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In de hitte door Meijel
De temperatuur bij de Jaarmarkt in Meijel op vrijdag 27 juli wist nét niet dezelfde waarde te bereiken als de hoeveelheid edities die het evenement gekend heeft.
Waar het kwik volgens de organisatie bleef steken op 37 graden, was het alweer de 38e editie van de Jaarmarkt. Door de hitte meldde een aantal marktlieden zich af en
kwam de bezoekersstroom later op gang, zo laat Harmonie Eendracht, organisator van het jaarlijkse evenement, weten. “Het was ondanks de hitte een geslaagde editie
waar toch zo’n 4.500 personen een bezoek aan hebben gebracht. Qua sfeer en beleving kan deze editie de boeken in als tropisch, met meer livemuziek dan ooit, een groot
loungeterras op het Alexanderplein en een drukbezochte Jaarmarkt Bingo.” Volgend jaar belooft het een bijzondere editie te worden. De 39e Jaarmarkt valt dan samen
met het honderdjarig jubileum van organisator Harmonie Eendracht.

Gymnastiekbond populair

KNVB veruit grootste sportbond Peel en Maas
Voetbalbond KNVB had vorig jaar van de in Nederland traditioneel grootste sportbonden veruit de meeste
leden in Peel en Maas. Dat blijkt uit cijfers die dagblad AD opvroeg bij sportkoepel NOC-NSF. Kijkend naar de
regio valt in Peel en Maas vooral het grote aantal leden van gymnastiekbond KNGU op.
Peel en Maas is met
1.131 leden van gymnastiekbond
KNGU veruit de grootste in de
regio. Alleen gemeente Venlo
komt met 1.050 leden in de buurt.
In heel Limburg gezien is gymnastiek alleen in Sittard-Geleen
populairder. Daar zijn 1.321 personen aangesloten bij de KNGU.
De aantallen in Horst aan de Maas
(490), Venray (756) en Leudal
(351) liggen ver onder die van
Peel en Maas.

Toch moet de gymnastiekbond
het ruim afleggen qua leden tegenover de traditioneel grootste bond:
de KNVB.

Bijna vijfduizend
voetballers
De voetbalbond telde vorig jaar
4.894 leden in Peel en Maas. Dat is
vrijwel net zoveel als in Horst aan
de Maas (4.883) en veel meer dan
Venray (3.988) en Leudal (3.722).

Venlo telt wel meer voetballers met
een totaal van 6.778 KNVB-leden.
Opvallend is nog het relatief lage
aantal leden in Roermond. Slechts
3.582 mensen zijn daar aangesloten
bij een voetbalvereniging.
Na de KNVB en nog voor de
gymnastiekbond komt tennisbond
KNLTB. Met 1.349 leden is tennis een
grote sport binnen Peel en Maas. In
buurgemeentes Leudal (1.348) en
Horst aan de Maas (1.506) liggen
de aantallen ongeveer gelijk.

Ook Venray is met 1.490 leden te
vergelijken. Opvallend in Peel en
Maas is verder het grote aantal
leden voor Volleybalbond Nevobo.
In de gemeente zijn 914 mensen
aangesloten bij de bond. Alleen in
Horst aan de Maas (1.204) ligt dat
aantal in de regio hoger. Leudal
(606), Venray (219) en zelfs Venlo
(547) leggen het ruim af tegen het
aantal in Peel en Maas.

Zwembond
kleinste in regio
Zwembond KNZB is in Peel
en Maas de kleinste van de

traditioneel grote sportclubs
in Nederland. Met 86 leden is
Peel en Maas ook met afstand
de gemeente met de minste
leden van de KNZB in de regio.
Leudal (218), Horst aan de
Maas (393), Venray (481) en
Venlo (547) hebben veel meer
zwemmers in de gelederen.
Andere sportbonden die
onderzocht werden door
NOC-NSF, zijn: visbond SNL
(793 leden in Peel en Maas),
golfbond NGF (775), de bond
voor de paardensport KNHS
(515), hockeybond KNHB (271)
en de Atletiekunie (208).
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KBO Panningen was vele verplaatsingen beu

Na dertien verhuizingen eindelijk thuis
Ruim 54 jaar na de oprichting
van KBO Panningen heeft de
vereniging dan eindelijk een eigen
honk. Alle activiteiten van de
ouderenbond vinden tegenwoordig
plaats in het nog niet officieel
geopende gemeenschapshuis aan
de Kerkstraat in Panningen. Door de
jaren heen verhuisde de KBO liefst
dertien keer binnen het dorp,
voordat er een echte eigen plek
gevonden werd.

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 19.275 exemplaren
www.hallopeelenmaas.nl
Redactie en webredactie
077 208 32 21
redactie@hallopeelenmaas.nl
Rob Dieleman
Kim Jacobs
Redactionele bijdragen
Renée Verberne, Renée Cox en
Lique Geraedts
Fotografie
Jordy Strijbos
Jac Willekens
Commercieel adviseurs
077 208 32 25
advertentie@hallopeelenmaas.nl
Frank Erren
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Annemie Saes-Rechmann
Bezorging
Garçon
085 071 10 90
klachtenlijn 085 071 1095
bezorgservice@garcon.nl

Het werd ook wel tijd dat de
Panningse KBO een vaste plek kreeg,
vertelt voorzitter Jos Janssen.
“Constant verhuizen is niet fijn.
Je merkte echt dat de leden snakten
naar een eigen plek. Op een gegeven
moment voelde het alsof het hele
dorp ons uitkotste, aangezien we
nergens meer terecht konden.
Gelukkig is aan die periode een einde
gekomen. Nu hebben we een plek

Nieuwsblad niet ontvangen? Bel of mail
vrijdagmorgen vóór 12.00 uur of ga naar
www.hallopeelenmaas.nl/bezorging om dit
door te geven.

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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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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Raadhuisstraat, de atoomschuilkelder
onder de oude bibliotheek, de rechter- én linkerzijde van sporthal De
Heuf en het Thyascomplex haar thuis.
Vervolgens waren er goede banden
met onderwijsstichting Prisma die
voor wat opties zorgden.
Twee lokalen van basisschool
Panningen-Zuid werden betrokken, maar daarna kwam de optie die
eigenlijk het einde van de verhuizingen moest betekenen: de verplaatsing naar de Ringoven. Het lokaal
bovenin was eigenlijk gebouwd voor
de naschoolse opvang, maar het vertrek bleek niet geschikt, waardoor de
KBO zich er kon vestigen. De toneelclub en de biljarters van de vereniging
moesten wel ergens anders onderdak
zoeken. Zij kwamen terecht in de kerk
(toneelclub) en het activiteitencentrum van Vorkmeer (biljarters).

Groeiend ledental

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

9

Kempen Media b.v.
www.kempen-media.nl

Want rust over de locatie kende
de vereniging sinds de oprichting in
1964 eigenlijk maar zelden. De KBO
begon in het CC Kèpel, maar noemde
daarna de oude Rabobank aan de

Sudoku

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

Van schuilkelder
tot de kerk

PUZZEL

Bezoek- en correspondentieadres
Raadhuisstraat 168
5981 BJ Panningen
Aanlevertijden (uiterlijk)
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur

waar we voor altijd kunnen blijven.
Dat geeft rust.”

2

Oplossing vorige week:
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De Ringoven bleek ook niet ideaal
met de hoge trap en een lift die regelmatig niet werkte. “Onze leden durfden niet met de lift te gaan en voor
sommigen was de trap niet te doen”,
vertelt Jos. Ook de vaak te hoge of te
lage temperatuur en het feit dat de
KBO nog steeds verdeeld was, werkte
niet mee. “We hebben toen verschillende andere plekken bekeken en
besproken met de gemeente, maar
vaak waren die locaties te duur, moest
er te veel aan gebeuren of wilde de
eigenaar niet meewerken. We werden
van het kastje naar de muur gestuurd.
Ik heb toen ook een keer letterlijk
tegen de gemeente gezegd dat ze de
mensen die Panningen opgebouwd
hebben na de oorlog, aan de kant

schoven. Daar waren ze niet blij mee.”
Een paar jaar geleden diende
zich een unieke kans aan. Een stichting was van plan het activiteitencentrum van Vorkmeer om te bouwen
tot gemeenschapshuis. De biljarters
van de KBO zaten al op de locatie, dus
het leek een makkelijke keuze. “Toch
liepen de gesprekken stroef”, vertelt
Jos. “We bleven echter in onderhandeling en later veranderde de relatie
tussen de stichting en de KBO. Het
ging zelfs zo goed dat we voor een
gedeelte meebepaald hebben hoe het
verbouwde gemeenschapshuis eruit
moest komen te zien, zodat al onze
groepen er terecht kunnen.”
De leden van KBO Panningen
(zo’n zevenhonderd in totaal) zijn
volgens Jos erg enthousiast over de,
zo wordt gehoopt, laatste verhuizing
van de vereniging. “Het gemeenschapshuis is verbouwd met veel
hulp van vrijwilligers. Daar zaten en
zitten veel mensen van de KBO bij.
Je ziet gewoon dat het idee van een
gemeenschapshuis gedragen wordt
binnen onze vereniging. Er waren
leden die niet meer naar de activiteiten kwamen in de Ringoven.
Die zie je hier nu binnen lopen met
pretoogjes. Ik ben er ook van overtuigd dat ons ledental gaat groeien.
Dat krijg je met een vast honk.”
Na 54 jaar van hot naar her
verhuizen, is er dan nu eindelijk
een einde gekomen aan de reis
die voor sommige leden van de
KBO Panningen oneindig leek. Of
zoals Jos het zegt: “We zijn thuis
gekomen.” Het gemeenschapshuis In Kepél wordt begin oktober
officieel geopend.
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45 jaar bij Stichting Kindervakantiewerk Maasbree

Maasbreenaar Ton Trepels koninklijk
onderscheiden
De in Maasbree woonachtige Ton Trepels (61) is maandag 30 juli door loco-burgemeester Roland van Kessel
koninklijk onderscheiden en benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Trepels is al jarenlang betrokken bij
Stichting Kindervakantiewerk (KVW) Maasbree, bij joekskapel De Eierjônge, de Verkeerstuin en Stichting
Vorkmeer/Hoera Kindercentra.

ze. Dus met het bord in mijn hand
ben ik meegelopen naar de tent
en daar werd ik verrast door de
loco-burgemeester. Het eten werd
uiteindelijk koud, maar dat vond ik
niet zo erg.” Het was de hoofdleiding
die de secretaris, die al sinds 1974
betrokken is als vrijwilliger, voor een
lintje nomineerde. Dit jaar neemt
Trepels afscheid van zijn bestuurs
functie. Hij blijft nog actief als
vrijwilliger bij de subgroepen en
commissies.

Goed verborgen
gehouden voor mij

Trepels kreeg het lintje opgespeld door loco-burgemeester
Roland van Kessel (Foto: Kindervakantiewerk Maasbree)
Voor de Maasbreenaar en
zijn collega-vrijwilligers bij
Kindervakantiewerk Maasbree zat
de eerste activiteitendag er net op.

“We sluiten dan altijd af met een
barbecue voor de vrijwilligers. Ik zat
net in het café met een bordje eten,
toen er werd gemeld dat we ons

als hoofdleiding in de tent moesten
melden.” Trepels dacht dat dat wel
zonder hem kon en at rustig verder.
“Maar ik moest ook mee, zeiden

Trepels was naar eigen zeggen
volkomen verrast. “Ze hebben het
goed verborgen gehouden voor mij,
want ik heb niks in de gaten gehad”,
vertelt hij. “Ik houd er eigenlijk niet
zo van om in de belangstelling te
staan. Het is wel een grote blijk van
waardering om zoiets te krijgen,
maar we doen het met heel veel
vrijwilligers samen. Als de kinderen
het maar naar hun zin hebben, dat
vind ik het belangrijkste en daarom
doe ik het graag.” Tot en met zaterdag
is Trepels met deze editie van
Kindervakantiewerk bezig. “Dus ik
hoop na al deze belangstelling, dat
de rest van de week weer normaal
wordt”, vertelt hij grinnikend.
De onderscheiden Maasbreenaar
kreeg het lintje opgespeld aan het
einde van de eerste dag van de
Kindervakantieweek in Maasbree,
waar hij al bijna 45 jaar vrijwilliger

van is. Stichting Kindervakantiewerk
organiseert in de zomervakantie een
week lang allerlei activiteiten voor de
basisschooljeugd in Maasbree. Jaarlijks
doen er ruim 500 kinderen aan mee.
Sinds 1985 maakt Trepels deel uit van
het bestuur van KVW Maasbree, sinds
1987 is hij secretaris en daarnaast
was hij 24 jaar penningmeester van
de stichting. Ook maakt hij deel uit
van de hoofdleiding en is hij lid van
diverse commissies, waaronder de
sponsorcommissie, de jubileumcommissie, de commissie leiding-feestavond en die van ouders-kinderen.
Trepels is sinds 1979 actief lid van
joekskapel De Eierjônge in Maasbree,
waar hij onder andere de contacten
onderhoudt met jongerenorganisaties.
Daarnaast was hij lid van de
muziekcommissie. Al acht jaar maakt
de Maasbreenaar deel uit van de
groep vrijwilligers van de Verkeerstuin
van Stichting De Fabriek in Maasbree.
Dit is een activiteitencentrum waar
praktijkverkeerslessen worden
gegeven aan schoolklassen uit Noorden Midden-Limburg en een aantal
scholen uit Noord-Brabant. Kinderen
leren er meer over hoe ze veilig
kunnen deelnemen aan het verkeer.
Trepels verzorgt bij de Verkeerstuin
onder andere verkeerseducatielessen.
Sinds 2011 is de gedecoreerde
vrijwilliger bij welzijnsorganisatie
Stichting Vorkmeer/Hoera kindercentra. Hij was beheerder van de voormalige locatie Jeugdstation in Panningen,
waar hij gastheer was. Nu is hij gastheer bij de hoofdlocatie.

Inspireer en motiveer anderen

Deel uw ervaringen
als mantelzorger

Maasbree in het teken van
Peter Pan
Kindervakantiewerk Maasbree opende op maandag 30 juli weer de week vol spellen, activiteiten
en vooral veel plezier voor de kinderen uit het dorp. De kerk van Maasbree zat helemaal vol met
kinderen en ouders bij de kennismaking met de verschillende karakters die de komende dagen in
het dorp opduiken. Het thema van de KVW-week is dit jaar Neverland waarbij figuren als zeemeerminnen, de Slimme Jongens en natuurlijk Kapitein Haak en zijn hulpje Smee niet konden ontbreken.
De week vol activiteiten duurt tot en met zaterdag 4 augustus. Op die dag wordt de KVW-week
afgesloten met een optocht. (Foto: KVW Maasbree)

Bent u mantelzorger?
Dan zijn we op zoek naar uw persoonlijke verhaal!
Wat gaat er goed en minder goed als mantelzorger? Waar loopt u
tegenaan en hoe gaat u daarmee om? Hoe reageert uw omgeving?
En uw werkgever? Bij wie of waar vindt u steun? U bent van harte
uitgenodigd uw persoonlijke ervaringen te delen via zozorgik.nl.
Uw verhaal is waardevol voor anderen en helpt mantelzorg beter
zichtbaar te worden. Alvast hartelijk bedankt voor uw verhaal
mede namens CNV Vakmensen, het programma Zorg Verandert
en Platform Mantelzorg Limburg!

meer met mensen!
(077) 307 73 50 - vorkmeer.nl
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Dankbaar voor de vele jaren die hij bij ons was, moeten wij nu,
na een kortstondig ziekbed, afscheid nemen van mijn geliefde echtgenoot, onze vader en opa

Wegens verhuizing een parasol nieuw
voor de helft van nieuwprijs.
bel: 077 465 17 58 Maasbree.

Martinus Maria Cornelius

Verwimp
-Martin-

* 9 juli 1932 † 27 juli 2018

José Verwimp-Claessens

Zorgzaam & betrokken

tel. 077-3078642
Panningen

Drukke tijden
brandweer Meijel
en Panningen
De brandweerkorpsen van Meijel en Panningen werden de afgelopen
dagen weer veelvuldig opgeroepen. Verschillende natuurbranden lagen
daar aan ten grondslag. De Meijelse post moest daarnaast ook voor een
brandje in een achtertuin en een brandende gasfles uitrukken.

www.janssenuitvaart.nl

Charles en Esther
Eveline, Irene, Manon
Juliette † en Martin
Jeanine, Stefan, Dennis
Grubbenvorst
(077) 366 13 14
info@bobnoten.nl

van Wisstraat 13, 5988BL Helden
De uitvaartdienst is vrijdag 3 augustus om 11.00 uur in de parochiekerk van de H. Lambertus, Mariaplein 22 in Helden. Samenkomst in
de kerk, waar gelegenheid is tot schriftelijk condoleren.
Aansluitend begeleidt het gezin Martin naar het crematorium.

Zoveel belangstelling
Zoveel kaarten
Zoveel lieve woorden
Dank je wel voor het medeleven tijdens het ziek zijn
en afscheid van onze moeder en oma

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

Aandacht,
rust, tijd én....
betaalbaarheid
Kitty en Twan: 077-3512798

uitvaartverzorgingtwanschreurs.nl

Pleun van de Ven-Bertrams
Een speciaal woord van dank gaat uit naar Dr. Habets, Dr. de Louw
en het Zorgteam van St. Jozefzorg, voor de liefdevolle aandacht
en zorg. Het heeft ons goed gedaan en geeft ons kracht in een
toekomst zonder moeder.
Kinderen van de Ven

Na een liefdevolle verzorging in ZorgcentrumVincent Depaul hebben we afscheid moeten nemen van os mam en oma

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

An Janssen-van Nisterdael
* 12 januari 1921

† 25 juli 2018

weduwe van Jac

Janssen

Kinderen en kleinkinderen
De uitvaart heeft in besloten kring plaatsgevonden.

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

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

Dankbetuiging
Zonder pap, opa en opi is alles anders.
Het doet ons goed zoveel kaarten, bemoedigende
woorden, handen, belangstelling en meeleven te
hebben mogen ontvangen na het overlijden van

Harry Hunnekens
Kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkind

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

Grashoek, augustus 2018

T.k. gevraagd landbouwmachines
o.a.: ploegen.frees.kopeg.spitmachine.
weibloter.kipper.mesttank.schudder.
hark.maaier.tractor.enz.alles
aanbieden Tel.: 06 19 07 69 59.
Te Koop: half rijpe soepbonen,
in Grashoek info tel.: 06 46 44 37 76.

Gevraagd
hulp in de huishouding voor 3 uur p.w.
in Meijel. Tel. 077 369 05 43.
T.k. jonge leghennen
Div. kleuren, alleen op afspraak.
Pubben, Ninnesweg 111, Panningen
tel. 077 307 17 76.

Uitvaartverzorging
regio Peel en Maas
077-3874141
info@vanderlaan-uitvaart.nl

www.vanderlaan-uitvaart.nl

De Panningse brandweer moest
op woensdag 25 juli net voor
20.00 uur naar de Gruise Epper in
Egchel. Samen met de post Roggel
moesten ze aan de slag om een
beginnende bosbrand aan te pakken.
Het vuur was snel onder controle. Een
dag later, donderdag 26 juli, moest de
post Meijel bijspringen bij een grote
natuurbrand in Maarheeze. In totaal
waren daar vijftien blusvoertuigen
aanwezig. Uiteindelijk kregen de
brandweerlieden het vuur onder
controle.

Spitsuur
Vrijdag 27 juli moesten de Meijelse
brandweerlieden naar een brand in
een achtertuin bij een huis aan de
Meijelsedijk in Ospel. Met een straal
hoge druk werd het vuur gedoofd. Nog
dezelfde dag werden de Meijelnaren
weer opgeroepen. Dit keer voor een
natuurbrandje in De Peel tussen
Helenaveen en Evertsoord.
Op zaterdag 28 juli was het voor
de Panningse brandweer spitsuur. Om
16.40 uur werd de post opgeroepen

voor een reanimatie op de Markt in
Panningen. Het ging uiteindelijk om
een onwel geworden persoon. Net
voor 18.00 uur was het wederom raak.
Achter de flats aan de Raadhuisstraat
in Panningen was een buitenbrandje
ontstaan. Die was snel onder controle.

Barbecue in brand
Dat barbecueën gevaarlijk kan zijn,
werd op zondag 29 juli nog maar eens
benadrukt in Meijel. Op de Molenstraat
was een gasfles van een barbecue
in brand gevlogen. De brandweer
draaide de fles dicht en koelde de
omgeving. Op maandag 30 juli moest
de Meijelse post weer aan de bak.
Op de Banendijk in Nederweert stond
een stukje bos in brand. Samen met
de posten van Weert en Nederweert
werd de brand geblust.
De Meijelse en Panningse brandweerlieden moesten op dinsdag 31 juli
weer paraat staan voor een melding van een brand in natuurgebied
Reindersmeer bij Well. Daar brandde
een gebied van 150 hectare bos af.
(Foto: Brandweer Meijel)

Schuil in bosjes

Busdieven op heterdaad betrapt
In Maasbree zijn op zondag 29 juli twee mannen aangehouden die
bezig waren met het stelen van een busje. De twee gingen er te voet
vandoor, maar konden allebei aangehouden worden.
Een inwoner zag de twee
mannen rond 23.00 uur inbreken in
het Mercedesbusje en belde
meteen de politie. Die was snel ter
plaatse. De inbrekers probeerden er
vervolgens te voet vandoor te
gaan, maar ze kwamen niet ver.
Eén van de twee hield zich nog
schuil in de bosjes, maar de politie
wist ook hem te vinden en in te
rekenen.
Een dag eerder waren er ook al
perikelen in Maasbree rondom een

busje. In de nacht zaterdag 28 op
zondag 29 juli stond in een busje
op de parkeerplaats tegenover
Work and Stay aan de Krayel in
brand. “De brandweer heeft het
voertuig geblust en voorkwam
dat deze helemaal in lichterlaaie
kwam te staan en daarmee andere
voertuigen zou beschadigen”,
schreef de politie op Facebook.
De politie deed daarna nog
sporenonderzoek om te achterhalen
of de brand aangestoken was.
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Wijzigingen in
wijkteams politie

Ongeluk tractor na HMT
Na het Internationaal Historisch Festival (IHF), in de volksmond vaak HMT genoemd, bij manege De Vosberg
in Panningen is op zondag 29 juli een tractor van de weg geraakt. Volgens de brandweer begon de lading op de
aanhanger te schuiven, waardoor de tractor tegen een boom botste.

Politie Horst aan de Maas/Peel en Maas heeft een nieuwe indeling
gemaakt van de wijkagenten. Per gebied zijn twee agenten actief die
zich speciaal op een aantal dorpen richten. Peel en Maas is in de
nieuwe indeling ingericht in twee verschillende gebieden waar allebei
een team van twee wijkagenten actief is.
Wijkagenten vervullen volgens
de politie een belangrijke rol. “Zij
weten immers wat er in hun wijk
speelt en welke kwesties aandacht
van de politie vragen”, aldus de
politie. “Het basisteam omvat de
gemeenten Horst aan de Maas en
Peel en Maas en voert de kerntaken
van de politie uit: de basispolitiezorg.
Wijkagenten werken binnen het
gebied in koppels om op die manier
goed op de hoogte te zijn en blijven
van wat er in de wijk speelt.
De wijkagenten van Peel en

Maas zijn: Luc Janssen en Marion
Vissers voor Panningen, Helden,
Egchel, Kessel en Kessel-Eik en Ton
de Bruin en Eelco Peters voor Meijel,
Beringe, Grashoek, Koningslust,
Maasbree en Baarlo. Ans Theunissen
en Erwin van de Burgt houden zich
bezig met thema jeugd en Nicol
Claessens en Jaap Wiendels zijn er
voor de overige thema’s.
Op www.politie.nl staan de wijkagenten vermeld onder het kopje
‘Mijn buurt’. Daar zijn contactgegevens te vinden van de agenten.

Rechtgezet
In de HALLO Peel en Maas van donderdag 26 juli stond in het artikel
‘Nog geen besluit over Keverbergplein Kessel’ ten onrechte vermeld dat
de actiegroep bereid is om water bij de wijn te doen en ermee akkoord
gaat dat de Binnenweg wordt afgesloten voor auto’s, maar dat de
kruising met de Koninginnelaan open blijft.
De actiegroep laat weten dat
beide kruispunten open moeten
blijven en dat ze zich blijft
verzetten tegen plannen om beide
kruispunten af te sluiten. De groep
stelt voor dat de gemeente de
regie weer in handen neemt in de

discussie rond het plein en het
idee van zelfbestuur loslaat,
zodat er zo snel mogelijk
begonnen kan worden met de
verfraaiing van het plein, waar het
volgens de actiegroep
oorspronkelijk om ging.

Bij het IHF worden onder meer
oude tractoren tentoongesteld.
Die rijden vaak zelf naar het
terrein. Eén van die tractoren reed
zondag na afloop van het festival
het terrein af toen de lading op

de aanhanger begon te schuiven.
De tractor raakte van de weg
af en kwam tegen een boom
tot stilstand. De bestuurder zat
vervolgens met zijn voet bekneld
onder de pedalen. De brandweer

bevrijdde de bestuurder uit de
ongemakkelijke positie, waarna de
man samen met de bijrijder voor
onderzoek naar het ziekenhuis
werd afgevoerd.
(Foto: Brandweer Panningen)

Woensdag 8, 15 & 22 augustus
Extra avonden: zaterdag 4, 11 & 18 augustus

Langste bloedmaan
van de eeuw
De maan kleurde vrijdag 27 juli rood door een maansverduistering. Hierbij staan de zon, de aarde en de maan op één lijn met
de aarde in het midden. Daardoor ontvangt de maan geen zonlicht en schijnt de schaduw van de aarde erop. Bepaalde stofjes in
de atmosfeer zorgen er dan voor dat de maan er rood uit ziet.
Hoewel de bloedmaan, zoals dit verschijnsel ook wel wordt
genoemd, door de bewolking niet overal te zien was, lukte het
HALLO-fotograaf Jordy Strijbosch toch het vast te leggen op de
gevoelige plaat. Met 104 minuten was deze maansverduistering
de langste totale eclips van de eeuw. Daarbij was ook de planeet
Mars goed te zien.

TOT
23.00 UU
R
GEOPEN
D
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Ronkende motoren en oude spulletjes
Het was op zaterdag 28 en zondag 29 juli weer tijd voor het Internationaal Historisch Festival (IHF) van de Historische Motoren en Tractoren vereniging (HMT).
Ruiterterrein De Vosberg in Panningen stond weer vol met oude tractoren, stationaire motoren en kraampjes vol met oude spullen. “We zijn supertevreden met hoe het
gelopen is”, laat Karin Reijnders van de organisatie weten. “De aankomstdag van de deelnemers, vrijdag, was nog subtropisch, maar gelukkig waren de andere dagen wat
koeler. Zaterdag hadden we iets minder bezoekers dan andere jaren, maar de zondag waren er juist meer.” In totaal bezochten zo’n 20.000 mensen het festival. Voor de
jeugd waren er dit keer een historisch reuzenrad en rups aanwezig. “De kermis was dubbel zo groot met ook nog een terras in de schaduw”, vertelt Reijnders. “Daar bleven
op zondag nog veel mensen hangen.” Op zondag om 17.00 uur was het festival weer afgelopen. “We kregen als organisatie veel duimen en complimenten van tevreden
deelnemers en bezoekers. We kunnen dus wel spreken van een geslaagde editie.”
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aan
Lucas Konings

Tijden
veranderen

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Lucas Konings
17 jaar
Kessel
na zomer Fontys
Eindhoven

Wat zijn jouw interesses?
Mijn interesses liggen eigenlijk
vooral bij de autosport. Mijn leven
draait er zo’n beetje om. Al sinds
jonge leeftijd ga ik al mee met mijn
oom naar de autocross en zo heb ik
het autosportvirus ook gekregen.
Nu rij ik zelf en sleutel ik ook veel
aan de auto. Verder volg ik bijna
iedere tak van autosport wel. Ik vind
het gewoon erg interessant om te
zien hoe alles gaat en ik probeer
er zelf dan ook van te leren en
dat toe te passen in mijn eigen
autosportcarrière.
Wat is je favoriete vak op school?
Om eerlijk te zijn ging ik eigenlijk het
liefst niet naar school. Dat is niet echt
mijn ding. Maar als ik dan toch een
vak moet kiezen, dan zou het iets van
natuurkunde zijn.
Wat doe je het liefst op vrijdag- en
zaterdagavond?
Uitgaan met vrienden is altijd leuk.
Dan kunnen we altijd flink lachen om
wat er gebeurt. Maar ook ’s avonds
op de cross is het altijd erg leuk. Ik
heb een heel gezellig team om mij
heen dus daar wordt ook heel wat
afgelachen.

Wat is de leukste film die je ooit
gezien hebt?
Eigenlijk kijk ik niet echt vaak naar
films, maar de leukste films die ik ooit
heb gezien zijn toch wel de Fast and
Furious-reeks. Die films zijn spannend
en ze gaan over racen. Ik kijk verder
ook graag naar komedies of andere
actiefilms.
Wat staat er op jouw bucketlist?
Ik heb niet echt een bucketlist. Iets
dat ik echt nog graag wil doen, is een
wedstrijd rijden met een supercar in
het wereldkampioenschap rallycross.
Die auto’s hebben zoveel power en de
wedstrijden zijn heel erg spannend.
Over een klein tikje uitdelen wordt ook
niet gezeurd.
Wat is de leukste vakantie die je
ooit hebt gehad?
Ieder jaar op wintersport is eigenlijk
altijd superleuk. Samen met pap skiën
is erg leuk en als één van ons valt,
dan wordt diegene natuurlijk eerst
flink uitgelachen. Echt een jaar wat het
leukste was is er eigenlijk niet. Ieder
jaar is gewoon super.
Wat is het leukste cadeau wat je
ooit gekregen hebt?
Het leukste cadeau dat ik ooit gekregen heb, is denk ik dat ik mocht gaan
karten. Mijn vader en mijn oom hadden samen voor mij een kart geregeld
en zo is mijn autosportcarrière begonnen. Dat is altijd het leukste cadeau
ooit geweest.

Wat is je favoriete tijd
van het jaar?
Mijn favoriete tijd van het jaar is toch
de zomer denk ik. Dan is het autosportseizoen in volle gang en als het
dan ook nog mooi weer is, zit het
natuurlijk helemaal mee.
Wat is je favoriete geur?
Daar heb ik nog nooit echt over
nagedacht. Maar ik denk dat de geur
van racebenzine wel het beste is.
Hoe het precies ruikt, kan ik niet echt
uitleggen. De geur is heel erg zoet,
een beetje zoals snoepjes. Het enige
nadeel ervan is dat het niet echt goed
voor je is, dus je moet er maar niet te
vaak aan ruiken.
Wat voor beroep wil je later gaan
doen?
Welk beroep ik precies wil gaan doen
weet ik nog niet precies, maar het zal
waarschijnlijk iets in de racewereld
gaan worden. Iets met motoren maken
of ontwikkelen. Dat lijkt me gewoon
heel erg leuk om te doen. Zeker in zo’n
wereldje.
Wat is het belangrijkste advies dat
je ooit hebt gekregen?
Het belangrijkste advies heeft mijn
vader me ooit gegeven, die had
het weer ergens anders vandaan.
Het advies ging over het racen: ‘If
everything seems under control,
you are not going fast enough’. Het
betekent dat als je alles onder controle
hebt, je niet hard genoeg gaat. Je gaat

pas hard genoeg als je alles net niet
onder controle hebt.
Waar zou je later graag willen
wonen?
Waar maakt me niet zo heel erg veel
uit, als er maar genoeg vrienden en
familie om me heen zijn. Een groot
huis zou ik ook wel willen hebben,
met veel ruimte en een groot
zwembad.
Welk sociaal medium gebruik je het
meest?
Ik gebruik het meeste Snapchat.
Eigenlijk gebruik ik alles wel, ook
Facebook, Instagram en WhatsApp.
Maar het meeste gebruik ik Snapchat.
Dat is gewoon simpel en snel.
Gemakkelijk om een foto te maken
van iets wat je op dat moment meemaakt.
Naar welke muziek luister je het
liefst?
Ik luister het meeste gewoon naar de
muziek die in de top 40 staat. Ik luister
ook veel naar dj’s. Die muziek vind ik
ook wel leuk. Als ik aan het werk ben
staat de radio wel altijd aan, maar
eigenlijk luister ik er niet echt naar.
Waar maak je je huiswerk het liefst?
Voor mijn huiswerk geldt eigenlijk
hetzelfde als voor school: dat doe ik
liever niet. Maar wat moet, dat moet.
Dus dan maak ik huiswerk het liefste gewoon thuis aan de keukentafel
met muziek op, of samen met iemand
waar ik wat mee kan praten.

Doe jij ook mee?
Ken jij (of ben jij) iemand uit Peel en Maas tussen de 12 en 18 jaar? En lijkt het jou leuk om vijftien vragen te beantwoorden én op de foto te
gaan voor HALLO Peel en Maas? Doe dan ook mee! Mail naam, leeftijd, dorp en telefoonnummer naar redactie@hallopeelenmaas.nl

Toen onze voorouders
opgroeiden, waren er slechte
leefomstandigheden. Grote
families die zich een voor een
in hetzelfde koude badwater
moesten ‘schoonmaken’,
zwaar werk waar men amper
voor betaald kreeg, kleine en
onstabiele huisjes, corrupte
politiek. Wellicht was het
omdat de leefomstandigheden
niet beter werden, dat sommige mensen besloten dat het
genoeg was geweest.
Men begon zichzelf te verdedigen, waarbij ze alle kleine
dingen die ze hadden riskeerden
te verliezen. Bedenk je hoe sterk
onze voorouders moeten zijn
geweest om voor hun rechten op
te komen. En zelf geloof ik dat
het dankzij hen is dat we vandaag zo’n grote bewegingen
hebben om voor onze rechten op
te komen. De parades vol mensen die strijden voor de LGBTQ+mensen, is een groot voorbeeld.
Steeds meer mensen leren dat
iets anders dan hetero zijn,
helemaal niets verkeerds is.
Maar ook het aantal mensen dat
reageerde toen iets langer dan
een jaar geleden een witte agent
een donkere man in zijn auto
doodschoot, terwijl hij geen
reden had om te geloven dat de
man slechte bedoelingen had,
was enorm. De hoeveelheid
depressies en andere mentale
ziektes onder jongeren stijgt. Zelf
denk ik dat dit vooral komt
omdat men minder bang is om te
laten weten dat ze niet oké zijn,
maar ongeveer honderd jaar
geleden had het grootste deel
van de wereldbevolking geen
tijd om na te denken over mentale ziektes. Zelf denk ik dat de
hoeveelheid mentale ziektes
beter kan stijgen en dat men
hulp ervoor kan krijgen, dan dat
de hoeveelheid mentale ziektes
erg klein is maar dat er tienduizenden mensen onwetend eraan
leiden. Uiteindelijk geloof ik dat
we het aan onze voorouders te
danken hebben dat het nu geen
schande meer is om voor
bepaalde meningen uit te komen
en als het kon zou ik hun daarvoor willen bedanken. Renée
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Kasteel aan Molenstraat

Heldense Handy-Jack
klust 25 jaar
Veel mensen uit de regio kennen hem wel: Handy-Jack, die al sinds 1993 op zijn eigen manier aan de weg
timmert met zijn klusbedrijf. Om zijn jubileum te vieren, geeft hij op zondag 12 augustus een groot feest bij zijn
excentrieke huis en werkplaats in Helden. “Ik heb altijd de droom gehad om voor mezelf te beginnen, ik doe
dingen nu eenmaal op mijn eigen manier en loop niet achter anderen aan.”

Het huis van Handy-Jack, ofwel
Sjaak van Heugten (65), doemt als een
heus kasteel op aan de Molenstraat in
Helden, compleet met toren en stenen
adelaars. Sjaak bouwde het eigenhandig met veel hergebruikte en oude
materialen en versierde het rijkelijk
met oude legerspullen, werktuigen en
middeleeuwse voorwerpen. “Al van
jongs af aan heb ik iets met kastelen
en militaire spullen. Toen ik dit leegstaande huis kocht in 1996, was het
een hopeloze boel.
In twintig jaar tijd heb ik het opgeknapt en door de jaren heen heb ik
ook al aardig wat spullen verzameld.”

Eigenwijs
en eigen baas
Al vanaf zijn vijftiende werkt
Handy-Jack veel in de bouw en de
interieur- en standbouw. “Ik heb
overal wel gezeten en werkte onder
meer in Londen, Madrid, Stockholm
en Bulgarije. Maar ik was eigenwijs en
ging niet zomaar mee met de ideeën
van mijn bazen. Dus ben ik in 1993
een eigen bedrijf begonnen.” Het
voordeel daarvan is dat hij dingen nu
op zijn eigen manier kan doen. “Maar
als eigen baas ben je eigenlijk nooit
meer helemaal vrij, je bent nooit klaar.

genoten”, aldus Jack.
De bouw van zijn huis heeft wel
wat voeten in de aarde gehad. “Ik heb
door de bijzondere gevel veel te maken
gehad met bouw- en woningtoezicht
van de gemeente. Er zijn veel goede
regels over het bouwen van woningen, maar naar mijn idee zijn een hoop
Toch heeft Jack al die jaren vooral
regels ook onzin. Ik vind het jammer
met veel plezier gewerkt. Wanneer
dat veel initiatieven vanuit burgers
je vraagt naar de klussen die hij zoal
doet, is de lijst eindeloos. “Je kunt het voor het bouwen van woningen teniet
worden gedaan door starre regelgeving
zo gek niet bedenken, of ik heb het
en dat mensen daardoor niet kunnen
een keer gedaan. Ik metsel, timmer,
bouwen wat ze graag willen.”
las, maak meubels en deuren, schilZijn huis trekt inmiddels redelijk
der, werk met beton, leg tegels en doe
allerlei onderhoudsklusjes. De meeste wat bezoekers. Sommigen keren
jaarlijks terug om de vorderingen te
klussen doe ik alleen, maar op zaterbekijken. “Ik vind het vooral heel leuk
dag heb ik een hulp.”
dat mensen zich interesseren voor wat
Jack’s zonen Joey (30), Scott (28)
ik hier doe, dus mensen mogen altijd
en dochter Brett (25) hielpen ook wel
een kijkje komen nemen als ze zin
eens mee, maar zijn inmiddels ook
hebben.” Ook op zondag 12 augustus
druk met hun eigen werk en leven.
is iedereen vanaf 10.00 uur welkom,
“Ze manen me tegenwoordig vooral
wanneer hij het vijfentwintigjarig
tot rust, dan zeggen ze tegen me dat
het weekend is en dat ik moet relaxen. bestaan van zijn klusbedrijf viert. “Er is
van alles te doen. Zo zal er een smid
Ik kan dat de laatste jaren wel beter
en probeer mijn werk ook langzaam af aan het werk zijn, is er een goochelaar, de linedancegroep waarvan ik
te bouwen, maar ik blijf wel werken.
lid ben, verzorgt een optreden en er
Daar blijf ik fit van en stilzitten is voor
mij gewoon geen optie.” Zijn kinderen zijn schilderijen van Almie Smeets te
hebben wel jarenlang een keet gehad bewonderen. Kom dus gerust even op
de koffie, een biertje drinken of een
in het ouderlijk huis. “Dat was een
dolle boel. Van die feestjes heb ik ook hapje eten.”
En dan die hele administratieve
rompslomp die erbij komt, dat is ook
geen pretje.”

Stilzitten is
geen optie
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Bedrijven horen maatregelen te nemen bij een hittegolf
Met de hitte van de afgelopen weken werkt niemand lekker, blijkt uit
de poll van twee weken geleden. Maar liefst 81 procent van de stemmers
op onze website en 87 procent van de stemmers op Facebook vindt dat
werkgevers maatregelen moeten nemen bij een hittegolf. De meerderheid
vindt dat bedrijven moeten zorgen voor ventilatie of airco, een tropenrooster
moeten instellen of personeel extra vrij moet geven. “Een warmteprotocol zou
verplicht moeten zijn met deze warmte”, zegt Patrick Janssen op Facebook.
Henk Jacobs stelt voor dat iedereen tussen de middag een dutje mag doen,

net zoals ze in onder andere Spanje doen tijdens de siësta.
Toch vindt Diana Smit het ver gaan om extra vrij te nemen of krijgen
met zulk warm weer. “Vrije dagen zijn leuk, maar ik heb toch liever mijn
volle salaris aan het eind van de maand dan eerder vrij omdat het zo warm
is”, zegt ze. “Mensen zijn wel erg verwend en lui tegenwoordig is het niet?”
Theo Geurts vindt het allemaal maar gezeur, terwijl Marjo Manders aangeeft
dat zij als postbezorger helemaal geen optie heeft om haar werk aan te
passen met warm weer.

Vier wijkagenten voor Peel en Maas
is te weinig eens/oneens > www.hallopeelenmaas.nl
Politie Horst aan de Maas/Peel en Maas heeft onlangs de wijkagenten
opnieuw ingedeeld. In totaal zijn er vier wijkagenten actief in Peel en Maas
die in duo’s werken. Beide tweetallen hebben verschillende dorpen onder
hun hoede. Dat betekent één duo per vijf of zes dorpen. Is er dan nog genoeg
binding als agent met de inwoners?
De nieuwe indeling komt neer op één agent per twee of drie dorpen. Dat
zijn dus rond de tienduizend inwoners. Dat is een heel groot aantal. Echt binding
krijgen is dan moeilijk. Je kunt als wijkagent ook niet alles in de gaten houden.

Je bent dan vooral afhankelijk van tips die binnenkomen. Maar als de inwoners
de agenten niet kennen, komen ze dan nog?
Van de andere kant is het zo dat het niet erg is als er maar weinig
wijkagenten zijn. Het gaat er om dat inwoners de agenten weten te vinden en
dat zij een luisterend oor kunnen bieden. Ook in een gemeenschap van duizend
personen kan een agent niet alles meekrijgen. Belangrijk is dat de wijkagenten
de meldingen serieus oppakken en klaarstaan voor de inwoners.
Vier wijkagenten voor Peel en Maas is te weinig. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 30) > Het landelijk hitteplan is overdreven > eens 59% oneens 41%

SPARTA’18 100 JAAR

- Open Air

Voor meer informatie kijk op: www.sparta18.nl

opinie 09
Vakantietijd
Vakantietijd, even weg uit
de sleur of de drukte. Een tijdje
heerlijk niets doen of actief en
zelfs sportief ontspannen.
Genieten van andere
landschappen, andere culturen,
andere mensen, of gewoon
‘rund um Hause’. Veel mensen
lopen dan ook graag even een
vreemde kerk binnen. Niet
alleen voor de kunst of de
koelte, maar ook omdat Onze
Lieve Heer overal is en bij
Moeder Maria iedereen welkom
is. Maar de vakantietijd is niet
voor iedereen leuk. Laatst schrok
ik van het nieuws dat
verwaarloosde en mishandelde
kinderen in de vakantie de veilige
school en de aandacht erg missen.
Maar ik denk ook aan de zieken
en de hoogbejaarden. Veel
kinderen, familie en
mantelzorgers zijn dan op
vakantie. Dus komt er minder
bezoek. De eenzaamheid is in de
vakantiemaanden voor velen nog
drukkender dan anders. Alleen
weten we dat meestal niet. Want
eenzaamheid speelt zich af in de
stilte achter gesloten deuren. Stel
je eens voor dat je de hele dag
niemand ziet en tegen niemand
kunt zeggen wat je vindt of denkt.
Of misschien tegen de zuster van
de thuiszorg, die in alle haast
vanwege de drukte toch even tijd
voor je heeft. Of degene die de
maaltijden bezorgt. Kleine
kostbare momenten van contact.
Teveel tijd, lege eenzame tijd, lijkt
me nog veel zwaarder dan geen
tijd hebben omdat je te druk bent.
Maar wat hebben we in onze
dorpen geweldige
dorpsdagvoorzieningen. Die zijn
voor al die mensen die behoefte
hebben aan meer contact
en gezelligheid. Naast
professionele krachten
zijn daar heel veel
vrijwilligers actief voor
een fijne dagbesteding.
Geweldig. En die
prachtige
dorpsdagvoorzieningen
zijn in de vakantietijd
gewoon open. Misschien
ken je wel iemand voor
wie het een weldaad zou
zijn. En niet alleen in deze
vakantietijd. Ik wens
iedereen een mooie en
fijne vakantietijd toe, met
fijne contacten!
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CycloMedia maakt foto’s
in Peel en Maas
Op dit moment worden in Peel en Maas foto’s gemaakt door CycloMedia, een Nederlands
bedrijf gevestigd in Zaltbommel, dat gespecialiseerd is in het grootschalig en
systematisch in beeld brengen van de omgeving.

Augustus 2018

Aangepaste dienstverlening
De balies Burgerzaken*, Werk en Inkomen, Zorg en Ondersteuning en de balies
Vergunningen, Toezicht en Handhaving zijn op vrijdag 3, 10 en 17 augustus 2018
tot 13.00 uur geopend.
Balies Burgerzaken*
• Spoedaanvragen voor persoonsdocumenten (paspoort, ID-kaart en rijbewijs), verklaringen
en uittreksels en aangifte van geboorte of overlijden zijn mogelijk tot 13.00 uur.
• Aangevraagde persoonsdocumenten (paspoort, ID-kaart en rijbewijs) kunt u afhalen tot
17.00 uur.
Let op! Beperkte dienstverlening
• Donderdag 16 augustus zijn de Balies Burgerzaken vanaf 13.00 uur gesloten. Het is dan
niet mogelijk om persoonsdocumenten (paspoort, ID-kaart en rijbewijs), verklaringen
en uittreksels aan te vragen of af te halen of aangifte van geboorte of overlijden te doen.
• Vrijdag 7 september zijn de balies Burgerzaken vanaf 13.00 uur gesloten.
De informatiebalie blijft tot 17.00 uur wel open voor het afhalen van
persoonsdocumenten (paspoort, ID-kaart en rijbewijs). Ook de Balies Werk en Inkomen,
Zorg en Ondersteuning zijn vanaf 13.00 uur gesloten maar wel tot 17.00 uur telefonisch
bereikbaar 077-306 66 66.
Bibliotheek
De bibliotheek is normaal geopend van 08.30 uur tot 17.00 uur.

Met speciaal uitgeruste voertuigen maakt CycloMedia 360 graden panoramafoto’s vanaf de
openbare weg. Deze foto’s worden door de gemeente Peel en Maas gebruikt voor bijvoorbeeld
inspectie en beheer van de openbare ruimte, visuele ondersteuning bij de implementatie van
wetgeving, handhaving van openbare orde & veiligheid en ontwikkeling van ruimtelijke plannen.
De opnamen worden uitsluitend ingezet voor publieke of private activiteiten en worden
onder stringente voorwaarden ter beschikking gesteld. De opnamen worden niet op internet
gepubliceerd of anderszins openbaar gemaakt. CycloMedia heeft haar activiteiten aangemeld
bij het Autoriteit Persoonsgegevens.

Peel en Maas mag zich
paardensportgemeente noemen
Tijdens het 10e Jumping Peel en Maas op het complex van Stal Hendrix in Kessel heeft
wethouder Roland van Kessel een samenwerkingsovereenkomst getekend met de
Stichting Limburg Paardensport.
Door de ondertekening van deze overeenkomst is Peel en Maas de 4e Limburgse gemeente die een
van de ambities van de stichting van harte ondersteund om van Limburg dé paardenprovincie van
Nederland te maken. Zoals bekend heeft Peel en Maas een hoog niveau in de paardensportsector.
Paardensport is in economisch opzicht ook van groot belang voor Limburg.

Voor vragen of het aantekenen van bezwaar kunt u contact opnemen met CycloMedia
Technology B.V., Postbus 2201, 5300 CE ZALTBOMMEL, Nederland.
Meer informatie: www.cyclomedia.com

Onze buitendienst zoekt
flexibele beladers
voor de afvalinzameling

Kijk voor meer informatie en om
te solliciteren op:
vacatures.banenplein
limburg.nl/organisatie/69

Paul Hendrix (Stichting Limburg Paardensport) en wethouder Roland van Kessel voor de Peel en Maas-oxer

Spookfacturen gemeentegids
Waarschuwing: Op dit moment zijn er weer zogenaamde spookfacturen in omloop.
Voor de gemeentegids werken wij alleen met Akse Media bv.
Ontvangt u facturen of offertes voor advertenties voor de
gemeentegids Peel en Maas van andere ondernemingen betaal
deze dan niet.
Neem bij twijfel over een factuur of offerte
contact op met Akse Media:
telefoon 0223-66 88 77 of info@aksemedia.nl.

11
Huis van de Gemeente
Wilhelminaplein 1
Postbus 7088, 5980 AB Panningen
5981 CC Panningen
077 - 306 66 66

info@peelenmaas.nl
06 - 12 36 09 04

www.peelenmaas.nl

Herinrichting Willem van Hornestraat en Ninnesweg
Op 13 augustus start STRABAG B.V. in opdracht van de gemeente Peel en Maas met de herinrichting aan de Willem van Hornestraat en de Ninnesweg. Wij adviseren u om tijdens de
werkzaamheden de omleidings- en adviesroutes te volgen.
Ninnesweg
Op 13 augustus 2018 sluit vanaf 6:00 uur
de Ninnesweg tussen rotonde ‘Aan de
Dèl’ en rotonde ‘Huijshoek’ voor al het
verkeer. De afsluiting blijft tot en met vrijdag
21 september 2018 17:00 uur gehandhaafd.
Gedurende deze periode wordt een volledige
reconstructie van de Ninnesweg gerealiseerd.
Voor doorgaand verkeer van en naar de A67
wordt een omleidingsroute ingesteld over
de N277 en N562. Doorgaand verkeer kan
onderstaande routenummers aanhouden:
• Verkeer richting de A67, volg routenummer 4.
• Verkeer komende vanaf de A67, volg
routenummer 3.
Willem van Hornestraat
Op maandag 13 augustus 2018 start
het verbreden van de rijbaan tussen de
Averbodestraat en Roggelseweg. Het verkeer
bij de werkvakken wordt begeleid door
verkeersregelaars (zie werkvakindeling op
onderstaande afbeelding). De weg blijft
gedurende de werkzaamheden open voor al
het verkeer. De werkzaamheden duren ten
minste tot en met week 37.
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Arnold van Gelderpad
Op maandag 13 augustus starten ook
met de werkzaamheden aan het Arnold
van Gelderpad. Op deze locatie wordt
een infiltratieriool aangelegd, welke
wordt aangesloten op het riool in de
Lindanusstraat.
Gedurende deze werkzaamheden zijn de
parkeervakken aan het Arnold van Gelderpad
beperkt bereikbaar. De woningen zijn te voet
bereikbaar. Op vrijdag 24 augustus worden
de werkzaamheden afgerond.

Werkvakverdeling Willem van Hornestraat tussen
Averbodestraat en N562

De omgevingsapp
Voor meer actuele informatie, het stellen
van vragen of het doorgeven van klachten
kunt u onze omgevingsapp gebruiken.
Deze kunt u gratis downloaden in de Play
Store (Android) en App Store (Apple). Zoek op
‘omgevingsapp’.

Omleidings- en adviesroutes
van 13-08-2018 t/m 21-09-2018

BIJZONDER THEATER OP
BIJZONDERE LOCATIES
VIJFDAAGSE THEATRALE
ONTDEKKINGSTOCHT DOOR
MIDDEN-LIMBURG

De app is te herkennen
aan dit logo:

Vragen
Voor meer informatie of vragen kunt u
telefonisch contact opnemen met Marcel
Vrancken (omgevingsmanager van STRABAG
B.V.) via 06 29 42 98 16.

Garçon is een jonge en dynamische folderverspreider uit Horst met het
grootste bereik in de gemeenten Peel en Maas, Horst aan de Maas en Venray.
Wekelijks bereiken onze bezorgers in dit gebied bijna 60.000 brievenbussen!

BEZORGERS
HALLO PEEL EN MAAS
Garçon is per direct op zoek naar bezorgers voor een route in Egchel en Panningen
voor het nieuwsblad HALLO Peel en Maas. Een baan met leuke bijverdiensten.
Werkzaamheden:
Elke donderdag een paar uurtjes beschikbaar zijn om het nieuwsblad te bezorgen.

Uw bestaande tafel als nieuw.
Schuren/lakken, halen/brengen of
een nieuwe. Elke maat mogelijk. Div.
houtsoorten. Ook schuren van stoelen/
veranderen van kasten. Jan Derikx,
Hoek 10, Meijel. Tel. 077 466 22 83 of
06 10 95 42 20.
Voor groenteplanten, o.a. winterprei,
aardbeienplanten, klein fruit en
fruitbomen naar Thijs Huys, Langstraat
64 Horst-Hegelsom, tel. 077 398 35 52.
Gebruikte kantoormeubelen.
Kasten, stoelen, bureaus, stelling
enz. Obelisk Rozenobel 12 Beringe.
Vrij 9.00- 17.00 en za 9.00 - 16.00 uur
of na tel. afspraak 06 14 04 02 72.
Pedicure aan huis.
Bel voor informatie of een afspraak
Petra Vossen tel.: 077 462 22 04.
Computerproblemen?
Uw pc veilig en als nieuw:
herinstallatie € 165,- all-in.
Karel Heines Baarlo. Verdere info &
tips: karelheines.nl. 06 50 96 29 15.

Interesse of informatie?
Mail naar bezorgers@garcon.nl of bel 085 071 10 90.

www.ikzoekeencontainer.nl

WWW.LIMBURGFESTIVAL.NL
THEATER

TONEEL

MUZIEK

OPERA

MIME

tel. (077) 320 97 00
DANS

Handelstraat 17 5961 PV Horst 085 07 11 090 bezorgservice@garcon.nl
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Dagfietstocht
bij Rundje Koeberg
De jaarlijkse dagfietstocht van Rundje Koeberg vindt dit keer plaats
op zondag 12 augustus. Recreatieve fietsers met een gewone fiets of
een e-bike kunnen kiezen uit een route van 30, 45 of 60 kilometer.
Het begin is bij gemeenschapshuis Kerkeböske in Helden en de route is
volledig voorzien van pijlen.
Wielertoerclub TC Everlo heeft de
routes uitgezet. De kortste afstand
gaat richting natuurgebied De Grote
Peel, de 45-kilometer-route leidt om
het natuurgebied heen en de langste
afstand gaat daarna via Griendtsveen
terug naar het beginpunt in Helden.
Inschrijven kan tussen 09.00 en 14.00
uur voor de 30 kilometer en de 45

kilometer. De deelnemers aan de
60 kilometer kunnen zich tussen
09.00 en 13.00 uur aanmelden.
Naast de fietstocht is het voor
wandelaars gewoon mogelijk om
op de zondag mee te doen aan
de maandelijkse wandeltocht van
Rundje Koeberg. Inschrijven daarvoor
kan tussen 08.00 en 09.30 uur.

Mark en Stef voltooien Vierdaagse
Mark Leijssen en Stef Verbugt, twee mannen met een beperking uit
Panningen, stonden onlangs met een verhaal in de HALLO. Daarin
vertelden ze over de Nijmeegse Vierdaagse die ze gingen lopen.
Het lukte de twee om alle vier
de dagen 40 kilometer te lopen.
“Het was zwoegen en zweten met
dit hete weer, maar het zijn kanjers”,
laten de cliënten en personeel van

de Steenbakkersstraat, waar de twee
wonen, weten.
“Hoe zwaar het ook was, ze
zeiden al dat ze volgende jaar weer
mee willen doen.”

VAKGARAGE
PEETEN BV

Onderhoud en
reparatie van
alle merken

APK

www.vakgaragepeetenbaarlo.nl

tel. 077 477 15 90
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24e editie

Ossefeesttoerrit in Maasbree
Alweer de 24e editie van de Ossefeesttoerrit staat voor zondag 5 augustus op het programma. De tocht voor
motoren start net als afgelopen jaar vanaf de parkeerplaats bij cafe De Pool in Maasbree en gaat via Deurne naar
Handel waar gestopt wordt. De terugweg loopt via Geijsteren, Oostrum en Swolgen. In totaal wordt er
167,5 kilometer gereden.
De toerrit kent een vrije start.
Tussen 10.00 en 12.00 uur kunnen de
deelnemers de motor op om aan de rit
te beginnen. In het verleden is het wel
eens voorgekomen dat mensen de
route in hun navigatie gezet hebben,
maar dan op straten komen die niet in
de originele route zaten. De organisatie raadt iedereen aan om de route die
op papier staat te gebruiken en niet
die op de navigatie. De route op papier
wordt uitgereikt bij het begin.

De tocht heeft als thema dit jaar:
Het rijke Roomse leven. Die naam
komt van de vele kapellen en wegkruisen die gepasseerd worden tijdens de tocht. Ook loopt de route
over de Pelgrimsweg naar Handel.
De pauzestop is bij een cafe in dat
dorp en daar tegenover ligt een kerk
met een processiepark. De rit loopt
naar Sevenum en komt daarna door
Evertsoord, Helenaveen, Neerkant,
natuurgebied de Peel, Deurne, Bakel,

Aarle Rixel, Lieshout, Gemert en vervolgens Handel. Daar kan op eigen
kosten iets gegeten en gedronken
worden. Vervolgens gaat de tocht
naar Elsendorp, Landhorst, Ledeacker,
en St Anthonis. Daarna volgen nog
Vierlingsbeek, Maashees, Geijsteren,
Oostrum, Castenray, Meerlo, Swolgen,
Horst, Sevenum en weer naar
Maasbree. Neem voor meer informatie contact op met peter.w.thijssen@
gmail.com of bel naar 077 465 26 40.

Natuurgebied Beringe

IVN inventariseert De Snep
De florawerkgroep van IVN Helden inventariseert op zondag 5 augustus natuurgebied De Snep in Beringe.
Vanaf 09.00 uur gaan de leden van de werkgroep aan de slag om de planten, bloemen en bomen te inventariseren.
De Snep is een natuurgebied ten
zuidwesten van Beringe. Het is een
oud gebied dat ten tijde van
Napoleon, rond het jaar 1800, door het
kanaal de Noordervaart is opgesplitst
in twee delen. Het zuidelijke deel is
een oud peelrestant. Omdat het veen
voor turfwinning werd afgegraven, is
er een waterrijk gebied ontstaan.
Het gebied is het thuis van

verschillende zeldzame planten en
dieren. Om deze reden zijn het ven en
zijn directe omgeving niet vrij
toegankelijk.
In het aangrenzende gebied is een
bos geplant. Dit bos en de landbouw
in de buurt zorgen ervoor dat er een
gevarieerd landschap is ontstaan.
Het zuidelijk deel wordt beheerd
door Staatsbosbeheer. Het waterrijke

gebied is niet toegankelijk. Het bos
ten oosten ervan wel. De werkgroep
van het IVN komt op zondag
5 augustus om 09.00 uur bij elkaar bij
het bankje aan de Vreedepeelweg.
Geïnteresseerden zijn welkom om
een keer mee te gaan, zo laat het
IVN weten. Voor meer informatie kan
contact opgenomen worden met Peter
Maessen via 06 53 69 59 06.

Grote renovatie in augustus klaar

Provinciale subsidie voor
Kessel-Eiks gemeenschapshuis
Provincie Limburg heeft toegezegd een maximale subsidie van ruim 80.000 euro te geven aan Stichting
Gemeenschapshuis Kessel-Eik. De stichting krijgt het geld, omdat de renovatie volgens de provincie op meerdere
manieren bijdraagt aan een beter gemeenschapshuis voor het dorp.
De stichting krijgt maximaal een
bijdrage van 83.430,96 euro van
provincie Limburg, zo laat zij weten.
Deze subsidie is verleend in het kader
van de ‘Nadere subsidieregels
structuurversterkende investeringen in
gemeenschapsaccommodaties’.
Het gemeenschapshuis heeft een
brede ontmoetingsfunctie voor alle
inwoners van de kern Kessel-Eik, zo
zegt de provincie. Ook is het ‘een vrij
toegankelijke gemeenschaps
accommodatie en uniek voor de

dorpskern Kessel-Eik’. De reden voor
deze subsidie is dat de renovatie van
het gemeenschapshuis betrekking
heeft op onder andere het verbeteren
van de toegankelijkheid voor
mindervaliden. Er wordt ook
geïnvesteerd in een betere inrichting
van de grote zaal en daarnaast zijn er
plannen om geluidsisolerende,
flexibele scheidingswanden aan te
brengen, waardoor de grote en kleine
zaal gelijktijdig gebruikt kunnen
worden. De stichting die het

gemeenschapshuis in Kessel-Eik wil
opknappen, heeft al meerdere keren
donaties mogen ontvangen. Deze
kwamen onder meer van
ondernemers uit de regio, diverse
fondsen waaronder het Oranjefonds
en de Rabobank. Gemeente Peel en
Maas draagt daarnaast 810.000 euro
subsidie bij om het verouderde pand
volledig te renoveren. Aan het gebouw
is sinds de jaren 80 niets meer
gedaan. Naar verwachting is de
verbouwing in augustus klaar.

Kasteel De Keverberg in Kessel

Summerbreeze
bij Den Soeten Inval
Het maandelijkse muzikale evenement Den Soeten Inval in Kasteel De Keverberg in Kessel heeft op zondag
12 augustus als thema ‘Summerbreeze’. De muziek bij de zomerse editie komt van Gé Titulaer, Edwin
Schimscheimer & Friends.
De professionele carrière van
zanger, componist en multi-instrumentalist Gé Titulaer begon bij de popgroep Pat Cool met de door hem
gecomponeerde debuutelpee
Daybreak. “Ook als zangsolist wist Gé
zijn weg te vinden”, aldus de organisatie van Den Soeten Inval. “Wereldwijd

heeft hij zijn muzikale talent ten
gehore mogen brengen en bij deze
speciale editie van Den Soeten Inval
komt hij dat in Kessel doen.”
Er is plek voor zo’n honderd gasten. Dat zijn zowel zit- als staplaatsen.
Bij mooi weer zal Den Soeten Inval
plaatsvinden op het Maasterras in

de open lucht. Dij minder mooi weer
wordt de muziek ten gehore gebracht
in de Binnenplaats. Entree voor de
speciale editie is gratis.
Het optreden van Gé Titulaer,
Edwin Schimscheimer & Friends is
op zondag 12 augustus en duurt van
15.00 tot 19.00 uur.
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Holiday FM bij Omroep P&M

Zomerradio vanaf de camping
Een radio- en televisieproductie die een samenwerking vormt tussen hobbyisten, professionals, Omroep
Venray en Omroep Peel en Maas: dat is Holiday FM. Op camping De Schatberg in Sevenum wordt van zaterdag
3 augustus tot en met woensdag 8 augustus voor de tweede keer live zomerradio gemaakt. Het programma
wordt iedere dag tussen 07.00 en 01.00 uur uitgezonden op Omroep P&M.

eigen radioprogramma’s van kandidaten en maakten we op basis hiervan
een keuze.” De gekozen dj’s werden
vervolgens verdeeld in duo’s. Dennis
vult aan: “Eigenlijk is het gewoon een
buikgevoel. Je wilt mensen uit hun
comfortzone halen en ze combineren met een andere persoonlijkheid.
Twee dezelfde personen tijdens een
uitzending is niet leuk, die zijn het
altijd met elkaar eens en dan komt er
geen discussie.”

Teamspirit tussen
de dj’s

Siem Hubers (Koningslust) en Jarno Schijven (Meijel)
presenteren op Holiday FM De Avondshow
Een jaar geleden wilden Siem
Hubers uit Koningslust en Dennis
Cockx uit Buggenum samen op vakantie. Dit wilden ze het liefst combineren
met hun passie: het maken van radio.
Zo ontstond het idee voor Holiday FM.
“Zelf hadden we geen apparatuur, dus
zijn we na gaan denken”, vertelt
Dennis. Een contact in Venray heeft de
jonge radiomakers vervolgens voorgesteld aan Omroep Peel en Maas (P&M)
en Omroep Venray, die het idee
aanmoedigden en wilden ondersteunen. “De lokale omroepen moeten
binnen vijf jaar gaan samenwerken.
Binnen deze kringen is altijd rivaliteit,
dus dit is een mooi moment om alvast
te gaan oefenen”, legt Dennis uit.
Van vrijdag 3 tot woensdag 8
augustus hebben Omroep P&M en
Omroep Venray als het ware een
weekje vakantie, vertellen de jongens.
Holiday FM zend dan de hele tijd uit
vanaf De Schatberg. Daar heeft het
programma een centrale plek gekregen. In de buurt van de frietkraam,
het zwembad en de recreatie kunnen
campinggasten en andere geïnteresseerden op banken plaatsnemen om

live te luisteren naar de radio-uitzending. Tijdens deze uitzendingen
moeten er ook opdrachten worden
uitgevoerd door de dj’s. Hierbij worden vaak campinggasten betrokken.
De opdrachten worden zo cryptisch
mogelijk omschreven, zodat een dj er
alle kanten mee op kan gaan. “Tijdens
de eerste editie moest er bijvoorbeeld
avondeten worden geregeld voor alle
vrijwilligers. De dj kreeg een schaal
vlees en moest zelf uitzoeken hoe hij
deze ging bakken zonder gaspitten of
een fornuis”, aldus Dennis en Siem.
Alle dj’s wonen tijdens Holiday FM bij
elkaar in één huis op de camping.
Holiday FM ging voor de tweede
editie van het programma opnieuw
op zoek naar dj’s voor haar programmering. Geïnteresseerde presentatoren konden zich aanmelden, waarna
het gepuzzel voor Siem en Dennis
begon. Van drie schema’s waar allerlei verschillende opties stonden moest
één schema worden gemaakt. Siem
vertelt: “Het liefst wilden we mensen
die enige ervaring hebben met radio.
Maar als dat niet zo was, was het ook
niet erg. Vaak luisterden we naar de

Nieuwe wandelroute
in Kessel
In Kessel is een nieuwe wandelroute opgezet. De 4 kilometer lange
route loopt langs allerlei plekken in het Maasdorp waar het volgens de
initiatiefnemers goed kussen is. De naam van de route is dan ook:
‘Plekskes um te Kusse’.
De wandelroute is een initiatief van Pim Janssen van restaurant
Corsica! en Roel Peeters van Bakker
Peeters en is een vervolg op de
Kesselse Kusjes-koekjes die vorig jaar
werden geïntroduceerd. De route

is gratis verkrijgbaar bij Toeristisch
informatiehuis Kessel en op andere
toeristische plekken in het dorp.
De route is ook te downloaden via de
website van Bakker Peeters
www.bakkerpeeters.nl

Tijdens de workshops die Siem en
Dennis voor de deelnemers organiseerden, kregen de vrijwilligers handvaten aangereikt. “Je moet luisteraars
het gevoel kunnen geven dat er tegen
ze wordt gepraat. Je moet je bewust
zijn van hoe je iets vertelt, want mensen moeten er een beeld bij krijgen.
Ze kunnen het niet zien”, legt Peggy
Keijsers van Cultura Venray uit. Zij is op
Holiday FM co-host van een ochtendprogramma. Ook worden er technische
regels besproken, die voor de professionals vanzelfsprekend kunnen zijn,
maar voor de hobbyisten vaak nieuw
zijn. Tijdens de workshops leren de dj’s

elkaar eveneens kennen. “Het meest
belangrijke tijdens de workshops is de
teamspirit die ontstaat”, aldus Peggy.
“Je gaat toch met 22 mensen in één
huis wonen voor een week. Dan wil je
elkaar wel een beetje kennen. Maar
met nieuwe mensen wonen, creëert
ook leuke momenten. En stiekem
hoop je dat de anderen vervelendere
opdrachten krijgen dan jij.”
Dit jaar heeft Holiday FM een
nieuwe, interactieve site. Hierop kan
er gechat worden met dj’s die aan
het presenteren zijn. Dj’s kunnen zo
tijdens het programma antwoord
geven en verzoekjes draaien. “De site
is opgedeeld als een nieuwsfeed”,
vertelt Siem. “Het laatste nieuws
wordt weergegeven, wat er is gebeurd
tijdens de uitzendingen en waar ze op
het moment mee bezig zijn. Iedere
avond wordt er van alle opdrachten
die gefilmd zijn een montage gemaakt
die wordt uitgezonden op Omroep
P&M en Omroep Venray.”
Elk jaar willen de jongens een
stapje verder gaan. “Misschien kunnen
we volgend jaar wel naar Spanje in
plaats van De Schatberg”, vertellen ze
lachend. “Voor nu gaan we iedere jaar
de lat een stukje hoger leggen, totdat
we niet meer hoger kunnen.”
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Daan Bongers wint nationale titel

Eerste keer NK-goud na
18 jaar mountainbiken

Onderling jeu-deboules-toernooi in
Baarlo

Achttien jaar nadat hij begon met mountainbiken, wist Daan Bongers zijn eerste Nederlandse titel te
bemachtigen. Op zaterdag 21 juli kwam de 33-jarige Baarlonaar als eerste over de finish tijdens het
NK mountainbike Masters 30+ in Apeldoorn. “De afgelopen jaren was er steeds iets waardoor het niet lukte
als eerste te finishen. Nu ging alles perfect.”

Jeu de Boules Club Baarlo (JdBC) en KBO Baarlo hielden op woensdag 25 juli een onderling toernooi. JdBC had de ouderenvereniging
uitgenodigd om zo de onderlinge band te versterken. Het was de tiende
editie van het toernooi.

Al voordat het toernooi gestart
was, werd duidelijk dat het kwik
naar tropische temperaturen zou
stijgen. Om de hitte voor te zijn,
werden de wedstrijd naar de
ochtend geschoven. De eerste
wedstrijden van het toernooi
begonnen zodoende om 09.00 uur.
Liefst 36 personen hadden zich
opgegeven voor het toernooi in
Baarlo. Daarvan waren veertien
KBO-leden en 22 JdBC-leden. Voor de
pauze werden twee wedstrijden

Voetballers VV Helden
FairPlaytoppers

Daan kwam als eerste over de finish en werd daardoor
Nederlands kampioen mountainbike bij de Masters 30+
Daan Bongers, lid van Cycling
Team Limburg, liet dit kampioenschap
niets aan het toeval over. Hij trainde
in Oostenrijk, bij het Gardameer
in Italië, verkende het parcours in
Apeldoorn en deed mee aan een
mountainbikewedstrijd in België.
“Op de dag van de wedstrijd was ik
drie uur van tevoren aanwezig om nog
een keer het parcours te doorlopen.
Ik koelde mijzelf voor de start af
met ijswater en had twee verzorgers
klaarstaan. Na al die jaren er net naast
gegrepen te hebben, lukte het dit keer
wel. Alles ging perfect.”

Tegenstanders
de dranghekken in
Toch ging het bij de start nog
even mis. “De ketting ging er af,
maar ik was al snel weer bij de
kopgroep.” Onderweg haalde
Daan naar eigen zeggen een hoop
capriolen uit. “Ik wilde echt alles
eruit halen en daardoor duwde ik
anderen bijna de dranghekken in.”
Daan had al snel door bij welke twee
tegenstanders hij in de buurt moest
blijven, om een gooi te kunnen
doen naar het kampioenschap. “Ik
merkte dat één tegenstander op
technische stukken van het parcours
steeds 8 seconden voor me uit liep,

waardoor ik weer een tandje bij
moest zetten.”

Laatste 500 meter
billenknijpen
Op een gegeven moment wist
Daan hem voorbij te gaan en op koppositie te blijven. “We waren toen
pas een half uur onderweg, dus ik
was bang dat ik het niet vast zou
kunnen houden.” Pas toen de nummer drie afhaakte omdat hij last van
zijn rug kreeg en de nummer twee
op een minuut afstand fietste, durfde
Daan te denken aan een overwinning.
“De laatste 500 meter waren billenknijpen, maar ik won uiteindelijk met
36 seconden voorsprong. Dat was heel
speciaal.”
Daan is getrouwd, heeft twee
zoons en werkt als beroepsbrandweerman in Venlo. “Dat werk doe ik
nu elf jaar, maar van oorsprong ben
ik timmerman”, vertelt hij. “Ik wilde
graag bij de brandweer werken,
omdat ik het door die flexibiliteit goed
kon combineren met het fietsen. Als
ik 24 uurs-diensten heb gehad, heb
ik daarna namelijk ook dagen vrij.
De zekerheid van een baan opzeggen
om mij volledig te richten op de sport,
heb ik nooit gedurfd.”
Op niveau fietsen doet Daan al

gespeeld en rond 10.45 uur werd er
gepauzeerd. Daarna werd nog één
duel afgewerkt. Vanwege de hitte
was afgesproken geen finalepartij
meer te spelen. Na de drie
wedstrijden werd daarom gekeken
wie de meeste punten vergaard
had. John Coenen was de beste van
de JdBC-leden en Piet van Wijlick
werd tweede. Bij de KBO waren Wiel
Welles (derde in totaal) en Thea
Roelofsma (vierde in totaal) de twee
beste jeu de boulers.

sinds hij 16 jaar is. “Ik ben begonnen
met mountainbiken, ging daarna ook
wielrennen en later kwam daar nog
veldrijden bij.” In die 18 jaar dat Daan
op de fiets zit, wist hij diverse prijzen te behalen, waaronder tweede
en derde plaatsen op Nederlandse
kampioenschappen veldrijden en
diverse Limburgse en district-titels.
Een Nederlandse titel zat er nooit in,
ondanks dat hij veel moest doen en
laten voor de sport. “Wil je het goed
doen en wat prijzen pakken, dan moet
je veel trainen, gezond eten, goed
slapen en ben je regelmatig weg naar
wedstrijden.”
Ondanks die eerste landelijke
titel waar Daan lang van droomde,
is zijn doel nog niet bereikt. “In het
najaar wil ik weer mijn favoriete
sport oppakken, het veldrijden. Ik ben
begonnen met anders trainen en
speciale sportvoeding, zodat ik alles
kan geven. Er zit meer in. Ik wil de
trui winnen op het Open Limburgs
Kampioenschap veldrijden dit jaar.
Mijn echte droom is echter in de top
7 eindigen van de amateurs op het
Nederlands kampioenschap in januari.
Waarom geen eerste plaats? Ik doe
het fietsen naast mijn werk en mijn
kinderen, ben toch al 30 geweest en
het niveau ligt er heel hoog. Een top
7-notering is dan top.”

Het eerste team van voetbalvereniging VV Helden heeft vrijdag
27 juli de prijs voor het sportiefste team van de regio gekregen.
De ploeg die kampioen werd in de vierde klasse kreeg de minste gele
en rode kaarten van alle standaardteams in de regio en mocht
zodoende de FairPlayTopper in ontvangst nemen.

De Heldenaren kregen de prijs
uitgereikt in de rust van de wedstrijd
tussen VVV Venlo en FC Twente.
Die speelden in De Koel in Venlo
tegen elkaar voor de Herman
Teeuwen Memorial. De spelers en
leiders van VV Helden mochten het
veld op en kregen uit handen van
Gary van der Steur, Heldens lid van
verdienste van de Venlose scheids-

rechtersorganisatie SVO, het beeldje
overhandigd.
Achter Helden waren ook de
eerste herenteams van VV Baarlo en
VV Kningslust sportief. Zij eindigen
daarom op de tweede (Baarlo) en
derde plek. Het beeldje is gemaakt
door de Belfeldse kunstenaar Geert
Kunen en symboliseert verbinding
tussen arbitrage en voetballer.
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Springwedstrijd bij Stal Hendrix in Kessel

Egchelse Lars Kersten winnaar
Jumping Peel & Maas
De Egchelse Lars Kersten bleek bij het grote paardenspringevenement Rabobank Venlo Grote Prijs van Jumping
Peel & Maas (JMP) de beste. Op de graspiste bij Stal Hendrix in Kessel kroonde het 18-jarige talent zich op zondag
29 juli tot de beste van de aanwezige combinaties. Michel Hendrix uit Kessel won bij het Master springen op zaterdag en Maikel van Mierlo uit Koningslust werd na afloop van het evenement geëerd als Leading Rider.

Michel Hendrix, rijdend op zijn
eigen thuispiste en mede-organisator
van JPM, wist op zaterdag bij het
Master springen met zijn paard
Elco van Hof Ter Naillen de titel te
pakken. In de barrage wist hij na vier
rondes als enige van de aanwezige
combinaties foutloos te blijven. “Dit is
vooral een heel leuke overwinning.
Op eigen bodem en voor eigen
publiek“, liet de Kesselnaar weten.
“Dit concours brengt meer dan alleen
een memorabele zege. Het is voor
ons als organisatie mooi om te zien
hoe het evenement leeft. Bij de
ruiters, bekenden en mensen hier uit
de buurt. Het is uitgegroeid tot een

heel veelzijdig evenement, waar een
prettige sfeer heerst. Dat motiveert je
om er ieder jaar weer iets bijzonders
van te maken.”
Maikel van Mierlo werd na afloop
geëerd als Leading Rider. De ruiter
uit Koningslust reed met zijn paarden
Follow Up (v. Andiamo), Europe (v.
Cantos) en Edelmanfee (v. Kojak) de
meeste punten bij elkaar om de Ton
Hendrix Memorial uitgereikt te krijgen.
Daarmee treedt Van Mierlo in de
voetsporen van onder ander andere
Eric van der Vleuten, Jos Lansink
en Albert Voorn, die de bronzen
wisselbokaal in voorgaande jaren al
eens mochten ontvangen.

Lars Kersten wint Jumping Peel & Maas (Foto: Fototrailer)
“Het is de eerste keer dat ik hier
meerijd en de eerste keer dat ik met
Dobbey een 1.50 meter proef win. Een
beter debuut had ik me niet voor
kunnen stellen”, liet Kersten weten
aan de organisatie. In totaal waagden
44 combinaties zich aan voor de
afsluitende 1.50 meter proef van het
concours. Hierin gingen negen duo’s
foutloos rond.
“Het parcours stond goed aan de

maat en was aardig technisch, vooral
in de combinaties en de driesprong”,
liet Kersten weten. In de barrage was
de te kloppen tijd, neergezet door
Rodrigo Almeida en Chopins Bushi (v.
Contendro), 43.69 seconden. “Ondanks
dat ik in de laatste lijn niet mijn eerste
afstand had en Dobbey nog in moest
houden, was ik in 41.47 nog ruim twee
seconden sneller. Dat had ik echt niet
gedacht.”

Kersten deed zelf nog nooit mee
aan de Kesselse wedstrijd. “Ik was
hier wel eens eerder komen kijken,
maar meerijden is echt geweldig
goed bevallen”, vertelde hij na
afloop. “De entourage is mooier
dan op een twee of drie sterrenconcours. Ik heb zelfs een Longines
horloge gewonnen. Alles bij elkaar
heeft JPM mijn verwachtingen
overtroffen.”

De Kesselse Michel Hendrix in actie
op eigen bodem (Foto: Fototrailer)

Ruiterclubs in actie in Kessel
Door: ruiterclubs De Maasruiters, De Cavaliers en De Cowboys
Leden van de ruiterclubs van Peel en Maas waren op vrijdag 27, z aterdag 28 en zondag 29 juli aanwezig bij
het paardenspringevenement Rabobank Venlo Jumping Peel & Maas. Dat leverde verschillende prijzen op voor de
dames en heren van De Maasruiters uit Kessel, De Cavaliers uit Panningen en De Cowboys uit Maasbree.

Mariska Ewalds wint in de klasse M

Mariska Ewalds van De Cowboys
kwam met Highway aan de start in
Kessel bij de klasse M. Als eerste
mocht ze barrage rijden en wist ze een
snelle, niet te kloppen, tijd neer te
zetten. Ze hield haar concurrentie op
2,5 seconden afstand, waarmee ze de
eerste prijs in haar klasse binnensleepte. Ook voor Sylvia Dorssers was
er prijs, zij behaalde in dezelfde klasse
een achtste prijs met Tashley en in de
klasse Z een achtste prijs met Grandor.
Voor PSV De Cavaliers was onder
meer Nikki Hansen aanwezig in
Kessel. Ze behaalde met Mutsaards
Pascha een tweede prijs in de klasse
CDE-B. Inge Sonnemans behaalde
met Uline van ter Hilst een derde
prijs in de klasse Licht op de springwedstrijd bij De Peelbergen te
Kronenberg. Dressuur werd er verreden in Stramproy en hier nam Hanna
Neefs de overwinning mee naar huis
met Don Diamond in de klasse DE-L1,
Anouk Neefs behaalde met Champ of
Dance een tweede prijs in de klasse
CDE-Z1/Z2 en met Guess behaalde ze
een derde prijs in de combiklasse L2/
M1/M2.
De Maasruiters hoefden niet ver
te reizen voor de wedstrijd bij Stal
Hendrix. Op de vrijdag kwamen verschillende leden van de vereniging in

actie. Bij het ponyspringen behaalde
Emma Kessels met Zwavo’s Coupe de
Couer in de klasse CDE-B een zesde
prijs. In de avond werd er ook het Milo
teamspringen georganiseerd. Ieder
team kreeg een teamcaptain en elke
ruiter moest zo snel mogelijk het parcours afleggen. Team 2, bestaande
uit Rafke Allers, Tess Gubbels, Lotte
Hermans en Alicia Bocken onder leiding van Luc Steeghs, behaalde hier
een derde prijs.

Grubbenvorsterweg 18,
5973 NB Lottum
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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: Lon Caelers-Bos.
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Lon Caelers-Bos
GEBOORTEDATUM

08-03-1962
WOONPLAATS

Koningslust
C.V.

NLD

Gemeenteraadslid CDA,
administratief medewerkster,
voormalig toptafeltennisster

<<<Lon<<<<<<<Caelers-Bos<<<<<<08-03-1962<<<<<<<<Koningslust<<<

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.

Lon is geboren en getogen in
Koningslust en woont er nog steeds met
haar man Hay Caelers, met wie ze zoon
Harm (nu 29) en dochter Loes (27) kreeg.
Momenteel werkt ze bij de administratie
van bouwbedrijf Janssen BouwenOntwikkelen en is ze voorzitter van
tafeltennisvereniging Koningslust en
Werkgroep Bundeling Goede Doelen.
Velen kennen Lon van haar tafeltenniscarrière. In de jaren 70 en 80 maakte
ze furore in de tafeltennissport met haar
teamgenoten, de zussen Ria en Wilmie
van Rijswijck. Eerst op landelijk niveau,
later in de Eredivisie en de Europacup.
Van 1995 tot 2006 zat Lon in de
Heldense gemeenteraad. Sinds 2014 zit
ze namens het CDA in de gemeenteraad
van Peel en Maas. Ze ging de politiek in
omdat ze iets terug wil doen voor de
gemeenschap in haar eigen dorp.

Ria
van Rijswijck

Vijftien jaar lang vormde Ria van Rijswijck (56) samen met zus Wilmie en gasthoofdredacteur Lon Caelers-Bos een gouden tafeltennisteam. De in Koningslust opgegroeide, maar in Beringe woonachtige, Ria heeft het batje inmiddels in de wilgen gehangen en wandelt nu
graag. Deze week wordt zij geplukt.
In de jaren 70 was het sportaanbod in
Koningslust nog niet zo groot, vertelt Ria.
“We hadden een voetbalclub en een tafeltennisclub. De jongens gingen meestal op voetbal
en de meisjes op tafeltennis.” Zo ook Ria, haar
oudere zus Wilmie en vriendinnetje Lon Bos.
“Ik was een jaar of 10 toen ik op tafeltennis
ging en met Wilmie en Lon in een team kwam.
We bleken ook nog best wel talent te hebben.”
Ria, Wilmie en Lon wisten van de laagste klasse naar de eredivisie te komen, waar
ze 15 jaar speelden en twee degradaties en
promoties meemaakten. Nadat ze in 1984 de
tweede plek in de eredivisie bereikten, mochten ze europacup spelen. “We trainden drie tot
vier keer in de week en speelden tegen teams
uit Hongarije, Italië, Portugal en Oostenrijk.
Veel van Europa hebben we echter niet gezien,
want op één wedstrijd in Italië na werd alles
in Nederland gespeeld.” De tafeltennissport

leefde in die tijd enorm in Koningslust. “Er stonden soms wel honderd man uit het dorp te kijken”, aldus Ria.

School op tweede plaats
In de tafeltennistijd zat Ria op het Bouwens
in Panningen, maar school kwam toen op de
tweede plaats. “Ik heb mijn havo-diploma
gehaald, maar daarna heb ik niet verder gestudeerd.” Na de havo kon Ria al snel aan de
slag als administratief medewerkster bij de
voormalige gemeente Maasbree, waar ze 25
jaar werkte. Sinds 2010 is ze werkzaam op de
afdeling Documentatie Informatievoorziening
van gemeente Peel en Maas. “We zijn verantwoordelijk voor het informatieproces tussen
gemeente en de klant, zodat die uiteindelijk goed geholpen wordt. Vergelijk het met
het proces tussen het bestellen van een pakketje en het moment dat het wordt bezorgd

bij de klant.” Hoewel iedereen haar als Ria van
Rijswijck kent, heet ze tegenwoordig Van der
Elsen, de naam van haar man Will met wie
ze 26 jaar getrouwd is. Samen kregen ze vier
kinderen, Maik (24), Stan (22), Lynn (21) en
Teun (16), en namen ze hond Puk. Ria woont
in Beringe, maar is opgegroeid in Koningslust.
“Ik ben de tweede van vier kinderen. Wilmie,
de oudste, woont in Melderslo en na mij
komen nog zus Dorrie en broer Hans, die in
Beringe wonen. In Koningslust hadden we een
gemengd bedrijf en na de verhuizing in 1980
naar Beringe een melkveebedrijf.” Pap en mam
Van Rijswijck, inmiddels 85 en 83 jaar, wonen
nog steeds in Beringe. “En ze fietsen nog regelmatig samen.”

Met buurvrouwen op stap
Het Koningsluster tafeltennistrio stopte er
in 1988 mee. “Daarna heb ik nog een tijdje bij

HALLO
Column
Het Dorp
Het Dorp, wie kent dit liedje van
Wim Sonneveld niet? Onlangs nog op
voortreffelijke wijze gezongen tijdens
een concert in ons dorp op een mooie
zomerse avond. Een liedje dat bij mij
altijd veel herinneringen oproept.
Het dorp waar ik geboren ben en
mijn hele leven al woon, is
Koningslust. Het dorp waar ik elke dag
mijn rondje ‘Kunningslus’ loop, of waar
ik geniet van een wandeling in natuurgebied Het Vlakbroek. In een warme
zomer zoals we die nu hebben, is het
heerlijk om heel vroeg in de morgen al
op pad te gaan. Je komt altijd wel
iemand tegen. We groeten elkaar,
soms maak ik een praatje over de
alledaagse dingen of over onderwerpen die spelen.
Het dorp heeft niet stilgezeten. Met
een sterk verenigingsleven, een mooie
kantine bij de voetbalclub, een
gemeenschapshuis waar jong en oud
elkaar weet te vinden en over niet al
te lange tijd de plek waar de nieuwe
school een plaats krijgt. Of het
Julianahof, waar volop woningen
worden gebouwd. Je ziet het dorp
groeien en dat doet me deugd.
Dat dorp van toen, het is voorbij.
Koester de herinneringen, maar blijf
niet hangen in de tijd. Met z’n allen de
schouders eronder zetten en meegaan
met de veranderingen. Dan kan ik,
samen met mijn dorpsgenoten, nog
jaren genieten van Het Dorp oftewel
‘Os sjoëne dörp Kunningslus’.
Lon

Megacles in Weert en na 1991 bij Red Stars in
Venray in de eredivisie gespeeld”, aldus Ria.
“Nadat mijn zoon Stan was geboren in 1995,
ben ik helemaal gestopt met tafeltennis op dat
niveau.” Als herinnering heeft Ria plakboeken
vol met foto’s en artikelen uit de jaren dat ze
tafeltenniste. “Vriendinnen zijn Wilmie, Lon en
ik nog steeds. We hebben vroeger heel wat
kilometers afgelegd samen, veel spannende,
drukke en ontzettend leuke, jaren meegemaakt.
Het was een geweldige tijd.”

Iets rustiger aan
Na jarenlang topsport te hebben gedaan,
doet Ria het nu iets rustiger aan. “Ik heb nog
een tijdje tafeltennis gedaan in Helden bij de
recreanten, maar dat was het ook. Ik maak nu
graag tijd om lekker even te gaan wandelen.
Ook hebben we regelmatig feestjes en ga ik
zo nu en dan met een groep buurvrouwen een
dag erop uit. Dan gaan we lekker winkelen,
een terrasje pikken, op stap of uit eten. Met
de kinderen, mijn werk, de vriendinnen en het
huishouden krijg ik mijn dagen wel om.”
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Vakantietip

Nicaragua
Samen met haar man Hay reisde gasthoofdredacteur Lon Bos in 2016
naar Nicaragua, waar hun Geneeskunde studerende dochter Loes
praktijkervaring opdeed bij een ziekenhuis in de stad Léon. Lon was erg
onder de indruk van het land, waar nu wordt gevreesd voor een
burgeroorlog. Ondanks dat nu het geen geschikte vakantiebestemming is,
wilde Lon haar ervaring graag delen.
De Spaanstalige republiek Nicaragua ligt in
Centraal-Amerika, met in het westen de Grote
Oceaan en in het oosten de Caribische Zee. Het is
ruim vier keer zo groot als Nederland en heeft
bijna tachtig nationale natuurparken. “Het is echt
een land van meren, vulkanen en bos”, vertelt
Lon. “Er is ontzettend veel prachtige natuur te
zien. We bezochten het vulkaneneiland Isla de
Ometepe, zaten aan het meer van Nicaragua en
hebben genoten van het uitzicht op de ‘pacific’
(Stille Oceaan, red.).” Ook bezochten Lon, Hay en
Loes de vele kathedralen die het katholieke land
rijk is en reisden ze delen met een lokale bus.
Tijdens hun bezoek aan Léon zagen ze
door het werk van hun dochter ook wat van
de gezondheidszorg in het land. “De zorg is
er gratis. Medicijnen zijn gratis zolang je in
het ziekenhuis ligt. Daarna kost het geld en
dat hebben mensen niet. Daarom willen veel
mensen het ziekenhuis pas verlaten als ze geen
medicijnen meer nodig hebben, of als ze moeten
omdat er geen geneesmiddelen meer zijn.”
Want wat Lon het meeste bij is gebleven,
is de grote armoede in het land. “We hebben

een taxichauffeur ontmoet
die onderweg om een
voorschot van het
ritgeld vroeg, omdat hij
moest tanken. Als de
mensen daar wat geld
hebben verdiend,
moeten ze het vaak
meteen weer uitgeven
aan basisbehoeften.
De armoede is
schrijnend om te zien.
Banken, winkels en
appartementen worden
er streng bewaakt en ‘s avonds moet je
niet meer over straat lopen.”
Het reisadvies voor Nicaragua van het
ministerie van Buitenlandse Zaken is op
dit moment negatief vanwege een felle
volkswoede tegen de regering. Er worden
landelijk demonstraties gehouden, er is
veel geweld, het openbaar vervoer in het
land staakt en er wordt gevreesd voor een
burgeroorlog.

Basisschool straks in gemeenschapshuis

Koningslust springt naar De Sprunk
Koningslust is met 1.199 inwoners het op één na kleinste dorp van Peel en Maas en daarmee ook te klein om nog een eigen basisschool te hebben. De inwoners wilden echter voorkomen
dat de basisschool werd gesloten en bedachten zelf een plan. Basisschool De Springplank wordt straks ondergebracht in dorpshuis De Sprunk onder de noemer ‘Sprong naar de Sprunk’.

Een ontwerp van de nieuwe Sprunk. (Impressie: WY architecten)
Het aantal leerlingen op basisschool De
Springplank in Koningslust schommelt al een
aantal jaar tussen de 65 en 75, vertelt Charles
Ottenheijm uit Koningslust, secretaris van
dorpshuis De Sprunk en lid van Dorpsoverleg
Koningslust. Volgens landelijke regels moet een
school minimaal 75 leerlingen hebben om
financieel gezond te zijn. Daarom zou de school
in Koningslust in de toekomst eigenlijk haar
deuren moeten sluiten. De inwoners staken daar
in 2012 een stokje voor. “Het onderwijs
behouden voor de leefbaarheid van het dorp,
daar ging het ons om”, aldus Ottenheijm.
“Want het zou toch raar zijn als Koningslust
straks wél een gloednieuwe voetbalkantine,
maar geen basisschool meer had? Daarom
besloten we als dorpsoverleg met de gemeente
en onderwijsstichting Prisma om tafel te gaan.”

Ook gasthoofdredacteur Lon Caelers-Bos
was er destijds bij betrokken. “We hebben
bijeenkomsten gehouden over hoe we het
onderwijs in ons dorp konden behouden”,
vertelt ze. Daaruit kwamen enkele mogelijke
oplossingen, voegt Charles Ottenheijm toe.
“Zowel verbouwen als nieuwbouw bleken
veel te duur. Na overleg met de gemeente en
Prisma kwamen we tot het plan ‘Sprong naar de
Sprunk’. Daarbij wordt de school in het huidige
gemeenschapshuis ondergebracht.”
Het bestuur van De Sprunk was meteen
enthousiast, zegt Ottenheijm. “Het was de meest
logische oplossing. Het is midden in het dorp,
de bestaande ruimtes zijn geschikt, overdag
zijn nog ruimtes vrij en de school maakte al
gebruik van de gymzaal.” Wel zou er, om het
gebouw klaar te maken voor onderwijs, een

stuk aangebouwd moeten worden. Het hele plan
mag 500.000 euro kosten. Het eerste ontwerp
waarbij De Sprunk drie keer zo groot werd,
kostte 675.000 euro. “Nu ligt er een soberder
plan dat wel binnen het budget moet passen”,
aldus Ottenheijm.
Er komt er een gezamenlijke keuken,
mede gefinancierd door de Koningsluster
stichting SBWiK, waar het gemeenschapshuis
en de school gebruik van kunnen maken
en de lokalen worden zo ingericht, dat ze ‘s
avonds ook gebruikt kunnen worden door
verenigingen. “Nu oefenen het koor, de
fanfare en de drumband bijvoorbeeld naast
elkaar, maar straks is dat verleden tijd”, aldus
Ottenheijm. Daarnaast wordt de aanbouw
gerealiseerd met speciale bakstenen, waardoor
het in de toekomst eenvoudig verkleind

of uitgebreid kan worden. Ook worden
alternatieven voor gas onderzocht en wordt het
aantal zonnepanelen uitgebreid. Ottenheijm:
“Daarnaast zijn de werkgroepen van het
dorpsoverleg bezig met de inrichting van het
buitenterrein en de herbestemming van de
oude school.”
De verbouwing van de school is een
zelfsturingsproject. Gemeente Peel en Maas
financiert, De Sprunk wordt bouwheer
(opdrachtgever) en stichting Prisma bepaalt
hoe het gebouw moet worden ingericht om
in een aangepaste vorm goed onderwijs te
kunnen geven. Het plan wordt waarschijnlijk in
het najaar voorgelegd aan de gemeenteraad,
die het ontwerp en de financiën eerst goed
moet keuren. De verbouwde Sprunk zou voor
het schooljaar 2019-2020 klaar moeten zijn.
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Agenda t/m 9 augustus 2018
do
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Kindervakantiewerk Maasbree
(t/m zaterdag 4 augustus)

Ossefeesten met optreden Dirty
Daddies en Dansado &
De Feestneger

Tijd: 09.00-16.00 uur
Organisatie: KVW Maasbree
Locatie: Maasbree

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

Tijd: 20.30 uur
Locatie: Kennedyplein Maasbree
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Kerk Baarlo geopend voor publiek
(donderdags in augustus)

Zomerweekmarkt
Tijd: 09.00-16.00 uur
Locatie: centrum Panningen

Rondleiding PS Aero
Tijd: 10.00-11.30 uur (eventueel 13.30-15.00 uur)
Organisatie: VVV Baarlo
Locatie: op te vragen bij VVV Baarlo

Tijd: 11.00-13.00 uur
Locatie: Kasteel De Keverberg Kessel

Fietstocht naar
verrassingsbestemming

Tijd: vanaf 12.00 uur
Locatie: Kennedyplein Maasbree

Tijd: vertrek om 13.00 uur
Organisatie: KBO Kessel
Locatie: vertrek vanaf Kerkplein Kessel

Gratis openluchtbioscoop
(bij goed weer)

Kepèlla Cultura - Sunday Sound
met Tony’s Gang en CPR

Ossefeesten
met diverse optredens

Tijd: na zonsondergang
Organisatie: Thuis in Panningen
Locatie: Raadhuisplein Panningen

Tijd: 15.00-18.00 uur
Organisatie: Thuis in Panningen
Locatie: terras Raadhuisplein Panningen

Tijd: vanaf 20.30 uur
Locatie: Kennedyplein Maasbree

Kindervakantiewerk Maasbree
(t/m zaterdag 4 augustus)
Tijd: 09.00-16.00 uur
Organisatie: KVW Maasbree
Locatie: Maasbree
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Kepèlla Cultura Friday Night Live met Lukazz

Fietstocht naar Reuver
Tijd: vertrek om 13.30 uur
Organisatie: KBO Panningen
Locatie: vertrek vanaf gemeenschapshuis
Panningen

Tijd: 13.30 uur
Organisatie: KBO Panningen
Locatie: gemeenschapshuis Panningen

Tijd: 14.00-16.00 uur
Organisatie: VVV Baarlo
Locatie: Markt Baarlo

Gratis openluchtbioscoop (bij goed
weer) met film De Zevende Hemel

Tijd: 19.30-22.00 uur
Organisatie: KBO Panningen
Locatie: gemeenschapshuis Panningen
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Kienen

Kerk Baarlo geopend voor publiek
(donderdags in augustus)

Samen zingen

Tijd: 09.30-16.00 uur
Organisatie: KVW Maasbree
Locatie: Maasbree

Tijd: 13.30-16.45 uur
Organisatie: Cultuur in Hartje Peel en Maas
Locatie: Raadhuisplein Panningen

Tijd: vanaf 09.00 uur
Organisatie: KVW Helden
Locatie: Helden

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

Afsluiting Kindervakantiewerk
Maasbree

Muziek onder de Toren met
Böhmische Klänge
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Kindervakantiewerk Helden
(t/m vrijdag 11 augustus)

Kepèla Cultura - Cirque du Kepèl

Tijd: vanaf 21.00 uur
Organisatie: Thuis in Panningen
Locatie: terras Raadhuisplein Panningen
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Den Soeten Inval met optreden
Resi Coumans

Ossefeesten met os van het spit, Ôs
Kingerdörp en muziek van Judaska,
10 Feet Up en 2 Flamingo’s

Tijd: 14.00-16.00 uur
Organisatie: VVV Baarlo
Locatie: Markt Baarlo

vr
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Tijd: na zonsondergang
Organisatie: Thuis in Panningen
Locatie: Raadhuisplein Panningen
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Jouw agendapunt hier?
Wil je de activiteiten van jouw organisatie
ook in deze agenda zien? Mail je agendatip naar
redactie@hallopeelenmaas.nl

Aan het spit en als attractie

Twee ossen op Ossefeesten Maasbree
Op de zondag van de Ossefeesten in Maasbree zijn dit jaar twee ossen
te tellen. Eén os wordt, geheel volgens de traditie van het evenement,
gebraden en opgegeten. De andere os is een mechanische variant die
bezoekers mogen proberen te temmen. Daarnaast treden er tijdens het
vijfdaagse evenement diverse artiesten op in de grote tent op het
Kennedyplein in Maasbree.
10 Feet Up en 2 Flamingo’s het
podium over. Voor de kinderen is
er weer ‘Ôs Kingerdörp’ waar een
springkussen en klimtoestellen staan,
kinderen kunnen worden geschminkt,
kindershows worden opgevoerd en
allerlei lekkers te verkrijgen is.
Op de woensdag treden de
vijf bands 30 past 7, Geiler Sound,
New Bliss, Station America en De
Woeste op in de tent. De dj-acts
HitMaestro, Lampegastuh en De
Partysquad treden vrijdag 10
Op de zaterdag treedt de
augustus op, waarna op zaterdag
zevenkoppige band Dirty Daddies
11 augustus het evenement wordt
op en daarna staan Dansado & De
Feestneger op het podium. Op zondag afgesloten met een Hollandse Avond
met muziek van 100% NL, Stef Ekkel
begint het evenement met het
en Nick Nicolai.
braden van een os. De muziek wordt
Kijk voor meer informatie over de
tijdens het ossefeestje verzorgd door
Ossefeesten op de Facebook-pagina
de Tsjechische en Böhmische band
Judaska en daarna nemen de liveband of op www.ossefeesten.nl
De Ossefeesten in Maasbree wordt
al jaren georganiseerd in het centrum
van het dorp. Dit jaar is de 58e editie op
zaterdag 4, zondag 5, woensdag 8,
vrijdag 10 en zaterdag 11 augustus.
Op woensdag, vrijdag en zaterdag is de
tent vanaf 20.30 uur geopend.
Op zondag is dit 12.00 uur.

Live muziek en
‘Ôs Kingerdörp’

De Ossefeesten in 2017 (Foto: Ossefeesten Maasbree)
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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
Spreekuur
Iedere dinsdag van 10.30 tot
11.30 uur in de sacristie.
Kerkdiensten
Zondag 5 augustus
H. Mis 09.30 uur
Woensdag 8 augustus
H. Mis 09.00 uur in sacristie

Parochie Egchel
Misintenties NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
T 077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 5 augustus
Geen H. Mis
Zondag 12 augustus
H. Mis 11.00 uur

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

Cluster MKBE
Parochie Maasbree
Misintenties NL58RABO0131001973
Pastorie Dorpstraat 4 T 077 465 12 19
E par.aldegundismaasbree@hetnet.nl
W www.parochiemaasbree.nl
Kerkdiensten
Zondag 5 augustus
H. Mis: 11.00 uur - Zang Herenkoor
Lectoren: Mevr. Marlies Steijvers –
Mevr. Riky Jans
Intenties: Petronella Vaessen. Maria
Peeters en overl. familie PeetersHermans-Haenen. Cornelia Blonk
(verjaardag). Uit dankbaarheid
bij gelegenheid van een 60-jarig
huwelijk.
Gedoopt is - zondag 22 juli
Emilia Janssen

Kerkdiensten
Zaterdag 4 augustus
H. Mis 19.00 uur t.i.v. Overl.ouders
Geuijen-Berger en zoon Piet Geuijen;
Uit dankbaarheid van een 80 jarige.

Parochie Helden
Misintenties NL61 RABO 0120795094
pastorie Rochusplein 3
T 077 3071488,
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur
donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
Vrijdag 3 augustus
De H. Communie wordt thuis gebracht
vanaf 09.00 uur.
Zondag 5 augustus
H. Mis 10.00 uur – samenzang
Overleden: Martin Verwimp, 86 jaar

Parochie Koningslust
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 4 augustus
H. Mis 17.30 uur

Overleden
Hein Maessen, Westeringlaan 18 A1
83 jaar

Parochie Kessel
Gezinsbijdrage NL39RABO0125305311
Pastorie Dorpstraat 13
T 077 462 12 65
E lajverhaag@parochiekessel.nl
Kerkdiensten
Zaterdag 4 augustus
19.15 uur Pierre Hanssen vanwege de
verjaardag.
Woensdag 8 augustus
9.00 uur H.Mis voor de zieken van de
parochie
Donderdag 9 augustus
15.00 uur. H.Mis uit dankbaarheid
vanwege een 50 jarig huwelijk van de
familie P.Lenders / Janssen.
Zaterdag 11 augustus

Zaterdag 11 augustus
Geen H. Mis

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
joke.holscher@gmail.com
Kerkdiensten
Donderdag 2 augustus
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen
09.30-10.00 uur Stille Aanbidding
Zondag 5 augustus
H. Mis 11.00 uur met herenkoor
t.i.v. Wim v. Oostaijen en Pop v.
Oostaijen-de Wert (gest. jaardenst);
Tinus Basten en Tina Basten-Thijssen
(gest. jaardienst); Jo Stemkens
(jaardienst en verj); Paul Vossen en
Maria Vossen-Simons en Elisabeth
Naus; Hannie Kessels-Spee en Piet
Spee (jaardienst); Sjer Pouls en
Marie Pouls-Stappers (jaardienst); uit
dankbaarheid
Maandag 6 augustus
18.30 uur Stille Aanbidding
19.00 uur Rozenkrans

19.15 uur Overleden familie
Engelen/Beeks. Jaardienst voor Jan
Timmermans. Ruut Peeters vanwege
de verjaardag en de overleden ouders
Jan van Kessel en Maria Beeks.
Mededelingen
Op 15 augustus vieren we weer het
feest van Maria ten Hemel opneming.
In Tienray is er om 20.uur een
plechtige Hoogmis en daarna een
lichtprocessie zoals dat ook in Lourdes
wordt gedaan.

Parochie Baarlo
Misintenties NL31RABO0103903860
Pastorie Markt 3 T 077 477 12 75
E kapelaan@parochiebaarlo.nl
W www.parochiebaarlo.nl
Kerkdiensten
Zaterdag 4 augustus
17.00 uur Gebedsdienst in

Dinsdag 7 augustus
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen,
aansluitend koffiedrinken
Donderdag 9 augustus
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen
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 09.00 tot 11.30 uur
Kerkdiensten
Donderdag 2 augustus
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Vrijdag 3 augustus
H. Mis 09.00 uur dagkapel
De ziekencommunie wordt thuisgebracht na de H. Mis
Zaterdag 4 augustus
H. Mis 19.00 uur – Samenzang
t.i.v. Harrie van den Beucken
(Zeswekendienst); Ouders FrenckenCrommentuijn en ouders HermansFrencken (gest. jaardienst); Piet
Janssen en To Janssen-van der Linden
en zoon Sjraar
Zondag 5 augustus
H. Mis in het Missiehuis om 10.30 uur

verzorgingshuis Ter Borcht.
Zondag 5 augustus
9.30 uur H. Mis. v.w. vakantie geen
koor.
Jaardienst Petronella Niessen.
Jaardienst overleden ouders Peetenv.der Velden en overleden familie.
Jaardienst Harry Meerts, voor
overleden ouders Willem Meerts
en Grada Meerts-Pouwels en voor
Josephine Meerts.
Donderdag 9 augustus
8.30 uur H. Mis.
Vrijdag 10 augustus
vanaf 9.00 uur wordt de H. Communie
gebracht bij zieken en ouderen thuis.

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

Doopsel in de parochiekerk 14.00 uur
van Ziva Lammé
Dinsdag 7 augustus
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Woensdag 8 augustus
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Donderdag 9 augustus
H. Mis 09.00 uur dagkapel

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

Zondag 5 augustus
9.30 uur Parochie
Zondag 12 augustus
9.30 uur Pastoor Kallen.

Administrator (pastoor)
deken de Graaf Woutering
077 398 14 16
a.degraafwoutering@rkhorst.nl
Maasbree/Baarlo
kapelaan te Boekhorst
077 477 12 75
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

Eerste keer Jos van de Rijt

Eerste concert nieuwe dirigent blaasorkest
Blaasorkest Böhmische Klänge treedt op zaterdag 4 augustus voor de
eerste keer op met de nieuwe dirigent Jos van de Rijt. Die nam het stokje
vorig jaar juli over van Theo Verhaegh die van zijn muzikale pensioen ging
genieten. Het eerste concert met Van de Rijt is bij het openluchtpodium
van Muziek onder de Toren in Panningen.
Het orkest met zangduo heeft
32 titels ingestudeerd om de nieuwe
dirigent een vliegende start te geven.
“De muzikanten, onder deskundige
leiding van Jos van de Rijt, zullen hun
beste beentje voorzetten””, aldus de
organisatie. “Het wordt Böhmische
blaasmuziek op hoog niveau in hartje
Panningen.” De organisatie hoopt op
hoge opkomst en de entree is gratis.
Böhmische Klänge is een gelegenheidsorkest met muzikanten uit de

regio onder verantwoordelijkheid van
de Stichting Bevordering Blaasmuziek
(SBB). Muziek onder de Toren vindt
van april tot en met september
iedere zaterdagmiddag plaats op
het Raadhuisplein in Panningen.
Blaasorkesten laten hun kunsten horen
op het podium dat tegen de toren
in het centrum aan staat. De concerten zijn vrij toegankelijk en ook
passanten kunnen meegenieten van
de wekelijkse optredens.

€ 35,42 154
€ 47,15 205
€ 61,87 269

€ 48,30 210
€ 64,40 280
€ 84,41 367

Tummers
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395,• A+ • 180 liter • 155 x 59 x 67 cm
• NoFrost voorkomt ijsvorming, ontdooien is niet nodig

• A+++ • 255 liter koelen, 98 liter vriezen • 201 x 60 x 67 cm
• NoFrost voorkomt ijsvorming, ontdooien is niet nodig

!

• Inbouwmaten: 88 x 56 x 55 cm • 150 liter • Deur-op-deur

• A++ • FreshSense zorgt voor een ideale constante temperatuur

INBOUW KOELKAST / KIR18E62

INCLUSIEF GRATIS BEZORGING!

445,-

Kijk voor de openingstijden en adressen op www.eptummers.nl
Volg ons ook op Facebook: tummerselectro

VRIESKAST / AGB62216NW

INCLUSIEF GRATIS BEZORGING!

KOEL-VRIESCOMBINATIE / RB37J501MSL/ER

INCLUSIEF GRATIS BEZORGING!

154,-

-/-

204,-

-/-

204,-

INRUILKORTING

INRUILKORTING

-/-

599,-

599,INRUILKORTING

545,-

Met gratis
Weber BBQ
t.w.v. €129,99!

NO FROST

749,-

RVS LOOK

NO FROST

winkels in Limburg: Roermond - Panningen - Tegelen - Echt - Heythuysen - Horst

• Plaats een diepvries of koelkast niet naast een warmtebron • Denk eerst na over wat u gaat pakken in plaats vijf minuten voor
de open koel- of vrieskastdeur te staan.
(oven, verwarming) om overmatig energieverbruik te
vermijden.
• Lees altijd de gebruiksaanwijzing, vaak staan hier ook tips in.

Enkele tips om
energie te besparen:

€ 27,14 118
€ 36,11 157
€ 47,15 205

Bedrag Kwh

B

€ 76,13 331 € 103,73 451
€ 53,36 232 € 72,91 317

Bedrag Kwh

A

• Stel de temperatuur correct in: het heeft geen zin de laagst
mogelijke temperatuur in te stellen. Voor een diepvries is -18ºC
de ideale temperatuur. Elke graad lager verbruikt 5 procent meer
energie.

€ 19,32 84
€ 25,76 112
€ 33,81 147

Koelkast zonder vriesvak tafelmodel € 14,72 64
Diepvrieskist 200 liter
€ 21,16 92
Diepvrieskast 200 liter
€ 29,21 127

€ 57,96 252
€ 40,71 177

Bedrag Kwh

Bedrag Kwh

€ 41,40 180
€ 29,21 127

Koel/vriescombinatie groot
Koel/vriescombinatie tafelmodel

Bedrag Kwh

A+

A++

€ 34,27 149
€ 21,85 95

A+++

JAARVERBRUIK KOEL- EN VRIESAPPARATUUR BIJ GEMIDDELD GEBRUIK PER LABEL

EP:Tummers heeft de komende weken een fantastische inruilactie voor uw oude en vaak energievretende vrijstaande
diepvriezer of koelkast. De korting bij inruil van uw oude, vrijstaande of inbouw apparaat kan oplopen tot wel 400
euro op de prijs van een nieuw model. Alles wordt compleet en netjes gratis bezorgd door onze bezorgdienst.
Ook het gratis meenemen van uw oude diepvries of koelkast is geen enkel probleem. Stap dus snel over op een
energiezuiniger apparaat, en bespaar honderden euro’s per jaar op uw energierekening!
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Hoge kortingen bij inruil van uw oude koelkast of vriezer!

KORTING!

€400,-
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Tummers

