebookpagina of op
www.parkfeestenhelden.nl

Hovenier Helpt is een initiatief van TuinKeur. TuinKeur zet zich in voor meer tuinplezier in Nederland.
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Agenda t/m 1 september 2016
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BoekDoeLab

Voetbalclinic <13 jaar

Tijd: t/m woensdag 14 september dagelijks van 08.30-17.00 uur
Locatie: Bibliotheek Panningen, Huis van de Gemeente

Tijd: 10.30 uur
Organisatie: zaalvoetbalvereniging Zvv Beringe
Locatie: sporthal Piushof Panningen

Schilderijexpositie Meriam van Ravesteyn

Kunstmarkt

Tijd: 20.45 uur
Locatie: Kasteel De Keverberg Kessel

Tijd: 12.30-17.00 uur
Locatie: Kasteel De Keverberg Kessel

ma
29
08

Mini Mega Mallorca Party
Tijd: 22.00-02.00 uur
Locatie: café De Boesjer Kessel

za
27
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JAKO-voetbaldagen
Tijd: t/m vrijdag 2 september 09.00-16.00 uur
Organisatie: Sportevents4Kidz en VV Baarlo
Locatie: sportpark De Meeren

MVC Top D-toernooi

Fietstocht Kaldenkerken

Tijd: 11.00 uur
Locatie: sportpark De 3-Sprong Maasbree

Tijd: 10.00 uur
Organisatie: KBO Panningen
Locatie: De Ringoven Panningen

Timbre Tajiri

Vriendinnen-spellenmiddag RKMSV

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

Tijd: 15.30-17.00 uur
Organisatie: voetbalvereniging RKMSV Meijel
Locatie: buitenschoolse opvang SamSam Meijel

Blaaskapel De Echtenraayer

Ut Toernooinido

Tijd: 15.00-16.30 uur
Organisatie: Muziek onder de Toren
Locatie: Raadhuisplein Panningen

Tijd: 19.00-22.00 uur
Organisatie: tennisvereniging Tonido
Locatie: tennisclub Hoogenkamp Baarlo

Zomercarnaval Baarlo met receptie en feestavond
Tijd: 16.00 uur
Organisatie: Zomercarnaval Baarlo
Locatie: Café Centraal Baarlo

wo Kinderknutselcafé
14.00-16.30 uur
31 Tijd:
Locatie: Oppe Koffie Meijel
08

Presentatieavond Targos Bevo Hc

Kinderactiviteit streekmuseum

Tijd: 18.30 uur
Organisatie: handbalclub Targos Bevo Hc
Locatie: sporthal De Heuf Panningen

Tijd: 14.00-15.30 uur
Locatie: Streekmuseum ’t Land van Peel en Maas Helden

Totally Mallorca

Informatieavond Nacht van het Dorp

Tijd: 21.30-02.00 uur
Locatie: Apollo Helden

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Nacht van het Dorp
Locatie: gemeenschapshuis Kerkeböske Helden

Clubbie Ibiza Style
Tijd: 22.00-04.00 uur
Locatie: Club Palladio Helden

zo
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in samenwerking met

do
01
09

Tour-de-Fruit
Tijd: 10.00 uur
Organisatie: VVV Baarlo
Locatie: fruitteeltbedrijf Görtz Baarlo

MVC Top D-toernooi

Open dag De School

Tijd: 10.00 uur
Locatie: sportpark De 3-Sprong Maasbree

Tijd: 12.00-15.30 uur
Locatie: Op De Kemp Maasbree

Altijd prijs
op kermis
Kessel-Eik
De kermis in Kessel-Eik werd zaterdag
20 augustus geopend. Tot en met dinsdag
23 augustus stonden er diverse attracties in het dorp,
waaronder een draaimolen, rups, grijpmachines en
het alom bekende touwtje trekken dat kinderen de
nodige prijzen opleverde. Er was ook aan de oudere
jeugd en aan de volwassenen gedacht. Restaurant
De Pleisterplaats had een feesttent op het
Mariaplein geplaatst, waar tijdens de kermis onder
andere een rockcoverband op het podium stond,
de familiedag plaatsvond en het heren matinee werd
gehouden. De feestjes gingen tot in de late uurtjes
door. Uiteindelijk werd de kermis op dinsdag
23 augustus afgesloten met de prijsuitreiking van de
kleur- en ballonnenwedstrijd, de kermisloterij en
een sla-je-slag-activiteit in de tent.

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

Tour-de-Fruit
in Baarlo
VVV-Baarlo houdt samen met
fruitteeltbedrijf Görtz op donderdag
1 september een rondleiding tussen
fruitbomen. Tijdens de ochtend
krijgen de deelnemers informatie
over het fruit dat ze iedere keer in
de winkel of bij de boer kopen.
Bij de rondleiding kunnen de
deelnemers met een pluktrein een
ritje door de boomgaarden maken.
In september begint het plukken van
de nieuwe oogst, waardoor er op dit
moment veel te zien is bij de fruitbomentelers.
De rondleiding is bij fruitteeltbedrijf
Görtz aan de Ingweg en begint om
10.00 uur. Opgeven is noodzakelijk en
kan bij de VVV in Baarlo door te bellen
naar 077 477 36 66 of langs te komen
bij de vestiging op de Markt in Baarlo.

Kinder
activiteit bij
streekmuseum
Streekmuseum ’t Land van Peel
en Maas houdt op woensdag 31
augustus een speciale kinderactiviteit. De activiteit wordt gehouden in
het kader van de huidige expositie
over oude streekkaarten in Peel en
Maas: De wegen die we gingen.
Het is bedoeld voor kinderen in de
basisschoolleeftijd.
De kinderen gaan samen met
professor Peutinger, de uitvinden van
de eerste routekaart, op zoek naar de
eerste originele kaart van het Land van
Peel en Maas. Samen met Peutinger
maken de kinderen een theatrale tocht
door het museum, waarbij ze onderweg opdrachten moeten uitvoeren.
Goed uitgevoerde opdrachten worden
beloond met een letter. De gevonden
letters vormen een woord dat de kinderen uiteindelijk naar de kaart moet
leiden. De zoektocht met professor
Peutinger begint om 14.00 uur bij de
balie van het streekmuseum en duurt
ongeveer 1,5 uur. Het streekmuseum
is gevestigd in gemeenschapshuis
Kerkeböske in Helden.
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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

service 21

Interactieve tentoonstelling voor kleuters

BoekDoeLab in bieb
Panningen

Bij de bibliotheek in het Huis van de Gemeente in Panningen is woensdag 24 augustus de tentoonstelling
BoekDoeLab gestart. De expositie laat kinderen van vier tot en met zes jaar op een interactieve manier kennismaken met populaire kinderboeken.

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

Parochie Beringe

Parochie Meijel

Misintenties NL21 RABO 0141939583
El Jacobs-Sturme Peelstraat 39
T 077 307 17 88 s.jacobs39@ziggo.nl
Kerkdiensten
Zondag 28 augustus
H. Mis 9.30 t.i.v. de parochie

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 25 augustus
H. Mis 09.00 uur t.i.v. alle parochianen
09.30-10.00 uur Stille Aanbidding
Zaterdag 27 augustus
H. Mis 19.00 uur - dameskoor t.i.v.
Bert van Bree (zeswekendienst); Wout
Slegers (col); Roos Heldens-Kessels
(coll); Fina Jegers-de Haan (col); Jan
Janssen (col); Griet Stappers-Geraats
(verj); uit dankbaarheid
Maandag 29 augustus
Stille Aanbidding 18.30 uur
Rozenkrans 19.00 uur
Dinsdag 30 augustus
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen,
aansluitend koffiedrinken
Donderdag 1 september
H. Mis 09.00 uur t.i.v. alle parochianen
09.30-10.00 uur Stille Aanbidding

Parochie Egchel
Misintenties NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
T 077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 28 augustus
H. Mis 11.00 uur t.i.v. Tinus Vanmaris
(jaardienst); Piet Willems en overl.
fam.
Zondag 4 september
Geen H. Mis

Parochie Grashoek
Misintenties NL24 RABO 0141910526
A. Cruijsberg T 077 307 52 93
Spreekuur in kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
Zondag 28 augustus
H.Mis 11.00 uur t.i.v. Lev. en overl.
leden van schutterij St. Urbanus
Zaterdag 3 september
H.Mis 19.00 uur t.i.v. Drien DrissenHeesen (verj), Piet Drissen en overl.
fam.; Dien Hunnekens-Hendriks (verj),
overl.ouders Hunnekens-van Berlo en
overl. ouders Hendriks-Verstegen

Parochie Helden
Misintenties NL61 RABO 0120795094
pastorie Rochusplein 3
T 077 3071488,
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur
donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
Zondag 28 augustus
H. Mis 10.00 uur - herenkoor 10.00
uur t.i.v. Leonardus Rijs en Wilhelmina
Peters (verj.); Leo Hendricks; Ton van
der Zandt, mgr. Willy Heuvelmans en
fam. Heuvelmans-te Locke; overl. oud.
Cox-Bos
Extra collecte vw de kosten van de
misboekjes
Doopviering Kyan, zoon van Roeland
Blok en Karen Tillemans - 13.00 uur
Vrijdag 2 september
De H. Communie wordt thuisgebracht
- 9.00 uur

De interactieve en zintuigprikkelende tentoonstelling is geïnspireerd
op scènes uit populaire kinderboeken,
zoals Opa Jan, Superbeesje, Zwaan laat
het waaien en Kleine Mol. Verkleed
als Superbeesje gaan de kinderen op
ontdekking. “Door aan de slag te gaan
met verschillende doe-objecten komen

ze in aanraking met de wereld van het
prentenboek én zetten ze een eerste
stap in de wondere wereld van wetenschap en techniek”, aldus de organisatie. Wetenschappelijke principes, zoals
licht, geluid en krachten, worden in het
BoekDoeLab gekoppeld aan de verhalen uit de kinderboeken.

Het BoekDoeLab is gedurende
openingstijden van woensdag
24 augustus tot en met woensdag
14 september in de bibliotheek van
Panningen te bezoeken. Kinderen
kunnen met begeleiders, ouders
of leerkrachten de tentoonstelling
bezoeken.

Alles weten over uw

levenstestament! Schrijf u nu in
Dinsdagavond 20 en 27 sept. Aanvang 19.30 uur
Vrijdagmiddag 23 sept. Aanvang 15.00 uur

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 27 augustus
H. Mis 19.00 uur - gemengd koor t.i.v.
Ger Sondag-Lormans (jaardienst); Joke
Goes
Extra collecte vanwege de kosten van
de misboekjes
Vrijdag 2 september
De ziekencommunie wordt thuis
gebracht.

U hoeft niet te wachten met het maken van een
(levens)testament tot u deze sprong gaat wagen
Speelt bij u ook de vraag: "Hoe behoud ik mijn eigen vermogen?"
De regels voor de berekening van de eigen bijdrage van de WLZ (voorheen AWBZ) zijn veranderd. De eigen
bijdrage betaalt u bijv. wanneer u of uw partner onverhoopt wordt opgenomen in een zorginstelling.
Weet U:
- welke gevolgen dit heeft in uw eigen situatie?
- wat u kunt doen om die bijdrage te vermijden of
te verlagen?
- wanneer u mag schenken?
- of de overwaarde in de eigen woning meetelt
voor de berekening van die eigen bijdrage?
- of het huis op naam van de kinderen gezet moet
worden?

Voor alle nevenstaande vragen kunt u terecht bij
Mobers & Dings notarissen. Zij kunnen u
hierover nader informeren en samen met u de
juiste keuzes maken zoals:
- aanpassen van het testament
- schenkingen (in geld of op papier)
- levenstestament

Levenstestament
Veel mensen hebben hun wensen bij overlijden vastgelegd in een testament. In een levenstestament regelt
u tijdens leven wie namens u beslissingen mag nemen in het geval u dat zelf, bijvoorbeeld ten gevolge van
een ongeluk of geestelijke ziekte (dementie), niet meer kunt. Uw partner, kinderen of derden kunnen
aangewezen worden als gevolmachtigde(n). De inhoud van het levenstestament kunt u zelf bepalen. Denkt
u hierbij aan: bankzaken, woning, schenking. Het opmaken van een
huis kopen
levenstestament dient tijdig te gebeuren. De notaris moet immers nagaan of
u bij het tekenen van de akte nog wilsbekwaam bent.
huwelijk/samenwonen
(levens)-testament
schenken

Misintenties NL05 RABO 0120795132
A. van den Boer De Brentjes 81
T 077 465 36 81
Kerkdiensten
Zaterdag 27 augustus
Geen H. Mis
Zaterdag 3 september
H. Mis 17.30 uur - levend en overl.
fam. Smets (gest. jaardienst)

ondernemingsrecht

ed
Beter Ggoeld!
Gere
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Parochie Koningslust

Aanmelden kan via www.mobersendings.nl of bel 077-307 14 90
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ENTHOUSIAST, GASTVRIJ EN BETROUWBAAR!
DE GROOTSTE ELEKTROVAKSPECIAALZAAK VAN LIMBURG!

NIEUW
NU OOK IN PAN

NINGEN!

7 DAGEN PER
WEEK GEOPEND

EIGEN
REPARATIEDIENST

TELEFONISCHE
SUPPORT

ONLINE
SUPPORT

BIJNA 100 JAAR
KENNIS & ERVARING

Martijn

ONDERDELEN &
ACCESSOIRES

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

OOK VOOR ONDERDELEN

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

EIGEN REPARATIEDIENST

Afbeeldingen kunnen afwijken, drukfouten en wijzigingen voorbehouden.

www.electroworldtummers.nl
DE BESTE SERVICE
DE SCHERPSTE PRIJZEN

PANNINGEN
Markt 121
T. 077 307 13 00

TEGELEN

Kerkstraat 27
T. 077 373 85 11

ROERMOND

Schaarbroekerweg 28
T. 0475 42 52 62

IEDERE ZONDAG OPEN

ECHT

Zuiderpoort 68
T. 0475 31 95 95

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

TUMMERS MAAKT HET VERSCHIL – ENTHOUSIAST, GASTVRIJ EN BETROUWBAAR!

