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Ossefeest-rodeo
Bij de Ossefeesten in Maasbree was niet alleen een echte os aanwezig voor de consumptie, maar ook een ‘neppe’. Die kon nog wél bereden worden en daar werd gretig
gebruik van gemaakt door onder meer de jeugdige bezoekers. De neppe en echte os waren misschien wel de hoofdattractie bij de Ossefeesten op zondag 5 augustus.
Een dag eerder ging het evenement van start met optredens van The Dirty Daddies en Dansado & de Feestneger. Op zondagmiddag werd de zon gemeden door de meeste
bezoekers vanwege de hoge temperatuur. De 58e os in de geschiedenis van de Ossefeesten die aan het spit werd geregen, werd volgens de organisatie in sneltreinvaart
verorberd. De Ossefeesten gingen op woensdag weer verder en op vrijdag 10 augustus volgt de vierde dag met onder meer Hitmaestro en Partysquad, waarna op zaterdag
11 augustus het jaarlijkse evenement wordt afgesloten met een Hollandse avond. (Foto: Ossefeesten Maasbree)

Tot ontploffing gebracht

Sproeiers SV Panningen gestolen Explosieven
gevonden in Meijel
Alsof het weer nog niet voor genoeg problemen zorgde bij de terreinmensen van voetbalvereniging SV
Panningen, kwamen ze op vrijdag 3 augustus tot een vervelende constatering. De buizen voor het beregenen van
het veld lagen nog netjes op sportpark De Dèl, maar de sproeiers die erop horen te zitten, waren verdwenen.

De diefstal werd op vrijdagochtend ontdekt door de terreinploeg
van de voetbalclub. Volgens de
website van Panningen waren de
vrijwilligers ‘beduusd’ geweest toen
ze zagen dat de sproeiers ontbraken.
“We houden Marktplaats de
komende tijd in de gaten”, vertelt
Peet Stevens van de terreinploeg.
“Misschien dat de dieven nog proberen iets te verkopen daar.” Het gaat
om messing sproeiers. De vereniging
deed al aangifte bij de politie.

De ontvreemding kost de
vrijwilligers veel tijd, vertelt
Peet. “We hadden eerst drie rijen
buizen die we konden gebruiken
en na de diefstal nog maar één.
Het is veel meer werk om die
steeds te verleggen.” De nieuwe
sproeiers arriveerden op dinsdag
7 augustus. Tot die tijd werden de
nog resterende sproeiers iedere
avond naar binnen gehaald door
de vrijwilligers. Naast tijd, kost het
de club ook geld. De weggehaalde

sproeiers kostten volgens Peet
zo’n 75 euro per stuk. In totaal
werden er achttien gestolen.
Dat komt neer op een waarde
van 1.350 euro. Om een nieuwe
diefstal te voorkomen, besloot SV
Panningen kunststof sproeiers aan
te schaffen. “Deze kostten maar
20 euro per stuk, dus we denken
dat de kans kleiner is dat ze
gestolen worden.” Wie er op moet
draaien voor de kosten, is nog niet
bekend.

In het buitengebied van Meijel zijn op zondag 5 augustus explosieven
opgedoken. De bommen dateren waarschijnlijk uit de Tweede
Wereldoorlog. De Explosieven Opruimings Dienst (EOD) kwam ter plekke
om de explosieven in de buurt tot ontploffing te brengen.
Een boer kwam de explosieven
tegen toen hij een aardappelveld aan
het rooien was op het veld aan de
Molenpeel. Omdat het ging om
verschillende explosieven besloot de
politie om de EOD in te schakelen en
meteen langs te laten komen om de
bommen te laten ontploffen. Dat werd
gedaan in de buurt van de vindplaats.

“Een bom uit de Tweede Wereldoorlog
is normaal niet direct aanleiding tot
het meteen op komen draven van de
EOD, maar het ging hier om meerdere
explosieven die gevaar opleverden”,
laat de politie weten. “Daarom kwam
de explosievendienst meteen in actie
om de bommen onschadelijk te
maken.”
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Kesselse Seda bleef een jaar bij gastgezin

Studeren in het buitenland: Tennessee
Even weg van het bekende en op avontuur om nieuwe dingen te
ontdekken en te leren. Elk jaar gaan jongeren uit Peel en Maas met reisorganisatie Travel Active uit Venray voor langere tijd naar het buitenland om
daar te werken of te studeren. Seda Ueberbach (18) uit Kessel nam na de
havo een tussenjaar en ging 11 maanden naar Tennessee in de Verenigde
Staten.
Het was Seda’s moeder die voorstelde om na het behalen van het
havo-diploma een tussenjaar te
nemen. “Ik had geen idee wat ik wilde
gaan studeren”, vertelt Seda.
“Op vakantie stelde mijn moeder
ineens voor om dan een jaar naar het
buitenland te gaan. Daar had ik toen
zelf nog nooit over nagedacht. Ik wist
niet of dat iets voor mij zou zijn.”
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Uiteindelijk besloot Seda er gewoon
voor te gaan. Na het nodige regel- en
papierwerk, ging Seda op 26 juli vorig
jaar naar de stad Clarksville in de staat
Tennessee, op een uur rijden van de
hoofdstad Nashville. Daar bleef ze tot
20 juni dit jaar.
Seda: “Mijn gastgezin bestond uit
een moeder, vader en drie kinderen.
Voordat ik naar Amerika afreisde, had
ik al een keer of twintig via Skype met
mijn gastmoeder gepraat. Toen we
elkaar in het echt ontmoetten, voelde
het daarom meteen heel goed en
vertrouwd.”
De high school waar Seda naartoe
ging, was Montgomery Central High
School. “Na een paar maanden
wennen ging het heel goed op school.
Zo goed, dat ik in klassen de beste
punten haalde en aan het einde van
het schooljaar een award kreeg voor
beste leerling in de hoogste klassen
Engels.” Op school was er ook veel
aandacht voor sport. Seda koos voor
veldlopen (cross country) en tennis.
“De ‘schoolspirit’ zat er ook altijd heel
goed in. Op mijn school werd football
gespeeld. Voor een wedstrijd werd
de hele school eerst flink opgepept
in de gymzaal met een ‘pep rally’,
om ervoor te zorgen dat iedereen
enthousiast is als de wedstrijd
‘s avonds begint.”

Seda Ueberbach (links) met een klasgenoot
Iets wat minder makkelijk
ging, was nieuwe vrienden maken.
“Het duurt een tijdje voordat ze zich
openstellen daarvoor”, aldus Seda.
“Bij ons in Peel en Maas ga je meestal
uit met jongens en meiden die je
ook op school ziet. In Amerika zie je
elkaar alleen op school.” Toch heeft
ze zich nooit alleen gevoeld. “Mensen
waren heel benieuwd waar ik vandaan
kwam en hoe het in Nederland is, dus
ik voelde mij al snel op mijn gemak
en maakte veel vrienden. We gingen
samen winkelen, bij elkaar logeren
en hebben in dat jaar veel met elkaar
meegemaakt. Ik heb er vrienden voor

het leven gemaakt.”
Tijdens haar verblijf had Seda
veel contact met thuis via WhatsApp.
“Elke dag appten we even om te
vertellen hoe onze dag was geweest.
Mijn gastmoeder heeft ook veel
contact met mijn ouders gehad, dus
onderling hadden we een goede
klik.” Van heimwee had Seda bijna
geen last. “Als we gebeld hadden,
had ik het in het begin even moeilijk.
Maar al snel realiseerde ik me dat
ik moest genieten van de tijd dat ik
daar was. Want uiteindelijk is het
heel snel gegaan. Ik had niet gedacht
dat ik het kon, een jaar van huis zijn.

Maar het was een ervaring om nooit
te vergeten.”
Haar gastgezin in Clarksville voelt
inmiddels als Seda’s tweede thuis.
“Ik ben inmiddels echt één van hen.
We maakten met het gezin dagtripjes
samen, zijn op cruisevakantie
geweest, hebben ijshockeywedstrijden
gekeken in Nashville en ik bleef ook
regelmatig mee-eten bij ‘mijn’ tante of
‘mijn’ oma. Mijn gastgezin voelde echt
als mijn eigen familie en ik kon alles
met ze delen. Dat is iets wat ik altijd
bij me zal dragen. Door dit jaar heb ik
er een nieuwe familie bij gekregen en
daar ben ik voor altijd dankbaar voor.”

Vijfde inbraak in jaar tijd

Offergeld gestolen uit Baarlose kapel
Een onbekend geldbedrag is in de nacht van zondag 29 op maandag 30 juli gestolen uit een kapelletje op Braamhorst in Baarlo. Het slot van de
kapel werd geforceerd, waarna de dief of dieven ook het slot van het offerblok sloegen en de inhoud meenamen.
Kapel Braamhorst is toegewijd
aan Onze Lieve Vrouw Hulp der
Christenen en werd in mei 1952
ingezegend door pastoor Spee.
De kapel ligt aan de Braamhorst in
het buitengebied van Baarlo en wordt
momenteel opgeknapt door Stichting
Kruisen en Kapellen Maasbree en
Baarlo. Volgens Ed Groenendaal,
penningmeester van de stichting,

werd in de nacht van zondag 29 op
maandag 30 juli het slot van de kapel
geforceerd. “Van het offerblok is het
slot van het blok geslagen en er is een
onbekend geldbedrag meegenomen.”
De schade wordt geschat op 100 euro,
die nodig is om nieuwe sloten aan te
schaffen, aldus Groenendaal.
De inbraak is bij de politie gemeld.
Het is de vijfde inbraak in een

Baarlose kapel in een jaar tijd. De reeks
vernielingen en diefstallen begon bij
de kapel van de Heilige Familie aan
de Napoleonsbaan Zuid in oktober.
In november was de kapel het doelwit
van vandalen. In februari, op carnavalszondag 11 februari, werden diverse
spullen uit dezelfde kapel gestolen.
Diezelfde maand werden spullen vernield en gestolen uit de Annakapel op

de Hoogstraat en de Heilig Hartkapel
op de hoek Tangweg-Napoleonsbaan
Noord.
In maart gaf penningmeester Groenendaal al aan dat de vele
vernielingen en diefstallen Stichting
Maasbreese wegkapellen veel geld
kosten en er mogelijk voor zorgen
dat de organisatie in financiële problemen komt.

Rijksontvangsten

Peel en Maas in middenmoot
Peel en Maas kreeg in 2017 1.381 euro per inwoner vanuit het Rijk. Dat is op te maken uit cijfers die het Centrum voor Onderzoek van de Lagere
Overheden (Coelo) onlangs bekendmaakte. Landelijk gezien zit Peel en Maas ver onder het gemiddelde van 1.982 euro. In de regio liggen de aantallen ongeveer gelijk.
Coelo onderzoekt iedere twee
jaar de uitkeringen die een
gemeente krijgt vanuit het Rijk.
Het geld komt vanuit 78 verschillende uitkeringen. Coelo verdeelt die
onder in vier verschillende categorieën, te weten: algemene uitkering,
decentralisatie- en integratie-uitkeringen, overige gemeentefondsuitkeringen en specifieke uitkeringen.

Peel en Maas kreeg in 2017 totaal
1.381 euro per inwoner vanuit het Rijk.
In de regio zijn de cijfers te
vergelijken met elkaar. Leudal
kreeg 1.412 euro, Horst aan de
Maas 1.348 euro en Nederweert
1.409 euro. In Venray lag het bedrag
met 1.865 euro al een stuk hoger en
gemeente Venlo was de regionale
koploper met 2.589 euro per inwo-

ner. Dat komt door de grootte van
de steden. Daar wonen meer armere
personen die bijvoorbeeld bijstand
ontvangen. Dat laat zich zien in de
cijfers.
Ook provinciaal gezien is Peel en
Maas een middenmotor. Absolute
koploper is Heerlen met 3.474 euro.
Zelfs landelijk gezien is Heerlen de
gemeente die het meeste geld per

inwoner heeft ontvangen. De grote
steden Rotterdam, Den Haag en
Amsterdam staan eveneens hoog
in het lijstje. Een andere opmerkelijke constatering die te vinden is in
de cijfers, is de relatief hoge bedragen die de gemeentes in NoordGroningen en -Friesland ontvingen.
Ook Arnhem en Enschede kregen
een hoge bijdrage.
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Nog steeds niets bekend over kunstwerk

Hopen op een terugkeer
van Tajiri’s knoop

nieuws 03

Bermbrandje Meijel
De Meijelse brandweer werd op maandagmiddag 6 augustus
gealarmeerd voor een bermbrand aan de Langstraat in Meijel.
De brandweer was snel ter plaatse om het brandje te blussen.

Als je vanaf de Maas over de Vergelt naar Baarlo rijdt, is het nog steeds een kaal gezicht zodra de dijk wordt
gepasseerd. In plaats van onder de knoop van Tajiri door te rijden, is het nu gewoon de open lucht die bekeken
dient te worden. Nog altijd is niet duidelijk of de knoop, wel opnieuw gegoten dan, terugkomt. Door een terugkeer in 2018 kan inmiddels wel een streep.

Het bermbrandje woedde aan de
Langstraat, net buiten het centrum
van Meijel. Het vuur kon ter plaatse
met twee stralen afgeblust worden.
Het is voor de post in Meijel alweer
de zoveelste natuurbrand van dit
jaar. Door het warme en droge weer
is de kans op natuurbranden erg
groot en breken er geregeld brandjes uit. De Meijelse brandweer werd,
samen met de brandweerkorpsen
van Panningen, Baarlo, Maasbree en

Kessel, ook opgeroepen voor de grote
brand die op dinsdagochtend 7 augustus om 02.30 uur uitbrak bij een coatingbedrijf aan de Groot-Bollerweg in
Blerick. Er werd groot alarm geslagen
voor de brand, waarbij zwavelzuur
is vrijgekomen in de omgeving van
de brand. De brandweer was massaal aanwezig bij de brand en rond
07.30 uur diezelfde ochtend kon het
sein brandmeester gegeven worden.
(Foto: brandweer Meijel)

Dierenmishandeling
De dierenambulance Noordelijk Limburg kreeg op zondagavond
5 augustus om 22.00 uur een melding binnen van een ernstige dierenmishandeling. Er werd een hond onder erbarmelijke omstandigheden
aangetroffen in het bos in Helden. Mensen die de hond herkennen
wordt gevraagd zich te melden.
Het kunstwerk zonder de knoop (Foto: archief)

Gemeente en provincie
steentje bijdragen
Wachten en onzekerheid dus.
Die zorgen volgens Jan voor een rem
op de situatie. “Niemand weet nu wat
er gaat gebeuren. Het blijft allemaal
bij gissen en nieuwe vragen. Ik hoor
in mijn omgeving de laatste tijd veel
de opmerking dat als er volgend jaar
zes kunstwerken in het dorp geplaatst
kunnen worden vanuit het kunstproject Baarlo Steengoed!, één knoop ook
moet lukken. Het zou toch te gek zijn
als zes wel lukt en één niet.”
Jan denkt dat als de gemeente
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en provincie hun steentje bijdragen,
de knoop makkelijk kan terugkeren.
“De provincie investeert de laatste
jaren veel in cultuur in Noord-Limburg,
dus de kans is aanwezig dat ze mee
wil werken. Het gaat ook niet om
kapitale bedragen. Op de balans van
de provincie zou je het amper terug
kunnen vinden. Misschien is dat een
optie.”

Hoop op volgend jaar
Dit jaar nog een nieuwe versie
van de knoop maken, zit er niet meer
in. “Voordat alles beslist en opgelost
is, zijn er weer maanden verstreken”,
aldus Jan. “Het duurt ook een hele tijd
voor de knoop gegoten is. Dat wordt
gedaan bij ijzergieterij Geraedts in
Baarlo en dat is voor zo’n bedrijf een
technisch hoogstandje. Dat neemt tijd
in beslag. Ik hoop dat de knoop volgend jaar een keer weer de dijk siert.”

De hond zat aan een zware ketting vastgebonden aan een boom
in het bos in Helden, zonder water
en onder extreem warme weersomstandigheden. Het gaat om een
beige-bruine Staffordshire terriër, een teefje van 1 á 2 jaar oud.
De hond is wel gechipt, maar niet
op naam. Er is een melding gedaan

De locaties

Je voert schoonmaak werkzaamheden en licht
huishoudelijke taken uit.

In samenspraak met de leidinggevende
kunnen overige voorkomende
werkzaamheden worden verricht

In Evertsoord (nabij attractiepark
Toverland) beheren wij 2
groepsaccommodaties.
Accommodatie Het Korhoen is
geschikt voor maximaal 140
personen maar ook voor kleinere
groepen in te richten. De Patrijs is
geschikt voor maximaal 120
personen.

Uren worden in overleg bepaald.

De gebouwen liggen vlak bij elkaar.
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De Hypotheekshop
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Werkzaamheden

Kringloopspullen ophalen of ontruimen?
voor een afspraak

(Foto: Dierenopvang Op de Smakterheide)

VACATURE: SCHOONMAAK EVERTSOORD

Als de groep inclusief catering heeft geboekt
kan het zijn dat je daarnaast eenvoudige
maaltijden verzorgd (koken).

Bel 0475 440568

bij de Landelijke Inspectiedienst
Dierenbescherming (LID). Herkent
u de hond of heeft u nog vragen?
Mail naar stichting Dierenopvang
Op de Smakterheide via
info@smakterheide.nl of maak een
melding bij de LID of bij Meldpunt
144 Red een Dier.

www.groepsgebouw.nl/vacatures

www.groepsgebouw.nl/werkweek

at

hoe de procedure rondom de verzekering loopt en daarnaast zijn er plannen
met de Maaskade, waar de dijk bij de
Vergelt ook in meegenomen wordt.
Voor die plannen moeten we wachten
op Rijkswaterstaat.”

•••

De knoop van bijna negen meter
lang was in 1997 een geschenk aan de
Baarlose gemeenschap van de
bekende kunstenaar Shinkichi Tajiri.
Vorig jaar oktober reed een net iets te
hoge kraanwagen de knoop uit het
kunstwerk. Herstellen bleek niet
mogelijk, maar opnieuw laten gieten
is wél een optie, aldus Jan Wijnhoven,
één van de voorvechters van de
terugkomst van de knoop. “In het dorp
groeit de onrust en onzekerheid”,
vertelt Jan. “Mensen vragen steeds
vaker wanneer de knoop weer terugkomt. Het is duidelijk dat Baarlo de
knoop terug wil, een nieuw kunstwerk
heeft niet de voorkeur.”
De gemeente kan echter nog
niets zeggen over of het kunstwerk
opnieuw gegoten kan worden. “Het is
ook ons streven om de knoop terug
te krijgen”, laat de gemeente weten.
“We zijn echter sterk afhankelijk van

Ons team vaaan t
10 experts st ar!
voor u kla

Panningen • Venlo
(077) 382 77 88 • www.sannen.nl
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Boeren verlangen naar stevige bui

Na zonneschijn komt regen
De droogte die wekenlang het land in de ban hield, drijft veel boeren in het nauw. Hun oogsten dreigen te mislukken, de dieren hadden het zwaar en
het lange en vele werk op het land putte hen fysiek en mentaal uit. Boeren in Peel en Maas zien de regen maar wat graag komen op hun inmiddels
verdroogde vlaktes. Is het niet voor hun gewassen, dan wel voor de koeien en varkens.

De aardappelen, maïs, wortelen,
bieten en chinese, witte en rode kolen
van Nena Gijsen (29) en Chiel van den
Eertwegh (27) uit Kessel moeten juist
nu groeien en goed blijven. Lukt dat
niet, dan is de oogst verloren, vertelt
Nena. Ze woont samen met haar
vriend Chiel, die twintig uur per dag
bezig was met het beregenen van het
land. Daarnaast moesten ook de
gewassen verzorgd en de 150 vleeskoeien gevoerd worden. “De eerste
weken ging het nog wel, maar Chiel
raakte op een gegeven moment

lichamelijk flink uitgeput”, vertelt Nena.
“Veel stress, lange dagen, weinig slaap
en weinig eten. Maar de gewassen
moeten goed blijven en het beregenen
moest doorgaan. Hij moest wel, want
anders is er straks geen oogst.”
Om alle boeren een hart onder de
riem te steken, besloot Nena woensdag 1 augustus een bericht op haar
Facebook te plaatsen. Niet om zielig te
doen, maar om mensen te laten beseffen dat het boerenleven niet over rozen
gaat, schrijft ze. “Dus fietsers, klaag
niet over die idioten die het water op

de weg laten sproeien. Denk aan die
‘idioten’ die 24/7 bezig zijn met hun
werk, zodat iedereen straks weer warm
eten op het bord heeft liggen. En boeren, denk eraan: na zonneschijn komt
regen.”
Vanwege de hitte begon de dag
voor varkensboer Danny van der Coelen
(29) uit Baarlo vaak al om 03.00 uur,
zodat hij voor het heetst van de dag zijn
werk erop had zitten. “Met zo’n weer is
het vooral belangrijk dat de varkens het
niet te warm krijgen”, vertelt hij. “In de
stal draaiden daarom ventilatoren, die

zorgen voor een briesje, en we sproeiden een waternevel. Dat werkte als
een soort airco, zodat de lucht in de stal
koel blijft.” Door de warmte dronken
de varkens veel, maar aten ze minder.
“Daardoor groeien onze vleesvarkens
minder snel en duurt het langer voor ze
volgroeid zijn. De mest raak je nu niet
kwijt en ook met de gewassen die we
verbouwen waar veevoer van wordt
gemaakt, gaat het slecht. Als boer hang
je uiteindelijk toch onderaan, dus is het
voor ons afwachten wat de voerprijs
gaat doen en wat het betekent voor de

kostprijs van vlees. Het weer heb je
niet in de hand en daardoor kun je je
werk niet doen zoals je wil. Dat is frustrerend, maar we moeten toch door.”
Frank Tillemans (37) uit Beringe
heeft negenhonderd Limousinrunderen, die hij houdt voor het
vlees. Ook Frank vreest vanwege het
droge weer voor de voerprijs. “Droog
gras, of hooi, dat de koeien buiten
krijgen, heb ik nog genoeg. Maar als
we nog meer van zo’n weer krijgen,
dan gaat het niet de goede kant op
met het veevoer.” In de stal worden
de koeien gevoerd met een mengsel van onder andere maïs, graan,
hooi en aardappelpuree dat als
restproduct uit de frietfabriek komt.
“Doordat de gewassen het nu zo
slecht doen, is de kans groot dat er
straks minder voer is, of dat het veel
duurder wordt.”
Hij wil geen kapitalen betalen
voor het voer en wil ook niet bij de
bank om een lening gaan vragen.
“Dus ik denk dat ik als oplossing mijn
veestapel maar ga verkleinen dit
jaar.” Gemiddeld slacht Frank vijftien tot twintig koeien per week,
maar koopt hij er ook regelmatig bij.
“Als ik de komende maanden geen
nieuwe kalveren koop, heb ik over
een paar maanden nog een paar
honderd koeien. Die kan ik dan tenminste nog te eten geven. Het gaat
even niet anders. Soms moet je in dit
werk zakelijk en hard zijn. Nu wachten we rustig af op een gunstigere
periode.”

Visclubs Helden en Meijel controleren vissen

Visvijvers worden goed in de gaten gehouden
‘Wegens de aanhoudende weersomstandigheden wil het bestuur iedereen vragen om zo min mogelijk of voorlopig zelfs helemaal niet te vissen.’ Dat staat te lezen op aankondigingen die visclub HSV De Ruisvoorn heeft
opgehangen bij visvijver De Breeërpeel in Helden. Het gebrek aan zuurstof in het water leidde tot het dringende
verzoek om geen hengels meer in het water te leggen.

De zoon van Pieter Trines controleert het zuurstofgehalte in De Breeërpeel
De overkoepelende provinciale visbond Sportvisserij Limburg adviseerde
zaterdag 26 juli via haar website al om
niet te gaan vissen zolang de droogte
voortduurt. De Ruisvoorn hield de situ-

atie in de eigen visvijver nauwlettend
in de gaten en besloot op woensdag
1 augustus om zelf ook een oproep de
deur uit te doen. “Als we willen dat de
vissen het overleven, moeten we het

goed in de gaten houden”, laat Pieter
Trines, voorzitter van De Ruisvoorn
weten.
Een paar weken geleden zagen
de leden van de Heldense visclub het

waterpeil al aardig zakken. “Toen hebben we contact opgenomen met
Waterschap Limburg en die hebben
ervoor gezorgd dat het weer op niveau
kwam”, vertelt Pieter. “De buis die de
aanvoer van water vanuit de Kwistbeek
verzorgd, slibt wel regelmatig dicht.
Wij staan met de visclub iedere paar
dagen met de voeten in het water om
die pijp weer schoon te maken.”
Het peil is weer op orde, maar dat
neemt de zorgen rond de vissen in de
Breeërpeel niet weg. “Mijn zoon en
ik controleren iedere twee dagen hoe
hoog het zuurstofniveau in het water
nog is. Het is nog allemaal in orde,
maar als de nood aan de man is moeten we een pomp in de vijver zetten
om het zuurstofniveau te verhogen”,
aldus Pieter. Aan de vissensterfte is de
droogte nog niet te zien. “Er zijn niet
meer dode vissen dan normaal. Er zijn
alleen wat karpers en brasems gestorven. Als de snoeken komen bovendrijven, is er pas paniek. Die komen als
eerste naar boven bij een zuurstoftekort.”
Ook bij de Meijelse visclub HSV
De Noordervaart wordt alles goed in
de gaten gehouden. De vereniging is
verantwoordelijk voor visvijver De Donk
en vist daarnaast ook regelmatig in de
Noordervaart. “Er mag nog gewoon
gevist worden”, vertelt voorzitter van

de visclub Ruud Flipsen. “We kijken wel
goed naar de vissen die gevangen zijn.
Zeker bij het vrijlaten. Zwemmen ze
meteen weg of hebben ze het moeilijk en blijven ze ‘hangen’? We hebben geen vissen gezien waar het echt
slecht mee ging.”
In de Noordervaart zal het zo’n
vaart niet lopen met een gebrek aan
zuurstof in het water, vertelt Ruud.
“Dat is stromend water, waardoor
er genoeg aanvoer van zuurstof is.”
Visvijver De Donk is een ander verhaal.
Niet vanwege een zuurstoftekort, maar
een ander probleem komt daar vaak
letterlijk bovendrijven. “Vorig jaar hebben we veel last gehad van blauwalg in
de vijver en ook dit jaar leek het weer
fout te gaan. We hadden weer blauwalg op het water zitten eerder dit jaar,
maar tot onze verbazing was het van
de ene op de andere dag verdwenen.
Geen idee hoe dat kan.”
Het water in De Donk ziet er weer
goed uit, zegt Ruud. “Er mag gewoon
gevist worden. Het enige probleem
wat we nu nog hebben, is het feit
dat het waterpeil vijftig centimeter
gedaald is. We zijn nu met het bestuur
al aan het kijken naar de mogelijkheid
om een put te slaan bij de vijver voor
de aanvoer van water. Maar daar moet
nog veel voor onderzocht worden.
Dat staat nog in de kinderschoenen.”
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De Berckt in Baarlo

Golfen op een bruine baan
Voor sporten was het de afgelopen weken eigenlijk veel te heet. Niet alleen de sporters hadden het met
de temperaturen zwaar, ook de ondergrond had nogal wat te lijden. Zo ook golfbaan De Berckt in Baarlo.
Normaal is de baan een oase van groen, maar door de droogte bleef er een bruine vlakte over.
Alles sproeien was nogal een
werk geweest, dus de golfbaan hield
alleen de greens en de afslagplekken
goed bij. “De fairways kregen geen
water, maar die zijn na enkele goede
regenbuien weer helemaal groen”,
laat Mark Schreurs, manager van de
golfbaan weten. Door de hitte was

het vaak ook niet heel druk op de baan.

Verdwaalde golfers
“Overdag was het gewoon te
warm. Er kwamen wel wat verdwaalde golfers een balletje slaan,
maar als dat er drie per dag waren,
was het veel. Je zag wel dat ‘s och-

tends om 06.00 uur al golfers op de
baan rondliepen en ook ‘s avonds was
het vrij druk. De spelers vermeden de
hitte. Overdag draaiden we een
slechte omzet in het clubhuis, aangezien er ook geen golfers waren.
Dat gaan we wel merken in de omzet
van dit jaar.”

Ochtenden en avonden wel goed

Hitte zorgde voor rustige middagen
in de horeca
De langdurige hitte zorgde bij veel horecazaken voor een topomzet. De klanten kwamen echter al vroeg of pas
later op de middag. In de tussenliggende periode, het heetste moment van de dag met af en toe wel 35 graden
op de thermometer, werd de verkoeling opgezocht bij bijvoorbeeld het zwembad of gewoon thuis. Toch hebben
de horeca-eigenaars weinig te klagen, zo laten ze weten.

Bij de Moviequiz XXL van Momus en Spek en Bonen
was het in de avonduren druk (Foto: DOK6 Horeca)
Bij de lunchrooms Da Kepèllo en
Mr. & Mrs. in Panningen zagen ze ook
een gebrek aan middagklanten.
Al werd dat volgens eigenaar Jo Vaes

ruimschoots goedgemaakt door de
ochtend- en avondklanten. “Je merkte
dat de mensen, zeker bij Mr. & Mrs.,
langer bleven zitten. En bij Da Kepèllo

is het juist dat de mensen eerder
kwamen voor een lunch. Dat zijn dan
bijvoorbeeld campinggasten die
boodschappen kwamen doen of een

fietstochtje hadden gemaakt. Daarna
gingen ze terug naar de camping om
aan het zwembad te zitten. Een temperatuur van zo’n 25 graden was misschien beter geweest, maar ik klaag
niet. We draaien een topseizoen.”
Hetzelfde patroon ziet Lucas
Peeters van café Momus uit
Panningen. Het maakt het voor de
planning wel een stuk makkelijker.
“In het begin van het seizoen was het
moeilijker inschatten, omdat mensen
toen wilden profiteren van het mooie
weer en massaal gingen barbecueën
en zwemmen. Ik denk dat ze er later
op uitgekeken waren, want het terras zat de laatste tijd ‘s avonds vol.
Qua personeel hoefden we in de middag weinig in te plannen en zetten
we er ‘s avonds wat extra man bij.”
Peeters is blij met het goede weer.
“We draaiden ‘s middags misschien
minder, maar dat werd in de avonduren ruimschoots goedgemaakt.
Vorig jaar vielen verschillende openluchtbioscopen en muzikale optredens
in het water en die zijn tot nu toe allemaal gewoon door kunnen gaan.”
Bij restaurant De Heere van Meijel
zijn ook verscheidene opties tot dagrecreatie te boeken. Ze merkten in de
boekingen weinig van het hete weer.
“Het is juist fijn om in de hitte op een
e-Chopper of snorfiets rond te rijden”,
laat een medewerkster van De Heere

van Meijel weten. “Dan heb je nog
een lekker fris windje en kun je door
de bossen rijden voor de verkoeling.”
Het restaurant draaide ook nog steeds
prima. “Ik kan niet zeggen dat er minder mensen kwamen. Ze wilden wel
allemaal op het terras in de schaduw
zitten, maar dat gaat bij ons prima.”

Piekmomenten
bij ijssalon
Als je aan één horecazaak moet
denken die goed loopt met extreem
warme weer, dan komt snel een
ijssalon naar boven. Bij Clevers in
Kessel hadden ze dan ook profijt
van de hitte. “Al was het ook bij
ons ‘s middags niet druk”, vertelt
eigenaar Ruud Megens. “De klanten zochten toch de koelte van de
ochtend en avond op. Er stonden
soms zelfs al mensen om 09.30 uur
voor de deur, terwijl we pas een uur
later open gaan.” Zo rond 20.00 uur
was de toeloop van klanten enorm,
vertelt Megens. “Volgens mij sprong
iedereen rond die tijd op de fiets
om lekker een rondje te maken.
Dan stopten ze vaak bij ons en dat
merkten we. Dat was echt een piekmoment. We kijken altijd naar het
hele jaar om te zien of we een goed
seizoen hebben gedraaid, maar tot
nu toe gaat het heel goed.”

Kunstevenement afgelast

Warmte zet streep door Kunst op Straat
Het kunstevenement Kunst op Straat, dat eigenlijk op zaterdag 4 augustus zou plaatsvinden, werd vanwege
de hitte afgelast. In plaats van kraampjes vol met kunstwerken, bleef het centrum van Panningen leeg op de
zaterdag. De organisatie besloot tot het afgelasten na een belrondje langs de kunstenaars.
De kunstenaars hadden zich van
tevoren aangemeld om naar het
evenement te komen. Toen de
organisatie van Kunst op Straat
Panningen in het begin van de week
een belrondje langs de aangemelde
personen maakte, kwam ze tot de
conclusie dat veel van de kunstenaars liever thuis wilden blijven.
“Een derde gaf aan de temperatuur

te hoog te vinden om naar de kunstmarkt te komen. Toen was het voor
ons duidelijk dat we het niet door
konden laten gaan”, vertelt Guus
Wokke van de organisatie.
De kunstmarkt zou door de afmeldingen ernstig klein worden, vertelt
Wokke. “Vanwege de hitte zou het
aantal bezoekers ook nog vrij laag zijn,
verwachtten we, en dan houd je geen

markt meer over.” De Jaarmarkt in
Meijel die plaatsvond op vrijdag 26 juli
kende hetzelfde probleem. De organisatie daar gaf aan dat verschillende marktlieden verstek lieten gaan vanwege de
ongekend hoge temperatuur van 36
graden. Desondanks wist de Meijelse
markt nog 4.500 bezoekers te trekken.
Piet Ebisch, markt- en kermismeester, merkt ook dat de hitte

invloed heeft op de bezoekersaantallen. “Bij de weekmarkt in Panningen
valt het nog mee. Het is wat eerder
druk en de markthouders zijn een uur
eerder gestopt, maar dat is te overzien. De kermissen hebben er meer
last van. Bij de kermis in Panningen
was het ‘s middags rustig en ik weet
dat Uden, toch een grote kermis,
overdag weinig bezoekers heeft.
Ouders gaan ‘s middags lekker zwemmen met de kinderen en minder snel
naar de markt of kermis.”
De markt in Meijel en de

Panningse kermis gingen echter nog tot in de avonduren door.
De Panningse kunstmarkt was
gepland van 11.00 tot 17.00 uur.
“Om 11.00 uur is het al hartstikke
warm”, aldus Wokke. “Er is op de
Markt weinig schaduw, dus de kunstenaars zouden de hele dag in de
zon moeten staan. Dat is niet verantwoord. Daarom is dit jaar niet doorgegaan en hopen we dat we volgend
jaar een iets minder hete zomer
krijgen en dan gaan we het gewoon
opnieuw proberen.”
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de bomen komen uit de grond
en uit hun stam de twijgen
en ied’reen vindt het heel gewoon
dat zij weer bladeren krijgen
we zien ze vallen op de grond
en dan opnieuw weer groeien
zo heeft de aarde ons geleerd
dat ál wat sterft zal bloeien
Met groot verdriet, maar ook vervuld van ontelbare
herinneringen, delen wij u mee dat na een mooi leven, van ons
afscheid heeft genomen, mijn man, onze pap en opa

Willy Winkelmolen
echtgenoot van

Tiny Meevis
* Neerkant, 13 april 1949

† Eindhoven, 6 augustus 2018

Meijel: Tiny Winkelmolen - Meevis
Meijel: Nicol en Frank
Hieke, Pleun
Venlo: Daisy en Max
Sean, Colin

Te Koop: half rijpe soepbonen,
in Grashoek info tel.: 06 46 44 37 76.
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.

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

Pedicure aan huis.
Bel voor informatie of een afspraak
Petra Vossen tel.: 077 462 22 04.
Nieuwe oogst appels, peren en
pruimen vanaf nu verkrijgbaar bij
Fruitbedrijf Kessels, Beekstraat 70,
Panningen
Gevraagd
hulp in de huishouding voor 3 uur p.w.
in Meijel. Tel. 077 369 05 43.
Voor groenteplanten, o.a. winterprei,
aardbeienplanten, klein fruit en
fruitbomen naar Thijs Huys, Langstraat
64 Horst-Hegelsom, tel. 077 398 35 52.
Appels Nieuwe oogst appels peren
pruimen fruitbedrijf j v horen
kanaalstraat 56 beringe
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.hallopeelenmaas.nl
klik rechts op de pagina op ‘zoekertjes’.
Via het formulier ‘zelf uw advertentie
hier plaatsen’, kunt u uw tekst opgeven en meteen de kosten voldoen.

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

Familie Winkelmolen
Familie Meevis
Familie Winkelmolen
Pastoor Woutersstraat 24, 5768 CN Meijel

Fien Bos
Uitvaartzorg

De afscheidsdienst wordt gehouden op vrijdag 10 augustus
om 11.00 uur in gemeenschapshuis D’n Binger,
Alexanderplein 2 te Meijel.

samen zorgen voor
een persoonlijk afscheid

Later op de dag zal het gezin Willy begeleiden
naar het crematorium.

www.fienbosuitvaartzorg.nl

Handelstraat 17 5961 PV Horst 085 07 11 090 bezorgservice@garcon.nl

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

Willy is opgebaard in Rouwcentrum van den Boom,
Tomveld 1 te Meijel.
U kunt persoonlijk afscheid van hem nemen
op donderdag 9 augustus van 19.00 - 20.00 uur

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

In vrede is van ons heengegaan

Jo Dings

Computerproblemen?
Uw pc veilig en als nieuw:
herinstallatie € 165,- all-in.
Karel Heines Baarlo. Verdere info &
tips: karelheines.nl. 06 50 96 29 15.

* Kessel, 11 maart 1933
† Panningen, 4 augustus 2018
55 Jaar in liefde verbonden met

Mia Dings-Rijs
Allerliefste papa, schoonvader en opa van
Helma en Wim
Willem
Sjoerd
Roos

Correspondentieadres: Familie Dings,
p/a Loosteeg 19a, 5981 NJ Panningen
We nemen in besloten kring afscheid van Jo.

PUZZEL

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

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

Sudoku

Marjo †
Familie Dings
Familie Rijs

Aandacht,
rust, tijd én....
betaalbaarheid

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.
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Kitty en Twan: 077-3512798

uitvaartverzorgingtwanschreurs.nl

Heel veel dank aan de medewerkers van Groene Kruis
Thuiszorg team Helden, dokter van Kemenade, Elma, Yvette
en zorgteam Piushof 85 B2.
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Aardappelen.
Wij bezorgen onze eigen geteelde
nieuwe aardappelen (Frieslanders)
gratis bij u thuis. Min. 5 kg. Absoluut
de lekkerste. Tevens uien te koop.
Tel. 077 307 88 53.
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www.janssenuitvaart.nl
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tel. 077-3078642
Panningen

Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.

1

Zorgzaam & betrokken
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.hallopeelenmaas.nl
klik rechts op de pagina op ‘zoekertjes’.
Via het formulier ‘zelf uw advertentie
hier plaatsen’, kunt u uw tekst opgeven en meteen de kosten voldoen.

Witte Kaketoe vermist (Ducorps)
weggevlogen Scheresweg Baarlo.
Heeft u informatie neemt u dan
alstublieft contact op met mij,
tel.: 06 82 00 98 66.
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23-jarige Roggelnaar Rob Cox neemt zaak over

Restaurant De Tafelaer in Panningen
wordt E11F
De horecadroom van Roggelnaar Rob Cox komt op zijn 23e al uit: vanaf september is hij de eigenaar van zijn
eigen restaurant in Panningen. Hij neemt restaurant De Tafelaer over van de huidige eigenaren Gerard en Els
Ramakers. De mediterraanse sfeer die de zaak nu heeft, maakt bij E11F plaats voor een moderne inrichting en
kaart. In oktober wil Cox opengaan.

De Tafelaer voorbij, het restaurant
van Gerard (58) en Els (55) Ramakers
aan de Raadhuisstraat in Panningen.
Die vonden het na 14 jaar goed
geweest en zochten een opvolger.
Rob trok de stoute schoenen aan en
besloot gewoon te gaan informeren.
“Ik heb toen een paar fijne gesprekken
gehad met Gerard en Els. Daarna
droomde Linda met mij mee. Zij is
ook degene geweest die de naam
heeft bedacht: E11F, ofwel ‘elluf’ in
het dialect. Een verwijzing naar het
huisnummer van het restaurant, maar
daarnaast ‘bekt’ het ook gewoon
lekker. Daar waren we toen al uit,
terwijl er nog niks officieel was.”
Enkele weken geleden was het rond:
in september neemt Rob de zaak over.

Meekijken bij
kokende moeder

Zwembad Kessel

Tienduizend
bezoekers
Liefst tienduizend bezoekers passeerden de afgelopen maanden
de toegangspoort van Zwembad Kessel. De enorme toeloop heeft
uiteraard te maken met het warme weer dat Nederland lange tijd in
de greep hield. Kacper Biernacki werd op woensdag 1 augustus de
tienduizendste bezoeker van het jaar.

Zijn ondernemersavontuur begon
met een spontane zoekactie op
internet. “De droom om een eigen
zaak te runnen, heb ik altijd gehad”,
vertelt de 23-jarige Roggelnaar.
“Samen met mijn vriendin Linda
Lormans uit Koningslust besloot ik
eens rond te kijken om te zien wat
er voor horecazaken te koop of te
huur zijn. Puur uit nieuwsgierigheid.”
Tijdens die zoektocht kwam

De uit Roggel afkomstige Rob
begon als afwasser in de horeca
toen hij op de middelbare school zat.
“Daar keek ik regelmatig mee als de
koks aan het werk waren”, vertelt
hij. “Zo is die liefde voor koken en de
wens om kok te worden ontstaan.
Ik keek al van jongs af aan mee met
mijn moeder en ging toen ik ouder
werd zelf aan de slag.” Na het vmbo
ging Rob naar de hotelschool waar hij
leerde voor zelfstandig werkend kok.
“Toen ik die opleiding af had, vond ik
niet dat ik al klaar was. Daarom ben ik
gaan leren voor gespecialiseerd kok,
waar ik ook les kreeg in patisserie,
brood en banket en leerde over
ondernemerschap en leidinggeven.”
Daarna werkte Rob als leerling bij

restaurant De Neerhof in Kessel (nu
Baron Frits), en bij restaurants in
Roermond, Haelen en Heythuysen.
“Maar de wens om een eigen zaak te
openen, bleef ik houden”, aldus Rob.
“Mijn gevoel zei dat ik er klaar voor
was. Daarom ben ik eens rond gaan
kijken en heb ik uiteindelijk de stoute
schoenen aangetrokken.”

Eigen visie op
lekker eten delen
Van kok naar eigenaar van een
zaak én chef-kok is een grote stap,
beaamt Rob. “Maar ik ben jong en heb
genoeg energie om dit te gaan doen.
Nu ben ik bezig met al het papierwerk
regelen en contacten leggen, want
er komt een hoop kijken bij het
overnemen van een zaak. Ik ben
vooral enorm enthousiast dat ik straks
mijn eigen visie op lekker eten met
gasten kan delen.” E11F wordt een
heel andere zaak dan De Tafelaer of
andere restaurants in de omgeving,
zegt Rob. “Het interieur wordt frisser
en wat moderner en ook de voorgevel
krijgt een nieuwe uitstraling. Qua eten
wordt het toegankelijk, lekker en
creatief met verschillende texturen en
smaken die bij elkaar passen, zowel
voor lunch als diner.” Robs moeder is
patissier en zorgt voor de zoetigheden
die bij de koffie en als dessert worden
geserveerd. “Ik hoop een leuke zaak
neer te zetten, waar mensen uit Peel
en Maas en daarbuiten graag komen”,
aldus Rob. “Maar mijn motto is niet
voor niets ‘Belaef ‘t zelf’.” Zijn vriendin
Linda voegt toe: “We gaan ook niet
voor een 10, maar voor een 11.”

Chip in armband

Digitaal trainen
bij Sportcenter Balance
Sportcenter Balance in Panningen begint binnenkort met een trainingsconcept dat nieuw is in de regio.
Dankzij een chip in een armband van een persoon weten alle sporttoestellen hoe ze zich moeten instellen zodra
die persoon wil gaan trainen bij een bepaald toestel. Het concept heet eGym Cirkel.
Gegevens als toestelinstellingen,
trainingsschema, krachttesten en trainingsresultaten worden automatisch
opgeslagen op de armband. Volgens

TeAangeboden
Huur
Zwembad Kessel heeft met de
tienduizend bezoekers dit jaar al
meer bezoekers getrokken dan in
andere jaren op het eind van het
seizoen. Kacper had het geluk
precies op het juiste moment het

zwembad binnen te komen. Hij werd
verrast met een tegoedbon van
ijssalon Clevers in Kessel.
Het zwembad is nog tot ongeveer, mits het weer het toelaat,
begin september geopend.

• Woonhuis in het
buitengebied
• Per 1 September
Beschikbaar
• Baarloseweg, HELDEN
Informatie: 06-51989098

het sportcenter wordt de training een
stuk efficiënter dankzij de digitale
informatie en hoeft die nog maar een
halfuur te duren. Via een persoonlijk

display zijn daarnaast trainingsinstructies te zien. Op zondag 12 augustus
kan er bij de open dag kennis gemaakt
worden met het nieuwe concept.

OVERKAPPINGEN
ROLLUIKEN • ZONWERING

077 307 92 30 - WWW.JOSKNAPENZONWERING.NL
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15 VRAGEN

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Cateau Hermans
12 jaar
Helden
het Bouwens

Wat verwacht je van de middelbare
school?
Ik verwacht dat ik vele leuke tijden
zal hebben en ook wel nieuwe vrienden zal maken. Maar ook zal het wel
zo zijn dat ik meer huiswerk en meer
toetsen ga krijgen als ik eenmaal op
het Bouwens zit. Dat is natuurlijk minder leuk aan de middelbare school.

Wat is het belangrijkste advies dat
je ooit hebt gekregen?
Dat ik altijd mezelf moet blijven en me
niet moet laten beïnvloeden door wat
andere mensen over me zeggen of
denken. Dat is het belangrijkste advies
dat ik kreeg.
Wat is je favoriete plek op de wereld?
Ik denk toch wel dat ik het liefst in
Frankrijk ben. Het liefst op een camping, want daar kom ik vaak helemaal tot rust. Ook vind ik de bergen in
Frankrijk heel erg mooi om te zien en
vind ik het gaaf om ze tot het puntje te

Hadé Collection
VOOR SFEER IN HUIS

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

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

www.hadecollection.nl

aan
Cateau Hermans

beklimmen. Op de toppen van bergen
zie je vaak hele mooie uitzichten en je
kunt daar ook goed tot rust komen.
Hoe zouden jouw vrienden en
familie je beschrijven?
Ik denk dat ze me heel erg eigenwijs
vinden. Ook denk ik dat ze zouden
zeggen dat ik vaak nieuwsgierig ben.
Waar zie je jezelf over 15 jaar?
Ik zie mezelf over 15 jaar een eigen
huis hebben, met een leuke vriend en
een goede baan.
Wat maakt iemand een goede
vriend(in)?

Iemand is een goede vriendin als je
me helpt met de dingen die niet goed
gaan. Dat je er altijd voor me kan zijn
als er iets is. Ook vind ik het belangrijk dat we geheimen kunnen delen en
dat ze tussen ons blijven en dus niet
doorverteld worden. Maar het allerbelangrijkste aan een goede vriend
of vriendin is dat we gewoon veel lol
met elkaar kunnen hebben.
Als je een vak mocht kiezen dat je
nooit meer zou hoeven volgen,
welk vak zou dat dan zijn?
Ik zou geschiedenis echt nooit meer
willen volgen, omdat ik niet snap
waarom we iets zouden moeten
weten als het toch al heel lang geleden is gebeurd.
Wat heb je liever, in de zomer een
zwembad in de tuin of in de winter
een schaatsbaan?
Ik zou het liefst in de winter een
schaatsbaan willen hebben. Ik vind
schaatsen best leuk en een zwembad
hebben we nu al in onze tuin.
Wat is je slechtste gewoonte?
Dat ik best vaak eigenwijs ben.
Dan heb ik meestal ook mijn eigen
willetje. Daar ergeren sommige mensen zich aan bij mij.
Waar ben je het meest trots op?
Ik ben het meest trots op wie ik nu
ben en wat mijn familie en ik hebben
bereikt.
Ga je liever met de auto of met de
fiets?
Dan kies ik voor liever met de auto,
omdat dat veel sneller is. Met sommige weersomstandigheden is het
gevaarlijker of minder fijn als je met
de fiets gaat. Als het regent kun je bijvoorbeeld beter in de auto zitten, dan
doorweekt worden op de fiets.
Wat is het verst weg waar je bent
geweest?
Het verste waar ik ooit naartoe ben
gegaan is Rome in Italië. Ik houd niet
zo van lang reizen. Dichtbij zijn ook
genoeg mooie plekken om te bezichtigen, vind ik.
Waar wil je nog naartoe gaan?
Ik zou wel een keer naar het eiland
Ibiza willen gaan. Want daar krijg je
echt een zomers gevoel. De zee lijkt
me daar ook heel mooi en helder.
Wat is je favoriete seizoen?
Mijn favoriete seizoen is de zomer.
Want in de zomer kun je lekker zwemmen en in de zon liggen, omdat het
dan lekker warm is.
Wat doe je graag in je vrije tijd?
Ik ga graag met vriendinnen of vrienden iets leuks doen, want dat is altijd
wel gezellig. Maar ook zeg ik geen
nee tegen lekker chillen op de bank en
Netflix kijken.

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

Hittegolf
De eerste drie weken van
de vakantie ben ik met mijn
ouders naar Italië geweest en
daarna nog naar Frankrijk.
Toen we terug in Nederland
waren en uit de auto stapten,
overviel de hitte ons. Hier in
Nederland was het 34 graden,
terwijl het in Italië constant
27 graden was.
Gemiddeld is er eens in de
vijf jaar een hittegolf, echter is
er op het moment een tweede
hittegolf bezig van deze zomer.
De laatste keer dat dit gebeurde
was in 2006. Wanneer er op de
Bilt meer dan vijf dagen achter
elkaar een temperatuur van
boven de 25 graden wordt
gemeten, is er sprake van een
hittegolf (NOS).
Persoonlijk houd ik meer
van koude temperaturen dan
van warme, dus deze hitte is
voor mij net iets te onprettig.
Natuurlijk heb ik er niet zoveel
last van als anderen, denk
bijvoorbeeld aan ouderen,
mensen in de bouw of mensen
die geen koeling of airconditioning hebben. Vorige week was
er zelfs een hitteplan gemaakt,
om mensen beter met de hitte
om te laten gaan. Persoonlijk
vind ik het fijn om met warm
weer binnen te blijven, omdat
het koeler is dan buiten.
Ook merk ik dat ik door de hitte
minder eet en meer drink.
De afgelopen week is er ook
een waarschuwing voor watertekort in het nieuws gekomen.
Aan boeren werd gevraagd om
het land minder te besproeien.
Ook aan mensen thuis werd
gevraagd of ze meer aan het
waterverbruik wilden denken,
zoals de kraan aan laten staan
of lang douchen vermijden.
Hopelijk maken we dit niet
vaker mee, want natuurlijk is
een zomer veel leuker als je je
geen zorgen hoeft te maken om
de hitte. Gelukkig is er gemeld
dat de temperaturen af gaan
nemen, dus hopelijk kunnen we
volgende week weer gewoon
buiten zitten.
Lique
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Bespreking poll week 30

Het landelijke hitteplan is overdreven
Voldoende drinken, zorgen voor verkoeling en extra letten op mensen in
onze omgeving die hulp kunnen gebruiken of minder goed tegen de warmte
kunnen, zoals ouderen. Het stond allemaal in het Nationaal Hitteplan dat
maandag 23 juli door het RIVM werd ingesteld vanwege het enorm warme
weer die week. Een kleine meerderheid van de stemmers op onze poll van
twee weken geleden, vindt het hitteplan nogal overdreven. GJA Vaessen uit
Maasbree vindt het zelfs zwaar overdreven, zo zei hij op onze website. “Het is

je reinste betutteling. De zeven hittetips van het RIVM, die ieder jaar terugkomen, kan een kind nog bedenken. Ik heb ook nog een tip. Doe geen winterjas
aan en zet geen ijsmuts op.” Ook op Facebook waren overwegend de meeste
stemmers het met de stelling eens. Moeten we ons in Nederland in een officieel hitteplan laten vertellen hoe we ons moeten gedragen op hete dagen?
We zijn in Nederland van het gezonde, boerenverstand. Dan moet dat met
zulk weer toch ook lukken.

Postzegels horen juist goedkoper te worden
eens/oneens > www.hallopeelenmaas.nl

De Autoriteit Consument & Markt maakte onlangs bekend dat PostNL de
tarieven voor postzegels in 2019 met 14,2 procent mag verhogen. De afgelopen jaren had PostNL een speelruimte van ongeveer 8 procent om de
tarieven te verhogen en maakte daar ook bijna volledig gebruik van. Op het
moment kost een postzegel 83 eurocent, terwijl deze in 2012 nog 50 eurocent koste. Als reden hiervoor wordt genoemd het teruglopende aantal brieven dat verstuurd wordt. Tegenwoordig zijn dat nog acht miljoen brieven
tegenover 20 miljoen tien jaar geleden. Naarmate dit aantal lager wordt,
mogen de tarieven hoger zijn. Klinkt logisch, want tegenwoordig zijn er
gemakkelijkere manieren zoals e-mails. Wie verstuurt er tegenwoordig nog
daadwerkelijk een brief? Met de verzending van brieven wordt iets in stand
gehouden dat eigenlijk niet meer van deze tijd is. Die kosten moeten ergens

van betaald worden en op deze manier draagt de eindgebruiker ook zijn
steentje bij.
Aan de andere kant wordt het daardoor steeds minder aantrekkelijk om
een brief of een kaartje te sturen. Het zou jammer zijn als brieven en postbodes helemaal uit het straatbeeld verdwijnen. Door postzegels goedkoper te
maken kun je dit in stand houden. Handgeschreven brieven en kaarten zijn
eigenlijk net dat laatste beetje persoonlijke contact wat we nog over hebben
in een tijd waar alles digitaal is. Dat hoeft ook niet elke week te zijn, maar
een handgeschreven kaart voor een verjaardag doet toch net iets meer dan
een birthday e-card of zelfs een appje. Het is die extra lading attentie die
hiermee gepaard gaat, waarmee we ons toch verbonden met elkaar voelen.
Postzegels horen juist goedkoper te worden. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 31) > Vier wijkagenten voor Peel en Maas is te weinig > eens 60% oneens 40%

Nieuwe
inzichten
Nu ik weer thuis op de
bank zit, terug in de vaste
regelmaat van het normale
leven, lijkt het onwerkelijk
hoeveel ik de afgelopen
weken heb meegemaakt.
In bijna een maand tijd heb ik
zoveel herinneringen
gespaard, dat ik er ook alweer
tientallen vergeten ben.
Sri Lanka gaf me zoveel meer
dan ik ooit verwacht had.
Keer op keer, op een verlaten
strand, op een enorme hoge rots,
tussen de wilde apen of bij een
overweldigend uitzicht, dacht ik:
dit kan niet meer beter. En toch
werd het beter, diezelfde keer op
keer. Niet alleen door wat het
land zelf te bieden had, maar
voornamelijk door de nieuwe
ervaringen die het reizen mij
bood. Door het zien van een
andere cultuur, te spreken met
mensen die op een eigen manier
leven terwijl ze in hun basisbehoeften nauwelijks voorzien zijn,
werd ik weer even met beide
beentjes op de grond gezet.
Wat heb ik het toch goed in ons
strak-geregelde Nederland.
Ik leerde steeds makkelijker
contact te leggen met wildvreemden, vriendschappen te
sluiten en samen herinneringen
te maken. Ik zag de natuur in
volle glorie, werd overvallen
door de grootsheid van de
wereld die, ondanks onze immer
groeiende maatschappij, onverschillig en trots zichzelf blijft.
Ik leerde hoe fijn het is om niet
in een dagelijks ritme te leven,
maar te kijken van dag tot dag.
Soms zelfs een halve dag.
De morgen bracht altijd iets
nieuws, en dat beviel me wel.
Hoopvol om deze gevoelens een
beetje vast te houden, scroll ik
nu dus veel te vaak door mijn
foto’s op mijn telefoon.
Nagenietend, maar tegelijkertijd
beseffend dat ik deze ervaringen
meeneem, maar hier niet eigen
kan maken. Niet hier, in mijn
strak-geregelde Nederland, in
mijn vaste regelmaat en ‘normale leven’. Ik begrijp nu pas
waarom reizen zo verslavend is.
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Bermbeheer Peel en Maas
Het nieuwe bermbeheer is nu bijna een jaar geleden ingevoerd. Na de
voorjaarsevaluatie, onder andere met het IVN, maaien we als gemeente nog minder. De
ingezaaide overhoeken en bermen staan nu in bloei en de vlinders en andere insecten
maken er gretig gebruik van.

Augustus en september 2018

Aangepaste dienstverlening
De balies Burgerzaken*, Werk en Inkomen, Zorg en Ondersteuning en de balies
Vergunningen, Toezicht en Handhaving zijn op vrijdag 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).

We zien nog steeds dat er gazons gemaaid worden en dat is erg jammer. De berm met haar
kruiden en andere begroeiing is van belang voor de biodiversiteit en voor de fauna die hier
beschutting zoekt. Nogmaals vragen wij als gemeente aan u als inwoner om hulp: help ons
om de mooie kruidenrijke bermen te behouden door NIETS te doen. Laat de berm de berm
zijn en maak er geen gazon van.
Zomerdroom bermen
Ik fiets s’ochtends langs de bloemrijke randen in Peel en Maas en sta versteld van de mooie
kleuren (en dat ondanks de droogte). Morgen ga ik met mijn peuter de verschillende bloemen
die in de berm in bloei staan tellen.
Hoe kunnen we dat bereiken?
Eigenlijk heel gemakkelijk. U hoeft namelijk niets doen! Door de bermen niet te maaien, geeft
u de natuur een kans. Jonge dieren zoals patrijzen, kwartels zoeken beschutting en voedsel.
Ook de jonge kleine vogeltjes zoals de roodborsttapuiten, geelgorzen vinden hier voedsel.
Vlinders en bijen hebben bloemen nodig om te leven.

Bibliotheek
De bibliotheek is normaal geopend van 08.30 uur tot 17.00 uur.

Stichting Taxus Taxi heeft
doelstelling 2018 bijgesteld
Op 4 juni is de inzameling van taxussnoeisel weer van start gegaan. De éénjarige
twijgjes van deze groene heester, worden gebruikt voor de kanker remmende
medicijnen Paclitaxel en Docetaxel. Stichting Taxus Taxi die de inzameling van het
snoeisel verzorgd, zegt een mooie start van het seizoen te hebben gehad. Tot op heden
werd er voldoende snoeisel ingezameld voor de productie van 1.700 chemotherapieën.
Door een toename in de vraag naar het product heeft taxus taxi het doel bijgesteld van
2.700 naar 3.500 behandelingen.

Wist u dat?
• Houd uw hond aan de lijn, zodat ze jonge dieren niet kunnen opjagen;
• Geniet van het dagelijks ommetje, de zonsondergang en van de mooie kleuren;
• Iedere kern in Peel en Maas heeft eigen ommetjes (korte wandelingen rondom de kern)
gemaakt voor de eigen inwoners;
• Het heeft dit voorjaar zo weinig geregend dat zelf de natte laagtes voor een groot deel droog
staan. Fijn om met droge voeten te inventariseren, ook al kan de natuur wel wat water
gebruiken. Toch stonden veel planten in bloei zoals het knoopkruid en de grote ratelaar.
Tuintips
• Laat de natuur haar gang gaan. Bomen en planten kunnen veel hebben en regelen ook hun
waterhuishouding bij droogte;
• Van de regentonnen kun je nu veel plezier hebben. Je kunt de opgevangen neerslag van
afdakjes, schuren en kassen gebruiken. Het ‘levert’ gratis water op dat ook nog eens op de
goede buitentemperatuur is (kraanwater is voor veel planten aan de koude kant).

Gemeente Peel en Maas
feliciteert Danny Flipsen met het
behaalde wereldkampioenschap
zoetwatervissen.
Op 5 augustus behaalde
Team Holland U25 in het
italiaanse Novi di Modena
het Wereldkampioenschap.

Ondanks de voorspoedige start, hebben de aanhoudende droogte en het warme weer, ook
zijn weerslag op het enthousiasme van de mensen om te tuinieren. Dit is bij de stichting goed
te merken. Aan het begin van het seizoen stond de telefoon roodgloeiend en maakte deze
overuren. Met de komst van de warme dagen was dit snel bekoeld.
Snoeisel aanbieden
Snoeisel is aan de stichting aan te bieden vanaf één volle kruiwagen of half gevulde Taxus
Taxi Tas. De inzameling loopt dit jaar zeker nog tot en met eind augustus. Na die tijd is de kans
groot dat de hoeveelheid werkzame stof in de plant dusdanig afneemt, dat het niet langer
bruikbaar is. Houdt voor de exacte einddatum van de Taxus Taxi Actie 2018 de website of
sociale media van de stichting in de gaten. Voor het indienen van een ophaal verzoek kunt u
terecht op www.taxustaxi.nl/afspraak. Ook vindt u hier de uitgiftepunten van de Taxus Taxi
Tassen van de gemeente en Welkoop.
Deelnemen zonder taxushaag
Ook zonder taxushaag kunt u bijdragen in de strijd tegen kanker. Nog lang niet iedereen
is bekend met de inzameling van het snoeisel. Mond tot mond is een van de belangrijkste
middelen om de bekendheid te vergroten. Breng daarom het onderwerp ook eens ter sprake
tijdens een gesprekje met de buurman of als weetje op een verjaardag van de familie.
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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

Gevonden en verloren
voorwerpen Peel en Maas
Heeft u een voorwerp in Peel en Maas gevonden waarvan u
niet weet wie de eigenaar is?
Meld het dan via www.verlorenofgevonden.nl of via
www.peelenmaas.nl, waar een directe link staat naar
gevonden en verloren voorwerpen in Peel en Maas.
Als digitaal melden van een voorwerp voor u niet mogelijk
is, kunt u bij het Klant Contact Centrum van de gemeente
hulp krijgen bij het digitaal invullen. U kunt het voorwerp
vervolgens thuis bewaren of inleveren in het Huis van de
Gemeente. Voor meer informatie: www.peelenmaas.nl

Wegwerkzaamheden
Ninnesweg en
W. van Hornestraat
Kijk op www.peelenmaas.nl voor meer informatie
of download de Omgevingsapp

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

De Kaupman onder de boompjes
Even een zogenaamde zomercolumn, want zware zaken staan in de
zomervakantie voorlopig geparkeerd. Sinds ik raadslid ben, word ik
regelmatig aangesproken over het winkelplein de Kaupman in Helden.
Zelf ben ik daarom ook eens gericht vragen aan het winkelend publiek
gaan stellen hoe men aankijkt tegen een aantrekkelijke en meer functionele Kaupman.
De bewoners van ‘Dörp’ zien graag
meer winkels en meer aantrekkelijkheid. Dat is natuurlijk ook belangrijk
om de huidige winkels levensvatbaar
te houden. Iedereen is per slot van
rekening ingenomen met de winkels,

vooral voor de eerste levensbehoeften
en de sociale contacten.
Het Dörper Overleg doet met de
centrumvisie geweldig werk om het
hele dorpshart van Helden tegen het
licht te houden en hiervoor aandacht

te vragen bij de gemeente. Het kost
gewoon tijd en veel communicatie
met eigenaren, gemeente, maar ook
naar de ondernemers en inwoners toe
om meningen en wensen te realiseren. Toch zijn er ook kansen om met
kleine en snelle investeringen de
Kaupman meer aantrekkelijkheid te
geven. Daarom een zomers pleidooi
voor veel groen rondom het binnenplein van de Kaupman.
Tientallen leilindes zullen een
prachtig effect op de beleving en

verkoeling van de sterk versteende
omgeving hebben, dat weet ik zeker.
Kijk naar het dorpsplein in Grathem.
Er valt geen enkele parkeerplek door
weg. De Kaupman onder de boompjes,
als u dat een aardig idee vindt, dan
wil ik mijn fractie Lokaal Peel&Maas
vragen om mij hierin te steunen.
Tijdens de begrotingsbehandeling
hoop ik dan collega-partijen hiervoor
ook enthousiast te krijgen.
Joep Hermans
raadslid Lokaal Peel&Maas

Wij zijn op zoek naar:

De werkgever voor bouw
en technisch personeel

• metselaars • bouwtimmerman
• tig-lasser • monteur machines (E & W)
• goede verdiensten
• doorgroeimogelijkheden en opleidingen

• aanbod op maat
• een bedrijf met fijne collega’s

Energiestraat 2c • 5961 PT Horst • Tel. 077 398 00 66 • info@werk-plek.nl • www.werk-plek.nl
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De Greune Blèdjes onderhouden Plattelandshoés

Vrijwillig tuinieren voor
de hospice-cliënten

Het is voor de tuinbezitters in de gemeente moeilijk om alles netjes groen en levend te houden met het
droge weer. Zeker als je daarnaast ook nog een ander hofje verzorgt. Voor de zeven leden van tuinploeg
De Greune Blèdjes betekent het droge weer aanpoten. Zij houden namelijk het groen rondom het hospice en
verblijfhuis Plattelandshoés in Panningen bij.

Atletiek Helden

Voorbereiden op
Venloop
Speciaal ter voorbereiding op de Venloop kun je bij Atletiek Helden
in september starten met voorbereidende trainingen tot aan de
Venloop. De veertiende editie van de Venloop vindt plaats op zondag
31 maart 2019.
De inschrijvingen voor de Venloop
gingen weer hard dit jaar. Al na
twaalf uur was de inschrijving voor de
halve marathon vol. De Venlose
loopwedstrijd is landelijk populair en
trekt ieder jaar weer veel publiek.

Ervaren trainers
De ongeveer tweehonderd
deelnemers uit gemeente Peel en
Maas zullen zich de komende tijd
gaan voorbereiden op het lopen van
de 5, 10 of 21,1 kilometer. Atletiek
Helden wil mensen op weg helpen
bij hun voorbereidingen. Zo biedt de

Heldense vereniging iedereen, maar
met name de onervaren lopers, de
mogelijkheid om drie keer per week
samen te trainen onder begeleiding
van ervaren trainers. Iedereen kan op
zijn eigen niveau trainen, jong en oud.
De trainingen starten in september en
vinden plaats op de atletiekbaan, de
weg of in de Heldense bossen.
Kijk op de website
www.atletiekhelden.nl of stuur een
email naar info@atletiekhelden.
nl om je aan te melden of bezoek
de baan op de Minister Calsstraat in
Panningen.

Tennisclub Tonido

Aankondiging tennistoernooi Baarlo

Cor Clareboets, Jac Janssen, Jac Janssen, Frans Korsten en vooraan
Bart Ebisch. Niet op de foto: Jac Luijten en Frans Joosten (Foto: Bart Ebisch)
Met zeven man sterk houden ze al
een jaar de tuin van het
Plattelandshoés bij. De laatste weken,
of eigenlijk maanden, is dat niet zo
gemakkelijk. Door de droogte stoten
bomen bladeren af om het spaarzame
water te behouden voor de cruciale
onderdelen. “Het lijkt wel herfst,
zoveel bladeren moeten we elke keer
opvegen”, vertelt Bart Ebisch, tuinploegvrijwilliger sinds het eerste uur.
De taak van De Greune Blèdjes is
het onderhoud van de tuin van het hospice en het verblijfhuis. Doordat de tuin
nog niet helemaal klaar is, zijn er vaak
aanvullende taken die verricht moeten worden. “We verleggen stoepen,
rooien bomen, brengen het tuinafval naar de gemeente en ga zo maar
door”, vertelt Bart. Dat gebeurt dus
naast de onderhoudswerkzaamheden
als grasmaaien, vegen en sproeien. Eén

van de laatste grote taken is het vlechten van ijzeren manden waar keien in
komen. De schanskorven sieren weldra
de entree van het hospice. “Vlechten,
keien erin doen, mandje dicht maken
en vervolgens de manden stapelen.
Dat is een zware taak in de hitte van de
laatste weken”, aldus Bart.
De tuin van het Plattelandshoés
is nog niet helemaal klaar. Vanuit de
straat gezien is de rechterkant al wel
helemaal in orde, maar de linkerkant moet nog aangepakt worden.
Momenteel is het een parkeerplaats,
zonder enige vorm van groen. “Daar
beginnen we in het najaar aan”, vertelt Bart. “Eerst nu maar eens zorgen dat we alles aan de rechterkant
in leven houden.” De leden van de
tuinploeg sloten zich ieder om een
eigen reden aan. De één houdt vooral
van tuinieren, terwijl de ander het

belangrijk vindt dat de cliënten van
het hospice kunnen genieten van een
mooie tuin. Bart werd lid omdat hij
iets voor de gemeenschap wil betekenen. “Het loont zich wel. De cliënten en hun bezoekers zitten vaak op
de terrasjes in de tuin. Ze hebben dan
iets te kijken en genieten van het buiten zijn. We krijgen vaak complimentjes. En van de vrijwilligers krijgen we
altijd een heerlijke kop soep tussen
de middag, dat is ook erg fijn.”
De Greune Blèdjes is nog op zoek
naar uitbreiding van het vrijwilligersbestand. De werkzaamheden zijn
zelf in te vullen en kunnen iedere
dag van de week gedaan worden,
zowel in een groepje als alleen.
Aanmelden kan door contact op te
nemen met Bart Ebisch via
bebisch@ziggo.nl of door te bellen
naar 06 42 94 91 50.

Zowel voor leden als niet-leden van de Baarlose tennisclub Tonido
wordt van maandag 27 augustus tot en met zaterdag 1 september een
tennistoernooi gehouden. Het jaarlijks terugkerende toernooi,
genaamd Ut Toernooinido, vindt plaats op de tennisbaan van de tennisclub, gelegen aan de Hoogenkamp in Baarlo.
De wedstrijden van Ut
Toernooinido, die plaatsvinden van
27 augustus tot en met 1 september,
beginnen elke avond vanaf 19.00
uur en de laatste wedstrijd zal rond
22.00 uur eindigen. Het toernooi is
toegankelijk voor alle leden en introducés vanaf 16 jaar.

Eigen niveau
Gezelligheid staat centraal bij
Ut Toernooinido. Het maakt dan ook
niet uit of deelnemers oud of jong
zijn of beginnend of geoefend, want
iedereen wordt ingedeeld naar eigen

niveau. Elke avond wordt er tijdens
de wedstrijden een speciaal thema
uitgebeeld in de vorm van speciale
aankleding en na de wedstrijd kan
er een hapje of drankje genuttigd
worden. De finale-avond op zaterdag
1 september wordt afgesloten met
een uitgebreide feestavond vol
met muzikale, culinaire en andere
verrassingen.
Opgeven voor het toernooi
kan via www.toernooi.nl door te
zoeken op ‘Tonido’ of door het
inschrijfformulier te downloaden via
de website www.tonido.nl

Genealogisch Café
over bijnamen
Tijdens het Genealogisch Café op maandag 13 augustus wordt speciale aandacht besteed aan bij- en familienamen van inwoners uit
Peel en Maas. De avond vindt plaats van 18.30 uur tot 20.30 uur in
het Huis van de Gemeente in Panningen en wordt georganiseerd door
PeelenMaasNet.
Naast de officiële voornamen en
familienamen, hebben bij- en toenamen altijd bestaan in de maatschappij. Bijnamen wijzen vaak naar
een eigenschap van de persoon, het
beroep, de status of naar de plaats
waar de persoon woonde.

Al vijftig jaar wafels bakken
ZijActief Maasbree bakte op vrijdag 3 augustus voor de vijftigste keer wafels voor stichting
Kindervakantiewerk Maasbree. Ondanks het zeer warme weer vielen de goudbruine wafels goed in
de smaak tijdens KVW. “Het is ieder jaar weer leuk en gezellig om voor zoveel kinderen en leiders
wafels te mogen bakken”, laat de vereniging weten.

Vaste familienaam
Familienamen zijn een relatief recent verschijnsel. Ontstaan
als gevolg van de bevolkingsgroei
vanaf de Middeleeuwen en door
een gebrek aan voornamen werd
een tweede naam gebruikelijk.

Met name door het Napoleontische
Decreet in 1811, dat iedereen verplichtte voor zichzelf en zijn nageslacht een vaste familienaam aan te
houden. Bekend zijn bijvoorbeeld de
namen Kessels, De Boer of De Graaf.
Al in 1795 werd in Limburg de burgerlijke stand ingevoerd, waarin alle
geboortes, huwelijken en sterfgevallen geregistreerd worden.
Mensen die benieuwd zijn naar
familie- en bijnamen van hun eigen
familie worden op 13 augustus verder geholpen door de aanwezige
vrijwilligers van PeelenMaasNet.
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Danny Flipsen wereldkampioen
zoetwatervissen
Door: Ruud Flipsen, hengelsportvereniging De Noordervaart
Meijelnaar Danny Flipsen heeft zich op zaterdag 4 augustus met het Nederlands team onder de 25 jaar
gekroond tot wereldkampioen zoetwatervissen. In het Italiaanse Novi di Modena was het Nederlandse team de
beste van de deelnemende landen. Na de eerste dag leek een podiumplek haalbaar, maar op zaterdag steeg het
team boven zichzelf uit en wist het zelfs eerste te worden.

Om het team te vormen hadden de bondscoaches voor de beste
jeugdvissers van Nederland in hun
categorie een paar wedstrijden georganiseerd om te bepalen welke vissers
mee mochten naar het WK. Danny
werd door de coaches geselecteerd en
mocht voor het eerst naar een jeugdWK voor Nederland.
Tijdens het WK Junioren onder 25
ging het erom zoveel mogelijk gewicht

aan vis te vangen met de vaste stok.
Omdat het Italiaanse water veel kleine
vis herbergt, kwam het voor een groot
deel aan op techniek en snelheid.
“Urenlang je concentratie vasthouden
is een uitdaging op zich bij 35 graden”,
liet Flipsen weten aan Sportvisserij
Nederland. Het Nederlandse team
richtte zich naast de kleine vissen ook
op grotere vissen in het midden van
het kanaal. “Onze tactiek bleek precies

gen werd gekeken welke vier vissers
aan de bak mochten tijdens de eerste wedstrijddag en wie er reserve
zou staan. Danny bewees zichzelf en
mocht op vrijdag starten. In de eerste
wedstrijd werd hij vijfde. De andere
teamleden werden eerste, negende
en tiende in hun vak. Dat leverde een
zevende plek in het tussenklassement
op met zeven punten achterstand op
de nummer één.
Een podiumplek zat er volgens de
vissers en coaches nog wel in. Een eerste plek leek alleen in theorie nog
mogelijk. De tweede dag viel echter
alles op zijn plek bij de Nederlanders.
Danny werd eerste in zijn vak met
ruim 10 kilo aan vis. Daarmee versloeg hij de Engelsman Alex Clements
die de voorgaande twee jaar wereldkampioen individueel was geworden.
Lucien de Rade won twee keer in zijn
vak en werd zodoende individueel
wereldkampioen. De andere twee
Nederlandse vissers werden allebei

derde in hun vak, waardoor het team
acht punten haalde op de tweede
wedstrijddag.
De Engelse coaches gaven al aan
dat Nederland misschien de wereldtitel had binnengesleept. De spanning
was om te snijden en de hartslag bij
de mensen met een oranje hart steeg
naar 180. De Engelse coaches hadden
het bij het rechte eind en Nederland
kroonde zich tot wereldkampioen.
Gek van vreugde rolden de vissers en
de coaches over elkaar heen en iedereen belandde in het wedstrijdwater.
Het team zette zo een prestatie neer die nog nooit behaald was
door een Nederlands team onder
de 25 jaar bij het zoetwatervissen. Het team van de onder 20 jaar
met Siem Dorssers werd vijfde in
het eindklassement. Flipsen en zijn
teamgenoten worden op zaterdag
17 november tijdens Sportvisserij
Nederland Topsportgala op
Topsportcentrum Papendal geëerd.

de juiste aanpak voor dit wedstrijdwater”, legde Flipsen uit. “Meerdere
mensen uit ons team vingen tussen de
kleine vissen door regelmatig grotere
exemplaren.”
De ploeg ging samen met
Nederlandse equipe van onder de
20 jaar, met daarin Siem Dorssers
van HSV De Noordervaart, al een
week eerder naar Italië. Ze trainden
iedere dag en tijdens die trainingsda-

Nachtcrossweekend in Kessel
ACC The Blue Birds uit Kessel maakt zich weer op voor de jaarlijkse nachtcross. Gedurende het weekend van
zaterdag 11 en zondag 12 augustus staan ruim 135 auto’s aan de start van het autocrossevenement dat plaatsvindt op het autocrossterrein aan de Keizersbaan in Kessel. Het is alweer de 21e editie van de Nachtcross.

de cross van start. Tussen de kwalificaties van de nachtcross door zijn er
wedstrijden voor de jeugd/juniorcup en
zullen de actief rijdende leden van The
Blue Birds hun eigen clubkampioenschap verrijden.
Na afloop van de nachtcross is er
in de grote tent de nachtcrossparty
met de prijsuitreiking van de jeugd/
juniorcup en de winnaars van de
nachtcross 2018. De dj’s Giese en Luim
en de liveband FORCE 10 verzorgen de

muziek. Op zondag 12 augustus wordt
er in verschillende klassen gestreden
voor het ASUZ kampioenschap 2018.
De cross in Kessel is de derde
in een reeks van vier nachtcrossen
die ieder jaar worden gehouden.
Naast Kessel zijn er wedstrijden in
Baarlo, Horst en Siebengewald. De
klassementen van die races worden
bijgehouden, waarna er een overall
nachtcrosskampioen van 2018 wordt
uitgeroepen.

Ezels knuffelen bij
In ‘t Niet
VVV Baarlo organiseert op woensdag 15 augustus een excursie naar
ezelcamping In ‘t Niet in Maasbree. De excursie start om 14.30 uur en
de kaartverkoop vindt vooraf plaats bij VVV Baarlo.

Op zaterdag starten de wedstrijden
om 16.00 uur met de kwalificaties voor

de grote nachtcross. Rond 19.30 uur
begint de voorstellingsronde van de 85

teams die zich geplaatst hebben voor
de nachtcross. Na het voorstellen gaat

In ‘t Niet is een kindvriendelijke
boerencamping waar ezels in het
middelpunt staan. De camping
maakt het mogelijk om met ezels te
wandelen, te knuffelen en ze te
verzorgen. Tijdens de excursie op
15 augustus leren de deelnemers

wat ezeltjes kunnen en wat ze fijn
vinden Ook is het mogelijk om met
de ezeltjes te knuffelen.
Mail voor meer informatie over
de excursie en de kaartverkoop
naar VVV Baarlo via
baarlo@beleefpeelenmaas.nl
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Nina Vercoulen en Lotte Hermans Regiokampioenschappen
Limburgs kampioen
Vijf Limburgs kampioenen De Cavaliers
Door: Maja Dorssers, paardensportvereniging De Maasruiters
PC De Dravertjes organiseerde op zaterdag 4 en zondag 5 augustus de
Limburgse kampioenschappen dressuur en springen in Lottum. Het leverde
voor de Maasruiters uit Kessel twee kampioen op.

Nina Vercoulen met LvS Kantje’s El Passo
met een stijlpuntenaantal van 78.5.
Hiermee mocht Vercoulen zich opstellen op het erepodium om de eerste
prijs in ontvangst te nemen. Ook wist
ze hiermee een ticket te bemachtigen
voor de Hippiade te Ermelo.

Nina Vercoulen kwam met haar
pony LvS Kantje’s El Passo aan start in
de klasse DB. Ze reden een foutloze
eerste omloop en met een foutloze
barragerit kregen ze mooi jurycommentaar en werden ze beoordeeld

Met Brummershoeve’s Pilgrim
kwam Lotte Hermans aan de start
in de klasse C-Z. Ze reden een foutloze ronde en mochten zich hiermee Limburgs kampioen noemen.
Lotte en Brum mogen ook door naar
de Hippiade te Ermelo. Lotte Hermans
en Orchids Atilla kwamen aan start
in de klasse DE-M. Ze reden een foutloze eerste omloop, maar in de barrage viel er een balkje. Ze werden
daardoor vierde. Emma Kessel kwam
met Zwavo’s Coupe de Couer uit in de
klasse CB en reed een foutloze eerste
manche. De barragerit reed ze ook een
goed rondje. Dat leverde de tweede
plek en het reservekampioenschap
op. Lonneke Verbruggen kwam met
Coelenhage’s Lorenzo aan de start in de
klasse DE-M2. De combinatie zette een
mooie proef neer wat resulteerde in de
tweede plek. Ook behaalde ze hiermee
een ticket voor de Hippiade in Ermelo.
Op zondag was het de beurt aan
de paarden. Anniek Vervoort startte
met Histique in de klasse L en zette
een foutloze eerste manche neer.
In de barrage zette ze een foutloze
snelle rit neer. De combinatie werd
daarmee reservekampioen. Anniek
plaatste zich hiermee ook voor de
Hippiade te Ermelo
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Door: paardensportvereniging De Cavaliers
Bij de regiokampioenschappen in Lottum op zaterdag 4 en zondag 5
augustus moesten veel leden van De Cavaliers uit Panningen aan de bak.
Het leverde een groot aantal mooie prestaties op voor de vereniging.
Anouk Neefs werd met Champ of
Dance Limburgs kampioen in de
dressuurklasse DE-Z1. In de klasse
DE-L1 veroverde Hanna Neefs met
Don Diamond de eerste plek.
Romee Neefs met Demi Beau toonde
zich in de klasse C-M1/M2 de beste
en in de klasse C-M bij het springen
werd Nikki Hanssen met Millstreets
Stuufke kampioen.

Reservekampioenen
Ellen Snijkers werd met Quebec
reservekampioen in de klasse C-M1/
M2. Nikki Hanssen met Millstreets
Stuufke presteerde hetzelfde in de
klasse C-L1. Jessica Maassen met
Bockmann’s Coco pakte werd tweede
bij het springen in de klasse D-M.
Verder was er nog een vierde prijs

voor Romee Neefs met Amigo in
de dressuurklasse DE-L2 en voor
Nikki Hanssen was er een derde
prijs in het springen klasse C-B met
Hyawhatta en een vierde prijs in de
klasse D-B met Mutsaards Pascha.
Op zondag bij de paarden was
er in de ochtendring een tweede
prijs voor Laurie Vervoort met Just
a Miracle en ze mocht zich na het
afkampen met een reservekampioen noemen in de klasse L1. Met
haar andere paard Jaguar behaalde
ze in de andere ochtendring L1 een
derde prijs. In het springen klasse
B behaalde Lucienne Couperus met
Herena de titel reservekampioen.
De vrijdag voor de kampioenschappen nam Hema Cox deel aan een
wedstrijd te Someren-Heide en
behaalde hier een eerste prijs met
Emmerson in de klasse L2.

Schemertoernooi
Breetanque Maasbree
Maar liefst 36 leden van Jeu de Boulesclub Breetanque Maasbree
namen deel aan het jaarlijkse Schemertoernooi van de vereniging.
Het toernooi, dat op vrijdag 3 augustus plaatsvond, werd in de avonduren en bij kunstlicht gespeeld, zoals de naam al doet vermoeden.
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Fit en vitaal in 30 minuten mét resultaatgarantie!
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Onbeperkt sporten inclusief groepslessen!
Altijd GRATIS begeleiding
en persoonlijke schema’s op maat!

Bij ons sport je met de laagste prijsgarantie!
Al vanaf € 7,95 per maand!
Verplichtingen bij een andere sportschool?
Geen probleem, wij hebben altijd een gepaste oplossing voor u!
Nog meer voordeel? vraag naar onze overige acties!
Zoals gebruikelijk betaal je géén inschrijfgeld en administratiekosten!
Meer info? www.balancepanningen.nl | 077-307 77 49 | J.F. Kennedylaan 205 Panningen
* Vraag naar de voorwaarden.

De finalisten Theo Beurskens, Huub
Hermans, Jan Vaessen en Martin Klerken.
Het Schemertoernooi betreft een
individueel toernooi, waarbij iedere
speler in elke ronde een andere
medespeler loot. De organisatie had
bepaald dat er drie rondes gespeeld
gingen worden en dat de finale
bestond uit een wedstrijd tussen de
nummers 1 en 3 tegen de nummers
2 en 4 van de eindstand.

Fietscomputer
Na de drie rondes bleven er
zeven deelnemers over met drie
gewonnen wedstrijden. Martin
Klerken stond bovenaan met een
saldo van +27 na drie wedstrijden.
Daarna volgde Huub Hermans met
een saldo van +26 en de derde plek
was voor Jan Vaessen met een saldo

van +24.
Theo Beurskens behaalde de
vierde plaats met een eindsaldo
van +22. Vervolgens kwamen Peter
Thiede en Sef Gielen, die beiden een
saldo van +20 behaalden. Geert van
de Beele had de zevende plaats met
een saldo van +18.
De finale werd dus gespeeld tussen Martin Klerken met Jan Vaessen
tegen Huub Hermans met Theo
Beurskens. Huub en Theo wonnen met 13-10. De winnaars van de
finale ontvingen een fietscomputer, geschonken door fietsenwinkel De Tandem in Panningen en de
verliezende finalisten ontvingen
een verrassingspakket, dat werd
geschonken door Holland Casino.
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Caprilli bij Limburgse Meijelse prijswinnaars bij
kampioenschappen Limburgse kampioenschappen
Door: paardensportvereniging PSV Caprilli
Rijhal Hoogveld in Lottum was op zaterdag 4 en zondag 5 augustus de
plek waar de Limburgse kampioenschappen paardrijden werden verreden.
Caprilli uit Panningen wist twee Limburgse titels mee naar huis te nemen.

De beste ruiters en amazones van Limburg streden zaterdag 4 en zondag 5 augustus in Lottum tegen elkaar
in diverse klassen tijdens de regiokampioenschappen van de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportbond.
Een aantal Meijelse ponyruiters viel daarbij in de prijzen.

Amazone Nanne Stultiens is door naar de Nederlandse
kampioenschappen met haar pony Maritzo S.
Levy Berkers, Naomi Vestjens en Amber Huskens
Zaterdag 4 augustus waren de
pony’s met hun amazones aan de
beurt. Er mochten zes afgevaardigden individueel en twee viertallen
van Caprilli starten. Naomi Vestjes
wist met Puk S. Limburgs kampioen
dressuur te worden in de klasse CB.
Daarmee plaatste het duo zich ook
voor het NK in Ermelo op zaterdag
25 augustus.
In de klasse DE L wist het viertal van Caprilli zich ook tot Limburgs
kampioen te kronen. Dat team
bestond uit Levy Berkers met
Dreamer S, Lynn Kok met Espoir,
Gaby Versleijen met Gitan S en
Fabiënne Janssen met Wispher S.
Zij hebben ook een uitnodiging

ontvangen voor deelname aan de
Nederlandse kampioenschappen.
Amber Huskens werd in de
klasse dressuur AB B tweede met
Just For Fun en mag zich zodoende
reservekampioen noemen. Ze is ook
geplaatst voor het NK. Levy Berkers
werd met Versace S vierde in de
klasse dressuur DE B.
Op zondag was het de beurt aan
de paarden. Drie afgevaardigden van
Caprilli stonden aan de start. John
Steeghs werd met Gesture S Limburgs
kampioen en veroverde een ticket
voor het NK. Ivo Steeghs wist met
Hanja BHL in de klasse springen M de
zevende prijs te halen en plaatsing
voor het NK af te dwingen.

Maasbreese Cowboys
in prijzen

De Meijelse ponyruiters Senna
Palmen, Nanne Stultiens, Myrre
Marres, Isa en Ellen Snijkers en Nienke
Verstappen waren geselecteerd om
zaterdag in Lottum deel te nemen.
Ze zetten hun beste beentje voor en
dat resulteerde in verschillende prijzen

voor de dames.
Myrre Marres behaalde met haar
pony Ricardo een vijfde prijs in de
klasse CB springen en Senna Palmen
veroverde de zevende plek in deze
klasse. Ellen Snijkers won met Quebec
de tweede prijs in de klasse CM2 dres-

suur. Nanne Stultiens en haar pony
Maritzo S. werden met miniem verschil tweede in de klasse DB dressuur.
Door dit resultaat is Nanne door naar
de Nederlandse kampioenschappen,
die op zaterdag 25 augustus plaatsvinden in Ermelo.

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

Leden van RV en PC de Cowboys uit Maasbree zijn in de prijzen gevallen tijdens de Limburgse Kampioenschappen. De kampioenschappen
vonden het zaterdag 4 en zondag 5 augustus plaats in Lottum.

Mariska Ewalds was één van de
geselecteerden die mocht deelnemen. Ze behaalde met Highway een
tweede prijs in de klasse M Springen
en werd daarmee reservekampioen.
In dezelfde klasse wist ook deelneemster Sharon Lemmen goed te

scoren. Zij behaalde met Fay de
Tamerville een zesde prijs. Ook Sem
Huizenaar wist met springen een
hoge score neer te zetten in de klasse
B met Zanja van de Beekerheide.
Ze behaalde een knappe zesde prijs
als resultaat.
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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: Ruben van Megen.

ID GASTHOOFDREDACTEUR
NAAM

Ruben van Megen
GEBOORTEDATUM

20-05-1984
WOONPLAATS

Maasbree
C.V.

NLD

Afgestudeerd designer,
zelfstandig ontwerper,
winnaar Red Dot Award 2017

<<<Ruben<<<<<<van Megen<<<<<<20-05-1984<<<<<<Maasbree<<<

Gasthoofdredacteur Ruben van Megen
werd geboren in Kessel en woont met zijn
partner Jeske en drie kinderen Luut, Pomme
en Ceder in het buitengebied van Maasbree.
Na het afronden van het Hout en
Meubileringscollege (HMC) in Rotterdam,
studeerde hij aan de Design Academy in
Eindhoven. Sinds 2012 timmert hij aan de
weg als zelfstandig ontwerper. In 2015
kwam zijn eerst eigen collectie Uno uit.
Met zijn tweede en meest spraakmakende
collectie Café 6116, die in 2016 volgde, oogst
hij internationaal veel succes. Erkenning voor
zijn werk kwam met de Red Dot Award 2017,
een prestigieus internationaal kwaliteitskeurmerk. De tafels en vloertegels uit deze
collectie zijn gemaakt van hergebruikte
Perzische tapijten en worden regelmatig
internationaal gepresenteerd, bijvoorbeeld
op de ‘Salone’ in Milaan of tijdens het
London Design Festival. (Portretfoto: Ilco Kemmere)

GEPLUKT José Bruijnen

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.

José Bruijnen (50) rondde vorig jaar de opleiding tot interieurstyliste af, doet aan bloemschikken en is designliefhebber. Ze woont, net als
gasthoofdredacteur Ruben van Megen en zijn gezin, aan de Lange Heide in Maasbree, waar ze met haar partner Lex (50) een oude boerderij
opknapte en hun drie kinderen Jonno (25), Ferri (22) en Isa (18) grootbracht.
Nadat de zorgverzekeraar waar ze dertig jaar
werkzaam was in 2016 ging reorganiseren,
besloot José afscheid te nemen van haar baan en
te gaan doen wat ze altijd al heel leuk vond:
interieurstyling. Ze volgde in Enschede een opleiding bij interieurstyliste Cristy Brandriet. “Ik wist
dat de opleiding daar heel goed was en besloot
die te doen, ook al betekende het dat ik wekelijks zes uur moest reizen voor twee lesuren.
Maar het was het allemaal waard.”

Altijd aan het verbouwen
Interieur en kleding is altijd haar passie
geweest. “Ik houd me graag bezig met kleuren,
meubels en accessoires en mensen vroegen me
al regelmatig om advies. Ook ons huis hebben
we vanaf nul opgebouwd en ingericht. We kochten het in 1991 en het opknappen ervan is een
project van 27 jaar geworden. Er was geen wc,
badkamer of verwarming. We hebben bijna alles
zelf gedaan, met veel hulp van familie.”
Het bouwen en herinrichten zit ook wel in
haar genen. “Mijn ouders hadden drie kinde-

ren en we woonden aan de Tongerveldweg
in Maasbree, waar in die tijd meerdere familieleden woonden. Het was echt een ‘Smets’straat (Josés meisjesnaam, red.)”, aldus José.
“Mijn vader en zijn broers hielden kalveren en
waren altijd aan het bouwen.”
Bloemschikken is een andere passie van
José. Ze geeft er ook cursussen in. “Het is vooral
hobbymatig, maar ik vind het leuk om te doen
en om het aan anderen te leren. Maar in interieur, daar wil ik echter verder in. Ik wil mijn
eigen bedrijf starten en in het najaar ga ik een
opleiding doen om me verder te specialiseren
in 3D-ontwerpen, zodat ik mijn ontwerpen nog
gedetailleerder kan uitwerken.”

Nederlands design
in Milaan
Er werd tijdens de interieur-opleiding in
Enschede veel aandacht besteed aan kunst en
design, waardoor haar interesse hiervoor toenam. Ook ontdekte ze er de interieurbeurzen

en ze besloot twee jaar geleden om samen
met haar man naar de designbeurs in Milaan te
gaan. “De grootste, mooiste en bekendste van
allemaal”, aldus José. Ze gaan er sindsdien elk
jaar heen. “Vooral het Palazzo Francesco Turati,
waar Nederlandse ontwerpers staan, vinden we
prachtig.
Ruben staat er ook, dus we zoeken hem dan
natuurlijk op. Geweldig om te zien dat hij het
zo goed doet en naast andere grote namen als
Piet Hein Eek staat, dat heeft hij toch maar mooi
bereikt. De bekende tafel met tapijt van zijn
hand, genaamd Café 6116, heb ik ook gebruikt
in mijn afstudeerontwerp en hij heeft me goed
geholpen met het verkrijgen van de juiste materialen die nodig waren voor mijn examen.”
José houdt van mooie spullen, maar het
hoeft niet allemaal design te zijn. “Ik houd van
een mix van stijlen, bijvoorbeeld een kastje
van de kringloopwinkel naast een designstoel. Design is vrij prijzig en daardoor niet
voor iedereen weggelegd. Ik wil graag voor
iedereen kunnen stylen. Het budget is dan ook

HALLO
Column
Hoe kòm
je erop?
‘Hoe kom je erop?’ is een vraag
die me regelmatig gesteld wordt.
Tijdens een expositie misschien wel
honderd keer per dag. En ik zou
honderd keer een ander antwoord
kunnen geven. Want vaak weet ik
het niet.
Het project waar ik nu aan werk
‘spookt’ al vier jaar door mijn hoofd.
Dan denk ik aan dat gehaakte kleedje
dat vroeger over de leuningen van
stoelen hing. Waarom hing dat daar en
waarom nu niet meer? Zo’n zoektocht
start met onderzoek. Dit kleedje heet
een Antimakkasar en was bedoeld om
de meubels vrij te houden van vettige
haarolie. Gek. Want als je kleedjes
over plekken legt, mag de rest van de
stoel wel vies worden. Daar kan ik nou
wakker van liggen.
Voor mij staat die Antimakkasar
synoniem voor schijnveiligheid.
Neem de luchtvaart. Een gek stapt in
een vliegtuig met een bom en sindsdien mag er geen druppel vloeistof
meer door de douane. En die vreselijke
brand in Volendam op oudejaarsavond? Alle kerstversiering wordt
tegenwoordig geïmpregneerd.
Goede maatregelen, daar hoor je me
niet over. Maar gevaar schuilt overal
en onze maatschappij is gewend
geraakt aan het creëren van schijnveiligheid. We voelen ons veilig als we
bekende gevaren zo goed mogelijk
buiten de deur houden. En die schijnveiligheid wil ik aan de kaak stellen
met mijn nieuwe ontwerpen.
Daarmee werk ik op het snijvlak van
design en kunst: ‘collectable design’.
Na een periode van vier jaar denken, filosoferen, ontwerpen en technisch uitwerken, ga ik in oktober
tijdens de Dutch Design Week mijn
geesteskind presenteren. Dan is de
vraag niet ‘hoe kòm je erop’ maar ‘hoe
kom ik er vanaf’.

mijn uitgangspunt bij het geven van advies.
Mensen denken vaak dat interieuradvies duur is,
maar wanneer je de verkeerde keuze maakt, ben
je uiteindelijk meer geld kwijt. Ik geef kleuradvies, advies in meubelen en accessoires en kan
een lichtplan maken. Het mooiste vind ik het als
ik iemand over de streep kan trekken om een
iets gewaagdere keuze te maken en dat diegene
daar dan uiteindelijk heel blij mee is. Ik vind het
belangrijk dat mensen in een prettige omgeving
wonen, maar die omgeving kan voor iedereen
anders zijn.”
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Vakantietip

Milaan

Het grote voordeel van Rubens werk is dat er regelmatig trips naar
het buitenland op de planning staan. “En ondanks dat er dan vooral
gewerkt moet worden, is er ook ruimte om te genieten”, aldus Ruben.
Van Milaan bijvoorbeeld. “Ieder jaar vaste prik in april, want dan staat
de Milan Design Week op het programma. Milaan staat dan helemaal
in het teken van twee grote designevenementen: de meubelbeurs
Salone del Mobile en de Fuorisalone, een verzamelnaam voor allerlei
evenementen in de stad rondom design.”
Vanaf Eindhoven vlieg je naar Bergamo, een
stadje vlakbij Milaan. Ruben: “Vanaf daar ben je
binnen veertig minuten in hartje stad. Milaan is
een heerlijke stad om wat extra voorjaars- of
najaarszon mee te pikken. In de zomer kun je
Milaan beter links laten liggen, dan kan het er
wel 40 graden worden. De Milanezen ontvluchten de stad dan zelf ook en veel winkels hebben een zomersluiting.”
Ruben prijst vooral de waanzinnige architectuur van Milaan. “Bezoek de wijk Brera met
historische straatjes, winkeltjes en galerieën
met (interieur)design. Natuurlijk ga je naar
Galeria Vittorio Emanuele, de chique winkelpassage in Milaan waar bijvoorbeeld Fendi en
Swarovski gevestigd zijn. Vergeet niet om voorbij de winkels te kijken, want de architectuur is
over de top. En op het plein rondom de dom is
het heerlijk in de avonduren. Wij gaan er vaker
zitten met een drankje na een drukke dag om
te genieten van deze ‘borrelende’ stad.”
Vlakbij de dom ligt het museum van Leonardo

Da Vinci, gevestigd in
zijn vroegere woning.
Daar tegenover is zijn
beroemde fresco Het
Laatste Avondmaal te
bewonderen. “Het is
verstandig om een
bezoek thuis alvast te
reserveren, want het
is er vaak erg druk.”
Ook kan er
in Milaan genoten worden van
Italiaanse gerechten en wijnen. “Fijne plekken
zijn bijvoorbeeld het dakterras van Rinascente,
het grote warenhuis aan het Piazza del Duomo of
een van de vele ‘osterias’ in Brera. In L’Uccellina
kun je ook heerlijk Italiaans eten. Het ligt vlakbij
metrostation Conciliazione en het is vlakbij de
galerie van designdiva Rossana Orlandi. Bestel er
een gerecht met burrata, een verse buffelmozzarella om je vingers bij af te likken.”

Tweedehands kopen of repareren

Nieuw leven voor oude spullen
Omdat gasthoofdredacteur Ruben van Megen het hergebruik van oude spullen onder de aandacht wil brengen, leek een interview met twee
duurzame initiatieven op zijn plaats. De eigenaren van de nieuwe Meijelse kringloopwinkel ‘Eenmaal Andermaal’ en Hay van Knippenberg
van Repair Café Peel en Maas vertellen over hun duurzame bijdrage.

in de gemeente Peel en Maas. Inmiddels zijn
er Repair Cafés in Helden, Maasbree, Meijel en
Baarlo. “Het is zonde dat er zoveel spullen op
de afvalberg belanden, die vaak met een kleine
ingreep gerepareerd kunnen worden”, aldus Hay.
“Vroeger repareerden mensen veel meer zelf.
Deels uit noodzaak, maar ook omdat spullen
kostbaarder waren. Tegenwoordig staan fabrikanten onder druk, alles moet goedkoper gemaakt
worden en daar lijdt de kwaliteit onder. Het is
een groot maatschappelijk probleem.”

Vervuiling bij de
oorzaak aanpakken

“In april zijn we onze eigen kringloopwinkel ‘Eenmaal Andermaal’ begonnen in hartje
Meijel”, vertellen Jacco Hanssen (46) en Sommai
Janphoon (43). “Er komen zoveel goede spullen
binnen, mensen danken spullen vaak al snel af”,
aldus Sommai. Jacco vult aan: “Ik zou graag zien
dat mensen niet meteen naar het milieustation
rijden, maar eerst ons bellen. Wij nemen alles
wat nog verkoopbaar is mee. Vaker dan je denkt
zijn spullen nog goed voor een tweede ronde.”
Behalve de idealistische kant, heeft de kring-

loop ook een sociaal karakter. “Kringloopwinkels
hebben een heel ander imago dan twintig jaar
geleden en dat is een positieve ontwikkeling”,
vertellen ze. “Allerlei mensen komen hier ‘schatzoeken’, maar vooral mensen die hier uit pure
noodzaak komen, moeten hier kunnen slagen. Laagdrempeligheid vinden we belangrijk.
Mensen zijn altijd welkom voor koffie en een
praatje.” Jacco en Sommai kozen ook voor een
eigen zaak vanwege de chronische leveraandoening van hun zoon Saranyu (17). “We moeten

vaak onverwachts naar het ziekenhuis en dat is
lastig te combineren met een baan. Nu kan onze
dochter Yui of moeder bijspingen in noodgevallen.” De kringloopwinkel doneert een deel van
de opbrengst aan de Maag Lever Darm Stichting.

Schatzoeken
of uit noodzaak
Hay van Knippenberg en Jeanine van Soest
namen in 2015 het initiatief voor een Repair Café

Met Repair Cafés wordt voorkomen dat
kapotte spullen op de afvalberg belanden.
“Maar het zou beter zijn om milieuvervuiling bij
de oorzaak aan te pakken en toe te werken naar
een circulaire economie en naar het leasen van
zoveel mogelijk producten”, aldus Hay. “Als een
fabrikant bijvoorbeeld geen gloeilamp, maar
licht verkoopt, blijft het product zijn eigendom en
heeft hij er baat bij om het duurzaam te maken.”
Behalve de reguliere bijeenkomsten, waarbij
kapotte spullen samen met de eigenaar ervan
gerepareerd worden, organiseert het Repair
Café in de regio jaarlijks drie activiteiten.
Hay vertelt: “In het voorjaar kijken we bij
een zorgvoorziening alle rollators en rolstoelen
na, in het najaar controleren we de fietsverlichting van basisschoolleerlingen en in de zomer
organiseren we op camping De Heldense Bossen
een Repair Café voor kinderen. Die kunnen hier
dan hun fietsen en speelgoed laten repareren en
op de slooptafel mogen ze zelf aan de slag.”
Kijk voor meer informatie over de Repair
Cafés in de regio op www.peelenmaas.nl en klik
op de knoppen ‘Afval’ en ‘Kringloopwinkel en
Repair Café’.

18

cultuur

09
08

Agenda t/m 16 augustus 2018
do
09
08
vr
10
08

Tommies Summer Club
met DeepCrash en Venny&Krulle

Tijd: 20.00 uur
Locatie: partyrestaurant De Houbereij Panningen

Tijd: 20.00-02.00 uur
Locatie: café Tommies bar Panningen

ma
13
08

Kermis Grashoek
Tijd: 15.00 uur
Locatie: Grashoek

Friday Night Live met Mad Murdock

Ossefeesten Hollandse Avond

Start Spek de Kas-actie

Tijd: vanaf 21.00 uur
Organisatie: Thuis in Panningen
Locatie: Raadhuisplein Panningen

Tijd: 20.30-02.00 uur
Locatie: Kennedyplein Maasbree

Tijd: 08.00 uur
Locatie: Jumbo Panningen

Jubileumfeest Handy-Jack

Genealogisch Café bijnamen

Tijd: 10.00 uur
Locatie: Molenstraat 77A, Helden

Tijd: 18.30-20.30 uur
Organisatie: PeelenMaasNet
Locatie: Huis van de Gemeente Panningen

Ossefeesten met Partysquad
Tijd: 20.30-02.00 uur
Locatie: Kennedyplein Maasbree

za
11
08

Dance the Night Away Dansavond

Muziek onder de Toren
met Seniorenkapel Regio Linne
Tijd: 13.30 uur
Organisatie: Cultuur in Hartje Peel en Maas
Locatie: Raadhuisplein Panningen

zo
12
08

ASUZ-kampioenschap
Tijd: start 11.00 uur
Organisatie: ACC The Bluebirds
Locatie: crossbaan Keizersbaan Kessel

Muziek onder de Toren
met Echofonics

Kerk Helden geopend
met rondleidingen

Tijd: 15.15-16.30 uur
Organisatie: Cultuur in Hartje Peel en Maas
Locatie: Raadhuisplein Panningen

Tijd: 13.00-17.00 uur
Locatie: Lambertuskerk Helden

Kwalificatie Nachtcross Kessel

Den Soeten Inval met Gé Titulaer,
Edwin Schimscheimer & Friends

Tijd: 16.00 uur
Organisatie: ACC The Bluebirds
Locatie: crossbaan Keizersbaan Kessel

di
14
08

Kermis Grashoek

wo
15
08

Bezoek ezelcamping In ‘t Niet

Tijd: 15.00 uur
Locatie: Grashoek

Tijd: 14.00-15.30 uur
Organisatie: VVV Baarlo
Locatie: Dubbroek, Maasbree

Tijd: 15.00-19.00 uur
Organisatie: Den Soeten Inval
Locatie: Kasteel De Keverberg Kessel

Opening kermis Grashoek

Kermis Grashoek

Tijd: 17.00 uur
Locatie: Grashoek

Tijd: 15.00 uur
Locatie: Grashoek

Nachtcross Kessel

Sunday Sound
met NJOY en Collin Hoeve

Jouw agendapunt hier?

Tijd: 15.00-17.30 uur
Organisatie: Thuis in Panningen
Locatie: centrum Panningen

Wil je de activiteiten van jouw organisatie
ook in deze agenda zien? Mail je agendatip naar
redactie@hallopeelenmaas.nl

Tijd: 20.15 uur
Organisatie: ACC The Bluebirds
Locatie: crossbaan Keizersbaan Kessel

Herstel Onderduikers-monument Maasbree
De beschadigde plaquette van het Onderduikersmonument in
Maasbree is recentelijk gerepareerd. Het monument is sinds 2012 weer in
gebruik als monument voor de Nationale Dodenherdenking en op 4 mei
werd bij het Onderduikersmonument ook een herdenkingsmonument
geplaatst voor de Engelse bevrijders van Maasbree in de Tweede
Wereldoorlog.

Het monument werd in de jaren na
de Tweede Wereldoorlog in Maasbree
geplaatst uit dankbaarheid van de
onderduikers aan de Maasbreese
gemeenschap. Tien jaar geleden werd
het monument verplaatst naar de plek
waar het nu nog steeds staat, namelijk
op de hoek van de Baarlosestraat en
de Broekstraat. De plaquette van
terracotta, die een onderdeel vormt
van het monument, was beschadigd
en ernstig verweerd door het weer.
Maasbreenaar en voormalig schil-

der Twan Smets, beter bekend als
Twan van Nellegraad, heeft het initiatief genomen om weer iets moois
te maken van de herdenkingsplek.
Hij heeft de plaat kundig gerepareerd en behandeld. Twan: “Samen
met andere leden van het comité
Dodenherdenking Maasbree zien we
ieder jaar het monument verder achteruit gaan. Nog een paar jaar en er
was niets meer over geweest van
het monument. Ik heb toen uiteindelijk zelf het initiatief genomen en

contact gehad met de gemeente
om te laten weten dat ik het monument wel wilde herstellen. De letters waren al bijna helemaal weg, die
heb ik gelukkig kunnen herstellen.
Nu ziet het eruit zoals het eruit moet
zien en samen met het nieuwe herdenkingsmonument voor de Engelse
militairen is de plek zoals hij moet
zijn. De gemeenschap van Maasbree
heeft nu weer een mooie gedachtenisplek voor de jaarlijkse Nationale
Dodenherdenking.”

Toren beklimmen

Pastoor geeft rondleiding in
Heldense kerk
De St. Lambertuskerk in Helden wordt evenals voorgaande jaren weer opengesteld voor bezoekers.
Onder leiding van ervaren deskundige pastoor Peter van der Horst vinden op zondag 12 en zondag
19 augustus rondleidingen plaats, waarbij ook de toren beklommen kan worden.
Zoals ieder jaar bestaat ook dit
jaar weer de mogelijkheid om de
monumentale St. Lambertuskerk in
Helden te bezoeken. Op 12 en
19 augustus wordt de kerk tussen
13.00 uur en 17.00 uur opengesteld

en zijn bezoekers welkom. Op beide
dagen zal pastoor Peter van der
Horst bezoekers voorgaan bij het
beklimmen van de kerktoren. Bij de
beklimming wordt ook de
klokkenstoel bezocht.

De beklimmingen zijn gebonden aan een maximum aantal personen, degenen die er het eerste
zijn kunnen mee. De toegang tot
de kerk en de torenbeklimming
zijn gratis.
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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
Woensdag 8 augustus
H. Mis 09.00 uur in sacristie
Zondag 12 augustus
H. Mis 09.30
Woensdag 15 augustus
Geen Mis in de sacristie, maar H. Mis
in dagkapel Panningen (!) vw Maria
Tenhemelopneming 09.30 uur

Parochie Egchel
Misintenties NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
T 077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 12 augustus
H. Mis 11.00 uur t.i.v. Jacobus Bos en
Tonia Bos-Kersten; Any Donarski (zeswekendienst);
Doopviering 14.00 uur:
Yenthe Teeuwen
Woensdag 15 augustus
H. Mis Maria Tenhemelopneming

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 12 augustus
H. Mis: 11.00 uur - Zang Dameskoor
Lectoren: Mevr. Marianne Verhappen
– Elly Gooren
Intenties: Frans Maessen (verjaardag)
en overl. kinderen Hay Maessen,
Maria Maessen en Ger Maessen.
Wiel Lintjens (verjaardag), Mina
Lintjens-Jacobs en kleinzoon Wilco
(jaardienst). Leen Joppen-Lemmen.
Overleden
To Vaessen-Bogaarts, Ruysstraat
Blerick, 96 jaar.

in de dagkapel van de kerk van
Panningen (!) om 09.30 uur
Zondag 19 augustus
Geen H. Mis

Parochie Grashoek
Misintenties NL24 RABO 0141910526
A. Cruijsberg T 077 307 52 93
Spreekuur in kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
Zondag 12 augustus
H. Mis 11.00 uur t.i.v. Tinus Steeghs (verj)
Woensdag 15 augustus
H. Mis Maria Tenhemelopneming in de
dagkapel van de kerk van Panningen
(!) om 09.30 uur

Parochie Helden
Misintenties NL61 RABO 0120795094
pastorie Rochusplein 3
T 077 3071488,
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur
donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
Zondag 12 augustus
H. Mis 10.00 uur – samenzang t.i.v.
Wiel Berkers (jaardienst); Lucie en
Drees Hermkens-Kartner (jaardienst);
Kerk geopend voor gebed en bezichtiging: van 13.00 tot 17.00 uur: torenbeklimming om 15.00 uur.

Parochie Kessel
Gezinsbijdrage NL39RABO0125305311
Pastorie Dorpstraat 13
T 077 462 12 65
E lajverhaag@parochiekessel.nl
Kerkdiensten
Zaterdag 11 augustus
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. Uit dankbaarheid
vanwege een 50 jarig huwelijk.
Woensdag 15 augustus
- Maria ten Hemel Opneming
9.00 uur H.Mis voor de zieken van de
parochie.
20.00 uur Hoogmis in Tienray en
processie.
Zaterdag 18 augustus
19.15 uur Nel van de Kerkhof en
overleden familie.

Woensdag 15 augustus
H. Mis Maria Tenhemelopneming in de
dagkapel van de kerk van Panningen
om 09.30 uur
Overleden: Peter Vervoort, 55 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 11 augustus
Geen H. Mis
Woensdag 15 augustus
H. Mis Maria Tenhemelopneming in de
dagkapel van de kerk van Panningen
(!) om 09.30 uur

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

Zondag 19 augustus
16.00 uur Doop van Roan Gürtz.
Vergelt. Baarlo.
Mededelingen
Op 15 augustus vieren we weer het
feest van Maria ten Hemel opneming.
In Tienray is er dan om 20.uur een
plechtige Hoogmis en daarna een
lichtprocessie zoals dat ook in Lourdes
wordt gedaan.

Donderdag 9 augustus
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen
09.30-10.00 uur Stille Aanbidding
Zaterdag 11 augustus
H. Mis 19.00 uur met dameskoor
t.i.v. Willem Sanders, Agnes SandersManders en Piet Manders (gest.jaardienst); -Nellie Verstappen-Kiggen
(b.g.v. verj); Henk Broekgaarden en
Joke Broekgaarden-Coppers; Mart
Verstappen (sterfdag); uit dankbaarheid
Maandag 13 augustus
18.30 uur Stille Aanbidding
19.00 uur Rozenkrans
Dinsdag 14 augustus
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen,
aansluitend koffiedrinken
Woensdag 15 augustus
H. Mis Maria Tenhemelopneming in de
dagkapel van de kerk van Panningen
(!) om 09.30 uur
Donderdag 16 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- dinsdagwoensdag- en donderdagmorgen
van 09.00 tot 11.30 uur

Jaard. overleden ouders v.d. Eertweghvan Tegelen en overleden familie.
Jaard. Frits, Wiel en An Peeters.
Jaard. Cor Driessen.
12.30 uur doopviering van Jayden
Huijbers.
Donderdag 16 augustus
8.30 uur H. Mis.

Parochie Kessel-Eik

Misintenties NL41RABO0125300522
L. Timmermans
T 077 462 16 78
Misintenties NL31RABO0103903860
Kerkdiensten
Pastorie Markt 3 T 077 477 12 75
Zondag 12 augustus
E kapelaan@parochiebaarlo.nl
9.30 uur Pastoor Kallen.
W www.parochiebaarlo.nl
Zondag 19 augustus
Kerkdiensten
9.30 uur Voor de Parochie.
Zaterdag 11 augustus
17.00 uur H. Mis in Verzorgingshuis Ter Mededingen
Op 8 en 9 sept is de 68 fancyBorcht.
fair in het geheel vernieuwde
Zondag 12 augustus
9.30 uur H. Mis. v.w. vakantie geen koor. gemeenschapshuis.

Parochie Baarlo

Kerkdiensten
Donderdag 9 augustus
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Vrijdag 10 augustus
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Zaterdag 11 augustus
H. Mis in de Groenling om 14.30 uur
H. Mis 19.00 uur – Samenzang t.i.v. Jac
Ghielen (zeswekendienst); Joke Goes
Zondag 12 augustus
H. Mis in het Missiehuis om 10.30 uur
Dinsdag 14 augustus
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Woensdag 15 augustus
H. Mis Hoogfeest Maria Tenhemelopneming 09.30 uur (!) in de dagkapel

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

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

Zeventig jaar geleden geschonken

Heronthulling gedenksteen Kessel en Kessel-Eik
De her-onthulling van de gedenksteen Mobilisatie, die precies zeventig jaar geleden aan de burgerij van de
toenmalige gemeente Kessel werd geschonken, vindt plaats in het weekend van 1 en 2 september. De steen
werd destijds als dank aan de gemeenschap geschonken door het 3-III-41 Regiment Infanterie.
De ceremoniële onthulling van
de gedenksteen vindt op zaterdag
1 september op 19.00 uur plaats in
de parochiekerk O.L.V. Geboorte in
Kessel met medewerking van verschillende militairen en instanties.
Aansluitend daarop is er een dankviering, waarbij de kerkkoren uit

Kessel en Kessel-Eik en het koperensemble van Koninklijke Fanfare
Maasoever een optreden geven.

Reünieconcert
Het reünieorkest de Limburgse
Jagers onder leiding van Jos Stoffels
geeft op zondag 2 september om

14.30 uur een concert in de parochiekerk O.L.V. Geboorte in Kessel.
Bezoekers kunnen het concert gratis
bijwonen.
Iedereen is welkom bij deze twee
activiteiten, maar voor ouderen van
73 jaar of ouder, die zijn geboren tijdens of voor de Tweede Wereldoorlog,

wordt er iets extra’s georganiseerd.
Zij kunnen zich tot zaterdag 25 augustus opgeven voor één of beiden
bijeenkomsten en aangeven of ze vervoer nodig hebben. Voor degenen die
zich hebben opgegeven worden plaatsen in de kerk gereserveerd en indien
nodig wordt er vervoer verzorgt door
het vrijwilligersvervoer Kessel.
Ook is er voor hen na het concert
koffie en vlaai in het clubgebouw Os
Knip van jeugdvereniging De Hobbits.

Opgeven kan via Johan van
Knippenberg, woonachtig op de
Molenstraat 7 te Kessel. Hij is
ook telefonisch bereikbaar via
077 462 25 14 of via 06 12 24 32 29.
Ouderen uit Kessel-Eik kunnen zich
opgeven bij de plaatselijke KBO.
De organisatie van het heronthullingsweekend is in handen van
comité Dodenherdenking Kessel in
samenwerking met jeugdvereniging
De Hobbits.
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winkels in Limburg: Roermond - Panningen - Tegelen - Echt - Heythuysen - Horst

• 32 inch (80 cm) • Full HD
• Ambilight • Smart TV met Android

Tummers

GRATIS BEZORGD!

369,FULL HD TV / 32PFS6402

529,-

449,-

• 55 inch (139 cm) • 4K Ultra HD • 4K Active HDR
• WebOS Smart TV • Ultra Surround

699,-

FullHD

4K TV / 55UK6100

999,-

1499,-

4K

ULTRA HD

GRATIS BEZORGD!

• QuickDrive • AddWash: eenvoudig was toevoegen
• A+++ • 8 KG • 1600 t/pm
• Plan de wasbeurten via de Q-rator app
’’
32 cm
0
8

WASMACHINE / WW80M760NOM

849,**

• QuickDrive • Super Speed programma
• A+++ • 8 KG • 1400 t/pm
• Plan de wasbeurten via de Q-rator app

1099,-

• 65 inch (165 cm) • 4K Ultra HD
• HDR • Smart TV • MotionFlowXR 400 Hz

4K

ULTRA HD

GRATIS BEZORGD!

’’ m
55 c
9
3
1

699,*

WASMACHINE / WW8BM642O

899,-

GRATIS BEZORGD!

TIJDELIJK MET 5 JAAR
GARANTIE EN 100 DAGEN
OP PROEF!

4K TV / KD65XE7096

ULTRA HD

4K

’’ m
65 c
5
6
1

krachtige wasbeurt en houdt uw kleding mooi.

menwerkende bewegingen. De wasmachine zorgt voor een snelle,

bewegen, zodat de kleding dynamisch wordt gewassen door de sa-

een ‘hoofdtrommel’ met ‘achterplaat’ die onafhankelijk van elkaar

blijft. De wasmachine is uitgerust met een ‘Q-Drum’ die bestaat uit

20% minder energie verbruikt, terwijl het wasresultaat hetzelfde

QuickDrive zorgt ervoor dat wassen tot 2 keer zo snel gaat en tot

Tot 2 keer zo snel wassen!

GRATIS BEZORGD!

TIJDELIJK MET 5 JAAR
GARANTIE EN 100 DAGEN
OP PROEF!

* Na €200,- cashback via Samsung

Dat is Tummers!

Apparaat stuk? Geen zorgen, wij kunnen het voor
u repareren op onze eigen reparatie-afdeling.

REPARATIEDIENST

Wij hebben bijna 100 jaar ervaring in de elektrobranche. Wij kunnen u altijd perfect adviseren!

DESKUNDIG ADVIES

Is het product toch niet helemaal naar wens?
Geen punt. Bij ons heeft u 14 dagen bedenktijd.

NIET GOED, GELD TERUG

Wij bezorgen uw aankoop gratis bij u thuis met
onze eigen, vakkundige bezorgdienst.

GRATIS BEZORGING

Bij ons kunt u 7 dagen per week terecht voor al
uw aankopen en vragen. Zelfs op zondag!

7 DAGEN PER WEEK GEOPEND

A'S
G
E
L
!
COLZOCHT
GE
Kijk voor de openingstijden en adressen op www.eptummers.nl
Volg ons ook op Facebook: tummerselectro

Junior Verkopers
Ervaren Verkopers
Service Center Medewerkers

Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe,
enthousiaste collega’s die ons team
willen versterken! Bezoek onze site
www.eptummers.nl voor meer info.

Kom werken bij de leukste elektrovakspeciaalzaak van Limburg!

Enthousiast, ga stvrij & betrouwbaa r!
** Na €250,- cashback via Samsung

Tummers

Afbeeldingen kunnen afwijken. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

