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Elfen, freaks
en draken in Maasbree
De Maasbreese jeugd was van maandag 31 juli tot en met zaterdag 5 augustus in Eftelingsferen. Het thema van de jaarlijkse Kindervakantiewerkweek (KVW) was vanwege
het 55-jarig jubileum namelijk 5 x Elfteling. De deelnemende kinderen, ruim vijfhonderd in totaal, werden een week lang vermaakt met allerlei spellen in het teken van het
grootste pretpark van Nederland. Op locaties zoals het Ravotterrein, Anderrijk en het Sprookjesbos gingen de kinderen los. Ze kregen hulp of moesten juist strijden tegen onder
meer elfen, freaks en draken. Op de foto probeert een groep te voorkomen dat ze tot freak worden omgetoverd door de opdrachten te vervullen die de freaks hen geven.
De organisatie ondervond vooral op de laatste dag, zaterdag, wat hinder van de regen, maar door de afsluitende lunch naar binnen te verplaatsen, werd dat probleem
opgevangen. (Foto: Mediateam KVW Maasbree)

Fipronil-schandaal merkbaar in Peel en Maas

Ei-schandaal zorgt voor hoop extra werk
Al enkele weken houdt het fipronil-schandaal Nederland in zijn greep. Eieren die besmet zijn met het gif
zijn uit de schappen gehaald en vernietigd en honderdduizenden kippen zijn gedood. Distributie- en verwerkingsbedrijf Cootjans Eierhandel uit Baarlo en het pluimveebedrijf van Udo Koch uit Koningslust zijn niet getroffen door
het gif, maar hebben wel last van de heersende onrust.
De Nederlandse Voedsel- en
Warenautoriteit (NVWA) publiceerde
onlangs een lijst met 138 codes op
haar website om consumenten te
waarschuwen eieren met die code
niet te eten en deze weg te gooien.
De eieren met die codes zijn afkomstig uit de groep van 180 bedrijven
waarnaar onderzoek is gedaan door
de NVWA, een vijfde van alle pluim-

veehouders in Nederland. Het gehalte
van de schadelijke stof fipronil zou
in die eieren zodanig hoog zijn, dat
het consumeren van meer dan twee
eieren gevaarlijk voor de gezondheid
kan zijn. De gifstof is door het bedrijf
Chickfriend uit Barneveld gebruikt in
een pesticide tegen vlooien, mijten
en teken zoals bloedluis, terwijl dit
verboden is. Fipronil mag niet gebruikt

worden bij dieren die bestemd zijn
voor de voedselketen, zoals bij kippen
het geval is. In grote hoeveelheden
kan het gif schade toebrengen aan
nier, lever of schildklier. Van welke
pluimveehouderijen de besmette
eieren afkomstig zijn, is niet bekend
gemaakt.
Cootjans Eierhandel uit Baarlo
kreeg geen vervuilde eieren binnen.

“Al onze eieren zijn schoon”, vertelt
directeur Geert Cootjans. Zijn bedrijf
houdt zich bezig met het sorteren,
verpakken en distribueren van eieren.
Deze zijn afkomstig uit heel Nederland
en worden vervoerd naar diverse
grote supermarktketens in Limburg en
naar regionale verkooppunten in de
provincie. “Het is fijn om te weten dat
wij niet getroffen zijn”, aldus Cootjans.
“Maar we hebben er in zoverre wel
last van, dat onze klanten liever
gisteren dan vandaag wilden weten
of onze eieren veilig waren. We hebben monsters laten onderzoeken in

het laboratorium en rapporten op
laten stellen om te bewijzen dat wij
niets met het gif te maken hebben
gehad. Dat kostte ons enorm veel
geld en extra administratief werk.”
De export van eieren naar Duitsland
ligt momenteel helemaal stil, vertelt
Cootjans. “Daar hoeven ze op dit
moment helemaal geen Nederlandse
eieren meer. Ook fabrieken waar
eieren verwerkt worden tot poeder
bijvoorbeeld, zijn niet zo happig meer
op het afnemen. Dat knelt heel erg.”
Lees verder op pagina 05
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Piet Houben nieuwe kapelaan in Panningen

‘Mensen blijven een rustpunt nodig hebben’
Panningen heeft sinds 1 juli een nieuwe kapelaan. Piet Houben (62)
werd geboren in Hunsel, groeide op in Nederweert-Eind en was voorheen
werkzaam in de gemeente Stein. Hij vertelt over zijn overplaatsing naar
Panningen, het veranderende geloof en het nog steeds teruglopende
kerkbezoek. “De kerk brengt de rust die veel mensen nodig hebben.”
Houben wist al vanaf jonge leeftijd
dat hij zich thuis voelde in de kerk en
meer had met geloof dan anderen in
zijn omgeving. “Er daalde een rust over
me neer als ik in de kerk kwam. Veel
andere kinderen konden hun aandacht
er niet bij houden tijdens de mis, maar
ik luisterde altijd aandachtig. Ik was
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‘erbij’, zogezegd. Waarom het priesterschap mij riep, kan ik niet beantwoorden. Ik beschouw het als een roeping.
Het is een geheim van Onze Lieve Heer
zelf.” Hij ging op zijn 24e het seminarie
in en was pastoor en kapelaan in de
gemeente Stein, voordat hij in juli naar
Panningen kwam. Houben gaat zich
vooral bezig houden met het contact
met de mensen. “Daarom ben ik ook
eerder ‘teruggegaan’ van pastoor naar
kapelaan. Dat was te veel regelen en
vergaderingen voorzitten en dergelijke.
Een rol als kapelaan past beter bij mij.”

‘De kerk is vaak
negatief in het nieuws’
De rust die Houben zelf ervaarde
en nog steeds ervaart bij het binnenkomen in de kerk, is iets wat hij ook
regelmatig terug ziet komen in een
nieuwe generatie gelovigen. “In de
kerk zitten nu vaak nog alleen ouderen
die van vroeger uit al kwamen. Daarna
komt een generatie die mede door de
media wat negatief beïnvloed zijn en
dus vaak geen goed gevoel bij de kerk
hebben. Denk aan de misbruikschandalen en de discussies over euthanasie
en abortus. Mensen krijgen mijns
inziens eenzijdige berichtgeving vanuit
de media en vormen zo een mening
die misschien niet al te positief is. Het
is voor de kerk zeer moeilijk geworden
om positieve berichtgeving te genereren. Het komt tegenwoordig vooral
neer op verdedigen en praten over de

fouten, in plaats van de goede dingen
laten zien. De jongere generatie staat
daar anders in en draagt die vooroordelen veel minder mee.”
Dat gaat volgens Houben niet
leiden tot een grote toestroom van
jongeren. Zij zoeken iets anders dan
hun ouders. “Ik verwacht dat individuen voor zichzelf op zoek gaan naar
rust”, legt hij uit. “Ze kunnen zich niet
meer vinden in de huidige, vluchtige
maatschappij en wenden zich dan tot
een herkenbaar instituut: de kerk.
Ik heb onlangs nog een vrouw van
22 gedoopt die er zo over dacht.”
Zelf trekt Houben zich ook wel eens
terug om weer de basis van zijn geloof

terug te vinden. Dat is wel eens nodig
om opgekomen twijfels aan te pakken.
“Natuurlijk twijfel ik wel eens over
zaken”, vertelt hij. “Dat hoort erbij.
Zonder twijfel kun je niet geloven.
Daarom is het goed om af en toe een
moment van rust te pakken en mezelf
er weer aan te herinneren waarom
ik priester ben geworden, waarom ik
geloof en wat ik belangrijk vind in het
geloof.”

Respect en
rechtvaardigheid
Veel mensen in Peel en Maas zijn
opgegroeid met het katholicisme en

kregen er ook les over op de basisschool. Er gaan tegenwoordig stemmen
op om kinderen geen geloof aan te
leren totdat ze zelf kunnen beslissen. Kapelaan Houben denkt dat de
katholieke invloed op basisscholen
geen kwaad kan en zelfs goed is.
“Kinderen worden aan alle kanten
beïnvloed”, vertelt hij. “Door religies,
atheïsten en de wetenschap. Dat is
geen probleem, maar waarom zou het
christendom daar geen onderdeel van
mogen uitmaken?”, vraagt hij zich af.
“De kerk leert kinderen rechtvaardig te
zijn, mensen te respecteren en elkaar
lief te hebben. Zijn dat zaken die niet
thuishoren bij kinderen?”
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Opmerkelijke geschiedenis van een ‘overzees’ deel

Een stukje Kessel aan de andere kant van
de Maas
De gemeente Peel en Maas strekt zich uit van de Peel in Meijel tot aan de Maas in Kessel. Toch klopt dat
niet helemaal. Aan de andere kant van de Maas ligt namelijk een klein stukje Kessel. De bijna 5 hectare grond op
de ‘Beeselse’ kant is nu akkergebied, maar was voorheen moeras. Het stukje Kessel kent een bijzondere
geschiedenis.

bizar. “Om volgens de regels officieel
eigenaar te worden, was nogal wat
tamtam nodig”, vertelt Ton die de
regels in oude documenten wist op te
sporen. “De toekomstige heer moest
een kar met mest, twee voerlui en
getrokken door vier of zes paarden naar
het gebied sturen om het te ‘bevaren’,
of in bezit nemen. Dat ging overigens
niet in stilte. De schout en verschillende
schepenen en vrijwel de volledige
Kesselse en Reuverse bevolking stond
te kijken naar het tafereel.”
De kar moest tussen het oude land
en het nieuwe stuk grond stil gaan
staan en de twee voerlui moesten
vervolgens brood eten en wijn drinken.
“En iedereen moest kunnen zien dat ze
het deden”, gaat Ton verder. “Zo kon er
geen misverstand over bestaan van wie
het stuk land zou worden. Na het eten
ging de kar zes of zeven keer het stuk
rond en werd hij midden op het land
neergezet. Daar namen de voerlui nogmaals een maaltijd tot zich en uiteindelijk namen ze de paarden mee terug
naar Kessel. De kar moest vervolgens
zes weken in het land blijven staan.”

Kar wegtrekken
besliste over eigendom
Amateurhistorici Har Timmermans
en Ton Hendricks zijn helemaal thuis
in de Kesselse historie. Zij kennen de
800-jarige geschiedenis van het stuk
grond. De vorm, een halve cirkel, is
ontstaan doordat de Maas in vroegere tijden niet zo recht liep als nu.
“De Weert, zoals het gebied heet, was
een eilandje en aan de Reuverse kant
daarvan stroomde toen de hoofdstroom
van de Maas”, vertelt Har. “De Maas
was nog niet zo gekanaliseerd als
nu en kende verschillende stromen
met eilandjes in het midden.” Op een

gegeven moment kwam de toenmalige
hoofdstroom droog te staan en ging
de Maas een nieuwe weg. De Weert
werd een droog gebied, geschikt voor
weiland en akkers.
Op een overgebleven eilandje in
de Weert werd een toren gebouwd,
die eigendom was van de graven van
Kessel. “Daar moesten boten die voorbij
kwamen tol betalen aan de graaf”,
vertelt Ton. Die toren verdween echter
weer en ergens in de zestiende eeuw
kwamen er twijfels over het eigenaarschap van het gebied. De schepenbank

van Kessel maakte daar een einde aan.
Het gebied was namelijk 200 jaar eerder, rond 1330, officieel in het bezit van
de Kesselse graven gekomen, zo gaven
zij in een akte aan.

Een mestkar,
twee voerlui en
zes paarden
De manier waarop de Kesselse heer
het in eigendom kreeg, was voor die
tijd normaal, maar klinkt nu redelijk

Gereedschap ter waarde van duizenden euro’s

Weer inbraak
gereedschapsbedrijf Baarlo
Voor de tweede keer in vier dagen tijd is het gereedschapsbedrijf HD-Tools aan de Kieënweg op het bedrijventerrein in Baarlo het doelwit geweest van een inbraak. De eerste inbraak vond plaats op woensdag 2 augustus en
de tweede keer was op zondag 6 augustus. Het bedrijf heeft de beelden van de ramkraak van zondag op Facebook
gezet.
Bij beide inbraken werd gereedschap meegenomen door de daders.
Op de beelden is te zien dat de
daders op zondag net na 23.15 uur
in een matzwarte Volkswagen Golf
kwamen aanrijden. Ze sloegen eerst
een ruitje in van een auto die voor de
ingang geparkeerd stond om die aan
de kant te kunnen zetten. Vervolgens
ramde de Golf de rolpoort voor
de ingang van het bedrijf, waarna
de daders naar binnen gingen.
Ze namen volgens de politie voor
duizenden euro’s aan gereedschap
mee en vluchtten daarna richting de
Napoleonsbaan.
“We denken dat het dezelfde
daders zijn als woensdag, maar dat

wordt nog onderzocht”, vertelt een
medewerker van het bedrijf. “Het is
volgens ons dezelfde Golf als woensdag.” De manier van inbreken verschilt wel tussen de twee inbraken.
“Woensdag hebben ze het raam in de
rolluik kapot gemaakt en een klein
gat gecreëerd. Daar konden ze alleen
kleine spullen door aangeven. Zondag
zijn ze met de auto door de rolpoort
heen gereden”, aldus de werknemer.

Tweede inbraak
in vier dagen
Naar aanleiding van de eerste
inbraak besloot HD-Tools de beveiliging al op te schroeven en na

de tweede keer is dat nogmaals
gebeurd. “We zijn al begonnen met
nieuwe maatregelen nemen, zodat
het niet nog een keer gebeurt.”
De medewerkers van het bedrijf zijn
aangeslagen. “Je voelt je machteloos
en minder veilig. Het is heel vervelend allemaal. Daarom hebben we
besloten de beelden online te zetten
om zo te proberen de politie wat te
helpen met hun onderzoek. Iedere
hulp voor hen is mooi meegenomen.”
De politie is bezig met het onderzoek. Informatie melden kan door te
bellen naar 0900 88 44, via een privéberichtje naar Politie Peel en Maas op
Facebook of door anoniem te bellen
naar 0800 70 00.

Na die zes weken volgde de
ultieme uitdaging voor de voerlui.
De paarden moesten de kar weg kunnen trekken zonder dat die vast kwam
te zitten. “Heel Reuver en Kessel liep
weer uit voor die gebeurtenis”, vertelt
Ton. “Als de kar in beweging kwam,
was het stuk bevaren en in bezit van
de heer van Kessel. Kwam hij niet

vooruit, dan was de claim niet geldig.”
Het wegrijden stond er symbool voor
dat het land klaar was om gebruikt te
worden. Het lukte de Kesselse voerlui
en het stuk grond kwam in handen van
de heer, zo noteerde de schepenbank
in een akte. “Een heleboel symboliek,
maar zo ging dat in die tijd”, aldus Ton.
In de honderden jaren daarna veranderde de Maas van richting en werd
het moeras akkerland en het bleef
Kessels grondgebied. Har: “Aan de wal
rond het stuk is nog goed te zien dat
het ooit een arm van de Maas was,
maar voor de rest is het tegenwoordig voornamelijk maisgrond.” Er lag
vroeger nog een berg op het stuk,
De Kniënsberg in de volksmond, maar
die werd rond 1960 geëgaliseerd.

Welkomstborden van
carnavalsvereniging
In de jaren 80 probeerde Provincie
Limburg bij een herindeling het stuk
aan gemeente Beesel te geven, maar
die herinrichting ging uiteindelijk niet
door, weten Har en Ton nog. “Volgens
mij zit gemeente Beesel er niet meer
op te wachten. Het stukje land zorgt
nog voor wat ludieke acties, zoals de
welkomstborden die de Kesselse carnavalsvereniging De Kevers er begin dit
jaar neerzette, maar voor de rest heeft
het weinig waarde.”
Maar moet het stuk volgens Har
en Ton niet ooit naar gemeente Beesel
gaan? “Gewoon laten liggen”, zeggen
de twee. “Zo blijft het een prachtig
stukje historie. Anders hadden we dit
verhaal niet kunnen vertellen.”

04

nieuws

10
08

Giftige wolk bij plantenkwekerij Baarlo

Lekken salpeterzuur was ongevaarlijk
voor omgeving
Het lekken van salpeterzuur bij plantenkweker Grow in Baarlo en de daardoor ontstane giftige dampen op
zaterdag 5 augustus, zijn niet gevaarlijk geweest voor de omgeving. De hoeveelheid materieel waarmee de
hulpdiensten uitrukten en het advies om ramen en deuren dicht te houden, waren uit voorzorg, zo laat Veiligheidsregio Limburg Noord weten. Er raakte niemand gewond bij het incident.

Een woordvoerster van de
Veiligheidsregio laat weten dat de
omgeving inderdaad weinig gevaar
heeft gelopen. “Omdat er weinig
bekend was toen de melding binnenkwam, zijn de hulpdiensten met veel

materieel uitgerukt. Dat is standaardprocedure. Er is gehandeld naar de
informatie die bekend was.” De
gifwolk, goed waarneembaar vanwege
zijn geelbruine kleur, werd door de
brandweer bestreden met een

N
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waterkanon. “Het geluk was dat het
ook regende”, aldus de woordvoerster.
“Daar was de brandweer bij gebaat en
het heeft de bestrijding gemakkelijker
gemaakt.” Eigenlijk zou een gespecialiseerd bedrijf de zuurvaten leegpom-

pen, maar de brandweer deed dat
uiteindelijk zelf.

Chemische reactie
met metalen beugel
In totaal lekte er zo’n 150 liter
salpeterzuur. Hoe dat precies kan, is
nog onduidelijk. “We vermoeden dat
er een haarscheurtje is ontstaan in één
van de twee vaten die er staan”, vertelt
Fred van Hezel, directeur van Grow.
“Op vrijdag zijn de vaten bijgevuld door
een specialistisch bedrijf en misschien
is toen te veel salpeterzuur in de vaten
gestopt of een gaatje ontstaan. Dat zijn
slechts vermoedens. In ieder geval
heeft een vat salpeterzuur gelekt en
dat heeft waarschijnlijk gereageerd met
de metalen beugel waarmee de vaten
op de plek worden gehouden. Daardoor
ontstond een giftige damp. De wolk
was relatief klein en dus niet heel
gevaarlijk voor omwonenden. Ik heb er
zelf vijftig meter vandaan gestaan en
dat was veilig volgens de brandweer.
Het gevaar was dus niet heel groot.”
De vaten werden vrijdag al
bijgevuld, maar pas op zaterdagochtend
werd de giftige wolk ontdekt door een
medewerker van Grow. “Om 06.00 uur
zijn er werknemers gestart, maar zij
waren actief in een ander gedeelte van
het bedrijf”, vertelt Van Hezel. “Eén van
hen kwam rond 06.30 uur in de hal

waar de salpeterzuurvaten staan en zag
een wolk boven de installatie hangen.
Hij heeft meteen de brandweer gebeld
en de deuren van de hal opengezet.”
Salpeterzuur wordt gebruikt in
kunstmest.

Vaten vullen om
gaatje te zoeken
Het gaspakteam van de brandweer
meldde rond 07.30 uur dat het milieu
en de omgeving geen gevaar liepen.
Bij het overpompen van het zuur even
later kwamen salpeterdampen in de
lucht, waardoor de Veiligheidsregio
besloot aan de bewoners in de buurt
van de kwekerij het advies te geven
ramen en deuren gesloten te houden.
De Napoleonsbaan Noord werd tijdelijk
afgesloten vanwege de brandslangen
die over de weg lagen. Iets na 14.30
uur werd de weg weer vrijgegeven.
De installatie, twee salpeterzuurvaten van 1.500 liter, de lekbak die
eronder hangt en de leidingen, zijn
inmiddels verwijderd, aldus Van Hezel.
“Daar komt een nieuwe installatie voor
in de plaats. We hebben de leeggepompte vaten teruggekregen van de
brandweer, zodat we ze kunnen vullen
met vloeistof om te kijken of er niets
uitloopt. Dan weten we beter wat er
gebeurd is. We houden het in ieder
geval voor nu op een technisch defect.”

Halvering uitstoot fijnstof en geur als doel
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VarkensGilde noemt
uitstootplan LLTB moedig
De Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB) wil samen met Limburgse veehouders de uitstoot van veehouderijen halveren om in de toekomst te kunnen voldoen aan de milieunormen. Dat is nodig, maar ook haalbaar,
volgens LLTB-voorzitter Léon Faassen. Het Varkensgilde Peel en Maas vindt het een moedig plan.
Het plan kwam tot stand na een
overleg tussen bestuurders uit de
dierlijke vakgroepen van de LLTB
en bestuurders van LLTB-afdelingen
van de zes Peelgemeenten, waaronder Peel en Maas. “Er zijn stevige
discussies gevoerd, maar er was
duidelijk draagvlak en commitment
bij onze leden voor deze aanpak.
De veehouders willen ermee aan de
slag”, aldus bestuurslid Mark Tijssen
van de LLTB.

Het is goed dat ze
hun nek uitsteken
VarkensGilde Peel&Maas noemt
het moedig dat de LLTB de uitstoot wil
halveren. “Zij zijn de belangenbehartiger van de agrarische ondernemers en
het is goed dat ze hun nek uitsteken
voor hen”, laat het varkensgilde
weten. “Wij hebben hier verder geen
mening over. We zijn niet voor, maar
ook niet tegen. De wet is de basis en
daar moet naar gehandeld worden.
Elke ondernemer ontwikkelt zijn
bedrijf graag, dus het is goed dat dit
onderwerp zo actief wordt opgepakt.”
Het gilde ondersteunt het plan van de

LLTB om open te zijn en blijven over
ontwikkelingen in de veehouderij en
te laten zien dat er gewerkt wordt aan
oplossingen om zowel de veehouder
als de omgeving tevreden te stellen.

Voldoen aan eisen
voor nieuwe
vergunningen
Voor veehouders is door de
gemeente vastgesteld hoeveel fijnstof,
ammoniak en geur er mag worden
uitgestoten. Veel ondernemers zijn dan
ook verplicht de nieuwste luchtwassers te installeren en zo aan de eisen
te voldoen, voordat ze toestemming
krijgen om een nieuwe stal te bouwen
of deze uit te breiden. Toch blijft de uitstoot van intensieve veehouderijen een
gevoelig punt binnen Peel en Maas. Al
sinds 2015 voeren drie ondernemers
in Meijel strijd over de uitbreiding van
varkensstallen aan de Peelweg. Twee
glastuinders vrezen voor stankoverlast en aantasting van hun producten
wanneer de stallen worden uitgebreid.
De eigenaar van de varkensstallen is
het hier niet mee eens; zijn plannen

zouden voldoen aan de eisen die de
gemeenteraad enkele jaren geleden
vaststelde. De zaak ligt inmiddels bij
de hoogste rechter, de Raad van State.
Die moet bepalen of de gemeenteraad
terecht geen toestemming gaf voor de
uitbreiding, of dat de varkensstallen
toch vergroot mogen worden omdat ze
voldoen aan de gestelde eisen. In 2010
is volgens de LLTB provinciaal afgesproken dat in de pluimveehouderij en de
varkenshouderij de uitstoot van ammoniak met 85 procent moet afnemen.
Voor de melkveesector is dit 40 tot 70
procent. “Dit wordt al toegepast op
nieuwe stallen”, laat voorzitter Faassen
weten. “Bestaande stallen moeten in
2023 aan de norm voldoen.”

Nog geen concreet
plan bekend
De LLTB heeft haar plannen bij
Provincie Limburg en alle gemeenten in Noord- en Midden-Limburg
ingediend met de vraag te helpen bij
het behalen van de doelstellingen.
Hoe de plannen er voor Peel en Maas
concreet uit gaan zien, is nog niet
bekend.
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Bomen Heldense Bossen
illegaal geveld

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

Op diverse plekken in de Heldense Bossen zijn rond maart verschillende bomen geveld, zonder wettelijk
verplichte toestemming van Provincie Limburg. Volgens de Wet natuurbescherming is dat strafbaar. De eigenaren
van de grond worden daarom waarschijnlijk strafrechtelijk vervolgd.

Een perceel in de Heldense Bossen waar bomen
zijn geveld. (Foto: Joep Hermans)
Het was de Heldense Joep Hermans
van het Dörper Overleg die de gevelde
bomen opmerkte. “Ik wandel elke dag
door het bos. Toen ik in het voorjaar
voor de zoveelste keer een kale plek in
de Heldense Bossen ontdekte, ben ik bij
gemeente Peel en Maas gaan informeren waarom grote stukken bos gekapt
werden”, vertelt hij. Hermans werd
doorverwezen naar de Provincie
Limburg, omdat die bevoegd gezag
heeft in het bos. Een provinciaal
ambtenaar handhaving pakte de
melding van Hermans op en ging
poolshoogte nemen. “We zijn ter plaatse
geweest en hebben vastgesteld dat er
inderdaad bomen waren gekapt op stukken particuliere grond zonder dat wij
daar toestemming voor hadden
gegeven”, laat de medewerker van de
provincie weten.
Het gaat om verschillende percelen in het bos, volgens Joep Hermans.
“De plekken liggen overal verspreid
in het bosgebied dat zo’n 800 hectare

groot is. Er zijn twee bospercelen van
zo’n 2 hectare, 20.000 vierkante meter,
gekapt en vijftien percelen van 500
tot 1.000 vierkante meter”, vertelt
hij. Volgens Provincie Limburg zijn er
mogelijk meerdere partijen geweest die
de bomen hebben geveld. Het kappen
of vellen van bomen in een bos, zonder
dat vooraf bij de provincie te melden,
is ook op eigen bosgrond strafbaar.
Sinds de Wet natuurbescherming op 1
januari in werking is getreden, moet er
van tevoren een kapmelding worden
gedaan.

Verplicht aanplanten
binnen drie jaar
“De buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) heeft een proces-verbaal
ingediend bij het Openbaar Ministerie
(OM). Zij bepaalt uiteindelijk of de eigenaar van het stuk bos wordt vervolgd”,
aldus de provinciemedewerker. Welke
straf er wordt opgelegd voor het illegaal

vellen van bomen, beslist het OM. In de
meeste gevallen is dit een flinke geldboete. “De eigenaar van het stuk bos
heeft daarnaast nog een herplantingsplicht”, aldus de provincie. “Dit houdt
in dat de eigenaar sowieso binnen drie
jaar opnieuw bomen aan moet planten.”
Volgens de provincie komt het in
Limburg diverse keren per jaar voor
dat er illegaal bomen worden geveld.
“Echter komen wij daar pas achter als
iemand dit bij ons meldt of als we er
toevallig bij uitkomen. Maar dat neemt
niet weg dat het bij wet gewoon
verboden is.” Hermans vindt het dan
ook belangrijk dat wandelaars hun ogen
openhouden en illegale kap melden.
“Tijdens een enquête vijf jaar geleden
scoorde het bos het hoogste als reden
waarom mensen met plezier wonen in
ons ’Dörp’. Elke dag kom ik mensen in
het bos tegen die me vertellen hoe fijn
ze het vinden dat we dit groenjuweel
hebben. Ik ga opkomen voor het groen,
want iemand moet het doen.”

Autobranden camping Meijel
De twee auto’s die in de nacht van woensdag 2 op donderdag 3 augustus afbrandden bij camping Frerichsoord
in Meijel zijn waarschijnlijk aangestoken. Het onderzoek loopt nog, maar de politie geeft aan dat ‘alles wijst op
brandstichting’.
De twee auto’s stonden naast
elkaar toen één van de twee vlam
vatte. Dat gebeurde rond 04.30 uur
in de nacht, waarna brandweer
Meijel ter plaatse kwam. Het korps

kon de auto’s niet meer redden.
De politie is nog bezig met
het onderzoek en heeft nog geen
verdachten aangehouden. De politie
vraagt mensen die misschien iets

gezien of gehoord hebben, zich te
melden. Dat kan door te bellen naar
0900 88 44, via een privéberichtje
op Facebook of door anoniem te bellen naar 0800 70 00.

Voor één middag
acrobaat of clown
Kinderen uit Peel en Maas konden maandag 7 augustus voor
één middag een echte acrobaat of clown zijn. In het centrum van
Panningen vond namelijk Cirque du Kepèl plaats. Een middag
geheel in het teken van het circus. Van 13.00 tot 17.00 uur konden
kinderen deelnemen aan diverse circus-workshops, zoals jongleren
met ringen of kegels, fietsen op een éénwieler of leren hoe een
clown zich gedraagt. Ook was er genoeg acrobatiek te zien op de
Markt. Onder meer Circus Luijten en Kornuiten uit Neer was
aanwezig om verschillende trucjes te laten zien aan het publiek.
(Foto: Jac Willekens, fotoclub Kiek Ze)

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.

Vervolg voorpagina

Ei-schandaal zorgt voor
hoop extra werk
Ook pluimveehouder Udo Koch uit
Koningslust kreeg van klanten de vraag
of de eieren van zijn bedrijf wel veilig
waren. “Gelukkig heb ik nooit zaken
gedaan met het bedrijf dat het gif
gebruikt heeft, dus met onze eieren is
niets aan de hand”, aldus Koch. “Ik heb
verklaringen op moeten laten stellen
om dit aan te tonen. Verder viel het met

de reacties best wel mee. Een voordeel
is ook dat eieren door de codes zo goed
traceerbaar zijn.” Koch kent genoeg
collega-pluimveehouders die wel
getroffen zijn en wiens eieren uit de
handel zijn gehaald. “Het had iedereen
kunnen gebeuren. Eigenlijk zijn al die
bedrijven opgelicht door de firma die
het gif heeft gebruikt, want de pluim-

veehouders wisten er niets van. De tijd
zal het leren hoe dit afloopt, maar ik
ben bang dat dit bedrijven de kop gaat
kosten. Ik hoop dat de consument weet
dat dit gif er niet in hoort te zitten
en dat dit goed gecontroleerd wordt.
Alle eieren die besmet waren, zijn uit
de schappen gehaald. Mensen, laat je
niet gek maken.”
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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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Oplossing vorige week:
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Dankbetuiging
Zonder pap, opa is alles anders. Het doet ons goed zoveel
kaarten, belangstelling en medeleven te hebben ontvangen na
het overlijden van

In memoriam

Jér Thijssen

Boy Swachten
oud-burgemeester van Kessel

Kinderen en kleinkinderen

Op maandag 7 augustus 2017 is op 59–jarige leeftijd de heer Boy
Swachten, oud-Burgemeester van Kessel overleden. Boy was in
de periode 2002 tot 2009 burgemeester van Kessel.
Boy Swachten begon zijn politieke carrière als wethouder in
Roermond. Begin 2002 werd hij benoemd tot burgemeester van
Kessel.
Hij was een van de initiatiefnemers van de herbouw van Kasteel
De Keverberg. Een project waarin hij sterk geloofde en waarvoor
hij zich bovenmatig heeft ingespannen. Het is dan ook mede zijn
verdienste dat Kasteel de Keverberg één van de parels van Peel
en Maas is geworden.
Daarnaast heeft hij zich ook ingezet voor de contacten met onze
partnerstad Grevenbroich welke onlangs officieel werd bekrachtigd
en waardoor een mooie grensoverschrijdende samenwerking
inmiddels actief wordt ingevuld.

Maasbree, augustus 2017
De zeswekendienst wordt gehouden op zondag 20 augustus om
11.00 uur in de kerk van de H. Aldegundis te Maasbree

Hij groeide op in een Roermondse volksbuurt en werd gezegend
met vasthoudendheid en vechtersmentaliteit. Deze kwamen hem
in zijn latere functies goed van pas.
Zijn humor en betrokkenheid maakte hem geliefd bij inwoners,
collega’s en medewerkers. Boy hield van tradities en muziek en
was altijd aanwezig als er iets te doen was.
Boy Swachten stond voor iedereen klaar en liet zich zien, in goede en
slechte tijden. Met zijn overlijden verliezen we een bijzonder mens.

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.
Gevraagd chauffeur/bezorger
van aardappelproducten. Rijbewijs BC.
Tamelijk zwaar werk. Ook op zat.
Meer informatie www.bexbv.nl
of 077 462 81 28.
Nieuwe oogst appels, peren en
pruimen. Vanaf vrijdag 11 augustus is
onze winkel weer geopend. Fruitbedrijf
Kessels, Beekstraat 70 Panningen.

Puppycursus Kessel-Eik.
Op zaterdag 26 aug. starten wij weer
met een nieuwe cursus voor puppy’s
en jonge honden. Op een leuke
diervriendelijke manier leren wij uw
hondje alle basiscommando’s.
Info: johnstoffels@ziggo.nl
Pedicure aan huis.
Bel voor informatie of een afspraak
Petra Vossen 077 462 22 04.
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.

Fien Bos
Uitvaartzorg

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

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

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

www.fienbosuitvaartzorg.nl

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

Geboren

Jessie

26 juli 2017
Dochter van
Jeroen Beckers en
Femke van den Homberg
Servaashof 22
5988 GC Helden

Geboren

Stef
Een hand... een woord... een gebaar... doen zo goed,
als je iemand die je lief hebt verliezen moet.
Het heeft ons veel steun en troost gegeven dat wij zoveel
medeleven mochten ontvangen na het overlijden van

27 juli 2017
Zoon en broertje van
Ivo en Violet
Peeters-Gommans
Tom en Gijs
Prinses Irenestraat 12d
5991 XS Baarlo

Mia van der Vight-Görtz
Langs deze weg willen wij iedereen van harte dank zeggen.

De inwoners van Kessel zullen Boy Swachten blijven herinneren
als een oprecht en eerlijk mens en een echte burgervader met
een hart voor het verenigingsleven.



Miek en Mari
Piet en Jacqueline
Marcel en Esther
en haar kleinkinderen
Correspondentieadres: Scheperstraat 12, 5975 VV, Sevenum.

Op zoek naar professioneel kleuren/of interieuradvies, of een
compleet en praktisch interieurplan?
Jacqueline Janssen van Sfeer en
kleur@home werkt graag samen
met u aan de plek waar u zich thuis
voelt. Voor meer informatie
www.sfeerenkleur.nu of bel Jacqueline:
06 29 36 38 77.

Tuinman gevraagd
in Maasbree.
Tel. 06 23 22 41 01.

Aardappelen.
Wij bezorgen onze eigen geteelde
nieuwe aardappelen (Frieslanders)
gratis bij u thuis. Min. 5 kg. Absoluut
de lekkerste. Tevens uien te koop.
Tel. 077 307 88 53.

Soepbonen.
Er zijn weer half rijpe soepbonen.
Voor info bel 06 46 44 37 76.

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

Welkom lief meisje!

Geboren op
29 juli 2017

Ise
Dochter en zusje van:
Ludo, Leonie en Finn
Hardeman-van Roij
Ruijsstraat 53
5981 CL Panningen

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.

Nieuwe oogst appels en pruimen,
fruitbedrijf J. v. Horen, Kanaalstraat 56,
Beringe.

Misschien kun je
het nog niet zien,
maar deze meid wordt
toch echt 3 x 10!

Handbalclub

Herpertz nieuwe
naamsponsor
Bevo Hc
Herpertz uit Nederweert is vanaf komend seizoen de naamsponsor
van de Panningse handbalclub Bevo Hc. De vereniging gaat de komende
drie jaar verder onder de naam Herpertz Bevo Hc. Afgelopen seizoenen
stond de club bekend als Targos Bevo Hc.
Herpertz houdt zich bezig met
kraanverhuur, transport en berging
en heeft verschillende vestigingen in
Nederland en België. Het bedrijf
neemt het stokje over van Targos
dat afscheid nam als naamsponsor.
Het afgelopen seizoen verliep
teleurstellend voor het eerste team
van Bevo. Verschillende spelers
namen afscheid, maar daar stond

onder meer de terugkeer van Dario
Polman tegenover. Hoofdtrainer
Harold Nusser werd ontslagen nadat
de ploeg al in een vroeg stadium niet
meer meedeed voor de prijzen.
Zijn opvolger, de Belgische Jo Smeets,
wil met de ploeg het komend jaar in
de bovenste regionen van de
BENE-League en de Nederlandse
competitie mee gaan doen.
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Competitiewinnaars uit America

Fundraising evenement

Kessels duo wint
Nachtcross Kessel

Donatie voor Stichting
Wensambulance Limburg

Het Kesselse duo Ivo Smedts en Bart Laumen hebben de Nachtcross Kessel dit jaar gewonnen. Ze reden in totaal
62 rondjes en mochten daarom de grote beker mee naar huis nemen op zaterdag 5 augustus.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallopeelenmaas.nl

In totaal stonden er 135 auto’s aan
de start van de Nacht van Kessel. Deze
werd voor de twintigste keer georganiseerd door autocrossclub ACC The Blue
Birds uit Kessel en vond plaats op een
stuk land aan de Keizersbaan in Kessel.

nieuws 07

Stichting Wensambulance Limburg, die zich bezig houdt met het
vervullen van wensritten voor kinderen en volwassenen, heeft op
donderdag 3 augustus een cheque in ontvangst genomen. Door middel
van een sponsordag werd er 2.000 euro opgehaald voor de stichting.
Het evenement vond plaats op
camping De Schatberg in Sevenum,
waar elk jaar geld wordt opgehaald
voor een goed doel. Eerdere edities
waren dat Stichting Honderdtien en
Kinderen Kankervrij (KiKa). Dit jaar
werd Stichting Wensambulance
Limburg gekozen als goed doel.
De vrijwilligers van de stichting
vervullen wensen van volwassenen
en kinderen die ernstig ziek,

De cross was de laatste in een reeks
van vier wedstrijden die dit jaar worden
gehouden door clubs uit Veulen, Baarlo,
Horst en Kessel. Het Americaanse duo
Roy Vervoort en Rick Vervoort bleken
de grote winnaars van de derde

bedlegerig of terminaal zijn. Dit om
hen voor even de zorgen te laten
vergeten. Bij elke rit gaan zorgverleners mee.
Het geld werd ingezameld door
middel van een loterij en rommelmarkt, spelletjes, springkussens, een
schminkkraam en donaties van sponsoren uit de regio. Ook was Omroep
P&M aanwezig om live verslag te
doen van de inzameldag.

nachtcrosscompetitie. Op de tweede
plek eindigde Val van den Ham uit
Baarlo, gevolgd door Baarlonaar Luuk
Crienen op de derde plaats. Kijk voor
alle uitslagen van de competitie op
www.asuzcross.nl/uitslagen

Boy Swachten eerste ridder Kasteel De Keverberg

weekend
verslaggever

Oud-burgemeester
gemeente Kessel overleden (student)
Boy Swachten, oud-burgemeester van de voormalige gemeente Kessel, is maandag 7 augustus op 59-jarige
leeftijd overleden. Hij was al langere tijd ziek. Tijdens zijn ambtsperiode was Swachten onder andere betrokken bij
de herbouw van Kasteel De Keverberg in Kessel.

m/v

HALLO Peel en Maas is het gratis nieuwsblad dat wekelijks wordt
verspreid in de gehele gemeente Peel en Maas en wordt uitgegeven door
Kempen Media. Ter versterking van ons redactieteam zijn wij per direct
op zoek naar een weekendverslaggever (student) m/v.
Wie ben je?
Je uitdaging
je levert redactionele bijdragen aan n je hebt een hbo werk- en
het nieuwsblad;
denkniveau;
n je bijt je vast in een onderwerp en
n je volgt een opleiding journalistiek of
weet het duidelijk en helder
hebt ervaring als bureauredacteur/
op te schrijven;
verslaggever;
n je draagt onderwerpen voor het
n je bent altijd op zoek naar nieuws;
n je bent bekend met de regio;
nieuwsblad aan;
n je fungeert samen met andere
n je werkt goed samen, bent stressredacteuren als gezicht van HALLO
bestendig en communicatief vaardig;
n je taalvaardigheid is uitstekend en
Peel en Maas naar de lezer toe;
n je bezoekt in overleg evenementen,
je werkt nauwkeurig, je kunt teksten
zowel grammaticaal, conceptueel als
personen en activiteiten in de regio,
redactioneel beoordelen;
waarbij je makkelijk contact legt met
n je bent flexibel;
anderen;
n je hebt gevoel voor nieuws en weet
n je verricht je werkzaamheden in
wat er speelt binnen de gemeente
vooraf samen overeengekomen
Peel en Maas;
diensten tussen zaterdagochtend
n je werkt nauw samen met de redactie
08.30 uur en zondag 21.00 uur en
van HALLO Peel en Maas.
in vakantieperiodes.
n

Burgemeester Boy Swachten ontving in 2014 het eerste
riddercertificaat van Kasteel De Keverberg. (Foto: Stichting Keverberg)
Swachten werd in 1999, na zijn
studie rechten, wethouder in de
gemeente Roermond namens de VVD.
Drie jaar later werd hij benoemd tot
burgemeester van de toenmalige
gemeente Kessel, waar hij zes jaar
werkzaam was. Begin 2009 werd
hij burgemeester in de Brabantse
gemeente Bladel. Daar legde hij in
oktober zijn functie noodgedwongen
neer vanwege zijn ziekte. Swachten
leed al langere tijd aan kanker.
“We verliezen in burgemeester
Swachten een burgervader met hart
voor de hele gemeenschap en voor

zijn medewerkers bij de gemeente”,
schrijft de gemeente Bladel op haar
website. De oud-burgemeester van
Kessel was getrouwd en had samen
met zijn vrouw een zoon.
Tijdens zijn ambtsperiode in Kessel
was burgemeester Swachten betrokken bij de herbouw van Kasteel De
Keverberg. “Hij was één van de vijf
mensen waarmee we in 2008 begonnen zijn”, vertelt Marcel van Bergen,
voorzitter van Stichting Keverberg.
“Hij was een voorvechter van het eerste uur en geloofde heilig in het idee
dat het ging lukken.” Toen Swachten

burgemeester werd in Bladel, stapte
hij uit de projectgroep van het
kasteel. “Vanuit Bladel heeft hij ons
nog veelvuldig geïnformeerd naar de
voortgang van het project en heeft
hij het kasteel nog vaak bezocht.”
Bij de officiële start van de herbouw
ontving Swachten Riddercertificaat
nummer 1 als blijk van waardering.
Daarmee steunde hij de stichting van
het kasteel. Ook werd hij tot ridder
geslagen. Marcel: “Hij staat trots op
onze Ridderlijst, bestaande uit 254 ridders, op nummer 1. En zo zal het altijd
blijven.”

Wij bieden
een contract op basis van 0-uren;
n een team van gemotiveerde medewerkers, dat iedere week van het jaar
een professioneel nieuwsblad maakt;
n een passende salariëring.
n

Solliciteren
Herken je jezelf in bovenstaande vacature en ben je net zo enthousiast over ons
nieuwsblad als wij dat zijn, dan ontvangen wij graag je cv, een motivatiebrief en
enkele voorbeeldartikelen voor maandag 21 augustus a.s. via e-mail:
vacature@kempen-media.nl o.v.v. weekendverslaggever. Voor meer informatie
kun je contact opnemen met de redactie, telefoon 077 396 13 57.

T 077 396 13 57 • www.hallopeelenmaas.nl
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Vakantie voor kwetsbare kinderen

‘Zuzanna kan hier zorgeloos genieten
van haar vakantie’
Mark, Ine en Belle Weerts-Jacobs uit Panningen hebben deze zomervakantie voor het vijfde jaar op rij gezelschap van de uit Duitsland afkomstige Zuzanna. Via Europa Kinderhulp, een organisatie die kwetsbare kinderen een
vakantie aanbiedt bij geselecteerde gezinnen, verblijft ze deze zomer drie weken in Peel en Maas om zo een
zorgeloze vakantie te beleven.

doorlopen worden. Ine: “Onder meer
jonge gezinnen, zelfstandigen en zelfs
opa’s en oma’s die graag een kleinkind
voor de zomer in huis willen hebben,
kunnen zich opgeven.” Na aanmelding komt de organisatie langs bij
het gastgezin en volgt een intakegesprek. Op basis hiervan beslist Europa
Kinderhulp of de ‘ouders’ geschikt zijn
om een kwetsbaar kind ergens uit
Europa in huis te nemen. “Als dat zo is,
kom je op een lijst te staan en kun je
enkele voorkeuren aangeven. Zo kun
je aangeven of je graag een jongen of
meisje in huis neemt en of het kind
bijvoorbeeld uit Duitsland of Frankrijk
moet komen. De organisatie probeert
dan zo veel mogelijk rekening te houden met deze voorkeuren.”

Voor even een
kleinkind voor opa’s
en oma’s

Belle, Ine en Mark met Zuzanna (voorgrond met zonnebril) samen op vakantie
Via kennissen uit Beringe maakten
Mark en Ine kennis met Europa
Kinderhulp. “We hoorden goede
ervaringen van bekenden en Belle
wilde graag een ‘zusje’ voor de zomer”,
vertelt Ine. “Daarnaast hebben we het

hier goed en willen we graag ons huis
met iemand delen die het thuis wat
minder goed heeft. Dit alles heeft ons
doen besluiten om vijf jaar geleden ons
gezin beschikbaar te stellen als
vakantiegezin voor een kwetsbaar kind

’Geen noodzaak’ in Peel en Maas

uit Europa. Het is absoluut een
aanrader, want het is heel dankbaar om
te doen.”
Volgens Ine kan iedereen zich
opgeven als vakantiegezin, maar
moet er wel een bepaalde procedure

Dit jaar bieden Ine en Mark hun
gezin voor de vijfde keer aan als
vakantiegezin en krijgen ze voor het
vijfde jaar op rij gezelschap van de
Duitse Zuzanna. “Het eerste jaar dat ze
kwam, waren Belle en Zuzanna allebei
tien jaar”, aldus Mark. “Omdat Belle
nog niet zo goed Duits kon spreken en
verstaan en omdat Zuzanna hetzelfde
met de Nederlandse taal had, moesten
Ine en ik steeds alles vertalen. In het
tweede jaar begrepen ze elkaar al
stukken beter. Overigens zijn we na dat
jaar ook zes dagen in Berlijn geweest

en hebben we haar één dag thuis
opgezocht.”

Panningse kermis
favoriet uitje
Het eerste jaar dat Zuzanna hier
was, vulde het gezin de vakantie heel
anders in dan hoe ze dat nu doen.
“Toen waren ze nog jonger en hadden ze heel andere interesses dan
nu”, legt Mark uit. “We maakten veel
dagtochtjes naar bijvoorbeeld pretparken of dierentuinen. Het is grappig
dat Zuzanna uit een stad komt, maar
het wel heerlijk vindt om met dieren
bezig te zijn. Dit jaar zijn we voor het
eerst echt in het buitenland op vakantie
geweest. Zo proberen we er ieder jaar
voor te zorgen dat ze kan genieten van
een zorgeloze vakantie hier.” Op de
vraag wat Zuzanna het leukst vond om
te doen, antwoordt ze: “Eigenlijk vind
ik alles wel leuk wat we hier doen.
De Panningse kermis was wel één van
mijn favoriete uitjes.” Dat Zuzanna hier
niet in een stad maar in een dorp verblijft, heeft ze op sommige momenten
wel gemerkt. “De omgeving is hier veel
mooier dan bij mij thuis”, vertelt ze.
“Verder kan ik hier uitslapen tot 11.00
uur als ik wil, terwijl ik thuis altijd al
rond 06.00 uur wakker word gemaakt
door mijn jongere zusje. Waar ik wel
even aan moest wennen, waren de
tractoren en motoren die hier tijdens
het Internationale Historisch Festival
allemaal voorbij reden. Dat zul je in
Berlijn nooit meemaken.”

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

Gemeente ziet geen
noodzaak genderneutraal beleid
Gemeente Peel en Maas is niet van plan om op korte termijn een
meer genderneutraal beleid te voeren. Het onderwerp is besproken in
het College van B&W, maar die kwam tot de conclusie dat de noodzaak er
binnen Peel en Maas niet is. Met een genderneutraal beleid wordt
bedoeld dat er bijvoorbeeld genderneutrale toiletten komen en dat
inwoners niet met hun geslacht worden aangesproken in speeches en
brieven.
Gemeente Amsterdam introduceerde vorige maand neutrale
aanspreekvormen die ambtenaren
kunnen gebruiken, om zo meer
rekening te houden met mensen die
zichzelf niet als man en ook niet als
vrouw beschouwen. Zo’n aanspreekvorm is bijvoorbeeld ‘beste aanwezigen’, in plaats van ‘beste dames
en heren’. Uit onderzoek van NOS
bleek dat tientallen andere gemeentes ook overwegen maatregelen te
nemen om meer genderneutraal te
worden.

Landelijke discussie
blijven volgen
“We zullen de landelijke discussie
met interesse blijven volgen, maar

voorlopig is er in Peel en Maas geen
aanleiding tot het wijzigen van het
beleid”, laat de gemeente weten.
Er zijn volgens een woordvoerder nog
geen vragen bij de gemeente binnengekomen om het beleid te wijzigen.
“De noodzaak is er dus niet”, aldus de
woordvoerder.
Uit het onderzoek van de NOS
onder 150 gemeentes blijkt dat
38 gemeentes ook nadenken over
het aanpassen van hun beleid. Vier
gemeenten hebben genderneutrale
toiletten op het gemeentehuis,
21 gemeentes geven aan zo min
mogelijk naar het geslacht van mensen te vragen op formulieren en twee
gemeentes gebruiken zoveel mogelijk
neutrale aanspreekvormen in brieven
en speeches.

Oefening met vele ‘slachtoffers’
in centrum van Meijel
De brandweerploegen van Meijel, Panningen en Neerkant voerden op dinsdag 8 augustus een
gezamenlijke oefening uit. Het centrum van Peeldorp Meijel stond daardoor even op zijn kop. Er was
een parachutist tegen de kerktoren gevlogen en er waren in het verkeer zeven gewonden gevallen,
doordat een aantal verkeersdeelnemers was afgeleid. De oefening was in het geheim georganiseerd
door enkele leden van het brandweerkorps. “Het was een leervolle uitruk met vele slachtoffers”,
schrijft brandweer Meijel op haar Facebookpagina. De oefening trok een hoop Meijelnaren die met
eigen ogen wilden zien hoe de brandweer te werk. (Foto: Johan Bloemers Fotografie)
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15 VRAGEN

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

jongeren 09

aan
Livia Agholor

Wegwee?
Je hoort het steeds meer.
Veel studenten trekken de
wereld in na hun studie. Ze
maken een verre reis, gaan
backpacken, voor onbepaalde
tijd in het buitenland werken
of in het buitenland naar
school. Mam kocht laatst een
boek over reizen, iets wat
sinds een aantal jaar steeds
bereikbaarder is geworden
voor mensen zoals jij en ik.

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Livia Agholor
14 jaar
Helden
Het Bouwens

In welke bestaande film zou je zelf
willen spelen?
In de film The Mortal Instruments.
Deze gaat over schaduwjagers die
demonen vermoorden. In deze film zou
ik de hoofdrol zelf wel willen spelen.
Ik speel zelf in musicals en ben al drie
jaar lid van de musicalschool Me on
Stage. Ik droom ervan om ooit in een
film te mogen spelen.
Als je elke willekeurige fictieve
persoon zou kunnen zijn, wie zou je
dan kiezen?
Ik zou Bella uit de film Twilight kiezen.
De drie delen van de film gaan over
een meisje, Bella, dat verliefd wordt
op een vampier. Ik vind het cool dat
ze een relatie met een vampier heeft.
Ik ben wel benieuwd hoe het zou zijn
om in haar schoenen te staan. Bella
is iemand die niet snel ergens bang
voor is.
Geloof je in buitenaardse wezens?
Ik denk dat wij mensen vast
niet de enigen zijn in het heelal.
Ik geloof inderdaad dat er andere
wezens zijn. Misschien wel buitenaardse wezens die eigenlijk heel erg
op ons lijken en op een aarde zoals de
onze leven.

Is er een liedje waar je speciale
herinneringen aan hebt?
Het liedje Life of the Party van Shawn
Mendes heeft voor mij een bijzondere
betekenis. Hierin zingt hij dat het oké
is om jezelf te zijn en dat het niet erg
is om fouten te maken. Op de basisschool en in de brugklas ben ik gepest.
Dit liedje heeft mij geholpen te denken
dat het niet uitmaakt wat anderen van
je denken.
Wat vind je belangrijk in een
vriendschap?
Ik vind het belangrijk dat je iemand
kan vertrouwen die loyaal en aardig is.
Het is een fijn gevoel om te weten dat
er iemand voor je klaar staat die geen
dingen achter je rug om zegt. Ik denk
dat het belangrijk is dat mensen zo
iemand in hun leven hebben.
Hond of kat?
Ik kies honderd procent zeker voor een
hond. Ik vind honden hele lieve dieren.
Thuis hebben wij een hondje, genaamd
Joopie. Hij is een kruising tussen een
Engselse Bulldog en Shiba Inu. Hij is
heel erg lief en speels, maar ook erg
lomp en druk. Ik speel en wandel graag
met hem.
Optimist, pessimist of realist?
Mijn pleegfamilie zegt weleens dat ik
een pessimist ben. Ik kan soms snel
negatief over dingen denken. Aan de
andere kant denk ik dat ik ook wel een
realist ben. Dat ik een pessimist ben,

betekent niet dat ik heel de dag negatief zit te doen. Ik kan ook optimistisch
zijn.
Introvert of extravert?
Ik ben extravert, omdat ik een open
houding heb en een uitbundig persoon
ben. Dat komt mede doordat ik ADHD
heb. Daardoor ben ik best druk en kan
ik mij niet zo goed concentreren op
school. Ik ervaar het verder niet als een
negatieve stoornis.
Als je ervoor kon kiezen om voor
altijd één bepaalde leeftijd te
hebben, welke zou dat dan zijn?
Dan zou ik ervoor kiezen om altijd
18 jaar te blijven. Als je 18 bent, ben je
volwassen, maar ben je ook nog jong.
Als je in een ander land en in een
andere cultuur geboren zou zijn,
welke zou dat dan zijn?
Over deze vraag hoef ik nog niet
eens na te denken. Ik zou sowieso in
Engeland geboren zijn. Ik vind het zo
leuk hoe de mensen daar praten en
ben helemaal gek op het land en de
cultuur. Ik ben nog nooit in Engeland
geweest, maar wil er wel heel erg
graag naartoe.
Ben je meestal te vroeg, precies op
tijd of te laat?
Elke week als ik musicalles heb, ben ik
een half uur te vroeg. Ik ben graag te
vroeg en vind het niet fijn om te laat
te komen. Dan voel ik me zo rot! Soms
erger ik me er wel aan als mensen een

kwartier te laat komen. Dan denk ik:
‘kunnen ze geen klok lezen?’.
Wie is je favoriete leraar?
Mijn favoriete leraar is meneer Goutier.
Meneer Goutier geeft Nederlands en
Duits op school. Hij was vorig jaar in de
brugklas mijn mentor. Hij is een hele
aardige man en wil zich graag inzetten
voor je. Ook luistert hij goed naar je als
je ergens mee zit.
Als je zou kunnen leren om alles te
doen, wat zou je dan kiezen?
Ik zou alle talen willen leren, omdat dat
heel handig is als je in het buitenland
bent. Als je veel talen kunt spreken kun
je met veel mensen communiceren op
de wereld. Op school ben ik best goed
in de talen.
Wat was het laatste boek dat jij heel
erg leuk vond?
Het boek Phobos van Victor Dixen vind
ik erg leuk. Het gaat over een groep dat
naar Mars gestuurd wordt voor een spel
waarvoor ze als koppeltjes gaan wonen.
Uiteindelijk komen ze erachter dat ze
voor iets heel anders op Mars zijn.
Festival of discotheek?
Dan kies ik voor een festival, zoals
Young Heroes. Dit is een festival voor
jonge mantelzorgers waar allerlei workshops zijn, muziek wordt gedraaid en
een barbecue is. Mijn moeder is ziek.
Ik woon niet bij haar in Venray, maar
bij mijn pleeggezin in Helden. Als ik
naar mijn moeder ga zorg ik voor haar.

De schrijver van het boek
‘Wie (niet) reist is gek’ schrijft
over de effecten van reizen op
de mens en benadrukt vooral de
voordelen die reizen heeft.
Reizen is niet alleen leuk omdat
je na een tripje naar een land
deze bestemming van je ‘bucketlist’ kunt afstrepen, maar ook
omdat het goed voor je is.
‘Reizen zou ons brein soepel
houden, het reikt onze creativiteit en inspiratie, maakt ons
gelukkiger, haalt vooroordelen
onderuit en verlengt ons leven’,
aldus het boek. De schrijver
vergelijkt reizigers met thuisblijvers en heimwee met ‘wegwee’,
wat het tegenovergestelde van
heimwee is. Het betekent dat je
het liefst alleen maar de wereld
ontdekt.
Tijdens mijn verjaardagsfeestje met vriendinnen een
tijdje geleden vroegen wij elkaar
naar onze droomreis.
Antwoorden als een trip naar
Bali, een rondreis door Azië en
‘een reis in mijn eentje’ waren
antwoorden die we gaven. Maar
er was ook het antwoord: “Wat
als ik nou geen droomreis heb?
Ik heb helemaal niet de
behoefte om te reizen.”
Iedereen is anders en sommigen
herkennen die ‘wegwee’ waar
de schrijver het in het boek over
heeft helemaal niet.
Ik ben het grotendeels eens
met de schrijver van het
bijzondere boek over reizen,
maar snap ook het standpunt
van tegenstanders. Dus of u nou
24 uur in vliegtuig gaat zitten
deze zomervakantie of gewoon
lekker in uw achtertuin in het
zonnetje gaat liggen; ik wens u
heel veel plezier en hoop dat u
er van mag genieten.
Daphne
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Genderneutraal
In de Londense Metro klinkt
uit de luidsprekers niet meer het
bekende ‘Ladies and gentlemen’,
maar het neutrale ‘Good morning
everyone’. Op de Nederlandse
stations is ‘Dames en heren’
inmiddels vervangen door ‘Beste
reizigers’. Dit heet genderneutraal. Men wil geen onderscheid
maken in geslacht (gender), man
of vrouw.
Volgens het Sociaal en
Cultureel Planbureau voelt
4 procent van de Nederlandse
vrouwen en 5,7 procent van de
Nederlandse mannen zich niet
thuis in het hokje ‘man’ of
‘vrouw’. En waarom zou je geen
rekening houden met zulke
gevoelens? Dat deze mensen zich
ook aangesproken voelen en
welkom weten. Rekening houden
met gevoelens van anderen is
altijd goed. En ‘Beste mensen’ of
in mijn geval ‘Beste parochianen’
klinkt ook prima. Of om op een
ouderavond de aanwezigen te
begroeten met ‘Beste ouders’ in
plaats van ‘Beste vaders en
moeders’ is nog niet zo vreemd.
Er zijn ook opvoeders die geen
biologische vader of moeder zijn.
Maar je kunt natuurlijk ook
overdrijven. Zo komt bij mij het
gebruik van de meervoudsvormen
hen/hun als nieuwe genderneutrale vormen in plaats van hij of
zij erg geforceerd over. We moeten elkaar wel blijven verstaan.
Maar genderneutraal gaat
natuurlijk ook op voor de gelijke
beloning van mannen en vrouwen
voor het hetzelfde werk. Daar
hebben ze in de sport en zeker in
de voetbalwereld nog een grote
stap te zetten. Gelijke salarissen,
gelijke kansen, gelijke behandeling, gelijkwaardigheid, geen
discriminatie, natuurlijk moet dat
vanzelfsprekend worden. En laten
we verschillen, die soms tijdgebonden zijn, niet heilig
verklaren. Maar doen
alsof er geen verschillen zijn, is de natuur
ontkennen, lijkt mij.
Het gaat toch om
rekening houden met
ieders eigenheid.
SIRE zendt nu tv-spotjes
uit waarin opgeroepen
wordt om jongens
ruimte te geven om
flink te ravotten.
Wat natuurlijk weer niet
hoeft te betekenen
dat meisjes niet in
bomen zouden mogen
klimmen.
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Bespreking Poll week 30

De gemeente moet de schade aan het Grashoekse vliegtuigmonument
vergoeden
Duidelijker kan een polluitslag haast niet zijn. Maar liefst 72 procent van
alle stemmers op de poll van twee weken geleden, staat achter het idee om
gemeente Peel en Maas de schade aan het Grashoekse vliegtuigmonument te
laten betalen.
Voor de tweede keer in een jaar tijd was het Lancastermonument in de
bossen bij Grashoek doelwit van vandalen. Vorig jaar juli werd de glazen
plaat op de stenen gedenkzuil verwijderd en op de grond gegooid. De vorige
keer werd de glasplaat volledig kapotgeslagen met, vermoedelijk, een zwaar
voorwerp. Het monument is een zelfstandig initiatief van een werkgroep, maar

als de gemeente de enorm schade zou vergoeden zou dat getuigen van een
hoop betrokkenheid. Want af en toe een werkgroep steunen, op welke manier
dan ook, is toch goed? Het monument is onderdeel van de historie van onze
gemeente en mag dus best gemeenschappelijke steun ontvangen. In dit geval
in de vorm van geld.
Toch vond 28 procent van de stemmers dat juist omdat het een eigen
initiatief was, er geen gemeenschapsgeld aan besteed hoeft te worden.
De gemeente kan er immers weinig aan doen. De politie kan beter zorgen dat
de daders opgepakt worden. Zij moeten betalen, niet de burger.

Ik eet geen eieren meer sinds het fipronil-schandaal
eens/oneens > www.hallopeelenmaas.nl
Het nieuws werd de laatste tijd vooral beheerst door het fipronil-schandaal. Het Barneveldse bedrijf Chickfriend gebruikte het voor mensen schadelijke mengsel van Dega 16 en fipronil in honderden pluimveebedrijven in
Nederland. Daardoor raakte de eieren ook besmet. De Nederlandse Voedselen Warenautoriteit (NVWA) raadde aan terughoudend te zijn met het eten van
eieren. Supermarkten haalden de eieren massaal uit de winkel.
Het slimste is om het zeker voor het onzekere te nemen en inderdaad
geen eieren meer te eten. Even een paar weken wachten en dan is het alle-

maal opgelost. De NVWA geeft niet voor niks een waarschuwing. Zeker als je
kinderen hebt, is het logisch om het eitje even links te laten liggen.
Aan de andere kant is het zo dat het eten van één of twee eieren
geen kwaad kan, zo geven de NVWA en het Voedingscentrum zelf aan.
Daarnaast zijn de eieren die gevaarlijk zijn al uit de schappen gehaald. Die er
nu liggen zijn gewoon veilig. Het schandaal valt mee en wordt veel te groot
gemaakt en de boeren zijn de dupe.
Ik eet geen eieren meer sinds het fipronil-schandaal. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 31) > De Veldstraat in Baarlo moet een 30-kilometerzone worden > eens 62% oneens 38%

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 de komende weken boeken die niet mogen ontbreken in het
vakantiekoffer, naast de tuinstoel of op de e-reader.

Angelien Stolk, bibliothecaris jeugd in Panningen, tip het jeugdboek

De vloek van Zwartbaai Reggie Naus

“Robert is gefascineerd door
bovennatuurlijke raadsels, spoken en andere griezels. Via zijn
eigen website Raadseljacht komt
hij in contact met Eddie, Anne
en Linda. Ze besluiten samen

met de tent op vakantie te gaan naar
Zwartbaai. Dit is een vissersplaatsje
waar regelmatig spookverschijningen
opduiken.
Wat een gezellige vakantie had
moeten worden, verandert echter in

een heleboel spannende avonturen
wanneer een mysterieus gouden boek
met duistere krachten wordt gestolen.
Samen proberen Robert, Eddie, Anne
en Linda Zwartbaai voor een ramp te
behoeden en het raadsel op te lossen

achter de vreemde voorspelling
van graaf Svartwolder.
De vloek van Zwartbaai is een
avonturenverhaal voor kinderen
vanaf 10 jaar met een thema dat
aansluit bij de kinderboekenweek
van dit jaar: gruwelijk eng. Het verhaal houdt je in z’n greep en laat
zich vlot lezen. De vele opeenvolgende gebeurtenissen in enkele
vakantiedagen zijn superspannend.
Doordat de hoofdstukken kort zijn,
heb je de neiging om er steeds
opnieuw ééntje bij te nemen en
verder te lezen.
Als je niet zo van lezen houdt,
maar wel van actie en het oplossen
van mysteries, zorg dan dat je dit
boek te pakken krijgt. Het boek
heeft 172 bladzijden en is het eerste deel van de serie De raadseljagers. Andere delen zijn Het leger
van de nacht en De wachters van
de heuvel. De delen volgen niet op
elkaar en zijn ook los te lezen.
De vloek van Zwartbaai
is gratis te downloaden via
De VakantieBieb. Zo kun je lekker
doorlezen in de vakantie en blijven
je leesvaardigheid en AVI-niveau
goed op peil.”
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week 32 / 10 augustus 2017 / Informatie van en over de gemeente

Beperkte dienstverlening
Op vrijdagmiddag 11 augustus is het loket Burgerzaken vanaf 13.00 uur gesloten.
Het aanvragen van documenten, verklaringen en uittreksels is dan niet mogelijk.
Het afhalen van paspoorten, identiteitskaarten en rijbewijzen is wel mogelijk.
De bibliotheek is normaal geopend tot 17:00 uur.
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.

Fotowedstrijd voor de
gemeentegids 2018
De gemeentegids 2018 willen we niet alleen vóór u maken, maar ook met u.
Daarom organiseren wij weer een fotowedstrijd, waarbij de winnende foto’s een plaats krijgen
in de gemeentegids 2018. Foto’s met afbeeldingen van personen en beleving hebben de
voorkeur. De foto’s worden beoordeeld door een jury bestaande uit de burgemeester en een
communicatieconsulent van de gemeente.
Insturen vóór 14 september 2017
Stuur de foto’s (minimaal 1Mb/foto) vóór 14 september 2017 naar
maria.witbaard@peelenmaas.nl. Vermeld in de e-mail uw naam, adresgegevens en plaats van
de foto(’s).Heeft u meerdere foto’s, maak dan gebruik van http://www.wetransfer.com/

Graag uw aandacht voor
PMD-inzameling!
PMD (Plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en
drankkartons) los of in een doorzichtige plastic zak in de
grijze container.
Het bedrijf dat PMD sorteert controleert steeds strenger.
Zij beschouwt ondoorzichtige zakken zoals zwarte of grijze
vuilniszakken, als restafval (ongeacht wat er inzit!). Het afval
in ondoorzichtige zakken wordt afgekeurd en gaat naar de
verbrandingsoven. Dat is niet alleen jammer van het herbruikbare
materiaal, maar het leidt ook tot extra kosten. Om afkeur te
voorkomen is het noodzakelijk dat doorzichtige zakken worden
gebruikt. Doorzichtige (pedaalemmer)zakken vindt u in vele
winkels in allerlei formaten.
We gaan controleren op het gebruik van ondoorzichtige zakken. De eerste weken delen we
waarschuwingen uit. Gebruikt u een ondoorzichtige zak dan wordt er een kaartje aan uw
container te gehangen om u eraan te herinneren de volgende keer een doorzichtige zak te
gebruiken. Ook in de brengvoorzieningen (Kessel, Kessel-Eik en Meijel) mag u alleen nog maar
doorzichtige zakken gebruiken.

Huis van de Gemeente
Wilhelminaplein 1
5981 CC Panningen

Postbus 7088
5980 AB Panningen

077 - 306 66 66
info@peelenmaas.nl

www.peelenmaas.nl

De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO Peel en Maas (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

Overlast
Zoals u weet heeft AndersNu tegen de proef voor verruiming horecatijden gestemd. Simpel om het feit dat wij tegengeluiden hoorden en wij
ons dus de noodzaak van verruiming afvragen. Daarnaast wordt er
begonnen met een pilot zonder gegevens waar straks objectief aan
getoetst kan worden.
Vanwege het hoge alcoholgebruik in Peel en Maas zou volgens
ons bijvoorbeeld ook het Nederlands
Instituut voor alcoholbeleid STAP er
onderdeel van moeten uitmaken.

Dus al met al een onvolledig plan.
Met betrekking tot overlast het
volgende: regelmatig krijgen wij
de vraag waar overlast in welke
vorm dan ook gemeld kan worden.

Omdat dit via de website van de
gemeente Peel en Maas niet snel
te vinden is, en het onder het kopje
Storingen staat, hebben wij voor u de
volgende informatie. Deze informatie
is actueel en anders dan de website aangeeft. Als u, schrijft u even
mee, 077 327 95 50 belt, krijgt u
een keuzemenu. Daar toetst u 1 voor
jeugdhulp, 2 voor kindermishandeling
en huiselijk geweld en 3 voor andere

dringende zaken. Al adviseren wij 112
als iedere seconde telt.
Zo bent u op de hoogte van
belangrijke telefoonnummers.
Wij wensen u een fijne en vooral
rustige vakantie toe en zien u graag
tijdens bijeenkomsten van de raad,
maar ook daarbuiten. AndersNu,
tot uw dienst.
Marij, Jos en Adelbert,
AndersNu

Daar staan wij voor
Op 11 juli werd de kadernota behandeld, de nota waarin we de
mogelijkheid hebben aan te geven wat wij willen voor de toekomst.
Voor Lokaal Peel&Maas is dat heel duidelijk: ‘een Peel en Maas waar het
fijn is om te wonen, werken, ondernemen en recreëren’.
Dat is waar wij voor gaan.
Inwoners moeten niet teveel
belasting hoeven te betalen, maar
een half procent minder belastingverhoging scheelt u op jaarbasis
hooguit een paar euro. Lokaal
Peel&Maas vindt het belangrijker

dat we in staat zijn de mensen de
zorg te bieden die ze nodig hebben.
Wij vinden het belangrijk dat projecten plaats kunnen vinden die mensen
in hun omgeving vol enthousiasme
opzetten. Wij hebben de overtuiging
dat de burgers van Peel en Maas daar

gelukkiger van worden, dan van een
paar euro minder belasting per jaar
betalen.
We vroegen speciale aandacht
voor verpaupering zoals het gebied
rond disco Palladio in Helden en pand
Jaspers in Meijel. We moeten als
gemeente actief inzetten om van die
plekken mooie gebieden in Peel en
Maas te maken. We vroegen speciale aandacht voor een preventieve
aanpak van alcohol- en drugsgebruik.

We vroegen speciale aandacht voor
schuldhulpverlening en goede zorg op
maat. Dat is waar Lokaal Peel&Maas
voor staat en dat is in onze ogen de
basis om fijn te kunnen wonen,
werken, ondernemen en recreëren.
Als u daar net zo over denkt is het
verstandig uw stem in maart uit te
brengen op Lokaal Peel&Maas.
Rob Willems,
fractievoorzitter
Lokaal Peel&Maas
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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: Roland van Kessel.

ID GASTHOOFDREDACTEUR
NAAM

Roland van Kessel
GEBOORTEDATUM

02-04-1970
WOONPLAATS

Kessel
C.V.

NLD

wethouder Vitale Gemeenschappen in
gemeente Peel en Maas sinds 2010, voorzitter Stichting Boerebroelof Kessel, voorzitter
stuurgroep Iedereen Kan Sporten

<<<Roland<<<<<<<<van Kessel<<<<<<<02-04-1970<<<<<<<<Kessel<<<

GEPLUKT

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

Samen met zijn vrouw Nancy en hun
zoons Willem (14) en Matijs (12) woont
gasthoofdredacteur Roland van Kessel in
het maasdorp Kessel, waar hij geboren en
getogen is. Van 2002 tot december 2009
was hij wethouder van de gemeente Kessel.
Na de fusie van de gemeenten Kessel, Baarlo,
Helden en Meijel in 2010, ging de Kesselnaar
als wethouder van gemeente Peel en Maas
aan de slag. Daar is hij nu bezig aan zijn
tweede termijn namens de partij Lokaal
Peel&Maas.
Van Kessel is daarnaast voorzitter van
Stichting Boerebroelof Kessel, waar hij sinds
1988 bij betrokken is, hij zat in het bestuur
van de tennisclub, was voorzitter van de
Koninklijke Fanfare Maasoever in Kessel en
was lid van Stichting Behoud Kasteel de
Keverberg. In zijn vrije tijd slaat Van Kessel
graag een balletje op de tennisbaan in Kessel.
Dit doet hij al 25 jaar in hetzelfde team.

Marcel
van Bergen

HALLO
Column
Vakantietijd
Velen van ons zijn momenteel op
vakantie, hebben het nog tegoed of
zijn alweer terug. Het is een tijd
waarin de accu weer opgeladen kan
worden. Een tijd waarin je samen
met je gezin of met vrienden geniet
van de rust en even helemaal niets
moet. De vakantie is een tijd om
even stil te staan bij het afgelopen
jaar, maar ook een tijd om na te
denken over het jaar dat gaat
komen.
De eerste dagen van mijn vakantie
gebruik ik om even af te schakelen van
alle dagelijkse dingen waar ik mee
bezig ben. Het helemaal los laten lukt
mij nooit, maar dat zit nu eenmaal in
mijn aard. Mijn betrokkenheid bij alle
dingen die ik doe, is nu eenmaal de
bron van mijn inspiratie.
Naast de vakantiebestemming in de
zomer, ben ik in deze periode ook
graag gewoon thuis. Wat klusjes doen
in de tuin en in huis. Ik ben ook een
groot liefhebber van sport en vind het
erg leuk om de Tour of naar Wimbledon
te kijken. Iets waar ik normaal de tijd
niet voor neem. Afspreken met
vrienden om gezellig samen te zijn of
ze bij ons uitnodigen voor een hapje en
drankje. Ook dat is voor mij vakantie.
Roland

Vier jaar lang was Roland van Kessel lid van de stuurgroep Herbouw Kasteel De Keverberg. In die periode leerde hij Kesselnaar Marcel van
Bergen kennen, die als voorzitter van Stichting Keverberg de hele herbouw meemaakte. Roland vond Marcel (55) de perfecte kandidaat voor de
rubriek Geplukt.
Net als veel andere inwoners van het dorp,
vond de in Kessel geboren Marcel ruim tien jaar
geleden dat er iets moest gebeuren met de ruïne
die ooit Kasteel De Keverberg was. “Hoewel het
verschillende keren is geprobeerd lukte het in
zeventig jaar tijd nooit om een herbouw te realiseren”, vertelt Marcel.

Groep ‘gekken’ achter
herbouw kasteel
Tijdens een informatieavond in Kessel over
een mogelijke renovatie van het kasteel, besloot
Marcel zich aan te melden om het dit keer
wél voor elkaar te krijgen. Gedurende drie jaar
maakte de werkgroep plannen. Er werd gekozen
voor een moderne uitvoering en door middel van

een ontwerpwedstrijd werd een ontwerp gevonden. De herbouw van het kasteel startte in 2014
en duurde ruim een jaar. Het vernieuwde kasteel
opende in oktober 2015.
“Ik heb me aangemeld bij de groep ‘gekken’
die het aandurfden de herbouw van het kasteel in
gang te zetten”, aldus Marcel. Hij werd voorzitter van Stichting Keverberg en hij is directeur van
Kasteel De Keverberg bv, die verantwoordelijk is
voor de commerciële activiteiten en het kasteel
huurt van de Stichting Behoud, dat eigenaar is van
het kasteel. De functie van voorzitter legt Marcel
dit jaar naast zich neer. “Het wordt tijd dat iemand
anders het overneemt. Het werd ook wat veel in
combinatie met mijn tweede baan bij Carrera C
waarbij ik trainingen en advies geef aan mensen
in het bedrijfsleven. Ik blijf directeur van Kasteel

De Keverberg bv, want op het kasteel werken
geeft mij nog steeds veel energie. En het is ook
een beetje mijn hobby.”
Marcel is niet de enige ‘Van Bergen’ die op
het kasteel werkt. “Eén van mijn zonen werkt hier
ook in de horeca, wat erg leuk is.” Marcel heeft
een partner en drie zonen: een tweeling van
20 jaar en een van 16 jaar. Zelf is hij ook geboren
en getogen in Kessel. “Ik ben opgegroeid in een
heel gewoon, Kessels gezin met twee oudere
zussen, die inmiddels in Neer wonen”, vertelt hij.
Na de middelbare school, het Blariacumcollege in
Venlo, studeerde Marcel rechten in Nijmegen en
vervulde daarna zijn dienstplicht. “Op mijn vijfentwintigste was ik klaar en wilde ik aan het werk.
Ik heb jaren in het vastgoed gezeten, tot 2010
bij een bank gewerkt en daarna enkele jaren in

de accountancy gewerkt. In 2014 ben ik bij mijn
huidige bedrijf ingestapt, waarvoor ik het hele
land afreis.”
Hoewel Marcel druk is met zijn werk bij het
kasteel en als trainer en adviseur, kost het hem
weinig moeite om even af te schakelen van zijn
dagelijkse werk. “Er is maar weinig waar ik van
wakker lig, als ik er zo over nadenk. Na een werkdag thuiskomen en op de bank gaan zitten, is al
genoeg voor mij om tot rust te komen. Ik denk er
wel over om een seizoenskaart voor voetbalclub
VVV te kopen. Het lijkt me erg leuk om daar te
kunnen gaan kijken op een vrije dag.”
In zijn vrije tijd wandelt en fietst Marcel
daarnaast graag. Maar nog liever bezoekt
hij een museum. “Sinds een jaar heb ik een
Museumjaarkaart en ik ben verkocht. Je kunt
dan voor zes tientjes per jaar naar vierhonderd
Nederlandse musea. Inmiddels heb ik al tien
musea gezien, waarvan ik het Van Gogh Museum
en het Rijksmuseum in Amsterdam toch wel erg
indrukwekkend vond. Als je echt eens een geweldig museum wil zien, is Museum Spakenburg erg
aan te raden.”
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Vakantietip

Kappl

Ondanks dat het volop zomervakantie is, geeft Roland van
Kessel een winterse vakantietip. De zomer brengt hij meestal in
‘la douce France’ door, maar wintersport is de vakantie waar hij
zich het meest op verheugt. “Al jaren ga ik rond de kerstperiode
met mijn gezin skiën in Oostenrijk”, vertelt hij. Zijn favoriete
vakantiebestemming is de plaats Kappl in Tirol.
Kappl is een dorp in de gelijknamige
gemeente in de Oostenrijkse deelstaat Tirol
met zo’n 2.600 inwoners. Het dorp ligt in het
district Landeck op 1.258 meter hoogte op een
bergterras, ook wel de Kappler Berg genoemd,
boven de rivier Trisanne en aan de voet van de
berg Hohe Riffler van 3.168 meter hoog. Vanuit
Kessel is het ongeveer 785 kilometer rijden.
Het dichtstbijzijnde vliegveld is Innsbruck,
waarna het nog ongeveer 90 kilometer rijden is
naar Kappl.
In de wintermaanden is het een uitgestrekt
skigebied dat zeer populair is bij gezinnen.
Kinderen kunnen er leren skiën en er zijn pistes
van diverse niveaus. “Dat is ook de reden dat
we destijds voor Kappl kozen”, aldus Roland.
“Inmiddels zijn onze jongens wat ouder en is
skiën in Kappl niet altijd zo spannend meer.
Daarom gaan we de laatste jaren altijd twee
dagen naar de populaire skiplaats Ischgl. Dat is
maar zo’n tien minuten rijden. Echt een aanrader als je er een dag op uit wil of op een meer
uitdagende piste wil skiën. Met een combipas
kun je daar gewoon de piste op.”
In de omgeving is daarnaast een pret-

park, het Sunny
Mountain
Erlebnispark.
“Dat wordt tijdens
onze vakantie
natuurlijk ook
bezocht”, aldus
Roland. In het
park kunnen kinderen ’s winters
deelnemen aan
de ski-kleuterschool of van
de piste op een
bestuurbare mini-slee.
In de zomer is het een belevenispark met een
dierentuin, speeltuin, fitnessparcours, tubingbaan en rondwandelwegen.
Samen op wintersport is de ultieme vakantie voor Roland. “Heerlijk samen genieten van
een actieve dag en ’s ochtends niet na hoeven
denken wat we die dag gaan doen. We maken
er mooie tochten, genieten van het geweldige
uitzicht en après-skiën gezellig mee na een dag
inspanning.”

De wereld is groter dan Peel en Maas
Een vereniging die Roland van Kessel een warm hart toedraagt, is Stichting Mondiaal Burgerschap Peel en Maas. Zij steunt initiatiefnemers
van projecten op het gebied van ontwikkelingssamenwerking, zowel in Peel en Maas als ver daarbuiten.

oktober plaats gaat vinden in Helden, een debatavond over radicalisering bij moslims, een filmavond over fairtrade chocolade of een kookworkshop met dames uit Egchel en mensen uit Polen.
Met onze financiële bijdrage kunnen de mensen
achter zo’n project een website bouwen en
bijvoorbeeld een kookruimte, bioscoopzaal of
marktstandplaats huren.” De stichting werkt
volledig onafhankelijk en krijgt jaarlijks een
budget van 25.000 euro van gemeente Peel en
Maas om initiatiefnemers en hun projecten te
steunen.

Tijd van ’inzamelen
voor negertjes’ voorbij

Leerlingen van het Blariacumcollege uit Blerick werden tijdens
hun project in Cambodja gesteund door SMBPM. (Foto: SMBPM)
Als wethouder van het dagelijks bestuur van
gemeente Peel en Maas, houdt Roland van Kessel
zich bezig met onderwijshuisvesting, sport en
bewegen, kunst en cultuur en gemeenschapsontwikkeling. “Stichting Mondiaal Burgerschap
(SMBPM) sluit aan bij dat laatste deel”, aldus Van
Kessel. “Ik ben adviseur van de stichting en denk
mee. Ze werken veelal in de luwte, waardoor veel
mensen nog niet van hun bestaan afweten.
Terwijl de stichting zo veel goede dingen doet

voor mensen in Peel en Maas de rest van de
wereld.”
Inwoners van Peel en Maas kennis laten
maken met andere culturen is hetgeen dat
Stichting Mondiaal Burgerschap nastreeft, vertelt
voorzitter Bart Hölscher. “Het is niet ons doel
om mensen iets op te dringen, maar om hen de
wereld in perspectief te laten zien. De wereld is
groter dan Peel en Maas. Als wij mensen kunnen
uitdagen om een project op te zetten hier of in

het buitenland, is dat natuurlijk heel mooi.”
SMBPM is geen stichting die van de subsidie
waterputten laat slaan in een ontwikkelingsland,
benadrukt Hölscher. “Wij ondersteunen activiteiten of projecten die bijdragen aan de bewustwording van de problemen in deze wereld, of
meer begrip kweken voor andere culturen binnen onze gemeente. Zo’n project moet een link
met Peel en Maas hebben. Voorbeelden daarvan
zijn bijvoorbeeld een Indonesische markt die in

In het verleden werd het ontwikkelingswerk
in derdewereldlanden meestal opgepakt door
missiezusters en paters. Zij gingen bijvoorbeeld
naar Afrika en Indonesië en zamelden geld en
andere zaken in voor hun projecten. “Die tijd
van doppen en zilverpapier inzamelen voor de
‘negertjes’ is echter voorbij”, aldus Hölscher.
“Middelbare scholieren maken nu reizen naar
wat we vroeger ontwikkelingslanden noemden
en zamelen geld in. Maar het belangrijkste blijft
elkaars cultuur leren kennen, vrienden maken
en je belevenissen en ervaringen met zo veel
mogelijk mensen delen. Jouw hulp aanbieden in
een land waar dat nodig is, is hartstikke mooi.
Het maakt van de thuisblijvers betrokkenen.
Daarom ondersteunen we deze projecten graag.”
Minstens zo belangrijk zijn volgens Hölscher
projecten in Peel en Maas waarin mensen met
verschillende culturele achtergronden elkaar
ontmoeten en meer begrip voor elkaar krijgen.
Hölscher: “Denk bijvoorbeeld aan de voetbalclub
in Grashoek. Daar is door een groep enthousiastelingen alles op alles gezet om Poolse mensen
te betrekken bij hun vereniging. Een initiatief dat
we hebben ondersteund en dat uiteindelijk heeft
geleid tot zo’n vijftien nieuwe leden met een
Poolse nationaliteit.”
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Lonneke Verbruggen Limburgs
kampioen
Door: paardensportvereniging PSV De Maasruiters
Lonneke Verbruggen van PSV De Maasruiters uit Kessel heeft zich bij de Limburgse kampioenschappen dressuur
en springen voor pony’s en paarden in Sevenum op zondag 6 augustus tot kampioen gekroond. Ze deed dat met
Bell Boy in de klasse B-M1.
Lonneke zette een mooie proef neer
en de jury waardeerde die met een
percentage van 66,85 procent. Danice
Giesbertz met Vayda H wist de eerste
manche foutloos te blijven en mocht

terugkomen voor de barrage. Daarbij
viel een balkje, maar ze werd hiermee
zevende in de klasse DL en verzekerde
zich van een startbewijs voor Jumping
Indoor Maastricht. Anniek Vervoort met

Histique behaalde met dressuur een
achtste prijs in de klasse B. Met springen
in de klasse B waren ze goed op weg
naar de titel, maar er viel een balkje en
werd zodoende negende.

Limburgse kampioenen Cavaliers
Door: paardensportvereniging De Cavaliers
De ruiters van PSV De Cavaliers uit Helden wisten bij de Limburgse kampioenschappen dressuur en springen op
zaterdag 4 en zondag 5 augustus in Sevenum verschillende titels binnen te halen. Romee Neefs won de titel in de
klasse ABL1 met Ollie en met Demi Beau in de klasse C-L1. Haar zus Anouk Neefs was de beste bij de DE-M2 met
Champ of Dance. Nikki Hanssen won met Millstreet’s Stuufke in de klasse CB. Ilse Steijvers werd kampioen bij DE-B
met Laguna’s Serenade.

Vissers wederom de
beste hengelaar
Door: hengelsportvereniging HSV De Noordervaart
Hans Vissers heeft op zondag 6 augustus wederom een viswedstrijd op
zijn naam geschreven. Dit keer was hij de sterkste bij de Van de Beukenwisselbeker die plaatsvond op de Noordervaart.
Er werd goed gevangen bij de
wedstrijden en het kan door de goede
vangsten en gewichten van de vissen
als één van de beste wedstrijden van
de zomercompetitie beschouwd
worden. Het was Hans Vissers die met
twee brasems en een zeelt in totaal
7.320 gram binnenhengelde en
daarmee eerste werd. Tweede werd
Harrie Verberne met 3.495 gram,

gevolgd door René Schatorie met 4.745
gram.
Op zondag 13 augustus vindt
op visvijver De Donk de Eye On
Sign-wedstrijd plaats. De jaarlijkse
Vriendenkringwedstrijd van HSV
De Noordervaart vindt plaats op
zaterdag 19 augustus. Opgeven kan
tot en met zondag 13 augustus via
06 57 01 59 56.

Isa Snijkers werd met Coelenhage’s Quebec reservekampioen
achter Nikki Hanssen bij de CB. Natasja
Rongen werd met Verano derde bij de
DE-B. In de klasse Z1 paarden
behaalde Monique Peeters een derde
plaats in haar ring met GoGo Borneo.
De beste drie van beide ringen Z1

mochten in de namiddag afkampen
en hier behaalde Monique ook een
derde plek. Anouk Neefs kroonde zich
met Amigo tot reservekampioen in de
klasse DE-L2. Bij het springen klasse
AB-B behaalde Romee Neefs een
derde plaats met Ollie.
Door de prestaties hebben Romee

Neefs (twee keer), Nikki Hanssen,
Isa Snijkers, Ilse Steijvers, Anouk Neefs
(twee keer) en Monique Peeters
een ticket voor het NK te Ermelo
weten te bemachtigen.
Het NK wordt gehouden op
zaterdag 26 augustus en vrijdag 1 en
zaterdag 2 september.

Niek, Bep en Herman met hun prijs

Bep Manders wint
Schemertoernooi
Door: jeu de boulesvereniging Breetanque
Het jaarlijkse Schemertoernooi van Breetanque uit Maasbree is gewonnen door Bep Manders. Zij won drie wedstrijden en had een score van +27,
waarmee ze zich tot winnaar kroonde.
Het toernooi vond plaats op
vrijdag 4 augustus en werd, zoals
de naam al zegt, gehouden in de
avonduren. Bij elke ronde werden
twee verschillende spelers aan elkaar
gekoppeld door middel van een loting.
Na drie rondes bleken vier

personen alle partijen gewonnen te
hebben. Bep werd eerste met een
saldo van +27, Niek Lenders legde
beslag op de tweede plek +26 en
Herman Vaessen werd derde met +24.
Sef Gielen viel buiten het podium met
zijn saldo van +14.

Brons voor Caprilli-ruiter
Door: paardensportvereniging PSV Caprilli
Levy Berkers van PSV Caprilli uit Panningen verzekerde zich in het weekend van zaterdag 5 en
zondag 6 augustus bij de Limburge kampioenschappen springen en dressuur van een derde plek.
Ze deed dat in de klasse DE B. In die klasse waren twee ringen. Bij de proef in de tweede ring werd Levy
met Dreamer S eerste waardoor ze mocht afkampen. Daarin pakte ze de derde plek.
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Tweede editie SPEM!LIVE
Diverse artiesten uit Peel en Maas en omgeving stonden woensdag 2 augustus op het podium van het muziekevenement SPEM!LIVE bij Camping de Heldense Bossen.

Grashoekse kermis
De kermis strijkt dit jaar weer op haar vertrouwde plek neer in
Grashoek. Van zaterdag 12 tot en met dinsdag 15 augustus is er voor jong
en oud dan ook weer genoeg te beleven.
In Grashoek vindt de kermis altijd
in augustus plaats. Het dorp is de op
vier na laatste waar de kermis gevierd
wordt. Nadat op zaterdag de kermis
officieel geopend wordt, barst de
kermisdrukte los. De draaimolen,
rups, het welbekende touwtjetrekken

Vanwege het regenachtige weer
werd uitgeweken naar ’t Praothoes op
de camping, waar Ashley Schers, Linde
Otten, Paul Aerts, Lisanne van Geleuken, Naomi & René en Joep en Kay
uiteenlopende nummers ten gehore

brachten. Eerder op de dag vond het
open podium plaats, waar bezoekers en
campinggasten hun zangkunsten
mochten laten horen. Het was de
tweede editie van het muziekevenement SPEM!LIVE. De jongeren van

en vele kramen met lekkernijen
zullen ook dit keer weer het centrum
van het dorp bezetten.
Voor wie de kermisattracties zelf
ontgroeid is, is er in de avonduren
genoeg muzikaal vermaak bij één van
de kroegen in het dorp.

Omroep P&M willen hiermee lokale
artiesten een podium geven en talent
uit de regio stimuleren. (Foto: Riny Meusen
via Pemmers.nl)

Fietsen bij Rundje Koeberg
Toerclub Everlo en Rundje Koeberg hebben hun handen weer ineengeslagen voor de jaarlijkse recreatieve
dagfietstocht. Die vindt dit jaar plaats op zondag 13 augustus. De deelnemers kunnen kiezen uit de afstanden
30, 45 en 60 kilometer.
De twee kortste routes, 30 en 45
kilometer, voeren langs Baarlo,
Boekend, Maasbree en Koningslust.
De deelnemers aan de 60 kilometer
maakt een extra lus richting Sevenum
en Kronenberg. Uiteindelijk komen de
routes allemaal terecht bij gemeen-

schapshuis Kerkeböske waar ook de
start is.
Inschrijven voor de 30 en 45 kilometer kan tussen 09.00 en 14.00 uur.
De inschrijving voor de 60 kilometer
eindigt om 13.00 uur. Naast het fietsen
zijn er ook routes voor wandelaars en

hardlopers. Die gaan in de richting
van Kessel-Eik door Bovensbos en de
Keuperheide. Inschrijven kan tussen
08.00 en 09.30 uur.
Kijk voor meer informatie
over Rundje Koeberg op
www.rundjekoeberg.nl

Uitbreiding van ons team!

Receptionist(e)

(38 uur)

Functie:
Jij bent het gezicht van het bedrijf en ontvangt op een
gastvriendelijke wijze onze cliënten en bezoekers en maakt ze
wegwijs binnen ons kantoor. Je bent hun eerste aanspreekpunt en
beantwoordt ook hun eerste vragen.
Deze werkzaamheden worden afgewisseld met telefoonverkeer,
behandelen van e-mailsJ.F.
en administratieve
Kennedylaanwerkzaamheden.
6
Door de verschillende taken die je vervult is het van belang dat je
Panningen
min of meer een duizendpoot bent, makkelijk kunt schakelen en
Tel.:
077
307 14 90
van aanpakken weet.

www.mobersendings.nl

Wat wij jou bieden:
• Een baan in en voor een dynamisch bedrijf
• Een marktconform salaris en bijpassende secundaire
arbeidsvoorwaarden
Onze perfecte kandidaat:
• Heeft bij voorkeur enige ervaring als receptionist(e) en minimaal
in bezit van MBO of HAVO-diploma
• Is van nature dienstverlenend ingesteld en stelt de klant voorop
• Heeft oog voor detail, is oplossingsgericht en heeft een praktische
instelling
• Ziet er representatief uit en heeft een vriendelijke uitstraling
• Heeft een goede beheersing van de Nederlandse taal
• Is woonachtig in de omgeving van Panningen.

Gezelschap op de rotonde
De os die al enkele jaren op de rotonde bij de Pastoor Leursstraat in Maasbree prijkt, kreeg onlangs
gezelschap van een varken. Het beeldje van het varken werd eind juni al geplaatst, maar inmiddels heeft
de os zelf ook een kleine gedaanteverwisseling ondergaan. Op de snuit van de enorme, zwarte os die er
staat als referentie aan de jaarlijkse Ossefeesten, prijkte een varkensmasker. Het neerzetten van het
varken op de rotonde is waarschijnlijk een ludieke actie geweest van jongerencentrum het Mafcentrum in
Maasbree. Zij organiseerden dit jaar voor het eerst de Varkesfeesten tijdens Kinder Vakantie Werk.
Van maandag 31 juli tot en met zaterdag 5 augustus vonden diverse optredens plaats van band en dj’s,
er vond een stormbaanloop plaats en werd er een varken aan het spit klaargemaakt, als knipoog naar de
os aan het spit tijdens de Ossefeesten op het Kennedyplein in Maasbree. (Foto: Jac Willekens, fotoclub KiekZe)

Sollicitatieprocedure:
Ben je geïnteresseerd en herken je jezelf in bovenstaande vacature
stuur dan een mail of brief met pasfoto en cv naar
lgielen@mobersendings.nl en emobers@mobersendings.nl of naar:
Mobers en Dings notarissen, Postbus 7003, 5980 AA Panningen.

J.F. Kennedylaan 6J.F. Kennedylaan 6
Panningen
Panningen
Tel.: 077 - 307 14 90
Tel.: 077 - 307 14 90
www.mobersendings.nl
www.mobersendings.nl
J.F. Kennedylaan 6
Panningen
Tel.: 077 - 307 14 90
www.mobersendings.nl
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HALLO op vakantie...
“Ik ga op vakantie en neem mee: mijn paspoort, tandenborstel, zonnebrandcrème en de HALLO natuurlijk!” De redactie van HALLO Peel en Maas krijgt wekelijks foto’s van
mensen die op vakantie gaan en het nieuwsblad meenemen. Daarom nu een hele pagina met allemaal vakantiefoto’s.

... in Cuba
Hay Joosten uit Beringe bracht onlangs een bezoek aan het Midden-Amerikaanse Cuba. Hij bezocht
onder meer het plein van de revolutie waar de oud-leider Fidel Castro zijn beroemde speeches hield.
“Nu is er nog veel authentiek in Cuba”, laat Hay weten. “Je gaat terug in de tijd naar het land van
sigaren, rum en natuurlijk de Amerikaanse auto’s die hier rondrijden als taxi. Cuba verandert snel,
maar is nog zeer zeker een bezoekje waard.”

... in de Efteling
De familie Strijbos uit Meijel vertoefde een tijdje geleden in het
sprookjespretpark De Efteling in het Brabantse Kaatsheuvel.
“Ons kleinkind Bram heeft er genoten”, laat Jan Strijbos weten.
Vooral Holle Bolle Gijs, de sprekende prullenbakken in het park,
viel in de smaak bij de familie. “We hadden de HALLO meegenomen
op ons dagje uit. Gijs vond de HALLO ‘heerlijk’ en zei natuurlijk
‘dankjewel’.”

... in München
Frans en Sybille Thijssen-Stevens uit Helden en Piet en Trees Joosten-Willems uit Panningen
bezochten in juni de grote stad München in het zuiden van Duitsland. Daar maakten ze een bezoekje
aan de grote stad, die de hoofdstad van de deelstaat Beieren is. De stad is met bijna anderhalf miljoen
inwoners de op twee na grootste van heel Duitsland. “We bezochten onder andere het stadion van
voetbalclub FC Bayern München, de Allianz Arena”, laten de twee stellen weten. Ze besloten er met
een exemplaar van HALLO Peel en Maas te poseren als aandenken.

... op Mauritius
Moeder en dochter samen op reis naar het eiland Mauritius. Riek Teuwsen uit Grashoek was in juni
samen met haar dochter Bianca uit Griendtsveen op vakantie op het eiland in de Indische Oceaan bij
Madagaskar. “Daar hebben we drie bergen beklommen”, laat Riek weten. “Op één van die bergen,
de Lion Mountain, hebben we even een rustmomentje genomen en de HALLO erbij gepakt.”

... op Pinkpop
Justin Bieber, Green Day, Kings of Leon, Gavin James en Martin
Garrix, ze stonden dit jaar allemaal op het festival Pinkpop in
Landgraaf. Wie daar ook bij was, was Paul Kropman uit Panningen.
De Panningnaar vond het een ludiek idee om de HALLO mee te
nemen naar het popfestival en daarmee op de foto te gaan bij een
blauwe lucht en vóór het knalroze festivallogo.
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Vakantie op wielen
‘Na twintig jaar weer
terug in Kessel’
Veel vakantiegangers ervaren de ultieme vrijheid pas met een camper. Kilometers maken terwijl je je vakantiehuisje altijd bij je hebt. Wat voor reis maken deze mensen, wat brengt hen naar Peel en Maas en waar zijn ze al
geweest? HALLO Peel en Maas vroeg het aan bezoekers van de camperplaats in Kessel.

Op de camperplaats in Kessel
verblijven onder meer Fred Verbaan en
Lida Steekers uit Poortugaal, een dorp
dichtbij Rotterdam. “We zijn eerst drie
dagen in Ospel geweest en zijn nu een
paar dagen in Kessel”, vertelt Lida.
“Twintig jaar geleden ben ik al eens
eerder op een andere camping in

Kessel geweest en dit jaar wilde ik
graag eens gaan kijken hoe het hier nu
is.” Vergeleken met natuurgebied de
Veluwe, mist Fred hier wel een beetje
het bos. “Op de Veluwe loop je vrijwel
meteen een bosgebied in, waar je ook
bent”, vertelt Fred. “Hoewel dat hier
wat minder is, is het weer in het zuiden

wel beter.” Fred en Lida hebben
onlangs niet alleen het Internationale
Historisch Festival in Panningen bezocht
met motoren en tractoren, maar
brachten ook een bezoekje aan de
Maas en de braderie in Kessel.
“Vooral om te fietsen is het hier een
mooie omgeving”, aldus het duo.

Een thuis op vakantie
De Schatberg Sevenum
Je helemaal thuis voelen kan ook op vakantie. De komende weken brengt HALLO 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. Twan en Petra Jacobs uit Baarlo hebben sinds 1994 een eigen vakantiehuisje op camping
De Schatberg in Sevenum. “Een vakantie naar Spanje? Mij niet gezien”, aldus Twan.

Een huisje aan zee, dat leek Twan
en Petra wel wat. Hun oudste zoon
Bart was 4 jaar toen ze op zoek gingen
naar een vakantiehuisje waar ze hun
vakanties door konden brengen en
in de weekenden naartoe konden.
Vanwege het werk en de grote afstand
tot de kust, bleek een onderkomen iets
dichter bij huis een betere oplossing.
“Als je na het werk nog naar zee moet
rijden en zondags weer op tijd naar
huis wil gaan, blijft er maar weinig
tijd in je huisje over”, aldus Twan.
“Daarom zijn we naar vakantieparken
in de omgeving gaan kijken.”
Uiteindelijk kochten ze hun huidige
plek op de camping van recreatiepark
De Schatberg in Sevenum. “Die lag ook
nog lekker centraal.

Dicht bij het zwembad, de douchegebouwen, niet ver van het meer en
de plekken waar allerlei activiteiten
werden gehouden”, vertelt Petra.
Toen ze de plek kochten, stond er een
caravan uit de jaren 60 zonder geiser,
goede isolatie of toilet. Die caravan
werd in 2004 afgebroken en vervangen
door een nieuw exemplaar: een chalet
met woonkamer, eethoek, keuken,
twee slaapkamers en een badkamer.
Inmiddels is daar een houten overkapping, een tuinhuisje en flink wat groen
bij gekomen. Petra: “Wanneer we hier
te vinden zijn, hangt af van het weer.
Soms al vanaf Pasen, andere keren pas
met Pinksteren of Koningsdag. In de
zomer zijn we wel veel hier. Het voelt
als thuis, maar hier hebben we veel

meer rust én dat vakantiegevoel.”
Ondanks dat ze het huisje al ruim
twintig jaar hebben, verveelt de plek
ze nooit. “Voor ons geen vakantie
naar Spanje”, vertelt Twan. “Ik wil
niet vliegen en houd er niet van om
te lang te rijden. Onze twee kinderen hebben zich altijd vermaakt hier.
Soms kwamen vriendjes langs om te
spelen of speelden ze met kinderen van de camping. Onze buren uit
Helmond kennen we bijvoorbeeld al
zolang we hier komen en dat is ontzettend leuk. Wij hebben geen druk
Spaans strand nodig. Met mooi weer
neem ik een boekje, wat te drinken
en een handdoek mee en ga ik hier
aan het meer ergens onder een boom
liggen. Dan ben ik uren zoet.”

Vakantiecolumn

Finse flensjes
De kleine uitspanning ging grotendeels schuil onder de berkenbomen waar half Finland mee begroeid is. Er pasten net twee tafels
in, de planken vloer kon wel een likje verf gebruiken en in de
koffiehoek stond een wonderlijk allegaartje van koppen en
schotels. Ooit hadden de bloemetjes op het porselein kleur gehad,
maar die tijd lag ver achter ons. De hele hut was uiteraard opgetrokken uit hout, want in dit land kijken ze niet op een boomstammetje meer of minder.
De eenvoud van café Rantakivi
was adembenemend, en we
keken verrukt om ons heen.
Achter het terras rimpelde het
Puruvesimeer zacht in de avondzon. We besloten lettu te nemen,
met kerma en hillo. Die laatste
twee waren room en bessenmarmelade, dat wisten we inmiddels.
En we vraten een beer als lettu
dan geen wafels of pannenkoeken
waren.
Toen viel mijn blik plots op een
foto aan de zijwand. Het was een
staatsieportret van koningin
Beatrix in een veel te grote,
goudkleurige lijst. Wat de hel deed
Trix hier? In diezelfde lijst prijkte
ook een krantenfoto van onze
gewezen vorstin, zittend onder een
wit parasolletje. Terwijl wij onze
tanden stuk beten op het ondoorgrondelijke Finse onderschrift
kwam de uitbater binnenlopen.
Jahá, dat was de ‘Dutch queen’,

verklaarde hij opgewekt, en ze had
dáár gezeten. Hij wees naar het
terras met de geraniums, want die
hebben ze hier ook. Het moet de
gebeurtenis van de eeuw zijn
geweest voor café Rantakivi.
Afijn, wij bestelden de lettu.
Kunstig in vieren gevouwen
werden de flensjes geserveerd,
met jam en een dot room. Ik kan u
verzekeren dat ze lekker waren, en
de koffie uit het kopje met de
verbleekte roosjes was uitstekend.
Wie weet, misschien had Beatrix
indertijd ook wel gezegd: doet u
mij de lettu maar. En dat vond ik
een heerlijke gedachte.
(Google: 6 juni 1995 ‘Koningin
beëindigt staatsbezoek Finland in
ontspannen sfeer. Ze besloot met
president Athisaari tot het
nuttigen van een versnapering in
een eenvoudige tent langs de
weg.’)
Ans van der Linden

Hadé Collection
VOOR SFEER IN HUIS

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

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

www.hadecollection.nl
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Agenda t/m 17 augustus 2017
do
10
08

vr
11
08

za
12
08

Kienen
Tijd: 13.30 uur
Organisatie: KBO Panningen
Locatie: Ringoven Panningen

Optreden SeniorenOrkest Meijel

Kepèlla Cultura Sunday Sound

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

Tijd: 14.00-18.00 uur
Organisatie: Thuis in Panningen
Locatie: centrum Panningen

Kepèlla Cultura Openluchtbioscoop

Optreden Speulendjerwiëes

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

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

Kepèlla Cultura Friday Night Live

Kermis Grashoek (t/m 15 augustus)

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

Tijd: vanaf 16.00 uur
Locatie: centrum Grashoek

Film en muziekavond
Ode aan de Peel

Ossefeesten Mental Theo en
DJ Daani

Tijd: 20.00-23.00 uur
Org.: Stichting Brink en Wiek Lenssen Filmprodukties
Locatie: park achter gemeenschapshuis D’n Binger
Meijel

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

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

zo
13
08

ma
14
08
wo
16
08

Kepèlla Cultura Kids Fun
Tijd: 13.00-17.00 uur
Organisatie: Thuis in Panningen
Locatie: centrum Panningen

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

Optreden Joekskoer Toujours
Tijd: 11.00-13.00 uur
Organisatie: Den Soeten Inval
Locatie: Kasteel De Keverberg Kessel

Meijelnaar Jordi liep stage in Zuid-Afrika

Grashoekse shirts in Zuid-Afrikaans township
Meijelnaar Jordi Luijten bracht onlangs vier maanden door in Zuid-Afrika. De docent in opleiding liep stage als
sportleerkracht op een privéschool. Omdat hij daar maar vier dagen in de week mee bezig was, hielp hij ook mee
bij non-profitorganisatie Nourish in een sloppenwijk. Als onderdeel van dat werk nam hij tachtig voetbalshirts van
SV Grashoek, RKMSV uit Meijel en SV Blerick mee naar Zuid-Afrika.

tachtig shirts die door Christiaens Group
uit Horst per boot naar Zuid-Afrika zijn
vervoerd. Een fantastisch gebaar van
die clubs en dat bedrijf.”

Een uur wandelen
voor het toernooi
Op dit moment lopen er tientallen
jongens in Zuid-Afrika rond met shirts
van de Grashoekse voetbalvereniging.
“De scheidsrechters en top drie van het
toernooi en het meest sportieve team
kregen de Grashoekse shirts”, vertelt
Jordi. “Ook de beste keeper en speler
van het toernooi hebben een shirt
gekregen van SV Grashoek. De tenues
van RKMSV en Blerick waren van
een kleiner formaat, dus die worden
bewaard voor een toernooi voor de
jongere jeugd. Dat toernooi wordt binnenkort gehouden.”
Het door Jordi georganiseerde
toernooi ging niet puur alleen om het
voetballen. “Er vonden ook lezingen
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schoon

service
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schoon
gemak

gemak
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topkwaliteit
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Jordi ging vanwege zijn studie
leerkracht lichamelijke opvoeding
aan de PXL Hogeschool in Hasselt
naar Zuid-Afrika. “Ik liep stage als
sportleraar op een rijke privéschool in

schoon

Tel. 077-3072462
www.vanhalstomerij.nl

Hoedspruit, een blanke stad”, vertelt
hij. “Omdat het maar vier dagen in de
week was, besloot ik al van tevoren
dat ik ook iets wilde betekenen voor
de arme mensen in de samenleving.

Camper of caravan
stallen in Meijel?
Bel voor meer info:
06 5755 9171

Daarom ging ik twee dagen in de week
bij Nourish, een non-profitorganisatie
in het township Sigagule, aan de slag.
Het contrast van deze twee stageplaatsen was indrukwekkend”, vertelt de
24-jarige student.
Eén van zijn taken bij Nourish
was het opzetten van een tweedaags
voetbaltoernooi voor jongens van
16 tot 20 jaar. Jordi besloot niet met
lege handen naar het Afrikaanse land
te vertrekken. “Er was geen geld voor
mooie prijzen, dus toen ben ik gaan
kijken naar andere mogelijkheden.”
Hij kwam in contact met de voetbalclubs RKMSV uit Meijel, SV Grashoek
en SV Blerick. “Die hadden nog tenues
liggen die niet gebruikt werden en ik
mocht ze meenemen. In totaal kreeg ik

plaats over geld sparen, het niet
stropen van dieren en preventie van
HIV”, vertelt hiji. “Zo leerden de deelnemers er ook van.” De jongens uit het
township waardeerden de inzet van
Jordi heel erg. “Er deden twaalf teams
mee, waarvan sommige een uur moesten wandelen om bij het speelveld te
komen.”
Jordi heeft genoten van zijn tijd in
Zuid-Afrika. “Ik heb zo ontzettend veel
gezien en meegemaakt, schitterend.
Het heeft me verrijkt als professional
en als mens. Vooral het verschil tussen
armoede en rijkdom zien, was een
ervaring. Ik heb heel veel vrienden
gemaakt en iets kunnen betekenen
voor de minder bedeelden in het land.”
Hij gaat zeker een keer terug: “Ik kan
niet wachten om mijn Zuid-Afrikaanse
vrienden weer op te zoeken. Het liefst
neem ik dan weer nieuwe shirts mee.
Als er sportclubs zijn die tenues hebben liggen, houd ik me graag aanbevolen.”
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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 13 augustus
H. Mis 09.30 uur
Woensdag 16 augustus
H. Mis 09.00 uur sacristie

Parochie Egchel
Misintenties NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
T 077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 13 augustus
H. Mis 11.00 uur t.i.v. Jacobus Bos en
Tonia Bos-Kersten;
Zondag 20 augustus
Geen H. Mis

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

Cluster MKBE
Parochie Maasbree
Misintenties NL58RABO0131001973
Pastorie Dorpstraat 4 T 077 465 12 19
E par.aldegundismaasbree@hetnet.nl
W www.parochiemaasbree.nl
Kerkdiensten
Zondag 13 augustus
H. Mis: 11.00 uur.
Lectoren: Mevr. Maria Nabben - Mevr.
Marlies Steijvers
Zang: Herenkoor
Intenties
Voor de intenties van de Mariakapel
op het kerkhof.
Dopen
12.00 uur: Lot van Pol.

Kerkdiensten
Parochie Koningslust
Zondag 13 augustus
Misintenties NL05 RABO 0120795132
H. Mis 11.00 uur t.i.v. Tinus Steeghs (verj) A. van den Boer De Brentjes 81
T 077 465 36 81
Bij geen gehoor kunt u contact
Parochie Helden
opnemen met het parochiecentrum in
Misintenties NL61 RABO 0120795094
Panningen T 077 307 13 88
pastorie Rochusplein 3
Kerkdiensten
T 077 3071488,
Zaterdag 12 augustus
kerkbestuurhelden@home.nl
Geen H. Mis
Spreekuur
Zaterdag 19 augustus
donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
H. Mis 17.30 uur
Kerkdiensten
Zondag 13 augustus
H. Mis 10.00 uur - herenkoor t.i.v. Lucie Parochie Meijel
en Drees Hermkens-Kartner (jaardienst) Misintenties NL16 RABO 0133405613
overl. fam. Cox-van den Beucken;
Pastorie Kerkstraat 5
echtg. Jo Verhaegh en Netje Verhaegh- T 077 466 18 50
Nijssen, oud. Johannes Nijssen en
W www.parochiemeijel.nl
Elisabeth Nijssen-Janssen en Martinus
Spreekuur
Nijssen (jaardienst); Ton van der
maandag 19.30 tot 20.00 uur en
Zandt, mgr. Willy Heuvelmans en fam.
donderdag van 11.00 tot 12.00 uur
Heuvelmans-te Locke; Nellie Nijssensecr.kerkbestuurmeijel@vodafonethuis.nl
Joosten (jaardienst); Wiel Berkers
Kerkdiensten
(jaardienst); Tessie Haast-Beerens
Donderdag 10 augustus
(jaardienst);
H. Mis 09.00 uur t.i.v. alle parochianen
Dinsdag 15 augustus
09.30-10.00 uur Stille Aanbidding
H. Mis Hoogfeest Maria
Zaterdag 12 augustus
Tenhemelopneming in dagkapel van
H. Mis 19.00 uur met dameskoor kerk Panningen 09.30 uur.
Maria ten Hemelopneming - Kroedwisj

Overleden
Jos Konings, Kastanjehof 7, 80 jaar
Ton Claassens, Heermoesstraat 10, 84 jaar
To van de Ekker, In den Clockenslagh 11,
91 jaar

Parochie Kessel
Gezinsbijdrage NL39RABO0125305311
Pastorie Dorpstraat 13 T 077 462 12 65
E lajverhaag@parochiekessel.nl
Kerkdiensten
Zaterdag, 12 augustus
19.15 uur.
Overleden familie Engelen-Beeks.
Jaardienst voor Jan Timmermans.
Jaardienst voor Pierre Vervoort.
Ruut Peeters vanwege zijn verjaardag.
Woensdag 16 augustus
9.00 uur H. Mis.

Parochie Baarlo
Misintenties NL31RABO0103903976
Pastorie Markt 3 T 077 477 12 75
E pastoor@parochiebaarlo.nl
W www.parochiebaarlo.nl
Kerkdiensten
Zaterdag 12 augustus
17.00 uur H. Mis in Verzorgingshuis Ter
Borcht.
Zondag 13 augustus
9.30 uur H. Mis. Maria
Tenhemelopneming.
Jaard. overl. ouders v.d. Eertwegh-van
Tegelen en overl. fam.
Voor Frits, Wiel en An Peeters
Jaard. Cor Driessen,
Jan Peeters (de Weem);
Overl. bestuursleden Baronesse d’ Erp;
Uit dankbaarheid b.g.v. 50 jarig pries-

t.i.v. Jan Derckx (zeswekendienst);
Henk Willems (coll); Willem Sanders,
Agnes Sanders-Manders en Piet
Manders (gest.jaard);
Nellie Verstappen-Kiggen (verj);
uit dankbaarheid
Maandag 14 augustus
Stille Aanbidding 18.30 uur
Rozenkrans 19.00 uur
Dinsdag 15 augustus
09.00 uur verzamelen in dagkapel
09.30 uur H. Mis in OLV-kerk
Panningen, i.v.m. Hoogfeest Maria
Tenhemelopneming. Aansluitend daar
samen koffie drinken.
Donderdag 17 augustus
H. Mis 09.00 uur t.i.v. alle parochianen
09.30-10.00 uur Stille Aanbidding

Parochie Panningen
Misintenties NL44 RABO 0141900660
Parochiecentrum Wilhelminastraat 14
T 077 307 13 88
info@parochiecentrumpanningen.nl
Open maandag- dinsdag- woensdag
en donderdag van 09.00 tot 11.30 uur
Kerkdiensten
Zaterdag 12 augustus
H. Mis 14.30 uur - De Groenling;

terjubileum van pastoor Chr. Janssen.
Donderdag 17 augustus
8.30 uur H. Mis.
Mededeling
Tijdens de H. Mis van zondag wordt de
kroedwisj gezegend.

Parochie Kessel-Eik
Misintenties NL41RABO0125300522
Misintenties 25,L. Timmermans T 077 462 16 78
Kerkdiensten
Zondag 13 augustus
9.30 uur H. Mis
Zeswekendienst Jan Heymans.
Zondag 20 augustus
9.30 uur H. Mis
Zeswekendienst Ton Muurmans en
tevens bijzetting van de urn.

kennismaking met kapelaan Houben
H. Mis 19.00 uur - samenzang t.i.v.
Joke Goes
Zondag 13 augustus
H. Mis kapel Missiehuis 10.30 uur
Doopviering dagkapel 14.30 uur:
Timo Kersten
Dinsdag 15 augustus
H. Mis Hoogfeest Maria
Tenhemelopneming 09.30 uur in de
dagkapel

www.vincentiusparochies.nl
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

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

Bodywarmers voor vrijwillige chauffeurs
De vrijwillige chauffeurs van
Dorpsvervoer Grashoek-BeringeKoningslust (GBK) hebben onlangs
nieuwe bodywarmers gekregen.
Zo zijn de mannen en vrouwen van
de dienstverlening beter
herkenbaar.
Dorpsvervoer GBK is bedoeld voor
mensen die in één van de drie dorpen,
Grashoek, Beringe of Koningslust,
wonen en geen andere mogelijkheid
hebben om naar bijvoorbeeld de
dorpsdagvoorziening, apotheek of de
winkel te gaan. Een vrijwilliger haalt de
mensen thuis op en brengt ze naar de
plek van bestemming. De dienst is nog
op zoek naar chauffeurs die kunnen
rijden in een busje voor acht personen
en die één dag in de twee weken de
tijd hebben.
Neem voor meer informatie contact
op met Grad Drissen via 077 307 21 04.
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Superkeukens zoekt
ass. filiaalleiders en topverkopers!
Bezoek www.superkeukens.nl voor meer info

€ 4999,Rodez
185 + 310 cm

compleet met koelkast, oven, keramische kookplaat,
afzuigkap, spoelbak, werkblad en 5 jaar apparatuurgarantie

WWW.SUPERKEUKENS.NL

HEERLEN

HORST

ROERMOND

Witveldweg 100

Burghoffweg 13

In de Cramer 148

(Gevestigd binnen Interchalet)

(Gevestigd tegenover Retailpark)

(Gevestigd op de Woonboulevard)

T. 077-3982234

T. 0475-691548

T. 045-5751230

