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Natte afsluiting jaarmarkt Meijel
Zo’n 7.500 bezoekers vonden vrijdag 28 juli de weg naar de Jaarmarkt in Meijel. Deze werd voor de 37e keer gehouden in het Peeldorp. Door het centrum stonden vele
marktkooplui die hun waar aanboden. Op het Alexanderplein vonden dansoptredens plaats van onder andere DéDé Danceballet, waren Anna en Elsa van de Disneyfilm Frozen
er om met kinderen op te foto te gaan en was er live muziek. “Ondanks de regen die na 20.00 uur viel, zijn we tevreden over het verloop van de jaarmarkt”, laat Harmonie
Eendracht weten, die de markt voor de twintigste keer organiseerde. “We zijn alle bezoekers, marktkooplieden en vrijwilligers dankbaar voor hun bijdrage.”(Foto: Saskia van Doesburg)

Dorpsoverleg buigt zich over ontwerp

College: wachten op overleg Kennedyplein
Het College van B&W van Peel en Maas vindt dat eerst de betrokken werkgroep en Dorpsoverleg Maasbree zich
moeten gaan buigen over het Kennedyplein in Maasbree, voordat er een besluit wordt genomen over de aanpassing ervan. Dat blijkt uit antwoorden die het college onlangs gaf op vragen van de partij PvdA/GroenLinks.
Raadsleden Annigje Primowees
en Fred Peeters lieten namens PvdA/
GroenLinks aan het college weten niet
tevreden te zijn met de huidige situatie. Het Kennedyplein in het dorpscentrum bij MFA ’t Hoës van Bree doet
momenteel dienst als parkeerplaats,
terwijl het volgens Dorpsoverleg
Maasbree en de raadspartij een gezellig dorpsplein had moeten worden.
Eerder liet bestuurslid Bart Linssen
van Dorpsoverleg Maasbree al weten
dat de vereniging bezig is met een

nieuw ontwerp van het plein. Vóór september wil het overleg haar plannen
uit hebben gewerkt, zodat deze aan het
dorp kunnen worden gepresenteerd.

Niet tevreden
PvdA/GroenLinks wilde van het
college weten waarom er door de
gemeente Peel en Maas afgeweken
werd van de oorspronkelijke plannen
van het dorpsplein. Het zou volgens
Primowees en Peeters een ontmoetingsplek worden met veel groen en

slechts beperkte parkeermogelijkheden. Volgens het college is het ontwerp
van het plein gemaakt na overleg met
een brede representatieve werkgroep.
“Het betrof een complexe opgave
waarbij het uiteindelijke ontwerp
een compromis is tussen de diverse
belangen en gebruiksdoelen van het
plein”, aldus het college. “Het is prima
dat het college dit heeft afgestemd”,
laat raadslid Fred Peeters in een reactie
weten. “Feit is dat wij niet tevreden
zijn met hoe het nu is.”

Zowel het college als het dorpsoverleg erkennen dat het een complexe
situatie is, omdat het plein multifunctioneel moet zijn en er vele meningen
en wensen zijn. Het dorpsoverleg wil
graag enkele speelmogelijkheden en
meer groen op het plein. Echter zijn
permanente speeltoestellen en groenbakken geen optie, aangezien het hele
plein vrijgemaakt moet kunnen worden
voor de kermis en Ossefeesten. “We zitten momenteel in de ontwerpfase en
bekijken wat er allemaal wél mogelijk
is”, laat bestuurslid Bart Linssen weten.
Het college laat in haar brief aan
de raadspartij weten in gesprek te zijn
met het dorp om van het plein alsnog

de gewenste ontmoetingsplek te
maken. Wel vindt zij dat de gemeenschap en die ‘brede, representatieve
werkgroep’ zich eerst samen over
de huidige situatie moeten buigen.
En voordat het college een besluit
neemt over de parkeerplekken, wil zij
eerst met die werkgroep in gesprek.
“Wij gaan er vanuit dat het dorpsoverleg hierbij één van de partijen is en
dat het college zich maximaal inspant
om ervoor te zorgen dat de wensen van onze partij zoveel mogelijk
worden gehonoreerd”, laat Peeters
weten. “Hopelijk krijgt het dorpsplein
in de toekomst zo veel meer een
verblijfsfunctie.”
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Noodzakelijke renovatie buiten budget

Einde Knuppelbrug Koningslust nabij
Het einde van de Knuppelbrug bij natuurgebied Vlakbroek in Koningslust
is nabij. Het houten bovendek van de uitkijkplek is versleten en moet
worden gerenoveerd. Maar de werkgroep Vlakbroek kan de kosten daarvan
niet betalen. Voorlopig is het bruggetje gesloten.
In de twintig jaar dat de
Knuppelbrug bestaat, is deze al
meerdere keren opgeknapt en
gerepareerd, laat werkgroep Vlakbroek
weten. “Zo is de brug voorzien
van een bovenlaag van gaas, zijn
picknickbankjes en -tafels hersteld en
heeft het vogelscherm plaatsgemaakt
voor een vrij en mooi uitzicht over het
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Vlakbroek.” De jaren hebben echter hun
tol geëist en het houtenpalenbovendek
is versleten door de drassige
ondergrond. “Helaas dusdanig dat
deze recent is bestempeld als onveilig
en een opknapbeurt geen oplossing
meer is. De enige optie die resteert,
is een volledige vernieuwing van het
bovendek.” Daarvoor zijn nieuwe
Robinia-planken en een grote
hoeveelheid vrijwilligersuren nodig,
zegt de werkgroep. De kosten daarvoor
zijn geschat op 7.000 euro. “Dat staat
het voortbestaan van de brug in de
weg.”

Reddende engel
nodig
Omdat de veiligheid door
die slijtage in het geding is voor
bijvoorbeeld wandelaars die het
gebied komen bezoeken, is samen met

Staatsbosbeheer besloten de brug af te
sluiten. De bovenconstructie moet op
de korte termijn worden verwijderd.
“Het enige dat dan resteert, is een
uitzicht op de onderconstructie van wat
ooit de Knuppelbrug was.” Wat het
Vlakbroek volgens de werkgroep nodig

heeft, is een sponsor of reddende
engel. “Of een meervoud hiervan,
zodat de plaats behouden kan blijven.
De Knuppelbrug zal je dan dankbaar
zijn en zelfs zijn naam hiervoor willen
geven. Het is een pittige uitdaging
om de vele duizenden wandelaars die

het Vlakbroek bezoeken weer te laten
genieten van de mooiste picknickplaats
in het Vlakbroek.”
Neem voor meer informatie over
de Knuppelbrug in natuurgebied
Vlakbroek contact op met
ludo.caroline@home.nl

Wildbeheereenheden krijgen niet alle gegevens

Fotografie
Bram Becks
Henny Roosen

Onduidelijkheid over aantallen
wildaanrijdingen in gemeente

Commercieel adviseurs
077 396 13 56
advertentie@hallopeelenmaas.nl

Faunabeheer Limburg maakte onlangs de cijfers bekend over de aanrijdingen van hoefdieren in Limburg. In Peel en Maas zijn de getallen en
locaties tot 2014 vrij nauwkeurig te noemen, maar die van de afgelopen twee jaar tonen grote gebreken, zo geeft Geert Leenen van Wildbeheereenheid
Helden aan.

Redactionele bijdragen
Lianne Görtz, Daphne Leenders en
Janique Peeters

Frank Erren
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Fabienne ten Horn
Annemie Saes-Rechmann
Bezorging
Goutiers D&D Services
077 307 47 60
info@goutiers.com
Nieuwsblad niet ontvangen? Bel of mail
vrijdagmorgen vóór 12.00 uur of ga naar
www.hallopeelenmaas.nl/bezorging om dit
door te geven.

Bezoek- en correspondentieadres
Raadhuisstraat 168
5981 BJ Panningen
Aanlevertijden (uiterlijk)
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
Beeldmateriaal en kopij dient vrij van rechten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur
dient bij aanlevering expliciet te worden
gemeld. Bij verzuim komen kosten voor
rekening van de aanbieder.

De wildbeheereenheden
Everlose Beek, Graafschap KesselBaarlo, St. Hubertus Baarlo en
waarschijnlijk in de nabije toekomst
ook St. Hubertus Meijel werken
samen en bestrijken de hele
gemeente Peel en Maas. “Tot aan
2014 nam de politie altijd contact
met ons op als er aanrijdingen
met wilde zwijnen of reeën waren
in Peel en Maas”, vertelt Geert.
“Toen hebben ze problemen
gehad met iemand die een ree
had aangereden en hebben ze het
beleid aangepast. Daarna gaven ze
niks meer aan ons door.”
Waar de eenheden voorheen
zo’n veertig tot vijftig aanrijdingen
op papier zetten ieder jaar, daalde
dat aantal na 2014 tot tien tot
vijftien meldingen. Niet omdat er
minder werd aangereden, maar
omdat de politie niks meer doorgaf.
“Er zijn particulieren die toevallig

een jager of iemand van de eenheden
kennen en die geven het dan wel
door”, vertelt Geert. “Ook met de
gemeente hebben we inmiddels
afspraken gemaakt wat wel geleid
heeft tot meer meldingen. Maar nog
steeds hebben wij echter het gevoel
dat we van lang niet alle aanrijdingen
iets horen, dat we onvolledig zijn.”

Reguleren voor
veiligere weg
Betrouwbare cijfers van
aanrijdingen zijn voor de
wildbeheereenheden van belang,
zo zegt Geert. “Als we weten waar
veel dieren worden aangereden,
kunnen we daar het beheerplan
op aanpassen. Dan weten we of er
misschien meer dieren afgeschoten
moeten worden op die plek,
omdat de populatie te groot wordt.
Ook kunnen we dan beslissen om

wildspiegels te plaatsen die licht
weerkaatsen waar de dieren van
schrikken, zodat ze niet de weg
oprennen.”

Faunabeheer werkt
aan beleid
Weinig wild op de weg is van
groot belang, vertelt Geert. “Als we
het aantal dieren kunnen reguleren
of uit de buurt van de weg kunnen
houden., zorgt dat ook voor meer
veiligheid voor de weggebruikers.
Ik kan me nog een ongeluk
herinneren een paar jaar geleden op
de Kesselseweg in Helden waarbij
een auto een zwijn raakte en over
de kop vloog. Door puur geluk vloog
de wagen tussen twee bomen door
en kwam de bestuurder er met lichte
verwondingen van af. Dat soort
dingen willen we voorkomen.”
Faunabeheer Limburg is al

bezig met het opstellen van
een nieuw beleid, waarbij de
wildbeheereenheden weer
informatie van de politie krijgen
over wildaanrijdingen. “Dat beleid
had er allang moeten zijn, maar het
laat door drukte nog even op zich
wachten”, vertelt Geert. “Het staat
hoog op het prioriteitenlijstje van
de instantie en ik heb vernomen dat
ze het na de zomer weer op gaan
pakken.”
In Peel en Maas zijn
verschillende plekken waar
volgens Geert regelmatig reeën
en zwijnen worden aangereden.
Logischerwijs zijn dat de wegen
die door bosrijke gebieden lopen,
zoals de Middenpeelweg van Kessel
naar Maasbree, de Sevenumsedijk
in Koningslust/Grashoek,
de Ninnesweg in Panningen, de
Noorderbaan en de Meijelseweg in
Beringe en De Meeren in Baarlo.
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Heldense John zwaargewond in Australië

Ouders dankzij donatie op ziekenbezoek
Heldenaar John Verbruggen (31) is tijdens een vakantie in Australië zwaargewond geraakt toen zijn busje op
de oplegger van een vrachtwagen botste. Zijn vriendin Silke kon op tijd uit het busje springen, maar vooral Johns
benen kregen veel te verduren. Dankzij een doneeractie zijn de ouders van John inmiddels op weg naar hun zoon in
het ziekenhuis van Cairns.

een brandwond aan het bovenbeen.
Rechts heeft John zijn heup en bekken
verbrijzeld en het bovenbeen is totaal
gebroken. De knie moet opnieuw
gemaakt worden. Zijn onderbeen is
er slecht aan toe en moet misschien
afgezet worden. “De laatste berichten
zijn wat dat betreft positief”, vertellen
Marion en Wim, de ouders van John.
“Het onderbeen is misschien nog te
redden, bleek na de laatste operatie.”

‘Binnen tien uur
geld bijeen’
Bart Vanlier kent John al erg lang
en besloot meteen een doneeractie
op te zetten om de ouders van John
bij hem te krijgen. “Ik ben zelf ook
ooit door Australië gereisd en ik weet
hoe alleen je je daar kunt voelen. Je
bent zo ver weg van al je bekenden en
je moet alles zelf regelen. Dan is het
heel fijn als je ouders bij je zijn. Het is
natuurlijk niet goedkoop om daar te

komen, dus daarom besloot ik de actie
op te zetten. Binnen tien uur hadden
we het geld bij elkaar. Doneren kan
nog steeds, zodat John en Silke nog wat
geld hebben voor overige onkosten en
de revalidatie.”
De ouders van John vertrokken
dankzij het geld van de doneeractie
op woensdag 2 augustus richting hun
zoon. John laat weten daar heel blij
mee te zijn. “Allemaal erg bedankt
voor de lieve berichtjes en steun de
afgelopen week. Dat mijn ouders onze
kant op kunnen komen, daar zijn geen
woorden voor.” Wim en Marion vinden
het fijn dat ze naar hun zoon kunnen.
“We zijn heel dankbaar aan iedereen
die ons geholpen en gesteund heeft.
We willen ook vooral Silke heel erg
bedanken. Zij is ontzettend lief voor
hem en steunt John waar ze maar kan.
Ook zij heeft een traumatische ervaring
gehad en verdient alle steun van ons.”
Zoek op www.doneeractie.nl op
Ziekenbezoek John om te doneren.

Integraal Kind Centrum
John bij het busje (Foto: Facebook John Verbruggen)
Op Facebook vertelt John in een
berichtje wat hem en vriendin Silke
is overkomen. “Dinsdagmiddag reden
Silke en ik op een tweebaansweg toen
een vrachtwagen ons tegemoet kwam.
Helaas kwam zijn trailer dwars op onze
weghelft terecht en reden wij daar
met behoorlijke snelheid tegenaan.”
John schrijft dat zijn lichaam behoor-

lijk wat te verduren kreeg. Zo werd
zijn rechterheup tegen zijn borst aan
gevouwen, verbrandde hij zijn been
aan het motorblok en brak hij zowat
alle botten in zijn voeten en benen.
“Toen we doorrolden, kon Silke uit de
auto springen en kwam ze er gelukkig
goed vanaf.”
John moest lang wachten op hulp

en werd vervolgens met een traumahelikopter naar Cairns gebracht.
“Hier kwamen ze erachter dat ik erg
veel bloed had verloren en ik verloor twee keer mijn vitale functies.”
Op Facebook somt John daarna op
wat de uitkomst is van het ongeluk.
Links: een verbrijzelde knie, een
gebroken enkel, voet en tenen en

Gymzaal Heldense
basisschool De Liaan
verdwijnt
De gymzaal bij basisschool De Liaan in Helden verliest per
30 september zijn functie. De ruimte wordt dan door gemeente afgestaan
aan de basisschool. Die gaat de gymzaal in samenwerking met Hoera
Kindercentra gebruiken voor het realiseren van een Integraal Kind
Centrum (IKC). De gymlessen worden verplaatst naar de gymzaal van
gemeenschapshuis Kerkeböske in Helden.
De gemeente is nu nog verantwoordelijk voor het onderhoud
van de gymzaal en het verhuren
aan andere verenigingen en
particulieren. Onderwijsstichting
Prisma is eigenaar van de gymzaal.
“Door het vertrek van tafeltennisvereniging TTV Helden en het
gymonderwijs is de gymzaal structureel nog maar zes uur per week
in gebruik”, schrijft de gemeente
over het afstoten van de gymzaal.
“Gedurende de wintermaanden
is dat 7,5 uur per week. Dit komt
neer op een bezettingspercentage
van zes procent. Door de sluiting
van de gymzaal ontstaat er betere
bezettingsgraden bij de andere
sportaccommodaties.”
De zaal is bouwkundig in slechte

“De afgelopen jaren is er niet
of nauwelijks geïnvesteerd en
alleen noodzakelijk onderhoud
gedaan. Het was onduidelijk wat
de toekomst was voor deze gymzaal en ook Prisma had plannen.
Door de uitgestelde renovatie is
een krediet beschikbaar van
35.756 euro voor renovatie.”
Dat geld wordt volgens de
gemeente wellicht ter beschikking
gesteld aan Prisma om het achterstallig onderhoud op te vangen.
De materialen in de gymzaal die
nergens anders gebruikt kunnen
worden, worden te koop aangeboden door de gemeente.

Aanrijding?
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In de oude kloostertuin bij gemeenschapshuis Kerkeböske in Helden werd op donderdag 27 juli een
bijennest weggehaald. Een buurtbewoonster merkte de zwerm op en besloot de Heldense imker Wiel
Heijckers in te schakelen. “Ik wist dat hij de bijen niet zou doden, maar een mooi plekje kon geven bij
zijn eigen kasten.” Omdat het nest in een boom zat, was er hulp nodig van een kippenboer uit de
buurt, die de imker met een verreiker omhoog tilde. “Ik heb het nest meegenomen en de bijen een
plaatsje gegeven bij mijn kasten”, aldus Wiel. Een buurtbewoner noemde de samenwerking tussen de
partijen een mooi voorbeeld van het dorpsgevoel in Helden.

Krediet beschikbaar
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Samenwerken om bijen te redden
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Pilot van twee jaar vanwege taalachterstand

Taalbegeleiding voor nieuwe Nederlanders
Kinderen van statushouders hebben vaak moeite met het leren van de
Nederlandse taal. De gemeente stelt daarom 65.000 euro beschikbaar voor
een pilot in het schooljaar 2017-2018 om het taalniveau van die kinderen op
niveau te brengen. In de pilot worden taalspecialisten aangesteld die per
kind gaan kijken wat de beste manier is om het Nederlands goed onder de
knie te krijgen.
In januari vorig jaar kreeg de
gemeente signalen dat veel kinderen van
statushouders het niveau Nederlands van
de basisschool niet aankonden. De vier
onderwijsaanbieders uit Peel en Maas,
de stichtingen Kerobei, Prisma, Akkoord
po en Stichting Katholiek Basisonderwijs
Meijel, kwamen vervolgens met de pilot
op te proppen om de kinderen te helpen.
Naast de taal verbeteren, moet de pilot
er ook voor zorgen dat de kinderen goed
integreren. “Kennis van de Nederlandse

taal is een voorwaarde om volledig
te kunnen participeren in het schoolsysteem en de Nederlandse maatschappij”, zo schrijft de gemeente.
“Bij een gesprek tussen de gemeente
en schoolbesturen in juli 2016 is geconstateerd dat extra financiering vanuit
de gemeente noodzakelijk is”, aldus de
gemeente. Vooral vanwege de complexiteit van het onderwijs aan de kinderen
van statushouders, is de pilot nodig, stelt
de gemeente. “Ze hebben een relatief

grote taalachterstand, er zijn cultuurverschillen en sommige kinderen hebben
psycho-sociale problemen. Die zaken in
combinatie met de vaak grote klassen in
Peel en Maas en de grote diversiteit van

die klassen maakt het moeilijk om alle
kinderen individueel goed te kunnen helpen. Vandaar de pilot met de taalspecialisten die per kind en leerkracht kijken wat
nodig is.” De pilot moet twee schooljaren

Peel
en
Maas

gaan duren. Tussendoor worden evaluatiemomenten gepland. De kosten van de
pilot worden betaald uit de middelen die
de gemeente van het Rijk ontvangt om
integratie van statushouders te regelen.

Femke
Cobben

Ze groeiden op in Peel en Maas, maar besloten om diverse redenen de gemeente te verlaten. In de rubriek
Uit… Peel en Maas gaan we zoek naar de redenen voor het vertrek en hoe het de mensen vergaan is.
De 24-jarige Femke Cobben uit Maasbree werd geboren met een open rug en zit daarom al haar hele leven in
een rolstoel. Dat weerhoudt haar er niet van om te sporten. Het doel van Femke is om als rolstoeltafeltennisster
de Paralympische Spelen te halen in 2020. Ze woont tegenwoordig in Blerick.

WEYERS GMBH / WAREHOUSING VENLO BV
Erzeugergrossmarkt Weyers GmbH is een handelsbedrijf in
verse groente, fruit met o.a. een vestiging in Venlo (Nederland).
Onze producten worden hoofdzakelijk in Duitsland en
Oost-Europa verkocht. Erzeugergrossmarkt Weyers GmbH is
een succesvol bedrijf met goede arbeidsvoorwaarden en een
aangename werksfeer met respect voor elkaar. De filosofie van
Weyers GmbH staat voor een open en eerlijke samenwerking
tussen haar medewerkers die hun verantwoordelijkheid kennen,
zelfstandig werken en eigen initiatieven tonen.
Wij zijn per direct op zoek naar

Kwaliteitscontroleur(s) AGF
m/v (fulltime)

Wat ga je doen?

De werkzaamheden zullen plaats vinden in een dochteronderneming genaamd Warehousing Venlo BV, Venrayseweg 192,
5928 RH Venlo (adres is gelegen op Fresh Park Venlo).
Als kwaliteitscontroleur word je opgenomen in ons hoog
gekwalificeerde kwaliteitsteam. Dit team is verantwoordelijk
voor het waarborgen van de juiste kwaliteit van onze producten.
Dit houdt o.a. in het uitvoeren van controles en het juist
afhandelen van klachten.

Wij zoeken iemand:

• met ervaring als keurmeester AGF en de P-certificaten behaald;
• die stressbestendig is, flexibel, representatief, sociaal, gedreven
en met oog voor detail;
• met een flexibele werkhouding. Geen 9 tot 5 mentaliteit;
• met ervaring met computerwerkzaamheden;
• die de Duitse/ Engelse spraak redelijk onder de knie heeft;
• een teamplayer, je werkt niet alleen maar samen met je collega’s.

Wij bieden:

Een leuke en uitdagende baan binnen een jong dynamisch
bedrijf, met perspectief op een vast dienstverband en eventueel
doorgroeimogelijkheden. Wij bieden een salaris zoals in de
AGF-sector staat aangegeven en studiemogelijkheden nadat
men ervaring heeft opgedaan met alle AGF-producten.
Wij werken in een twee ploegendienst.

Spreekt dit je aan?

Herken jij je in deze vacature en wil je ons team komen
versterken stuur dan je sollicitatiebrief en CV naar
wernerbroers@weyersgmbh.de of bel voor informatie naar
Werner Broers 077-3068666.

Femke werd op 11 december 1992 in het ziekenhuis in Nijmegen geboren. Ze leed bij geboorte aan
spina bifida, een open rug. Als gevolg daarvan zit ze
al haar hele leven in een rolstoel. Toch heeft dat haar
niet tegengehouden om een normale jeugd te hebben.
“Ik ben gewoon naar de basisschool gegaan in Maasbree
en ik heb in mijn jeugd altijd getennist, gezwommen
en gedanst.” Na de basisschool ging ze naar middelbare
school Blariacum in Blerick. “Eigenlijk omdat mijn zus
daar ook heenging.” Tijdens de schooltijd sukkelde ze met
haar gezondheid en werden de sporten moeilijker om te
beoefenen. “Samen met mijn fysio heb ik toen gezocht
naar een andere sport die ik leuk zou vinden. We kwamen
uit bij tafeltennis.”

Kiezen tussen basketbal
en tafeltennis
Ze vond tafeltennis niet alleen leuk, maar bleek
er ook nog eens vrij goed in te zijn. Na zes weken bij
TTC Panningen te hebben gespeeld, schreef ze zich in voor
de paralympische talentendag van het olympisch comité
NOC-NSF. “Het ging zo goed, dat ik werd uitgenodigd voor
de selecties van basketbal en tafeltennis. Basketbal vond
ik wat te ruig, dus toen heb ik gekozen voor tafeltennis.”
Drie dagen per week traint Femke nu met haar privé
trainer Dusan Tigerman en twee dagen in de week rijdt ze
met haar eigen auto naar topsportcentrum Papendal om
daar te trainen. “Op zaterdag speel ik dan nog competitie
bij TTC Panningen of bij de Duitse bond.”
Het internationale tafeltennis voor para-atleten is
opgedeeld in 22 klassen. De klassen één tot en met
vijf zijn die van de rolstoelers, zes tot en met tien voor
staanders en vanaf elf voor verstandelijk beperkten.
Femke is ingedeeld in klasse 2. Omdat er in Nederland

niet veel tegenstanders zijn, is ze gedwongen over de
grens te kijken. “In Nederland zijn misschien drie mannen en drie vrouwen actief in dezelfde klasse als ik.
Vandaar dat ik regelmatig naar internationale toernooien
ga waar ik speelsters uit de hele wereld tref. De beste
speelsters komen vaak uit Rusland, China, Korea en Italië.”

Sponsors nodig voor
de toernooien
Femke werd onlangs nog Nederlands kampioen in
haar klasse. Vanwege dat succes mag ze deelnemen
aan het EK dat eind september plaatsvindt in Slovenië.
“Of dat echt gaat lukken, weet ik niet. Deelnemen aan
een toernooi in het buitenland kost namelijk per keer
zo’n 1.500 tot 2.000 euro. Ik doe per jaar mee aan vijf
of zes toernooien, dus je snapt wel dat dat behoorlijk
in de kosten loopt. Dat krijg ik zelf niet allemaal bij
elkaar gewerkt.” Femke is werkzaam bij Koninklijke
Visio, waarbij ze ergotherapeut is voor blinden en
slechtzienden.
In het verleden werd Femke gevraagd om intern te
gaan wonen en trainen op topsportcentrum Papendal.
Omdat ze 4,5 jaar geleden een eigen, aangepaste woning
kon betrekken in Blerick en die niet wilde opgeven,
besloot ze niet intern te gaan. “De sporters die intern zitten, krijgen voorrang en dus meer vergoed. Ik ben afhankelijk van sponsors.” Het EK heeft ze nodig om punten te
scoren voor de wereldranglijst. Femke staat nu veertiende,
maar moet nog plaatsen stijgen om haar ultieme doel te
halen: de Paralympische Spelen in Tokio in 2020. “Het zit
er in, maar dan moet ik goed presteren bij de toernooien
en die kosten dus geld.”
Kijk voor meer informatie over Femke en om haar te
sponsoren op www.femkecobben.nl
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Mysterieuze Beringse
harken van schutterij
Schutterij Sint Hubertus Beringe is verantwoordelijk voor de mysterieuze harken die dinsdagochtend 1 augustus
in heel Beringe opdoken. In verschillende tuinen werden groengele harken gevonden zonder dat bekend was
waarvoor ze dienden. De schutterij gebruikte de harken om het Bondsfeest, dat op zaterdag 19 en zondag 20 augustus gehouden wordt in Beringe, te promoten.

Tegengaan van kanaalvorming onder dijk

Dijkversterkings
proef in Baarlo
Waterschap Limburg start half augustus met een dijkversterkingsproef
bij de waterkering tussen de Vergelt en de Kwistbeek in Baarlo.
Het waterschap gaat proberen er een kunststof scherm in de grond te
brengen, dat moet voorkomen dat water en zand onder de dijk
wegspoelt.
Het onderzoek is opgezet
vanwege een veel voorkomend
faalmechanisme bij dijken,
dat piping wordt genoemd.
Hierbij stroomt water via een
zandlaag onder de dijk door, komt
erachter weer omhoog en blijft daar
staan. Daardoor kan een waterbron
ontstaan, die na verloop van tijd
zand wegspoelt, zodat er een kanaal
(pipe) ontstaat. In het ergste geval
stort de dijk in. “Dit kan gebeuren
bij hoogwater, wanneer er een groot
verschil in waterstand is tussen
de ene en de andere zijde van de
dijk”, laat een woordvoerster van
Waterschap Limburg weten.

De schutterij, die onlangs
nog knap derde werd bij het
Oud Limburgs Schuttersfeest, wilde
een ludieke actie verzinnen om het
Bondsfeest in Beringe te promoten en kwam met de harken op de
proppen. De harken hebben dezelfde
kleuren als de schutterij en zijn
een verwijzing naar het schieten

op harken wat bij een schutterij
gebeurt. Het Bondsfeest van de
bond Juliana vindt plaats op zondag
20 augustus. Twintig schutterijen en
gildes uit Noord-Limburg komen dan
naar Beringe om mee te doen aan
de optocht en prijzen te veroveren
bij het schieten. Een dag eerder
gaan zestallen de strijd aan om de

HU/BAERKE-trofee. Iedereen kan
een eigen zestal samenstellen en
opgeven voor de zaterdag. Per zestal
mogen maximaal twee actieve schutters meedoen. De deelname is gratis.
Het Bondsfeest op zondag en het
zestallenschieten op zaterdag vinden
allebei plaats bij ’t Sjutterhoehs aan
de Hoevenstraat in Beringe.

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

Onderzoeksresultaat
voor heel
Nederland
Er zijn diverse manieren
om piping te voorkomen, maar
dit kunststof scherm is volgens
Waterschap Limburg mogelijk een
goedkoper en duurzamer alternatief
dan het aanleggen van een
binnenberm of het plaatsen van een
stalen damscherm. Het kunststof
scherm is gemaakt van gerecyclede
kunststof kozijnen met kokers.
Er zijn twee uitvoeringen: een dicht
scherm of een filterscherm. In dat
laatste geval zijn er aan weerszijden
gaten gemaakt en worden de kokers

gevuld met filtermateriaal, zoals
grof zand of grind. Afhankelijk van
het waterstandverschil, de
doorlatendheid en dikte van de
grondlagen worden de schermen
tussen de drie en zes meter lang.
“Aan de buitenkant zie je er niets
van, want de bovenkant van de
schermen zitten verpakt in een
kleine binnenberm”, aldus de
woordvoerster.

Proef duurt tot
eind oktober
Het doel van deze proef is
erachter komen of het kunststof
scherm in de bodem gebracht kan
worden en op welke manier het
waterschap dit voortaan het beste kan
doen. Het is voor het eerst dat deze
techniek wordt getest. “Dit onderzoek
is daarom van belang voor het
hele land”, aldus het waterschap.
“Als het in de harde, Limburgse grond
lukt, lukt het overal in Nederland.
We hebben onder andere voor Baarlo
gekozen omdat dit een vrij gelegen
stuk grond is waar we voor zo min
mogelijk overlast zorgen.”
Waterschap Limburg begint half
augustus met de proef en verwacht
dat dit uiterlijk tot eind oktober
duurt. Als het onderzoek is afgerond,
worden alle schermen verwijderd en
brengt het waterschap het perceel
terug in de oude staat.

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.

Op het gemak langs oude
tractoren
Zo’n 20.000 liefhebbers van oude tractoren en motoren brachten op zaterdag 29 en zondag 30 juli
een bezoek aan het Internationaal Historisch Festival in Panningen. De organisatie, de Historische
Motoren en Tractorenvereniging (HMT), deelde het terrein dit jaar anders in dan voorheen en dat
leverde wat verbaasde blikken op, vertelt Karin Reinders van de organisatie. “Zelfs de mensen die hier
al voor de 38e keer kwamen, waren positief verrast door de indeling”, laat ze weten. “Ook het
Ford&Fordson-thema werd goed ontvangen. Het weer was ook nog eens goed, dus we kunnen spreken
van weer een geslaagde editie. Nu gaan we even rusten en na de vakantie beginnen we weer met de
editie van volgend jaar.”
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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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Optimistisch tot het laatste
niet moeilijk voor je naasten
gesloopt van al je krachten
bleef je op een betere dag wachten.
Begrijpen is een glimlach naar de eeuwigheid

Nel Oomen - Heussen
echtgenote van

Bartel Oomen
* Beringe, 31 maart 1942
Meijel:
Meijel:

† Helmond, 30 juli 2017
Bartel Oomen
Marga en Joop
Stan

Familie Heussen
Familie Oomen
Familie Oomen, Hof 12, 5768 RX Meijel
De crematiedienst zal worden gehouden op vrijdag 4 augustus
om 11.00 uur in de aula van crematorium Midden-Limburg,
Kasteelweg 10 te Baexem.
Mam is opgebaard in
’’Rouwcentrum van den Boom’’, Tomveld 1 te Meijel.
U kunt persoonlijk afscheid van haar nemen
op woensdag 2 augustus van 19.00 - 20.00 uur
of in overleg met de familie.

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.
T.k. jonge leghennen,
div. kleuren, alleen op afspraak.
Pubben, Ninnesweg111, Panningen
tel. 077 307 17 76.
Gezocht: nette en betrouwbare
hulp in de huishouding
voor plm. 4 uur per week. Wonend in
de omgeving van Meijel. Graag een
korte motivatie via br.o.nr. 802 sturen
naar Hallo Peel en Maas, Raadhuisstraat
168, 5981 BJ Panningen.

Gevraagd schoonmaker
voor machines met hoge druk.Voor de
avonden: ma, wo en do. Eventueel za.
Meer info www.bexbv.nl
of 077 462 81 28.
Zomeraanbieding Lekker Laeve!
3 (Proef)lessen voor € 25,00.
Info en reserveren op lekkerlaeve.nl
Tuinman gevraagd
in Maasbree.
Tel. 06 23 22 41 01.
Hulp in de tuin gevraagd.
Wie kan ons helpen bij het knippen van
de hagen? Tel. 06 43 69 43 35.

Fien Bos
Uitvaartzorg

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

Wespenbestrijding voor het
bestrijden van wespen, ratten en
andere plaagdieren, Constant Plaagdier
Preventie Panningen. 06 39 02 22 51.

www.fienbosuitvaartzorg.nl

Langs deze weg willen wij onze dank betuigen voor de
overweldigende belangstelling, in welke vorm dan ook,
tijdens haar ziekte en na het overlijden van mijn lieve vrouw,
onze fantastische moeder, schoonmoeder en heel lieve oma

Henny Cuijpers-Kurvers
Het heeft ons goed gedaan te mogen ervaren,
dat zij bij zo velen geliefd was. Een speciaal woord van dank
aan internist/nefroloog dr. Hermans, huisarts dr. L. Franssen,
kapelaan Roger Maenen en het hele team van thuiszorg
Groene Kruis voor hun geweldige inzet.
Paul Cuypers
Esther en Twan, Lyn, Fay, Levi
Patrick en Monique, Melissa, Olav, Deavun
Je gaf ons je liefde, bezorgdheid en trouw,
we hebben genoten van die jaren met jou.
We weten dat het jou ook goed heeft gedaan,
maar we zullen je missen bij het verder gaan.
Grashoek, juli 2017.

Open huis bij Aod Geluk.
Zaterdag 5 aug. open huis bij Aod
Geluk van 13:00 tot 16:00 aan de
Loosteeg 14e in panningen. Vintage,
brocante, curiosa en gerestylde
meubels. Laat jullie verrassen en kom
kijken. Groetjes Irma.
Groenten en fruit te koop.
Te koop diverse soorten groenten
en fruit o.a. aardappelen frieslanders
en verse snijbonen. Keup 4a Egchel,
ma t/m vrij geopend
van 09.00 - 16.00 uur.
Pedicure aan huis.
Bel voor informatie of een afspraak
Petra Vossen 077 462 22 04.
Appels. Nieuwe oogst appels en
pruimen. Fruitbedrijf J. v Horen
Kanaalstraat 56 Beringe.
Brocante en kringloop 50%.
Kringloop Twedde Kans en Brocante
Hal Limburg. Hele maand augustus
50% korting op alles. Open di t/m vr
12-17 zat 10-16 uur. Leukste winkel
van Limburg Speulhofsbaan 7a Meterik
(Horst a/d Maas).

Verdachte van vernielingen
Maasbree aangehouden
Een 56-jarige man uit Maasbree is dinsdag 1 augustus aangehouden door de politie Peel en Maas.
De man wordt ervan verdacht in juli meerdere auto’s in Maasbree te hebben vernield.
Volgens de politie werden in de
nacht van dinsdag 18 op woensdag
19 juli zo’n zeven auto’s bekrast.
Ook werden er banden lek
gestoken. Dit gebeurde op de
Tongerveldweg, Molenstraat,

Westeringlaan, Parallelweg,
Rutgerstraat en de Van Lommstraat in
Maasbree. Er kwamen bij de politie
elf aangiftes binnen van gedupeerde
autobezitters.
De politie stelde een onderzoek

in en arresteerde de 56-jarige
verdachte. De man werd na verhoor
weer vrijgelaten, maar er is wel
proces-verbaal opgemaakt.
Het Openbaar Ministerie besluit
verder over eventuele vervolging.

Computerproblemen?
Voorkom dataverlies, bankfraude
en andere stress. Ik zorg voor een
schone, veilige en snelle pc/laptop.
Karel Heines Baarlo. Verdere tips en
info: karelheines.nl 06 50 96 29 15.
Gevraagd chauffeur/bezorger
van aardappelproducten. Rijbewijs BC.
Tamelijk zwaar werk. Ook op zat.
Meer informatie www.bexbv.nl
of 077 462 81 28.

samen zorgen voor
een persoonlijk afscheid

Een woord, een gebaar of een kaart, het doet je goed
wanneer je iemand die je lief hebt, missen moet.

Te koop eigengeteelde gele
wasboontjes, groene spercieboontjes,
vastkokende aardappelen frieslanders,
koolrabi, prei, slasoorten
en vele soorten streekgroenten vers.
Kwekerij Brummans
Vosberg 16a Panningen.

Zorgzaam & betrokken

tel. 077-3078642
Panningen
www.janssenuitvaart.nl

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

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

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

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

Petra Steeghs
T 077 - 2061585 • Maasbree
www.arendseuitvaartzorg.nl

HALLO in Tolkamer
De drie gezusters Van de Beuken, Willemien, Narda en Mia, gaan ieder jaar een weekendje samen
op vakantie. “Dan gaan we drie dagen fietsen en wandelen”, laten de zussen weten die momenteel in
Egchel, Helden en Tegelen wonen. Ze gingen onlangs naar Tolkamer in Gelderland en tijdens een
fietstocht kwamen ze uit bij kasteel Doornenburg. Daar vindt ieder jaar een ridderfestijn plaats waar de
drie zusters even een kijkje namen.
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Vastgesteld door College van B&W

Subsidie Vorkmeer komt uit op 1,5 miljoen
Welzijnsorganisatie Vorkmeer heeft vorig jaar in totaal ruim 1,5 miljoen euro subsidie van gemeente Peel en
Maas gekregen. Dat bedrag werd onlangs vastgesteld door het College van B&W. Vorkmeer is de grootste subsidieontvanger in de gemeente.

Grand café De Sport haalt
10.000 euro binnen
Het Grand café De Sport van serviceclub Kiwanis Peel en Maas heeft dit jaar 10.000 euro opgebracht.
Het bedrag gaat naar Jeugdsportfond Limburg. Bij de avond op woensdag 26 juli werden de ploegleiders
Frans Maasen, Aike Visbeek, oud-wielrenner Steven Rooks, Tweede Kamerlid Rens Raemakers en
sportjournalist Raymond Kerckhoffs geïnterviewd door L1-presentator Sander Kleijkers en Gert Jakobs.
Na het interviewgedeelte volgde een optreden van FF Dimme. Daarna begon de veiling waarmee geld
opgehaald werd voor het goede doel. Wethouder Roland van Kessel kreeg uit handen van Kiwanis
Peel en Maas-president Roy Hillen de cheque voor Jeugdsportfonds Limburg overhandigd.

Volgens de gemeente is het
normaal dat instellingen die meer dan
50.000 euro subsidie ontvangen, pas
rond deze tijd hun definitieve bedrag
vastgesteld krijgen. “De instellingen
moeten vóór 1 mei het verzoek bij het
college indienen, die heeft vervolgens
dertien weken de tijd om het definitief
vast te stellen”, aldus de gemeente.
Bij de subsidieverlening, die vooraf
plaatsvindt, maakt de gemeente
afspraken met de instellingen. Bij de
vaststelling wordt gekeken of die
afspraken inderdaad zijn nagekomen.
“Stel dat Vorkmeer hier onvoldoende
opvolging aan zou geven, dan kan
het college de subsidie lager vaststellen dan eerder afgesproken”, aldus
de gemeente. “Vorkmeer zou dan het

bedrag terug moeten betalen.”
Het is niet zo dat Vorkmeer of
een andere instelling ongelimiteerd
subsidies kunnen indienen, waarna het
college die moet goedkeuren. “Er is
vooraf een maximaal bedrag beschikbaar gesteld aan Vorkmeer. Als zij daar
overheen gaat, zijn de gevolgen ook
voor haar. De gemeenteraad stelt in
november de begroting vast en de
subsidie aan Vorkmeer valt binnen die
kaders. Zou de uitzonderlijke situatie
zich voordoen dat binnen de programma’s geen ruimte is en het college
de uitgaven wel zou willen vergoeden,
dan legt het college dit voor aan de
gemeenteraad. Dat is bijvoorbeeld bij
het open houden van het activiteitencentrum gebeurd afgelopen jaar.”

WEYERS GMBH / WAREHOUSING VENLO BV
Erzeugergrossmarkt Weyers GmbH is een handelsbedrijf in
verse groente, fruit met o.a. een vestiging in Venlo (Nederland).
Onze producten worden hoofdzakelijk in Duitsland en
Oost-Europa verkocht. Erzeugergrossmarkt Weyers GmbH is
een succesvol bedrijf met goede arbeidsvoorwaarden en een
aangename werksfeer met respect voor elkaar. De filosofie van
Weyers GmbH staat voor een open en eerlijke samenwerking
tussen haar medewerkers die hun verantwoordelijkheid kennen,
zelfstandig werken en eigen initiatieven tonen.
Wij zijn per direct op zoek naar

Meewerkend
voorman logistiek

m/v

Wat ga je doen?

De werkzaamheden zullen plaats vinden in een dochteronderneming genaamd Warehousing Venlo BV, Venrayseweg 192,
5928 RH Venlo (adres is gelegen op Fresh Park Venlo).
Klanten, zowel intern als extern, vertrouwen op tijdige levering,
dus als meewerkend voorman heb je overzicht over alle processen,
stuur je de mensen in jouw team aan en steek je de handen uit de
mouwen wanneer het nodig is. Je werkt in tweeploegendiensten
en zorgt ervoor dat de ploegwisselingen efficiënt verlopen.

Wij zoeken:

• een enthousiast en leergierig persoon;
• met minimaal vmbo/mbo-diploma;
• die stressbestendig, flexibel, representatief, sociaal,
gedreven is en met oog voor detail;
• zonder 9 tot 5 mentaliteit;
• ervaring met computerwerkzaamheden;
• de Duitse/Engelse spraak redelijk onder de knie heeft;
• ervaring met heftruck of E.P.T. met de juiste certificaten heeft.
(Advertorial)

Succesverhaal
NLW Groep Succesverhalen zijn vaak de mooiste verhalen om te delen, neem het verhaal van
Charl van den Eertwegh. Charl kwam drie jaar geleden in dienst bij NLW en ging aan de slag bij de
Biesplanken in Horst, het stekbedrijf van NLW. Al snel was dit niet zijn enige werklocatie. Vanuit Kwekerij
de Peelkant kwam namelijk de vraag om hulp vanuit de Biesplanken bij piekmomenten op het stekbedrijf
in Meijel. Eigenaren Sandra en John: ‘’Charl is een erg flexibele kracht en een prettige persoonlijkheid om
mee te werken. Nadat hij ons vaker had uitgeholpen, vroegen wij ons af of hij niet langer kon blijven…’’
Een mooie kans voor Charl die inmiddels succesvol is ingevuld, want met veel plezier werkt Charl nu drie
dagen per week op detacheringsbasis bij de Peelkant. www.nlw.nl

Wij bieden:

Een leuke en uitdagende baan binnen een jong dynamisch
bedrijf, met perspectief op een vast dienstverband en eventueel
doorgroeimogelijkheden. Wij bieden een salaris zoals in de
AGF-sector staat aangegeven en studiemogelijkheden nadat
men ervaring heeft opgedaan.

Spreekt dit je aan?

Herken jij je in deze vacature en wil je ons team komen
versterken stuur dan je sollicitatiebrief en CV naar
wernerbroers@weyersgmbh.de of bel voor informatie naar
Werner Broers 077-3068666.
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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: Louis Keltjens.

ID GASTHOOFDREDACTEUR
NAAM

Louis Keltjens
GEBOORTEDATUM

02-02-1952
WOONPLAATS

Helden
C.V.

NLD

Voormalig directeur de Gouden Leeuw Drukkerij
en Uitgeverij, secretaris van serviceclub Kiwanis
Peel en Maas, secretaris Steengoed Peel en Maas en
bestuurslid Centrummanagement Panningen

<<<Louis<<<<<<<<Keltjens<<<<<<<02-02-1952<<<<<<<<Helden<<<

De Panningse Louis woont al jaren in
Helden met zijn vrouw Mariëlle. Samen
hebben ze twee kinderen: zoon Luc en
dochter Maud. In 1978 werd Louis directeur
van De Gouden Leeuw, dat de weekbladen
Midden-Limburg (’t Blèdje), Op den Baum,
Weekbericht voor Meijel en de Streekbode
maakte. In 2000 werd het bedrijf verkocht.
Louis kampte toen al enkele jaren met
gezondheidsproblemen wegens een autoimmuunziekte. Zijn vrouw Mariëlle doneerde
vijftien jaar geleden een nier, maar omdat
deze uitgeput is zoekt Louis naar een nieuwe
nierdonor. Louis is secretaris van serviceclub
Kiwanis Peel en Maas en Steengoed Peel en
Maas en bestuurslid van Centrummanagement
Panningen. Hij was secretaris bij voetbalclub
SV Panningen, carnavalsvereniging Kuus
Oeht Kepèl, winkeliersvereniging Panningen,
Sportraad Helden, Stichting Thyas, Industriële
Kring Helden en Stichting Dagvoorziening
Panningen.

GEPLUKT André Sieben

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.

Er is niemand die Louis Keltjens beter kent dan André Sieben uit Kessel. De twee leerden elkaar kennen tijdens de introductieweek van de
opleiding economie aan de universiteit van Tilburg en zijn ruim veertig jaar later nog steeds bevriend. André is directeur van het schoenenbedrijf
Durlinger-Shoetime uit Panningen.
Na de hogereburgerschool (hbs) ging André
naar de Universiteit van Tilburg, nu Tilburg
University. “Ik was net achttien en ging in
mijn uppie studeren”, aldus André. “Tijdens de
introductieweek kwam ik Louis tegen, die ik
oppervlakkig kende. Hij ging met vrienden uit
Panningen studeren en ik werd als Kesselnaar
meteen opgenomen in het Panningse kamp.
Sindsdien is ons contact altijd gebleven.” Louis en
André woonden samen op kamers, studeerden
samen economie en zaten allebei in het zaalvoetbalteam FC Smul’54. “Smul was destijds de
bijnaam van onze coach. Nog elk jaar hebben we
een reünie.”

Familiebedrijf
Na zijn studie vervulde André zestien maanden dienstplicht in Nederland. “In mijn diensttijd
werd mijn vader Lambert helaas ernstig ziek.

In die periode is hij ook overleden. Het was de
bedoeling dat ik pas jaren later in het familiebedrijf zou stappen, maar uiteindelijk ben ik er na
mijn dienst meteen gaan werken.” André is de op
één na jongste van het gezin Sieben uit Kessel.
Hij is geboren en getogen in Kessel, waar hij
opgroeide op de Baarskampstraat met vier zussen
en één broer. “Mijn vader, Baer van Sieben, had
een groothandel in schoenen op de Schijfweg
in Kessel. Vanuit ons huis kon hij daar via een
binnenweggetje heel gemakkelijk naartoe.”
‘Baer’ was ook wethouder en locoburgemeester
van de gemeente Kessel.
Het bedrijf van zijn vader, Sieben b.v., is nu
van Andrés broer en zonen. André: “Ik ben met de
winkels doorgegaan en ingestapt bij het bedrijf
Massaschoen, een discountketen. Dat bedrijf
was al gedeeltelijk van onze familie en werd in
1973 opgestart.” Ruim twintig jaar later, in 1994,

werd André directeur en grootaandeelhouder
daarvan. In de jaren daarna veranderde de
naam naar Shoetime. “Vorig jaar zijn we met
het familiebedrijf Durlinger gefuseerd. Sindsdien
vormen wij DSG (Durlinger Shoetime Groep)
en werk ik samen met Roger Durlinger op ons
kantoor en magazijn in Panningen, waar we sinds
2008 gevestigd zijn.”

Tijd voor ontspanning
André is al 35 jaar getrouwd met de Kesselse
Marleen. Samen hebben ze een dochter, Loes,
en een zoon, Michiel. “We hadden nog twee
kinderen, Mark en Floortje, maar die zijn we
helaas al heel jong verloren. Inmiddels hebben
we al twee kleinkinderen en nummer drie is nu
onderweg. Zowel Loes als Michiel werkt bij het
bedrijf. Onze dochter op de inkoop van Shoetime,
Michiel bij de marketing.” Inmiddels is André zijn

HALLO
Column
Vrijwilligers
Vorige week viel bij ons de
sociale gids van Helden (Dörp) op de
mat. Daarin veel info op het gebied
van welzijn en zorg. ’s Middags zag
ik op facebook dat het initiatief
Gemeenschapshuis in Kepèl haar
nieuwe website gelanceerd had,
met als subtitel: ’van en voor de
gemeenschap’.
Beide initiatieven geven aan dat er
binnen die dorpsgemeenschappen nog
steeds andere personen opstaan, die zich
op vrijwillige basis willen inzetten voor
het welzijn van de lokale bevolking.
En zij zijn niet de enigen.
Binnen onze gemeente zijn er honderden bestuurders dagelijks actief die hun
bijdrage leveren aan het verenigingsen dorpsleven. Zij investeren samen
gratis en belangeloos vele duizenden
uren van hun vrije tijd om hun club of
stichting aan het draaien te houden.
Het belang van een gezond
dorpsklimaat wordt nogal eens
onderschat. Dat klimaat vormt de echte
basis van een evenwichtige samenleving. Het verbindt de mensen en
tracht diegenen te bereiken die anders
in een uithoekje van de maatschappij
wegkwijnen. Jammer genoeg wordt het
steeds moeilijker om deze mensen te
bereiken.
Het doet mij deugd om, voor mij als
echte ‘verenigingsman’, te mogen
constateren dat er binnen Peel en Maas
alles aan gedaan wordt om het gevoel
van saamhorigheid te behouden.
En daaraan draagt de overheid terecht
ook haar steentje bij.
Louis

dagen langzaam aan het afbouwen. Hij werkt één
dag minder en werkt achter de schermen aan de
opvolging in het schoenenbedrijf. “Ik maak mij
geen enkele zorgen om mijn pensioen straks.
De tijd krijg ik dan wel om en ik kan goed afstand
nemen. Wie mij gaat opvolgen is nog even
afwachten. Het is een roerige branche waar je
lastig vooruit kunt kijken. De ontwikkelingen gaan
heel erg snel.”
Echt ontspannen doet André het liefst op
de fiets. “Veel op de gewone fiets, samen met
Marleen, of op de wielrenfiets”, vertelt hij. “Elke
zondagochtend maak ik met mijn fietsclubje wat
kilometers. Dat doen we al heel lang samen.
Inmiddels heeft ook mijn vrouw een racefiets.
Jaren geleden zijn we met vrienden naar Rome
en Wenen gefietst, dus we hebben heel wat
kilometers in de benen.” Toch hoeft het nu wat
de Kesselnaar betreft niet ver of hard. “Ik fiets het
liefst ergens waar het vlak is en hoef ook niet zo
nodig ver weg. Zuid-Limburg sla ik bij voorbaat
al over. Ik heb een enorme hekel aan bergop
fietsen.”
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Vakantietip

Moraira

Het is de favoriete plek van Louis Keltjens en zijn vrouw Mariëlle,
zowel in de zomer als tijdens de wintermaanden: het vissersdorpje
Moraira aan de Costa Blanca in Spanje. “Het had alles wat we zochten
in een vakantieplaats, dus kochten we er in 1999 met drie andere
stellen een huis”, aldus Louis.
Het kostte vier dagen, zo’n vijftien makelaars en heel wat kilometers langs de Spaanse
kust om het vakantiehuis te vinden waar de
vier stellen naar op zoek waren. Louis kocht
het huis in het Spaanse Moraira samen met
drie Panningse mede-ondernemers en hun
echtgenotes. “We wilden allemaal de vrijheid
om op vakantie te kunnen gaan wanneer we
het wilden”, aldus Louis. “Daarom kochten we
samen iets. Zo konden we de lusten en de lasten
samen delen.”

Vier stranden, heuvels
en twee havens
Moraira is een oud Spaans vissersdorpje aan
de ‘witte kust’ in de provincie Alicante. In de
beginjaren dat Louis er kwam was het nog een
rustig dorpje dat nog niet werd overspoeld met
toeristen. “Nu is het een populaire badplaats, al
is het er nog steeds gezellig. Er is het hele jaar
door iets te doen, omdat het ook een heerlijke
plek is om te overwinteren”, vertelt hij. De grotere plaats Calpe ligt in het zuiden, Dénia en
Xàbia in het noorden. Om Moraira te bereiken,
kun je vliegen op Valencia of Alicante. Vanuit
vliegveld Düsseldorf ben je er in 2,5 uur.
Wat het dorpje zo mooi maakt, is volgens

Louis de diverse
omgeving. Het dorp
heeft vier stranden bij
het centrum en een
jacht- en vissershaven. Toch vindt Louis
vooral de natuur
mooi. “Het is heel
heuvelachtig en
je vindt er mooie
bergen waar je kunt
wandelen of fietsen.
Wielrenners zie
je er ook veel. Al
komen die vooral
in de wintermaanden om te trainen.
De wielerrit Vuelta is in 2015 door Moraira
gekomen en toen zegevierde Tom Dumoulin op
de Cumbre del Sol. Ook dit jaar finisht de Vuelta
op 27 augustus op de Cumbre. In de wintermaanden raadt Louis dagtrips naar Valencia of
Alicante aan.
Inmiddels is het Spaanse vakantiehuis
verkocht. Louis: “We hebben allemaal andere
interesses gekregen en worden ook een dag
ouder. We hebben er altijd enorm genoten en
blijven zeker naar Moraira komen.”

Leven met één nier
Er is volgens Louis Keltjens nog veel onbekend over nierdonatie. Vooral hoe het is om als levend persoon één van je nieren aan iemand af te
staan. Daarom wil hij graag twee ervaringsdeskundigen aan het woord laten. Zijn vrouw Mariëlle, die 15 jaar geleden haar nier aan Louis afstond,
en zijn buurman Eric Scheres die in maart een nier doneerde aan zijn vrouw Marian.

verbeterde haar kwaliteit van leven niet”, aldus
Eric. “Ik wilde zien of mijn nier geschikt zou zijn
om te doneren.” Eric onderging dezelfde onderzoeken als Mariëlle. Zijn nier bleek een match en
in maart vond de donatie plaats. Eric: “Er zat maar
één uur tussen het uithalen van de nier bij mij
en het inbrengen ervan bij Marian. Hij doet ook
meteen zijn werk, wat ontzettend mooi was om
te zien. Marian is er meteen van opgeknapt. Haar
lichaam is door de donatie als het ware gereset.”

’Net zoveel energie
als voor de operatie’

Mariëlle, Louis, Eric en Marian
In 2000 werd ontdekt dat Louis (65) de autoimmuunziekte Wegener had. De ziekte en vele
medicatie leidden tot nierfalen, waardoor Louis
aan de dialyse moest in het ziekenhuis. “Dat is
enorm zwaar en vergelijkbaar met een marathon
lopen. Zijn gezondheid ging achteruit, waardoor
de enige andere optie nierdonatie was”, aldus
Mariëlle (62). “Daarom besloot ik: hij krijgt een

nier van mij.” Ze ging een traject in waar ze
een half jaar lang werd onderzocht, getest en
gescreend. Haar bloedgroep bleek te passen bij
die van Louis. “Ook kreeg ik vragenlijsten om te
zien of ik gezond was en mijn nierfunctie werd
getest. Het was een lang, maar heel zorgvuldig proces en uiteindelijk is mijn nier bij Louis
geplaatst.” Mariëlle kan zich het moment nog

goed herinneren dat de arts na de operatie bij
haar kwam. “De arts zei ‘uw nier plast al bij uw
man’. Dat was waanzinnig mooi.”

Buikspoelingen
Erics (55) vrouw Marian (53) werd nierpatiënt
in 2011 en was aangewezen op peritoneale
dialyse, ofwel buikspoelingen. “Maar daardoor

Er is volgens Mariëlle en Eric nog veel
onbekend over nierdonatie bij leven. “Het is
iets onbekends en mensen zien er misschien
tegenop”, aldus Eric. “Wat het je in verhouding
zelf kost, is te verwaarlozen, want het levert zo
enorm veel op voor degene die de nier ontvangt.
Alles is geweldig geregeld in het ziekenhuis en de
enorme waardering vanuit de omgeving is heel
fijn. Mijn nier doet het nu voor vijftig procent, wat
logisch is omdat het nog maar zo kort geleden is.
Maar ik merk er helemaal niets van en heb net
zoveel energie als eerst. Straks neemt mijn nier
het werk helemaal over.” Voor Mariëlle is er sinds
haar donatie ook weinig veranderd. “De nier die
ik nog heb, heeft het werk inmiddels helemaal
overgenomen. Mijn nierfunctie is slechts 8 procent
minder dan wanneer ik beide nieren zou hebben.
Je lijdt er niets van. Veel mensen beseffen het
niet, maar met één nier kun je heel goed leven.”
De gedoneerde nier van Mariëlle is inmiddels
‘op’ en dus heeft Louis een nieuwe nier nodig.
Hun dochter Maud startte daarom onlangs een
Facebookactie waarmee ze op zoek gaat naar een
nieuwe nierdonor.
Kijk voor meer informatie op
www.nierdonatiebijleven.nl en de Facebookpagina
Gezocht: nierdonor voor Louis.
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Hans Kolk wil nieuwe energie-economie

Zonnepanelen om energieneutraal te worden
In Beringe verschenen op donderdag 27 juli allerlei kartonnen borden in voortuinen. Op die borden staat
aangegeven hoeveel euro het huishouden per jaar bespaart dankzij de zonnepanelen die op het dak liggen.
De borden zijn geplaatst in het kader van Buurkracht, een initiatief van netbeheerder Enexis, om meer mensen te
interesseren voor zonnepanelen.

de gemeente energieneutraal zijn en ik
kan vertellen dat als we zo doorgaan,
dat niet gaat lukken.” Het project in
Beringe wordt georganiseerd door Peel
Energie en is gekoppeld aan het project
Peel Energie gaat in Beringe de wijk in.
Hans stuurde onlangs nog een
brandbrief naar de gemeenteraad en
het college van B&W van gemeente
Peel en Maas om zijn zorgen te
uiten over het energiebeleid van de
gemeente. “Als we zo doorgaan wat
betreft het energiebeleid, zijn we
dadelijk een derdewereldgemeente.”
Er moet nog veel gebeuren. Buurkracht
is een initiatief dat kan helpen om
mensen over de streep te trekken.”

Waarde van 8.400
kilojoule per Sunny

De borden werden geplaatst
door Hans Kolk, die vanuit
duurzaamheidscoöperatie Gloei

betrokken is bij het initiatief. “Als
mensen zien wat de zonnepanelen
hen per jaar opleveren, zorgt dat

HÉ,
‘IN PEEL
EN MAAS
HUIZENZOEKER’!

ervoor dat ze zelf misschien ook wel
panelen willen leggen. Daar gaat het
uiteindelijk allemaal om. In 2030 moet

Hans wil graag een nieuwe minieconomie beginnen in Beringe. Eentje
niet gebaseerd op geld, maar op
energie. “Het betaalmiddel wordt dan
de Sunny. Een digitale valuta die altijd
zijn waarde vasthoudt, aangezien het
de waarde gebaseerd is op kilojoule.
De waard eis 8.400 kilojoule precies de
hoeveelheid energie die een volwassen
persoon per dag nodig heeft. Dat is een
natuurkundige eenheid die overal te
wereld hetzelfde is.”

In de ideale wereld van Hans
krijgen huishoudens of bedrijven
die teveel energie produceren het
overschot uitbetaald in Sunny’s.
Met de energievaluta kunnen ze dan
diensten of producten kopen of zelfs
gemeentebelastingen betalen als de
overheid wil meewerken. “We moeten
ergens beginnen met een nieuwe
invulling van het economisch systeem,
want het huidige is achterhaald”,
zegt Hans. Het opzetten van het
Sunny-systeem kost nog wel wat
tijd. “Het moet allemaal via een
app gaan lopen waarbij zoveel
mogelijk Beringse huishoudens
zijn aangesloten, zodat er ook
daadwerkelijk iets te verhandelen
valt.” Het begint allemaal bij een dorp
waar veel energie opgewekt wordt.
“Dat is de basis van alles”, vertelt
Hans. “Er moeten zonnepanelen
liggen en de huizen moeten goed
geïsoleerd zijn. Dan is er energie
over die gebruikt kan worden in het
nieuwe systeem.”
Peel Energie houdt op zaterdag
9 september een Energiebeurs in
gemeenschapshuis De Wieksjlaag in
Beringe over het onderwerp.
Kijk voor meer informatie
over Buurkracht op
www.buurkracht.nl/beringe

Zeg dag tegen de WoonWinkel

en hallo tegen
de inloopavonden
en WoonWeken!

Van 1 april tot 1 augustus was het mogelijk om binnen
te lopen bij onze tijdelijke WoonWinkel - een zogenoemde
pop up store - in Panningen. Inwoners van Peel en Maas
én van daarbuiten wisten volop de weg te vinden naar
onze financieel adviseurs in De Pit. Ook de themadagen
duurzaam wonen, langer zelfstandig wonen en de dag
speciaal voor ZZP’ers werden goed bezocht. Maar zoals
het hoort bij een pop up store maken we nu weer ruimte
voor een andere ondernemer op deze mooie plek.

Blijf binnenlopen met je woonvragen
Uiteraard blijf je van harte welkom met je woonvragen.
Zo kun je iedere dinsdagavond vrijblijvend binnenlopen op onze
kantoren in Panningen en Heythuysen. Tijdens de WoonWeken kun
je ook op de volgende zaterdagen vrijblijvend het gesprek aangaan
over je woondromen: 23 september, 30 september en 7 oktober.
Kijk t.z.t. op www.rabobank.nl/pml voor de openingstijden op die dagen.
En een afspraak plannen kan natuurlijk altijd. Die kun je plannen op werkdagen
tussen 08.00 en 20.00 uur! Bel voor een afspraak met 0475 518 518. Graag tot ziens!

De tijdelijke WoonWinkel hebben we vol trots gerealiseerd
in samenwerking met onze klanten.

Ook de themadagen hebben we samen met klanten en relaties vormgegeven. Dank aan:
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Nieuw rond paviljoen

Bouwwerken Neptunus
op Tomorrowland
Zes bouwwerken van Neptunus Structures uit Kessel waren van donderdag 20 tot en met zondag 30 juli te zien
op het Belgische festival Tomorrowland. Het Kesselse bedrijf had één nieuwe creatie: Salacia. Een paviljoen van
30 meter doorsnee op het water.

De Kesselse firma die zich
gespecialiseerd heeft in tenten
voor evenementen en demontabel
bouwen, ontwierp het bouwwerk
speciaal voor dit festival. Het is
een rond bouwwerk van 30 meter
doorsnede en een veranderlijke
hoogte tussen de 8 en 12 meter.

“De structuur kan rondom open
blijven of met wandpanelen of
glaspanelen worden dichtgebouwd”,
aldus Neptunus. Het werk stond
tijdens het festival op enkele
drijvende platformen van de
Garden of Madness. Het paviljoen
werd Salacia genoemd, in de

mythologie de zeegodin en vrouw
van Neptunus. Naast het nieuwe
Salacia realiseerde Neptunus op
het festival ook het Freedom-stage,
de verdiepingsvloer van danstempel
Evolution, de etagehal, loungebar
LEAF op het water en een VIP-ruimte.
(Foto: Tomorrowland)

Wereldrecord ballonvaren
In het France Chambley werd op vrijdag 28 juli een wereldrecord gevestigd toen 456 luchtballonen
tegelijkertijd opstegen. Daarbij was ook de ballon van het Hotballoon Ballonteam die normaal vanuit
Beringe vertrekt. De recordpoging was georganiseerd door Mondial Air Balloons die een Amerikaans
vliegveld gebruikten als vertrekpunt. “We moesten wachten totdat het vrijwel windstil was en toen
kregen we een seintje om snel op te stijgen”, laat piloot Henri van Bommel weten. “Het gaf een
geweldig uitzicht toen we eenmaal in de lucht waren.”
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Bespreking Poll week 29

Het is goed dat sigaretten uit het zicht geplaatst worden
Zelden waren de stemmers op de poll zo eensgezind over een stelling als
twee weken geleden bij de poll van week 29. Liefst 94 procent is blij met het
plan van staatssecretaris Van Rijn om sigaretten uit het zicht te gaan plaatsen.
De staatssecretaris wil dat de sigarettenautomaten verdwijnen uit de horeca en
supermarkten en tankstations mogen de rookwaar niet meer in het zicht van
klanten leggen.
De gevaren van sigaretten zijn steeds meer in het nieuws en de overheid

is druk bezig om te zorgen dat niet-rokers geen last meer hebben van de rook.
Zo mag er op het werk en in de cafés al niet meer gerookt worden en zit een
rookverbod op het terras er ook aan te komen. Het is een goede ontwikkeling
dat kinderen niet beginnen met roken en ziektes als longkanker zo minder vaak
gaan voorkomen. Iedereen snapt waarom de overheid het doet, maar veel
rokers vragen zich af waar het eindigt. Mag je straks in je eigen tuin nog wel
een sigaret aansteken?

De Veldstraat in Baarlo moet een
30-kilometerzone worden
eens/oneens > www.hallopeelenmaas.nl

Na een aanrijding met een paaltje op de Veldstraat in Baarlo op zaterdag
22 juli gaven buurtbewoners aan dat ze de verkeerssituatie op de straat
beu zijn. Auto’s rijden vaak veel te hard en de versmallingen in de weg
halen de snelheid niet naar beneden, zo geven de buurtbewoners aan. Een
30-kilometerzone in plaats van de nu aanwezige 50-kilometerzone zou al
helpen.
50 kilometer per uur is niet erg, maar dan moet iedereen zich wel aan de
snelheid houden daar. Er hoeft niet meteen een 30-kilometerzone gemaakt te
worden, er kunnen ook meer snelheidsbeperkende zaken worden toegevoegd.

Denk aan digitale snelheidsvermelding op borden. Met wat aanpassingen is de
straat weer veilig genoeg zonder de snelheid omlaag te halen.
Aan de andere kant is de straat gewoon te smal en wonen er veel
kinderen in de buurt. De auto’s moeten langzamer rijden om ongelukken
te voorkomen. Je kunt wel allerlei versmallingen aanbrengen en
borden neerzetten, maar dat zorgt er niet voor dat de auto’s langzamer
dan 50 kilometer per uur gaan rijden. Iedereen probeert altijd de
maximumsnelheid te rijden.
De Veldstraat in Baarlo moet een 30-kilometerzone worden. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 30) > De gemeente moet de schade aan het Grashoekse vliegtuigmonument vergoeden
> eens 72% oneens 28%

Bieb tipt zomerboeken
Het is weer tijd om lekker met een boek in het zonnetje te gaan zitten. Het maakt niet uit of dat thuis in de tuin is of op vakantie aan het
zwembad, want een goed boek leest zich overal. De Bibliotheek Maas en Peel tipt boeken die niet mogen ontbreken in het vakantiekoffer, naast de
tuinstoel of op de e-reader.

De tip van Ria Peeten van de bibliotheek in Kessel

Het Rosie Project Graeme Simsion

“Het Rosie Project is een
bijzonder geestig boek over de
lotgevallen van een superintelli-

gente autist op zoek naar een levenspartner. Oftewel een oplossing van
‘het Echtgenote Probleem’, zoals de

hoofdpersoon het zelf noemt.
Professor Don Tillman, de hoofdpersoon in het Rosie Project, is docent gene-

tica aan de universiteit. Hij is een
briljante wetenschapper, maar in het
sociale leven wat minder geslaagd.
Hij heeft twee vrienden, het echtpaar Claudia en Gene. Die laatste is
ook wetenschapper aan de universiteit waar Don lesgeeft.
Don benadert alles heel rationeel en deelt zijn tijd iedere dag tot
op de minuut in. Iedereen die hem
kent weet dat hij het syndroom van
Asperger heeft, alhoewel Don zelf
niet zo ver is om dat toe te geven.
Om mislukte dates te voorkomen
en zo weinig mogelijk tijd te
verspillen, komt hij met een plan.
Hij stelt een vragenlijst op. Don ontwerpt een 16-pagina’s lange lijst
met vragen die potentiële partners
moeten beantwoorden. Lukt het
hem om zo een partner te vinden?
Het leukste aan het boek zijn
de nonchalante humoristische
observaties en opmerkingen van
Don. Het Rosie project is een
ongecompliceerd, luchtig en vrolijk
boek, ideaal voor een druilerige
vakantiedag. Het boek is bij de
bibliotheek ook verkrijgbaar in het
compacte Dwarsligger-formaat.
Superhandig voor onderweg!”

Fietsend naar
fitnesscentrum
De parkeerplaatsen bij de
fitnesscentra in Panningen zijn
iedere avond overvol.
Daarbinnen zijn dus heel wat
mensen aan het sporten die
fitter willen worden of af
willen vallen of die met een
andere reden een paar keer
per week naar de sportschool
gaan. Ik heb een fantastisch
plan bedacht om dat makkelijker te maken voor al die
mensen: in plaats van de auto
met de fiets naar de sportschool gaan.
Het klinkt simpel en logisch,
maar gezien de auto’s die op
parkeerplaatsen tot drie
bedrijven verderop geparkeerd
moeten worden, is het misschien
toch handig om mijn plan even
uit te leggen. Overigens kan er
contact opgenomen worden als
er mensen zijn die het plan niet
snappen of nogmaals uitgelegd
willen. Geen probleem, kan
geregeld worden. Wel alvast
deze disclaimer van tevoren: als
het regent, valt het plan in het
water. Maar het is nu zomer,
dus we gaan, zelfs in Nederland,
uit van mooi weer. Tijd om het
ingenieuze plan uit de doeken te
doen en honderden mensen blij
te maken als ze vandaag of
morgen weer richting sportschool trekken. Situatie nu:
mensen gaan met de auto naar
de sportschool waar eerst een
kwartier op de hometrainer
wordt gefietst om warm te
worden. Mijn geschetste situatie:
de mensen gaan met de fiets
naar de sportschool, zijn al
warm, kunnen meteen beginnen
met sporten en zijn dus een
kwartier eerder thuis. Partner
blij, aangezien het avondje
bankhangen wordt verlengd.
Sportschool blij, want meer rust
bij de hometrainers en meer
doorstroming door minder lange
aanwezigheid. Fiets blij, want
die wordt eindelijk weer eens
gebruikt. Persoon zelf blij
vanwege de trots van het
bedenken van dit geweldige
plan. Win-win-win-win-situatie.
Geen dank.
Rob
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Beperkte dienstverlening
17 augustus
Op donderdagmiddag 17 augustus is het loket Burgerzaken vanaf 13.00 uur gesloten.
Het aanvragen en afhalen van documenten, verklaringen en uittreksels (Burgerzaken) is
dan niet mogelijk. Vanaf 15.00 uur is er geen dienstverlening mogelijk vanuit Team Werk en
Inkomen, Jeugd en Zorg. De bibliotheek is normaal geopend van 13.00 tot 17.00 uur.

Veteranendag Peel en Maas
Bent u veteraan en woont u in Peel en Maas?
Zaterdag 23 september 2017 vindt onze traditionele lokale veteranendag plaats.
U bent samen met uw partner of introduce van harte welkom.
Heeft u als jonge veteraan kinderen, die zijn ook van harte welkom.
Het programma is in voorbereiding maar we kunnen alvast een tipje van de sluier oplichten:
• wij ontvangen u graag om 11:00 uur in het Huis van de Gemeente
• vanaf 13:00 uur is er een mooi informeel buitenprogramma waar u aan kunt deelnemen
• het jongste gezelschap hoeft zich niet te vervelen

Kermis Grashoek 12 t/m 15 augustus
Zaterdag 12 augustus
• 16.00 uur opening kermis door wethouder Roland van Kessel
Zondag 13 augustus
• 16.00 uur tot 18.00 uur gratis schminken voor de kinderen
Dinsdag 15 augustus
• Verrassing op kermisterrein tussen 19.00 uur en 20.00 uur

Wij wensen u fijne kermisdagen!

De officiële uitnodiging met het volledige programma volgt nog.
Reserveer alvast zaterdag 23 september in uw agenda.

Eerste huis kopen?
Kom naar het wooncafé!
Speciaal voor mensen die hun eerste stappen op
de woningmarkt willen of gaan zetten.
Wil je informatie over zaken
die komen kijken bij het kopen van
een eerste huis? Stel je vragen aan
een onafhankelijk makelaar, een
hypotheekadviseur, een notaris
en een adviseur van de gemeente.
De adviseurs van de gemeente
geven informatie over o.a. de
procedure bij grondaankoop,

de kavelwinkel en de mogelijkheden
van de starterslening. Het budget
voor de starterslening is niet onbeperkt, dit wordt jaarlijks vastgesteld.
Op dit moment is er nog budget.

Graag tot ziens op 12 september in het wooncafé in DOK6 Panningen!

Huis van de Gemeente
Wilhelminaplein 1
5981 CC Panningen

Postbus 7088
5980 AB Panningen

077 - 306 66 66
info@peelenmaas.nl

www.peelenmaas.nl

Lokaal rondje
Zoals u weet is de fractie Lokaal Peel&Maas graag onder de mensen.
Regelmatig bezoeken wij een instelling, bedrijf of vereniging om informatie in te winnen. Maar wij gaan nu ook één keer per maand op de fiets
langs de elf kernen van de gemeente Peel en Maas.
Op zaterdag 15 juli ging het eerst
naar Meijel. De eerste stop was bij de
motorcrossbaan waar we door een
bestuurslid geïnformeerd werden over
de historie en het ontstaan van de
crossbaan, maar ook over de laatste
ontwikkelingen rond de vergunning voor het organiseren van twee
kampioenschappen later dit jaar.
Daarna bezochten we de mooie groene

dagprogramma bezochten we de kern
Koningslust waar we werden ontvangen
door het Dorpsoverleg en op de hoogte
zijn gebracht van de ontwikkelingen van
de aanbouw voor de nieuwe school aan
kern Grashoek, waar wij over nieuwbouw het gemeenschapshuis De Sprunk en de
werden bijgepraat door het Dorpsoverleg. mogelijkheden van hergebruik van de
oude school die voor het dorp beeldbeOok de zonnepanelenweide kwam ter
sprake. Onder meer hoe de bouwvergun- palend is. Het was een interessante dag
ning is aangevraagd en welke impact de waar wij betrokken vrijwilligers hebben
zonneweide voor het dorp en de aanwo- gesproken. Wilt u uw verhaal kwijt of
heeft u een tip voor ons? Laat het ons
nenden heeft. Vervolgens ging het naar
weten.
Kepèlkeshof waar we van een lekkere
lunch en het mooie uitzicht vanaf het
Henk Boots,
terras hebben genoten. Tijdens het midraadslid Lokaal Peel&Maas
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135 auto’s aan start

Twintigste keer Nacht van Kessel
Ruim 135 auto’s staan zaterdag 5 augustus aan de start van de 20e nachtcross van ACC The Blue Birds uit Kessel.
De Nacht van Kessel vindt plaats op het terrein aan de Keizersbaan in Kessel.

Boekhandel Coolen-Pluijm wedstrijd

Gerard van Eijk wint
wisselbeker
Deze twintigste editie van de cross
in Kessel is de laatste cross in een reeks
van vier nachtcrossen die dit jaar worden gehouden door de clubs uit Veulen,
Baarlo, Horst en Kessel. De wedstrijden
starten op zaterdag om 16.00 uur met
de kwalificaties voor de grote nachtcross. Rond 20.00 uur begint de voor-

stellingsronde van de 85 deelnemers
die zich uiteindelijk plaatsen voor de
Nacht van Kessel. Die gaat aansluitend
van start en bepaalt wie uiteindelijk de
titel Nachtcrosskampioen 2017 wordt.
Na afloop van de nachtcross is in de
tent de afterparty. Daar vindt de prijsuitreiking plaats van de winnaars en de

nachtcrosskampioen van dit jaar. De dj’s
Giese&Luim en special guest Big Benny
vullen de avond daarna muzikaal in.
Op zondag 6 augustus wordt er ten
slotte nog gestreden in diverse klassen
voor het ASUZ kampioenschap 2017.
Die wedstrijden gaan om 11.00 uur
van start.

Negende editie

KBO op bezoek bij Jeu de
Boulesclub Baarlo
Door: Herman Stevens, Jeu de Boules Club Baarlo
Om de onderlinge band te versterken, kwam zustervereniging KBO Baarlo woensdag 26 juli op bezoek bij Jeu de
Boules Club Baarlo.

Door: hengelsportvereniging HSV De Noordervaart
Diverse vissers streden zondag 30 juli om de Boekhandel CoolenPluijm wisselbeker op visvijver De Donk in Meijel. Zoals zo vaak werd er
in de week voorafgaande aan deze wedstrijd goed vis gevangen, veertig
tot vijftif brasems waren geen uitzondering, maar zondags in de wedstrijd was het toch weer anders.
Het was Gerard van Eijk die,
daags na zijn verjaardag, eerste
werd met 9.400 gram en hierdoor
de trofee in ontvangst mocht
nemen. Tweede werd Hans Vissers
met 2.365 gram, Erwin Kirkels
derde met 7.450 gram. John Janssen

werd afgelopen weekend bij de
Limburgse selectie Feeder op het
Lateraal kanaal Limburgs kampioen
Feeder. Mark Dorssers ving nog
een schildpad van meer dan
2,5 kilo. Deze werd wel weer netjes
teruggezet in de vijver.

Jaarlijkse uitwisseling

Breetanque wint
wedstrijd van Horst
Door: Jan Vaessen, jeu de boulesclub Breetanque Maasbree
De jaarlijkse uitwisseling met Jeu de Boulesclub Horst vond donderdag 27 juli plaats bij Breetanque in Maasbree. Van JBC Horst waren
achttien leden aanwezig en van Breetanque 26 leden. Er was vooraf
besloten dat de twee best geplaatste spelers van JBC Horst de finale
zouden spelen tegen de twee best geplaatste spelers van Breetanque.

Het was voor de negende keer
dat dit toernooi georganiseerd werd
en de temperaturen waren perfect. Voor het toernooi hadden zich
48 deelnemers opgegeven, waarvan
twaalf KBO-leden en 36 JdBC-leden.
Er werd gespeeld op elf banen.
Voor de pauze speelde men twee
wedstrijden. Tegen 15.30 uur werd
gepauzeerd onder het genot van een

kop koffie en hierna werd nog één
partij gespeeld. Daarna kon toernooileider Piet Derks de stand opmaken. Als beste vier spelers met drie
gewonnen partijen kwamen Nelly
Coenen, Wiel van Lier, Henk Bruijnen
en Arna Crienen naar voren.
De finalepartij werd gespeeld
tussen Wiel en Henk tegen Nelly en
Arna. Na negen beurten kwamen

Wiel en Henk als winnaars naar
voren met een eindstand van 13-6.
Daarna kon voorzitter Henri Holtus
van de JdBC, na een dankwoord
te hebben gesproken, de prijzen
uitreiken aan de winnaars. Wiel van
Lier werd eerste, gevolgd door Henk
Bruijnen op de tweede plek, Nelly
Coenen op de derde plaats en Arna
Crienen op plek vier.

Hay Janssen, Sjak Meuwissen,
Annie Sonnemans en Martin Klerken
Na het spelen van drie wedstrijden bleken er zeven spelers te
zijn met drie gewonnen wedstrijden. De finale werd gespeeld door
Martin Klerken (3w. +33) met Annie
Sonnemans (3w. +29) van Breetanque

tegen Sjak Meuwissen (3w. +18) met
Hay Janssen (3w. +9) van JBC Horst.
Na een voorsprong van 10-0 voor
Breetanque wist het Maasbrese koppel de finale uiteindelijk te winnen
met 13-6.
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Jumping Peel en Maas

Negende concours in Kessel verreden
Kijk voor meer foto’s op
www.hallopeelenmaas.nl

Op het terrein van Stal Hendrix in Kessel vond van woensdag 26 tot en
met zaterdag 29 juli het evenement Jumping Peel en Maas plaats. Het
concours werd voor de negende keer gehouden en trok vele bezoekers en
professionele ruiters uit binnen- en buitenland.
De eerste zege van Jumping Peel
en Maas werd op naam gezet door Rob
Heijligers met Fahrenheit. Met Goanita
Hx nam Oda Charlotte Lyngvaer de
derde plek voor haar rekening voor Stal
Hendrix. Ruiter Emile Tacken won op de
eerste dag van het concours de Accon
AVM Prijs met zijn paard Waterstone.
Hij finishte 0,15 seconden sneller dan
Tim Hendrix met Jewel LVP. Jack Ansems
won de Horse Service International Prijs
met Delia B en klopte Piet Raijmakers
jr. zijn tijd met elfhonderdste seconden.
Op de tweede dag van het concours
namen twee ruiters van de Maasbreese
stal Joppen de leiding. Loewie Joppen
werd met Bianca eerste en was een
halve seconde sneller dan Johan Klein
Zieverink, die tweede werd. Op vrijdag, dag drie, werd Kevin Jochems

van Stal Thijssen eerste met Alcazar
Sitte. Het team Herefords Slagerij was
het eerste team dat de competitie
op Jumping Peel en Maas won. Tom
en Mark Martens schreven de eerste
plek op hun naam. Team Stal Yves
Houtackers, met ruiters Tim Hendrix en
Philippe Houtackers, werden tweede.
De Grote Prijs van het concours, die
op zondag werd gereden, was voor
de Duitse Christopher Kläsener die
voor een Swolgense stal uitkwam.
Teddy van de Rijt werd met Itcho van
’t Ruytershof tweede en daarmee de
beste Nederlander. Monique van den
Broek en haar paard Air Nike Z waren in
uitstekende vorm. Daarmee nam ze op
de laatste dag de Ton Hendrix Memorial
wisselbokaal mee naar huis.
(Foto’s: Jumping Peel en Maas)

Wielrenner Jac Roemerman wint NK masters

Heldense Jac blij met onverwachte
overwinning
Jac Roemerman uit Helden heeft zich op zondag 23 juli in Breda tot Nederlands kampioen gekroond bij de
masters 60+. De 65-jarige Jac wist in de laatste ronde weg te rijden uit het peloton en bleef tot op de finishstreep
het hele veld voor. Eind augustus gaat hij voor zijn derde wereldtitel op het officieuze WK in Sankt Johann in
Oostenrijk.

nen dan hier, vandaar dat ik daar vaak
fiets.”
Het trainen en meedoen aan de
wedstrijdjes doet Jac vooral om in vorm
te zijn voor het officieuze WK voor masters in Sankt Johann van 19 tot en met
27 augustus. Twee keer eerder, in 2006
en 2010, wist hij daar de wereldtitel te
pakken in zijn categorie. “Het is daar

altijd heel goed geregeld en er komen
duizenden renners op af”, aldus Jac.
“Die zijn onderverdeeld in categorieën
van vijf jaar. Dat betekent dat ik dit jaar
één van de jongsten ben in mijn categorie van 65 tot 70 jaar. Daarom heb ik
dit jaar nog een beetje harder getraind
dan andere jaren om te proberen mijn
derde titel daar te pakken.”

Meijelnaar grootste
talent VVV-Venlo
Voetbalclub VVV-Venlo heeft op donderdag 27 juli de Jan Klaassens
Award uitgereikt aan Juul Respen voor het grootste talent uit de jeugdopleiding. De 18-jarige Meijelnaar speelt sinds het seizoen 2009-2010 voor
de Venlose club en debuteerde afgelopen seizoen al in het eerste elftal.
Respen kreeg de award uitgereikt
voorafgaand aan het oefenduel van
VVV tegen Real Sociedad uit Spanje.
Hij doorliep sinds 2009 alle jeugdteams en trainde vorig seizoen regelmatig mee bij het eerste elftal van
de kampioen van de Jupiler League.
Het was voor Jac een behoorlijk
verrassing dat hij als eerste over de
finish kwam in Breda. “Ik ben me
eigenlijk voor aan het bereiden op het
WK in Oostenrijk en had dit echt niet
verwacht”, vertelt hij. “Het is ook de
eerste keer dat ik de Nederlandse titel
heb gewonnen.” Het niveau bij het
NK lag hoog, vertelt Jac. “Ik denk dat
we gemiddeld zo’n 42 kilometer per
uur reden. Die laatste ronde, toen ik
wegsprong, heb ik rond 45 kilometer
per uur gefietst. Dat is onvoorstelbaar
hard voor ons veteranen.” De koers in
Breda lag Jac op zich nog niet eens zo
heel goed. “Ik ben meer van de iets
langere koersen die zwaar zijn”, vertelt
hij. “Dus met een paar bergen erin.
In Breda fietsten we acht rondjes van

zeven kilometer. In elke ronde gingen
we twee keer over een viaduct. Bij de
eerste daarvan ben ik weggesprongen
in de laatste ronde. Ik voelde dat het
hard waaide en dat ik loskwam van het
peloton. Ik had het geluk dat de rest
van de renners twijfelde en ik weg kon
rijden. Ik heb ook niet meer achterom
gekeken tot vijfhonderd meter voor de
finish. Toen wist ik dat ik ging winnen.”

Naar Frankrijk om prof
te worden
Jac is geen beginneling in de fietswereld. Hij begon op zijn vijftiende en
had zelfs een aantal jaar het plan om
profrenner te worden. “Van mijn 18e tot
mijn 23e heb ik alles gegeven voor het

wielrennen en als een monnik geleefd
om mijn doel te bereiken. Ik heb zelfs
een jaar in Frankrijk gewoond om beter
te worden. In de koersen tot 150 kilometer kon ik goed mee en won ik mijn
ritten, maar bij langere koersen kwam
ik tekort. Dat zag ik zelf ook in en toen
heb ik mijn droom opgegeven.”
Jac bleef wel altijd doorgaan met
wielrennen en is nog steeds iedere
week een paar keer op de fiets te
vinden. Vaak gaat hij dan richting
Zuid-Limburg of de Ardennen om wat
bergjes mee te pakken. ”Ook ga ik wel
eens naar Duitsland of berggebieden als
de Dolomieten om te fietsen”, vertelt
hij. Regelmatig gaat Jac naar België
om daar mee te doen aan wedstrijden.
“Daar zijn meer koersen voor vetera-

Respen maakte zijn debuut in de
wedstrijd van VVV tegen FC Dordrecht
op vrijdag 4 november. Voor dit seizoen is de Meijelnaar toegevoegd aan
de selectie van de club die dankzij het
kampioenschap in de Jupiler League
dit seizoen in de eredivisie speelt.

Succesvolle oefening
Cavaliers Helden
Door: ruitersportvereniging De Cavaliers Helden
Voor veel ruiters van De Cavaliers uit Helden was het weekend van
zaterdag 29 en zondag 30 juli de laatste kans om nog een keer te
oefenen voor de kampioenschappen op zaterdag 5 en zondag 6 augustus.
Op zaterdagochtend nam Romee
Neefs deel aan het dressuur in De
Peelbergen. Daar behaalde ze de eerste
prijs in de klasse BC-L1. In de middag
ging ze springen op Jumping Peel en
Maas en won hier de minitour. Op zon-

dag was er dressuur voor de paarden
op De Peelbergen. In de klasse Z2 nam
Anne Pouwels de overwinning mee
naar huis met Don Johnson. In de klasse
L2 behaalde Wilke Wilms een zesde
prijs met Gaea.
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Nieuwe startlocatie
Ossefeesttoerrit
Zoals elk jaar met de Ossefeesten in Maasbree, wordt de motortocht
Ossefeesttoerrit georganiseerd. Dit jaar vindt deze plaats op zondag
6 augustus. Voor het eerst start de rit vanaf een andere locatie, namelijk
café De Pool in Maasbree.
De Ossefeesttoerrit is dit jaar
een rondje om de Duitse stad
Mönchengladbach met stukken in het
buitengebied. De lengte van de rit is
ook dit jaar weer zo’n 160 kilometer. Onderweg is het mogelijk om in
Erkelenz een hapje te eten. Later op
de route is er nog een stop bij Jüchen.
Starten kan tussen 10.00 en 12.00 uur
bij café De Pool op Dorpstraat 67 in
Maasbree. De ingang van de parkeer-

plaats, waar een deel gereserveerd is
voor deelnemers aan de toerrit, ligt
aan Op de Raam. Via de zijingang kunnen de rijders het café in. Deelnemen
aan de Ossefeesttoerrit is gratis.
De route wordt bij de start uitgedeeld
op enkele a4-tjes. Wie de route liever
op de navigatie heeft staan en dit zelf
kan maken, kan zich voorafgaand aan
de toerrit melden bij Peter Thijssen via
peter.w.thijssen@gmail.com

Buurtleden Helling ‘77

Buurtvereniging
Baarlo 40 jaar
De Baarlose buurtvereniging Helling ’77 bestaat dit jaar 40 jaar.
Dit willen de buurtbewoners samen met oud-leden vieren op zondag
24 september.

Vogels nestkasten Heldense Bossen
De nestkasten die natuureducatieorganisatie IVN Helden in mei doneerde aan camping De Heldense
Bossen, zijn bewoond. “De nestkasten zijn bedoeld voor onder andere vleermuizen, de bosuil, boomkruiper, kraai, koolmees en huiszwaluw”, aldus IVN Helden. Wiel Theeuwen maakte de kasten en
schonk deze namens IVN aan de camping, omdat die de vereniging al 25 jaar sponsort. “Zo beleven de
gasten nog meer het natuurgevoel”, aldus IVN Helden. Binnenkort worden er nog informatieborden bij
de nestkasten geplaatst, waar de leefgewoonten van de vogels wordt uitgelegd.

Springkussenfestijn
voor KiKa
Het centrum van Panningen was maandag 31 juli een hele middag één springkussenfestijn. Terwijl de kinderen
zich uitleefden, steunden ze een goed doel. De opbrengst van 1.285 euro gaat naar Ricardo Runs for KiKa.

“Het hoogtepunt van ons bestaan
is ongetwijfeld de organisatie van
de Boerenbruiloft in 1992”, aldus de
buurt. “Het onderling contact en de
verbondenheid van de buurt kreeg
door het onechte huwelijk tussen May
Driessen-Bouten en John van Meegen
een geweldige boost.”
Iedereen die in de afgelopen

veertig jaar in de buurt Helling ’77
heeft gewoond en lid is geweest of
nog lid is van de vereniging, is van
harte welkom op het feest. Het jubileum wordt gevierd met live muziek,
kleinschalige activiteiten en een
barbecue. Neem voor meer vragen
en om aan te melden contact op via
pietvanderhaas@baarlo.nl

Wist u dat…

• In september Vorkmeer weer start met de Workshop Heppie?
Kinderen & emoties. Kinderen zitten vol met emoties, die invloed
hebben op hun gedrag. Dat gedrag vinden ouders niet altijd wenselijk
en is soms lastig te begrijpen. Tijdens de workshop bieden wij
ouders volop handvatten hoe je om kunt gaan met de moeilijkste
basis emoties van kinderen. De workshop bestaat uit 3 bijeenkomsten
van 2,5 uur op 12, 19 en 26 september en vindt plaats bij Vorkmeer
Kerkstraat 32 in Panningen. Voor aanmelden of meer informatie:
Tel 077-3077350 Jeanne van de Vorst of mail veerkracht@vorkmeer.nl
• Maatschappelijk Werk van Vorkmeer gespecialiseerd is in situaties
rondom Echtscheidingen? Wanneer u overweegt te gaan scheiden
of wanneer u al gescheiden bent kunt u bij hen terecht. Gesprekken
kunnen gaan over het maken van keuzes, over de emotionele gevolgen, over de kinderen, maar ook bemiddelingsgesprekken behoren
tot de mogelijkheden. Info, advies en hulp is gratis en vertrouwelijk.
U heeft geen verwijsbrief nodig. Aanmelden kan via amw@vorkmeer.nl
of via 077-3077350 en vraag naar Maatschappelijk Werk.
Voor vragen of meer info, kijk op onze website of neem contact met ons op

info@vorkmeer.nl • 077 307 73 50 • www.vorkmeer.nl

Elk jaar worden door Thuis
in Panningen, de organisatie die
Panningen promoot, in het centrum
van het dorp verschillende activiteiten georganiseerd onder de naam
Kepèlla Cultura. Het springkussenfestijn

is daar één activiteit van. Kinderen
konden maandag een strippenkaart
kopen waarmee ze op alle luchtkussens mochten springen. Dat leverde
in totaal 1.285 euro op. De cheque
werd maandag in ontvangst genomen

door de moeder van Ricardo Geeraets
uit Panningen. Hij rent in november
de New York Marathon voor Stichting
Kinderen Kankervrij (KiKa) en wil zo
veel mogelijk geld inzamelen om de
strijd tegen kinderkanker te steunen.

Inventarisatie IVN Helden

Flora in het Vlakbroek Koningslust
De flora in het Vlakbroek in Koningslust wordt zondag 6 augustus geïnventariseerd. Het initiatief komt van
natuureducatieorganisatie IVN Helden.
Het Vlakbroek is een natuurgebied
dat door de inzet van bewoners van
Koningslust is gerealiseerd in het dal
van de Everlosebeek. Het is 35 hectare

en heeft verschillende vegetaties. De florawerkgroep inventariseert dit gebied al
vanaf 2006. Wie het leuk en leerzaam
lijkt om mee de flora te gaan inventarise-

ren, kan gratis meedoen. De werkgroep
komt om 09.00 uur bij elkaar bij de
picknickbank die te zien is vanuit de
Schenskenweg en de Slinkstraat.
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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 17

aan
Janine Hubers

Jongensof meisjes
dingen?
Vrouwenvoetbal, een echte
hype in Nederland. Vanavond
staan de Oranjeleeuwinnen in
de halve finale van het EK
vrouwenvoetbal en de oranjekoorts is losgebarsten.
Niet alleen op de tribunes zijn
de meiden actief, ook op het
veld zijn er steeds meer
vrouwen te vinden.

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Janine Hubers
14 jaar
Egchel
Het Bouwens

Wat voor reis zou je ooit willen
maken?
Ik zou een wereldreis willen maken
samen met mijn zus. Ik zou allerlei
mooie plekjes op de wereld willen
ontdekken, bijvoorbeeld Australië.
Ik heb al vaker leuke reisjes
gemaakt met ons gezin.
Als je ervoor kon kiezen om voor
altijd één bepaalde leeftijd te
hebben, welke zou dat dan zijn?
Ik zou dan graag 18 jaar willen
zijn. Dan mag je alles legaal doen
zoals autorijden, maar je bent
tegelijkertijd toch nog jong. Ik kijk
er naar uit om over een paar jaar
eindelijk 18 te zijn.
In welke bestaande film zou je
zelf willen spelen?
Er zijn twee films waarin ik graag
zou willen spelen. De eerste is Harry
Potter. Want het lijkt wel allemaal
nep, maar als je in de film speelt
is het denk ik heel echt. Ik zou
dan graag Harry Potter zelf willen
spelen. Ook lijkt het mij super leuk
om in de film Twilight te mogen
spelen. Ik heb beide films vaak
gekeken.

Als je elke willekeurige fictieve
persoon zou kunnen zijn, wie zou
je dan kiezen?
Ik zou dan Batman of Harley Quinn van
de Suicide Squad willen zijn. Je kunt
je echt inleven in die personen en
ze doen gedurfde dingen, dat vind ik
interessant. Ik ben iemand die wel van
avontuur houdt.
Welk verhaal vertelt je familie altijd
over jou?
Toen ik klein was, liep ik vaak weg.
Mijn ouders moesten mij daarom
vaak zoeken. Ik was ooit eens in een
kledingwinkel en mijn vader moest
even op mij letten. Toen mijn moeder
terugkwam van het kijken naar kleding,
had ik een ‘brandje geblust’. Er was
echter helemaal geen brand, maar toch
had ik de brandblusser opengezet.
Wat is de laatste foto die je hebt
gemaakt?
Dat is een foto van muzieknoten voor
mijn keyboard. Sinds ongeveer twee of
drie maanden probeer ik zelf muziek te
maken. Ik leer mij dit zelf aan via bijvoorbeeld filmpjes op YouTube. Ik heb
vroeger ook blokfluit gespeeld, maar
nu luister ik voornamelijk naar muziek
of speel ik op mijn keyboard.
Heb je een verborgen talent?
Ja, ik speel handbal en speel dus op
mijn keyboard. Ik handbal nu ongeveer
vier jaar bij Targos Bevo Hc. Ik heb een

leuk team, de meiden in het team zijn
allemaal erg goede vriendinnen van mij.
Heb je een bijnaam?
Van mijn zus heb ik de bijnaam masi
gekregen, dat is zus in het Indonesisch.
Een vriendin van mij noemt mij ‘Kroket’
of ‘Kroketprobleem’. We waren een
keer een Duitse radiozender aan het
luisteren en verstonden toen het woord
‘kroketprobleem’. Sindsdien noemen
wij elkaar zo. Daar kunnen we altijd
wel om lachen.
Wie is je grote voorbeeld?
Ik heb twee grote voorbeelden: mijn
zus en mijn nicht. Ze staan heel dicht
bij mij. Mijn nicht doet alles waar ze zin
in heeft en dat bewonder ik. Met mijn
zus kan ik het heel goed vinden, we
hebben vrijwel nooit ruzie. Als we ruzie
hebben, dan gaat het om kleine en
onnozele dingen.
Wat is je favoriete sociale medium?
Instagram en Snapchat zijn mijn favoriete sociale media. Op Snapchat kun
je grappige foto’s naar elkaar sturen
zonder dat de ander het kan opslaan.
Op Instagram kun je foto’s plaatsen die
iedereen kan zien.
Wat vind je belangrijk in een
vriendschap?
Ik vind het belangrijk dat je vrienden
betrouwbaar zijn en dat je er alles
tegen kunt zeggen. Ik heb een paar
vriendinnen waar ik écht alles tegen

kan zeggen. Een aantal zitten er bij
mijn in de klas en eentje zit er bij mij in
het handbalteam. Ik zie ze dus vaak.
Als je een topsporter zou zijn, waar
zou je dan heel goed in willen zijn?
Ik zou goed willen zijn in handbal.
Ik ben fan van het Nederlands Dames
Handbalteam, zij kunnen heel goed
handballen. Zelf train ik twee keer in
de week en hoop ik uiteindelijk net zo
goed te worden als hen.
Als je een dier was, wat zou je dan
zijn?
Ik zou een hond of een kat willen zijn.
Als kat ben je vrij en kun je doen wat
je wilt. Een hond is dat ook, maar loopt
niet overal rond. Ook kunnen honden
super snel rennen. Zelf heb ik ook huisdieren: een hond en twee katten.
Hoe wil je graag dat anderen jou
zien als ze je voor het eerst
ontmoeten?
Ik hoop dat ze mij betrouwbaar, lief en
leuk vinden. Ik denk dat mensen deze
indruk wel van mij hebben.
Festival of discotheek?
Ik vind festivals altijd heel leuk. Het ligt
er wel aan met wie je op het festival
bent. Als je een paar keer bij een
discotheek bent geweest, is het leuk
om naar een festival te gaan. Dit geldt
ook andersom. Het laatste festival waar
ik geweest ben was de Zwarte Cross,
dat was echt heel leuk.

Dansen is voor meisjes,
voetbal is voor jongens. Dat is de
gang van zaken die een aantal
jaar geleden voor vrijwel
iedereen gewoon was. Er waren
vrijwel geen meiden op het
voetbalveld te vinden.
Een meisje dat voetbal speelde,
was gewoonweg een uitzondering. Dat is tegenwoordig wel
anders, want voetbal is ook
voor meiden enorm populair.
Zo blijkt wel bij het EK vrouwenvoetbal dat dit jaar in Nederland
wordt gehouden. De tribunes
stromen vol om de Oranjeleeuwinnen aan te moedigen.
Op internet las ik dat het
aantal vrouwelijke leden van de
KNVB, de voetbalbond, met
meer dan 30.000 is toegenomen
in vijf jaar. Dat vind ik een goed
teken. Het moet niet ‘raar’ zijn
om een zogenaamde jongenssport te doen. Dit geldt ook voor
jongens die bijvoorbeeld aan
ballet of een andere soort dans
doen. Het is vreselijk om te zien
dat zo’n kinderen in sommige
gevallen gepest worden. Ze zijn
volgens sommigen ‘anders’ of
niet stoer genoeg, alleen omdat
ze doen wat ze écht leuk vinden.
Dat is toch juist stoer?
Jezelf blijven is belangrijk.
Ik heb bewondering voor de
mensen die zich niks van
anderen aantrekken en doen
wat zij zelf willen. Van alleen
maar de menigte achterna
lopen, word je niet altijd even
gelukkig.
Janique
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Tentfeest beleeft 57e editie

Rowwen Hèze grote headliner Ossefeesten
De grote headliner van de Maasbreese Ossefeesten is dit jaar Rowwen Hèze. De band uit America komt op
vrijdag 11 augustus in de tent op het Kennedyplein in het dorp. Tijdens de andere dagen van het evenement dat vijf
dagen in twee weken behelst, komen onder meer Mental Theo, Die Powerhosen, coverband Mr. Williams en Ponies
Galore optreden. Het is de 57e editie van de Ossefeesten.

Het oudste tentfeest van
Nederland heeft een line-up die alle
kanten uitgaat qua muziekstijlen.
“Dat is ook logisch”, vertelt Loek Huijs
van de organisatie. “Rowwen Hèze is
een grote naam waarbij we de tent
wel volkrijgen, maar de kunst is om
ook de andere dagen een aantrekkelijk
programma samen te stellen. Er zijn
maar weinig mensen die alle vijf de
dagen komen. Door te variëren in
muziekstijlen, krijg je ook elke avond
ander publiek.”

Traditionele ossendag
op zondag
Het programma begint op zaterdag
5 augustus met optredens van de
bands Ponies Galore en SPOT!. Een dag
later is de traditionele ossendag
waar de bezoekers van de os aan
het spit kunnen proeven waar het
evenement de naam aan ontleent.
In Ôs Kingerdörp kan de jongste
generatie genieten van onder meer
luchtkussens, bioscoop en een eigen
feesttent. Optredens in de grote tent
zijn er ’s middags van De Maaskapel
en Guido van de Schintaler en ’s
avonds van Die Powerhosen.
Na de zondag volgen er twee
dagen rust waarna het programma
op woensdag 9 augustus wordt
voortgezet met de tribute-avond.
De groep Wannabe laat hits horen
van girlbands en Mr. Williams brengt
een tribute aan de zanger Robbie

Williams. De twee artiesten zijn
afkomstig uit de regio.

‘Extra scherp bij
Rowwen Hèze’
Vrijdag 11 augustus is de grote
dag met headliner Rowwen Hèze.
Bij optredens van de band wordt
vaak met bier gegooid, maar daar
houden ze bij de Ossefeesten altijd
wel rekening mee. “We hebben
geen extra bescherming voor de
apparatuur dit jaar”, aldus Loek.
“We hebben wel vaker bands waarbij
met bier wordt gegooid, dus we
letten er ieder jaar wel op. Natuurlijk
zijn we wel extra scherp dat er niks
gebeurt, want als ze beginnen, is
het vaak chaos. We verwachten dat
het wel goed komt.” Het wordt de
vijfde keer dat Rowwen Hèze op de
Ossefeesten staat. De eerste keer
was in 1988, toen de band nog niet
doorgebroken was.
De man die een dag later
naar Maasbree komt, doet qua
naamsbekendheid niet onder
voor Rowwen Hèze: Mental Theo.
De dj maakte in de jaren 90 furore
met zijn happy hardcore-muziek.
“Een heel ander thema dan de
live-bands, maar daarmee spreken
we weer een ander groot publiek
aan”, aldus Loek. Naast Mental Theo
komen ook de dj’s DAANI en Paul
van de Laar langs voor de laatste
dag van de Ossefeesten.

Route een verrassing

Dagfietstocht KBO
Kessel
KBO Kessel houdt op dinsdag 8 augustus een dagfietstocht vanuit
Kessel. Iedereen die zin heeft in een dag fietsen, mag hieraan meedoen.
De organisatie heeft een route
gevonden met voldoende tussenstops
en een gezamenlijke lunch. Deze is
voor eigen rekening. Waar de fiets-

tocht precies heen voert, is nog een
verrassing.
De fietstocht start om 10.00 uur
vanaf het kerkplein in Kessel.

Avond met film, theater en chansons

Ode aan de Peel
in Meijel
Streekmuziek, theater en film zijn de ingrediënten van het evenement
Ode aan de Peel dat vrijdag 11 augustus plaatsvindt in het park achter
gemeenschapshuis D’n Binger in Meijel. De avond wordt georganiseerd
door Stichting Brink en Wiek Lenssen Filmprodukties.
Het programma van dit culturele
evenement is opgezet rondom de
bioscoopfilm Portretten uit de Peel
van de Noord-Limburgse filmmaker
Wiek Lenssen. Op het Limburgs Film
Festival werd hij dit jaar bekroond
met de prijs voor Beste Lange Film.
Ode aan de Peel vindt plaats in de
open lucht.
In het Meijelse park worden de
bezoekers bij aankomst ontvangen
met een optreden van chansonnier
Arno Adams, die het lied Heimwee

noa de Piël speelt. “En terwijl het
daglicht langzaam dooft, komen
geheimzinnige mythische Peelwezens
als Witte Wieven, Peelreuzen en ronddolende Romeinen tevoorschijn die
de theatrale vertellingen van Frans
van de Pas bevolken”, aldus de organisatie. Daarna begint de film.
De avond begint om 20.00 uur
en eindigt om 23.00 uur. Reserveren
kan via wieklenssen@home.nl of telefonisch via 0478 69 10 06 tot vijftien
minuten voor aanvang.
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Een thuis op vakantie Kroatië
Je helemaal thuis voelen kan ook op vakantie. HALLO brengt verschillende vakantiehuisjes en hun eigenaren in
beeld. Of dat nu een huis op wielen is, een vakantiehuisje in Nederland of een appartementje in het buitenland.
De Baarlose Ben Cox en zijn partner Ine hebben een vakantiehuis in Kroatië.

Vakantiecolumn

Heerlijk zomer
In de zomer valt er veel te genieten. Van lekker veel buiten zijn,
fiets- en wandeltochten maken, werken in de tuin, vakantie vieren
tot je uitsloven op de tennisbaan. Buiten spelende kinderen in de
speeltuintjes in de buurt of bij de fontein op het dorpsplein.
Gezelligheid op volle terrassen en tientallen fietsen op de stoep bij
de ijssalon, de fietsvierdaagse en de jaarmarkt. Leven in de
brouwerij!
En overal de vrolijke klanken
van de laatste zomerhits. Mensen
genieten in de open lucht op de
stranden, ze bouwen zand- en
luchtkastelen, bezoeken allerlei
zomerevenementen en gaan uit
hun dak bij de opzwepende
muziek op een van de talrijke
festivals. Ook bij cabrio’s gaat het
dak eraf.
Die zomer zorgt voor een goed
humeur. Het daglicht maakt ons
energieker. In die zomer wordt de
accu opgeladen om er weer een
winter tegenaan te kunnen.
Door de afwisseling van de jaargetijden ervaren we de charme van
elk seizoen. Er valt veel te
genieten als de natuur weer tot
leven komt in de lente, van de
zon en warmte van de zomer, het
kleurenpalet van de herfstbladeren en het witte winterlandschap.
De zomer geeft mensen de
rust en de energie om uren in de
wachtrij te kunnen staan in een

pretpark, om contacten te leggen
met wildvreemde mensen op een
camping, hun levensverhaal te
delen en te bouwen aan nieuwe
vriendschappen. Talrijk zijn
ongetwijfeld de dierbare herinneringen aan vakantieliefdes.
Merkwaardig vind ik het als de
temperatuur in het voorjaar voor
het eerst stijgt tot achttien graden
en het warm aanvoelt. Als na een
hittegolf de temperatuur daalt tot
achttien graden voelt dat als
koud. Tijdens een rondreis door
Ierland, kregen wij als cadeau tien
dagen een voorjaarszonnetje en
slechts een paar druppels regen.
Dat bleek volgens onze gids in
Derry uitzonderlijk te zijn.
Doorgaans regent het er twee
keer per week: één keer vier
dagen lang en één keer drie
dagen achter elkaar.
The sun is shining and so are
you!
Koen Verstappen

Nieuw Urban-evenement
in Panningen
In Panningen staat op zaterdag 23 september een nieuwe evenement
op de planning: Urban Statement. Zoals de naam al doet vermoeden,
staat het feest in het teken van urban-muziek. Het wordt georganiseerd
door Prime Events, bekend van het hardstyle-evenement Vigorous Indoor.
Urban Statement vindt plaats in DOK6 in Panningen.
Verschillende rappers en dj’s uit
de regio komen naar Panningen voor
het nieuwe evenement. Volgens de
organisatoren is Urban Statement
uniek in de regio. “Nog nooit kwamen
zoveel bekende namen in Peel en

Maas samen”, aldus de organisatie.
Artiesten die langskomen zijn Mula-B,
Josylvio, Giocatori en Kevin. De dj’s
DeepCrash en Allunii maken de lineup van het evenement compleet.

In het dorpje Tisno aan de
Dalmatische kust in Kroatië ligt Villa
Benina, het vakantiehuis van de
Baarlose Ben Cox en Ine. Het vakantiehuis, bestaande uit vier appartementen,
is gelegen op een helling en op slechts
een paar stappen van zee. De dichtst-

bijzijnde stad is Sibenik, dat op zo’n
25 kilometer afstand ligt. De stad Split
ligt op zo’n anderhalf uur rijden.
“Tien jaar geleden wilden Ine en ik
op vakantie gaan met de boot. Ine was
eerder in Joegoslavië geweest en zei dat
het een geweldig gebied was om met de

Duurzaam
wonen en
ondernemen?

boot te varen”, vertelt Ben. Hij is ondernemer en zat jarenlang in de botenbranche. Destijds vond er een grote botenshow en -beurs plaats in Split. “Ik kende
een aantal mensen in de branche die uit
Kroatië kwamen, maar nog niet in het
echt had ontmoet. Ine en ik besloten
naar die beurs toe te gaan. Eenmaal in
Split werden we verliefd op de streek.”
In hun zoektocht naar een locatie
waar ze hun vakantie door konden
brengen, liepen ze tegen Villa Benina
aan in de plaats Tisno. “Dat hebben
we uiteindelijk gekocht”, aldus Ben.
“Het was een prachtige villa, maar
bleek veel te groot voor ons tweeën.
We besloten er appartementen van te
maken die we konden verhuren. En dat
bleek een succes.” Nu, bijna tien jaar
later, verblijven er nog elk jaar veel
gasten uit Nederland, Duitsland en
Oostenrijk. “Presentator Beau van Erven
Dorens heeft zijn vakantie een keer hier
doorgebracht, wat ook erg leuk was.”
Hoewel Ben en Ine nog steeds
in Baarlo wonen, proberen ze zo
veel mogelijk in Kroatië te zijn.
Ben: “Dan verblijven we zelf ook in
het huis. Want het is natuurlijk erg
leuk om contact te kunnen hebben
met de gasten.”

Ik doe met
je mee

Huub van Helden uit Haelen doet mee met Leudal Energie
"Leudal Energie streeft ernaar om in 2020 20% van alle huishoudens in Leudal te
voorzien van lokaal geproduceerde duurzame energie. Als
duurzaamheidspartner helpen wij hen om deze ambitie te realiseren."

Maak kennis met Leudal Energie op www.rabobank.nl/pml
Een aandeel in elkaar
Op de foto van Har Geenen (links) en Wim Geelen (rechts), Leudal Energie en in het midden Huub van Helden, Rabobank
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Kienmiddag

Nacht van Kessel Kwalificaties
Nachtcross

Tijd: 13.30-16.30 uur
Organisatie: KBO Beringe
Locatie: gemeenschapshuis De Wieksjlaag Beringe

Kepèlla Cultura Sunday Sound
Tijd: 15.00-18.00 uur
Organisatie: Thuis in Panningen
Locatie: centrum Panningen

Tijd: 16.00 uur
Organisatie: ACC The Blue Birds
Locatie: crossterrein Keizersbaan Kessel

Varkensfeesten Maasbree Stormt
Tijd: 17.00-01.00 uur
Organisatie: KVW Mafbeheer en Mafcentrum
Maasbree
Locatie: Mafcentrum Maasbree

Nacht van Kessel Nachtcross en
feestavond

Ossefeesten Guido vd Schintaler en
Die Powerhosen

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: ACC The Blue Birds
Locatie: crossterrein Keizersbaan Kessel

Tijd: 18.00-01.00 uur
Organisatie: Ossefeesten Maasbree
Locatie: Kennedyplein Maasbree

Kepèlla Cultura Openluchtbioscoop

Ossefeesten Ponies Galore en SPOT!

Tijd: vanaf 21.00 uur (na zonsondergang)
Organisatie: Thuis in Panningen
Locatie: café Momus Panningen

Tijd: 20.30-02.00 uur
Organisatie: Ossefeesten Maasbree
Locatie: Kennedyplein Maasbree

vr
04
08

Kepèlla Cultura Friday Night Live

za
05
08

Repair café

Tijd: vanaf 17.30 uur
Organisatie: Thuis in Panningen
Locatie: centrum Panningen

zo
06
08

Tijd: 09.30-11.30 uur
Locatie: Durnééve, Oppe Koffie Meijel

Kepèlla Cultura Kunst op Straat
Tijd: 11.00-17.00 uur
Organisatie: Thuis in Panningen
Locatie: centrum Panningen

Inventarisatie flora Vlakbroek
Tijd: 09.00 uur
Organisatie: IVN Helden
Locatie: verzamelen bij picknickbank Slinkstraat/
Schenskenweg Koningslust

Ossefeesttoerrit Rondje
Mönchengladbach
Tijd: start tussen 10.00-12.00 uur
Locatie: start bij café De Pool Maasbree

ma
07
08

Kepèlla Cultura Cirque du Kepèl

di
08
08

Dagfietstocht KBO Kessel

wo
09
08

Kepèlla Cultura Zomerweekmarkt

Tijd: 13.00-17.00 uur
Organisatie: Thuis in Panningen
Locatie: centrum Panningen

Tijd: 10.00 uur
Organisatie: KBO Kessel
Locatie: start Kerkplein Kessel

Tijd: 09.00-16.00 uur
Organisatie: Thuis in Panningen
Locatie: Markt Panningen

Crosswedstrijd ASUZ kampioenschap 2017

Ossefeesten Wannabe en Mr.
Williams

Tijd: 11.00 uur
Organisatie: ACC The Blue Birds
Locatie: crossterrein Keizersbaan Kessel

Tijd: 20.30-02.00 uur
Organisatie: Ossefeesten Maasbree
Locatie: Kennedyplein Maasbree

Optreden Compenééj met Evi
Geraets

Ossefeesten Ôs Kingerdörp en De
Maaskapel

Tijd: 13.30-16.30 uur
Organisatie: Muziek onder de Toren
Locatie: Raadhuisplein Panningen

Tijd: 12.00-18.00 uur
Organisatie: Ossefeesten Maasbree
Locatie: Kennedyplein Maasbree

do
10
08

Kepèlla Cultura Openluchtbioscoop
Tijd: vanaf 21.00 uur (na zonsondergang)
Organisatie: Thuis in Panningen
Locatie: Raadhuisplein Panningen

Nieuwe dirigent Jos van de Rijt

Böhmische Klänge neemt afscheid van
Theo Verhaegh

Blaasorkest Böhmische Klänge heeft op zaterdag 29 juli afscheid genomen van dirigent Theo Verhaegh. Bij het concert tijdens Muziek onder de Toren op het Raadhuisplein in Panningen kreeg de nieuwe dirigent, Jos van de Rijt uit
Deurne, het stokje symbolisch overgedragen van Theo.
Het orkest was blij met de grote
opkomst voor het concert. “Onder
enorme belangstelling hebben we met
weemoed afscheid genomen van Theo

en onze nieuwe dirigent Jos omarmd”,
laat Wiel Geurts namens Böhmische
Klänge weten. Het overdragen van het
stokje gebeurde na de pauze van het

concert. “De dirigeerstok werd symbolisch overgedragen onder de belerende
woorden van Theo Verhaegh: ‘Het is
geen toverstokje’.” Vervolgens werd

Theo door het publiek beloond met
een staande ovatie “De middag stond
bol van de muzikale kippenvelmomenten”, aldus Wiel. De nieuwe dirigent
Jos maakte in het verleden al verschillende keren deel uit van Böhmische
Klänge als flügelhoornist. Hij heeft zijn
opleiding genoten aan het Arnhemse

conservatorium. Verder is hij actueel
dirigent van Krajovjanka en het reünieorkest Van Heutz Den Bosch. De benoeming was zelfs voor veel muzikanten
een verrassing, laat Wiel weten.
Böhmische Klänge is een gelegenheidsorkest van muzikanten uit de regio die
samen Böhmische muziek maken.
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Kerkberichten
Vincentiusparochies
Parochie Beringe
Misintenties NL21 RABO 0141939583
El Jacobs-Sturme Peelstraat 39
T 077 307 17 88 s.jacobs39@ziggo.nl
Kerkdiensten
Zondag 6 augustus
H. Mis 09.30 uur
Woensdag 9 augustus
H. Mis 09.00 uur sacristie
Overleden: To Stammen-Koopmans,
97 jaar

Parochie Egchel
Misintenties NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
T 077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 6 augustus
Geen H. Mis
Zondag 13 augustus
H. Mis 11.00 uur

Parochie Grashoek
Misintenties NL24 RABO 0141910526
A. Cruijsberg T 077 307 52 93
Spreekuur in kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.

Cluster MKBE
Parochie Maasbree
Misintenties NL58RABO0131001973
Pastorie Dorpstraat 4 T 077 465 12 19
E par.aldegundismaasbree@hetnet.nl
W www.parochiemaasbree.nl
Kerkdiensten
Vrijdag 4 augustus
Eerste vrijdag van de maand.
Vanaf 09.00 uur wordt de H.
Communie gebracht bij zieken en
ouderen.
Zondag 6 augustus
H. Mis: 11.00 uur.
Lectoren: Mevr. Elly Gooren - Dhr.
Harrie Jans
Zang: Dameskoor
Intenties:
Petronella Vaessen. Maria Peeters en

Kerkdiensten
Zaterdag 5 augustus
H. Mis 19.00 uur t.i.v. de zieken van
onze parochie

Parochie Helden
Misintenties NL61 RABO 0120795094
pastorie Rochusplein 3
T 077 3071488,
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur
donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
Vrijdag 4 augustus
De H. Communie wordt
thuisgebracht 09.00 uur
Zondag 6 augustus
H. Mis 10.00 uur - samenzang t.i.v.
overl. fam. Hendricks-Rutten; Dorine de
Vries-Geelen (coll); uit dankbaarheid
v.w. een 60-jarig huwelijksjubileum;

Kerkdiensten
Zaterdag 5 augustus
H. Mis 17.30 uur t.i.v. Wies
Caelers-van Geleuken (coll/
verj.) Harrie Caelers en Peter
Caelers; Uit dankbaarheid leden
verzetsbeweging 1945 (gest.
jaardienst)
Zaterdag 12 augustus
Geen H. Mis

Parochie Meijel

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

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 3 augustus
H. Mis 09.00 uur t.i.v. alle
parochianen
09.30-10.00 uur Stille Aanbidding
Zondag 6 augustus
H. Mis 11.00 uur - herenkoor t.i.v. Wim
van Oostaijen en Pop v. Oostaijen-de
Wert (gest.jaard); Tinus Basten en Tina
Basten-Thijssen (gest. jaardienst);

overl. familie Peeters-Hermans-Haenen.
Cornelia Blonk (verjaardag). Wiel
Lintjens (verjaardag), Mina LintjensJacobs en kleinzoon Wilco (jaardienst).

Mededelingen:
Onze oprechte deelneming. aan de
familie Timmermans met het overlijden
van jullie broer John.

Parochie Kessel

Parochie Baarlo

Gezinsbijdrage NL39RABO0125305311
Pastorie Dorpstraat 13 T 077 462 12 65
E lajverhaag@parochiekessel.nl
Kerkdiensten
Zaterdag 5 augustus.
19.15 uur. Voor Pierre Hanssen vanwege de verjaardag. Jaardienst voor
Funs Vervoort en overleden familie.
Woensdag 9 augustus.
9.00 uur H.Mis voor de zieken.
Zaterdag 12 augustus.
19.15 uur. Overleden familie EngelenBeeks. Jaardienst voor Jan Timmermans.
Jaardienst voor Pierre Vervoort. Ruut
Peeters vanwege zijn verjaardag.

Misintenties NL31RABO0103903976
Pastorie Markt 3 T 077 477 12 75
E pastoor@parochiebaarlo.nl
W www.parochiebaarlo.nl
Kerkdiensten
Zondag 6 augustus
9.30 uur H. Mis.
Zeswekendienst Grit Beurskens-Smits
en voor Jo Beurskens
Jaardienst Petronella Niessen.
Jaardienst overl. ouders Peeten-v.d.
Velden en fam.
Jaardienst Harry Meerts en voor overl.
ouders Willem Meerts en Grada MeertsPouwels en Josephina Meerts.

Parochie Koningslust

Jan Strijbos (coll);
Jo Stemkens (jaardienst en
verjaardag); Maria Vossen-Simons,
Paul Vossen, zoon Jan, zoon Albert
en Elisabeth Naus; uit dankbaarheid
Maandag 7 augustus
Stille Aanbidding 18.30 uur
Rozenkrans 19.00 uur
Dinsdag 8 augustus
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen,
aansluitend koffiedrinken
Donderdag 10 augustus
H. Mis 09.00 uur t.i.v. alle
parochianen
09.30-10.00 uur Stille Aanbidding

t.i.v. Piet Janssen en To Janssenvan der Linden en zoon Sjraar;
Ouders Frencken-Crommentuyn en
ouders Hermans-Frencken (gest.
jaardienst); Sie Janssen-Zeelen
(coll) en Herm Janssen
Zondag 6 augustus
Doopviering in dagkapel 14.00 uur:
Flore van Leijden
Doopviering in dagkapel 15.00 uur:
Timo Kersten
Zondag 6 augustus
H. Mis kapel Missiehuis 10.30 uur

www.vincentiusparochies.nl

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
Vrijdag 4 augustus
De H. Communie wordt
thuisgebracht
Zaterdag 5 augustus
Geen H. Mis in de Groenling.
H. Mis 19.00 uur - samenzang

Donderdag 10 augustus
8.30 uur H. Mis.
Mededelingen:
Vrijdag 4 augustus
vanaf 9.00 uur wordt de H.Communie
gebracht bij zieken en ouderen thuis.
Zaterdag 5 augustus
17.00 uur Gebedsdienst in
Verzorgingshuis Ter Borcht.
Overleden: Mien Zeetsen-Hermans, 87
jaar, VerzorgingshuisTer Borcht.

Parochie Kessel-Eik
Misintenties NL41RABO0125300522
Misintenties 25,L. Timmermans T 077 462 16 78
Kerkdiensten
Zondag 6 aug
9.30 uur H. Mis - Pastoor Kallen.
Jaardienst Luc Berben en Lena BerbenDerkx

Pastoor Peter van der Horst
077 307 14 88 | 06 21 20 21 18
pet.horst@home.nl
Kapelaan Roger Maenen
077 466 18 50 | 06 12 92 28 34
roger.maenen@ziggo.nl
Kapelaan Piet Houben
06 57 58 75 06
phjhouben@onsbrabantnet.nl
Kerkbestuur | 077 307 14 88
kerkbestuur@vincentiusparochies.nl
Misstipendium zon- en feestdagen
€ 25,00 | door de week € 10,00

Zondag 13 aug
9.30 uur H. Mis
Zeswekendienst Jan Heymans.
Mededelingen:
De fancy-fair vind plaats op 9 en 10 sept.
Administrator (pastoor):
deken de Graaf Woutering
077 398 14 16
a.degraafwoutering@rkhorst.nl
Maasbree/Baarlo:
kapelaan te Boekhorst
077 477 12 75 | 06 52 29 66 46
kapelaan@parochiebaarlo.nl
Kessel/Kessel-Eik:
pastoor Verhaag
077 462 12 65 | 06 50 69 45 07
Kerkbestuur:
secretaris Arno Houwen
077 462 17 50
houwenarno@gmail.com

De ingezonden brieven, die worden gepubliceerd in alle media-uitingen van HALLO Horst aan de Maas, bevatten maximaal 350 woorden en worden met naw-gegevens geplaatst. De redactie behoudt het recht om deze in te korten. Ook kan zij brieven weigeren die te lang zijn, te laat
binnenkomen, geen nieuwe feiten bevatten of een racistische en/of grievende inhoud hebben. Ook moet de brief zakelijk van toon zijn. Er worden geen bijdragen opgenomen die elders zijn aangeboden of die reageren op wat in andere media wordt gesteld. De redactie neemt hier geen deel
aan de discussie en de brievenrubriek kan niet als rectificatie-instrument worden gebruikt.

Ingezonden brief

Schakelkasten oppimpen
In onze gemeente staan veel grijze, lelijke schakelkasten, verdeeld
over alle kerkdorpen. Bijna allemaal zijn ze ‘beschilderd’ met kreten
of onleesbare teksten. Dit zijn geen sieraden voor de buurt en gemeente.
Dat is jammer, want een kleurrijke schakelkast die een glimlach op
je gezicht kan toveren draagt bij aan
een gezellige en prettige leefomgeving. Het zou een verfraaiing kunnen
worden van onze dorpen.
Zo’n kast kan worden gepimpt
met een foto, een gedicht, tekening
of een humoristische tekst. Dichters,
(kunst)schilders, schrijvers en
tekenaars kunnen aan de slag gaan
en hun beste beentje voorzetten.
Dit alles zou onze dorpen meer kleur

kunnen geven. Uit diverse doelgroepen
uit de hele gemeente zouden mensen
benaderd kunnen worden, die aan het
werk kunnen gaan met een ontwerp.
Het nutsbedrijf, de eigenaar van de
schakelkasten, of de gemeente zouden
natuurlijk moeten willen meewerken
aan de uitvoering van dit idee. Politieke
steun is vanzelfsprekend onontbeerlijk
hierbij. Ik ben benieuwd of dit idee
omarmd zal worden.
Gérard van Oyen,
Kerkstraat 15 Panningen

Tummers

Enthousia st,
ga stvrij & betrouwbaar!

KOELEN & VRIEZEN

INRUILACTIE!
!
K
E
E
W
E
T
S
T
LAA

Kortingen tot wel € 400,- bij inruil van uw oude vrijstaande koelkast of vriezer!

NO FROST!

NO FROST!

349,-

699,-

1099,-

INRUILKORTING

INRUILKORTING

INRUILKORTING

-/GRATIS
BEZORGD!

74,NU

-/-

275,-

204,-

GRATIS
BEZORGD!

NU

-/-

495,-

GRATIS
BEZORGD!

Vrieskast / GSN29EW30

Vrieskist / WH 2010
t" tMJUFSt4OFMWSJFTGVODUJF
t%FLTFMNFUUFHFOHFXJDIU NBLLFMJKLUFPQFOFOFOUFTMVJUFO
t&MFLUSPOJTDICFEJFOCBBSEJTQMBZWPPSFYUSBHFCSVJLTHFNBL
t I Y C Y E DN

304,NU

795,-

Amerikaanse koel-vriescombi / RS7557BHCSP

t" tMJUFStWBL MBEFO
t/P'SPTUWPPSLPNUJKTWPSNJOH POUEPPJFOJTOJFUOPEJH
t&MFLUSPOJTDIFUFNQFSBUVVSSFHFMJOH
t I Y C Y E DN

t" t,PFMHFEFFMUFMJUFS WSJFTHFEFFMUFMJUFS
t(FÕOUFHSFFSEFJKTFOXBUFSEJTQFOTFSt5XJO$PPMJOH1MVT
t/P'SPTUWPPSLPNUJKTWPSNJOH POUEPPJFOJTOJFUOPEJH
t I Y C Y E DN

PHILIPS DEALS!
199,99

74,99

49,-

119,*

279,99

169,-

SENSEO KOFFIEZETAPPARAAT / HD7804

STOFZUIGER MET ZAK / FC8721

AIRFRYER / HD9240

t;FUUXFFLPQKFTLPGmFCJOOFOFFONJOVVU
t0OEFSEFMFOWBBUXBTTFSCFTUFOEJH

t)PHFTUPGPQOBNFPQFMLTPPSUWMPFS

t(F[POEFSGSJUVSFO HSJMMFO CBLLFOFOCSBEFO[POEFSPMJF

t"DUJFSBEJVTNt)&1"mMUFS

* Na € 30,- refund via Philips

t#FSFJEJOHTDBQBDJUFJU LHt0OEFSEFMFOWBBUXBTTFSCFTUFOEJH

Afbeeldingen kunnen afwijken. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

www.eptummers.nl
Horst
Hoofdstraat 25
5961 EX Horst
T. 077-3983021

Tegelen
Engerstraat 2
5931 EL Tegelen
T. 077-3738511

Panningen
Markt 121
5981 AA Panningen
T. 077-3071300

Heythuysen
Dorpstraat 82
6093 ED Heythuysen
T. 0475-440353

Roermond
Schaarbroekerweg 28
6042 EJ Roermond
T. 0475-425262

Echt
Zuiderpoort 68
6101 KA Echt
T. 0475-319595

Al onze winkels zijn
elke zondag geopend!
Roermond: 11.00 - 17.00
Overige vestigingen: 12.00 - 17.00

