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Dafjes over de Maas
Het veer in Kessel kende op zondag 20 augustus een groep opmerkelijke bezoekers. Leden van de Daf Classic-club, een groepje Daf-fanaten, maakte gebruik van het watertransport om hun Limburgse toertocht voort te zetten. Eerder deden de klassieke auto’s al het centrum van Panningen aan waar ze een pauze hielden en in het park een picknick
hadden georganiseerd. De leden van Daf Classic komen geregeld bij elkaar om toertochten te maken met hun auto’s die al sinds lange tijd niet meer geproduceerd worden.
Dit keer reden ze van Grevenbricht via onder meer gemeente Peel en Maas en een stukje Zuid-Limburg terug naar Nieuwstadt in Zuid-Limburg. (Foto: Jac Willekens, fotoclub Kiek Ze)

Parkfeesten Helden gaan niet door
Het evenement Parkfeesten Helden gaat dit jaar niet door. In de wei van Haffmans zou vanaf vrijdag
25 augustus een tent staan waar drie dagen lang verschillende artiesten kwamen optreden. Door een teleurstellende kaartverkoop besloot de organisatie een streep te zetten door de editie van 2017. De organisatie beraadt
zich over een eventuele editie volgend jaar.
De Parkfeesten beleefde in de
jaren 60, 70 en 80 al dertig edities
voordat er een einde kwam aan de
traditie. In 2014 besloten verschillende Heldenaren het evenement
weer op te pakken en de Parkfeesten
nieuw leven in te blazen. Onder de
naam Stichting OKÉ wisten ze drie
jaar op rij het evenement succesvol
te organiseren. Artiesten als Rowwen
Hèze en Guus Meeuwis kwamen voorbij
bij de Parkfeesten.

Dit jaar bleek de kaartverkoop voor
de vrijdag en zaterdag zo tegen te vallen, dat het evenement door laten gaan
een groot risico was voor de organisatie.
“Het was een hele moeilijke, maar
uiteindelijk weloverwogen beslissing”,
aldus voorzitter Peter Hermans van
stichting OKÉ. ”Het speculeren en hopen
op een ‘boost’ van de kaartverkoop in
de laatste week voor het evenement is
voor de organisatie een te grote gok en
dus ook een te groot financieel risico.

Stichting OKÉ wil Helden ontzettend
graag bruisend houden, maar dit moet
uiteraard op een verantwoorde manier
gebeuren en er moet voldoende animo
in de regio zijn om onze evenementen
te bezoeken.”

Veel bijval op
Facebook
De artiesten die tijdens de
Parkfeesten zouden optreden, werden

ingelicht. Op vrijdag stonden T-Spoon
en 2 Brothers on the 4th floor geprogrammeerd en de zaterdag zouden
Douwe Bob en Miss Montreal langskomen. Mensen die wel al een kaartje
gekocht hebben voor vrijdag, zaterdag
of de brunch krijgen hun geld terug,
zo liet de organisatie weten. Of er
volgend jaar wel een editie plaats gaat
vinden, is nog niet bekend.
Op Facebook kreeg de organisatie
veel steun. Veel mensen lieten weten
het heel jammer te vinden en te
hopen op een nieuwe editie in 2018.
Verschillende reacties laten zien dat
de mensen het een ‘moedig’ besluit
vinden van de organisatie. Sommige

personen lieten in hun reacties
blijken misschien wel te weten
waar het probleem ligt. “Er zijn
te veel festiviteiten waardoor er
een verzadiging ontstaat en door
vernieuwingen krijgen andere festiviteiten voorrang. Jammer voor de
organisatie die zich gedurende het
hele jaar ingezet heeft om alles toch
weer geregeld te krijgen”, was één
van die reacties.
Afgelopen februari beleefde
de Parkfeesten nog de allereerste
wintereditie van het evenement.
In gemeenschapshuis Kerkeböske
in Helden traden tributebands van
Metallica, AC/DC en Iron Maiden op.
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Inwoners Beringe en Meijel richten werkgroep op

Omwonenden starten petitie tegen windmolens
Een aantal inwoners van Beringe en Meijel heeft zich verenigd in de
werkgroep ‘Windmolens: niet in onze achtertuin!’. De initiatiefnemers zijn
omwonenden van de vijf windmolens die net over de grens in Leudal staan.
Door middel van een petitie willen ze voorkomen dat er in Peel en Maas nog
meer windmolens worden geplaatst.
De petitie van de werkgroep ging
zaterdag 12 augustus online en de
leden gingen met flyers rond om
anderen op te roepen deze te tekenen.
“Laten we vooropstellen, we zijn niet
tegen windenergie, duurzaamheid of
groene stroom”, vertelt één van de
initiatiefnemers van de werkgroep.

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

De leden zijn de petitie als werkgroep
gestart en willen daarom niet genoemd
worden bij hun persoonlijke naam in dit
artikel. De werkgroep wil dat de
gemeente en de initiatiefnemers een
andere locatie zoeken om windmolens
te plaatsen. “Het moet niet zo geconcentreerd worden op één plek. Er staan
er nu genoeg. Er hoeft niets meer bij.
Verdeel de pijn en zoek een andere plek
uit om windmolens te plaatsen.”

Werkgroep voelt zich
niet gehoord
Momenteel is gemeente Peel en
Maas in overleg met twee initiatiefnemers die een aantal windmolens
willen plaatsen op een stuk grond rond
de Haambergweg in het buitengebied
van Egchel, Panningen en Beringe.
Aan het einde van deze maand moet
er een beslissing worden gemaakt
wie de windmolens mag plaatsen.
“Het moet geen heel windmolenpark
gaan worden”, aldus de werkgroep.
Op enige afstand richting Heibloem en

Roggel, net over de grens in Leudal,
staan momenteel al vijf windmolens.
“Op het uiterste puntje van Leudal
staan die, bijna bij de grens met Peel
en Maas. In Frankrijk doen ze dat ook
met de kerncentrales; die staan bijna
in België.” De gemeente Leudal wil
in totaal nog vijf windmolens plaatsen aan weerszijden van de vijf die
er al staan. “Als je vanuit Meijel naar
Heibloem en Roggel rijdt of fietst, zie
je die molens permanent staan. En dat
worden er met de plannen die Leudal
én Peel en Maas hebben alleen maar
meer”, vertellen de leden.
De werkgroep voelt zich niet
gehoord door gemeente Peel en Maas.
“We mogen de aangevraagde vergunningen pas inzien als alles rond is.
Volgens het Verdrag van Aarhus moet de
gemeente inwoners actief informeren
en hen inspraak geven in de plannen.” Dat doet de gemeente volgens
de initiatiefnemers van de petitie nu
niet. “Ze hebben aan mensen uit Egchel
gevraagd of ze bezwaar tegen windmolens hebben. Natuurlijk hadden zij
dat niet, ze wonen er verder van af
dan wij. Wij waren ook niet welkom
op een klankbordavond over de plannen. Het lijkt wel of de windmolens
er gewoon doorheen worden gedrukt.
Het gaat hier vooral om geld, niet om

Redactionele bijdragen
Lianne Görtz, Daphne Leenders en
Janique Peeters

Commercieel adviseurs
077 396 13 56
advertentie@hallopeelenmaas.nl

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.

Bezorging
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077 307 47 60
info@goutiers.com

6
7

4

8
5

2

2
3
6

7

HALLO in Monschau
Blaaskapel Bôggeskook Nieje Steyl uit Baarlo ging in juli op
concertreis naar het Duitse Monschau. De reis duurde een weekend
en de kapel maakte drie keer muziek in en in de buurt van het
dorp. “Daarnaast hebben we met alle leden veel plezier gemaakt,
lekker taart gegeten en koffie gedronken en natuurlijk genoten
van het Duitse eten en bier”, laat de blaaskapel weten.
“Dat laatste hebben we nog extra geproefd in het
brouwerijmuseum in Monschau.”
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volgende week
in de HALLO.

Oplossing vorige week:

1
4

4

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

Kempen Media b.v.
www.kempen-media.nl
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Nieuwsblad niet ontvangen? Bel of mail
vrijdagmorgen vóór 12.00 uur of ga naar
www.hallopeelenmaas.nl/bezorging om dit
door te geven.
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Volgens de werkgroep is
Peel en Maas ook helemaal geen
geschikte locatie voor windmolens.
“Het waait hier helemaal niet zo
hard. De Noordzee of het IJsselmeer
is een betere plek voor windmolens.
Daarbij komen er in de gemeente
Horst aan de Maas geen omdat dat het
toerisme zou kunnen schaden. Is Peel
en Maas geen toeristische gemeente
dan?”, vraagt ze zich af. Windmolens
veroorzaken volgens de starters van
de petitie niet alleen geluidsoverlast,
slagschaduw en lichtvervuiling door
de knipperende lampjes. Ook landschapsvervuiling, gezondheidsrisico’s,
de verstoring van rust en recreatie, vermindering van het woongenot en een
waardevermindering van omliggende
woningen worden als argument tegen
windmolens gebruikt. “Het is niet
alleen een lelijk aangezicht, maar veroorzaakt ook geluidsoverlast. Het mag
dan vaak binnen de geluidsgrenzen blij-

Sudoku

Frank Erren
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Fabienne ten Horn
Annemie Saes-Rechmann

Kempen Media bv behoudt zich ten
aanzien van de inhoud van deze uitgave
zowel het auteursrecht voor conform
artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet
als het databankrecht.

Geluidsoverlast,
slagschaduw en
lichtvervuiling

ven, irritant is dat gezwiep wel.”
Windpark Egchelse Heide is één van
de initiatiefnemers die windmolens wil
gaan plaatsen. Zij laten als reactie op
de petitie weten dat volgens hen het
belang van duurzame energie voorop
staat. “We moeten alle mogelijkheden
die in onze macht liggen aangrijpen.
Niet direct kijken naar onze persoonlijke rijkdom en persoonlijke belangen
voorop plaatsen, of ons storen aan
een windturbine die we op afstand
zien en die ons hindert omdat deze
er voorheen nog nooit heeft gestaan.
Alleen als iedereen persoonlijk intens
meedenkt aan verduurzamen, alleen
dan kunnen we mogelijk nog een
stukje aarde redden.”
Windpark Beringe laat weten het
niet erg te vinden dat de omgeving
van zich laat horen. “We hebben de
omgeving al diverse keren aangeschreven en geïnformeerd middels een
informatieavond. Ons is ook duidelijk
dat een gedeelte van de omgeving zich
gepasseerd voelt met al deze windprojecten die op hen afkomen. Zij weten
niet meer waar ze aan toe zijn. Dit hebben wij laatst ook in onze brief naar
het college aangegeven. Wij blijven
daarom ook graag met onze omgeving
in gesprek hoe we nader tot elkaar kunnen komen.”

PUZZEL

Fotografie
Bram Becks
Henny Roosen

De artikelen worden doorgaans
gepubliceerd in de elektronische versie van
HALLO Peel en Maas.

groene energie. Duurzaam bezig zijn
is natuurlijk goed, maar het moet wel
eerlijk.”
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Twee initiatieven op dezelfde locatie

Dossier windmolens zorgt voor hoofdbrekens

De gemeenteraad van Peel en Maas besliste in april vorig jaar dat er in de
gemeente een windmolenpark moet komen. Een beslissing die complexer bleek
dan het in eerste instantie deed vermoeden. Twee initiatieven willen windmolens op ongeveer
dezelfde locatie realiseren, maar er is slechts plek voor één. De gemeente moet binnenkort een keuze maken.

De twee initiatieven zijn Windpark
Egchelse Heide en windpark Beringe.
Egchelse Heide wil vijf windmolens
plaatsen en is een samenwerking tussen drie Egchelse boeren, adviesbureau
Aelmans Adviesgroep, projectontwikkelaar Green Trust en coöperatie Peel
Energie. Windpark Beringe wil vier
windmolens realiseren en bestaat uit
vier boeren uit Beringe en Panningen
en projectontwikkelaars Raedthuys
Pure Energie en De Wolff Nederland
Windenergie.
Beide initiatieven hebben het
gebied rond de Haambergweg in het
buitengebied van Egchel, Panningen
en Beringe in gedachte als locatie
voor hun windmolens. Daar zit het
probleem. Met de locatie is volgens
de gemeente niets mis, maar plek
voor twee windparken is er niet.
De gemeente moet nu een keuze gaan
maken tussen de twee initiatieven.
De problemen begonnen volgens windpark Beringe toen Egchelse Heide in
april vorig jaar te horen kreeg dat haar
eerste plan niet door kon gaan, omdat
de windmolens te dicht op die van
Windpark Neer zouden komen. Dat zou
te veel radarverstoringen opleveren.
Egchelse Heide schoof daarom haar

park ongeveer vijfhonderd meter op
naar het noorden. Dit was het gebied
waar ze al grondovereenkomsten
hadden, maar ook in de richting van
windpark Beringe.

’Onderzoeken al
grotendeels gedaan’
“Dat vonden wij raar”, vertelt
René Sillekens van windpark Beringe.
“In plaats van samen te gaan zitten
en praten, hebben ze zonder met ons
te communiceren hun plan opgeschoven naar een gebied waar hun
boeren helemaal geen grond hebben
liggen.” Het klopt dat de initiatiefnemers van Egchelse Heide geen grond
in het gebied hebben, maar er was al
rekening gehouden met een mogelijk
noodzakelijke verplaatsing vanwege
bepaalde onderzoeken, vertelt Adrie
van Oerle van Aelmans Adviesgroep en
Egchelse Heide. “Met vier van de vijf
grondeigenaren in het ‘nieuwe’ gebied
hadden we al een contract afgesloten
over de mogelijkheden van het plaatsen van een windmolen. We hebben
geen contact opgenomen, omdat we
geen concreet beeld hadden van waar
zij het park gepland hadden.”

April 2016
Gemeenteraad Peel en
Maas stemt in met komst
windmolenpark

Mei 2016
Egchelse Heide moet de beoogde
locatie verplaatsen vanwege
radarverstoring

Januari 2017
Gemeente presenteert
criteria windmolenparken

Egchelse Heide ging door met
het ontwikkelen van haar plan en liet
veel onderzoeken uitvoeren. Zaken als
radarverstoring en de hoeveelheid
slagschaduw werden onderzocht.
De gehele voorbereiding inclusief alle
onderzoeken kostten in totaal zo’n
half miljoen euro, zegt het initiatief.
“Beringe wil met ons samenwerken
en de molens iets verplaatsen op de
kaart, maar dan moeten wij al die
onderzoeken in de prullenbak gooien”,
zegt Jo van den Beuken van Peel
Energie. “Als we het plan dertig meter
opschuiven, moeten alle onderzoeken opnieuw, want zij hebben nog
helemaal geen onderzoeken gedaan
voor hun locatie. Ze hebben nog niks.”
Sillekens vindt het opmerkelijk dat
Egchelse Heide al zoveel geld stak in een
project dat nog helemaal niet zeker is.
“Dat doe je normaal pas als je zeker van
medewerking van de gemeente bent.”
In januari presenteerde de
gemeente criteria waar de windmolenparken aan moeten voldoen.
Vervolgens schakelde de gemeente
een onafhankelijke commissie in die
de twee windparken langs de meetlat
legde. Beide initiatieven voldeden nog
niet aan de criteria. Begin juli kregen

April 2017
Windpark Beringe stuurt
bezorgde brief naar gemeente

Maart 2017
Gesprekken initiatiefnemers
twee plannen met
onafhankelijke commissie

ze te horen dat de deadline om de
ontbrekende gegevens in te leveren op
donderdag 24 augustus ligt.

Commissie laten
beslissen over plan
De initiatiefnemers van windpark
Beringe stuurde tot twee keer toe
een brief naar de gemeente om haar
ongerustheid te uiten over de gang
van zaken. Ze wil meer transparantie
vanuit de gemeente en dat niet het
College van B&W beslist welk plan de
voorkeur krijgt, maar een onafhankelijke commissie. Sillekens: “Het uiteindelijke besluit zullen het college
en de gemeenteraad samen moeten
nemen, zoals ook in de samenwerkingsovereenkomst staat die Peel en
Maas met andere gemeentes afsloot.
Als dan blijkt dat Egchelse Heide het
beste plan heeft, leggen we ons daarbij
neer. Als het advies van de commissie niet openbaar wordt gemaakt,
gaan wij aan vervolgstappen denken.” Egchelse Heide vindt wél dat
de gemeente mag en kan beslissen.
“Onze onderzoeken zijn onze onafhankelijke commissie en onze aanpak sluit
aan op het beleid van de gemeente.

Eind juli 2017
Tweede bezorgde brief windpark
Beringe aan gemeente

Juni/juli 2017
Beide plannen voldoen
nog niet aan criteria.
Nieuwe deadline
24 augustus

Die bewijzen dat we voldoen aan alle
eisen.”
Het grote probleem zit volgens
Beringe in de starre houding van
Egchelse Heide. “Vanaf het allereerste
moment hebben wij geprobeerd de
samenwerking te zoeken en ook de
onafhankelijke commissie kwam tot
die conclusie. Ik snap niet dat zij dat
weigeren.” Een samenwerking waarbij
Egchelse Heide ‘terug naar af moet’ zit
er niet in, laat Adrie van Oerle weten.
“Zij willen per se een windmolen op
hun grond, maar dat kan bij dit soort
projecten nooit het optimale plan
opleveren. De onderzoeken die we
gedaan hebben, gaan we niet opnieuw
doen. Ze mogen zich bij ons aansluiten en participeren zoals alle andere
grondeigenaren in het gebied, maar wij
gaan niet mee in hun plan. Ze hebben
vermoedelijk een contract getekend
bij de projectontwikkelaars waarmee
ze samenwerken en die zetten druk
op hen. Als we niet oppassen, staan er
straks aan de Neerse kant twee extra
molens en kunnen die in Peel en Maas
niet meer.”
De gemeente geeft aan op een
later tijdstip dieper in te gaan op het
vraagstuk rond de windmolens.

24 augustus
Deadline aangepaste
plannen

12 augustus
Omwonenden starten petitie
tegen windmolens
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“Laot mich mer sjtil geweare”

Rosalie Bruynen-Schreurs
weduwe van

Harrie Bruynen
* Asselt, 5 december 1924 † Panningen, 21 augustus 2017
Geleen: Wilma
Steinbeck: Jac en Ans
Paul en Christiane
Bart en Anne-Marie, Henri, Luzie, Elfie
Ellen
Kessel-Eik: Wim en Josine
Kay en Lincy, Katy, Pim
Meggy
Willem en Amke
Horst: Bertie en Geert
Guus
Lowie
Kessel: Roos en Huub
Guido
Familie Schreurs
Familie Bruynen
Correspondentieadres: Bertie Versleijen-Bruynen,
Slooyerbroek 71, 5961 LZ Horst
De uitvaartdienst wordt gehouden op vrijdag 25 augustus om
14.30 uur in de kerk van Maria Onbevlekt Ontvangen te
Kessel-Eik. Hierna leggen we mama bij papa ter ruste op het r.-k.
kerkhof aldaar.
Samenkomst in de kerk, waar gelegenheid is tot schriftelijk condoleren.

Dankbetuiging
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 belangstelling en medeleven mochten ontvangen na het overlijden van mijn man, onze pap en opa

Zonder jou moeten we nu verdergaan
De oorsprong van ons bestaan
Je was ons mam, je was ons thuis
Bedankt voor alles.
Met een onuitwisbare herinnering aan haar leven,
hebben wij in liefde losgelaten.

An Sonnemans-Mennen
echtgenote van

Hennie Sonnemans †
Ons mam en oma overleed in de leeftijd van 80 jaar.
Neerkant: Jacqueline en Toine
Teun en Renske
Daan en Carlijn
Neerkant: Henk en Fransa
Neerkant: Ria †
Liessel: Emmy en Pieter
Liessel: Anja en Henny
Neerkant: Sjaak en Henny
Anne en Toon
Rik
Meijel, 20 augustus 2017
Sint Jozef Wonen en Zorg
Correspondentieadres:
Vuurlinie 14, 5758 RN Neerkant
De plechtige uitvaartdienst wordt gehouden
op zaterdag 26 augustus om 10.30 uur in de
parochiekerk van de H. Willibrordus te Neerkant,
waarna ze begraven wordt bij ons Pap en Ria.
Voor aanvang van de dienst is er gelegenheid
tot schriftelijk condoleren.
Ons mam is weer terug op Vuurlinie 16, waar u afscheid kunt
nemen op donderdag 24 augustus van 18.30 uur tot 20.30 uur.
Mocht u geen rouwkaart hebben ontvangen,
dan hopen wij u toch te bereiken met deze kennisgeving.

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken.
José, kinderen en kleinkind
Panningen, augustus 2017

Nieuwe oogst Appels en Peren,
Fruitbedrijf Jan Beurskens,
Napoleonsbaan Zuid 39a te Baarlo tel.:
077 477 19 18 ‘’s woensdags gesloten.
Op dinsdag 5 september is er van
21:05-22:00u een proefles tai chi
in De Ankerplaats in Grashoek.
www.taichimovement.nl
tel.: 0492 52 42 50.
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.
Feestje? Wij verhuren tap-installaties,
koelkasten, (sta)tafels, porselein,
glaswerk, wc-wagen, springkussen enz.
www.beuckenverhuur.nl
06 16 42 80 60.
Nog enkele plaatsen vrij op ma mo:
senioren yoga wo mo: hatha yoga
info Willy vd Mortel 06 15 08 58 13.
Soepbonen.
Er zijn weer half rijpe soepbonen.
Voor info bel 06 46 44 37 76.
In bezit van huurappartement in
wijk kuukven te Baarlo, zou graag een
eengezinswoning met tuintje willen
bewonen in Baarlo of Kessel. Wie zou
willen/kunnen ruilen?
Reactie via 06 55 56 11 60, na 19.00 uur.
Heb je nog een dagdeel in de week vrij
om huishoudelijke werkzaamheden
te verrichten bij een 5-persoons
huishouden? Laat het ons weten
en neem contact op via
huishoudelijkehulppanningen@hotmail.com
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.
Kasten, stoelen, bureaus, stelling,
enz. Tevens bloempotten. Obelisk
Beringe tel. 06 14 04 02 72
Do t/m Vrij van 9.00 tot 17.00 uur
Za van 9.00 tot 16.00 uur.

Wiel Verlinden
De leegte blijft nog moeilijk te aanvaarden, maar zoveel betrokkenheid verzacht het verdriet en zal ons kracht geven om verder
te gaan.

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.

Een bijzonder woord van dank
voor het team van Sint Jozef Wonen en Zorg,
voor de liefdevolle verzorging van ons mam.

An Sonnemans-Mennen
Familie Sonnemans-Mennen, Neerkant

www.hulpaanhuislimburg.nl
Zoekt u een leuke bijverdienste in de
huishouding? Kijk op onze site en
meld u aan of bel 077 467 01 00.
Tot oktober diverse pruimen
mirabellen voor de inmaak appels
en peren. Elke vrijdag en zaterdag
winkel open vanaf 10 uur. Stappers
Schafelt 1a Baarlo 06 54 21 83 76.
Pedicure aan huis
bel voor informatie of een afspraak
Petra Vossen 077 462 22 04.

Dankbetuiging

Bedankt beste mensen voor de vele blijken van medeleven
tijdens de ziekte en na het overlijden van

Ed van der Sterren

Geheel onverwacht hebben we afscheid
moeten nemen van ons gewaardeerd lid.

Jac Beijers

De overweldigende belangstelling bij de uitvaart,
de vele kaarten en lieve reacties zijn een grote steun voor ons
bij de verwerking van dit grote verlies.

Wij verliezen in hem een zéér gewaardeerd lid
van onze vereniging. Gedurende zijn lidmaatschap
heeft zij zich altijd ingezet voor de schutterij.

Mariëlle en kinderen
Familie van der Sterren
Familie Bouten

Wij wensen zijn familie in deze tijd
veel sterkte toe.

Maasbree, augustus 2017

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

Bestuur, leden en ereleden
Schutterij St Nicolaas

Fien Bos
Uitvaartzorg

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

www.fienbosuitvaartzorg.nl

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

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

tel. 077-3078642
Panningen
www.janssenuitvaart.nl

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.
Computerproblemen?
Voorkom dataverlies, virussen en
andere stress. Begin met een schone
lei en krijg hierdoor een veilige, snelle
PC ervoor terug! Karel Heines Baarlo.
Verdere tips en info:
karelheines.nl 06 50 96 29 15.

nieuws 05
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Peel
en
Maas

Kris
van Loon

Ze groeiden op in Peel en Maas, maar besloten om diverse redenen de gemeente te verlaten. In de rubriek
Uit… Peel en Maas gaan we zoek naar de redenen voor het vertrek en hoe het de mensen vergaan is. Deze keer
spraken we met Kris van Loon (24), die opgegroeid is in het meest centrale plekje in Peel en Maas en nu op de
meest centrale plek in Nederland woont. De Panningse studeerde in Utrecht en heeft het hart van Nederland
sindsdien niet meer verlaten.

HALLO in Moskou
Nadat Kris haar havodiploma op zak had, vertrok ze
voor een jaar naar de Verenigde Staten. ”Ik heb daar een
jaar high school gedaan in Idaho Falls, een plaats in de
Amerikaanse staat Idaho”, vertelt Kris. “Toen ik daar van
terug was, heb ik me aangemeld voor de Hogeschool
voor de Kunsten (HKU) in Utrecht. In 2015 ben ik afgestudeerd in de richting fashion communication. Tijdens mijn
studie heb ik me vooral gefocust op het ontwerpen van
kleding en textiel en op fotografie en film met betrekking
tot mode.”
Nadat ze afgestudeerd was, is ze in Utrecht blijven
wonen en werkt Kris als freelancer in de creatieve sector.
“Dit houdt in dat ik video’s maak voor bedrijven en bij
evenementen”, legt ze uit. “Ook houd ik me bezig met
product- en bruidsfotografie, geef ik creatieve workshops
aan kinderen en ben ik bezig met een eigen accessoirecollectie. Maar die is nog volop in ontwikkeling. Al deze
werkzaamheden doe ik vanuit mijn atelier in Utrecht.”
Kris woont in de Utrechtse wijk Zuilen samen met drie
andere meiden die studeren of werken. “Hoewel het niet
echt voelt alsof ik in een studentenhuis woon, ben ik wel
op zoek naar een appartementje in Utrecht samen met
mijn vriend Arnoud. Ik ben er nu steeds meer aan toe om
een eigen plekje te hebben.”
De reden waarom Kris voor een jaar naar Amerika is
geweest en nu in Utrecht woont, heeft vooral te maken
met nieuwsgierigheid. “Ik heb een sterke drang om de
wereld te verkennen en om te kijken wat er nog meer
allemaal buiten Peel en Maas is”, aldus Kris. “Maar niet
alleen buiten Peel en Maas, maar ook buiten Nederland.
Juist door een jaar in het buitenland gewoond te hebben, ben ik Nederland erg gaan waarderen. In het
buitenland miste ik toch wel de terrasjes en het feit dat

je niet zomaar even op de fiets ergens naartoe gaat.
Dat ik in Utrecht gestudeerd heb, kwam vooral doordat
ik het meest enthousiast was over de kunstacademie in
Utrecht.”
De verschillen tussen een stad als Utrecht en een
dorp als Panningen, zijn op sommige momenten zeer
merkbaar volgens Kris. “Mijn ervaring met Limburgers
in het algemeen is dat ze minder snel durven te zeggen
waar het op staat. In de Randstad is iedereen wat directer. Verder zijn mensen in de Randstad ruimdenkender
dan hier in Limburg.”

‘Vibe van het Limburgse
platteland’
Dat ze graag nieuwe plekjes buiten Peel en Maas
ontdekt, neemt niet weg dat ze evengoed nog graag het
zuiden bezoekt. “Ik heb nog veel contact met vrienden
van mijn middelbare schooltijd en er bestaat nog altijd
de kiët die we in die tijd opgericht hadden”, vertelt Kris.
“Deze bevindt zich achter in een schuurtje in de tuin van
iemands ouders. We komen er nu nog steeds af en toe
bij elkaar om een pilsje voor vijftig cent te drinken. Als ik
een weekend in Panningen ben, is het altijd heerlijk om
voor eventjes terug te keren in de vibe van het Limburgse
platteland. Ook is het natuurlijk fijn om mijn familie weer
te zien.”
Terugkomen naar Peel en Maas, daar denkt ze niet
aan. “Als freelancer heb ik meer werkkansen in de
Randstad dan op het Limburgse platteland. En, als ik
eerlijk ben, heb ik wel een soort liefde voor Utrecht
ontwikkeld en is het toch wel echt mijn ‘stadsie’
geworden.”

De Heldense vrienden Chrétien van der Linden en Jens
Boonekamp reisden deze zomer naar Rusland voor een 16-daagse
stedentrip door onder andere Moskou en Sint Petersburg. De dagen
van de twee jongens waren gevuld met culturele uitstapjes naar
onder meer het Kremlin en de metrostations die volgens de
jongens bijna museums zijn. Het Rode Plein ontbrak niet in de
tripjes en de bekende kathedraal van St. Basil is één van de grote
trekpleisters op het plein.

Brand in
Panningse berging
Een berging bij een huis aan de St. Vincentiusstraat in Panningen heeft
in de vroege ochtend van zondag 20 augustus in brand gestaan. De brandweer van Panningen werd opgeroepen en wist het brandje te blussen.
Er raakte niemand gewond.
De brandweer was eerder dat
weekend, op vrijdag 19 augustus,
al een keer eerder uitgerukt.
Het ging om een brandlucht die
geroken was op de Piushof in
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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

Flujasplein, Venlo (bij C&A)
Voor meer info ga naar:

https://thejostijdloos.nl/
brocantemarkt/

Fit...

START 4 SEPTEMBER

Cursus Slank en Vitaal!
In 6 weken op weg naar een
(blijvend) gezond gewicht
• Geen punten of calorieën tellen
• Gezond, gevarieerd en lekker eten

BROCANTE
MARKT
27van augustus
11.00 - 17.00 uur

Panningen. Een bewoner van een
seniorenappartement rook de
brandlucht die na controle afkomstig
bleek van spullen die op een
halogeenlamp waren gelegd.

• Vele tips en recepten
• Meer energie... Meer zelfvertrouwen

Gegarandeerd
resultaat!

Voor meer info of aanmelding:
06-33178333 | Weltersweide 1, Horst | www.slenderyoufit.nl
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There I spent my youth and to tell you the truth
I was sad to leave it all behind me

Gerald (Kep) Metsemakers
39 jaar.
echtgenoot van:
allerliefste pap van:
zoon van:
schoonzoon van:
broer, schoonbroer en oom van:

Kim
Kep, Kadey
Ben en Nuala
An en Bert †
Saskia, Tessel, Teun
Joyce en Nick, Jolie
Robert

20 augustus 2017
Rochusplein 5, 5988 CG Helden
We nemen afscheid van Kep op zaterdag 26 augustus om 14.00 uur
in Kerkeböske, Aan de Koeberg 3 in Helden. Aansluitend zullen we
hem in kleine kring begeleiden naar het r.-k. kerkhof aldaar.
In plaats van bloemen, graag een bijdrage voor de Vereniging van
Huntington in de collectebussen.

Soms moet je accepteren
dat een leven plotsklaps voorbij kan zijn
Als donderslag bij heldere hemel
wat doet dit enorm veel pijn…

Lieve Kep
We zullen je ontzettend missen!
Oma, ooms, tantes,
neven en nichtjes familie Metsemakers

Neet te besjrieve.
Oeht os midden zoe onverwacht wèggegaon

Ozze Kep
Noeëit mier samen lache.
Noeëit mier samen un pilske drinke.
Dich bliefs veur altiehd in os hert.

heel ver in de verte staan de sterren
niet te tellen
meer, veel meer
dan ik me voor kan stellen
heel ver in de verte
zo ver als ik kan zien
zie ik sterren
en ze zien mij ook
misschien

Hoije kameraod!
Kim, Kep, Kadey en familie hiel veul sterkte!
Don, Sharon, Bart, Linda, Martijn, Ruth, Charlie, Frank, Erik,
Wendy, Ramon, Janna, Guus, Judith, Jeroen, Nanette, Leon, Olga,
Saskia, Odie, Bart, Leon, Karin, Ingrid, Geert, Beata, Paul, Bas,
Anke, Silvan, Hans, Natasja en de kinger

Ik woon in het seniorencomplex
Piushof in Panningen en wil mijn
appartement graag ruilen tegen een
ander appartement of huurwoning
in Helden of Panningen. Voor meer
informatie bel 06 42 20 37 17
Assertief willen zijn? Nee durven
zeggen? Opkomen voor jezelf?
Weten wie je bent en wat je wilt?
Ervaren dat jij ertoe doet? Info en
aanmelden; Hetty Vestjens 06 16 04
86 08 www.op-weg-naar-verbinding.nl
Klussen in en om huis en
tuin, transport, verhuizing en
woningontruiming. Twedde Kans
Kringloop Horst 06 21 23 88 89
Bel voor afspraak en gratis prijsopgave.
Vakantie weer voorbij?
Wij zorgen voor verse en gezonde
groenten tegen normale prijzen
oa vastkokende aardappelen
Frieslanders en vele soorten eigen en
streekgroenten Kwekerij Brummans
Vosberg 16 Panningen

Garagebedrijf
W. Aarts
WERKT UW

AIRCO
NOG OPTIMAAL?

Kanaalstraat 80A | BERINGE
Tel.: 077 - 306 16 01

WWW.GARAGEAARTS.NL

Aangeslagen en stil zijn wij
door het plotselinge overlijden van

Kep “Tha King” Metsemakers
Schuim 6 de Gekstuh
Billy, Dice, Tiesse, Hus, Hus2, Teacher,
Fish, The Body, Gustav, Tommenog

gemak

topkwaliteit

service

topkwaliteit

schoon
gemak

gemak

service

topkwaliteit

gemak
schoon
service

gemak

Ózze maot!
We zulle dich misse!

schoon

Family Walsh
Ireland

schoon

Ouders en leerlingen
Directie en team
OR en MR
IKC de Liaan, Helden

Your light will always shine
Thank you for the gift your life brought to all of us
Sleep peacefully

topkwaliteit

Wij leven mee met de kinderen,
de ouders, familie en vrienden.
Hopelijk kunnen wij in deze moeilijke tijd
een beetje steun en troost geven.

Kep

schoon

Vader van Kep jr. en Kadey
Oom van Tessel en Teun
Leerlingen van onze school.

Dearest

service

Kep Metsemakers

schoon

Tel. 077-3072462
www.vanhalstomerij.nl

Coniferenhaag aangestoken in Kessel
Een coniferenhaag aan het Sint
Annaplein in Kessel is in de nacht van
maandag 21 op dinsdag 22 augustus
in vlammen opgegaan. Ook raakten
twee tuinhuisjes en een boom
beschadigd door de brand. De politie
denkt dat de brand is aangestoken.

Vier generaties
Met de geboorte van de tweeling Tess en Jill maakte de familie
Wilms vier generaties compleet. De twee nieuwelingen zijn de
kinderen van Cynthia Wilms-Vissers. Overgrootmoeder is Grada
Vervuurt-Hendrix en Ine Vissers-Vervuurt mag zich oma noemen
van Tess en Jill. Alle leden van de familie wonen in Grashoek.

De brand zat volgens de brandweer
al tegen de naastgelegen seniorenwoningen aan, maar de hulpdiensten wisten de
inwoners tijdig veilig naar buiten te
loodsen. De brandweer wist vervolgens
wel te voorkomen dat de brand
oversloeg naar de woningen. De politie
vermoedt dat de coniferenhaag het
doelwit is geweest van brandstichting.
Er werd nog niemand opgepakt. Mensen
met meer informatie kunnen zich
melden bij de politie via 0900 88 44 of
anoniem via 0800 70 00.
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Sportcenter Balance
presenteert nieuwe zone

Bij ieder afscheid wordt een herinnering geboren.
In rust en vrede is van ons heengegaan

Mieke van den Kerkhof
* Maasbree, 21 juli 1928

winkel&bedrijf 07

† Venray, 4 augustus 2017

Sportcenter Balance in Panningen presenteert bij de open dag op zondag 27 augustus de nieuwe Functional
Training Zone. Het is de start van het nieuwe seizoen en het sportcenter pakt deze open dag onder andere aan om
deze zone in de spotlights te zetten.

Wij hebben in besloten kring afscheid genomen van haar.
Mieke ligt begraven op de Natuurbegraafplaats Venlo-Maasbree.
Een speciaal woord van dank aan de
verzorgenden en vrijwilligers voor de zorg en aandacht
waarmee zij Mieke hebben omringd.

Enige en algemene kennisgeving.
Op 9 augustus 2017 hebben wij het droevige bericht
ontvangen vanuit Thailand dat op 64 jarige leeftijd plotseling
is overleden onze broer, zwager en oom.

Piet Maassen
Correspondentie:
Fam. Maassen, Langhout 6, 5993RC Maasbree

Mèt verslagenheid huurde weej ’t berich
det ôzze aod-kammeraod

Piet Maassen

“De nieuwe zone is er vooral op
gericht om mensen met zowel eigen
lichaamsgewicht als met toestellen
functioneel te laten trainen”, vertelt

in Thailand ônverwach is euverleje.
Piet waas van jôngs aaf aan beej ôzze vrindegroep.
10 jaor geleje is hae nao Thailand vertrokke.
Piet waas naeve kammeraod altiëd eine fanatieke
vereinigingssporter in voetbal, hankbal en beej de KPJ.

Ricardo Geeraets van het bedrijf.
“Denk aan onder andere monkeybars,
battleropes, TRX-trainingen, klimchallenges, een push sled en trampoline.

Kortom 1001 oefeningen.”
De open dag vindt plaats bij
sportcenter Balance in Panningen van
10.00 tot 16.00 uur.

Oh, zit dat zo!

Hoije Piet, weej dinke aan dich, röst zach.
-Vrindeclub Viaduct-

Jo Niëns en
Laura Wijnen

Alsnog terugvragen
btw zonnepanelen

geven elkaar het ja-woord op
zaterdag 2 september 2017.

Door: Mathieu Hooijmaijers RB Belastingadviseur
Op 20 juni 2013 besliste het Europese Hof van Justitie dat personen
die met zonnepanelen energie leveren aan het elektriciteitsnet als
ondernemer voor de btw moeten worden beschouwd. Dat betekent
niet alleen dat over de ‘teruglevering’ aan het net btw moet worden
afgedragen, maar dat tevens de btw bij de aanschaf van de panelen
kan worden teruggevraagd.

U bent van harte welkom op onze receptie
van 18.30 tot 20.30 bij café de Pool,
Dorpstraat 67 in Maasbree.

N

IE
Een BOB nodig? U
Bel Taxi Henk

Ook voor al uw:
• airport ritten, vergaderingen enz.
• ziekenhuis bezoeken
• spoed expres pakketzendingen
Vraag vrijblijvend prijsopgaaf

THM Smets
Lanterdweg 5, 5995 SC Kessel
Mob. +31 (0)6 54 33 50 72
desmeed@gmail.com

W

over. De uitspraak van het Europese
Hof legt immers slechts uit hoe de wet
moet worden toegepast, de wet zelf
verandert niet door de uitspraak. Ook bij
Het afdragen van btw valt in
plaatsing vóór 20 juni 2013 is er sprake
de praktijk meestal mee, omdat
van belastingplicht voor de btw en kan
de af te dragen bedragen onder de
dus de btw worden teruggevraagd.
Daarmee is de weg vrij om alsnog
zogenaamde kleine ondernemersbtw terug te vragen van in het verleregeling vallen en daardoor feitelijk
den aangekochte panelen. In principe
niet betaald hoeven te worden.
De teruggaaf btw op de aanschaf en geldt in het algemeen een termijn van
vijf jaren waarbinnen belastingaaninstallatie van de panelen blijft dus
giften kunnen worden gecorrigeerd.
over, waardoor het plaatsen van
Dus voor 31 december 2017 kan
zonnepanelen ook fiscaal een lucrade btw nog worden teruggevraagd
tieve business is.
Nu speelde onlangs de vraag of
over panelen die in 2012 of later zijn
ook de btw van plaatsing van panelen geplaatst.
vóór 20 juni 2013 kan worden terugEen kleine kanttekening past
gevraagd. In casu waren de
daarbij nog wel. Er moet uiteraard
panelen op 23 maart 2013 aangewel sprake zijn van ondernemerschap
schaft. De belastinginspecteur vond
voor de btw. De rechter stelde dat in
van niet. De rechter dacht daar anders deze procedure vast, onder meer aan

de hand van de inschrijving van de
belanghebbende in het Productie
Installatie Register. De vraag is of
dat per se noodzakelijk is. Je moet
natuurlijk wel kunnen
bewijzen dat je energie levert aan
het net. Dat is immers de kern van
het ondernemerschap voor de
btw.

Vestiging Horst
Spoorweg 10, 5963 NJ Hegelsom
T 077 – 398 46 00
Vestiging Roggel
Groenstraat 2, 6088 CW Roggel
T 0475 – 49 46 28
www.innovista.nu
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gasthoofdredacteur
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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: Ardie van Bommel.

ID GASTHOOFDREDACTEUR
NAAM

Ardie van Bommel
GEBOORTEDATUM

23-07-1984
WOONPLAATS

Meijel
C.V.

NLD

Ontwerper/ondernemer bij
Ontwerpstudio Bomm

Ardie woont samen met haar man
Chris in het centrum van Meijel. Na haar
studie aan SintLucas en de Design Academy
in Eindhoven, startte ze haar eigen bedrijf.
Via afstudeeropdrachten rolde ze als het
ware de ondernemerswereld binnen.
Zo’n zeven jaar maakt nu ze met haar
ontwerpstudio niet alleen ontwerpen in
opdracht, maar zet ze ook eigen projecten
op touw.
Haar vrije tijd wordt de laatste tijd
voornamelijk opgeslokt door het klussen in
en rondom haar huis. Hier is ze samen met
haar man, familie en vrienden al een tijdje
mee bezig. Maar, zoals ze ook vertelt in
haar column, zijn ze nu bezig met de laatste
loodjes.

<<<Ardie<<<<<<<<van Bommel<<<<<<<23-07-1984<<<<<<<<Meijel<<<

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.

Wilhelmien
van Diepen

HALLO
Column
Klussen
Hoewel Chris en ik net teruggekomen zijn van een weekje
vakantie in Italië, geniet ik stiekem
nog van een paar extra vrije dagen.
Maar, komende maandag moeten
we toch echt weer volle bak aan het
werk. Omdat ik een eigen ontwerpstudio heb, is het natuurlijk superluxe dat ik mijn tijd zelf mag
indelen.
Mijn vakantie begon met de
verfkleding aan en een kwast in de
hand. Na een hele tijd verbouwen in
en buiten ons huis was het nu echt
tijd voor de finishing touch. Inmiddels
staan alle deuren en kozijnen in de lak
en zitten Chris en ik als voldane,
zelfbenoemde topschilders onder onze
overkapping te genieten. Nu de
keuken nog en dan zijn we klaar,
toch? Samen sparren we alweer over
wanneer en hoe we aan de slag zullen
gaan met de tuin, want die is eigenlijk
ook nog niet af. Pakken we die in het
voorjaar aan? Kiezen we voor meer
bloemen en planten? Of misschien is
het leuk om voor zo’n grote borders te
gaan? En de garagedeuren, wat doen
we daar mee? Hmm, misschien wordt
het dan toch weer snel tijd voor
vakantie.
Ardie

maanden later terug gegaan. Op mijn mountainbike fietste ik door Kaapstad en als ik niet in
mijn atelier was, dan was ik wel bij verschillende
musea te vinden. Je hart gaat wagenwijd open in
Zuid-Afrika. Het was als een pelgrimage voor mij.”
Tijdens het organiseren van een kunstmanifestatie kwam gasthoofdredacteur Ardie in contact met Wilhelmien van Diepen (66) uit Meijel.
Wilhelmien is bezig met een eigen boek en Ardie helpt haar met het ontwerpen van de voorkant. Deze week wordt de gestalttherapeut geplukt.
Wilhelmien is niet geboren en getogen in
Meijel, maar in het Brabantse plaatsje Mierlo.
“Ik woon nu inmiddels zestien jaar in Meijel”,
vertelt ze. “Samen met mijn man Dick Veenman
zocht ik een landelijke plek waar we fijn konden
wonen. We hadden toentertijd een praktijk
in Eindhoven. Uiteindelijk zijn we in Meijel
gaan wonen en hebben we onze praktijk ook
hier naartoe verhuisd. Mijn man houdt zich
voornamelijk bezig met traditionele Chinese
geneeskunde, terwijl ik me bezighoud met het
begeleiden van mensen die ergens in vastlopen.
Dit kan verschillende oorzaken hebben, zoals
ziekte, afscheid of als je om wat voor reden dan
ook niet lekker in je vel zit. Daarnaast geef ik
ook schilderlessen in mijn atelier.”
Haar hulpverlenerrol ontdekte Wilhelmien

toen ze op de sociale academie zat in
Amsterdam. “Sindsdien blijf ik me constant ontwikkelen”, legt ze uit. “Zo reis ik twee keer per
jaar naar de Veluwe om daar les te krijgen van
Amerikaanse en Europese docenten. Het centrale
thema is de mens en zijn ontwikkelingen in
allerlei levensfasen. Waarom doen we de dingen
die we doen? Alles wat ik hier leer, pas ik niet
alleen toe in mijn praktijk, maar ook in mijn
eigen leven. Zo kwam ik ook op het idee om een
boek te schrijven over de moeder-dochterrelatie,
een bewustwording en verwerkingsproces
vanuit het perspectief van de moeder. Het is een
thema waar niet veel over gepraat wordt en
waar niet veel over geschreven is. Eén van de
onderwerpen die ik aansnijd, is het loslaten van
je kinderen als ze een bepaalde leeftijd berei-

ken. Ik heb zelf een dochter, een zoon en twee
bijdochters en zeven heerlijke kleinkinderen.”

‘Je hart gaat wagenwijd
open in Zuid-Afrika’
Dat Wilhelmien leergierig is, blijkt wel uit
het feit dat ze twee jaar geleden een schrijfcursus heeft gevolgd en in 2013 de kunstacademie
afgerond heeft. “Naast schrijven vind ik het
ook leuk om te schilderen”, aldus Wilhelmien.
“Zo heb ik zeven jaar geleden voor een maand
als kunstschilder in Zuid-Afrika gewoond. Ik was
met mijn man aan het reizen door Zuid-Afrika
en zag een kleine advertentie over een atelier
in Kasteel de Goede Hoop. Ik raakte daar aan de
praat met enkele kunstenaars en ben toen drie

Boekbespreken en
gedachtes uitwisselen
De Meijelse creatieveling reist met plezier naar grote wereldsteden als New York en
Wenen, maar is net zo graag in Nederland.
Wilhelmien: “In de zomer gaan mijn man en
ik graag in Nederland op vakantie. Met allerlei
markten en andere culturele activiteiten is ons
land zo mooi in de zomer. Dit jaar zijn we naar
Deventer geweest op een camping, hebben we
diverse musea bezocht en hebben we lekker
gefietst. Ik kijk wel weer uit naar september, als
de vakantie voorbij is. Dan beginnen namelijk
weer de bijeenkomsten van de literatuurclub
en de filosofenclub in Meijel. Om de zoveel tijd
komen we bij elkaar om een boek te bespreken
en onze gedachtes uit te wisselen. Het is zo
boeiend om mensen te ontmoeten waarbij het
ook echt over iets gaat.”

gasthoofdredacteur 09
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Vakantietip

NapelsPompeï-Ischa
De mooiste vakantie tot nu toe van Ardie en Chris was toch wel
vier jaar geleden. Samen reisden ze naar het zuiden van Italië.
Met het vliegtuig vlogen ze naar Napels, de derde grootste stad in
Italië. Van daaruit hebben ze de bedolven stad Pompeï bezocht en
gingen ze naar het tropische eiland Ischia. “Je wordt in korte tijd zo
overweldigd door alle verschillen”, aldus Ardie.
Meestal gaan Ardie en Chris kamperen en
met de auto naar hun vakantiebestemming,
maar die ene keer gingen ze met het vliegtuig.
“Anders waren we heen en terug bijna vier dagen
onderweg”, legt ze uit. “Dan is bij mij de lol er al
een beetje vanaf.”
Het koppel landde op Napels, een grote stad in
Zuid-Italië. “Ongelofelijk hoe druk en hoe hectisch
deze stad is. Van daaruit hebben we Pompeï
bezocht. Deze stad ontstond in de zevende eeuw
voor Christus, is door een aardbeving getroffen
en later bedekt door as van de vulkaan Vesuvius.
De stad is inmiddels helemaal opgegraven. Heel bijzonder om te zien. Zo kun je precies zien waar
de badhuizen, amfitheaters en zelfs de slager en
andere winkeltjes gevestigd waren, inclusief het
zebrapad daarnaar toe. Omdat mensen in deze tijd
de gevaren van de vulkaan niet kende, kwam de
uitbarsting zeer onverwachts. De resten van mensen
zijn daarom veelal in slaaphouding teruggevonden.

Daar wordt je
wel stil van.
Het is eigenlijk
net één groot
openluchtmuseum.”
Na Napels
en Pompeï,
vervolgen Ardie
en Chris hun reis naar het prachtige eiland Ischia.
“Dit Italiaanse eiland ligt in de baai van Napels.
We hebben daar een bootje gehuurd en verschillende delen van het eiland gezien. Het was wel
even wennen aan de rust, vergeleken met Napels.
Het enige wat je om je heen zag, was de prachtige
natuur. Het leek net alsof je er helemaal alleen was.
De verschillen die we in die kleine drie weken meegemaakt hadden, was tegelijkertijd ook het mooiste
van de hele reis. Het is haast niet mogelijk om één
favoriete plek uit te kiezen.”

‘Mensen inlichten
over Meijel is voor mij ook Peelgeluk’

Irma (midden) tijdens de opening van Peelgeluk
Ardie is één van de zeven kartrekkers van
het Meijelse Peelgeluk. Het initiatief kreeg
bijna twee jaar geleden voet aan de grond
dankzij een grote crowdfundingsactie. Om het
doel van de organisatie te realiseren, telt
Peelgeluk onder meer 37 vrijwilligers.
Irma Snijders (71), al jarenlang een bekende
van Ardie, is er één van.

Van november 2015 tot half januari 2016
werd een crowdfundingscampagne gehouden
om geld op te halen voor het promotieplan van
Peelgeluk. Dankzij bijdragen van ondernemers
en inwoners kon het plan van start gaan en
vergroot Peelgeluk al bijna twee jaar de levendigheid en gezelligheid in Meijel. Dit wordt onder
meer gedaan door verschillende activiteiten te

organiseren. Op dit moment zijn er 137 donateurs,
zeven kartrekkers, drie stakeholders, 77 ondernemers, 499 peelburgers en 37 vrijwilligers die zich
inzetten voor Meijel.
Eén van de 37 vrijwilligers, is de Meijelse Irma
Snijders. Hoewel ze Ardie daar wel eens treft,
gaat hun eerste ontmoeting veel verder terug in
de tijd. “Ik ken Ardie al heel erg lang”, vertelt ze.

“Ze kwam ook altijd bij de motorclub in Meijel en
daar hebben we vaak samengewerkt. En nu tref ik
haar weer bij bijeenkomsten van Peelgeluk.”
Volgens Irma is Peelgeluk veel meer dan
alleen maar Meijel op de kaart zetten. “Met peelgeluk laten we de dingen in Meijel zien die leuk
zijn om te doen”, legt ze uit. “Maar we proberen
ook een bepaald gevoel over te brengen. We proberen mensen buiten Meijel te laten voelen
waar we zo trots op zijn en waarom we hier zo
gelukkig zijn. Iedereen die zich aangesloten heeft
bij Peelgeluk wil dat overbrengen naar anderen.
Zo was ik laatst met een vriendin picknicken
in de Peel en toen kwamen er fietsers voorbij
die aan ons vroegen waar ze het beste konden
fietsen. Ik heb toen alle leuke plekjes verteld.
Niet alleen het lunchen op een prachtige plek in
Meijel is voor mij Peelgeluk, maar ook het feit dat
ik mensen kan inlichten over ons dorp is voor mij
Peelgeluk. Heerlijk.”
Het idee om vrijwilliger te worden voor
Peelgeluk kreeg Irma nadat ze meegedaan had
aan De Méélse Revue. “Dit was een voorstelling over hoe het vroeger in Meijel was”, laat ze
weten. “Ondanks dat ik maar een klein rolletje
had, heb ik er enorm van genoten. Dat komt
puur door het feit dat we via de revue naar
buiten konden brengen waar Meijel trots op is.
Ook omdat ik gepensioneerd ben en ik graag
iets wil doen voor de samenleving, besloot ik
om me aan te sluiten bij Peelgeluk. Inmiddels
heb ik tijdens de opening geholpen met het
maken van de Peelburger en sta ik af en toe
bij het Peelpunt bij de kerk in Meijel. Ik heb er
heel veel plezier in en ik vind het erg leuk om
mijn enthousiasme over te brengen naar andere
mensen. Zelfs als er maar twee of drie mensen
langs zijn geweest bij het Peelpunt, dan heb ik
al een fantastische dag gehad.”
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Bespreking Poll week 32

Ik eet geen eieren meer sinds het fipronil-schandaal
Ik eet geen eieren meer sinds het fipronil-schandaal. Deze stelling
legden we de inwoners van Peel en Maas twee weken geleden voor. Slechts
18 procent gaf aan inderdaad even geen eieren meer te eten, nadat bekend
werd dat het Barneveldse bedrijf Chickfriend schadelijke stoffen gebruikte in
honderden pluimveebedrijven in Nederland. Daardoor raakte de eieren ook
besmet. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) raadde aan
terughoudend te zijn met het eten van eieren. Supermarkten haalden de
eieren massaal uit de winkel.

Sommige mensen kiezen er inderdaad voor om het zekere voor het onzekere te nemen en inderdaad geen eieren meer te eten. Zij stellen dat de NVWA
niet voor niks een waarschuwing geeft.
Aan de andere kant, vindt 82 procent van de stemmers dat het eten van
één of twee eieren geen kwaad kan, zoals de NVWA en het Voedingscentrum
zelf ook aangeven. Daarnaast zijn de eieren die gevaarlijk zijn al uit de schappen gehaald. Die er nu liggen zijn gewoon veilig. Geen eieren eten is alleen
belastend voor de boeren.

Nieuwe borden zijn oplossing
voor parkeerprobleem Meijel
eens/oneens > www.hallopeelenmaas.nl

Kant-enklaar
Gemak dient de mens en
tijd is schaars. Snel resultaat is
wenselijk, zonder dat het al
teveel moeite kost. En oplossingen krijgen we ook graag
kant-en-klaar, want tijd om
ergens eens uitgebreid over na
te denken, nemen we nog
nauwelijks. En dat is jammer,
want je mist iets essentieels.
Het proces wat eraan vooraf
gaat.
Dat proces waarin je stap
voor stap bedenkt hoe je iets
gaat aanpakken, slaan we steeds
vaker over. We gunnen er ons
simpelweg de tijd niet meer
voor, want er zijn nog zoveel
dingen die moeten gebeuren.
Om dan juist stil te gaan zitten
en alles eens rustig te overdenken, is nou net zo belangrijk.
Vroeger vertelden ze al dat je
van voorzeggen niet wijzer
wordt, maar dat je leert door zelf
te doen. Misschien gaat het een
keer fout, maar dat zijn jouw
leermomenten. Wat je zelf hebt
ervaren, zal je lang bijblijven.
Maar wat je kant-en-klaar is
aangedragen, zal vervliegen in
een zucht.
Het gebeurt mezelf ook.
Sta je weer snel uit een pakje te
koken waarin de liefde ontbreekt. Terwijl het verzamelen
van vers, de tijd nemen en
begrijpen hoe een gerecht in
elkaar steekt, zoveel meer
voldoening geeft. Dat probeer ik
dus steeds vaker. Mijn nieuwe
baan, waar de momenten dat
het niet lekker loopt en ik dat
zelf op moet lossen, me zoveel
meer leren dan de momenten
waarop het me voorgezegd
wordt. En het nieuwe huis wat
geduldig op ons wacht.
Voorlopig kunnen we nog
niet vooruit, maar in ons hoofd
wordt stap voor stap bedacht hoe
het zou kunnen gaan worden.
Wat niet naar wens is, geeft je
de mogelijkheid het te vormen
tot jouw droomhuis. En dat kost
tijd en moeite, maar wat je terug
krijgt is een thuis. En daar kan
geen kant-en-klaar tegenop!
Karin

Dorpsoverleg Meijel zag dat na de aanpassingen aan het kerkplein in
Meijel auto’s vaak op plekken staan geparkeerd die daar niet voor bedoeld
zijn. Om dat tegen te gaan, wil het overleg borden plaatsen om mensen op
een vriendelijke manier te wijzen op het foutparkeren. Wij schreven vorige
week over dit initiatief, wat leidde tot gemengde reacties.
Zo stelde Hans Arts dat hij zich ook ergert aan foutparkeerders op
het Raadhuisplein in Meijel, maar hij vraagt zich af of de borden effect
hebben. “Aan de ene kant begrijp ik deze actie maar aan de andere kant
staan er toch gewoon parkeerverbodsborden in verband met het parkeren
buiten de vakken. Twee of drie keer een prent en het is ook afgelopen.”

Wilbert Strijbos sluit zich bij hem aan: “Het probleem is niet de onduidelijkheid, maar de handhaving. Paar keer wegslepen en probleem is opgelost.”
Het dorpsoverleg wil het echter liever niet zo ver laten komen en
plaatst daarom de waarschuwingsborden. “Niet alleen toeristen gaan de
fout in. Je ziet ook veel Meijelnaren die niet precies weten hoe het nu zit.
Om die mensen te behoeden voor een boete, komen straks die borden.
Het zou toch jammer zijn als toeristen niet meer naar Meijel komen omdat
ze de vorige keer een dikke prent hebben gekregen.”
Nieuwe borden zijn oplossing voor parkeerprobleem Meijel.
Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 33) > Stimuleer jongeren om als boer aan de slag te gaan > eens 57% oneens 43%

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.

Vincent Freriks, directeur van De Bibliotheek Maas en Peel, adviseert het boek:

Zijn bloedige plan Graeme Macrae Burnet

“Culduie, Schotse
Hooglanden, 1869. De zeventienjarige Roderick Macrae
wordt gearresteerd voor een

gewelddadige drievoudige moord.
In de gevangenis schrijft Roderick zijn
memoires waaruit glashelder blijkt dat
hij schuldig is aan de misdaad, maar

de beste juristen en doktoren moeten
vaststellen wat hem tot zijn brute
daden heeft gedreven. Is hij ontoerekeningsvatbaar? Enkel de overtui-

gingskracht van zijn advocaat staat
tussen Roderick en de strop.
Graeme Macrae Burnet heeft
een fascinerend en origineel
verhaal geschreven over de wispelturige aard van de waarheid,
zelfs als de feiten glashelder lijken
te zijn. ‘Zijn bloedige plan’ is een
intrigerende literaire thriller, gesitueerd in een woest en grimmig
landschap waarin de macht volkomen arbitrair wordt uitgeoefend.
Het boek sprak mij zeer
aan omdat Schotland mij altijd
gefascineerd heeft en ik ook
zwerftochten heb gemaakt in
de omgeving van Culduie in de
Westelijke Hooglanden. Ook het
treurige lot van de bevolking in
de 19e eeuw raakte mij. Vele duizenden Schotten moesten tijdens
de ‘Highland Clearances’, de
ontruiming van de Hooglanden,
vluchten naar Canada en de
Verenigde Staten omdat de adel
de arme pachtboeren van hun
grond verjoeg. Dit deden zij om
plaats te maken voor jachtgebieden voor de elite. Een loodzwaar
geloof bracht weinig vertroosting.
Alles was voorbestemd, men was
schuldig en onderging het als de
straf van God.”
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Gezocht: extra ogen en oren
in Peel en Maas!

Beperkte dienstverlening
Het loket Burgerzaken, (aanvragen van documenten, verklaringen en uittreksels) is op
vrijdag 1 september, donderdag 7 september en donderdag 14 september 2017
tot 13.00 uur geopend.
Aangiften burgerlijke stand (geboorte, overlijden, erkenning etc.) zijn alleen
mogelijk van 08.30 uur - 13.00 uur. Het afhalen van paspoorten, identiteitskaarten
en rijbewijzen is wel mogelijk.

Burgernet zoekt extra ogen en oren in Peel en Maas. Burgernet is een samenwerking
tussen burgers, gemeente en politie om de veiligheid in de woon- en werkomgeving te
bevorderen. Een telefonisch netwerk zorgt ervoor dat inwoners mee kunnen zoeken naar
bijvoorbeeld vermiste kinderen.

Bibliotheek
De bibliotheek is normaal geopend tot 17:00 uur.

Textielinzameling
Veel inwoners van Peel en Maas hebben zich al aangemeld voor Burgernet. Bijna 5.500 mensen
helpen nu al mee bij een zoekactie die wordt gestart via Burgernet. De kans van slagen bij
opsporingsacties wordt groter bij meer aanmeldingen, dus meld u ook aan!
Hoe werkt Burgernet?
U ontvangt bij bijvoorbeeld een heterdaad inbraak of een vermist kind een telefonisch bericht
of een sms via uw (vaste of mobiele) telefoon met het verzoek uit te kijken naar een duidelijk
omschreven persoon of voertuig. Signaleert u iets dan geeft u dit door via het gratis nummer
0800 0011. Deelnemers krijgen na afloop van de Burgernetactie een bericht wat het resultaat
van de actie is geweest.
Aanmelden voor burgernet kan ook via www.burgernet.nl.

De komende weken wordt weer textiel huis-aanhuis ingezameld. Kijk voor de juiste inzameldag
op de afvalkalender, www.peelenmaas.nl.
Textiel wordt huis-aan-huis ingezameld door de
inzameldienst van de gemeente. Zet textiel om 7.00
uur aan de straat op dezelfde plaats waar u normaal
uw container aanbiedt.
U kunt textiel aanbieden in een willekeurige zak
mét daarop een Peel en Maas textielsticker.
Deze stickers zijn verkrijgbaar bij het gemeentehuis en
bij de afhaalpunten, of kunt u zelf uitprinten via
www.peelenmaas.nl.
U kunt alle soorten textiel aanbieden voor huis-aan-huis inzameling. Bijvoorbeeld kleding en
schoenen (draagbaar én niet draagbaar), huishoudelijk textiel, kledingaccessoires, schone
lappen en textielresten, zachte knuffels, dekbedden en kussens.

Openingstijden

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

Textiel kan ook altijd worden weggebracht naar het milieupark.

Afspraak maken

Noodzakelijk: voor aanvragen van alle producten van Burgerzaken, voor Vergunning
Toezicht en Handhaving én afspraak op maandagavond en zaterdagochtend voor Werk,
Zorg en Jeugdhulp

Voorkom illegale inzameling
Soms zijn er illegale textielinzamelaars actief; zij rijden voor de inzameling uit en nemen zonder
toestemming de gemeentelijke textielzakken mee. Door oplettende burgers kan de politie de
illegale inzamelaars aanhouden.

Mogelijk: Werk, Zorg en Jeugdhulp overdag.
Via onze website www.peelenmaas.nl maakt u eenvoudig digitaal een afspraak.
Geen internet? Neem dan contact op met ons Klant Contact Centrum
077 - 306 66 66. Zij helpen u graag!

Wij vragen u daarom het textiel om 7.00 uur buiten te zetten en zeker niet de dag ervoor.
De inzameldienst van de gemeente Peel en Maas is goed herkenbaar door de gele auto met
daarop het logo van de gemeente. Ziet u andere inzamelaars, waarschuw dan direct de politie
via 0900-8844 of meldt dit bij het Klant Contact Centrum van de gemeente via (077) 306 66 66.

Fotograaf aanwezig

maandag 08.30 - 12.30 en 16.00 - 19.30 uur
dinsdag 08.30 - 12.30 en 13.30 - 15.30 uur
woensdag 08.30 - 12.30 en 13.30 - 17.00 uur

donderdag 08.30 - 12.30 en 13.30 - 15.30 uur
vrijdag
08.30 - 12.30 en 13.30 - 17.00 uur
zaterdag 08.30 - 12.00 uur

Huis van de Gemeente
Wilhelminaplein 1
5981 CC Panningen

077 - 306 66 66
info@peelenmaas.nl

Postbus 7088
5980 AB Panningen

www.peelenmaas.nl

‘Bomenkap Heldense Bossen
wel volgens regels’

De lekkerste lunchroom
VAN PANNING

De bomenkap in de Heldense Bossen waarover de laatste tijd commotie ontstond, is wel gemeld bij
Provincie Limburg, zo geeft ze aan. De verwarring was volgens de provincie ontstaan omdat de wetgeving rondom
de bomenkap is veranderd. “Achteraf gebleken is het wel legaal gegaan en was alles netjes gemeld”, laat een
woordvoerster weten.
Sinds begin dit jaar is de Wet
natuurbescherming van kracht en
moeten meldingen van bomenkap
gedaan worden bij Provincie Limburg.
De melding was van de kap in de
Heldense Bossen was echter al in 2016
gedaan en toen was het juiste
meldpunt de Rijksdienst voor

Ondernemend Nederland. “Daar was
wat onduidelijkheid over, maar
achteraf gezien is alles legaal gegaan.”
In tegenstelling tot eerdere geluiden vanuit het provinciehuis, geeft
een medewerkster van de provincie nu
aan dat volgens haar geen particuliere
stukken bos gekapt zijn zonder dat

de eigenaren ervan af wisten. “Ik ben
er geweest en de bomenkap die ik
gezien heb, was gemeld en dus legaal
en de eigenaren wisten ervan. Als er
particuliere eigenaren zijn bij wie
volgens hen illegaal is gekapt, hoor ik
het graag. Zij kunnen zich melden bij
de provincie.”

EN

Project van
Rendiz

GENIET VAN EEN LUNCH OF
HIGH TEA OP ONS TERRAS!
Bekijk onze complete menukaart en
meer info op www.deringoven.nl
GRATIS PARKEREN VOOR DE DEUR!

Ringovenstraat 12 Panningen • tel. 077 3031530 • www.deringoven.nl •

/deringoven
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verenigingen

Fietstocht IVN Helden
De florawerkgroep van IVN Helden organiseert op zondag 27 augustus
een fietstocht in het thema van monumentale bomen. De fietstocht start
in Kessel en loopt door Beesel.
De fietsroute is tot stand gekomen
in het kader van de natuurgidsencursus Midden Limburg 2015-2017 van
IVN Helden. Herman Litjens koos als
stageproject voor een fietsroute langs
monumentale bomen in de gemeente
Beesel omdat een dergelijk thema
ontbreekt binnen de vele wandel- en
fietsroutes in de omgeving.
Als lid van IVN De Steilrand heeft
hij voor deze themaroute gekozen
omdat de deelnemer hierbij een mooi
beeld krijgt van de monumentale

bomen en hun omgeving. De fietstocht
leidt door de bebouwde kom en door
het buitengebied van de gemeente
Beesel. De route is ongeveer 30 kilometer lang. Fietsers die in Helden
starten, moeten rekening houden met
zo’n 45 kilometer.
De deelnemers vertrekken
om 09.00 uur bij het IVN-lokaal in
Helden of om 09.30 uur bij het veer
in Kessel. Neem voor meer informatie
contact op met Toos Wilms via
06 15 96 22 41.
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Familie en verenigingsschieten in Egchel
Schutterij Sint Leonardus Panningen-Egchel organiseert ook dit jaar weer het familie en verenigingsschieten op
het schietterrein in Egchel. Het schietevenement vindt plaats op zondag 27 augustus.

Schuttersweekend Beringe
Schutterij Sint Hubertus Beringe organiseerde op zaterdag 19 augustus
op het eigen schuttersterrein een schietwedstrijd. Eén dag later vond het
derde bondsfeest van de schuttersbond Juliana plaats in Beringe.
Aan de schietwedstrijd konden
vrienden, families, verenigingen,
sponsoren en bedrijven deelnemen.
In totaal hadden zich 23 zestallen opgegeven voor de wedstrijd.
Vriendengroep ZKGLEOO won de eerste
prijs, team Monique de tweede en
WSDN de derde. Na de prijsuitreiking traden de Kroegadours en de
Aod Prinsen van carnavalsvereniging
De Beringse Kuus op.
Zondag 20 augustus vond het
bondsfeest plaats, wat aanving bij

de gemeenschapshuis De Wieksjlaag
in Beringe. De schutterijen stelden
zich vervolgens op bij het voetbalveld van voetbalvereniging BEVO in
Beringe. Na een minuut stilte voor het
overlijden van erelid Wim van Dijnen,
werd de opening afgetrapt door
mannenzanggroep Bon-Apart. Na de
optocht was het tijd voor muziek-,
schiet- en beoordelingswedstrijden bij
‘t Sjuttershoehs aan de Hoevenstraat in
Beringe. Na de prijsuitreiking verzorgde
La Bamba een afsluitend optreden.

Iedereen die mee wil doen, kan
zich opgeven in drietallen of als
individueel. Er wordt geschoten met de
zware buks. Onder begeleiding van
buksmeesters, is er voor de jeugd de

mogelijkheid om met een luchtbuks te
schieten. Kaarten kunnen tussen
14.30 en 16.30 uur gekocht worden.
Daarna wordt er gekaveld tot er een
winnaar over is. Personen die met de

zware buks schieten, dienen een geldig
legitimatiebewijs mee te nemen.
Liefhebbers van Formule 1 kunnen op
een groot scherm de hele wedstijd die
dan geracet wordt, volgen.

Niet één week, maar...

Het HELE JAAR

in de aanbieding
Functie inhoud:

Bananen

Lay’s of Doritos

Per kilo

Alle soorten
2 zakken à 290
of 355 gram

In deze functie ben je verantwoordelijk voor de planning en organisatie van de arbeid. Je geeft
leiding aan de medewerkers, maakt productieplanningen en bewaakt de productieresultaten.
Het uitvoeren van productiewerkzaamheden behoren tot je dagelijkse werkzaamheden. Daarnaast
assisteer je de ondernemer met de teelt van paprika. Je controleert, signaleert en analyseert de
klimaatomstandigheden, de stand van het gewas en ziekten en plagen. Ook het periodiek draaien
van storingsdiensten behoort tot je takenpakket.

cks
partypa

Lipton ice tea

Coca-Cola

Alle soorten
4 ﬂessen
à 1,5 liter

Regular, zero sugar of light
Pak met 6 ﬂessen
à 1,5 liter

Jouw profiel:
• Je hebt leidinggevende en organisatorische capaciteiten
• Je kunt goed met medewerkers overweg
• Je hebt de drive om te komen tot de beste resultaten

GRATIS

GRATIS
3+1 gratis: 25% korting op de totaalprijs
van 4 producten, alle combinaties mogelijk.

5+1 gratis: 16,67% korting op
de totaalprijs van 6 producten

Robijn Klein & Krachtig
wasmiddelen en wasverzachters

• Je hebt enige ervaring in en kennis van de glasgroententeelt, bij voorkeur de paprikateelt
Wij bieden jou:
• Een uitdagende een gevarieerde baan in een modern glastuinbouwbedrijf met
• toekomstperspectief en ontwikkelmogelijkheden

Alle soorten,
3 ﬂacons à 570-1470 ml

• Marktconform salaris met passende arbeidsvoorwaarden conform CAO glastuinbouw
• Een fulltime dienstverband met uitzicht op een vaste aanstelling.

GRATIS
Ben je geïnteresseerd? Stuur dan je brief met cv per mail naar info@hermanswalterbv.nl.

2+1 gratis: 33,34% korting op de totaalprijs
van 3 producten, alle combinaties mogelijk.

Voor meer informatie kun je bellen met Frank Bakker op nummer 06-49332392.
Meer informatie, aanbiedingen en
openingstijden: www.jumbo.com

Maasbree Heierveldlaan 10
Meijel Kerkstraat 25
Panningen Kerkstraat 43

ADVERTENTIE

WEEK 34

Prijswijzigingen, drukfouten en uitverkocht
voorbehouden. Aanbiedingen zijn niet bestemd
voor grootverbruikers en/of wederverkopers.
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verenigingen 13

Gastgezinnen tijdens MVC O12-toernooi

Toekomstige profvoetballers een nachtje te logeren
René en Mariëlle Boots uit Maasbree zijn één van de vijftig gezinnen die van zaterdag 26 op zondag 27 augustus
voetbaltalenten te logeren krijgen in hun eigen huis. Dan vindt in Maasbree het MVC Top O12-toernooi plaats met
toekomstige profvoetballers van clubs als Ajax, FC Twente, Borussia Dortmund en Chelsea FC.

maar wat leuk, twee logeetjes erbij
voor een nachtje. Hoewel ze volgens
hun ouders eerst de kat uit de boom
kijken als twee vreemde gezichten op
de stoep staan. René (45): “Tot het
ijs gebroken is en ze het samen naar
hun zin hebben.” “Eerst geven we een
rondleiding door het huis en de tuin.
Na het eten gaan we meestal trampolinespringen, voetballen of zwemmen”,
vertelt Maartje, die zelf ook voetbalt.
“’s Avonds mogen we langer opblijven
en kijken we samen televisie met chips
en een glaasje cola.”

‘Zelden zo goed
als in Bree’
Veel gastkinderen kijken hun
ogen uit wanneer ze in Maasbree
aankomen. “We hebben een grote
tuin, een hond en poes, een wei
met schapen en appelbomen”, aldus
Mariëlle. “Veel jongens wonen in

de binnenstad en spelen op straat
omdat ze in een flatje wonen.
Sommigen hadden dan ook nog
nooit appels aan bomen zien hangen. Ze vroegen zich toen hardop
af of ze die ook echt konden eten.”
René: “Het is leuk om eens te horen
hoe zij het thuis hebben en hoe zij
wonen. Hier hebben ze alle ruimte
om buiten te spelen. Vaak horen we
de ouders zeggen ‘Ze hebben het
zelden zo goed als hier in Bree’.”
De familie kan het iedereen aanraden om voor een nachtje gastgezin
te zijn. “Het blijft leuk om te doen.
Je krijgt steeds heel andere kinderen in huis. We gaan niet echt op
vakantie dit jaar, dus dit is voor ons
een beetje vakantie vieren”, aldus
René. Knipogend voegt hij eraan toe:
“En als onze logés het nu later gaan
maken in het voetbal, is het natuurlijk geinig als we kunnen zeggen:
‘die heeft nog bij ons gelogeerd’.”

Nick, Mariëlle, Maartje, Luuk en René
Het MVC Top O12-toernooi is een
internationaal voetbaltoernooi voor
spelers onder de twaalf jaar, voorheen
de D-jeugd. Het is de twaalfde keer dat
dit in Maasbree wordt georganiseerd
door voetbalvereniging MVC’19. Er doen
jonge talenten van betaalde voetbalclubs uit binnen- en buitenland aan
mee, waaronder Feyenoord, Ajax, AZ,
FC Twente, VVV Venlo, amateurteam
MVC’19 Maasbree, Borussia Dortmund,
Borussia Mönchengladbach, Bayer
Leverkusen (Duitsland), KRC Genk
(België), Aberdeen FC (Schotland) en
Chelsea FC (Engeland).
De familie Boots krijgt zaterdag
twee logés van Ajax. Hoewel het gezin
met zoon Nick (13), dochter Maartje

(10) en zoon Luuk (bijna 10) al vijf
personen telt, draaien ze hun handen niet om voor twee extra gasten.
“Ons huis is groot genoeg en er is altijd
plek. We maken een kamer voor ze
vrij waar ze samen verblijven”, vertelt
Mariëlle (40). Toen in 2006 werd
gestart met het MVC Top D-toernooi,
zoals het destijds heette, werden de
jeugdspelers ondergebracht in hotels in
de omgeving. Mariëlle: “Na een jaar of
vier koos de organisatie voor gastgezinnen. We hebben onszelf toen meteen
opgegeven. Inmiddels hebben we al
spelers van AZ, Feyenoord en Gent over
de vloer gehad. Ajax is nu voor het
eerst bij ons.”
De ouders van de jeugdspelers

verblijven meestal op een camping
in de buurt. Mariëlle: “Het is maar
voor één nachtje, dus we zorgen er
natuurlijk voor dat de jongens het naar
hun zin hebben. Ze mogen zelf kiezen
wat we als avondeten krijgen. Pizza,
frietjes, barbecue of een menu bij de
McDonald’s die hier op loopafstand ligt.
We halen van alles in huis, zodat we op
elke wens zijn voorbereid. ‘s Ochtends
zorgen we voor een goed ontbijt.
Verse broodjes, een gekookt eitje en
jus. Heel gezellig.”

Langer opblijven met
chips en cola
Nick, Maartje en Luuk vinden het

Nick, Maartje en Luuk met drie spelers
van Feyenoord die eerder te gast waren

Dagvoorziening
Beringe tien jaar
De senioren van Beringe genieten alweer tien jaar van de
Dagvoorziening die het dorp rijk is. Op 28 augustus 2007 besloten
verschillende verenigingen zich samen te pakken en de senioren van
Beringe twee dagen in de week bezig te houden. Het bestuur werd
tussendoor nog aangepast, maar de gezelligheid bleef die tien jaar altijd
bestaan, zo laat de dagvoorziening weten.
Met medewerking van Kernteam,
ZijActief, KBO Beringe, de Zonnebloem,
de Zorggroep en welzijnsinstelling
Vorkmeer werd tien jaar geleden
Dagvoorziening Beringe opgericht.
De inwoners van het dorp hadden
behoefte aan een ontmoetingsplaats
waar de senioren leeftijdsgenoten
konden ontmoeten. Twee dagen in de
week komen de deelnemers sindsdien bij elkaar in gemeenschapshuis
De Wieksjlaag om van allerlei dingen te
doen.
De Zorggroep trok zich vijf jaar
geleden terug uit de organisatie,
waarna het bestuur een andere vorm
kreeg en voortaan de naam Stichting
Gemeenschapszorg Beringe ging dragen.
De dagvoorziening is een succes, aldus de
organisatie. “Onze dagvoorziening bruist
van activiteiten, uitdagingen en verrassingen. Onlangs heeft de gemeente een
langgekoesterde wens in vervulling laten

gaan door een bloemen- en moestuintje
te creëren voor de deelnemers. Als verrassing schonk de gemeente ook nog een
herdenkingsbankje waarop de mensen
kunnen genieten van de groentes en
bloemen in het tuintje.”
Na al die jaren zijn er nog drie leden
die vanaf het eerste moment lid zijn
van de dagvoorziening. “Daarnaast zijn
er twaalf vrijwilligers die nog altijd met
veel enthousiasme een dagdeel komen
om de beroepskracht te ondersteunen
bij het koken en de activiteiten”, laat de
dagvoorziening weten.
Het jubileum wordt gevierd
met een boottocht en een high tea.
“Er wordt teruggekeken op de afgelopen tien jaar, sketches opgevoerd en
het herdenkingsbankje wordt officieel
in gebruik genomen. Ook worden er
deelnemers en vrijwilligers gehuldigd.
Kortom: een gezellige week”, aldus de
dagvoorziening.

Fortaplant is een professionele tuinbouworganisatie op twee
locaties in de regio Venlo. Wij verzorgen de opkweek van jonge
groenteplanten onder glas. Daarnaast hebben wij ons de laatste
jaren meer gespecialiseerd in de opkweek van zachtfruit planten
en van uitgangsmateriaal voor zomer- en herfstbloeiers.
Vanwege groei en uitbreiding in areaal en activiteiten zijn we op zoek naar een gedreven:

Zelfstandig Teeltmedewerker (full-time)
De werkzaamheden worden uitgevoerd onder leiding van de bedrijfsleider. Je staat aan de basis van ons
product waarbij je alle voorkomende werkzaamheden uitvoert, o.a.: Begeleiden van en toezien op de uitvoering
van werkzaamheden door productiemedewerkers; Uitzetten en verplaatsen van uitgangsmateriaal in kas- of
groeipositie (mechanisch); Afleverklaar maken van de planten;
Wij zoeken iemand:
• met affiniteit in deze sector die zelfstandig
én in teamverband kan werken;
• die fulltime beschikbaar is, op flexibele tijden
inzetbaar is en geen 9 tot 5 mentaliteit heeft;
• met verantwoordelijkheidsgevoel, gedrevenheid
en oog voor kwaliteit;
• die stevig in zijn schoenen staat
en goed met mensen overweg kan;
• die in het bezit is van een heftruckcertificaat
of bereid is deze te behalen;

Wat bieden we jou?
Wij bieden je een interessante en afwisselende baan in
een groeiend bedrijf met telkens nieuwe uitdagingen
en mogelijkheden om jezelf verder te ontwikkelen.
Wij bieden een salaris conform de Cao Glastuinbouw.
Informatie en sollicitatie
Voor meer informatie over deze functie kun je contact
opnemen met Ruud Driessen via het telefoonnummer
077-3071907. Wanneer je belangstelling hebt voor
deze functie, dan ontvangen wij jouw CV en motivatie
bij voorkeur via het emailadres: ruud@fortaplant.nl.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
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Twee nieuwe spelers Eerste prijzen dressuur
voor heren Peelpush

Door: PSV De Cavaliers Helden
Op manage Het Keelven in Someren was in het weekend van zaterdag 19 en zondag 20 augustus een dressuurwedstrijd. Ruiters van paardensportvereniging De Cavaliers uit Helden sleepten meerdere eerste prijzen in de wacht.

Het eerste herenteam van volleybalvereniging Peelpush uit Meijel
heeft in de afgelopen zomerperiode twee nieuwe spelers mogen
verwelkomen. Middenaanvaller Joshua Koch en libero Wouter Timmermans kwamen het team versterken dat afgelopen seizoen op de tweede
plek van de eerste divisie eindigde.

Romee Neefs behaalde op
zaterdag 19 augustus met Demi Beau
een eerste prijs in de klasse C-L1.
In de klasse DE-M2 behaalde Anouk
Neefs een eerste prijs, samen met

Champ of Dance. Op zondag
20 augustus was het de beurt aan
Anne Pouwels. Zij reed haar Don
Johnson naar de overwinning in de
klasse Z2.

Op zaterdag 26 en zondag
27 augustus wordt het Nederlands
kampioenschap pony’s verreden in
Ermelo. Ook hier zijn deelnemers van
PSV De Cavaliers vertegenwoordigd.

Bevo-fandag in De Heuf
De fandag van handbalvereniging Herpertz Bevo Hc vindt plaats op zondag 27 augustus in de eigen sporthal
De Heuf in Panningen. Naast het presenteren van de eerste twee herenteams en het eerste damesteam speelt die
laatste ploeg nog een wedstrijd tegen het Belgische Hasselt.
De fandag begint om 15.50 uur als
voorzitter Mustafa Amhaouch de
aanwezigen welkom heet. De deuren
zijn al vanaf 15.00 uur geopend.

Daarna volgen de presentaties van
achtereenvolgend Heren 2, Dames 1 en
als laatste het eerste herenteam. Na het
voorstellen van de spelers kunnen de

bezoekers de handballers en handbalsters ze persoonlijke ontmoeten.
Om 18.00 uur speelt het damesteam de wedstrijd tegen Hasselt.

Wisselbeker voor Albert van Lanen
Coach Roger Pellemans blijft
samen met assistent-coach Sjoerd
Simons aan het roer van het
herenteam staan. Johan Leenders
blijft de trainingen verzorgen en
teammanager Christof Brabander
neemt nog altijd de operationele
taken en dagelijkse leiding op zich.
Daarnaast blijven Eric Bloemers en

Rob van der Weerden, in hun rol
als fysiotherapeut en krachttrainer,
ook nog steeds deel uit maken van
het begeleidingsteam.
De eerste competitiewedstrijd
van het Meijelse herenteam staat
gepland op zaterdag 23 september
in Sporthal De Körref in Meijel.
(Foto: Wim Simons)

Door: hengelsportvereniging HSV De Noordervaart
Visvijver De Donk in Meijel was op zondag 20 augustus het toneel voor de strijd om de Tom Bakker Stofferingwisselbeker van HSV De Noordervaart. De vangsten vielen niet tegen. Het was Albert van Lanen die eerste werd met
een vangst van 3.755 gram.
Rob van der Meer werd tweede
met 3.655 gram vis en de derde plek
werd binnen gehaald door Hans
Vissers met 3.575 gram. Eén dag
eerder, op zaterdag 19 augustus, vond
de jaarlijkse Vriendenkringwedstrijd
plaats in Weert. Van de 33 vissers die

deelnamen, was het Rob Bakker van
HSV De Noordervaart die met meer
dan 5.5 kilogram eerste werd.
Zaterdag 26 augustus wordt het
Nederlands Kampioenschap Zoetwaterhengelen 55- en 55+ gehouden in
Leeuwarden. Daar wordt de Meijelse

hengelsportvereniging vertegenwoordigd door Huub Peters, Hans Vissers,
Gerard van Eijk en Jozef van Lieshout in
de categorie 55+ en door Jan Martens,
Mark Dorssers, Charlie van Rhee, Joeri
van Lieshout en Ruud Flipsen in de
categorie 55-.
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OPEN DAG

a.s. zondag 27 augustus van 10.00-16.00 uur

NI

EU

W

Schrijf je op deze dag in en maak zelfs kans op 100% korting!

Check out onze compleet nieuw ingerichte
Functional Training Zone!
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Onbeperkt sporten inclusief groepslessen!
Altijd GRATIS begeleiding
en persoonlijke schema’s op maat!

Ook voor fysiotherapie kunt u bij ons terecht!
Ook via uw zorgverzekeraar.
* Informeer naar de voorwaarden.
Zoals gebruikelijk betaal je géén inschrijfgeld en administratiekosten.
Meer info? www.balancepanningen.nl | 077-307 77 49 | J.F. Kennedylaan 205 Panningen

Na 83 schoten
was de winst binnen
Door: Mat Nellen
Schutters van schutterij Sint Anna uit Maasbree hebben zaterdag
19 augustus gestreden om de Hans van Rijn-wisselbeker. De winnaar
van het schietfestijn was debutant Peter Schoof, die met 83 schoten
de wisselbeker binnen haalde. Tijdens een eerdere wedstrijd,
het koningsschieten op Eerste Pinksterdag, werd de eerste prijs
binnengehaald door zijn zoon Erik Schoof. (Foto: Gert Timmermans)
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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.

Naam
Mathijs Geurts
Leeftijd
17 jaar
Woonplaats Helden
School
Gilde Opleidingen Venlo
Wat voor reis zou je ooit willen
maken?
Net zoals de meeste mensen zou ik
graag een wereldreis willen maken
met mijn vrienden. Ook ik zou graag
de mooie plekken van de wereld willen zien. Ik zou de grote steden van
China sowieso willen zien.

Wat zou je graag nog willen leren
in je leven?
Ik zou willen leren een auto in te
pakken. Als ik een auto heb, is het
natuurlijk belangrijk om zo veel
mogelijk dingen mee te kunnen
nemen. Ik ben nu bezig met autorijlessen en dat vind ik leuk om te
doen.
Als je ervoor kon kiezen om voor
altijd één bepaalde leeftijd te
hebben, welke zou dat dan zijn?
Ik zou dan graag 25 jaar zijn. Dan ben

Wist u dat…

• Vorkmeer op zoek is naar vrijwilligers die vluchtelingen
willen coachen die nieuw in Peel en Maas komen wonen.
Coachen betekent ondersteunen bij veel praktische zaken zoals
het regelen van verzekeringen, het inschrijven bij Gemeente,
aanmelden huisarts, regelen voorzieningen voor kinderen etc.,
maar ook mee zorg dragen dat een nieuwkomer zich thuis gaat
voelen in de straat/buurt/dorp. Meer informatie neem contact op
met Danielle Selen, d.selen@vorkmeer.nl.
• Binnen het team Maatschappelijk Werk een specialisme is op
het gebied van rouw- en verliesverwerking. Gesprekken zijn
vertrouwelijk en kosteloos. U heeft geen verwijsbrief nodig.
Indien gewenst zijn er ook mogelijkheden voor lotgenotencontact.
Aanmelden kan via amw@vorkmeer.nl of via 077-3077350 en
vraag naar Maatschappelijk Werk.
Voor vragen of meer info, kijk op onze website of neem contact met ons op

info@vorkmeer.nl • 077 307 73 50 • www.vorkmeer.nl
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aan
Mathijs Geurts

ik klaar met mijn studie, heb ik mijn
rijbewijs en ga ik er vanuit dat ik al
een baantje heb. Ik kan dan doen wat
ik zelf wil en tegelijkertijd ben ik nog
jong. Ik heb dan ook nog niet zo veel
verantwoordelijkheden.
Wat zou je nooit weggooien?
Ik zou de foto’s die gemaakt zijn door
mij of mijn familie nooit weggooien.
Als ik ze weggooi, dan zijn alle herinneringen weg. Ik maak best wel veel
foto’s. Toen ik een tijdje geleden in
Luxemburg was, heb ik veel foto’s en
dus herinneringen gemaakt.
Welke grote beslissing heb je
onlangs genomen?
Ik had de keuze om in Frankrijk of in
Nederland mijn studie af te maken.
Mijn vader kreeg een jaar geleden
een baan in Venlo, dus we moesten
verhuizen naar Nederland. Ik zat
toen in het eindexamenjaar, maar in
Nederland wijken veel vakken af van
het Franse onderwijs. In Frankrijk had
ik meer kans op slagen, dus heb ik
daar op een internaat gezeten en ben
ik bij kennissen gebleven. Daar heb ik
mijn studie succesvol afgerond.
Geloof je in buitenaardse wezens?
Ja, daar geloof ik in. Het universum
is zo groot, dat het mij zou verbazen
als wij de enige vorm van leven zijn.
Ik lees over de theorieën van mensen
over buitenaardse wezens en ik zou
het niet zo gek vinden als deze zouden kloppen.
Ben je meestal te vroeg, precies op
tijd of te laat?
Ik ben meestal te vroeg, want in

Frankrijk moest je na twee keer te
laat komen, nablijven. Ik was daarom
meestal tien minuutjes te vroeg.
Als ik dingen hoor over scholen in
Nederland, denk ik dat ze in Frankrijk
strenger zijn. In Nederland geven ze
je vaak nog een laatste kans.
Wat is de laatste foto die je hebt
gemaakt?
Mijn laatste foto is in Luxemburg
gemaakt van een mooi uitzicht.
In Nederland heb je een vlak landschap, maar in Luxemburg zijn meer
heuvels. Dat vind ik juist mooi.
We gaan regelmatig op vakantie
en dan ben ik degene die de foto’s
maakt.
Hoe heb je je beste vriend of
vriendin ontmoet?
Ik heb mijn beste vriend ontmoet
op school in Frankrijk tijdens het
eten. In augustus komt hij een week
naar Nederland. We houden contact
met elkaar via Facebook Messenger.
Het was lastig om mijn vrienden
in Frankrijk achter te laten. In de
vakantie verveelde ik mij hierdoor
af en toe.
Wat is je favoriete hobby?
Ik ben gek op geschiedenis. Ik probeer
verschillende plekken te bezoeken,
bijvoorbeeld musea. Dat vind ik echt
leuk om te doen. Op school vind ik
het leuk, mits de leraar vol passie de
verhalen kan vertellen.
Heb je een bijbaantje?
Ik werk sinds een maand in de horeca
bij de Hanssenhof in Helden. Dit vind
ik erg leuk om te doen. De taken zijn
variërend: serveren, de vaatmachine
enzovoort. Later wil ik niet in de
horeca werken, maar in de logistiek.
Is er een liedje waar je speciale
herinneringen aan hebt?
Ik heb speciale herinneringen aan een
liedje van Jacques Brel genaamd Dans
le port d’Amsterdam. Ik luisterde dit
liedje vaak in Frankrijk, want ik vind
het een heel mooi liedje. Ook doet
het me aan Nederland denken.
Nu luister ik het vaak, omdat het mij
juist weer aan Frankrijk doet denken.
Wat is het meest emotionele
moment in je leven?
Toen mijn ouders mij achterlieten bij
mijn familie in Frankrijk en ze met
de auto wegreden. Zij gingen op
dat moment naar Nederland. Ik ben
een jaar zonder hen daar geweest.
We hielden contact via Skype en
Facebook Messenger over mijn cijfers
en dingen die ik meemaakte.
In welke situatie was jij het meest
zenuwachtig?
Op het moment dat ik mijn cijfers
van het eindexamen mocht zien.
Ik hoopte dat ik het gehaald zou hebben en daar was ik heel zenuwachtig
voor. Ik ben uiteindelijk geslaagd,
waar ik heel blij mee was.
Waar zouden anderen zich het
meest over verbazen als ze dat
over jou te weten zouden komen?
Dat ik in Genève ben geboren.
Mensen denken door mijn accent
dat ik bijvoorbeeld uit Friesland kom.
Dan vertel ik ze dat ik in Genève
geboren ben en in Frankrijk heb
gewoond. Vaak krijg ik dan verbaasde
blikken van mensen.

Mijn laatste
column
Mijn eerste column die zo’n
anderhalf jaar geleden in de
krant verscheen, ging over
inspiratie. Ik deelde met de
gemeente Peel en Maas wat ik
zo bijzonder vond aan inspiratie
en wat mij inspireert.
In het afgelopen anderhalf
jaar heb ik tientallen jongeren
mogen spreken voor het
15 vragen-interview dat om de
week in de krant verscheen.
Ik vond het zo leuk om nieuwe
mensen te leren kennen en hun
verhalen te horen. Dit liet me
inzien dat écht iedereen anders
is. Iedereen heeft iets waar hij of
zij dolgraag zijn of haar energie
in stopt en waar diegene het
allerliefst mee bezig is: hun
passie. Dát inspireert mij.
Mijn doel was niet alleen om
geïnspireerd te worden door de
nieuwe dingen die ik mocht
doen. Ik wilde ook andere
mensen inspireren. Mijn columns
waren stukjes tekst waarin ik
schreef wat mij bezighield, zoals
school en mijn vrije tijd. Ik kon
mijn creativiteit kwijt en deelde
mijn gedachten in de columns.
Ik hoorde van mensen om
me heen dat ze mijn columns
lazen en dat ze ‘die column van
vorige week erg leuk vonden’ of
‘het knap vonden hoe ik zoiets
op papier kreeg’. Ik ben heel erg
dankbaar voor deze lieve
complimentjes. Er waren zelfs
mensen die zeiden dat ze over
mijn stukje nagedacht hadden,
waarna zij vertelden dat zij ook
herkenden wat ik verwoordde in
mijn column.
Dit zijn dus mijn laatste
driehonderd woorden in de
HALLO Peel en Maas. Ik heb het
heel erg leuk gevonden stukjes
te schrijven voor het nieuwsblad.
Toen ik bij HALLO begon in
februari 2016, zag ik het als een
nieuwe uitdaging. Van nieuwe
dingen mag je leren en dat heb
ik zeker gedaan. Maar ik ga nu
op zoek naar een volgende
uitdaging. Maar wacht…
Eigenlijk heb ik die al gevonden:
mijn eindexamenjaar van de
middelbare school.
Daphne
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Rondleidingen
Streekmuseum Helden
In het streekmuseum ’t Land van Peel en Maas in Helden vinden op
zondag 27 augustus gratis rondleidingen plaats in het thema ‘de wegen
die we gingen’. De twee rondleidingen vinden plaats in het kader van de
expositie over oude streekkaarten in Peel en Maas.

Vakantie op wielen
‘Met wind in de rug
is het heerlijk fietsen’
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.

Jacques Cuypers tijdens een inleiding
De expositie met oude streekkaarten is samengesteld door Jacques
Cuypers en toont diverse (land)
kaarten, zoals de Peutinger-kaart,
die in de Romeinse tijd gebruikt werd
als routeplanner. Ook is een grote
kaart te zien, die is samengesteld uit
negen Tranchot-kaarten die nauwkeurig de toestand rond 1810 van
Peel en Maas in beeld brengt met alle
wegen (karresporen) uit die tijd.

De rondleidingen vinden plaats
om 13.30 uur en bij voldoende
belangstelling om 15.00 uur onder
leiding van de samensteller, Jacques
Cuypers. Het museum is wekelijks
van woensdag tot en met zondag te
bezoeken van 13.00 tot 17.00 uur en
is gevestigd in gemeenschapshuis
Kerkeböske in Helden.
Kijk voor meer informatie op
www.museumpeelenmaas.nl

Sinds de dag dat de Nanny en
Antoon Buschgens uit het Utrechtse
Schalkwijk een camper hebben
gekocht, gaan ze ieder jaar met het
voertuig op pad. Dit jaar verbleef het
koppel een weekend op de
camperplaats in Kessel. “We zijn wel

eens vaker in Limburg geweest, maar
nog nooit in Kessel”, vertellen ze.
“Door het afwisselende landschap is
het een prachtige omgeving.
Zo hebben we verschillende routes
langs de Maas en door het bos
gefietst. Vooral als we wind in de rug

hebben, is het heerlijk om hier te
fietsen. Aangezien we een afspraak in
Kessel hadden, vonden we het een
goed idee om een heel weekend hier
te verblijven. Op de terugweg rijden
we via Duitsland weer terug naar
Schalkwijk.”

Voor iedereen een plekje in de keuken

Ook binnen jouw budget
extra groot werkblad

JUBILEUMACTIE

Vaatwasser
cadeau*
+ extra cadeau: het
hele jubileumjaar een
GRATIS kitchenaid**

*bij aankoop van een keuken. ** vraag naar de voorwaarden. Het jubileumjaar loopt van 1 mei 2017 t/m 29 april 2018

nuvakeukens.nl
Bezoek onze inspirerende keukenshowrooms in
Bergeijk | Deurne | Heerlen | Someren | Tilburg
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Advertorial

Een podium geven aan ‘De Vreemdeling’
De Heren Lazaristen kwamen in 1903 als vreemdelingen naar Panningen. Ze waren niet meer welkom in Frankrijk en zochten hun toevlucht in
het gastvrije Limburg. Nu 114 jaar later willen de Lazaristen de moderne ‘vreemdelingen’ een podium bieden. Op zondag 17 september wordt
daarom in het klooster in Panningen een themamiddag gehouden waar verschillende vreemdelingen komen vertellen over hun komst naar
Peel en Maas. In aanloop naar de bijeenkomst stelt een aantal van hen zich voor in de HALLO De eerste is Mateusz Domagalski (25) uit Polen.

Mateusz kwam op zijn twaalfde van Polen
naar Nederland. Samen met zijn ouders en zus
liet hij vrienden en familie achter in Szczecin
en vertrok het gezin naar het verre Nederland.
“Ik was toen heel enthousiast en blij dat we
naar Nederland gingen”, vertelt Mateusz.
”Je hoorde wel vaker dat mensen bij ons uit
de buurt hierheen gingen en nu vertrokken
we zelf.” Zijn ouders besloten naar Nederland

te vertrekken, aangezien Mateusz’ moeder al in
Rotterdam werkte en woonde. Ze kwamen terecht
in Venlo.
Het enthousiasme over het vertrek naar
Nederland bleef bestaan bij Mateusz toen hij met
zijn zus en drie andere Polen in een internationale
klas kwam te zitten. “We vormden samen een
groepje en we waren vrienden. We woonden
echter ver uit elkaar, dus buiten school zagen we

elkaar niet veel. Voor de rest kende ik eigenlijk
niemand. Ik heb de hele basisschool in Polen
doorlopen, dus mijn vrienden zaten nog in Polen.”

Verkoop huis in Polen
maakte het definitief
Na het eerste jaar werd het lastiger voor
Mateusz. Zijn zus wilde terug naar Polen en

MIVA-actie

Kerken steunen
veldwerkers Burkina Faso
De parochies van Peel en Maas vragen op zaterdag 26 en zondag 27 augustus namens ontwikkelingshulporganisatie MIVA aandacht voor veldwerkers in Burkina Faso. De kerkcollecte komt dit jaar ten goede aan het project
Brommers voor Burkina Faso, opsporen van de meest kwetsbaren.

hij vond het zelf ook lastig om vrienden te
maken. Na twee jaar schakelklas ging hij de
opleiding MBO commercieel medewerker
volgen en leerde hij Nederlands spreken.
“Na mijn stage bij de bibliotheek in
Panningen kreeg ik een parttime baantje
en leerde ik meer mensen kennen”, vertelt
hij. Mateusz nestelde zich in Nederland en
maakte zich de cultuur eigen. “Ik kan me nu
niet eens meer voorstellen dat ik nog terug ga
naar Polen. Al weet je het nooit.”
Dat was in eerste instantie wel de
bedoeling van de ouders van Mateusz.
Maar zes jaar geleden werd het Mateusz
duidelijk dat zijn moeder in Nederland wilde
blijven. “We hadden tot die tijd nog een huis in
Polen dat we verhuurden”, vertelt hij. “Dat was
volgens mij met de achterliggende gedachte
dat we nog altijd terug zouden kunnen gaan
als het niet beviel hier. Zes jaar geleden besloot
mijn moeder dat we het zouden verkopen.
Ze zei het misschien niet zo, maar voor mij
voelde het wel als een definitief besluit om hier
te blijven. Voorheen zei ze ook vaak dat ze nog
ooit terugging naar Polen, maar dat heb ik al
een hele tijd niet meer gehoord.”
Mateusz woont met zijn vriendin
inmiddels in Belfeld. Hij is naar eigen zeggen
voor 99 procent geïntegreerd. “Ik ken alle
gebruiken en ik begrijp ze. Het belangrijkste
is dat je de taal spreekt. Het maakt
Nederlanders volgens mij niet uit of een
Pool goed of slecht Nederlands spreekt.
Ze waarderen het al als je het in ieder geval
probeert. Dat is voor Polen soms moelijk,
want het zijn perfectionisten. Toch raad ik
iedereen aan om het gewoon te proberen.
Ik zal zelf ook nooit volbloed Nederlander
worden en dat wil ik ook niet. Ik zie mezelf
als een Nederlandse Pool of een Poolse
Nederlander, dat is allebei goed. Ik zal mijn
achtergrond in ieder geval niet vergeten.”

Kunstmarkt
in de kasteeltuin
In de tuin van Kasteel De Keverberg in Kessel vindt op zondag
27 augustus de Kunstmarkt Kessel plaats. Er zijn onder meer schilderijen,
beeldhouwwerken en keramiek te zien op het grasveld in het centrum
van het Maasdorp. Ook is er livemuziek te horen bij het evenement.
Bezoekers kunnen zelf aan de
slag gaan met onder andere
beeldhouwen en een
mozaïekkunstwerk maken. Het is ook
mogelijk om te kijken hoe
kunstenaars aan de slag gaan met
graffiti, airbrush en het bakken van
potten. Ook kunnen de bezoekers een

kijkje nemen in de kelders van het
kasteel waar meer te leren is over
filmkunst.
Kinderen tot 12 jaar kunnen gratis
naar de kunstmarkt. Het evenement
duurt van 12.30 tot 17.00 uur en vindt
plaats op het Kasteelhof bij Kasteel
De Keverberg in Kessel.

10% KORTING & GRATIS ENTREE

VOOR DE BINNENSPEELTUIN BIJ RESERVERING VAN EEN FAMILIEDAG

Volgens MIVA is vervoer van levensbelang in de West-Afrikaanse republiek
Burkina Faso. Veldwerkers gaan op
brommers de dorpen in om de meest

kwetsbare mensen te bereiken, aldus
de organisatie. OCADES Burkina Faso is
de organisatie waar de veldwerkers bij
aangesloten zijn en heeft het komende

jaar 24 brommers nodig. De opbrengst
van de kerkcollecte gaat via het project
Brommers voor Burkina Faso, opsporen
van de meest kwetsbaren naar OCADES.

ten:
Div. arrangemen BBQ
of
brunch, high tea van
én activiteiten l
*bij inlevering van deze
www.Toffedag.n
Met klimtorens, springkussen advertentie. Deze actie is
geldig
t/m 31 december 2017
rollerbaan & peuterzone
De Fabriek Maasbree • Venloseweg 25 Maasbree • T 077-4650513 • www.defabriekmaasbree.nl
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Handbaldagen (laatste dag)

Zomercarnaval

Rondleidingen streekmuseum

Tijd: 10.00 uur
Organisatie: KERNgezond en Bevo HC
Locatie: sporthal De Heuf Panningen

Tijd: 16.00-00.00 uur
Locatie: café Centraal Baarlo

Tijd: 13.30 (en 15.00) uur
Organisatie: Jacques Cuypers
Locatie: Streekmuseum ’t Land van Peel en Maas Helden

Fietstocht monumentale bomen

Berings pleinfeest

Tijd: 09.30 uur
Organisatie: florawerkgroep IVN Helden
Locatie: start IVN-lokaal Helden of veer Kessel

Tijd: 14.00-21.00 uur
Organisatie: café De Nabber, Crinno Marketing,
JCS Partyrent en Partyservice Hans Janssen
Locatie: kerkplein Beringe

Workshop dromenvanger maken
Tijd: 19.00-22.00 uur
Locatie: Happy-nez Egchel

za
26
08

Muziek onder de toren – Timbre Tajiri
en seniorenorkest Horst aan de Maas
Tijd: 13.30-16.30 uur
Organisatie: Werkgroep Cultuur in hartje Peel en Maas
Locatie: Raadhuisplein Panningen

zo
27
08

MIRU & HJS TOP JO12-toernooi

Familie- en verenigingsschieten

Tijd: 10.00 uur
Organisatie: voetbalvereniging MVC ‘19
Locatie: Sportpark De 3-sprong Maasbree

Oudijzerinzameling

Theater op Straat

Tijd: 10.00-12.00 uur
Organisatie: fanfare Eendracht
Locatie: parkeerplaats Sprunklaan Baarlo

Tijd: 12.00-18.30 uur
Organisatie: Stichting Baarlo Leeft
Locatie: centrum Baarlo

MIRU & HJS TOP JO12-toernooi

Kunstmarkt

Tijd: 11.00 uur
Organisatie: voetbalvereniging MVC ‘19
Locatie: Sportpark De 3-sprong Maasbree

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

Tijd: 14.00 uur
Organisatie: Schutterij Sint Leonardus
Panningen-Egchel
Locatie: schietterrein St. Leonardus Egchel

Bevo fandag en teampresentatie
Tijd: 15.00-18.00 uur
Organisatie: handbalvereniging Herpertz Bevo HC
Locatie: sporthal De Heuf Panningen

Theater op Straat in Baarlo
Het centrum van Baarlo staat zondag 27 augustus in het teken van het gratis theaterfestival Theater op Straat.
Stichting Baarlo Leeft organiseert het festival met zes acts, die van 12.00 tot 18.30 uur doorlopend optredens
verzorgen.

Informatieavond over
LVK Kessel 2018
De organisatie achter het LVK in Kessel houdt op vrijdag 1 september een
informatieavond over het liedjesevenement. Bij de avond kunnen mensen
meer informatie krijgen over de commissies en werkzaamheden die nodig
zijn voor het LVK. Ook is het mogelijk je aan te melden als vrijwilliger.

De editie van Theater op Straat is
internationaal, met acts uit verschillende landen. Op en rond het festivalterrein worden speelschema’s uitgedeeld
waarop bezoekers kunnen zien wat
zich wanneer en waar afspeelt.
Er zijn onder andere optredens
van Radalou rondom telepathie en

hypnose, van Tall Tales met poëtische
acrobatiek, van Gabor Vorsteen die
met vier blokspuiten klassieke muziek
maakt, en van het Italiaanse duo
Bubble on Circus.
De Baarlose muziekverenigingen drum- en brassband Voorwaarts,
de Fanfarekapel en blaaskapel

Bôggeskook Nieje Steyl zorgen voor
muzikale sfeer tussen de Theater op
Straat-acts.
Het festival is gratis te bezoeken.
Wel vragen leden van theatergroep
Kameleon om een vrijwillige donatie.
Kijk voor meer informatie op
www.baarloleeft.nl

Het Limburgse Vastelaovesleedjes
Konkoer vindt plaats op vrijdag 26 januari in een paviljoen op het terrein van
het bedrijf Neptunus. “Niet alleen de
vrijdag zijn er veel vrijwilligers nodig om
het LVK in goede banen te leiden”, laat
de organisatie weten. “Ook de zaterdag
en zondag is er een programma waar
we mensen bij nodig hebben.”
De organisatie is al een tijdje
bezig met de voorbereidingen, maar
nog altijd zijn er vrijwilligers nodig om
bijvoorbeeld zitting te nemen in de

Onze ervaren specialisten helpen u graag

APK, onderhoud & reparatie
BOVAG garantie op reparaties
Alle merken
Altijd een offerte vooraf
Kerkstraat 20A Meijel - T 077 - 466 1852 - www.autohunnekens.nl

diverse commissies die zijn opgericht.
“Daarnaast zijn er nog vele vrijwilligers
nodig voor de diverse werkzaamheden
tijdens dit feestweekend”, aldus de
organisatie.
De informatieavond begint om
20.00 uur en vindt plaats in gemeenschapshuis De Paort in Kessel.
Opgeven als vrijwilliger is al mogelijk via
de website www.lvkkessel2018.nl
Daar is ook meer informatie te vinden over het liedjesevenement.
(Foto: Neptunus)

Auto Hunnekens Meijel, sinds 1981

‘Ik werk graag
aan uw auto’
wesley

t!

Ook al heeft u ‘m elders gekoch
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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 27 augustus
H. Mis 09.30 uur t.i.v. Ida PeetersGeerarts en Jan Peeters (jaardienst);
Toos Schroen-Gielen (jaardienst/verj)
Woensdag 30 augustus
H. Mis 09.00 uur sacristie

Parochie Egchel
Misintenties NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
T 077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 27 augustus
H. Mis 11.00 uur t.i.v. Piet Willems
en overl. fam. ; Tinus Vanmaris
(jaardienst)
Zondag 3 september
Geen H. Mis

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 27 augustus
H. Mis: 11.00 uur.
Lectoren: Dhr. Jacques Bouten
- Mevr. Els Hanrats
Zang: Herenkoor
Jaardienst Jan Hanrats. Jaardienst
Anna Smets-Backus en Piet Smets en
dochter Mia Philipsen-Smets. Sraar
Engels (verjaardag).
Overleden: Leentje Joppen-Lemmen,
84 jaar, Heermooesstraat. 19.
Mededelingen
MIVA-Collecte
Op zondag 27 augustus vindt de
jaarlijkse MIVA-collecte plaats. Dit jaar
wordt onze aandacht en financiële

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

Parochie Grashoek

Parochie Koningslust

Misintenties NL24 RABO 0141910526
A. Cruijsberg T 077 307 52 93
Spreekuur in kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
Zondag 27 augustus
H. Mis 11.00 uur t.i.v. Levende en overleden leden van Schutterij Sint Urbanus

Misintenties NL05 RABO 0120795132
A. van den Boer
De Brentjes 81
T 077 465 36 81
Bij geen gehoor kunt u contact
opnemen met het parochiecentrum in
Panningen T 077 307 13 88
Kerkdiensten
Zaterdag 26 augustus
Geen H. Mis
Zaterdag 2 september
Geen H. Mis!

Parochie Helden
Misintenties NL61 RABO 0120795094
pastorie Rochusplein 3
T 077 3071488,
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur
donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
Zondag 27 augustus
H. Mis 10.00 uur – herenkoor t.i.v.
Leonardus Rijs en Wilhelmina Peters
(verj.); Leo Hendricks; (offerblok voor de
Miva). Extra collecte vw de weekboekjes.
Doopviering 11.30 uur: Dean Janssen
Vrijdag 1 september
De H. Communie wordt thuisgebracht
09.00 uur

steun gevraagd voor de aanschaf
van brommers voor Burkina Faso, het
beste vervoermiddel in deze streek
om kwetsbare mensen te bereiken.
Help mee om deze collecte tot een succes te maken. U kunt steunen met uw
bijdrage aan de kerkdeurcollecte na de
viering van zondag 27 augustus of via
rekening IBAN NL24RABO 0131007823
t.n.v. Missiecomité Maasbree, onder
vermelding van ‘Miva’.

Parochie Kessel
Gezinsbijdrage NL39RABO0125305311
Pastorie Dorpstraat 13 T 077 462 12 65
E lajverhaag@parochiekessel.nl
Kerkdiensten
Zaterdag 26 augustus
19.15 uur Jan Croonenbroek en overleden familie. Uit dankbaarheid vanwege
de 80e verjaardag van Pastoor. Nelly
Jacobs-Schatorië vanwege de verjaardag.
Woensdag 30 augustus
9.00 uur H.Mis voor de zieken van de
parochie.

Parochie Meijel
Misintenties NL16 RABO 0133405613
Pastorie Kerkstraat 5
T 077 466 18 50
W www.parochiemeijel.nl
Spreekuur
maandag 19.30 tot 20.00 uur en
donderdag van 11.00 tot 12.00 uur
secr.kerkbestuurmeijel@vodafonethuis.nl
Kerkdiensten
Donderdag 24 augustus
H. Mis 09.00 uur t.i.v. alle parochianen
09.30-10.00 uur Stille Aanbidding

Zaterdag 2 september
19.15 uur Jaardienst voor Willem
Silvrants en Maria Silvrants-Vestjens.
Jo Silvrants en Louis Silvrants. Jo Jacobs
- Stappers. Jaardienst voor Jan van
Kessel en vanwege zijn verjaardag.
Mededelingen
Onze hartelijke gelukwensen aan het
bruidspaar Frans Görtz en Inge van Dijk.
met hun kerkelijk huwelijk.

Parochie Baarlo
Misintenties NL31RABO0103903976
Pastorie Markt 3 T 077 477 12 75
E pastoor@parochiebaarlo.nl
W www.parochiebaarlo.nl
Kerkdiensten
Zaterdag 26 augustus
17.00 uur H. Mis in Verzorgingshuis Ter
Borcht.
Zondag 27 augustus
9.30 uur H. Mis. Zang: Gemengd koor.
Miva-actie. Kerkdeurcollecte.
Overl. ouders Mathias Peeters en Maria
Peeters-Geurts en zonen Harry en Jan;

Kermis in
Kessel-Eik
De kermis in Kessel-Eik is één
van de kleinste in Peel en Maas.
Dat wil echter niet zeggen dat de
kinderen het niet gezellig hebben
gehad op het kermisterrein dat
van zaterdag 19 tot en met
dinsdag 22 augustus stond
opgesteld in het midden van het
dorp. In onder meer de botsauto’s
en carrousel was genoeg te
beleven voor de jeugd van het
dorp. De iets oudere kinderen
konden in de avonduren genieten
van livemuziek in de tent die bij
de kermis stond opgesteld.

Zaterdag 26 augustus
H. Mis 19.00 uur – dameskoor t.i.v.
Roos Heldens-Kessels; Netje en Jacques
Geraets-Lenders en overl. familie en
voor Agaath en Jean v. Berlo-Foss en
overl. familie; Mart Verstappen (jaardienst); uit dankbaarheid
Maandag 28 augustus
Stille Aanbidding 18.30 uur
Rozenkrans 19.00 uur
Dinsdag 29 augustus
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen,
aansluitend koffiedrinken
Donderdag 31 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 26 augustus
H. Mis 19.00 uur – samenzang

Jaard. Petronella Aerts; Jaard. Harrie
Lormans en Johanna Lormans-Zeetsen
en kinderen Berry en Wim; Jaard. Jan
Mertens en overl. families Mertens
en Tercken; Voor de overl. leden van
Schutterij St. Antonius en St Petrus
i.v.m. koning schieten.
Donderdag 31 augustus
8.30 uur H. Mis.
Mededeling
Lieve mensen van Baarlo.
Op uitnodiging van kapelaan te Boekhorst
en met zang van het koor mocht ik op
zondag 13 augustus samen met u mijn
gouden priesterfeest vieren in Baarlo.
Hartelijk dank voor uw aanwezigheid,
uw felicitaties en gebed. Het was hartverwarmend. Moge God het u lonen!
Pastoor Chris Janssen.

Parochie Kessel-Eik
Misintenties NL41RABO0125300522
Misintenties 25,L. Timmermans T 077 462 16 78
Kerkdiensten

t.i.v. Joke Goes; Ger Sondag-Lormans
(jaardienst) (offerblok voor de Miva)
Extra collecte misboekjes
Zondag 27 augustus
H. Mis kapel Missiehuis 10.30 uur
Vrijdag 1 september
H. Mis 09.00 uur in dagkapel
De H. Communie wordt thuisgebracht
na de H. Mis

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

Zondag 27 augustus
9.30 uur H. Mis. Miet Bongers-Bergs.
Zondag 3 september
9.30 uur Voor de parochie.
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
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GRATIS BEZORGD!

GRATIS BEZORGD!
FullHD

499,-

399,449,-

FULL HD TV / UE32M5670
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BACK 2 SCHOOL!

549,-

LAPTOP / A315-51-33U5

LAPTOP / 250G5 5005U
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469,-

559,-

499,-

Uw laptop
Startklaar
maken
89,95

16,-

77,-

All-in-One printer / PIXMA TS5050

Draadloze muis / X3000
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Afbeeldingen kunnen afwijken. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

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

Tegelen
Engerstraat 2
5931 EL Tegelen
T. 077-3738511

Panningen
Markt 121
5981 AA Panningen
T. 077-3071300

Heythuysen
Dorpstraat 82
6093 ED Heythuysen
T. 0475-440353

Roermond
Schaarbroekerweg 28
6042 EJ Roermond
T. 0475-425262

Echt
Zuiderpoort 68
6101 KA Echt
T. 0475-319595

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

