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Pluim gevangen
Enthousiaste kinderen hadden tijdens de kermis in Grashoek tijdens talloze rondjes in de rups weer kans om de pluim te vangen. Naast de rups stond er onder andere
ook een autoscooter, draaimolen, grijpkranen en een schietsalon. De kermis in Grashoek vond plaats onder winderige omstandigheden van zaterdag 10 augustus tot en
met dinsdag 13 augustus. Vanaf zaterdag 17 augustus is er opnieuw een kermis in Peel en Maas, dit keer in Kessel-Eik. (Foto: Jordy Strijbos)

Geen verband met schorsing

Aantal misdrijven Peel en Maas stijgt
Landelijk daalt het aantal misdrijven, in de gemeenten Peel en Maas en Horst aan de Maas is dit aantal
echter toegenomen. De politie ziet geen causaal verband met de schorsing van acht agenten of met de
interne perikelen.
In heel Nederland is het totaal
aantal geregistreerde misdrijven, van
diefstal tot moord in acht maanden
gedaald. Vonden er in oktober 2018
bijna 70.000 misdrijven plaats, in
juni van dit jaar waren dat er nog
64.000. Een daling van 8 procent,
blijkt uit de statistieken van de
landelijke politie.
In de gemeente Horst aan de Maas
steeg het aantal misdrijven in dezelfde
periode van 105 tot 112. Een toename
van ruim 7 procent. In Peel en Maas

Hans van Kruchten, woordvoerder
bedroeg die toename 8 procent, van
100 misdrijven in oktober vorig jaar tot van de politie Limburg heeft hiervoor
geen verklaring. Hij kan dus ook niet
108 afgelopen juni.
zeggen of er een causaal verband is
met de interne perikelen binnen het
politiekorps.
Het onderzoek naar de
acht geschorste agenten bij de
De grafiek van het aantal
basiseenheid Horst-Peel en Maas is
misdrijven in Peel en Maas vertoont
nog in volle gang. In april werden
eerst een opvallende daling, tot 87 in
februari. Voorafgaand aan de schorsing vier agenten naar huis gestuurd.
In juni zijn nog eens drie agenten uit
van de eerste vier agenten in april,
piekte het cijfer plots tot 113 in maart. hun functie gezet, begin juli mocht

Interne
perikelen

ook een leidinggevende zijn wapen
inleveren.

Pijn (wordt)
uitgesmeerd
Er loopt een intern disciplinair
onderzoek, De officiële reden is
‘onprofessioneel gedrag ten opzichte
van de leiding’. Wat er zich exact
heeft afgespeeld, wordt niet naar
buiten gebracht. De acht mogen
zich lopende het onderzoek niet
meer in het politiebureau laten zien
en hebben geen toegang meer tot
politiesystemen. De politie doet
geen uitspraken over het lopende

onderzoek. Bewoners van de
gemeenten Horst aan de Maas en
Peel en Maas hoeven niet te vrezen
voor de veiligheid in de regio,
meldt Van Kruchten. “Ergens doet
het pijn”, erkent hij. Die pijn wordt
uitgesmeerd over de hele provincie.
“Agenten uit verschillende basisteams
hebben de vrijgekomen plekken
ingevuld. Zo wordt die pijn op z’n
minst verzacht.” De korpsen die een
agent uitlenen aan Peel en Maas
blijven voldoende op sterkte, meent
VanKruchten. “Voor hen is die pijn
verwaarloosbaar.”
Lees verder op pagina 05
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Maasbreese John overwon donkere periode

Overwinning van een diepdonkere periode
Hij wist het zo’n tien jaar geleden allemaal even niet meer. Hij verloor
zijn vrouw door een scheiding, raakte zijn baan en zijn woning kwijt en
kwam in een neerwaartse spiraal van een depressie. Dankzij de hulp van
een psychiater en het benutten van zijn creativiteit kwam John van Dijk
(53) uit Maasbree er weer bovenop.
Nadat John in 2008 zijn baan als
klantenservice-medewerker kwijtraakte, solliciteerde hij zich het apezuur. Hij stuurde ontelbare brieven.
Het mocht niet baten. Via het uitzendbureau kreeg John tijdelijke baantjes, en dat waren niet de leukste.
Levensvreugde, gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen waren in
die tijd ver te zoeken. “Mijn relatie
voelde gedurende de laatste jaren
als drijfzand en mijn vrouw leed daar
ook onder. Een scheiding was onvermijdelijk.” Noodgedwongen moest hij
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intrekken in een andere woonruimte.
De periode die volgde kenmerkte
zich door uitzichtloosheid en wanhoop, zo vertelt John. De opeenstapeling van problematieken heeft volgens
hem meerdere oorzaken. Zo werd John
gepest tijdens zijn jaren op de havo,
vanwege zijn Elvis-kuif. “Dat heeft er
wel ingehakt. In die tijd was er nauwelijks aandacht voor pesten, dus
hulp hierbij bestond niet.” Toen hij
later voor verpleegkundige studeerde,
kreeg hij net voor het einde van de
studie te horen dat de leraren hem
niet geschikt vonden voor het beroep.
“Ik had dus bijna drie jaar gestudeerd
en geen diploma. Daar stond ik dan,
met lege handen.”

Angola
Die onzekerheid en het gebrek
aan zelfvertrouwen kwamen ook
terug toen hij na een burn-out op zijn
25e aan de slag ging in de ontwikkelingssamenwerking. Samen met een
groep van zo’n dertig internationale
studenten schreef hij zich in om gezamenlijk een project te gaan runnen in
Angola. “Na een voorbereidingstijd in
Noorwegen, reisden we af naar het
Afrikaanse land. Het duurde eigenlijk
een halfjaar, maar omdat ik me niet
staande wist te houden keerde ik al na
twee maanden huiswaarts.”
John bleef zichzelf tegenkomen.
Na Angola leerde hij wel zijn (inmiddels ex-)vrouw kennen. Daarmee kreeg
hij twee kinderen, zoon Robin (20) en
dochter Evi (17). Hij vond een baan bij
de klantenservice. Toen die wegviel,
tien jaar geleden, begon de neerwaartse spiraal van depressiviteit in te
zetten. Rond 2016 waren er nog maar
enkele lichtpuntjes in zijn leven: zijn
kinderen en ouders.
Rond die tijd voegde zich hier ook
zijn psychiater bij. Inmiddels is hij één
van zijn beste vrienden, maar John wil
zijn naam niet noemen om zijn vriend
te beschermen. Hij moet immers zijn
werk en privéleven gescheiden hou-

den. John leerde hem kennen toen
hij contact opnam met een uitgeverij.
Alles wat John meemaakte tijdens de
depressieve periode had hij immers
opgeschreven. “Een boek is er uiteindelijk niet gekomen, maar de uitgeverij bracht me wel in contact met mijn
psychiater.” Hij ontfermde zich over
John en voerde eindeloos veel gesprekken met hem. “Vanuit liefde, aandacht,
respect en gelijkwaardigheid begon ik
mijn levensvlammetje weer te zien.”

Hoop
John leerde zijn eigen kwaliteiten te gebruiken. “Mijn eigen koers
volgen en niet meer denken en doen
zoals maatschappelijk gewenst is.
Zelfstandige beslissingen maken.”
John kreeg steeds meer hoop en
vertrouwen en leerde creativiteit in
te zetten, één van zijn kwaliteiten.
“Van de ziektewet raakte ik in de WW.
Daardoor heb ik geleerd om creatief
en innovatief om te gaan met geld.”
Zo kocht hij alleen tweedehands kleding en meubels. “Door er zelf net iets
anders van te maken, krijgt het een
hele andere uitstraling én ik heb me

bakken geld bespaard.” Eén stoel is
extra belangrijk voor John. “Ten tijde
van de scheiding heb ik een schommelstoel helemaal kapot getrapt. Uit
pure frustratie en wanhoop. Die heb
ik daarna gerepareerd en gestoffeerd.
Dat gaf zoveel voldoening. Het was een
ideale therapie.”

Musicals
De creatieve kant van John kreeg
de kans zich verder te ontwikkelen.
Hij deed mee aan twee musicals van
The Show Must Go On waarbij inwoners
van Peel en Maas een musical opvoeren. “Bij The Moulin Rouge moest ik
het liedje Roxanne zingen voor een
volle zaal tijdens negen voorstellingen.
Dat was een hoogtepunt in mijn leven.”
Daarnaast begon hij met dansen, zingen en het schrijven van gedichten en
verhalen.
Toch neemt een andere hobby de
meeste tijd in beslag. “Toen mijn psychiater mij voor het eerst voorstelde
om te gaan boetseren, leek me dat
helemaal niks.” Het bleek toch wel bij
John te passen. Hij kon er zijn inzichten in mannen en vrouwen, menselijke

behoeften en sfeer in kwijt. “In mijn
beelden kunnen mensen zich herkennen, zichzelf spiegelen en persoonlijke
thema’s verwerken.”
John maakt tegenwoordig vooral
beelden van brons en klei waarbij uiteenlopende aspecten van het ‘mens
zijn’ naar voren komen. Om bekendheid te geven aan zijn beelden nam hij
contact op met verschillende galerieën. Hij vond er een die zijn kunstwerken wel wilde verkopen. “Kunst &
Cappuccino in Haarlem gaat mijn beelden exposeren en verkopen.”
John hoopt van boetseren
zijn werk te maken. “En dat ik als
ervaringsdeskundige mijn beelden
kan inzetten om mijn opgedane
mensenkennis en levenservaring tot
zijn recht te laten komen.” Hij is dus
weer helemaal opgeknapt na een
zeer donkere periode. “Ik zie het licht
weer. Dankzijmijn vriend de psychiater,
mijn kinderen en mijn ouders ben
ik helemaal opgeknapt en zie ik de
toekomst met plezier tegemoet.”
Wie contact wil opnemen met John of
meer informatie wil over zijn beelden
kan terecht op www.jvandijk.exto.nl

Mogelijk botulisme geconstateerd in
Noordervaart Beringe
In de Noordervaart ter hoogte van Beringe zijn op zondag 11 en maandag 12 augustus tientallen dode eenden en vissen gevonden. Volgens Water
schap Limburg wijst dat mogelijk op botulisme. Het Waterschap en Rijkswaterstaat adviseren iedereen om de dode dieren niet aan te raken.
Botulisme is een bacterie en een
vorm van voedselvergiftiging. Bijna
alle vogels dragen deze bacterie bij
zich en bij warmte wordt botulisme
geactiveerd. Zodra de temperatuur
van het water de 23 graden bereikt,
komt er in de bacterie een dodelijk
gif vrij. Met name eenden, andere
watervogels en vissen lopen de kans
om bij besmetting te sterven. Het
gevolg van dode dieren is dat de
bacterie zich verder verspreidt,
waardoor er nog meer gif vrij komt.

Om de bron van de bacterie weg te
halen wil Waterschap Limburg de dode
eenden en vissen dan ook zo snel
mogelijk opruimen.
Een aantal van deze dieren
zijn opgestuurd naar het Centraal
Veterinair Instituut in Lelystad.
Daar wordt de bacterie op kweek
gezet om definitief uitsluitsel te krijgen of het hier om botulisme gaat en
om welke vorm. Dat neemt ongeveer
één week in beslag. Tot die tijd doen
Rijkswaterstaat en het Waterschap

Limburg dagelijks metingen in de
Noordervaart. Zij adviseren voorbijgangers de dode dieren niet aan te
raken of op te pakken. Mensen kunnen
hier namelijk ziek van worden.
Fabienne Nijsten, woordvoerster
bij Waterschap Limburg zegt niet in te
kunnen schatten hoe lang de botulismedreiging blijft duren. Het weer
speelt volgens haar wel een positieve
rol. “Het is gelukkig geen veertig graden meer.” Toch kan ze niet inschatten hoe lang het gaat duren voor de

temperatuur van het water voldoende gedaald is.
Wanneer een voorbijganger
dode dieren naast of in het water
treft, kan contact opgenomen worden met het Centraal Meldpunt
Water via telefoonnummer 0800 03
41. Waterschap Limburg hoopt dat
het probleem over een paar dagen
alweer is verholpen. De uitbraak
zal geen blijvende gevolgen hebben voor de flora en fauna van de
Noordervaart.
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Peel en Maas 75 jaar bevrijd

‘Oorlogsverhalen moeten worden
doorverteld van generatie op generatie’
Het is in 2019 precies 75 jaar geleden dat Peel en Maas bevrijd
werd van de bezetting van de Duitsers. Veel inwoners van de
gemeente hebben de oorlogsjaren en de bevrijding heel bewust
meegemaakt. De eerste aflevering gaat over een jongen van 14 die er
heel bewust mee bezig is. In de serie Peel en Maas 75 jaar bevrijd het
verhaal van Lucas Colbers uit Panningen.
Lucas heeft een fascinatie voor
de Tweede Wereldoorlog. “Vanaf
een jaar of zeven begon ik met
lezen. Ik verslond alle boeken.
Op een gegeven moment had ik
alle boeken in de bibliotheek wel
gehad. Toen kwam er een uitverkoop van oude boeken. Dat liet ik
niet aan mijn neus voorbijgaan”,
vertelt Lucas.
“Die middag stuitte ik op drie
boeken uit de Tweede Wereld
oorlog: twee informatieboeken en
één dagboek. Daar is mijn interesse voor de Tweede
Wereldoorlog ontstaan.” Inmiddels
heeft hij al meer dan 140 boeken
over de oorlog gelezen.
Die interesse was in het begin
gewoon leergierigheid, maar dat
sloeg om toen hij meer begon te
begrijpen. “Ik kreeg in de gaten
dat de Tweede Wereldoorlog
veelzijdig was, misschien wel
meer dan de andere oorlogen.
Daar kun je veel van leren. Over
het verleden, het nu en de toekomst”, meent Lucas.
Zo begon hij twee jaar geleden
ook met het verzamelen van
voorwerpen uit die tijd. “Ik ben
een keer naar een garageverkoop
in Frankrijk geweest. Daar verkocht iemand een huls (van een

kogel, red.) uit 1915 die tijdens de
Tweede Wereldoorlog was gebruikt.
De huls had tientallen jaren bij iemand
op de zolder gelegen.”
Inmiddels heeft Lucas veel voorwerpen uit de oorlog verzameld, zoals
uniformeren, helmen, maar ook
voedselbonnen. Deze spullen zijn voor
een groot deel in Nederland gevonden. Lucas: “Ik ga ook elk jaar naar
een aantal beurzen, op zoek naar
nieuwe voorwerpen om mijn verzameling aan te vullen.”
Omdat Lucas zo veel heeft gelezen
over de oorlog, met mensen heeft
gesproken die de oorlog hebben
meegemaakt en het verhaal achter de
voorwerpen weet, kan hij zichzelf
inmiddels wel een kenner noemen.
“Deze kennis gebruik ik om volwassenen, maar ook kinderen wat bij te
brengen over de Tweede
Wereldoorlog.”
Zo mocht hij een gastles geven op
basisschool de Springplank in
Koningslust en heeft hij meegewerkt
aan een filmproject op een school in
Venlo. “Ik vind het belangrijk dat het
verhaal van de mensen die de oorlog
hebben meegemaakt, wordt doorverteld van generatie op generatie.
Militairen uit andere landen kwamen
hier om te vechten voor onze vrijheid,
zonder enige eigenbelang. Miljoenen

hebben hun levens voor ons gegeven.
Het is dus alles behalve vanzelfsprekend dat we nu in vrijheid leven”,
oppert Lucas.
“Ook moeten we leren dat het niet
zo zwart wit is of iets goed of fout is.
Er zijn mensen die hebben foute
dingen gedaan, maar hebben dit
onder dwang gedaan. Dat is iets wat
vandaag de dag nog steeds speelt.”
Lucas realiseert zich dat hij niet
alles wat hij leest meteen voor waar
aan moet nemen. Hij heeft dan ook
een kritische houding. “Vooral bij dit
soort onderwerpen moet je kritisch
zijn. Zo kwam ik in meerdere boeken

over de Tweede Oorlog een afbeelding
tegen. Het ene boek beweerde dat de
foto in Nederland genomen was, het
andere boek in Rusland en ook Java
werd genoemd. Wat is dan waar?”
Lucas zit nu in het vierde jaar van
het vwo in Roermond, maar
ziet zijn toekomst al voor zich.
“Ik zou naast boeken schrijven graag
bij de Bergingsidentificatiedienst
Koninklijke Landmacht willen.”
Deze dienst is verantwoordelijk voor
het opsporen, bergen en identificeren
van de slachtoffers die zijn gevallen in
de Tweede Wereldoorlog. “Ik vind het
belangrijk dat oorlogsslachtoffers een

naam krijgen, of ze nou gevochten
hebben voor Nederland, Amerika
of Duitsland”, vindt Lucas.
Stiekem droomt hij ook van een
eigen museum. “Maar dan moet ik
wel eerst wat meer spullen verzamelen, wie weet over een paar
jaar”, zegt hij lachend.
Lucas is ook betrokken bij de
jaarlijkse herdenking bij het Everlomonument in Panningen “De afgelopen jaren mocht ik daar verhalen
vertellen van bewoners uit de regio
die de oorlog hebben meegemaakt.
Maar dit jaar vertelde ik mijn eigen
verhaal.”

Garagebedrijf
W. Aarts

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

WWW.GARAGEAARTS.NL

Ter versterking van het receptieteam zijn wij op zoek naar:

Pleinfeest Beringe
Het kerkplein in Beringe staat op zondag 18 augustus voor de derde maal in het teken van het
Pleinfeest Beringe. Bij het evenement komt een parachute over het kerkplein te hangen. Een vrachtwagentrailer dient als podium voor liveband Sniffer en dj Rob van Soest. Verder zijn er eetkraampjes, springkussens en schminkers. De toegang is gratis.

RECEPTIONIST(E) - 24 UUR
RECEPTIONIST(E) / ADMINISTRATIE - 18 UUR
WEEKEND/VAKANTIEKRACHTEN RECEPTIE

Meer informatie over de vactures vind je op
www.beringerzand.nl of bel naar 077-3072095.
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Regelmatig problemen voor vissen
in droge Kwistbeek
De vissen in de Kwistbeek hadden het de afgelopen weken weer
zwaar. Door de droogte, hitte en watergebruik door de tuinbouw verdween er veel water uit de beek, waardoor nog maar een klein stroompje
overbleef voor het leven onder water. Vorig jaar stierven nog veel vissen
door een gebrek aan water en dit jaar was het weer raak.
Igna Janssen woont al 33 jaar pal
aan de Kwistbeek midden in Baarlo.
Ze is één van de vele bezorgde burgers die regelmatig de telefoon
oppakt als het water van de Kwistbeek
een kritiek punt bereikt. De afgelopen
weken was dat verschillende keren het
geval. “De vissen krijgen het dan heel
moeilijk”, vertelt ze. “De beek is vrij
breed en als het waterpeil te laag
komt, overleven ze het niet. Dit jaar is
dat één keer al zeker gebeurd, zoals ik
gehoord heb. Vorig jaar was het
verschillende keren raak.”
Zo kwistig als de naam doet vermoeden is de Kwistbeek al lang niet
meer. Igna Janssen is niet de enige die
zich zorgen maakt over de lage waterstand. Op sociale media kwamen verschillende oproepen van Baarlonaren
voorbij om massaal te bellen naar
Waterschap Limburg om te melden
dat er te weinig water door de beek
stroomt. Het waterschap kan dan meer
water vanuit de aanvoerleiding laten
lopen.”We hebben vijf à zes weken
geleden een melding van dode vissen gehad in de Kwistbeek”, laat het
waterschap weten. “Sindsdien laten
we iets meer water naar de Kwistbeek
lopen vanuit de aanvoerleiding.”
Meer water vanuit de aanvoerleiding is echter ook niet altijd de oplossing. “Meer water door die leiding
betekent dat er minder water naar
de Everlose beek en de Langeheide
gaat, hoewel daar ook te weinig water
is”, aldus het waterschap. “Het water
moet dus zo goed mogelijk worden
verdeeld. Daarnaast hebben we te
maken met een spanningsveld tussen

voldoende water inlaten om droogte
te voorkomen en niet te veel gebiedsvreemd water inlaten. Dat laatste is
namelijk niet wenselijk voor de ecologie.”

Geen
klachten
Volgens het waterschap worden
klachten meteen opgepakt en wordt
er gezocht naar een mogelijke oplossing. Zo ook als de Kwistbeek droogvalt. Het waterschap zegt dit jaar
nog geen klachten over een droge
Kwistbeek binnen te hebben gekregen. Toch belde Igna zelf al verschillende keren. “Tegen mij zeiden ze dat
ze er mee bezig waren. Of dat het
nog vier dagen kon duren voordat het
extra water bij ons voorbij zou komen.
Maar het Waterschap moet toch al van
tevoren kunnen inschatten dat er te
weinig water gaat komen? Het is vaak
veel te laat eer er maatregelen worden genomen. Voor de vissen is het
dan al te laat.”
Iets dergelijks gebeurde vorig jaar.
Verschillende inwoners van Baarlo gingen toen met schepnetjes en emmers
aan het werk om vissen uit de droge
beek te scheppen en ergens anders
een veilig heenkomen te bieden. “In
die gevallen is het waterschap dus te
laat geweest met maatregelen. Ik vind
het respectloos richting de natuur. Dat
er regelmatig vissen sterven doordat
wij mensen niet de verantwoording
nemen die wij hebben, vind ik onverteerbaar. Zoiets mag gewoonweg niet
gebeuren. Daar is geen gerechtvaar-

digd excuus voor.” Bij het waterschap
is echter niet bekend dat de Kwistbeek
vorig jaar dergelijke problemen heeft
gekend. “Wel bij andere beken”, aldus
de overheidsinstantie. “In het verleden
is wel sprake geweest van reddingsacties tijdens maaiwerkzaamheden.
Wij hebben in onze maaibestekken
voorzorgsmaatregelen opgenomen om
dode vissen zoveel mogelijk te voorkomen. Hier zijn speciale protocollen
voor opgesteld. Als Waterschap zien
wij toe op de naleving daarvan.”

Water
boeren
Een tekort aan water in de beek
komt door onder meer de hitte en
droogte, maar ook boeren halen water
uit de stroom om te beregenen. Al is
dat sinds 7 juni niet meer geoorloofd.
“Sinds die datum geldt een verbod op
het gebruik van water uit beken en
sloten.” Wel zijn er ontheffingen verleend voor beregening van kapitale
teelten zoals vollegrondsgroenteteelt.
Igna snapt dat boeren beregenen en
vindt dat het Waterschap ervoor moet
zorgen dat er genoeg water door de
beek loopt. “Zodat zowel de boeren
als de dieren zonder problemen verder kunnen. Er moet een evenwicht
zijn.”
Om in de toekomst problemen
als wateroverlast én een droogliggende beek te voorkomen, werd vorig
jaar al een werkgroep opgericht die

zich bezighoudt met de Kwistbeek.
In de werkgroep zetelen aanwonenden van de beek, Waterschap Limburg
en gemeente Peel en Maas. “Met die
groep bespreken we hoe we het in de
toekomst kunnen verbeteren. Daarin

wordt goed geluisterd, moet ik zeggen. Ik denk dat we naar een goede
uitkomst toewerken. Maar we moeten
niet het heden vergeten. De vissen die
er nu zwemmen, moeten ook gered
worden.”

Oude motoren bij
kasteel De Berckt
Carolien de Boer uit Groet (NH) poseert voor kasteel De Berckt in Baarlo op haar BSA uit 1913. Zij was
één van de deelnemers aan de achttiende Anglo-Dutch Reliability Trial die tussen maandag 5 en zaterdag
10 augustus plaatsvond.

LUKASSEN PLANTGOED
Lukassen Plantgoed kweekt diverse soorten planten
voor collega-kwekers, handelaren en tuincentra.
Per direct zijn we nog op zoek naar een:

MEDEWERKER PLANTENKWEKERIJ
(fulltime)

Wij bieden je een afwisselende baan in een klein team.
Het werk bestaat uit de productie van uitgangsmateriaal,
klaarzetten van bestellingen, oppotwerkzaamheden etc. 90%
van alle werkzaamheden vinden binnen in een kas plaats.
Ervaring in de boomkwekerij en/of sierteelt is een pre,
maar met een positieve instelling kom je er ook.
Beloning volgens CAO open teelten.

SCHOLIEREN met een tussenjaar
die ﬂexibel, enthousiast, bereid zijn om de handen uit te
mouwen te steken en op zoek zijn naar werk, kunnen ook
contact met ons opnemen.
Sollicitaties mag je inclusief cv binnen 2 weken sturen naar
Aluka@hetnet.nl
Voor meer info zie onze website Lukassenplantgoed.nl
Vosberg 27c, 5981 NM Panningen • tel. 06 - 50 23 81 38

In de verre omtrek rond Kessel
reden vorige week tal van klassieke
motoren rond. Er kwamen zo’n vijftig
motorrijders naar kasteel De Berckt.
25 deelnemers uit Nederland en 22 uit
Groot-Brittannië.
Dagelijks werden toerritten

gemaakt tussen de 110 en 150 kilometer. De donderdag was het hoogtepunt van de week. Op die dag werd de
Internationale Betrouwbaarheidstest
gereden. Bij deze rit werd 120 kilometer afgelegd. Deelnemers moesten
proberen een gemiddelde van exact

36, of, naar keuze, 30 kilometer per uur
te rijden. Deze test was er alleen voor
motoren van vóór 1915. Ook Caroline
deed dus mee met haar BSA. Op de
zaterdag ging ze weer naar NoordHolland. “Nee, niet per motor”, lacht ze.
“Die gaat netjes op de aanhangwagen.”
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Aantal misdrijven Peel en Maas stijgt
Geregistreerde misdrijven

Geregistreerde misdrijven
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De geschorste agenten zijn
formeel nog steeds in dienst,
de politie is daarom niet actief
personeel aan het werven. Dat de
eenheid Limburg nog steeds
onderbezet is, speelt daarbij geen rol,

januari
2019

februari
2019

maart
2019

april
2019

benadrukt Van Kruchten. Twee jaar
geleden was de Noord-Limburgse
politie-eenheid al onderbezet. Heel
Limburg heeft er in juni vorig jaar
32 agenten bijgekregen, toch is dat
aantal onvoldoende, klaagde de

mei
2019

juni
2019

0

oktober november december
2018
2018
2018

burgemeester van Maastricht destijds
op L1 Radio. Sinds de afgelopen
maanden zijn dit er nog eens acht
minder. De vraag die zich opdringt
is: kan het onderbezette Limburg die
acht agenten wel missen? Gaat het

januari
2019

februari
2019

niet ten koste van de veiligheid in
heel Limburg? Volgens Van Kruchten
is het thema politiesterkte een
bestuurlijke discussie die los staat
van de geschorste agenten. “En de
acht vrijgekomen plekken zijn intern

maart
2019

april
2019

mei
2019

juni
2019

ingevuld.” Het onderzoek naar de
geschorste agenten is tijdelijk, hoe
snel het politiekorps daarna weer
op sterkte is, is onduidelijk. En ook
hoe lang het nog gaat duren weet de
politie niet.

•

Oh, zit dat zo!
Struisvogelpolitiek
met je pensioen
Door: Drs. R.H.A. (Rudie) Martens RB
Onderzoeken liegen er niet om. Veel ondernemers/zelfstandigen
hanteren struisvogelpolitiek als het om hun pensioen gaat.
Gevolg: een niet op te lossen probleem op latere leeftijd.
Hoe zit dit en wat kun je er aan doen?

De harde feiten
Uit onderzoeken blijkt dat van de
ondernemers/zelfstandigen:
82% verwacht een veel slechter
pensioen te hebben dan de
gepensioneerden van nu; 60% niet
weet of ze voldoende inkomen
gaan hebben om alle uitgaven te
betalen; 82% niet voorbereid is op
de financiële toekomst.
Aanpakken is oplossen
Een pensioenadvies hoeft geen
twintig kantjes complex, dik en
duur rapport te zijn. Een goed
pensioenadvies geeft veel inzichten
en praktische acties die geld
opleveren. Het belangrijkste is dat
er een toekomstvisie is. Een visie
die past bij jou als persoon én als

ondernemer. Maar vooral een visie die gewenste pensioeninkomen zeker
niet gehaald. Aanpassen dus!
rust brengt zodat je niet langer voor
struisvogel hoeft te spelen.
Ga naar de tandarts voor controle
Huh? Naar de tandarts? Nee niet
Klassieke fouten
echt natuurlijk. Maar voor je gebit
Een vaak gehoorde opvatting:
ga je ook een of twee keer per jaar
pensioen, daar hoef je pas later iets
op controle. Met je financiële
mee te doen. Niets is minder waar.
toekomst is een vermogen gemoeid
Als je jong begint, kost pensioen
betrekkelijk weinig. Dat komt doordat van al snel vijf nullen.
er vele jaren rendement gemaakt kan Daarvoor gaat bijna niemand op
controle. Gevolg: een mooi gebit,
worden.
De visie ‘mijn bedrijf of bedrijfspand is maar een rot pensioen. Dus als je
mijn pensioen’ roept een ondernemer de afgelopen 5 jaar geen pensioencontrole hebt gedaan, dan wordt
ook nogal eens. Dat kan. De ervaring
leert echter dat dit voor maar een zeer het hoog tijd!
kleine groep ondernemers daadwerkelijk zo is. De rest hoopt tegen beter
weten in.
De accountant/financieel adviseur
zegt: ‘ga banksparen’. Dit was enkele
jaren geleden vaak wel aantrekkelijk,
Kerkveld 2a, Meijel
maar inmiddels levert dit al veel
www.vallura.nl
minder rente op en dus wordt het
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Wij zoeken per direct een

communicatiemedewerker
(minimaal 24 uur)

Kempen Communicatie is een communicatiebedrijf in Horst.

Design Factory
Panningen failliet
Het meubelbedrijf Design Factory in Panningen is failliet verklaard
door de rechtbank in Roermond. Door het faillissement komen 48
mensen op straat te staan.
Design Factory, dat een hoger
segment meubilair produceert, is
onderdeel van meubelfabrikant
Heldense Group B.V. De meubelfabrikant is wegens vakantiesluiting
niet bereikbaar voor commentaar. De
salarisbetaling over de huidige loonperiode wordt door het UWV overgenomen.
Volgens curator Roy Bongers

wordt de reden van het faillissement
nog onderzocht. Ook over de positie
van Heldense Group B.V kan Bongers
niets zeggen. Of er een doorstart van
Design Factory komt, is onduidelijk.
Volgens Bongers is er vooralsnog
geen interesse getoond in het bedrijf
of in een doorstart. Hij sluit niet uit
dat er zich komende dagen alsnog
iemand zal melden.

Bij ons bedrijf werken communicatieprofessionals, vormgevers en
productiemedewerkers samen aan totaaloplossingen voor onze
opdrachtgevers. Ter versterking van ons team zijn wij per direct op
zoek naar een communicatiemedewerker.
Je uitdaging

• Je vervult allround communicatiewerkzaamheden, variërend van creatieve
plannen maken tot content creatie;
• Je helpt opdrachtgevers met het
verwoorden van hun identiteit en
kernwaarden;
• Je adviseert onze opdrachtgevers
proactief op het gebied van
communicatie;
• Je stelt communicatieplanningen op;
• Je schrijft teksten en verzorgt andere
content voor onze opdrachtgevers én
voor Kempen Communicatie.

Wie ben je

• Je hebt een afgeronde hbo-opleiding op
het gebied van communicatie;
• Je hebt affiniteit met tekstschrijven en
content creatie;
• Je hebt een excellente beheersing van de
Nederlandse taal in woord en geschrift;
• Goede beheersing van Engelse taal in
woord en geschrift is een pre;
• Je bent proactief en doelgericht;
• Je bent representatief in
klantcontacten;
• Je hebt een kritische houding en denkt
analytisch en strategisch;
• Je bent een organisatietalent en kunt
snel schakelen;
• Je hebt affiniteit met het gebruik van
sociale media;
• Je bent flexibel;

• Je bent leergierig en volgt de
ontwikkelingen op het vakgebied
communicatie op de voet;
• Het bezit van rijbewijs B is een pre.

Wij bieden

• Een dynamische werkomgeving;
• Een interessant en zeer divers
klantportfolio met opdrachtgevers uit
diverse branches met nadruk op industrie,
onderwijs, zakelijke dienstverlening en de
agrosector;
• Variërende vraagstukken, van
strategische plannen tot uitvoerende
werkzaamheden en gericht op zowel
in- als externe communicatie;
• Een team van gemotiveerde
medewerkers;
• Mogelijkheid om je door te ontwikkelen in
het vakgebied;
• Een passende salariëring.

Solliciteren

Herken je jezelf in bovenstaande
vacature en ben je net zo enthousiast over
communicatie als wij dat zijn?
Dan ontvangen we graag je cv en
motivatiebrief via e-mail:
vacature@kempencommunicatie.nl
o.v.v. communicatiemedewerker.
Neem voor vragen over deze functie
contact op via 077 396 13 50.

#kempencreëert

HALLO in Santiago de
Compostella
Anne-Marie Knoops-Peters uit Meijel en haar moeder Yvonne
Peeters uit Panningen namen de HALLO mee naar de Spaanse
pelgrimsstad Santiago de Compostella. “Mijn moeder is een echte
pelgrim”, vertelt Anne-Marie. “Ze is van Panningen naar Santiago
de Compostella gelopen door weer en wind en heeft hiermee
2.350 kilometer gemaakt.” De laatste 115 kilometer heeft AnneMarie haar moeder gezelschap gehouden. De dames vonden dat
een foto waardig en gingen op hun eindbestemming met het
nieuwsblad op de foto.
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Ondergrond groot probleem

Bomen op kerkplein
Grashoek verkommeren
De bomen op het kerkplein in Grashoek staan er slecht bij. Enkele bewoners menen dat de bomen niet
voldoende water krijgen. Vanwege de klinkers op het plein zou al het water weglopen. De betrokken
boomchirurg weerspreekt die versie. “Al in 2013 bij de herinrichting zijn er fouten gemaakt”. Onduidelijk blijft of
de bomen nog te redden zijn.

WIJ PLAATSEN
VAKKUNDIG ZELF
UW BADKAMER
EN TEGELWERK
Kom kijken in onze vernieuwde
showroom en geniet van onze mooie
badkamers en tegelvloeren
OPEN: DO-VR 10.00 - 17.00 UUR EN ZA 10.00 - 15.00 UUR
VAN HÖVELLSTRAAT 21, HELDEN
T 077 307 54 40 M 06 51 28 75 02 WWW.VERKOO.NL

“DUNNER WORDEND HAAR IS VOOR LISA
GEEN REDEN OM BINNEN TE BLIJVEN”
De psychologische gevolgen van kaalheid zijn uiterst
serieus! Aanvulling of vervanging van het eigen haar
is de basis voor herstel van zelfvertrouwen,
eigenwaarde en een positief zelfbeeld.

Sinds het beklinkeren van het
kerkplein in Grashoek in 2013 krijgen
de zeven overgebleven beuken
nauwelijks nog water, meent Henk
Steeghs, een van de vier
initiatiefnemers die de bomen te hulp
willen schieten. De beuken zijn meer
dan honderd jaar oud en staan nu
langzaam te verkommeren.
Een beuk kan gemakkelijk 400
tot 500 jaar oud worden, weet
Boomchirurg Frits Gielissen uit
Sambeek die bij de bomenkwestie
betrokken is. “Maar dan wel in een
natuurlijke omgeving. Anders staan ze
voortdurend onder stress. Dat verkort
hun leven.”

Natuurlijke
omgeving
Aan die natuurlijke omgeving
is vooral de laatste tien jaar veel
veranderd. Na de herinrichting in 2013
gingen de bomen achteruit, in 2017
heeft de gemeente overlegd met
specialisten, waarop een jaar later een
buffer van kratten vol berkenstrooisel
onder het kerkplein is aangebracht
die de bomen van water, zuurstof en
voeding moet voorzien.
De kosten voor de
berkenstrooiselbuffer bedroegen
50.000 euro. Steeghs vreest dat deze
activiteiten de genadeslag zullen
betekenen voor de bomen. Er zouden
bij deze ingreep vorig jaar cruciale
fouten zijn gemaakt. Zo zijn bij de
aanleg wortels geraakt en bovenop
de dure voorziening zijn klinkers
teruggelegd. “Het plein kent een

verval van ruim een halve meter
richting de Roomweg. Er sijpelt
wel een beetje water tussendoor,
maar het meeste water loopt over
de klinkers weg, richting riolering,
zonder de buffer te kunnen bereiken.”
Voor de beuken is dit volgens Steeghs
rampzalig.
Gielissen, die bij de aanleg van de
buffer was betrokken, weerspreekt
deze lezing. “De wortels hebben vorig
jaar weinig geleden. Die zijn in 2013
bij de herinrichting van het plein al
flink geraakt”, weet Gielissen. Ook is
er destijds in de bodem wat hij noemt
een verkeerd medium aangebracht.
En dat de bomen onvoldoende
water krijgen, spreekt hij ook tegen.
Juist om voldoende inzijging van het
water te bewerkstelligen, zijn de
klinkers op voldoende afstand uit
elkaar gelegd, stelt hij.
Gielissen wijt de slechte staat
van de bomen aan een combinatie
van factoren. “Je weet nooit waar het
exact aan ligt. Bij een boom duurt het
heel lang voor je de gevolgen ziet.
Als je nu een wortel doorzaagt, zie je
dat pas over vijf jaar.”

Inrichting plein
Belangrijke factoren die volgens
hem een rol hebben gespeeld zijn
de inrichting van het plein in 2013
en de droge en hete zomer van vorig
jaar. “Vooral hitte is funest voor
beuken. Dit jaar is het bijna 40 graden
geweest, op het plein boven de
klinkers kan het wel opgelopen zijn
tot 45 graden. En omdat de bomen
al onvoldoende in het blad stonden

konden ze te weinig koelen, wat
verbranding oplevert.” Hadden we een
paar vochtige koele zomers gehad,
dan hadden de bomen er heel wat
florisanter bijgestaan, denkt
Gielissen.

Afsterven
bomen?
De bomen zijn in slechte conditie.
Daar zijn beide heren het over eens.
Of de bomen nog te redden zijn,
kan Gielissen moeilijk inschatten.
“Een boom kan er goed uit gaan
zien, herstel vertonen en dan toch
plotseling afsterven. Het is heel
moeilijk te bepalen wat dan precies
de oorzaak is.”
De gemeente valt volgens
hem niks te verwijten. “Ze doen er
alles aan. Via sensoren in de grond
kunnen ze exact bepalen of de
bomen water nodig hebben. Alles
wordt gemonitord, als er wat moet
gebeuren, grijpen ze in. Elke week
geven ze, waar nodig, water. Als het
moet zelfs twee keer per week.”
De 7.000 liter water die per
keer aan de bomen wordt gegeven,
verdwijnt volgens Steeghs voor 80
tot 90 procent in het riool. Hij denkt
dat er snel ingegrepen moet worden.
“We hebben voorgesteld nu in te
grijpen en de klinkers op het plein
te vervangen door gras, zodat de
bomen wellicht nog gered worden.”
Maar met dit voorstel vangt hij bot bij
de gemeente. Gemeente Peel en Maas
was niet bereikbaar voor commentaar.
(Foto: Henk Steeghs)

Horst, T 06 49055325
www.taritakleeven.nl

Uitgerust weer
aan de slag?
Ben je zo vlak na je vakantie op zoek naar vast of tijdelijk werk of
ben je toe aan een nieuwe uitdaging? Wij kijken mee naar jouw
wensen. Wat past bij jou, wat heb je nodig en welke bedrijven
passen daarbij? Kortom, waar haal jij het beste uit jezelf. Samen
steken we graag de handen uit de mouwen. Het liefst vandaag nog!

• Heftruckchauffeurs
• Productiemedewerkers
• Operators (in agro en food)
• Technische medewerkers
• Machinisten en chauffeurs
• Dierverzorgers veehouderij
• Tuinbouwmedewerkers en- leidinggevenden
• ..nog veel meer!
Check alle vacatures op ab-werkt.nl

Interesse? Mail naar horst@ab-werkt.nl of bel naar
077 - 398 08 83 en vraag naar Anouk of Sabrina.

AB Werkt
Spoorweg 6 | 5963 NJ Horst | ab-werkt.nl
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Dankbetuiging

Dankbetuiging
Wij willen u bedanken voor de manier waarop wij samen
afscheid hebben genomen van

Riny Litjens-Keiren
Dit heeft ons getroffen en is voor ons een steun geweest.
Piet Litjens
Rian
Marc
Rob

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor het warme
medeleven tijdens de ziekte en na het overlijden van
mijn lieve vrouw, os mam en trotse oma

Leen Smeets-Senssen
Het heeft ons goed gedaan en geeft ons veel steun en troost.
Sraar Smeets
Kinderen en kleinkinderen
Maasbree, augustus 2019

Computerproblemen?
Karel Heines Baarlo. Verdere info &
tips: karelheines.nl. 06 50 96 29 15.

Baarlo
Kessel
Maasbree

samen met u zorgen
voor een mooi afscheid

t. 077-3078642
Panningen
www.janssenuitvaart.nl

www.vooraltijdbijzonder.nl

Te koop halfrijpe soepbonen.
Grashoek Tel. 06 46 44 37 76.

Langer genieten van uw terrasoverkapping! Tel. 06 22 27 44 35.
www.ZeilmakerijSevenum.nl

Claudia van Haeﬀ |06-15156046

Voor groenteplanten o.a. winterprei,
aardbeienplanten, fruitbomen en klein
fruit naar Thijs Huys, Langstraat 64
Horst-Hegelsom, tel. 077 398 35 52.

Uw woning verkopen en
toch blijven wonen?
Wij kopen direct aan. Bel 06 55 12 69 96
info@heikevastgoed.nl

Gezocht schoonmaakhulp voor
3-4 uur p/w voor vrijstaande woning
in Grashoek. (Geen huisdieren).
Tel. 06 20 04 50 14.

Parkhotel Horst 25 aug.
11.00-16.00 Paranormale beurs.
Lezingen: Bloemenlezing,
Helderziende waarnemingen.
Eleonora’s Yoga en Dance. Bekende
mediums, coaching, paragnosten.

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

Wij bezorgen onze eigengeteelde
nieuwe aardappelen (Frieslanders)
gratis bij u thuis. Min. 5 kg. Absoluut
de lekkerste. Tevens uien te koop.
Tel. 077 307 88 53.
Breien voelt als mediteren.
Vanaf september starten we met
diverse workshops. ‘t Schippertje
Schoolstraat 6 Horst tel. 077 398 19 75
bel, kom langs of zie facebook.
Wespenbestrijding Peel en Maas.
06 39 02 22 51 info@cpdp.nl

U I T VA A R T Z O R G

T 077 - 2061585
www.arendseuitvaartzorg.nl

Fien Bos
Uitvaartzorg

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

www.fienbosuitvaartzorg.nl

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

Gefeliciteerd!
Marc en Mireille, Eline, Jill,
Ruud en Suzanne, Teun en Rik,
Jip, Lot
Beringe, 22 augustus 2019

Appels, peren en pruimen nieuwe
oogst. Fruitbedrijf J. v. Horen
Kanaalstraat 56 Beringe.

Neerseweg 90, 5988 DA Helden
reserveringen@debelaeving.nl

www.debelaeving.nl

Jullie ritueel,
jullie uitvaart.
Maak van het afscheid een
gedenkwaardig moment, precies
zoals jij het graag wil.
Ongeacht waar je verzekerd bent.
www.vanderlaan-uitvaart.nl
077-3874141

THANATOPRAXIE

HAN-MARK
ARENDSE

Huub en Betsie
Sonnemans-van Grunsven

Gebruikte kantoormeubelen.
Kasten, tafels enz Ook overjarige
tuinhuisjes. Obelisk Rozenobel 12
Beringe vrij 9.00 -17.00 zat 9.00 -16.00
uur of na tel. afspraak 06 14 04 02 72.

Panningen, augustus 2019

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempen-media.nl
en klik op HALLO-uitgaven. Via het
formulier kunt u uw tekst opgeven.

50 jaar getrouwd

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

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

uitvaartverzorgingtwanschreurs.nl

Werkzaamheden Noordervaart

Weekendafsluitingen N275
De Venloseweg (N275) tussen Nederweert en Beringe gaat in
augustus, september en oktober vier keer een weekend dicht.
Rijkswaterstaat voert dan bodemonderzoek uit langs de oevers van
de Noordervaart.
Het deel van de N275 tussen
Nederweert en Meijel is drie
weekenden afgesloten:
Vrijdag 23 augustus 18.00 uur tot
en met maandag 26 augustus
07.00 uur, vrijdag 11 oktober
18.00 uur tot en met maandag
14 oktober 07.00 uur en vrijdag
25 oktober 18.00 uur tot maandag
28 oktober 07.00 uur. Het deel van
de N275 tussen Meijel en Beringe
is van vrijdag 27 september
18.00 uur tot en met maandag
28 oktober 07.00 uur afgesloten.
Wanneer er tegenvallers zijn,
dan kunnen er ook afsluitingen
volgen in de weekenden van 15 en
22 november.
Rijkswaterstaat voert

onderzoek uit aan de bodem onder
een deel van de N275. Dit heeft
te maken met de werkzaamheden
aan de oevers van de
Noordervaart die volgend jaar
gepland staan. Omdat de N275
vlak naast de Noordervaart loopt
en de weg dicht bij de oever ligt,
moet daar het bodemonderzoek
plaatsvinden. Er worden op
verschillende plekken in het
wegdek boringen uitgevoerd.
Meer informatie over de
werkzaamheden aan de oevers
van de Noordervaart is te vinden
op www.rijkswaterstaat.nl/
onderhoudnoordervaart of via
de Landelijke Informatielijn van
Rijkswaterstaat: 0800 80 02

HALLO in Frankrijk
Gerard Jacobs en Jan Berkers uit Helden fietsten in de eerste week van augustus vanuit Langres in
Frankrijk de Maasroute. In totaal legden ze een afstand af van 650 kilometer. Op de foto staan ze bij
de bron van de Maas. Volgens Gerard en Jan was het een mooie ervaring, vooral om te zien hoe een
kleine bron zich ontplooit tot de mooie rivier die ook door Peel en Maas stroomt.
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29 augustus

Beperkte dienstverlening
Donderdag 29 augustus is er beperkte publieke dienstverlening.
Het aanvragen en/of afhalen van documenten Burgerzaken (o.a. ID, paspoort en rijbewijs)
is vanaf 13.00 uur niet mogelijk. Voor de overige dienstverlening én de Bibliotheek zijn we
geopend tot 17.00 uur.

Fotowedstrijd voor de
gemeentegids 2020
Ook de gemeentegids 2020 willen we niet alleen vóór u maken, maar met u.
Daarom organiseren wij weer een fotowedstrijd, waarbij de winnende foto’s een plaats krijgen in
de gemeentegids 2020. Foto’s met afbeeldingen van personen en beleving hebben de voorkeur.
Insturen vóór 20 september 2019
Stuur de foto's (minimaal 1Mb/foto) vóór 20 september 2019 naar maria.witbaard@
peelenmaas.nl. Vermeld in de e-mail uw naam, adresgegevens en plaats van de foto('s).
Heeft u meerdere foto's, maak dan gebruik van www.wetransfer.com .

Kermis Kessel-Eik 17 t/m 20 augustus
Zaterdag 17 augustus
opening kermis 18.00 uur
Zondag 18 augustus
van 15.00 uur tot 17.00 uur gratis schminken voor kinderen
Dinsdag 20 augustus
vanaf 17.00 uur verrassing op het kermisterrein

Wij wensen u fijne kermisdagen!

Oud papier! Hoe zit het ook alweer?

Spelregels aanbieden textiel

We zetten het graag voor u op rij:
• Oud papier moet altijd gebundeld zijn
• Gebruik hanteerbare dozen of bundel papier met een touwtje
• Zet het oud papier zoveel mogelijk bij elkaar en aan een zijde
van de weg bijvoorbeeld op de clusterplaatsen van de containers

Bied textiel altijd aan in een gesloten plastic zak, dit voorkomt dat textiel vies en
vochtig wordt. Textiel is zowel mooie, bruikbare kleding als kapotte, versleten kleding.
Maar ook handdoeken, tafelkleden, schoenen, tassen, wollen dekens en gordijnen
mogen bij het textiel.

Wat mag niet?
• Papier in plastic zakken nemen wij niet mee
• Plastic kratten met oude papier maken wij niet voor u leeg
De verenigingen zijn u erg dankbaar!

Commissievergadering
Op dinsdag 20 augustus 2019 vinden er gelijktijdig twee commissievergaderingen
plaats om 19.30 uur in het Huis van de Gemeente, Wilhelminaplein 1, 5981 CC
Panningen
Op de agenda staan de volgende onderwerpen:
Commissie 1
1. Verklaring van Geen Bedenkingen omgevingsvergunning (VVGB) Ondersteweg 8 Kessel
(2019-043)
2. Bestemmingsplan Zandbergweg 11 te Helden (2019-044)
3. Bestemmingsplan Steenoven 12 Meijel (2019-045)
4. Nota Reserve en Voorzieningen (2019-046)
Commissie 2
1. Bestemmingsplan Zandberg 1a te Helden (2019-047)
2. Bestemmingsplan bouw Ruimte voor Ruimte woning aan de Kampweg in Beringe
(2019-048)
3. Bestemmingsplan Waterkering Kessel (2019-049)
Meeluisteren.
U bent van harte welkom om binnen te lopen bij een van Commissievergaderingen. Hebt u
vragen over deze vergaderingen, dan kunt u contact opnemen met de medewerkers van de
griffie Math Steijvers (06-55 26 03 83) of Twan Huyskens (06 – 43 23 58 69).
Waar vindt u de vergaderstukken?
Commissie 1
De stukken kunt u vinden op de website: www.PeelenMaas.nl >bestuur en organisatie >
gemeenteraad > Commissie 1 > 20 augustus 2019
Commissie 2
De stukken kunt u vinden op de website: www.PeelenMaas.nl >bestuur en organisatie >
gemeenteraad > Commissie 2 > 20 augustus 2019

Alle ingezamelde textiel gaat naar het bedrijf Share and Wear in Beringe. De gemeente werkt
samen met dit bedrijf om meer waarde uit het textiel te halen. Het textiel wordt gesorteerd.
Door het textiel te sorteren krijgt kleding een 2e leven. Bij het sorteren werken mensen
met een achterstand op de arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld mensen van het Leerwerkhuis van
de gemeente. Dit zijn mensen die we helpen met inburgeren, de taal leren en zichzelf te
ontwikkelen.
Wat mag er allemaal bij textiel?
• Huishoudelijk textiel, zoals handdoeken, theedoeken, washandjes, etc.
• Kleding
• Schoenen (per paar gebonden) en sokken (per paar)
• Accessoires, zoals hoeden, riemen, tassen
• Zachte knuffels
Wat mag er niet bij textiel?
• Natte kleding of losse schoenen
• Kleding die vies is
• Textiel wat met verf of olie is besmeurd
• Vloerbedekking, tapijten en matten
• Vulling van kussens, tuinkussens of speelgoed
• Matrassen, dekbedden en kussens

WhatsApp
Gemakkelijk en snel! App naar 06 12 36 09 04.
Wij antwoorden tijdens de uren waarop wij telefonisch
bereikbaar zijn.
Gebruik WhatsApp niet voor privacygevoelige informatie.
U kunt via dit nummer niet bellen of een SMS versturen.

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
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Geef ook uw mening

facebook.com/
hallopeelenmaas

Bespreking poll week 31

Het boerkaverbod is overbodig
Het boerkaverbod is op 1 augustus van kracht gegaan. Officieel heet het
de ‘wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding’. Het houdt in dat
je niet meer in het openbaar vervoer, ziekenhuizen en overheidsgebouwen
mag verschijnen met nikabs, integraalhelmen en bivakmutsen. Het is een wet
die veel teweeg heeft gebracht, getuige ook de 205 stemmen op de poll. Die
luidde als volgt: Een boerkaverbod is overbodig.
84 procent van de stemmers was het oneens met de stelling. Cor Roelofs
stelde: “Ik vind het on-Nederlands dat je mensen niet in de ogen kunt kijken.
Kun je zo wel iemand vertrouwen”, vraagt hij zich af. Ook Jacko Peeters
was het volledig eens met de stelling. “Dit soort praktijken passen niet in

Nederland. Als je je wil verstoppen dan blijf je maar lekker binnen”, zo stelt
hij. Daarnaast staat het dragen van een boerka voor veel mensen symbool
voor de onderdrukking van de vrouw. Voorstanders van de stelling, die de
wet overbodig vinden, betogen dat de overheid zich niet mag bemoeien met
de kledingstijl. Als vakantiegasten half bloot over het strand lopen, zou dit
toch ook wel mogen? Daarnaast is de vraag natuurlijk of mensen hierdoor ook
daadwerkelijk de gezichtsbedekking achterwege laten. Wellicht komen deze
mensen nu niet meer in het openbaar, trekken ze zich verder terug, wat ten
koste gaat van de integratie. Kortom, een wet die nog voor de nodige ophef
gaat zorgen.

Zwijgen maakt de politie ongeloofwaardig

Wesley

eens/oneens > facebook.com/hallopeelenmaas
De politie is een gesloten fort. Het is nu vier maanden geleden dat de
eerste vier agenten zijn geschorst bij de basiseenheid Horst-Peel en Maas.
Inmiddels is dit aantal met nog eens vier gestegen. Om wie of wat het
precies gaat doet de politie geen enkele uitspraak. Het rommelt binnen de
regionale politie. Dat is zeker. En de criminaliteit neemt toe, in tegenstelling
tot de landelijke cijfers. Of het een met het ander te maken heeft, kan de
politie niet zeggen. De politie kan helemaal niets zeggen. Niet over personen,
niet over wat zich heeft afgespeeld, niet over het onderzoek. Media worden
doorverwezen naar een woordvoerder die heel Limburg als werkgebied heeft.
En die woordvoerder zegt niets te kunnen zeggen.
Het is logisch dat hij niets kan zeggen. Het onderzoek loopt, eerst wil
het politie-apparaat zelf duidelijkheid hebben over wat zich precies heeft
afgespeeld. Tot die tijd brengt het team niets naar buiten.
De burger die afhankelijk is van de politie blijft echter in het ongewisse.
Wat zijn dat voor agenten die onderling een strijd uitvoeren waardoor

inmiddels al acht agenten geschorst zijn? Het aantal agenten blijft op peil,
maar als er in onze wijk iets speelt, met wie krijgen we dan te maken?
Wanneer je het politiebureau in Panningen belt, dan krijg je Politie Limburg
in Maastricht aan de lijn. Vanuit die verre hoogte zullen zij wel beoordelen of je
vraag of klacht de toets kan doorstaan die bepaalt of je het fort in Panningen
telefonisch mag benaderen.
Dat de politie terughoudend is en geen namen noemt van de betreffende
geschorste agenten is heel begrijpelijk. En welke misdrijven deze personen
exact hebben uitgevoerd hoeft ook niet tot in detail in de openbaarheid.
Privacy geldt immers evengoed voor verdachten, ook als zij zelf agent
zijn. Maar de geslotenheid die de politie nu tentoonspreidt maakt het
hele politieapparaat verdacht. Een logische conclusie is: Ze hebben iets te
verbergen.
De stelling van deze week luidt daarom: Zwijgen maakt de politie
ongeloofwaardig.

Uitslag vorige week (week 32) > Natuur gaat boven cultuurhistorie > eens 53% oneens 47%

VAKGARAGE
PEETEN BV

nu

€10,MUIZEN
VLIEGEN
WESPEN

Slaapzakken
wassen

BEL: 06 55 81 85 77

Tel. 077-3072462
vanhalstomerij.nl

Onderhoud en
reparatie van
alle merken

APK

www.vakgaragepeetenbaarlo.nl

tel. 077 477 15 90

Gezocht

TIMMERMAN
m/v fulltime/parttime

ken wij een timmerman.
Ter versterking van ons team zoe
d timmerman
Ben jij timmerman of gepensioneer
stoppen)
(maar nog geen zin om volledig te
neem dan contact met ons op:

Houthandel & Timmerbedrijf
Rene van Ophoven v.o.f.
• Meijelseweg 3 • Beringe •
• 06 22 37 12 88 • renevanophoven@gmail.com •

VVV-VENLO
FLEXKAART
EEN TEGOED VAN 10 WEDSTRIJDEN
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INZETBAAR VOOR
MEERDERE PERSONEN
BEPAAL ZELF WELKE WEDSTRIJDEN
MAXIMAAL ÉÉN TOPWEDSTRIJD
JEUGD T/M
14

30% KORTING T.O.V.
10 LOSSE WEDSTRIJDEN

V.A.

€ 50,,

Het bericht kwam deze
week enigszins tussen ‘de
soep en de aardappelen’. Een
van de grootste Nederlandse
voetballers, in ieder geval van
de laatste twee decennia, is
officieel gestopt. Wesley
Sneijder hangt zijn schoenen
nu dan echt aan de wilgen.
De laatste jaren speelde hij
in de anonimiteit bij het Franse
Nice en in de zandbak bij
Al Gharafa. De Utrechter zat
zonder club, besloot deze zomer
bij FC Utrecht een skybox te
huren en meldde daar plots te
zijn gestopt als voetballer.
Naast de talloze fijne passes,
vrije trappen en afstandsschoten staan twee acties van
Sneijder mij het meeste bij.
Het eerste moment is de feilloze
pass die hij op 11 juli 2010 gaf
in de WK-finale waarbij hij
Robben vrij voor de goal zette.
Over de afloop van die aanval
spreken we niet meer.
Het tweede moment was de
kopbal tegen Brazilië in de
kwartfinale van het wk in 2014.
‘Hij is 22 centimeter groot maar
hij komt er gewoon bij’, waren
de befaamde woorden van
commentator Jack van Gelder.
In 2010, toen hij ook de
Champions Leauge won,
beleefde hij zijn beste jaar. De
laatste jaren speelde hij enigszins in de vergetelheid in Qatar,
waar de toeschouwers op één
hand te tellen waren. Hij zat er
natuurlijk voor het geld, maar
het was toch een vrij troosteloze
bedoeling. Rijst toch de vraag
op of hij niet eerder had moeten
stoppen? Net als Dirk Kuyt met
een prijs afscheid nemen en
één dag later stoppen?
Nee, laat hem dat lekker zelf
bepalen. Rintje Ritsma, de
sporter die waarschijnlijk het
meeste de ‘stopvraag’ heeft
gekregen verwoorde dat het
beste. “Zolang je het nog leuk
vindt, moet je doorgaan en
vooral niet luisteren naar al die
meningen van anderen.”
Waarvan akte.
Robert

en zo 11

15
08

GEPLUKT Sjaan van Horen
naar mij vernoemd.” Sjaan heeft de
kleine versie van de Sjaan-de-Haanbeeldjes in de markt helpen zetten.
Ze hebben een 3D-print laten maken,
daarna een mal en Potterij ’t Pötje
heeft ze uiteindelijk geproduceerd.
Oet de Verf van Daelzicht is een
grote afnemer. Het kinderfonds
had een caravan, bont beschilderd.
Die is telkens opnieuw ingericht en
vertimmerd, nu doet deze ook dienst
als escaperoom. Dus kwam er nog
een bestelbus. Een ‘Geluksbus’ die
wordt verhuurd aan scholen. De bus
zit vol muziekinstrumenten, Lego,
ipads, computers…

Mingelmoos

De spin in het web van Beringe komt eigenlijk uit Helenaveen. Elke morgen zit ze bij de Wieksjlaag op kantoor. Ze werkt bij dorpscoöperatie
Steingood en bij het Cultuurpad in Panningen. Ze is creatief en dan vooral als het om organisatie gaat. “Het is zo mooi om samen iets te doen.”
Deze week plukt HALLO Peel en Maas Sjaan van Horen (65) uit Beringe.
Ze is Helenaveense van geboorte
en dat hoor je nog steeds aan haar
tongval. Toch is ze een echte Beringse.
“Mijn betovergrootvader kwam van
Beringe”, vertelt ze. Ze kwam in
Beringe terecht via haar eerste
vriendje, Jos Peeters. “Mij maakte het
niet uit, maar hij wilde per se in
Beringe wonen.”

Het was 1975 toen ze hier
kwamen wonen. Maar in 1998 was
Sjaan al weduwe. “We waren net
25 jaar getrouwd”, zegt ze met
spijt in haar stem. ”Ja we waren
er op tijd bij. Ik was 18, Jos was 19
toen we trouwden.” Ze was 44 jaar
toen ze alleen achterbleef met een
zoon en een dochter. Inmiddels

PUZZEL

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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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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“Ik vond dat ik te weinig
omhanden had”, verklaart ze.
“Het was 2010 toen ik zonder baan
kwam te zitten. We hadden alles
op de rit. De kinderen hadden een
baan, kleinkinderen waren er nog
niet. Met behoud van uitkering
ben ik toen acht uur gaan werken.
Destijds voor de Wieksjlaag, om
het te proberen. Dat beviel goed,
dus het werden er 12 en nu werk ik
15 uur.” Van lieverlee kwam daar het
Cultuurpad bij, bekend om het Sjaan
de Haan kinderfonds. “Nee, dat is niet

Sjaan de Haan

Sudoku
4

is ze bijna 19 jaar getrouwd met
John Timmermans, tegenwoordig
gemeenteraadslid voor het CDA.
Sjaan staat midden in de
samenleving in Beringe. De dames
in Beringe kennen haar onder
meer als voorzitter van Eigewies,
een vrouwenvereniging die tien
activiteiten per jaar organiseert voor
75 leden. Maar wie in het dorp ook
maar iets wil organiseren, komt als
vanzelf bij Sjaan terecht. De spin in
het web heeft twee deeltijdbanen
waarmee ze exact weet wat er in
Beringe gebeurd.

Het komt allemaal uit de
creatieve geest van Sjaan. “Ja, ik
ben best creatief, maar vooral in het
organiseren. Ik ben thuis niet aan het
schilderen of knutselen.” Wel maakt
ze muziek. Al 31 jaar speelt ze bij
damesjoekskapel Mingelmoos.
Bariton tuba. Maar zodra ze hierover
begint komt de organisator bij haar
naar boven. “Het is erg moeilijk
in stand te houden. We zijn nu
met twaalf meiden, maar we
missen jonge aanwas.” Het ligt
niet aan Mingelmoos, het is
de tijd. Muziekgezelschappen
krijgen minder makkelijk nieuwe
leden. Daarom gaan ze met alle
Beringse muziekgezelschappen een
evenement organiseren in november,
rond het thema 75 jaar bevrijding.
“De fanfare; mannenkoor Bon Apart;
Mingelmoos en het KBO-koor.” Bij het
evenement wordt samengewerkt met
verenigingen als dansgroep Splash en
de schutterij. “We mogen in de kerk
optreden… Maar er moet nog hard
aan gewerkt worden.” Maar daarvoor
zijn we bij Sjaan aan het juiste adres.
Als ze ‘hard werken’, zegt, dan gaan
haar ogen twinkelen. Dan zegt ze:
“Het is mooi om samen iets te doen.
En het is ook belangrijk om iets op
poten te zetten zodat we allemaal
aan het blazen en aan het zingen
blijven.”

Ze is secretaris in dienst van
Steingood, de dorpscoöperatie die
inmiddels is gefuseerd met het
dorpsoverleg en als ondersteuning
van alle stichtingen werkt.
Qua financiën, maar ook qua
organisatie. Maar Steingood heeft
ook gezorgd voor een huisarts in
het dorp, “al blijft het jammer dat
de gezondheidspost in de kerk niet
doorging”, maar Steingood houdt
zich ook bezig met woningbouw
voor starters en voor ouderen.
“We hebben alles bij elkaar wel tien
werkgroepen.” Vanuit Steingood
wordt ze gedetacheerd aan de
Wieksjlaag. Elke morgen fietst ze
naar het gemeenschapshuis, daar
doet ze de administratie. Ze kijkt of
er nog reserveringen of rekeningen
zijn. Daarna runt ze het secretariaat
voor de dorpscoöperatie. Daarnaast
werkt ze 12 uur per week voor het
Cultuurpad.

Vlees met smaak
Dat is ons motto!

Aanbieding:

Runderpoulet
Rundergehakt

Openingstijden:
dinsdag en donderdag
10.00-15.00 uur
vrijdag
10.00-17.00 uur
zaterdag
08.30-13.00 uur

Herefords Slagerij B.V. | Donk 1A, 5995 PL Kessel | 077 303 18 79

www.herefords.nl
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aan
Ivo Stevens

Films of
series
Iets wat ik heel erg leuk
vind om te doen is het kijken
van films, omdat ik hier
namelijk wel gewoon genoeg
motivatie voor hebt, in plaats
van series, waarbij ik dat niet
heb.

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Ivo Stevens
13 jaar
Helden
Het Bouwens
van der Boijecollege

Welke foto heb je het laatst
gemaakt?
Een foto van toen ik op vakantie in
Zeeland was. Ik heb het toen erg leuk
gehad en wilde dan natuurlijk een foto
om mij daaraan te herinneren.
Wat is je favoriete drankje?
Waarschijnlijk toch echt wel Coca Cola.
Ik vind het namelijk altijd heel erg
verfrissend en lekker op een heel erg
warme dag, die we de laatste tijd wel
meer dan genoeg gehad hebben.
Wat doe je als je niet kunt slapen?
Als ik een keer dus echt helemaal
niet in slaap zou kunnen vallen, zou ik
waarschijnlijk gewoon proberen om
mijn ogen dicht te doen en dan heel

erg te hopen dat ik dan toch vanzelf
weer snel in slaap kan vallen, wat vaak
dan ook wel gebeurd.
Welke superkracht zou je willen
hebben?
Ik zou echt heel erg graag willen kunnen vliegen. Dit lijkt me namelijk
echt super cool en fijn, omdat je dan
natuurlijk nooit ergens op moet wachten of problemen hebt met mensen
voor je die langzaam rijden. Ik zou
ook heel erg graag naar Mars willen
vliegen.
Wie is je favoriete leraar?
Meneer Vaessen. Bij hem in de klas
vind ik de lessen nooit saai en blijf ik
altijd wel opletten. Ook geeft hij ons
vaak best veel vrije tijd om bijvoorbeeld aan ons huiswerk te werken
of om te leren voor bijvoorbeeld een
proefwerk.
Heb je een bijbaantje?
Nee, maar waarschijnlijk neem ik er

vanaf volgend jaar wel eentje. Dan ben
ik namelijk wat ouder en kan ik ook
wat meer kanten op qua bijbaantjes.
Is er een liedje waar je een speciale
herinnering aan hebt?
“Jij krijgt die lach niet van mijn
gezicht!” Mijn vader en mijn broertje
zingen dit liedje best wel vaak thuis en
op het begin is dat natuurlijk wel even
grappig, maar nu begint het heel erg
irritant te worden haha.
Wat is de slechtste film die je ooit
gezien hebt?
Dat is toch echt wel de film van Dora.
Ik weet niet waar het aan ligt, misschien omdat de film niet voor mij
bedoeld was, omdat ik er te oud voor
was, maar ik vond er echt absoluut
niks aan en ik zou hem ook zeker niet
nog eens een keertje kijken!
Wie zijn jouw helden?
Een grote held van mij is Antoine
Griezmann. Hij is een heel goede voet-

WIJ ZOEKEN

INTERIEURBOUWERS
PRODUCTIE
MEDEWERKERS
MEER WETEN OF SOLLICITEREN?

KIJK OP WWW.WERKENBIJUPSTAIRS.NL

baller die sinds dit jaar bij Barcelona
gaat voetballen. Griezmann motiveert
mij vaak om ook beter te worden in
voetbal, wat natuurlijk een heel erg
goed iets is!
Waar ben je het meest trots op?
Dat ik op het voortgezet onderwijs
de eerste klas heb kunnen doorstaan.
Het was namelijk niet helemaal zeker
of ik door zou gaan op mijn niveau,
maar uiteindelijk heb ik er nog heel
erg hard voor gewerkt en ben ik toch
nog overgegaan. Dat vindt ik wel iets
om trots op te zijn.
Hoe breng jij het liefst een
regenachtige dag door?
Het liefst zoveel mogelijk door lekker
in mijn pyjama thuis op de bank onder
een lekkere warme deken te zitten.
Dan ook nog een paar uurtjes lekker
op mijn Playstation vier.
Wat is het belangrijkste advies dat
je ooit hebt gekregen?
Dat ik altijd heel goed mijn best moest
doen op school, omdat ik daar altijd
het verste mee zou komen.
Wat zou je nooit meer over willen
doen?
Al die keren dat ik van mijn fiets ben
gevallen toen ik dit nu net aan het
leren was. Nee, ik kan nu fietsen,
dus van mijn fiets vallen hoort er
natuurlijk niet meer bij!
Wat is het verste dat je ooit van huis
bent geweest?
Ik denk Turkije. We hebben het toen
echt super leuk gehad daar.
Wat zou je doen als je een dag
onzichtbaar zou zijn?
Als ik een dag onzichtbaar zou kunnen
zijn zou ik als grap bij een paar mensen ineens de broek omlaag trekken,
zodat ze daar in hun ondergoed staan.

Zoals ik zojuist gezegd heb,
kan ik nooit series echt helemaal afkijken. Dit komt omdat
ik gewoon echt helemaal geen
motivatie en vooral helemaal
geen concentratie heb om al die
seizoenen van die ene serie te
kijken. Ik raak bij een serie echt
ontzettend snel verveeld, tenzij
de seizoenen echt heel erg kort
zijn, zoals bijvoorbeeld bij de
BBC-serie Sherlock. Een voordeel
bij deze serie is wel dat de
afleveringen elk ongeveer
anderhalf uur duren, waardoor
je ze ook zou kunnen zien als
films.
Een voordeel bij films voor
mij is ook dat films niet zo heel
erg langgerekt zijn. Bij series
verloopt de verhaallijn redelijk
langzaam en is dus niet echt
interessant. Bij series heb je dit
best wel vaak omdat je bijvoorbeeld meerdere seizoenen kunt
maken. Je hebt natuurlijk wel
films die langzaam verlopen
omdat ze bijvoorbeeld toch nog
een tweede of derde film krijgen.
Aan de andere kant zijn
series voor mij wel juist fijner
omdat je er dan altijd voor kunt
kiezen de aflevering gewoon te
stoppen, en bij een film is dat
minder. Bij een film heb ik
namelijk echt veel meer het
gevoel dat ik die film per se
vandaag moet afkijken, en niet
morgen. Bij een serie heb ik dat
gevoel minder, maar het nadeel
hiervan is dat ik misschien dan
maanden niet meer naar die
serie omkijk. Maar dit alles zou
natuurlijk ook gewoon aan
mijzelf kunnen liggen. Wat kies
jij? Een serie of een film?
Lieke
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Feestweek

Waterloat 50 jaar

Ut Toernooinido in Baarlo
Tennisvereniging LTC Tonido uit Baarlo organiseert van maandag 26 tot en met vrijdag 30 augustus Ut
Toernooinido. Een tennistoernooi voor jong en oud, beginners en gevorderden. Het toernooi is voor leden van LTC
Tonido en introducés vanaf 16 jaar. De wedstrijden starten vanaf 19.00 uur.

Zwembad Laco Peel en Maas (Waterlaot) in Panningen bestaat
vrijdag 23 augustus vijftig jaar. Ter gelegenheid van het jubileum zijn
geïnteresseerden om 15.00 uur welkom in de ontvangsthal van het
zwembad.
Het zwembad werd op 23 augustus 1969 opgericht. Drie jaar geleden
kwam de Stichting Beheer Waterlaot
in beeld die Laco als exploitant
contracteerde. Al vijftig jaar speelt
het zwembad een rol in de zwemveiligheid voor de inwoners in het
gebied tussen Peel en Maas.
Het zwembad onderging het laatste
jaar een grondige renovatie.
Zwemblessen, recreatief zwemmen
en doelgroepzwemmen voor jong en
oud blijven belangrijk.

Voor de vaste gebruikers zoals
de doel- en ochtendgroepen is van
maandag 2 tot en met vrijdag 6 september een feestweek. Donderdag
5 september wordt een zeskamp met
vrolijke waterspelen voor kinderen
tussen de 7 en 10 jaar georganiseerd. De duikvereniging, de reddingsbrigade en medewerkers van
het zwembad zorgen voor de veiligheid en wedstrijdleiding.
Aanmelden of meer informatie
via waterloat50@gmail.com

Tiende
Wandel3daagse
van Ter Borcht
Zorgcentrum Ter Borcht organiseert van maandag 26 tot en met
woensdag 28 augustus voor de tiende keer de Wandel3daagse. Bewoners
en omwonenden van Zorgcentrum Ter Borcht in Baarlo nemen deel aan de
wandeling, dagelijks van 15.00 uur tot 16.30 uur.
De deelnemers lopen op een
uitgezet parcours rondom het zorgcentrum. Zij lopen zonder rollator, met
rollator of in een rolstoel. Onderweg
zijn er meerdere rustplaatsen waar
men kan genieten van een drankje,
verse wafels, live muziek en oude
ambachten. Er wordt gezorgd voor

Iedere avond wordt er tijdens de
wedstrijden een speciaal thema
uitgebeeld in de vorm van speciale
aankleding en een hapje na de

wedstrijd, zo laat de organisatie weten.
De finaleavond wordt afgesloten met
een feestavond met muzikale, culinaire
en andere verrassingen. Het thema is

dit jaar ‘Ibiza Summer’. Opgeven kan
via www.toernooi.nl Voor meer
informatie neem contact op met
toernooi@tonido.nl

zoveel mogelijk begeleiding en
aanmoediging zodat iedereen de tocht
kan volbrengen. Dit jaar heeft het
evenement, dat volledig door vrijwilligers wordt gedragen, een feestelijk
tintje vanwege het tienjarig bestaan.
De organisatie heeft een verrassing
aangekondigd.

ACTIE
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€ 15,3
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OPEN DAG

a.s. zondag 18 augustus van 10.00 - 16.00 uur
Onbeperkt sporten inclusief live groepslessen,
begeleiding en persoonlijke schema’s op maat!

NIEUW! Voedingsconsulent & Personal Training

Deze dag 10% korting + 2 GRATIS sessies op onze voedingbegeleiding & PT pakketten!

!
AaaCr oTf IjoEngertre?n

25 j erkt spo
onbep

5
€p1er 2ma,a8nd!*

• Ook voor fysiotherapie kunt u bij ons terecht!
Wij hebben een samenwerking met alle zorgverzekeraars.
• Schrijf je op deze dag in en maak kans op zelfs 100% korting!

De nr. 1 FITcircle in Peel&Maas: Fit in 30 minuten!
Upgrade naar extra eGym abonnement deze dag slechts €9,95!*

Voorzitter wint
wisselbeker
Voorzitter Peter Lenders van schutterij St. Anna uit Maasbree
heeft op zaterdag 3 augustus de Hans van Rijnwisselbeker gewonnen. De schietwedstrijd werd pas na het 164e schot beslist.
Schutterij St. Anna is opgericht in 1596 en telt momenteel 24 leden.

Nieuw cursusaanbod: Yin Yoga, Outdoor Bootcamp & Self Defense for Women.*

KEN! Complete herinrichting krachtzone!
KOM KIJ
Verplichtingen bij een andere sportschool?
Geen probleem, wij hebben altijd een gepaste oplossing voor u!

Zelfs o
n
zijn spze prijzen
o
Al vanrtief!
af

€ 7,95

per m
* Informeer naar de voorwaarden.
aand!
Zoals gebruikelijk betaal je géén inschrijfgeld en administratiekosten!
Meer info? www.balancepanningen.nl | 077-307 77 49 | J.F. Kennedylaan 205 Panningen
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Agenda t/m 22 augustus 2019
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Fotopresentatie over bedevaartsoorden vanwege Maria Hemelvaart

Muziek onder de Toren met
Morava Tilburg

Tijd: 14.00 uur
Organisatie: Dorpsontmoeting Os Thoes, Kessel
Locatie: Koninginnelaan 14, Kessel

Tijd: 14.00-15.30 uur
Organisatie: Cultuur in Hartje Peel en Maas
Locatie: Raadhuisplein Panningen

vr
16
08

Take a Seat bij
Muziek op Vriedig Live

Muziek onder de Toren met
Muzicanka

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Kerkeböske
Locatie: Aan de Koeberg 3, Helden

Tijd: 15.45-17.15 uur
Organisatie: Cultuur in Hartje Peel en Maas
Locatie: Raadhuisplein Panningen

Kepèlla Cultura - Friday Night Live
Tijd: 21.00 uur
Organisatie: Thuis in Panningen
Locatie: Centrum Panningen

za
17
08

zo
18
08

ma
19
08

Elfkernen fietstocht
Kermisborrel Kessel-Eik

di
20
08

Elfkernen fietstocht

Tijd: 10.00 uur tot 12 uur
Organisatie: Eiks Ontmoetingspunt en KBO Kesssel-Eik
Locatie: Tent op het Mariaplein

Tijd: 11.00 uur
Organisatie: KBO Panningen
Locatie: Vertrek bij Gemeenschapshuis ‘In Kepel’

Ruilbeurs
Tijd: 9.00 uur tot 12.30 uur
Organisatie: Verzamelaarsvereniging De Peelstreek
Locatie: D’n Binger, Meijel

Repair café

Kepèlla Cultura - Sunday Sound

Tijd: 9.30-11.30 uur
Organisatie: Stichting Durnééve
Locatie: Oppe Koffie, Meijel

Tijd: 15.00 uur
Organisatie: Thuis in Panningen
Locatie: Centrum Panningen

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

Natuurlijke materialen in je keuken

Ook binnen jouw budget een
landelijke keuken op maat

nuvakeukens.nl
Bezoek onze inspirerende keukenshowrooms in
Bergeijk | Deurne | Heerlen | Someren | Tilburg
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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
Donderdag 15 augustus
H. Mis Maria Tenhemelopneming
voor het parochiecluster in dagkapel
kerk Panningen om 09.30 uur
Zondag 18 augustus
H. Mis 09.30 uur Zegening van de
Kroetwis vw feest van Maria ten
Hemel opneming; t.i.v. Toos SchroenGielen (jaardienst/b.g.v. verj)
woensdag 21 augustus
H. Mis 09.00 uur in sacristie

Parochie Egchel
Misintenties
NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
T 077 3079530
Kerkdiensten
Donderdag 15 augustus
H. Mis Maria Tenhemelopneming
voor het parochiecluster in dagkapel
kerk Panningen om 09.30 uur
Zondag 18 augustus
Geen H. Mis
Zondag 25 augustus
H. Mis 11.00 uur

Cluster MKBE

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
Donderdag 15 augustus
H. Mis Maria Tenhemelopneming voor
het parochiecluster in dagkapel kerk
Panningen om 09.30 uur
Zaterdag 17 augustus
H. Mis 19.00 uur t.i.v. Wiel
Spreeuwenberg (bgv. verj), Tinus
Spreeuwenberg en Theodora Schoeber
Zegening van de kroetwis
Zondag 25 augustus
H.Mis 11.00 uur t.i.v. lev. en overl.
leden van Schutterij Sint Urbanus;
Theo Spreeuwenberg (coll); Wiel van
der Sterren (verj) en alle overledenen
van de fam. van der Sterren-Vossen

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
Donderdag 15 augustus
H. Mis Maria Tenhemelopneming in
dagkapel kerk Panningen om 09.30
uur
Zegening kruuswis bij Mariagrot
Kerkeböske om 13.30 uur
Zondag 18 augustus
H. Mis met zegening van de Kruutwis
vw feest Maria Tenhemelopneming:

Intenties: Voor de intentie van de
Mariakapel op het kerkhof.

Parochie Maasbree

Parochie Kessel

Misintenties
NL58RABO0131001973
Pastorie Dorpstraat 4
T 077 465 12 19
E par.aldegundismaasbree@hetnet.nl
W www.parochiemaasbree.nl
Kerkdiensten
Zondag 18 augustus
11.00 uur: Zang Dameskoor
Lectoren: Mevr. Els Hanraets en Mevr
Jeanne Senden

Gezinsbijdrage NL39RABO0125305311
Pastorie Dorpstraat 13T 077 462 12 65
E lajverhaag@parochiekessel.nl
Kerkdiensten
Zaterdag 17 augustus
19.15 uur H. Mis.
We nemen het feest van 15 augustus.
Zes weken dienst van Mevr. Fien
Timmermans – Camps.
Zondag 18 augustus
14.00 uur Doop van Naud Kessels.
Veldweg 10.

10.00 uur – herenkoor- t.i.v. Lucie en
Drees Hermkens-Kartner (jaardienst);
Frans van Dooren (jaardienst) en
Maria van Dooren-Geraedts; overl.
fam. Cox-van den Beucken; Maria
van der Horst-Goldenbeld (b.g.v.
verj); Nellie Nijssen-Joosten en overl.
fam. (jaardienst); Truus RooijakkersLenders;
Kerk deze zondagmiddag open van
13.00 tot 16.00 uur: Torenbeklimming
om 14.00 uur.

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
Donderdag 15 augustus
H. Mis Maria Tenhemelopneming voor
het parochiecluster in dagkapel kerk
Panningen om 09.30 uur
Zaterdag 17 augustus
H. Mis 17.30 uur
Zaterdag 24 augustus
Doopviering 14.00 uur: Shanaya
Timmermans
Geen H. Mis

Misintenties
NL16 RABO 0133405613
Pastorie Kerkstraat 5
T 077 466 18 50
W www.parochiemeijel.nl

Parochie Baarlo

Parochie Kessel-Eik

Misintenties NL31RABO0103903860
Pastorie Markt 3
T 077 477 12 75
E kapelaan@parochiebaarlo.nl
W www.parochiebaarlo.nl
Kerkdiensten
Zaterdag 17 augustus
17.00 uur dienst Verzorgingshuis Ter
Borcht.
Zondag 18 augustus
9.30 uur H. Mis. Viering Maria Ten
Hemelopneming. Geen koor.
Voor Frits, Wiel en An Peeters.
Donderdag 22 augustus
8.30 uur H. Mis.

Misintenties NL41RABO0125300522
L. Timmermans
T 077 462 16 78
Kerkdiensten
Zondag 18 augustus
9.30 uur. Voor de parochie.
Zondag 25 augustus
9.30 uur. Voor de parochie.
Mededelingen
14 en 15 september vind de 69ste
fancy-fair plaats in en rond
“ut gemeinsjapshoes” in Kessel-Eik.

Parochie Meijel

Schutterij Sint Hubertus uit Beringe organiseert op zaterdag 24 augustus een zestallenschieten. Vanaf
16.30 uur strijden verschillende zestallen weer om de Hu-baerke trofee bij het Sjuttershoehs aan de
Hoevenstraat in Beringe.
samen te stellen, helpt de organisatie
mee met het vinden van genoeg
deelnemers. Een zestal schrijft zich
in op één schietkaart, die tijdens de
wedstrijd elke ronde wordt ingezet.
Op het moment dat een team niet
raak schiet, kan deze de volgende
ronde weer opnieuw schieten.

Parochie Panningen
Misintenties
NL44 RABO 0141900660
Parochiecentrum
Wilhelminastraat 14
T 077 307 13 88
info@parochiecentrumpanningen.nl
Open maandag-, woensdag-,
donderdag- en vrijdagochtend van
08.30 uur tot 11.30 uur
Kerkdiensten
Donderdag 15 augustus
H. Mis Hoogfeest Maria Tenhemelopneming 09.30 uur (!) in de

Sint Hubertus Beringe
organiseert zestallenschieten
Iedereen is welkom en kan
meedoen door een zestal te
vormen met familie, vrienden of
collega’s. Een voorwaarde is dat
de deelnemers minimaal 16 jaar
oud zijn en dat er maximaal twee
actieve schutters per team meedoen.
Wanneer het niet lukt een team

Spreekuur
maandag 19.30 tot 20.00 uur en
donderdag van 11.00 tot 12.00 uur
joke.holscher@gmail.com
Kerkdiensten
Donderdag 15 augustus
H. Mis Maria ten Hemelopneming
voor parochiecluster om 09.30 uur in
dagkapel kerk Panningen
(Geen H. Mis in Meijel)
Zondag 18 augustus
H. Mis 11.00 uur met herenkoor
t.i.v. Anna Sanders (gest.jaard);
Ger Koopmans (b.g.v. verj/coll);
pastoor Jan Schoenmakers; uit
dankbaarheid.
Maandag 19 augustus
18.30 uur Stille Aanbidding
19.00 uur Rozenkrans
Dinsdag 20 augustus
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen.
Donderdag 22 augustus
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de overledenen
Aansluitend: Stille Aanbidding

Voor de jeugd is er een gratis
schietwedstrijd met luchtbuks
georganiseerd. De prijsuitreiking
start rond 20.30 uur en
aansluitend vindt er een feestavond
plaats. Opgeven kan nog tot
maandag 19 augustus via
sint.hubertus.beringe@hetnet.nl.

service 15

dagkapel, aansluitend koffie drinken
in de oefenruimte
Vrijdag 16 augustus
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Zaterdag 17 augustus
H. Mis 19.00 uur - samenzang t.i.v.
Tiny Jansen (zeswekendienst); Truus
Vanmaris-Steeghs (jaardienst/coll)
en voor Pierre Vanmaris; Sjraar
Gommans en Elisa Gommans-Driesen
Zondag 18 augustus
H. Mis Missiehuis 10.30 uur
Dinsdag 20 augustus
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Woensdag 21 augustus
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Donderdag 22 augustus
H. Mis 09.00 uur dagkapel

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

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
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Klanten beoordelen
Superkeukens met een

Jij maakt ‘m super

5.999,Incl. apparatuur met
5 jaar garantie

Breitner

Opvallende maar toch rustige
keuken door de combinatie van een
licht eiken houtstructuur en zwarte
elementen zoals de apparatuur, greeplijst en
accessoires. De afzuigkap gaat automatisch
aan wanneer de kookplaat gebruikt
wordt. Een slimme landelijke keuken
die gezien mag worden. Inclusief
apparatuur met 5 jaar garantie.

3.999,Incl. apparatuur met
5 jaar garantie

Bijkeuken
op maat

Trent

Wij ontwerpen ook
bijkeukens voor u op maat. Aan
de hand van de oppervlakte van uw
bijkeuken en wat u er wilt doen en in
wilt opslaan, gaat u met uw
Superkeukens-adviseur aan de
slag om uw ideale inrichting
uit te zoeken.

Keuken Trent is hier
uitgevoerd in een compacte
hoekopstelling, heel vriendelijk
geprijsd maar wel volledig ingericht.
Afgewerkt met supermatte fronten
en inclusief design afzuigkap zodat
deze nieuwe keuken een modern
geheel vormt.

HORST

ROERMOND

HEERLEN

Witveldweg 100

Burghoffweg 13

In de Cramer 148

(Gevestigd binnen Interchalet)

(Gevestigd tegenover Retailpark)

T. 077-3982234

T. 0475-691548

(Gevestigd op de Woonboulevard)

T. 045-5751230

SUPERKEUKENS IS
ELKE ZONDAG GEOPEND!

8,5

