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Ein jaor
Geen bonte stoet schutterijen door de straten van Meijel. Geen duizenden mensen langs de optochtroute. Ook het groene OLS terrein van 23 hectare lag er stil bij. Maar niet helemaal
stil. De leden van schutterij St. Willibrordus kwamen daar zondagochtend 4 juli bij elkaar. Ze werden muzikaal verrast door het Limburgse duo Christel van Rijn en Bart Houtermans.
Zij zongen live hun carnavalslied ‘Ein jaor’. Daarnaast verzorgde de schutterij in de ochtend zelf ook een optreden buiten bij het Sint Jozef, het zorgcentrum in Meijel. De kerk van
Meijel kleurde die dag groen en geel. In de middag gingen alle leden van de schutterij naar het eigen clubgebouw voor een barbecue en een hapje en een drankje. Ook werd er een
Online Limburgs Schuttersfeest gehouden. Een zestal van de schutterij ging online de strijd aan met vele andere online schutterszestallen in Limburg, om zo toch een beetje OLSgevoel in 2021 te krijgen. Volgend jaar staat het OLS gepland op zondag 3 juli 2022 en het KinjerOLS op 23 juni. / Beeld: Jeroen Leijsten

Motie van treurnis ingediend

Wethouder Anget Mestrom krijgt tik op de vingers
Door zowel de VVD als AndersNu en PvdA/GroenLinks kreeg wethouder Anget Mestrom een tik op de
vingers tijdens de raadsvergadering van dinsdag 6 juli. De partijen gaven aan zich gepasseerd te voelen
als raad rondom het hoger uitvallen van de verbouwkosten van gemeenschapshuis De Paort in Kessel.
De partijen dienden een motie van treurnis in tegen wethouder Anget Mestrom.
Door akkoord te gaan met de vernieuwbouw van het Kesselse
gemeenschapshuis, treedt de raad
buiten haar eerder opgestelde kaders
van 850.000 euro voor verbouwingen van gemeenschapshuizen.
De Paort kost namelijk 1,3 miljoen
en over die hoge kosten struikelden
VVD, AndersNu en PvdA/GroenLinks.
De partijen waren van mening dat
wethouder Mestrom de raad hierover
had moeten informeren en de kaders
had bij moeten stellen. Volgens PvdA/

GroenLinks schept het een president
voor andere gemeenschapshuizen.
De wethouder gaf aan dat er meerdere sessies hebben plaatsgevonden waarin de plannen van het
gemeenschapshuis in Kessel werden
besproken met de raad. Tijdens de
laatste bijeenkomst kwam er ook een
aankondiging over de hoger uitvallende bouwkosten. “Het college heeft
geen moment gedacht dat dit wordt
bekeken als afwijken van de kaders.
Het is niet de bedoeling geweest om

u niet mee te nemen in dit proces en
u te passeren. Ik betreur het dat er zo
over wordt gedacht”, gaf wethouder
Mestrom aan.
Na een schorsing van 20 minuten
werd een motie van treurnis ingediend tegen de wethouder. “We zijn
het fundamenteel oneens over wat
acceptabel is. Drie partijen keuren
het proces niet goed. We gunnen het
Kessel heel erg, maar alle kernen zijn
gelijk aan de hand van objectieve
criteria en daar kunnen we nu niet op

toetsen”, aldus Teun Heldens van de
VVD.
Zowel CDA en Lokaal Peel en Maas
waren tegen de motie. Het CDA
noemde de motie zelfs over de top.
“Deze motie zullen de Kesselnaren
niet begrijpen. Ze krijgen hier de
rode kaart. Is dit de manier hoe we
hier als raad politiek voeren? Hier
zijn de inwoners van Kessel niet mee
geholpen. Tegen het raadsbesluit
stemmen was voldoende”, gaf John
Timmermans aan.
Volgens Frits Berben van PvdA/
GroenLinks had de motie niets te
maken met de inwoners van Kessel.
“Het gaat erom hoe we beleid voeren
en invulling daaraan geven. Met deze

motie geven we een signaal af dat we
het niet eens zijn met de procedure,
de aanpak had anders gemoeten.”

De aanpak had anders
gemoeten
Wethouder Mestrom gaf aan dat er
de komende tijd geen nieuwe voorstellen komen voor renovaties van
gemeenschapshuizen. “Maar ik zeg
toe om in de toekomst terug naar
de raad te gaan op het moment dat
er een afwijking binnen de kaders
plaatsvinden.”
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Jacques Cuijpers digitaliseert ponsbanden uit 1972
Het duurde uren, maar Heldenaar Jacques Cuijpers, vrijwilliger bij
PeelenMaasNet en Heemkundevereniging Helden, heeft het voor elkaar
gekregen. Hij bouwde met technisch speelgoed een apparaatje waarmee
hij 43 ponsbanden uit 1972 kon uitlezen en digitaliseren. Op deze ponsbanden staan gegevens van de volkstelling van 1796.
De ponsbanden zijn gemaakt voor de
aardrijkskundeleraar Jan Louis Saes
uit Helden. Hij voerde rond 1970 een
promotieonderzoek uit naar de sociale structuren van de bevolking van
Midden-Limburg. Jacques vermoedt
dat hij één van de eersten was die
een poging deed om zo’n onderzoek
te doen met behulp van een computer. “De dorpen zoals Maasbree en
Helden waren vóór 1800 onderdeel
van Pruisen, Meijel behoorde toen
tot Oostenrijk. Als uitgangspunt heeft
Saes de volkstelling genomen die
in 1796 gehouden werd in de door
Frankrijk bezette gebieden, de dorpen uit Peel en Maas volgden in 1801.
Het archief daarvan is te vinden in
Maastricht en dat van Pruissen in
Duisburg“, legt Jacques uit.
Van 43 gemeenten heeft Saes de
gegevens van de volkstelling in
gecodeerde vorm op schrapkaarten
gezet. Die zijn vervolgens door de
Rijksuniversiteit in Utrecht verwerkt
en uitgeprint op kettingformulieren
en uitgeponst. Die ponsbanden zijn
drie jaar geleden beland bij Jacques.
“Ik werd gebeld door Toos Willms van
het gemeentearchief. De dochter van
Saes vond het zonde om het werk van
haar vader in de container te kieperen
en vroeg of iemand er wat mee kon

Colofon
HALLO Peel en Maas
is een gratis uitgave van
Kempen Media b.v. en verschijnt
elke donderdag in de gemeente
Peel en Maas.

Oplage 20.050 exemplaren
www.hallopeelenmaas.nl
Redactie
077 208 32 01
redactie@hallopeelenmaas.nl

Commercieel adviseurs
077 208 32 00
adverteren@kempencreeert.nl

doen. De ponsbanden wekten meteen
mijn nieuwsgierigheid. Ik wilde wel
weten wat daarop zou staan.”
Nadat Jacques in het bezit was van de
ponsbanden, bouwde hij een apparaat waarmee hij de ponsbanden
kon uitlezen. Dat bleek nog niet zo’n
makkelijke klus, ondanks dat hij vanuit zijn werk in het verleden kennis
heeft van de techniek. “Het apparaat
dat momenteel werkt, is mijn vierde
versie en bestaat uit Fischerstechniek
speelgoed en lichtgevoelig van oude
computermuizen. Ik bouwde eerst een
versie met contacten met veertjes.
Dat werkte niet. Ook de bandsnelheid en de hoeveelheid licht zijn van
invloed op het proces. Door steeds
enkele aanpassingen te verrichten aan
het apparaat is het me uiteindelijk
gelukt. Zo ontdekte ik ook een patroon
van 48 puntjes op de pondsbanden.
Daaruit kon ik afleiden dat de data
bestond uit 48 bytes per huishouden.
Alle ponsbanden bij elkaar opgeteld
bevatten 500 kilobyte aan data, dat
is tegenwoordig maar een kwart foto
aan gegevens. In die tijd was dat best
veel.”
Het kostte Jacques dan ook aardig
wat tijd om alle banden uit te lezen.
“Het uitlezen nam bijna 21 uur in
beslag. Een grote band duurt bijvoorbeeld 1,5 uur. Ik zou de band sneller
kunnen laten lopen, maar dan is het
risico op fouten groter. Als de band
goed liep, kon ik tussendoor wat
anders gaan doen. Maar ik zorgde
ervoor dat ik het geluid wel altijd kon
blijven horen.”
Uiteindelijk zijn er na het uitlezen
van de ponsbanden en na het bewer-

familie terug te vinden. Maar ik denk
dat het publiceren van de tabellen die
ik heb gedigitaliseerd, voor onderzoekers ook al interessant zijn.”

Tekst en beeld: Jeanine Hendriks

De zwarte lijst
Wie gedacht had dat de kinderopvangtoeslagaffaire bĳ de Belastingdienst op zichzelf stond moet ik
teleurstellen. Er is meer aan de hand bĳ de Belastingdienst. Onlangs werd bekend dat er een zwarte lĳst
circuleert binnen de Belastingdienst. Een informele lĳst waar belastingambtenaren belastingplichtigen
op konden vermelden. Een aantal belastingplichtigen heeft inmiddels een brief gehad dat zĳ op deze lĳst
voorkomen, maar er is nog veel onduidelĳk.

Bezoek- en correspondentieadres
Handelstraat 17, 5961 PV Horst

Aanlevertijden (uiterlijk)
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 16.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
Beeldmateriaal en kopij dient vrij van r echten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur dient bij
aanlevering expliciet te worden gemeld. Bij verzuim
komen kosten voor r ekening van de aanbieder.
De artikelen worden doorgaans gepubliceerd in de
elektronische versie van HALLO Peel en Maas.

Disclaimer
Ondanks zorgvuldig samenstellen van dit blad door de
redactie, kan het voorkomen dat door actuele omstandigheden sommige activiteiten geen doorgang vinden.

aan toegevoegd. Dat werk laat ik over
aan anderen. Om de namen bij de
huishoudens te voegen, moet controlewerk worden verricht. Als de namen
er ooit bij komen te staan, is het voor
mensen die op zoek zijn naar hun
stamboom veel makkelijker om hun

Oh, zit dat zo!

Bezorgklachten www.garcon.nl

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

ken van de gegevens tabellen ontstaan waarin elk huishouden en elke
gemeente een ander nummer heeft.
“Je kunt precies teruglezen uit hoeveel
personen het huishouden bestond en
welke beroepen en leeftijden ze hadden. Familienamen zijn daar nog niet

Allereerst geeft de dienst aan dat er
vermoedelijk meer personen op de
lijst voorkomen dan die nu zijn geïnformeerd. Daarnaast is niet duidelijk
wie de betreffende belastingplichten op de lijst heeft gezet en wat de
reden is geweest. Bovendien is niet

ter beroept de Belastingdienst zich
duidelijk of en wat voor gevolgen
deze lijst heeft gehad bijvoorbeeld bij regelmatig op geheimhouding, bijhet opleggen van belastingaanslagen. voorbeeld in het belang van de controlestrategie of in verband met de
persoonlijke levenssfeer van ambteNu ben ik er helemaal voor dat de
naren, klikkers of belastingplichtigen.
Belastingdienst risicogericht controleert, iemand die meerdere keren
De tentakels van de Belastingdienst
onjuiste aangiften heeft gedaan verstrekken zich uit over de gehele
dient natuurlijk meer aandacht. De
samenleving, iedereen betaald
vaststelling van dit risicoprofiel dient
immers belasting. De Belastingdienst
dan echter wel objectief en transpais voorts toegerust met verregaande
rant te gebeuren en daar schort het
bevoegdheden om informatie te
hier aan.
verkrijgen en te verwerken, aanslagen en boeten op te leggen. Zij kan
Het gebrek aan transparantie is
deze rol enkel vervullen als ze zelf
een structureel probleem van de
onkreukbaar en transparant is en dat
Belastingdienst. We zagen het in
blijkt keer op keer niet het geval.
de toeslagenaffaire, waar belastingplichtigen keer op keer dossiers
De belastingplichtigen op de zwarte
toegezonden kregen die grotendeels
lijst krijgen te zijner tijd de mogelijkzwartgelakt waren zodat de tekst
heid om hun dossier in te zien. De
niet te lezen was. Ook bij de rech-

vraag is of dat meer is dan de enkel
aantekening dat de belastingplichtige
op de zwarte lijst voorkomt en of dat
ook daadwerkelijk alles boven water
komt. Bij de toeslagenaffaire blijkt
immers dat de Belastingdienst telkens bewust of onbewust informatie
achterhoudt. Het laatste woord hierover is dan ook nog niet gezegd.

Door: Mr.drs. M.J.C. (Mathieu)
Hooijmaijers RB

Vestiging Horst
Spoorweg 10, 5963 NJ Hegelsom
T 077 - 398 46 00
Vestiging Roggel
Groenstraat 2, 6088 CW Roggel
T 0475 - 49 46 28
www.innovista.nu
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Eerste kermis plus horeca-evenement in Panningen is een feit
De eerste kermis in Peel en Maas, de Panningse kermis, vindt plaats van vrijdag 9 tot en met woensdag 14 juli
plaats. Daarbij hebben Martijn Horsten (Dotje’s Skihut) en Tommie Wilms (Tommies Bar) op dinsdag 29 juni
toestemming gekregen van de gemeente Peel en Maas om op de vrijdag, zaterdag en zondag tijdens de kermis
een horeca-evenement te organiseren op het terrein De Del in Panningen. Ook bij ontmoetingscentrum Sjiwa
in Baarlo worden er al plannen gesmeed voor een tentfeest tijdens de Baarlose kermis in september dit jaar.
Binnen een kort tijdsbestek hebben
Horsten en Wilms een programma op
poten moeten zetten en het evenement moeten voorbereiden. “Het kostte
bloed, zweet en tranen, maar dan
heb je ook wat”, zo zegt Horsten.
Toen vorige week bekend werd dat
het evenement groen licht kreeg,
moest het duo snel schakelen. “Van de
artiesten tot aan de wc’s, er was nog
niks geregeld. Dit betekende dat alle
touwtjes bij elkaar moesten worden
getrokken om het evenement in goede
banen te leiden. Iedereen weet dat

we voor een feestje normaal de hand
niet omdraaien, maar nu was het erg
kortdag. Normaal heb je maandenlang
de tijd om je voor te bereiden en personeel en vrijwilligers te regelen, nu
hadden we één dikke week. Dat is wel
andere koek. Toch zijn we de uitdaging aangegaan.” Het resultaat is het
Kermis Feestival Outdoor event, dat op
het grasveld tussen het sportpark van
SV Panningen en steenfabriek Engels
ligt. Van vrijdag tot en met zondag
is er drie dagen feest. “Binnen twee
dagen hebben we een volledige line-up

weten te regelen.” Artiesten als Django
Wagner, René le Blanc en Frans Duijts
bestijgen het podium. Volgens Horsten
wordt het een andere variant dan normaal. “We zouden graag in het centrum
staan, maar door de coronasituatie is
dat niet haalbaar. Nu komt er een grote
tent te staan op het terrein De Del, dat
ligt nog net in het centrum.”
Van tevoren moet er worden getest
met testen voor toegang, mits je nog
niet volledig bent ingeënt. Horsten kijkt
uit naar het evenement, dat zijn eerste georganiseerde evenement wordt

sinds dit weer is toegestaan. “Ik heb
geen oog dicht gedaan en zal dit ook
niet doen de komende dagen, maar dat
maakt niet uit. We zijn anderhalf jaar
dicht geweest, dus al het bloed, zweet
en de tranen nemen we voor lief.
We zitten in het vak voor zo’n evenementen als deze.”

Sjiwa Baarlo
Ook bij ontmoetingscentrum Sjiwa in
Baarlo worden er langzaam plannen
gesmeed. De Baarlose kermis staat
gepland van zaterdag 11 tot en met
woensdag 15 september. Danny Geurts,
programmeur bij Stichting Sjiwa,
heeft drie opties voor het kermisplan. “Normaal gesproken sluiten we
de straat af en staat er een grote tent
voor de Sjiwa. Dit is de eerste optie die

we ook dit jaar weer, net zoals voor
corona, willen hebben. Van vrijdag tot
en met zondag komen artiesten optreden voor jong en oud. Het is echt een
gezinskermis. Hopelijk kunnen wij als
eerste kermis van Peel en Maas een
evenement houden zonder testen voor
toegang. Maar als dat niet kan, is de
tweede optie hetzelfde als optie één, al
moet iedereen dan van tevoren getest
of gevaccineerd zijn. Mochten de maatregelen weer strenger worden, dan
maken we één groot kermisterras voor
de Sjiwa. De laatste optie, daar hopen
we natuurlijk niet op. De vergunningsaanvragen zijn ingediend, nu is het
afwachten, ook natuurlijk wat betreft
de coronasituatie.”
Tekst: Roosje Delsing

Gemeente gaat 5 miljoen investeren in Meijel
Gemeente Peel en Maas gaat ruim 12 miljoen investeren in 2022, waarvan 5 miljoen naar Meijel gaat. Zo is de brug
aan de Heldensedijk aan vervanging toe en wordt de Kerkstraat heringericht, zo blijkt uit de Kadernota 2022.
Volgens wethouder Paul Sanders
heeft gemeente Peel en Maas aardig wat ambities. Zo ligt in 2022
het Integraal Huisvestingsplan op
de planken en volgen er binnen de
dorpen enkele ontwikkelingen die in
de toekomstvisies zijn beschreven.
Baarlo wil het gebied rondom de

sporthal herontwikkelen, Maasbree
werkt aan een toekomstvisie voor
het dorp en in Panningen staat de
herontwikkeling van het Pius Park
op de planning. Daarnaast wordt
er 5 miljoen geïnvesteerd in Meijel
door met name de verkeersveiligheid aan te pakken. De Kerkstraat en

de parkeerplaats aan de Kurversweg
worden opnieuw ingericht voor
1,9 miljoen euro, de Heldensedijk en
Meijelseweg worden gereconstrueerd voor ruim 2 miljoen euro en de
brug aan de Heldensedijk is technisch afgekeurd en wordt volledig
vervangen voor 1 miljoen euro.

Ondanks alle investeringen die de
komende jaren worden gedaan,
hoopt de gemeente te kunnen
blijven sparen, maar de herijking
van het Gemeentefonds maakt
dat onzeker. De uitkering van het
Gemeentefonds is de grootste
inkomstenbron voor een gemeente.
“In de eerste berekeningen komt
onze gemeente er positief uit.
Maar doordat er een nieuw kabi-

net gekozen moet worden, zitten er
weer onzekerheden aan die berekeningen vast. Als de herijking niet
wordt gedaan zoals verwacht, zullen
we onze ambities in 2023 moeten
bijstellen of meer moeten sparen.”
De kadernota wordt op dinsdag
13 juli besproken door de gemeenteraad.
Tekst: Jeanine Hendriks

Geen verdachte aangetroffen

Inbraak plantencentrum Kessel
In Kessel is in de nacht van maandag 5 juli op dinsdag 6 juli een
inbraak geweest in een plantencentrum. Dat melden de wijkagenten van Horst Noord op hun Instagramaccount.
“We zijn vannacht meegereden
op een melding van een inbraak
bij een plantencentrum en kwekerij in Kessel”, zo schrijven de
wijkagenten. “De hondengeleider en zijn speurhond zijn ook ter
plaatse gekomen. De politie heeft

geen verdachte(n) aangetroffen. De sporen zijn veilig gesteld
en worden onderzocht door het
Forensisch team.” Het plantencentrum was niet bereid tot commentaar.

Drie prenten- of leesboeken

Bibliotheek biedt verrassings
tas voor kinderen aan
Kinderen in de gemeente Peel en Maas van 4 tot en met 12 jaar kunnen op de website van Maas en Peel een verrassingstas reserveren
met daarin drie prenten- of leesboeken. Met deze actie wil de
bibliotheek kinderen stimuleren om te lezen, omdat uit onderzoek
blijkt dat het leesniveau van kinderen in de zomervakantie vaak
terugloopt.
Volgens de bibliotheek wil het
lezen in de vakantie er nog
weleens bij inschieten, zelfs
bij kinderen die van lezen houden. “En als kinderen niet zo’n
lezers zijn, is de kans nog kleiner dat ze uit zichzelf een boek
zullen pakken. Om de zomerdip
onder kinderen te voorkomen
en ouders in de zomervakantie
te stimuleren om met hun kinderen te lezen, bieden wij alle
kinderen in gemeente Peel en
Maas de mogelijkheid een ver-

rassingstas te reserveren”, zo laat
een woordvoerder van de bibliotheek weten. Er wordt een pakket
van boeken samengesteld waarbij rekening wordt gehouden met
voorkeuren die men kan opgeven.
Naast de drie prenten- of leesboeken zit er in de tas nog een
extraatje en voor ouders zijn er
enkele (voor)leestips toegevoegd.
De verrassingstas kan vanaf 5 juli
aangevraagd worden via
www.debibliotheekmaasenpeel.nl

Last van
ernstig
overgewicht?

Gratis voorlichting

13 juli
15.00 - 16.30 uur

16 september
18.30 - 20.00 uur

Met een operatie en onze
begeleiding pakt u het aan!
De Nederlandse Obesitas Kliniek
in Venlo organiseert online
informatiebijeenkomsten over de
behandeling van obesitas (ernstig
overgewicht). Tijdens een zoomsessie
krijgt u informatie over het leefstijltraject

en de operatie. Na aanmelding volgt
een bevestiging met een uitgebreide
instructie. De bijeenkomsten zijn bedoeld
voor mensen met obesitas, hun naasten
en anderen belangstellenden. We hopen
u binnenkort online te ontmoeten!

Kijk op obesitaskliniek.nl/agenda voor onze gratis
voorlichting. U kunt zich hier ook direct aanmelden.
Voor vragen kunt u ons bereiken via
077 - 30 30 360 of info-venlo@obesitaskliniek.nl
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Leerlingen Bouwens maken herinrichtingsplannen
voor Ringovenpark Panningen
De leerlingen van 4-vwo van het Bouwens van der Boijecollege in Panningen kregen van de gemeente Peel en
Maas een opdracht om een klimaatadaptief inrichtingsplan te maken voor het Ringovenpark in Panningen.
In samenwerking met het Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid (IVN) werkten de leerlingen de
afgelopen drie maanden aan het project, met als doel een toegankelijk en leefbaar park voor jong en oud,
gericht op hittestress, biodiversiteit en samen bewegen/leven. Op woensdag 30 juni presenteerden zij het
eindresultaat en werd de winnaar bekendgemaakt.

lering bij gemeente Peel en Maas, die
gemoeid is met het project. “Ik werk
sinds kort in Peel en Maas en dacht:
daar moet iets gebeuren.” In samenwerking met het IVN zette de gemeente
drie maanden geleden de opdracht uit
bij de leerlingen van 4-vwo. Het winnende project zal (deels) daadwerkelijk
worden uitgevoerd. “Jongeren hebben er toch een andere kijk op”, zegt
Hellebrand. “Wie weet kijken wij als
‘ouderen’ met oogkleppen op. Dus het is
goed om het vanuit een andere kant te
belichten door de jongeren mee te laten
denken.”

Praatkuil

Een skeelerpad, veel bomen voor
schaduwplekken, beweegtoestellen
voor kinderen, een jeu-de-boulesbaan
voor ouderen, een zwemvijver, voetbalveldje, kastje voor bijen, wadi en

pluktuin. Allemaal ideeën die door de
leerlingen, die per vier personen in
adviesbureaus waren verdeeld, zijn
bedacht. Sommige ideeën kwamen
bij meerdere voorstellen naar voren.

Wij zoeken
versterking!
Heb jij groene vingers en vind
je het leuk om met planten te
werken? Dan pas jij in ons team!
Je houdt je samen met je collega’s bezig met het sorteren,
schoonmaken en etiketteren van onze grassen. Daarnaast
zorgen jullie samen voor de opkweek en verzorging.
Door onze automatisering kun je veel werkzaamheden
staand uitvoeren. Ervaring is geen vereiste maar interesse
voor planten heeft wel de voorkeur.
Wat je van ons kunt verwachten:
- Een team van enthousiaste mensen met liefde
voor planten
- Prettige werkomgeving en een goede sfeer
- Salaris en arbeidsvoorwaarden conform cao
Interesse?
Neem voor meer informatie contact op met
Patricia van Riel via 06 2508 3247 of stuur een
email naar info@vanriel-siergrassen.nl
Van Riel is specialist in siergras, al sinds 1985. Het bedrijf
bestaat uit een klein gemotiveerd team van groenliefhebbers.
Puur vakmanschap en liefde voor natuur kenmerken de ruim
100 grassoorten van Van Riel Siergrassen.

Hertsteeg 3, 5986 NR Beringe | www.vanriel-siergrassen.nl

Over één onderwerp waren alle groepen het in elk geval eens: er is te weinig
groen en schaduw in het park.
Dat vindt ook Angela Hellebrand,
beleidsmedewerker stedelijk water/rio-

De jongeren zijn in het begin van de
opdracht in het Ringovenpark geweest
met leden van het IVN en van andere
organisaties zoals Waterschap Limburg,
Jonkers Hoveniers, Herman Vaessen, de
Zorggroep en Voedselbos Struinpad, die
over biodiversiteit en het klimaat uitleg
hebben gegeven. “We hebben uitgelegd
dat het park niet leefbaar is”, zegt Jos
Joosten, bestuurslid IVN Helden. Aan de
hand van deze informatie en met
behulp van het IVN en eigen research,
werkten de leerlingen een plan uit, dat
zij op woensdag 30 juni presenteerden.
De leerlingen dachten na over welke
bomen en planten er in het park moeten komen en hoe het park ook toegankelijk kan worden gemaakt voor
ouderen met een rolstoel of rollator.
Hoge bankjes plaatsen, benoemde één
groepje, zodat de ouderen gemakkelijk
kunnen gaan zitten en niet te ver hoeven te bukken.
De jury, bestaande uit IVN-leden,
gemeente beleidsmedewerker
Hellebrand en een medewerker van

De Zorggroep kozen de winnaars uit.
Stijn, Nick, Koos en Michal mochten zich
als winnaar prijzen. Zij bedachten onder
andere een ‘praatkuil’ met bankjes in
een soort tribunevorm waarin ouderen
bij elkaar kunnen zitten en met elkaar in
gesprek kunnen gaan. Voor de kinderen
bedachten zij een klimboom om in te
spelen. “We zijn erg blij met de overwinning”, zegt Koos. “We hadden wel
een origineel idee, maar ik had niet verwacht dat we zouden winnen.” Stijn is
ervan overtuigd dat de overwinning hen
een goed punt zal opleveren. En Michal
zegt: “Ik vind het vooral leuk dat we
straks in het park terugzien wat we zelf
hebben bedacht.”
Joosten, ook jurylid, vindt het ‘ongelofelijk’ wat de kinderen hebben verzonnen.
“De winnaars hebben iets simpels, maar
krachtigs bedacht. Ik moet zeggen dat
alle kinderen superenthousiast waren
en er veel werk in gestoken hebben.
Dat is mooi om te zien.”

Uitwerking
Niet alles uit het winnend plan wordt
letterlijk overgenomen. “Dat is veel te
duur”, zegt Hellebrand. “De leerlingen
hebben geen financieel plaatje hoeven
maken, dus met een budget is geen
rekening gehouden. Afhankelijk van
het gemeentelijk budget dat er vrij voor
kan worden gemaakt gaan we kijken
wat we kunnen realiseren. Daarnaast
zat er in elke groep wel een leuk idee.
We gaan kijken of we meerdere ideeën
uit andere groepen kunnen realiseren.
Naar verwachting moeten de plannen
zijn gerealiseerd in het voorjaar van
2022.”
Tekst en beeld: Roosje Delsing

Zonnepark De Schorf en de
Spiesberg als winnaars uit
tender gekozen
Uit de zestien aanvragen heeft gemeente Peel en Maas Zonnepark
De Schorf in Beringe en Zonnepark de Spiesberg in Grashoek als winnaar geselecteerd uit de tender zonneparken. Daarmee stelt de
gemeente 42,5 hectare grond beschikbaar, dat terwijl 55 hectare benut
mocht worden.
Zonnepark De Schorf in Beringe is een
initiatief van coöperatie Steingood
Beringe en energiebedrijf Pure
Energie. Het zonnepark benut 28 hectare grond en komt te liggen aan de
Schorfweg. Volgens wethouder Paul
Sanders heeft de maatschappelijke
betrokkenheid in het project de doorslag gegeven.
Voor het zonnepark in Grashoek langs
de A67 geldt de ruimtelijk inpassing
van het gebied als belangrijkste doorslaggevende punt. Zo is er invulling
gegeven aan biodiversiteit. Wel moet
er nog aandacht komen voor de
omgevingsdialoog, laat wethouder
Sanders weten. Het zonnepark dat
wordt gecombineerd met het opwekken van waterstof is een initiatief van
coöperatie PeelEnergie en MorgenZon.
Het betreft een plan voor 14,5 hectare.
Sanders geeft aan dat er geen ruimte
was voor het goedkeuren van een
derde zonnepark. “De andere plan-

nen waren groter in omvang. Als we
nog één plan zouden goedkeuren, dan
kwamen we boven 55 hectare uit.”
De wethouder kan nog geen garantie
geven dat de zonneparken daadwerkelijk doorgaan. Er moet eerst een
vergunningaanvraag worden gedaan.
“De verwachting is dat de initiatieven
hier haast mee maken, aangezien de
overheidssubsidies in oktober starten.” Over de krapte op het energienetwerk van Enexis maakt Sanders
zich geen zorgen. “Momenteel is er
nog geen plek op het netwerk, maar
we gaan met Enexis in gesprek om
de ‘spookcapaciteit’ in te zetten. Er is
namelijk nog theoretische ruimte, die
is gereserveerd voor plannen die niet
in procedure zijn. Daarnaast duurt het
zeker drie tot vier jaar totdat zonneparken daadwerkelijk gerealiseerd
zijn.”
Tekst: Jeanine Hendriks
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Kosten jeugdhulpverlening
23.000 euro hoger dan
begroot in 2020
De kosten voor jeugdhulpverlening zijn in 2020 in de gemeente Peel
en Maas 23.000 euro hoger uitgevallen dan hiervoor was begroot.
Dit blijkt uit de jaarrekening Peel en Maas 2020. De belangrijkste
reden hiervan is volgens de gemeente de toename aan ambulante
hulp die instanties in coronatijd aan jongeren hebben moeten
bieden.
Het tekort in het sociaal domein
in 2020 is circa 200.000 euro. Het
sociaal domein omvat de domeinen Participatie, Wmo en Jeugd en
betreft zowel algemene als maatwerkvoorzieningen. “Specifiek voor
jeugdhulp zien we een afwijking
van zo’n 23.000 euro ten opzichte
van de begroting (die ook in de
loop van het jaar al is bijgesteld)”,
zo zegt een woordvoerder van
de gemeente. “Het maatschappelijk werk en jongerenwerk
van Vorkmeer hebben veel meer
ambulant gewerkt om de jongeren te ontmoeten/aan te spreken.
Verder waren er verruimde spreekuren om vragen te beantwoorden
en adviezen te geven.”
Omdat de gevolgen van corona
ook een grote impact hebben

gehad op deze doelgroep, heeft
Jongerenwerk in Peel en Maas in
coronatijd contacten gelegd met
het Bouwens van der Boijecollege
om de schoolgaande jeugd beter te
bereiken. “Het Jongerenwerk heeft
ook het verenigingsleven benaderd
om te kijken op welke wijze het
verenigingsleven een steentje bij
kon/kan dragen. Ook konden jeugdigen online en telefonisch terecht
bij onder andere Vincent van
Gogh”, aldus de woordvoerder.
In 2021 heeft het Rijk een bedrag
van 600.000 euro toegevoegd ter
compensatie van de tekorten binnen de jeugdzorg. De verwachting is dat in 2022 bijdrage van het
Rijk nogmaals wordt verhoogd en
dat dit leidt tot 1.3 miljoen hogere
inkomsten.
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Kempen Creëert groeit en daarom zoeken wij versterking
binnen ons communicatieteam, iets voor jou?
Waar houden wij ons de hele dag mee bezig? Onze klanten verbazen
met verassende, creatieve concepten. Dat is wat we het liefst doen.
We kijken altijd naar de vraag áchter de vraag. We blijven nieuwsgierig
en komen zo tot het beste resultaat. Dat doen we met ons team van
20 enthousiastelingen, bestaande uit vormgevers, communicatie
adviseurs, redacteuren, drukkers en commercieel adviseurs.
Onze opdrachtgevers komen uit verschillende branches. De vraagstukken
waar jij je mee bezig gaat houden zijn dan ook iedere dag anders. Zo ben je
het ene moment bezig met de interne communicatie van een logistieke
dienstverlener en het andere moment verzorg je de externe communicatie
van een organisatie uit de agrosector. Een dag is nooit hetzelfde en dat
maakt dit werk juist zo leuk.
Als communicatie adviseur ben jij er voor onze klanten! Je zorgt ervoor
dat zij op jou kunnen bouwen. Dat doe je door er te zijn. Je luistert naar de
wens van de klant, de behoefte. Zoals we al zeiden: je kijkt naar de vraag
áchter de vraag. Vervolgens help je onze klanten door ze te ontzorgen en
de uitvoering bij ze weg te nemen. Jij zorgt ervoor dat hun boodschap wordt
overgebracht en de juiste doelgroep bereikt.
Heb jij een passie voor communicatie, doe je niets liever dan content creëren,
heb je een passende opleiding afgerond én ken jij alle ins en outs van social

Een gedeelte van
Kesselse Maasboulevard
opengesteld

media? Zou jij jezelf omschrijven als een zelfstartend organisatietalent,

Een gedeelte van de Maasboulevard in Kessel is afgelopen weekend
opengesteld voor publiek. Dit betreft alleen de Loswal tot aan de
passantenhaven. Het gedeelde vanaf de passantenhaven tot aan de
camping blijft voorlopig nog dicht. Op dit gedeelte vinden nog werkzaamheden plaats tot aan de bouwvakvakantie. Bij de trappengang
bij de kerk moeten nog twee overstortriolen vernieuwd worden en
rond de kazemat vinden nog werkzaamheden plaats. Tevens moet er
nog veel werk verzet worden bij Baron Frits. Deze werkplekken zijn
daardoor onveilig voor betreding en hierbij het dringende verzoek tot
de openstelling in de bouwvak hier weg te blijven. Het aanplanten zal
in het najaar plaatsvinden.

Wil jij ons team komen versterken? Stuur dan jouw cv en motivatie vóór

ga je geen uitdaging uit de weg en beschik je over een rijbewijs? Dan leren wij
jou graag kenen!
Standaard meegeleverd: uitdagend en afwisselend werk. We garanderen
dat de dagen voorbij zullen vliegen. Je komt in een ongekend gezellig team
terecht waarin jouw creativiteit de ruimte krijgt om te groeien.

1 augustus naar vacature@kempencreeert.nl. Heb je inhoudelijke vragen
over de vacature? Bel Sayenne op 077-3961350. Zij vertelt je graag alles over
het werken als communicatie adviseur bij Kempen.

#kempencreëert
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Door de hoeveelheid warme reacties, naar
aanleiding van het overlijden van

Paula Stevens-Wijnhoven
zijn we diep geraakt.
We zijn niet in staat u allen persoonlijk te bedanken maar
via deze weg geven we te kennen dat uw lieve woorden van
troost ons enorm hebben gesteund.
Daarvoor onze hartelijke dank.

In zorgcentrum Vincent Depaul is na een liefdevolle
verzorging van ons heengegaan ‘mien mam’

uitvaartbegeleiding

24-uur
bereikbaar

Lies Hendriks-van Dijck
echtgenote van

Hay Hendriks †
in de leeftijd van 93 jaar.

eigen afscheidscentrum
vijf 24-uurs kamers
begeleiden en ontzorgen
voor élke verzekering

077-3661314 | www.bobnoten.nl

John

Baarlo
Kessel
Maasbree

Panningen, 3 juli 2021
Correspondentieadres:
Raadhuisstraat 219,
5981 BE Panningen

John Stevens
Familie Sonnemans
Kinderen en kleinkinderen
America, juli 2021

bob noten

De afscheidsdienst zal in
besloten kring plaatsvinden.

www.vooraltijdbijzonder.nl
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Claudia van Haeﬀ |06-15156046

Je leven was krachtig
en doorzettend je geest
steeds werkzaam en vol ijver
een strijder ben je geweest

Bert van den Eynden
echtgenoot van

Francien Hurkmans
* Helmond, 20 november 1946

† Baexem, 4 juli 2021

Meijel

Francien van den Eynden-Hurkmans

Meijel

John en Manuela
Romy
Evie

Herten

Francois en Maria
Youri en Sylvia
Noa

Kessel

Wendy en Wim
Sven
Joey
Finn
Lara

Intens verdrietig, maar met diep respect voor
de enorme strijd die hij heeft geleverd om nog een aantal
weken bij ons te kunnen blijven,
laten wij weten dat is overleden mijn
lieve man en mijn fantastische vader

They Leenen

077 308 28 33
06 30 921 961
regio Peel en Maas

fienbosuitvaartzorg.nl

Lomm, 16 december 1952
Panningen, 3 juli 2021
echtgenoot van

Door Leenen-Ebisch

samen met u zorgen
voor een waardig afscheid

Pap en schoonvader van

t. 077-3078642

Mandy en Bas

Panningen
www.janssenuitvaart.nl

De afscheidsdienst zal in besloten kring plaatsvinden.
Correspondentieadres:
Kerkstraat 22, appartement E2, 5981CG Panningen

Familie van den Eynden
Den Dueren Coop 16, 5768 XT Meijel
De crematiedienst zal in besloten kring plaatsvinden.

‘‘SAMEN ZORGEN VOOR
EEN PERSOONLIJK AFSCHEID’’

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

Samen onderweg naar een mooie herinnering

They,

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl

De leegte dies du achter luts is mit gin wuerd te vullen,
un sjoene mins, blieft altied laeve.
Wae winse Door, Mandy, Bas en familie hiel veul sterkte!
Wij willen iedereen hartelijk danken voor de
vele blijken van medeleven na het overlijden van mijn
dierbare dochter, onze lieve zus en tante,

Yvonne Colbers
De vele persoonlijke uitingen van betrokkenheid
hebben ons diep geroerd en getroost.
Het is fijn om te weten dat ze niet
alleen voor ons,
maar ook voor anderen veel betekend heeft,
Mia Colbers-Pubben
Fam Driessen-Colbers
Fam Colbers-Peeters
Samen met de jaardienst van Jeu Colbers willen we Yvonne
herdenken tijdens de H-Mis op zaterdag 10 juli om 19 .15 uur
in de Onze-Lieve-Vrouw-Geboortekerk te Kessel.

FC Pierke ‘69
Walter, Math, Ruud, Rob, Billy, Baco, Carlie, Bart, Dave, Frank,
Harrie, John, Johan, Paul, Tom, Pier, Bas, Mattie

De leegte en het gemis zijn bij ons achtergebleven
na het overlijden van ons mam en oma

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

Nellie van den HoogenhofStiphout
Wij willen iedereen bedanken voor het medeleven en steun
in deze moeilijke tijd. Alle kaarten, telefoontjes, bloemen
en een luisterend oor geven ons kracht om door te gaan.
Monique
Cindy – Toine, Daan en Ellis

Afscheid en ontmoeten
0475-495021 | www.riajoosten.nl
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Heldense hardstyle-dj draait op Nederlands eerste
toegestane festival
Robert Briene (24), oftewel hardstyle-dj Subraver uit Helden, heeft op zaterdag 3 juli weer mogen draaien op
het allereerste festival sinds de coronamaatregelen het weer toestaan. De dj mocht een feestje bouwen tijdens
het tweedaagse festival Stereo Sunday in Venlo. “Het was even onwennig in het begin, maar daarna ging het
helemaal los”, aldus Robert.

Anderhalf jaar lang kon hij het
podium niet op. Zijn passie uitvoeren
en mensen blij maken met zijn
muziek op feestjes en festivals,
zat er even niet in. Hoewel hij hard
aan de weg aan het timmeren was,

moest ook hij gas terugnemen.
Deze coronaperiode gaf hem wel tijd
om zijn eigen liedjes te produceren,
want de dj draait, zoals hij zelf zegt,
voor 90 procent eigen muziek en het
overige deel liedjes van andere dj’s.

“Ik stop veel tijd in mijn muziek en
zit 24/7 in de studio”, zegt Robert.
Dus het is mooi hoe het zich loont
en dat ik nu weer op festivals mag
staan. ‘Hard work pays off’, zeg ik
altijd maar.”

Fans

Positieve richting

Afgelopen weekend was het dan
zover. Het eerste toegestane festival
van Nederland vond plaats in Venlo
en Robert mocht daar van 17.00 tot
18.00 uur de tent omver blazen. Iets
waar hij lang naar had uitgekeken.
“Ik moest vroeg draaien (het festival
duurde van 15.00 tot 01.00 uur, red.)
en ik was benieuwd of er wel genoeg
mensen zouden zijn. Maar zeker het
laatste halfuur van de set, was de
tent hartstikke vol. In het begin was
het onwennig. Ik was benieuwd hoe
de mensen zouden reageren op de
eigen platen die ik had gemaakt.
Maar toen ik eindelijk op het podium
stond, was het supertof. De sfeer zat
er flink in. Het was ‘supernice’ om te
zien dat iedereen zo enthousiast was.
Je merkt dat iedereen er echt weer
zin in had.”
De hardstyle-dj werd ook nog eens
ontzettend verrast tijden zijn optreden. “Het leuke was dat ik best wat
fans in Frankrijk heb, met wie ik contact onderhoud. Zij hadden mij nog
laten weten dat ze, in verband met
de coronarestricties, niet naar Venlo
konden komen voor het festival. Toen
ik op aan het treden was, stonden
ze toch ineens als verrassing vooraan bij het podium, met shirtjes van
mij aan. Ze hebben acht uur gereden
om mij te zien draaien en dat vind ik
echt ontzettend leuk en toegewijd
van hen.”

Robert, die ooit thuis als hobby
begon met muziek produceren en
dj-en, noemt zijn werk een ‘uit de
hand gelopen hobby’. “Ik begon met
draaien in het MAF-centrum in 2012,
dat was niet heel serieus. Maar sinds
2016 wordt het steeds serieuzer
en gaat het aantal boekingen flink
omhoog. Dit was de vierde keer dat
ik bij het festival Stereo Sunday heb
opgetreden. Vijf jaar geleden zei
ik dat het mijn droom was om op
Defqon.1 festival in Biddinghuizen op
te treden. Dit is het grootste festival
dat je als hardstyle-dj in Nederland
kunt behalen. Daar stond ik eigenlijk deze zomer geboekt. Helaas is
het festival verzet naar volgend jaar
door corona, maar dat ik er al voor
gevraagd ben, heeft mijn droom al
waargemaakt.”
In de toekomst wil Robert, die aan de
opleiding International Event, Music &
Entertainment Studies aan de Fontys
Hogeschool in Tilburg studeert, kijken
hoe ver hij het kan schoppen als dj
in de muziekindustrie. “Voor nu lijkt
het een positieve richting op te gaan.
Ik kan er nog niet te veel over zeggen, maar voor volgend jaar zitten er
grote dingen aan te komen. Daar ben
ik echt heel blij mee.”

Tekst: Roosje Delsing
Beeld: Be Square

Maasbree vraagt 1 miljoen euro voor
herontwikkeling Laefplein
Vanwege leegstand en de vrees voor verdere verpaupering van het gebied rondom Dorpstraat/
Baarlosestraat, wil Dorpsoverleg Maasbree prioriteit geven aan de herontwikkeling van het zogenoemde
Laefplein. Ze vraagt aan het gemeentebestuur een bijdrage van 1 miljoen euro om het plein te vergroenen,
woningbouw te ontwikkelen en pleinwanden toe te voegen.

maken. Het is nu of nooit”, vindt voorzitter Theo Cox.

Rommelig
Daarom ging het Dorpsoverleg in
gesprek met de stakeholders in dit
gebied. Zij staan allemaal open om
zogenoemde Laefplein een upgrade te
geven om Maasbree aantrekkelijker te
maken. “Het gebied is rommelig ingericht en vertoont geen samenhang, er
sprake is van ongewenste leegstand,
de mogelijkheid voor terrassen en de
vorm waarin is verre van optimaal, de
rijsnelheid is te hoog en er is te weinig
groen is en daardoor is er last van hittestress”, legt voorzitter Cox uit.

Woningen

In begin 2020 uitte Dorpsoverleg
Maasbree bij het college haar zorgen over het lege pand van Niens.

“We waren bang voor ondermijning.
Gelukkig is uiteindelijk de Vermaekerij
in het pand gekomen. Toch blijft onze

vrees voor leegstand en verpaupering
rondom het plein. Er moet iets gebeuren om het plein aantrekkelijker te

Op de locaties Werts/Smeedinvest
(fase 1) zijn een tweetal appartementengebouwen voorzien van in
totaal zeventien appartementen.
In de plint van het appartementengebouw op locatie Smeedinvest ziet het
Dorpsoverleg mogelijkheden tot het
komen van commerciële/dienstverlenende activiteiten. Ook de ondernemer
van Café de Pool heeft inzage gegeven in zijn toekomstplannen. Net als
de eigenaar van de locatie Dorpstraat
46. “Door het perceel van de voormalige elektrozaak Ewalds bij de visie
te betrekken wordt de leefomgeving verbeterd door de rooilijn aan de
Dorpstraat naar achteren te verplaat-

sen en meer groen in de Dorpstraat
te brengen. Anderzijds kan er worden
voldaan aan de parkeerbehoefte. Op
de Ewalds-locatie wordt gedacht aan
een woonconcept met een twaalftal
appartementen voor jongeren/ouderen met een kleine beurs. Het is een
investering voor de gemeente, omdat
het pand eerst aangekocht moet worden. Maar het toevoegen van nieuwe
woningen is belangrijk voor het dorp.
We merken in onze omgeving dat er
bij de jeugd veel vraag naar betaalbare
(huur)woningen is.”
Volgens Cox staat het Dorpsoverleg
in de startblokken, maar houdt de
gemeente al enige tijd de boot af.
“We hebben onze plannen meerdere
malen besproken met de gemeente,
maar we krijgen geen duidelijk antwoord. We willen een ja of nee,
dan weten we waar we aan toe
zijn. Er moet een uitspraak komen,
want wij denken dat onze visie van
het Laefplein voor de leefbaarheid
en doorontwikkeling van het dorp
belangrijk is. Wij gaan uit van een go.
Op dat moment kunnen de plannen
verder uitgewerkt worden. Hier zal de
omgeving en het dorp uiteraard bij
worden betrokken.
De visie van het laefplein is terug te
vinden op www.heerlyckbree.nl
Tekst: Jeanine Hendriks
Beeld: Dorpsoverleg Maasbree
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Voor aardbeienplanten,
groenteplanten o.a.:
winterpreiplanten, fruitbomen en
kleinfruit naar Thijs Huys, Langstraat 64
Horst-Hegelsom. Tel.: 077 398 35 52.

Welkom lief ventje!

Geboren op
5 juli 2021

Jovi
Zoontje en broertje van:
Niels en Laura
Rutten-Opstals
Ise en Niene
Willem van Heukelomstraat 6
5988 KJ Helden

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.

Computerproblemen?
Karel Heines Baarlo. Verdere info &
tips: karelheines.nl. 06 50 96 29 15.
Te koop gevraagd 2-onder-1 kap
woning. Eigenaar kan blijven wonen
geen makelaarskosten
Vestjens Grondzaken BV
077 307 28 18
Wij bezorgen onze eigen geteelde
(nieuwe) aardappelen gratis bij u
thuis. Min. 5 kg. Absoluut de lekkerste.
Tevens uien te koop. Tel.: 077 307 88 53
Auto’s gevraagd, alle merken
loop, sloop of schade. Direct geld
en vrijwaring, snel opgehaald. Tel.
06 52 85 93 48.

The things that we love tell us what we are
“Thomas van Aquino”
Bedroefd om het heengaan maar dankbaar voor wie zij was,
geven wij u kennis van het overlijden van Mam, Oma

Ida Gommans-Huijbers
echtgenote van

Sjraar Gommans †
In de leeftijd van 90 jaar.
Mam, schoonmoeder en oma van
Josanne en Mathijs
Anouk en Jos
Merel, Sterre, Fee
Marcel Jacobs

‘t is good zoeë

Leo Janssen
echtgenoot van

Mia Janssen-Zelen †
Ozze pap is 83 jaar geworden.
Arcen:
Panningen:

Ine en Peter
Nina en Folkert
Maya
Wilbert en Astrid
Funs en Saranne
Noortje
Luus
Vera

Panningen, 6 juli 2021
Correspondentieadres: Familie Janssen,
Burg. Cremershof 73, 5981 DN Panningen
De uitvaartdienst wordt gehouden op zaterdag 10 juli om 11.00 uur
in de kerk van Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten te Panningen.
Samenkomst in de kerk, waar gelegenheid is tot schriftelijk condoleren.
De crematieplechtigheid zal in besloten kring plaatsvinden.
Onze speciale dank gaat uit naar de medewerkers van Piushof
afdeling Tuindershof, voor de liefdevolle verzorging van ozze pap.

Correspondentieadres: Familie Gommans
Stokserweg 19, 5981NE Panningen
De afscheidsdienst zal in besloten kring plaatsvinden.
Wij zijn bijzonder dankbaar voor de lieve en goede zorgen
die mam heeft mogen ontvangen gedurende haar verblijf in
Vincent Depaul.

Nu ‘t rouwrumoer rondom jou is verstomd,
de stoet voorbij is, de schuifelende voeten,
nu voel ik dat er ‘n diepe stilte komt
en in die stilte zal ik je opnieuw ontmoeten.
En telkens weer zal ik je tegenkomen,
we zeggen veel te gauw: het is voorbij.
Hij heeft alleen je lichaam weggenomen,
niet wie je was en ook niet wat je zei.
Ik zal nog altijd grapjes met je maken,
we zullen samen door het stille landschap gaan.
Nu je mijn handen niet meer aan kunt raken,
raak je mijn hart nog duidelijker aan.
– Toon Hermans –

Mien Gerardts-Verbugt
weduwe van

Jac Gerardts
* Meijel, 26 maart 1931

Na een soms moeilijk maar altijd rijk
en avontuurlijk leven is moeder
thuis rustig ingeslapen

Mien Hendrikx - van Cleef
I Belfeld, 5 december 1925
= Maasbree, 1 juli 2021
weduwe van

Oss

Schlierbach, (Oostenrijk)

† Bakel, 1 juli 2021
Peter en Agnes
Elmy en Fred, Mila, Raf
Ilga en John, Olivia, Benjamin
Jaco en Tessa
Cor en Andrea
Bernhard en Silvana, Jeremias, Adam

Familie Gerardts
Moostdijk 46, 5758 PV Neerkant
De afscheidsdienst heeft op donderdag 8 juli plaatsgevonden.

Stuf Hendrikx
We zullen haar missen maar gunnen haar deze
welverdiende rust.
Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

Gezocht: Hulp in huis/
Interieurverzorgster. Omgeving
Grashoek. Plusminus 4 tot 6 uur per
week. 06 17 23 43 23

Westeringlaan 18B - 4, 5993 CG Maasbree

Mega inboedel verkoop. Herstraat 41
in Horst. Zondag 18 Juli van 10.00 tot
16.00 uur

Het afscheid van Moeder zal in besloten kring
plaatsvinden.

Nieuwe aardappelen te koop!
Zelfbediening Bosstraat 63 Hegelsom.

Uw herinneringen en condoleances zijn van harte
welkom in het condoleanceregister via
www.uitvaartzorglinne.nl

De administratie van mijn drie BV’s
voer ik in Exact-online. Wie wil op
basis hiervan de jaarafsluitingen,
cijfers KvK en aangiften VPB
maken? Whatsapp 06 30 60 54 33 of
sbpeelenmaas@gmail.com

Tel. 0475 - 472286

TEGELZETTER GEZOCHT,
Nieuwe uitdaging? Zorgeloos werken?
www.slaats-tegelwerken.nl en bel!
Optidee party: het kan weer!
Wordt gastvrouw/-heer. Meer info:
www.optidee.nl/peggy-wismans
06 48 55 07 30
Verloren op Markt Panningen Gouden
damesarmband, aandenken aan
overleden partner. Goede beloning.
tel.: 06 51 60 50 66.
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.

Lekkend vat

1000-liter
vat
zwavelzuur
omgevallen
in Beringe
In Beringe is op maandagmiddag 5 juli een vat van
1000 liter omgevallen bij
een bedrijf in Beringe.
Dat meldt de Brandweer
Panningen.
Om 13.36 uur werden het
Snel Interventie Voertuig
(SIV) en de tankautospuit van
Brandweer Meijel gealarmeerd voor een lekkend
vat op de Vreedepeelweg in
Beringe. Eenmaal ter plaatse
bleek het te gaan om een
Intermediate Bulk Container
(IBC) van 1000 liter, geladen
met 98 procent zwavelzuur.
Deze IBC was van een heftruck gevallen en daardoor
gaan lekken. Hierop zijn de
schuimcontainer, een tankautospuit en een brandweervoertuig voor technische
hulpverlening opgeroepen
voor het stabiliseren van het
incident, zo laat de brandweer Panningen op haar
Facebookpagina weten.
In de chemische industrie wordt zwavel veelvuldig gebruikt als grondstof
voor velerlei verbindingen.
Contact met hoge concentraties zwavelzuur kan leiden tot irritatie van de ogen
en slijmvliezen en van het
ademhalingsstelsel.

Heilige mis

Odilia-octaaf
2021 in
Baarlo
In de traditie van meer dan
120 jaar vindt er ook dit jaar
weer een Heilige Odiliaoctaaf plaats. De OdiliaOctaaf duurt van zondag
18 tot en met zondag 25 juli
en de entree is gratis.
“De Heilige Odilia leefde in
de vierde eeuw en heeft de
christelijke boodschap heldhaftig uitgedragen en zelfs
haar leven hiervoor gegeven. Zij heeft daardoor velen
tot geloof gebracht en is
een goede voorspreekster
geweest. Dat kan ze ook nu
nog zijn voor de pelgrims,
die hun weg vinden naar het
Odilia-octaaf in Baarlo”, aldus
de Parochie Heilige Petrus
Baarlo. Dat begint met de
heilige mis om 09.30 uur op
18 juli en eindigt op 25 juli
met het lof om 15.00 uur.

0807 \ opinie
Poll
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eens/oneens geef uw mening op facebook.com/hallopeelenmaas

De raad is niet kritisch genoeg over het werk
van college
Voor het eerst in acht jaar tijd was VVD-er Teun Heldens van mening dat de raad van Peel en Maas geminacht werd. Dit omdat de raad niet
eerder werd geïnformeerd over de hoger uitvallende kosten van de vernieuwbouw van het gemeenschapshuis in Kessel. Het college koos er zelf
voor om af te wijken van de gestelde kaders van de raad. Hierover waren de raadsleden niet op de hoogte gebracht.
CDA en Lokaal Peel en Maas waren het niet eens
met de mening van Teun Heldens. Zij vonden
dat de wethouder goed had gehandeld door zelf
die keuze te maken en steunden dan ook niet
de motie van treurnis die door PvdA/GroenLinks,
AndersNu en VVD werd ingediend. Zijn deze partijen niet kritisch genoeg of denken zij realis-

tisch? De bouwkosten zijn namelijk de afgelopen tijd
uit de pan gerezen. Het is dus maar de vraag of de
kosten van de vernieuwbouw lager hadden kunnen
uitvallen.
Aan de andere kant worden er niet voor niets kaders opgesteld en moeten wethouders zich hieraan
houden. Indien dit niet gebeurt, mag de raad best

kritisch optreden en de wethouder een tik op de
vingers geven. Het college krijgt immers betaald om
hun werk goed uit te voeren.

De raad is niet kritisch genoeg over het
werk van college. Wat vindt u?

Bespreking poll week 27

Ik heb mijn woning niet klimaatbestendig gemaakt
Op veel plekken in Nederland heeft het de afgelopen weken flink geregend. Er was veel wateroverlast, vooral in het zuiden van Limburg en in
een aantal binnensteden. Veel gemeenten zijn volop bezig met het klimaatbestendig maken van straten in het centrum. Ook burgers kunnen zelf
hieraan wat doen.
In de centra van veel dorpen staan wel enkele
bomen en struiken, maar dat is vaak niet genoeg
om een flinke hoosbui op te vangen. Daarom
biedt de gemeente inwoners om zelf wat aan de
klimaatsveranderingen te doen. De gemeente
staat namelijk hier niet alleen in, ook haar inwoners zijn hiervoor verantwoordelijk. Je wo-

ning klimaatbestendig maken door bijvoorbeeld
een plat dak vol te leggen met groen, het water van
de regenpijp door te laten stromen in de tuin of op
te vangen in een regenton. Ook door schaduw te
creeëren waardoor voor minder hitte en het minder snel verdampen van het water na het sproeien
helpt. Ook kun je een slim watersysteem aanleggen

waarmee ‘s nachts bewatderd wordt (minder verdamping) en precies genoeg water mee kan worden gegeven. Inwoners zijn vaak niet op de hoogte
van het klimaatbestendig maken van hun woning.
Mensen die hierin geïnteresseerd zijn, kunnen er
een subsidie voor krijgen door een gratis adviesgesprek aan te vragen bij de gemeente.

VAKGARAGE
PEETEN BV

Wij zijn een familiebedrijf, al bijna 40 jaar actief in diverse
sectoren, waaronder ons metaalproductiebedrijf waar we
gaaspanelen en rollen gaas produceren d.m.v. automatische
puntlasmachines.

APK

Onderhoud en
reparatie van
alle merken

www.vakgaragepeetenbaarlo.nl

tel. 077 477 15 90

Voor ons productiebedrijf in Beringe zijn we per direct
op zoek naar:

Machine Operator
Heb je ervaring in de techniek, leer je graag iets nieuws en
ben je op zoek naar een zelfstandige functie in een klein
betrokken team? Reageer dan direct!
Als machine operator houd je je bezig met het instellen,
opstarten en controleren van de productie op onze moderne
lasmachines, alsmede met onderhoud en reparatie aan
machines en installaties. Je houdt de productiegegevens bij,
rapporteert voortgang en bijzonderheden aan leidinggevende.
Je levert een actieve bijdrage aan het verbeteren van het
productieproces.
Daarnaast houd je je bezig met diverse andere voorkomende
werkzaamheden binnen ons kleine productieteam, zoals laden/
lossen (met heftruck) en administratieve afhandeling van
productieorders.
Wij vragen
•
Affiniteit met techniek
•
MBO-opleiding, bij voorkeur richting metaaltechniek
•
Enkele jaren ervaring binnen een productieomgeving
•
Zelfstandig en probleemoplossend kunnen werken
•
Je kunt goed communiceren in de Nederlandse taal
Wij bieden
•
Een afwisselende, zelfstandige functie binnen een
enthousiast klein team
•
Informele sfeer en korte lijnen
•
Arbeidsvoorwaarden conform CAO Metaal en Techniek
Ben jij de technische allrounder waarnaar wij op zoek
zijn? Reageer dan snel! Voor meer informatie kun je bellen
(077 306 09 69 ) of mailen ( info@drato.nl). Of stuur direct je CV
en motivatie naar info@drato.nl

WORD BEZORGER
EEN LEUKE BIJBAAN
WIJ ZOEKEN NOG BEZORGERS
VOOR DE VOLGENDE ROUTES
BAARLO RONDOM VELDSTRAAT
MAASBREE RONDOM DORPSTRAAT
MAASBREE RONDOM
OUDE PASTORIESTRAAT
KESSEL RONDOM DONK

Karin vertelt

Column

Ademruimte
Het is een vreemde gewaarwording, ineens waren daar de
versoepelingen. En wat hadden
we ernaar uitgekeken!
Onze wereld, zolang beperkt
door alle coronamaatregelen,
werd weer een beetje normaal.
We mogen ons weer vrijer onder
de mensen begeven, al blijft
afstand nog wel belangrijk.
Het leven mag weer gevierd
worden, al is het dan met mate.
Langzaam wordt alles weer
normaal, toch?
Het gekke is, dat je merkt dat we
enorm gewend zijn geraakt aan al
die beperkingen. Mensen stappen schuchter de winkel binnen,
nog zoekend naar hun mondkapje.
Hoeveel mensen zijn er, kan het
wel? Daarna volgt dan toch de
opluchting, o ja, het hoeft niet
meer. Maar het voelt onwennig,
ook voor mij. Zelfs als longpatiënt
had ik er mijn weg wel in gevonden en werd het mondkapje een
vast onderdeel van mijn werkoutfit. Natuurlijk was het af en
toe benauwend, maar door rustig
te blijven was het te doen. En nu
het eindelijk af mocht, gebeurde
er iets geks: ik voelde me incompleet, bijna naakt zelfs. Alsof alle
bescherming weg was, niet alleen
voor de corona.
Want achter een mondkapje valt
ook veel te verbergen, zeker als
je niet lekker in je vel zit. Als je
maar de helft van een gezicht
ziet, mis je ook een gedeelte van
de emotie. Nu kan dat niet meer.
Maar waar ik dan zelf de bescherming mis, ben ik wel blij dat ik de
gezichten van iedereen kan zien.
Want na deze lastige periode, laat
deze nieuwe vrijheid iedereen
weer stralen. En dat blijft een feest
om te zien. Zelf merk ik dat ik letterlijk ook meer ademruimte krijg,
nu ik aan de slag kan om van mijn
nieuwe huis een thuis te maken.
Dat zien de mensen dan ook weer
graag bij mij. Want wat is er meegeleefd, heel bijzonder. Zoveel
lieve woorden, en hulp van alle
kanten. Dit alles staat in mijn hart
gegraveerd, en gaf me de kracht
om door te gaan. Dank jullie wel,
lieve allemaal!

WERKZAAMHEDEN

Elke donderdag, vrijdag of zaterdagochtend
het nieuwsblad HALLO bezorgen.

INTERESSE OF INFORMATIE  
Mail naar bezorgers@garcon.nl

Karin
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Aanbieden restafval
Voor restafval gebruiken we grijze restafvalzakken met het Peel en
Maas-logo. Deze zakken zijn voor iedere inwoner gratis verkrijgbaar
en alléén bestemd voor restafval. De afvalzakken kunt u afhalen bij
de lokale afhaalpunten. Wilt u weten welke afhaalpunten dit zijn,
kijk dan op peelenmaas.nl > zoekterm ‘afvalzakken’. Let op: andere
afvalzakken neemt onze inzameldienst niet mee.
De restafvalzak mag maximaal 5 kilo wegen en geen bouw- en sloopafval bevatten. Als afval
goed wordt gescheiden, bieden huishoudens 1 à 2 restafvalzakken per 2 weken aan.
Heel veel inwoners scheiden hun afval al op de juiste manier: bedankt!

Voorlichting gemeenteraadsverkiezingen 2022
Op woensdag 16 maart 2022 worden gemeenteraadsverkiezingen gehouden.
In de voorbereiding naar deze verkiezingen worden politieke partijen in het derde
kwartaal van dit jaar uitgenodigd voor een voorlichtings- of een digitale bijeenkomst.
Op deze avond geven we informatie over de registratie en kandidaatstelling. Ook de
‘Handreiking integriteitstoetsing van kandidaten voor decentrale politieke partijen’
bespreken we.
Alle politieke partijen, die in 2018 hebben deel genomen, worden automatisch
uitgenodigd. Wij roepen ook andere partijen of personen op, die mee willen doen aan
de gemeenteraadsverkiezingen. Geef uw contactgegevens door via e-mail
verkiezingen@peelenmaas.nl.
Heeft u vragen of wilt u meer informatie?
Daarvoor kunt u contact opnemen met de coördinator verkiezingen,
G. Hermans, via 077 - 306 66 66.

Bekendmakingen
In dit overzicht staan alle bekendmakingen van vorige week. Meer informatie
over de bekendmakingen leest u op www.officielebekendmakingen.nl >
zoekterm ‘Peel en Maas’
U kunt aan dit overzicht geen rechten ontlenen.

Kermis in Panningen
Van vrijdagmiddag 9 juli tot en met woensdag 14 juli is de kermis in Panningen.
Het gaat om een familiekermis, gericht op kinderen tot en met ongeveer 13 jaar.
De kermis staat op het Raadhuisplein, de Raadhuisstraat en een klein gedeelte van
de Markt. Gokzaken en grote attracties staan dit jaar niet op de kermis.
Coronaproof
De kermis wordt ruim opgezet, zodat iedereen genoeg afstand kan houden.
Het kermisterrein wordt afgezet en er komt een ingang waar een check plaatsvindt op het
aantal bezoekers. Houd rekening met een wachtrij bij de ingang en houd ook daar 1,5 meter
afstand. U kunt de kermis bezoeken zónder toegangstest. Wel gelden de volgende regels:
• Iedereen houdt 1,5 met afstand (behalve mensen die op hetzelfde adres wonen)
• Bij de ingang vindt een gezondheidscheck plaats en worden mensen geregistreerd
(zoals dat ook in de horeca gebeurt)
• Er geldt een maximum aantal mensen dat tegelijkertijd op het kermisterrein mag zijn:
1 persoon per 5 vierkante meter
Deze regels gelden ook voor mensen die gevaccineerd zijn.
Horeca
Op sportpark De Del aan de Ninnesweg wordt op vrijdagavond, zaterdagavond en zondag
Kermis Feestival Outdoor gehouden. Meer informatie is te vinden op de websites en social
media-kanalen van de organisatie. Tijdens het evenement is de Ninnesweg afgesloten
tussen de rotonde bij Industrieterrein Panningen en de rotonde bij de SteenstraatSchoolstraat. In het centrum van Panningen vinden geen horeca-evenementen plaats.
Wel mogen de horecazaken en terrassen geopend zijn, rekening houdend met de
geldende coronaregels.
Wegafsluitingen
Het Raadhuisplein en de Raadhuisstraat zijn tot en met donderdag 15 juli, 18.00 uur
afgesloten voor het verkeer. Het kruispunt en plein bij het Huis van de Gemeente
zijn dit jaar niet afgesloten tijdens de kermis. De parkeerplaats bij het sportpark
aan de Wilhelminastraat is deels afgesloten, omdat hier salonwagens staan van de
kermisexploitanten.
Andere kermissen
De intentie is om ook de kermissen in Peel en Maas die later in het jaar gepland staan,
door te laten gaan. Per kermis wordt bekeken onder welke voorwaarden dit mogelijk is.
Dit hangt af van de coronasituatie van dat moment.

Plaats/locatie

Straat/omschrijving

Baarlo
Baarlo
Baarlo
Baarlo
Baarlo
Baarlo
Beringe
Beringe
Beringe
Beringe
Beringe
Egchel
Egchel
Egchel
Grashoek
Grashoek
Helden
Helden
Helden
Helden
Helden
Helden
Helden
Helden
Helden
Kessel
Kessel
Koningslust
Koningslust
Maasbree
Maasbree
Maasbree
Maasbree
Meijel
Meijel
Meijel
Meijel
Panningen
Panningen
Panningen
Peel en Maas
Peel en Maas

Bongardweide 11
Diepenbroeklaan 8
Hoefsmidstraat 38
Huissen
Op den Bosch 5 A
Raayerveldlaan - Heijerhof - Napoleonsbaan-Zuid
Beukenhof 2
Beukenhof 4
Beukenhof 6
Beukenhof 8
Kanaalstraat 103
Jacobusstraat 17, 19 en 21
Muldersweg 45
Rector Thomassenstraat 13
Marisbaan 20
Spiesberg 3
Hövellstraat 33
In de Pas 32
Kloosterstraat 14
Maasbreeseweg 55
Op de Lundert 34
Op de Lundert kavel 2
Past Knippenberghstraat 11
Zandberg 1
Zandberg 1B
Karreweg-Noord 10 A
Rijksweg 50
Sevenumsedijk 12
Zandstraat 9a
Achter de Hoven 9
Dörperveldlaan 2
Germanenhof 3
Kloostertuin
Heufkesweg 12
Steegstraat 21 A
Steenoven 12B 79
Witdonk 20
Kepringelehof 10
Palserpad 3
Veldm. Montgomeryhof 13, 17, 19, 21, 23, 25, 51, 38, 48
Besluit Ondermandaat Facilitair en Informatietechnologie
Vaststelling Bodemkwaliteitskaart wegbermen
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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 - 1804 7445

13 juli 2021, 15.00 uur

Raadsvergadering
Op dinsdag 13 juli 2021 is er om 15.00 uur een raadsvergadering in het Huis van de
Gemeente. Voor de actuele informatie over deze raadsvergadering verwijzen wij u
naar het raadsinformatiesysteem.
Graag informeren wij u als inwoner en/of geïnteresseerde over het volgende:
• De raadsvergadering is voor u digitaal te volgen via het raadsinformatiesysteem.
Dat kan live, maar het is ook mogelijk om de vergaderingen terug te kijken.
• Inwoners/belanghebbenden die gebruik willen maken van het spreekrecht kunnen
zich hiervoor aanmelden tot uiterlijk dinsdag 13 juli 2021, 07.00 uur bij de griffie
(via griffie@peelenmaas.nl of 077 306 66 66).
U kunt de agenda’s, bijbehorende stukken en livestream van de vergadering raadplegen
op het raadsinformatiesysteem, onder www.peelenmaas.nl > Bestuur en Organisatie >
Gemeenteraad > Kalender van de gemeenteraad > Datum: 13 juli 2021.
Agenda
Onderdeel a: Vaste agendapunten
1. Opening
2. Vragenhalfuurtje
3. Vaststelling agenda
4. Mededelingen
5. Spreekrecht
Onderdeel b: Opiniërende vergadering
6. Kadernota 2022 (2021-048)
Onderdeel c: Besluitvormende vergadering
7. Kadernota 2022 (2021-048)
8. Nota reserves en voorzieningen 2021 (2021-047)
9. Aanwijzing griffier (2021-053)
Onderdeel d: Sluiting
10. Sluiting

Van het aardgas afkoppelen,
wat vindt u daarvan?
Woningen en gebouwen moeten voor 2050 van het aardgas afgekoppeld worden. Dit is
afgesproken in het Klimaatakkoord. Hoewel 2050 nog ver weg lijkt, is de overstap van
aardgas naar een andere manier van verwarmen een uitdaging. Hoe kijkt u naar deze
uitdaging? Welke ideeën, aandachtspunten en zorgen heeft u? Dat kunt u nu aangeven in
een enquête.
Warmtevisie
Elke gemeente in Nederland stelt in 2021 een warmtevisie op. In deze visie geeft de gemeente
aan wanneer wijken en buurten van het aardgas afgekoppeld kunnen worden en wat kansrijke
oplossingen zijn. De gemeente wil samen met inwoners, ondernemers en gebouweigenaren
bekijken wat mogelijk is en wat goede oplossingen zijn. Ook kijken we naar energiebesparing.
Hoe meer energie bespaard wordt, hoe minder aardgas er nodig is. Energie besparen kan door
de woning goed te isoleren of door andere maatregelen.
Uw mening telt!
In december wordt de eerste warmtevisie voorgelegd aan de gemeenteraad van Peel en Maas.
Voor deze warmtevisie wil de gemeente graag weten wat de meningen en gedachten van de
inwoners zijn. Daarom kunt u nu
in een enquête aangeven welke
zaken u belangrijk vindt bij de
overstap van aardgas naar een
andere manier van verwarmen.
U kunt de enquête invullen op
www.peelenmaas.nl
onder Nieuws. Dit kan tot en
met 31 juli.
Bent u lid van het panel TIP
Peel en Maas? Dan heeft u een
e-mail ontvangen met een
uitnodiging om de enquête in
te vullen.

www.peelenmaas.nl

Zonneparken bij Beringe en
Grashoek
In de maand april stond een maatschappelijke
tender zonneparken open voor inschrijving.
Deze tender kunt u zien als een wedstrijd
waarbij de gemeente plannen voor
zonneparken selecteert en beoordeelt.
De winnaars van de tender mogen een
aanvraag voor een vergunning indienen bij
de gemeente. Een vergunning is nodig om het
zonnepark te mogen bouwen.
In totaal dienden initiatiefnemers 16 plannen voor zonneparken in. Zonnepark de Schorf in
Beringe van dorpscoöperatie Steingood (28 hectare) en zonnepark de Spiesberg in Grashoek
van coöperatie Peel Energie (14,5 hectare) zijn als winnaars uit de tender naar voren gekomen.
Het college van burgemeester en wethouders heeft bepaald dat deze twee plannen doorgaan
naar de volgende fase. Het college liet zich bij deze tender adviseren door een expertpanel met
onafhankelijke deskundigen.
Vergunningprocedure
De initiatiefnemers van zonnepark De Schorf en zonnepark de Spiesberg kunnen in de
volgende fase een omgevingsvergunning aanvragen. De gemeente toetst de aanvraag
aan de gestelde eisen en de wet- en regelgeving en neemt vervolgens een ontwerpbesluit.
Hier kunnen zienswijzen op ingediend worden. Na behandeling van de zienswijzen volgt een
definitief besluit. Het definitief besluit staat open voor beroep. In een overeenkomst met de
initiatiefnemers legt de gemeente afspraken vast over het lokaal eigendom, landschap en
biodiversiteit en het opruimen van het park na gebruik. Ook moeten initiatiefnemers een
natuurgebied in de gemeente versterken.
Vervolgstappen
Er moeten dus nog de nodige stappen worden gezet, voordat de zonneparken gebouwd kunnen
worden. Mocht in de procedure een plan afvallen, kan dit aanleiding zijn om een nieuwe
tender op te starten voor de ruimte die dan nog beschikbaar is. Initiatiefnemers die nu hebben
deelgenomen aan de tender, kunnen dan opnieuw inschrijven.
Schaarste op het netwerk
Door het snel groeiende aantal zonnepanelen en windmolens in Nederland, is er op meerdere
plekken sprake van schaarste op het elektriciteitsnetwerk. Dit is ook het geval in de omgeving
van Peel en Maas. De gemeente gaat initiatiefnemers helpen en zoekt met Enexis en de Regio
Noord en Midden Limburg naar oplossingen. Mocht uiteindelijk na 4 jaar geen zicht zijn op
realisatie van het zonnepark, dan zal het college overwegen om de omgevingsvergunning in te
trekken. Tot die tijd is er gelegenheid om te komen tot een passende oplossing.

Scholen verzamelen 12.054
items elektronische apparaten
tijdens E-waste Race 2021
Afgelopen vier weken hebben leerlingen van basisscholen De Avonturier
Koningslust en De Horizon Grashoek een grote hoeveelheid elektronisch
afval ingezameld tijdens de E-waste Race. De E-waste Race is een initiatief in
samenwerking met Weee Nederland. Samen zorgen zij ervoor dat ingezamelde
e-waste bij recyclers terecht komt.
In totaal zamelden alle scholen die meededen, met de hulp van buurtbewoners,
maar liefst 12.054 items oude elektronische apparaten in. Dankzij de grote inzamelstrijd
belandt de verzamelde apparatuur niet in de verbrandingsoven maar wordt hergebruikt
en gerecycled. Basisschool De Schakel uit Horst aan de Maas is met 3105 ingezamelde
apparaten de winnaar van de E-waste Race.
Bewust omgaan met elektronica
Op dit moment wordt in Nederland de helft van het elektronisch afval (e-waste) niet
gerecycled, vaak omdat het bij het restafval belandt of bij mensen thuis blijft liggen op
zolder of in een la. De E-waste Race moedigt kinderen, hun familie en buurtbewoners
aan bewuster om te gaan met hun elektronica. De race ging zoals altijd van start met
een leerzame interactieve gastles waarin kinderen onder andere leren over grondstof
schaarste, consuminderen en de circulaire economie.
Heeft u nog e-waste thuis liggen?
Dit kunt u altijd inleveren op het Milieupark in Panningen.
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PvdA/GroenLinks

College mist visie en lef voor duidelijke keuzes

Deze week heeft de gemeenteraad het grondbeleid vastgesteld en volgende week worden de kaders vastgesteld voor de begroting van 2022. Zoals gebruikelijk heeft het college voor beide onderwerpen voorstellen
gemaakt. Daaruit blijkt nogmaals wat PvdA/GroenLinks al jarenlang constateert: dit college mist de visie
en de moed om heldere keuzes te maken.
doen naar misschien iets doen.
In beleidstaal heet dat: van faciliterend (passief) naar situationeel
grondbeleid voor woningbouw.
Wanneer inzet van de gemeente
wenselijk of noodzakelijk is, kan het
college overwegen gronden aan te
kopen. Al jarenlang is vastgesteld dat

Er is een schreeuwend tekort aan
betaalbare woningen, met name
huurwoningen. Het hebben van
grond voor sociale woningbouw is
cruciaal. De enige stap die het college ter bevordering van de urgente
bouw van betaalbare (huur)woningen durft te zetten is: van niks

CDA Peel en Maas

zonder inzet van de gemeente geen
sociale woningbouw van de grond
komt. Dus waarom die aarzeling?
Volgens ons komt dat door gebrek
aan visie en lef. En ongetwijfeld
speelt mee dat de kleinste coalitiepartner met de grootste invloed (dat
is de VVD) alle kaarten op de markt

duurzaamheid om de gevolgen van
klimaatverandering tegen te gaan.
Als het college de klimaatdoelstellingen inderdaad serieus zou nemen,
zou het op z’n minst eisen stellen aan
de aard en omvang van de economische groei. Dat wordt nagelaten.
Onder het mom van ‘maatwerk’ blijft
het college fundamentele keuzes
ontlopen.
Annigje Primowees, Frits Berben en
Raf Janssen, raadsleden

Coronaversoepelingen en de kermis

2021 is een half jaar oud en de coronaversoepelingen worden steeds verder doorgevoerd. De horeca is
weer volledig open en dat is ook te zien aan de volle terrassen. Ook de bioscopen en theaters zijn weer open
en bij testen voor toegang voor evenementen staan lange rijen mensen. We zijn er klaar voor om weer
naar buiten te gaan en om te genieten van de zomer.
Een van de laatste versoepelingen
geldt voor de kermissen. Vanaf 1 juli
mogen deze in onze gemeente weer
plaatsvinden. Een jaarlijkse traditie
waar in elk dorp weer naar wordt uitgekeken. Voor Peel en Maas betekent
dit dat de eerste kermis van dit jaar
plaatsvindt in Panningen. Dit zullen

VVD Peel en Maas

blijft zetten. De andere twee coalitiepartijen blijken niet in staat het
kleintje een toontje lager te laten
zingen. Gebrek aan visie en lef blijkt
ook uit de kadernota voor de begroting 2022. Het college wil voor alles
en nog wat ‘ruimte voor investeren
en ontwikkelen’ bieden. Maar de verschillende doelen waarvoor ruimte
geboden wordt, worden niet met
elkaar geconfronteerd. Zo wil het
college ruimte geven voor economische groei en tegelijk ruimte voor

niet direct dezelfde kermissen zijn,
zoals we dat gewend zijn met vertier voor iedereen. De aandacht op
de kermis ligt dit jaar vooral bij de
jeugd tot 13 jaar. Geen grote attracties en de coronaregels gelden ook
op het kermisterrein. Voor de kermisexploitanten is ook dit weer een

Wij wensen iedereen een mooie,
gezellige en zonnige zomer toe,
waarin we samen kunnen proosten
op een gezonde toekomst.

start, nadat zij vele maanden stil
hebben gelegen met hun bedrijven.
Hopelijk kunnen we met de start van
de kermis in Panningen en de andere
kermissen die nog op de planning
staan, samen het einde vieren van
een lange onzekere periode. We zijn
er bijna, maar nog niet helemaal.

Fractie

Waterbuffering

Na een periode van droogte valt er elke dag wel een bui. Verleden jaar smeekten we bijna om water.
Water is een belangrijke levensbehoefte. Niet alleen voor mensen, ook voor planten en dieren. In ons
buitengebied wordt op alle akkers en groen veel water opgevangen. Waterschap Limburg doet al jaren
aan buffering van water door te stuwen.
Door het ‘ophouden’ van water
droogt de ondergrond niet zo
snel uit. Buffering van water is
belangrijk. In natte en droge tijden. Klimaatadaptief noemen ze
dat. De natuur profiteert hiervan.
Bomen, planten en dieren krijgen
ook voldoende water en het stroomt

niet zo snel weg. Daardoor hoeven
de agrariërs minder snel te beregenen. Peilgestuurde drainage is
ook een middel om (iets) minder te
beregenen. Hier missen we nog een
schakel.
Gemeente Peel en Maas heeft nu,
samen met Waterschap Limburg,

stuwtjes om in de gemeentesloten
te plaatsen geregeld. Mede door
onze waterwethouder Paul Sanders.
Deze stuwtjes zorgen voor afwatering naar sloten van Waterschap en
naar de Maas. Hoe eerder met buffering van water begonnen wordt,
hoe minder de bodem uitdroogt.

Deze stuwen in de gemeentesloten houden dan weer meer water
vast, zodat het kostbare vocht niet
zo snel afstroomt naar de Maas.
Goed voor de akkers en de natuur.
In de kernen is steeds meer sprake
van afkoppeling van hemelwater en
riool. Ook een vorm van waterbuffering. Mooie wandelgebiedjes langs
groen en waterbuffer zorgen voor
een afwisseling in de kernen. Een
voorbeeld van actief werken aan ons
klimaat.

Jeanne Hesen, Fractie

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.

VERZ

Vacature
voor zaterdag
en vakanties

Vlees met smaak
Dat is ons motto!

Maasbree

Lokaal, gezond
en Lekker
Aardbeien
Blauwe bessen
Cherrytomaatjes
Komkommer
Eieren
Sapjes
Zuivel
Kaas
Lange Heide 12 Maasbree

Wij zijn op zoek naar een enthousiast persoon
die bij onze bakkerij wil zorgen dat alle producten
ingepakt worden en mee de bakkerij schoonmaken.

Aanbieding

Openingstijden

Geldig van
8 t/m 28 juli 2021

Ribeye
Runderpoulet

Dinsdag 09.00 - 15.00 uur

Interesse? Mail een korte motivatie en je CV door naar
personeelszaken@bakkerijbroekmans.nl
of bel naar 077 307 98 99

Donderdag 09.00 - 17.00 uur
Vrijdag 09.00 - 17.00 uur
Zaterdag 08.30 - 13.00 uur

Ons rundvlees is ook verkrijgbaar bij Plus Gommans in Helden
Herefords Slagerij B.V. | Donk 1A, 5995 PL Kessel | 077 303 18 79

www.herefords.nl

Sinds 1871

De lekkerste bakkerSinds
bij u1871
in de buurt

0807 \ enzo

13

Geplukt

Gerard Reijnders Helden
Deze hovenier heeft als echte Heldenaar groene én blauwe vingers tegelijk. De Heldense beugelclub is
zijn grote passie en in zijn vrije tijd zet hij zich in bij één van de verschillende vrijwilligersbanen.
“Anderen helpen, dat is iets wat ik van thuis uit heb meegekregen.” Deze week wordt Gerard Reijnders
(54) uit Helden geplukt.

en van Helden is die blauw. Het is niet
zo dat ik weiger uit een groene koffiemok te drinken, want zo’n mensen heb
je ook nog. Maar ondanks de postcode, ben en voel ik mij toch een échte
Dörpse.

Beugelclub
Anderen helpen als het kan, dat is
iets wat Gerards’ ouders hem altijd
hebben meegegeven. Zelf verricht
hij met heel veel plezier vrijwilligerswerk op meerdere plekken. “Zo help
ik met Blauw Blood om het verenigingsleven in het dorp te verbeteren, ben ik Buhnemeester bij de
Dörper Revue en vrijwilliger bij de
Jeugdvierdaagse. Maar mijn nummer
één, dat is toch echt HBC Helden, de
beugelclub.” Gerard is sinds zijn 14e
actief beugelaar, was van 1984 tot
2007 secretaris en sinds 2007 voorzitter en gebouwbeheerder bij HBC.
“Nu we door corona acht maanden zijn
dicht geweest ben ik blij dat we weer
mogen. Het contact met de andere
beugelaars heb ik echt gemist.”
Zijn passie voor de sport heeft hij
overgedragen op zijn kinderen.
“Mijn zoon Mick beugelt ook, dochter
Dani niet meer, maar zij is op haar 15e
wél Nederlands kampioen geweest.”

Niets meer dan warme herinneringen heeft hij aan zijn ouders, die er
helaas niet meer zijn. “Mijn moeder was een heel zorgzaam type,
stond altijd klaar voor het gezin.
Een betere moeder had ik mij niet
kunnen wensen. Mijn vader was
tuinman op de LTS in Panningen.
Hij was een harde werker. Dat waren
ze allebei. Ze hebben nooit hun rijbewijs gehaald en fietsten overal
heen. Mijn vader was een bekend
dorpsfiguur met zijn groene laarzen,
altijd fietsend door Helden-dorp.”
Gerard groeide op aan de rand
van Helden, als jongste van zeven
kinderen. Hij heeft met zijn vier
broers en twee zussen altijd een

sterke band gehad. “Familie is belangrijk voor mij. Dat heb ik van thuis uit
meegekregen. Mijn ouders hadden het
druk. Dus ik kan me niet anders herinneren dan dat mijn oudste zus, die
tien jaar ouder is, ook voor ons zorgde.
Ze vertelt nu nog dat ze vroeger bang
was dat ik wat zou mankeren. Als baby
heeft ze mij laten vallen en ze heeft dit
nooit tegen mijn ouders durven vertellen”, vertelt Gerard lachend.

Hovenier
Toen Gerard 19 was, moest hij 14 maanden in militaire dienstplicht. “In die tijd
moesten er nog twee per familie naar
het leger. Maar al mijn vier broers weigerden of waren afgekeurd. Dus kwam

Puzzel

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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het op mij neer en werd ik verkenner.
Dat was in de tijd van de Koude Oorlog.
We oefenden mogelijke aanvallen van
Rusland en moesten naar Duitsland om
ons in te graven. Ik was gestationeerd
in Amersfoort en Nunspeet. Hoewel ik
er op voorhand tegenop keek, kan ik
achteraf zeggen dat het een hele positieve tijd is geweest.”
Terug in Helden ging Gerard aan de
slag in het hoveniersbedrijf, dat zijn
broer het huis van zijn ouders was
begonnen. Gerard en zijn broer waren
een goede combinatie. “Hij is heel
creatief en chaotisch, ik heel gestructureerd. Twee uitersten, maar dat ging
juist erg goed.” Het bedrijf bestaat nog,
al is het in 2007 verkocht aan Gerards
oud-leraar van de middelbare tuinbouwschool in Venlo. “Ik werk er nog
steeds. Mijn oud-leraar is nog altijd
mijn baas en dat werkt prima. Het is
een bijzonder verhaal. Je kunt wel stellen dat de cirkel nu rond is.”

Echte Dörpse
In 1993 trouwde Gerard met zijn
geliefde Anja, wie hij in discotheek
Apollo had ontmoet. Puur en alleen
door het oogcontact die bewuste uitgaansavond, raakten ze met elkaar
in contact. “We keken over en weer
naar elkaar en gingen uiteindelijk het
gesprek aan. Dat gevoel naar elkaar
was zo sterk, dat is onbeschrijfelijk.”
In 2001 bouwden ze een huis naast
Gerards ouderlijke huis. Daar wonen
Gerard en Anja nog altijd. “De achterkant van mijn tuin grenst aan
Panningen, maar het huis staat in
Helden. Toch kwam er jaren terug de
postcodeverdeling en ik kreeg een
Panningse postcode. Dat is wat minder
fijn. Groen is de kleur van Panningen

Gerard haalt voldoening uit het leven
door met zijn vrijwilligerswerk anderen belangeloos te helpen. Een goede
vrijwilliger zit niet op een schouderklopje te wachten, zo zegt hij.
Wel vindt hij de blijk van waardering
die hij in 2016 kreeg ontzettend fijn.
Tijdens een feestavond van de beugelclub werd hij verrast werd door
de burgemeester die met een lintje
binnenkwam lopen. “Toen zij binnenkwam en mijn vrienden en familie
stonden om mij heen, voelde ik mij
toch een beetje klein. Ik ben trots dat
ik het lintje mag dragen en dat twee
personen de weg van voordragen hebben vormgegeven. Iedereen kan zeggen dat je het verdient, maar zij twee
ondernamen de actie. Dat waardeer
je. Dan heeft die val op jonge leeftijd wellicht toch iets goeds gedaan.”
Voor de toekomst heeft Gerard niet
veel wensen, anders dan een goede
gezondheid voor zijn familie en zichzelf. “We worden oud, zeggen sommigen. Dan zeg ik: we worden ‘gelukkig’
oud. We mogen blij zijn dat je ouder
wordt. Want het kan zó anders zijn.
Dus ik zeg: geniet en ben er voor
anderen. Dat is wat telt.”
Tekst: Roosje Delsing

LEEYENvastgoed
Wij zijn een familiebedrijf, al bijna 40 jaar actief in diverse
sectoren, waaronder vastgoed, duurzame energie,
metaalproductie en machinehandel.
Voor ons kantoor in Beringe zijn we per direct op zoek naar:

Administratief
medewerker

Heb je ervaring met administratieve processen, denk
je altijd oplossingsgericht en ben je op korte termijn
beschikbaar? Reageer dan direct!
Als administratief medewerker ondersteun je jouw collega’s
in een klein team, binnen een organisatie met een platte
structuur. In deze functie houd je je bezig met (financiële)
administratieve processen van verschillende bedrijven
binnen onze groep, zoals het controleren en verwerken van
facturen, bijhouden dagelijkse financiële administratie,
debiteurenbeheer, opstellen overzichten, archiveren, telefoon
aannemen, contact met klanten en ad hoc ondersteuning
van collega’s.
Wij vragen
• Minimaal een MBO werk- en denkniveau
• Enkele jaren ervaring met financiële administratie
• Ervaring met boekhoud software, bij voorkeur Exact Online
• Je kunt zelfstandig werken, neemt initiatief en voelt je
verantwoordelijk voor je werkzaamheden
• Je kunt goed communiceren in de Nederlandse
en Engelse taal
• Je bent per direct of op korte termijn beschikbaar
voor 32-40 uur per week
Wij bieden
• Een afwisselende, zelfstandige functie binnen
een enthousiast klein team
• Informele sfeer en korte lijnen
• Arbeidsvoorwaarden conform CAO Metaal en Techniek
Ben jij de administratief medewerker waarnaar wij op
zoek zijn? Reageer dan snel!
Voor meer informatie kun je bellen (077-4678271) of
mailen (info@logistic-campus.nl).
Of stuur direct je CV en motivatie naar info@logistic-campus.nl
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Benefietwedstrijd voor Panningse voetbalclub
Voetbalclub VV Helden organiseert op zaterdag 28 augustus een benefietwedstrijd tegen SV Panningen,
om de Panningse club te helpen en ondersteunen. Zij werd op 25 maart dit jaar zwaar getroffen door een
brand, die veel schade toebracht aan de accomadatie.
te verdedigen. De entree is gratis
en na afloop is er een feestavond
in de kantine. De wedstrijd vindt
plaats om 18.00 uur in Sportpark

Er zullen diverse ‘35 plus all-stars’
van beide verenigingen in een voetbalwedstrijd de strijd aanbinden
om de kleuren van hun vereniging

Kerkeboske in Helden. De gehele
opbrengst van de wedstrijd en
feestavond komt ten goede van SV
Panningen.

Knooppunt nieuw paardenroutenetwerk
loopt door Heldense Bossen
In Noord-Limburg is op donderdag 1 juli een paardenroutenetwerk geopend van in totaal 675 kilometer. Je kunt
met je paard routes afleggen die gaan door de Maasduinen, de Grote Heide, het Maasdal of de Heldense Bossen.

Dressuur meetmoment
De ponyclubmeiden van PSV Caprilli in Panningen reisden in de
middag van zondag 4 juli af naar Grubbenvorst. Hier organiseerde
LR & PC de Pijts uit Grubbenvorst een dressuur meetmoment voor
paarden en pony’s. De hoogste dagscore van deze dag was dit keer
voor Sanne Bouten en haar verzorgpony Diva S. Hun eerste klasse B
proef leverde 204 punten op. / Beeld: Saskia Bouten

Rundje Koeberg weer van start
Na een coronapauze is er op zondag 11 juli weer het sportief evenement Rundje Koeberg in de Heldense bossen. Rundje Koeberg is een
event, dat normaal gesproken elke tweede zondag van de maand
plaatsvindt en waarbij iedereen kan sporten op eigen niveau.
Men heeft de keuze uit wandelen, fietsen en hardlopen.
Rundje Koeberg is een initiatief van
drie Heldense sportverenigingen:
Atletiek Helden, SSS Helden en
Toerclub Everlo; in samenwerking
met het dorpscentrum Kerkeböske
in Helden. Er kan tijdens het even
worden gesport op eigen niveau,
met of zonder begeleiding, individueel of in groepsverband. Men
kan kiezen uit recreatief fietsen (25
km), start om 09.15 uur, wandelen
(7 en 10 km), start tussen 07.30 en

09.30 uur, wandelen (18 km), start
tussen 07.30 en 09.00 uur en hardlopen (7, 10 en 18 kilometer) start
om 9.00 uur. Er kunnen in verband
met de coronamaatregelen maximaal driehonderd deelnemers worden toegelaten. Voorinschrijving
is verplicht om te voorkomen dat
belangstellenden bij inschrijving
niet meer kunnen worden toegelaten. Kijk voor meer informatie op
www.rundjekoeberg.nl

In opdracht van zeven NoordLimburgse gemeenten en provincie
Limburg heeft Routebureau Noord
en Midden-Limburg in samenwerking met de Koninklijke Nederlandse
Hippische Sportbond, Limburg
Paardensport en lokale ruiters en
menners het netwerk ontwikkeld en
aangelegd. Dit netwerk sluit aan op

het netwerk dat in 2017 is gerealiseerd in Midden-Limburg. In totaal
zijn er in Noord- en Midden-Limburg
ruim 1300 kilometer ruiternetwerk te ontdekken. Samen met de
gemeenten en vrijwilligers zorgt het
Routebureau ervoor dat de routes
beheerd en onderhouden worden.
Dit project is gefinancierd door de

zeven Noord-Limburgse gemeenten
en door provincie Limburg. Er zijn
twee consumentenkaarten gemaakt
die verkrijgbaar zijn via
www.webshophartvanlimburg.nl
en fysiek bij de VVV-vestigingen in
de regio. Ook zijn de routes online
te plannen via de routeplanner op
paardrijdenlimburg.nl

Weer in Peel en Maas

We zijn per direct op zoek naar

MEDEWERKER
TECHNISCHE DIENST
Ben je technisch onderlegd en weet je van aanpakken?
Heb je interesse in elektro techniek of wil je dat leren?
Dan hebben we misschien een leuke baan voor je.

Belangrijkste taken:
•
•
•
•

het keuren van elektrisch handgereedschap volgens NEN3140
het keuren van lasapparatuur volgens NEN60974-4
het valideren van lasmachines volgens NEN60974-14
preventief onderhoud van lasapparatuur

Heeft deze vacature je interesse gewekt,
stuur dan een reactie inclusief je CV
naar info@ipsbv.nl
Industrial Products Sevenum BV
Deckersgoedtweg 2
5975 RR Sevenum
077 467 34 44
info@ipsbv.nl
www.ipsbv.nl

Voor ieder wat wils
Het is deze week een zomerweek met voor ieder wat wils. Het is zeker niet heet, maar ook absoluut niet koel
met temperaturen tussen de 21 en 25 graden. Daarbij valt er geregeld neerslag. Zo ook rond 11 juli als er
een klein lagedrukgebied precies over, of net ten zuiden van ons, langs trekt. De positie van dit lagedrukgebied is van cruciaal belang voor hoe hoog de temperatuur nog oploopt en het soort neerslag. Dat is op dit
moment nog een beetje onzeker, maar dat er dan flink wat neerslag zal vallen staat wel vast. De wind blijft
voornamelijk uit een zuidwestelijke tot westelijke richting komen en daarmee hebben we te maken met
zeelucht. / Tekst en beeld: Nicky de Bruijn
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Caspers Corner

Column

Sprookjes
Er waren eens vier landen in
Europa. Vier landen, elk met een
eigen verleden, eigen identiteit en
eigen verhaal. Vier landen, die elk
een slechterik wisten uit te
schakelen. Zwitserland, België,
Tsjechië en Oekraïne werden
verdreven. Vier landen, Spanje,
Italië, Denemarken en Engeland,
levend in een sprookje.
Maar wiens sprookje krijgt een
‘happy-end’?

Top10

De wekelijkse zeven hoogte- en
dieptepunten

Tussenstand
d.d. woensdag 7 juli 2021

1.

Rikcl86

4755

2.

Bellejergsma

4740

3.

SjonDubbeljoe

4560

4. C0llin

4545

5.

Peet

4530

6.

RitchieRitch

4480

7.

Sjohnno

4435

8.

Jesp_J

4425

9.

JONIZ

4415

10. Mirthe

4410

1

Een steward zag Leonardo Bonucci (Italië) tijdens de halve finale per ongeluk aan als een
supporter en hield hem tegen.

2

De halve finale tussen Italië en Spanje liep uit tot een ware kraker.
Het werd 1-1 en strafschoppen volgden. Italië trok aan het langste eind.

3

Ophef was er over de rode kaart van Remo Freuler (Zwitserland).
Voor velen leek het of de VAR lag te slapen. Was dit een terechte rode kaart?

4

Italië-verdediger zong tijdens het volkslied van zijn land uit volle borst thuis mee.
Door een blessure kon hij niet meedoen.

5

De UEFA heeft Christian Eriksen (Denemarken) en de artsen die zijn leven redden
uitgenodigd als eregasten voor de finale op Wembley.

6

Naar alle schijn fluit de Nederlandse
Bjorn Kuipers de EK-finale.

7

Giovanni van Bronckhorst staat open voor het bondscoachschap
van het Nederlands elftal. Hij is nog niet benaderd door de KNVB.

Wordt het Spaanse sprookje werkelijkheid? Maar liefst vier van de vijf
wedstrijden van de Spanjaarden dit
toernooi eindigden in een gelijkspel.
Het jongetje dat tijdens het grote
examen zich eerst bluft door de
meerkeuzevragen, dan ineens ziet
hoe alles in elkaar zit en vervolgens
bij de open vragen bijna geen fouten
meer maakt. Wordt het een Spaans
sprookje van de groei?
Of schrijven de Italianen een ‘happyend’? Bij het vorige grote toernooi
waren de Italianen er niet bij, een
regelrechte deceptie. Het jongetje
dat het vorige grote examen niet
mocht maken, omdat het huiswerk
niet in orde was, loopt dit grote examen op koers voor een perfecte 10.
Wordt het een Italiaans sprookje van
eerherstel?
Kunnen de Denen hun nu al memorabele toernooi nog meer glans
geven? Na het verlies, van Christian
Eriksen en tegen Finland gaf niemand meer een stuiver om de
kansen van de Scandinaviërs. Het
jongetje dat de eerste vraag van het
grote examen fout beantwoordde
en ook nog eens zijn pen brak,
maar met de potloden uit zijn etui
de daarop volgende vragen aardig
wist te maken. Wordt het een Deens
sprookje van de wederopstanding?
Of zouden de Engelsen dit jaar
hun sprookje kunnen realiseren?
Al jaren wordt het gezongen ‘It’s
coming home!’, maar tot op heden
is het Engeland nog nooit gelukt om
de Europese beker thuis te brengen. Het jongetje, dat iedere keer
opnieuw zakt voor het grote examen, maar dit jaar écht heel goed
geleerd heeft. Wordt het een Engels
sprookje van de vervulde hunkering?
Dat de vier landen nog lang en
gelukkig leven, daar zal geen twijfel
over zijn. Voor twee landen is het
sprookje inmiddels klaar, maar één
van die andere twee gaat dat lange
en gelukkige leven extra glans geven
met een ‘happy-end’, de EK-titel!

GAMMA Helden Panningen

Casper
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15-vragen aan

Milou Joosten Maasbree
gaan. Gezellig vijf dagen buiten, zonder internet en zonder gedoe, leuke
dingen doen met mijn vrienden.

Waar koop jij je schoolspullen?
Ik koop mijn schoolspullen in
Panningen met mijn beste vriendin.
Voor de kleine maar handige dingen
ga ik naar de Action maar voor schriften, een etui en een agenda ga ik
naar de Hema. Ook heb ik een schooltas en die is natuurlijk van Eastpak.

Wat zou je willen worden later?
Wat ik later wil worden weet ik nog
niet helemaal. Eerst wilde ik altijd
kapper worden samen met drie
vrienden. Maar nu zit ik toch meer in
de richting van een basisschoollerares te denken. Dat lijkt me superleuk
om te doen, want ik vind het altijd
leuk om iets met kinderen te doen.
Ook merk ik zelf dat de tijd op de
bassischool tot nu toe de leukste tijd
in mijn leven was.

Welke serie of film moeten iedereen gezien hebben?

Naam:
Leeftijd:
School:

Milou Joosten
13 jaar
Het Bouwens
van der Boijecollege
Woonplaats: Maasbree

Heb je een to-do lijst deze zomer?
Wat staat er op nummer één?
Jazeker heb ik dat en stipt op nummer één staat om weer gezellig een
weekje op Jong Nederland kamp te

com vacatur
mu e
nica
t

adv
iseu ie
r
kem

pen

cr e

eer

t . nl

/va
c

at u

re

Meubelstoffeerderij
John Lemmen
Voor al uw stoffeerwerk
Simonsstraat 35a, 5976 NW Kronenberg
077 - 398 22 22
info@meubelstoffeerderijjohnlemmen.nl

www.meubelstoffeerderijjohnlemmen.nl

Sowieso de serie Stranger Things.
Die heb ik namelijk al drie keer afgekeken en vind hem echt superleuk
gemaakt. En als film gewoon alle
films van Harry Potter, die heb al
ontelbaar vaak gezien en kan er echt
alles over vertellen.

Ben je een ochtend- of een avondmens?
Sowieso een avondmens. In de ochtend ben ik meestal heel lui en heb
daarom niet zo’n goed humeur. Dit in
tegenstelling tot de avond, dan ben
ik juist heel druk en ook bijna niet
moe. In de ochtend door de week
denk je altijd: ik moet zo naar school
en dat fietsen vind ik dan weer ook
iets minder leuk.

Wat is je favoriete app op je
telefoon?
TikTok! Die staat met stipt bovenaan. Als ik me verveel of even niks
te doen heb, lijkt het soms wel alsof
ik automatisch TikTok open en ook
al moet ik gaan leren, ik kan soms
gewoon niet stoppen met video’s
kijken.

Als je één dag met iemand van
leven mag ruilen. Wie zou je dan
kiezen?
Ik zou wel eens één dag willen ruilen
met een bekend persoon zoals Millie
Bobby Brown. Zij is ook de hoofdrolspeelster in de serie Stranger Things
en die kijk ik heel graag. Ik ben
gewoon benieuwd hoe het is om
door mensen herkend te worden en
ook om te zien hoe het is om populair te zijn.

Welk spel vind je het leukst om te
doen?
Ik vind Uno altijd wel een leuk spelletje om te doen samen met mijn
moeder en zus maar ook vind ik
het leuk om op de woensdag gezellig met mijn oma Phase 10 te doen.
Zij is daar namelijk niet al te goed
in dus kan ik makkelijk winnen van
haar, want ik kan niet supergoed
tegen mijn verlies.

Wat is je laatste miskoop
geweest?
Ik heb zelf niet vaak een miskoop
gehad, want ik denk vaak wel eerst
na of ik het echt kan gebruiken.
Maar het laatste is mijn hoverboard
geweest. Daar heb ik misschien
vier keer mee gereden maar meer
ook niet, want ik vond het zelf een
beetje eng en ik was er niet supergoed in. Ik heb er gelukkig wel
iemand blij mee kunnen maken.

Ben je ergens voor aan het sparen?
Nee, ik ben nergens voor aan het
sparen want voor wat ik ook spaar,
het gaat altijd wel weer op aan de
McDonald’s of een lekker broodje uit
de kantine. Zodra ik in school eten
ruik, heb ik gelijk de nijging om het
te kopen.

Wat is het lekkerste gerecht dat je
ooit hebt gegeten?
Nou, ik kan me nog wel herinneren dat
ik één keer een lange autorit had met
mijn ouders en toen zijn we ergens
bij een restaurant gestopt. Ik bestelde
een broodje met kroket. Het was echt
heel dik brood met een superlekkere
kroket. Ik was er helemaal blij mee en
heb er echt van genoten.

Als je moet kiezen: Instagram of
TikTok?
TikTok. Ik zit zoveel op TikTok, ik denk
dat zeker driekwart van mijn schermtijd Tiktok filmpjes zijn. Ik doe zelf ook
veel op Instagram maar daar lang niet
zoveel als op TikTok. Dat is en blijft
waarschijnlijk mijn favoriete app.

Om wie lach jij het meest?
Die vraag is zeker niet moeilijk.
Iedereen die mij kent zou ook dit
antwoord geven: ik kan het meest
lachen om mijn beste vriend Jop. Wij
zijn al tien jaar beste vrienden en
hebben nog steeds elke dag de dikste pret. Op de basisschool, toen we
nog bij elkaar in de klas zaten, werden wij ook nooit naast elkaar gezet
want dan lachten wij de hele les en
namen niks serieus. Onze ouders
vinden het ook nog steeds leuk om
te zien hoeveel pret wij hebben. Wij
halen de gekste dingen uit en zijn
soms ook echt een beetje raar.

Waar word jij superenthousiast
van?
Ik word enthousiast van veel dingen, bijvoorbeeld van een achtbaan want ik vind het superleuk om
erin te zitten. Maar ik word ook zeer
enthousiast van de gele M langs de
snelweg. Ik hou gewoon echt van de
McDonald’s, want hoe vaak ik het ook
eet, ik blijf er altijd enthousiast over.

Heb je een bijbaantje?
Nee, ik heb nog geen bijbaantje.
Een vriendin en ik hebben wel nog
gezocht naar mensen die een oppas
nodig hadden want dat leek ons wel
leuk om te doen, maar helaas heeft
niemand daarop gereageerd. Ik zoek
nog een leuk bijbaantje, maar moet
dus nog even doorzoeken.
Tekst: Lotte Thijssen

Hoi

Column

Het uitgaan,
wat heb ik
dat gemist
Stereo Sunday was het eerste
festival waar ik ooit naar toe
ben geweest en dat meteen na
de versoepelingen. Met een
negatief testbewijs kwamen we
binnen en ik moest even
schakelen. Het was even heel
onrealistisch en het moest even
weer binnenkomen.
Geen 1,5 meter afstand. Het hele
gezicht van mensen kunnen
zien. Zonder mondkapjes!
Mensen zien knuffelen, kussen
en in groepen bij elkaar staan.
Een heel onwennig gezicht.
Natuurlijk overheerste mijn
enthousiasme dit onwennig
gevoel, want het mocht weer.
Na een uurtje op het festival te
staan begint het uitgaansgevoel
terug te komen. De bierdouches
had ik zeker niet gemist.
Niet normaal over het terrein
kunnen lopen want overal
kraakt er wel een kapot plastic
bekertje onder je voeten. Nadat
het 01.00 uur was, was het
festival afgelopen. Mijn beste
vriendin Shiny en ik volgden de
menigte blindelings Venlo stad
in. Een grote slinger aan mensen,
allemaal op weg naar een kroeg
of bar waar het binnen al propvol
stond om je daar nog even
tussen te wurmen. Uiteindelijk
aangekomen bij de John Doe
hebben we hier buiten in de rij
een half uur moeten wachten.
Buiten was het aangenaam en
dus zeker niet verkeerd om even
te wachten. Na het wachten
kwamen we de John Doe dan
binnen. En dit had ik zeker
gemist! De dansende mensen,
blije gezichten, shotjes die overal
gedaan werden en drankjes die
samen gedaan werden met de
bartenders. Zelfs het helemaal op
elkaar gedrukt staan, het zweet
overal ruiken en zelfs voelen
had ik gemist. Hier kom ik zeker
vaker terug. Ik weet nu al waar ik
gedurende de zomervakantie te
vinden zal zijn! Misschien zie ik
je daar en kunnen we samen een
drankje en dansje doen.

Mirthe Suntjens
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Zandbijen helpen

IVN organiseert jeugdactiviteit
De jeugdwerkgroep van Instituut voor Natuureducatie en
Duurzaamheid (IVN)-Helden organiseert een activiteit voor
basisschoolkinderen op donderdag 15 juli. Op een stuifduin in de
Heldense bossen gaan de kinderen onder begeleiding de zandbijen
een handje helpen om gemakkelijk te kunnen nestelen.

Vissers Plant Innovators is een modern en dynamisch internationaal
vollegrond- en tuinbouwbedrijf. Wij zijn gespecialiseerd in het grootschalig
vermeerderen van aardbei- en aspergeplanten.
Wij zoeken voor ons bedrijf in America (Lb) een:

LANDBOUWMECHANISATIE MONTEUR
(indien gewenst in combinatie met tractorchauffeur)

M/V

en een

TRACTORCHAUFFEUR M/V

Voor informatie kun je bellen met Ronald Peeters, 06 14 48 97 19
Je sollicitatie kun je richten aan:

Vissers Plant Innovators
Midden Peelweg 10
5966 RE America
E: ronald@vissers.com
www.vissers.com

De kinderen maken ieder eerst hun
eigen plekje, waar ze het zand los
maken voor de bijen. Ook vertellen
de leden van het IVN hoe de zandbijen leven en wonen.
De locatie is het stuifduin langs
het schelpenpad. Bij camping de
Heldense Bossen kun je het schel-

penpad op fietsen, of over de
zandweg rijden tot bij het stuifduin, rechts van de weg. De locatie
staat hier aangegeven. De activiteit
vindt plaats van 15.00 tot 17.00 uur.
Aanmelden: kan via jeugdwerkgroep@ivnhelden.nl

Voor diverse locaties in de regio zijn wij op zoek naar:

Niet IVN-leden ook welkom

IVN organiseert
seizoenswandeling

Het Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid (IVN) Helden
organiseert een seizoenswandeling op zondag 18 juli. Tijdens de
wandeling, die in Meijel start, wordt er door Groote Peel gelopen
onder begeleiding van IVN-gidsen.
De Groote Peel, het kleinste nationale park van Nederland, is een
weids, waterrijk en stil hoogveengebied. Vroeger werd uit
het veenmoeras turf gestoken.
Het gezamenlijk vertrek vanaf het
IVN gebouw vervalt deze keer.
De wandeling start om 09.00 uur
bij Belfort (uitkijktoren) gelegen
aan de Vossenberg (een zijstraat
van de Nederweerterdijk) in

Meijel onder begeleiding van IVNgidsen Peter en Jos en Peelgids
Ad Kersten. Iedereen, ook niet
IVN-leden zijn van harte welkom. Van tevoren aanmelden voor
deze wandeling is niet nodig.
De 1,5 meter afstand houden blijft
echter gelden. Het wordt aangeraden om waterdichte schoenen/
laarzen met ruw profiel te dragen.

Seniorenvakantie in Drenthe
De reiscommissie van de gezamenlijke KBO verenigingen uit Peel
en Maas organiseert een seniorenvakantie van maandag 16 tot en
met zaterdag 21 augustus. Geïnteresseerden kunnen zich tot en
met 15 juli opgeven.
”Na een lange lockdown zijn er
toch diverse mensen toe aan
wat anders. Daarom hebben wij
als reiscommissie weer de draad
opgepakt en hebben van de week
van 16 tot en met 21 augustus in
optie genomen. En wel in Hotel
Brinkzicht in Vledder in Drenthe.

vacatures

De deelnemers worden met een
touringcar opgehaald en thuisgebracht. De reis bestaat uit drie middagtochten en avonden”, zo laat de
reiscommissie weten. Aanmelden
of voor meer informatie, Annemie
Bruynen 077 307 15 47.

allround
medewerkers
weekend/vakantiemedewerkers
carwash medewerker
(parttime/weekend)

Geïnteresseerd?
Solliciteer dan direct via onze website. Neem bij vragen gerust contact met ons op!
Bel ons via (077) 399 92 17 of stuur een e-mail naar personeelszaken@vissersenergygroup.nl
Het is ons doel om de energie die mensen nodig hebben op een duurzame, efficiënte en
comfortabele manier te verzorgen. Wij zijn open, vriendelijk en volledig gefocust op de klant.
Met onze merken en diensten zorgen wij voor energieke ervaringen in alledaagse situaties,
zodat mensen weer vooruit kunnen.

vissersenergygroup.nl
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Traditionele evenementen

Jaarmarkt Meijel
De gemeente Peel en Maas kent diverse evenementen en feesten die jaarlijks worden georganiseerd. Sommigen zijn nog vrij nieuw, anderen
keren al tientallen jaren terug in de dorpen. Door corona hebben de organisaties echter voor het eerst haar tradities moeten doorbreken en hun
evenement moeten verzetten of afgelasten. Om de feesten toch niet helemaal aan ons voorbij te laten gaan, licht HALLO een aantal evenementen uit en geeft uitleg over de geschiedenis, het heden en de toekomst. Deze week: De Jaarmarkt in Meijel.

schoon te vegen. Om 10.00 uur vertrokken we vervolgens naar Renesse.
Ik was bekaf en mijn vakantie moest
nog beginnen. Maar ik had wel
gelukkig al het geld voor de eerste stapavond in Renesse bij elkaar
geveegd.”
Dieptepunten uit de geschiedenis, die
hebben alleen met het weer te maken,
zegt Naus. “De afgelopen twee edities (2018 en 2019) was het meer dan
35 graden. Dan blijven de mensen weg
of komen ze pas heel laat. Ze liepen
snel een rondje over de markt en gingen dan het terras op, voor verkoeling. Begrijpelijk, maar wel minder
‘leuk’ voor de markt. Maar zo hebben
we ook weleens gehad dat de markt
druk bezocht werd en om 22.00 uur het
ineens losging met onweer en regen.
Dat is voor de horeca dan weer wat
minder. Het event is altijd op de laatste
vrijdag van juli. De ene keer pakt het
goed uit, de andere keer is het tropisch
warm of te nat, waardoor we wellicht
wat minder bezoekers hebben gehad.
Maar verder hebben we gelukkig geen
echte missers gehad.”

Alternatieve editie 2021

Eten, drinken, kleding, sieraden, huis-tuin-en keukenspullen: voor ieder is er wat wils op
de Jaarmarkt in Meijel. Elke laatste vrijdag van juli vullen normaal
gesproken meer dan tweehonderd
marktkraampjes de straten en
pleinen van het Meijelse dorpscentrum. “Heel gezellig”, vindt René
Naus (33) de Meijelse jaarmarkt
die hij een combinatie van braderie en een zomerfeest noemt.
Naus is slagwerker bij Harmonie
Eendracht in Meijel, de vereniging die sinds 1998 de organisator
van de jaarmarkt is. “Sinds 2011
ben ik commissielid, eerst als
PR-medewerker, nu sinds een paar
jaar als voorzitter. De jaarmarkt is
onze grootste inkomstenbron; het
is een middel om onder andere
instrumenten te financieren en om
concerten te organiseren. Ook willen we natuurlijk een mooi evenement neerzetten voor het Meijels
volk.” De jaarmarkt bestaat sinds
1981. Het is opgezet door de ondernemersvereniging in Meijel, die
het dorp meer op de kaart wilde
zetten. Maar door een gebrek

aan bestuursleden is het uiteindelijk overgedragen aan de Harmonie.
Kenmerkend voor de jaarmarkt is dat
er meer dan tachtig vrijwilligers aan
meewerken, zegt Naus. “Bijna iedere
vrijwilliger is lid van de Meijelse
Harmonie. Je kunt er als lid ook bijna
niet omheen om ‘iets’ te doen voor de
jaarmarkt. Iedereen snapt het belang
ervan. Daarnaast is het evenement
in de zomer, dan kunnen de meeste
mensen, of hun partners, familie of
vrienden wel tijd maken om te komen
helpen. Het werkt goed voor de
binding. Normaal staat bij iedereen
muziek op nummer één. Het is goed
om tijdens zo’n jaarmarkt en de organisatie daarvan op een andere manier
met elkaar bezig te zijn.”

Attractieplein
De Meijelse jaarmarkt vindt altijd
plaats van 16.00 tot 22.30 uur.
Daarna blijven de terrassen en horeca
open. Er wordt veel georganiseerd
tijdens de jaarmarkt, al staat de
Harmonie als organisatie los van het
horecagedeelte. Naus: “Wij organiseren in de basis de braderie en alle
praktische dingen eromheen en de

WIJ PLAATSEN
VAKKUNDIG ZELF
UW BADKAMER
EN TEGELWERK

Wij blijven op afspraak geopend
zodat we alle tijd voor u hebben
en U veilig kunnen helpen
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 27 33 59 79 WWW.VERKOO.NL

horeca haakt hierop in met een eigen
band of dj. Dat voegt zeker iets toe
voor de Jaarmarkt in zijn algemeenheid. Je hebt een grote groep die
alleen komt voor de braderie, maar je
hebt ook mensen die een klein rondje
over de markt lopen en daarna het
terras op gaan of de kroeg induiken.”
Vroeger, zeker in de beginjaren, kwamen er wel eens grote artiesten optreden op de jaarmarkt, zo zegt Naus.
“Op het Alexanderplein, het centrale punt van de markt, kwamen in
samenwerking met de horeca artiesten optreden, zoals Henk Wijngaard.
Dat bleek te duur in organisatiekosten.
Daarom is het Alexanderplein tegenwoordig omgetoverd tot een attractieplein met onder andere een groot
springkussen. De kinderen kunnen
lekker losgaan op de attracties en de
ouders strijken lekker neer op het terras. Dat is de bedoeling.” Daarnaast
is er elk jaar een grote loterij. Zo was
eerder een luchtballonvaart de hoofdprijs en een ander jaar één minuut
gratis winkelen. Iedereen krijgt bij
de entree gratis een deelnemend lot.
“De loterij is een groot en kenmerkend
onderdeel van de jaarmarkt.”

Uitzicht
Een hoogtepunt uit de geschiedenis van de Jaarmarkt noemt Naus de
samenwerking met de parochie van
de kerk. Tijdens de vorige edities
stelde de kerk de trap naar boven
open voor bezoekers, zodat ze via de
toren op Meijel en omstreken konden uitkijken. “De brandweer assisteerde de mensen met de trap op en
af, want de afgelopen jaren was de
trap erg wankel. En zo klommen de
bezoekers omhoog om van het prachtige uitzicht, dat ver reikt, te kunnen
genieten. Het is een letterlijk hoogtepunt uit de geschiedenis.” Een leuke
anekdote over zijn eigen verleden
met de jaarmarkt heeft Naus ook
wel. Voordat hij in de commissie zat,
toen hij 16 jaar was, hielp hij met een
groepje vrijwilligers om de straten
schoon te vegen de dag na de jaarmarkt. “Dat gebeurt in alle vroegte,
tegen een kleine vergoeding. Ik wilde
wat geld bijverdienen omdat ik die
dag naar Renesse op vakantie ging
met vrienden. Alleen rolden we om
02.00 uur bij café De Vangrail naar
buiten en om 04.30 uur moest ik al
mijn nest uit om de Meijelse straten

De volgende ‘echte’ editie staat voor
volgend jaar gepland op vrijdag 29 juli
2022. Maar binnenkort, op vrijdag 30
juli tot en met zondag 1 augustus aanstaande, vindt er wel een alternatief
plaats voor de jaarmarkt, genaamd
Happen en Trappen. Dit is een spijsen fietstocht in en rondom Meijel.
De deelnemers krijgen vouchers mee
en kunnen deze onderweg bij de deelnemende horecagelegenheden inleveren. Het hele weekend zijn er twee
routes te fietsen, met een afstand van
25 of 45 kilometer. “We hopen dat
we hiermee toch een mooie invulling
krijgen in het jaarmarktweekend, met
iedere dag meer dan honderd deelnemers”, aldus Naus. Kijk voor meer
informatie op
www.jaarmarktmeijel.nl

Het openstellen van
de kerktoren was een
hoogtepunt uit de
geschiedenis

Tekst: Roosje Delsing

Bijdrage bedoeld voor activiteiten

Win een taart bij de Zonnebloem
De jaarlijkse Zonnebloem lotenverkoop van de afdeling Zonnebloem in Maasbree is per 1 juli van start
gegaan. Vrijwilligers komen aan de deuren langs om loten te verkopen. Per vijftien deelnemers wordt
een taart verloot. De actie loopt nog tot en met de trekking van de loterij op 8 november.
“Langzaam mogen onze
vrijwilligers weer gaan denken
aan enige activiteiten voor al
onze gasten. Onze gasten die het
zo moeilijk hebben gehad in het
afgelopen jaar. Amper bezoek,
een steeds aan huis gebonden.
Het viel niet altijd mee. Onze

vrijwilligers van de Zonnebloem
in Maasbree, staan dus te popelen
om hun gasten weer eens
wat te verwennen”, aldus een
woordvoerder van De Zonnebloem.
Met de bijdrage van de loten
worden activiteiten georganiseerd
voor de gasten van de Zonnebloem.

Vrijwilligers staan
te popelen om
gasten te verwennen
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Kerkberichten
Vincentiusparochies

Parochie Egchel

Het toegestane aantal kerkgangers
is afhankelijk van de grootte van
de kerk en dus nog wel enigszins
beperkt. Zeker in de kleine parochiekerken. Blijf natuurlijk thuis
als u ziekteverschijnselen hebt.
Desinfecteer uw handen. Houdt in
de kerk wel 1 ½ meter afstand. De
H. Communie wordt ‘coronaproof’
uitgedeeld. Van harte welkom!

Misintenties
NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens
Eemsestraat 12
077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 11 juli
H. Mis 11.00 uur t.i.v. Uit dankbaarheid voor regen; Voor het onmiddellijk
stoppen van aanslagen.
Zondag 18 juli
Geen H. Mis

Parochie Beringe

Parochie Grashoek

Coronamaatregelen

Misintenties NL21RABO 0141939583
Een H. Mis opgeven kan tijdens
het parochiespreekuur op dinsdagochtend. Ook bij kapelaan
Roger Maenen tel. 077 466 18 50 of
per email roger.maenen@ziggo.nl.
Spreekuur
Iedere dinsdag van 10.30 tot
11.30 uur in de sacristie.
Kerkdiensten
Zondag 11 juli
H. Mis 09.30 uur
Woensdag 14 juli
H. Mis 09.00 uu

Cluster MKBE
Parochie Maasbree

Misintenties
NL58RABO0131001973
Pastorie Dorpstraat 4
077 465 12 19
par.aldegundismaasbree@hetnet.nl
www.parochiemaasbree.nl
Kerkdiensten
Zondag 11 juli
H. Mis: 11.00 uur
Lector: Mevr. Jeanne Senden
Intenties: Jéér Kempen en overleden familie. Jaardienst Anna
Verheijen en Louisa Verheijen.
Mededelingen
Overleden
Door Hermans-Janssen, Vincent
Depaul, Panningen. 92 Jaar.
Openstelling Aldegundiskapel
De Aldegundiskapel in onze
parochiekerk is dagelijks

Misintenties
NL24 RABO 0141910526
A. Cruijsberg
077 307 52 93
Spreekuur
In kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
Zondag 11 juli
H.Mis 11.00 uur Uit dankbaarheid
Vrijdag 16 juli
H.Mis 19.00 uur. BESLOTEN VIERING
waarin de kinderen van groep 8 het H.
Vormsel ontvangen.

geopend voor het opsteken van
een kaarsje, een gebed of een
moment van bezinning. De H.
Aldegundis is beschermheilige
tegen ernstige ziekten en voor
troost en hoop.

Parochie Kessel

Gezinsbijdrage NL39RABO0125305311
Iet Dings-Bovendeerdt
077 462 18 60
06 24 21 61 06
Kerkdiensten
Zaterdag 10 juli
19.15 uur H. Mis. Jaardienst Jeu Colbers
Zeswekendienst Yvonne.
Mededeling
Voor de pastorale zorg kunt
u terecht bij pastoor-deken
W. Varela Tel. 3981416, of
kapelaan H. te Boekhorst
(zie parochie Baarlo)
Ziekenzalving: 06 55 40 80 23

Organist Nick Goudkuil

Orgelconcert in Panningen
Stichting Orgelkring Peel en Maas
organiseert een gratis orgelconcert
in de kapel van de Lazaristen in
Panningen op zondag 11 juli om
15.00 uur. Organist Nick Goudkuil
bespeelt de orgel. Hij is organist van
de Sint-Martinuskerk in Maastricht
en geeft tevens als dirigent leiding
aan het Sint-Martinuskoor Wyck.
Goudkuil studeerde Theorie der
Muziek met de uitvoerende vakken
piano en zang aan het Conservatorium
Maastricht en Orgel en Improvisatie
aan het Conservatoire Royal de Liège.
Momenteel studeert hij nog voor de
master Orgel in Maastricht en kerkmuziek aan het Utrechts Conservatorium.
Nick is actief als uitvoerend musicus, componist en docent. Hij is eveneens als organist verbonden aan de
Maastrichtse Sint-Janskerk.

Parochie Helden

Misintenties
NL61 RABO 0120795094
pastorie Rochusplein 3, 077 3071488,
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur
Donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
Zondag 11 juli
H. Mis 10.00 uur t.i.v. Nel NijssenJanssen (zeswekendienst);

Parochie Koningslust

Misintenties NL05 RABO 0120795132
A. van den Boer De Brentjes 81
077 465 36 81
Bij geen gehoor kunt u contact
opnemen met het parochiecentrum in
Panningen 077 307 13 88
Kerkdiensten
Zaterdag 10 juli
Geen H. Mis
Zaterdag 17 juli
H. Mis 17.30 uur

Parochie Meijel

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

Parochie Baarlo

Misintenties
NL31RABO0103903860
Pastorie Markt 3
077 477 12 75
kapelaan@parochiebaarlo.nl
www.parochiebaarlo.nl
Mededelingen
Van 18 tot en met 25 juli 2021 is
de jaarlijkse ogenzegening van de
H. Odilia.
Kerkdiensten
Zondag 11 juli
09.30 uur H. Mis. Jaardienst Jacques
Segers en Nelly Segers-Brueren.
Tot een bijzondere intentie.
Donderdag 15 juli
09.00 uur H. Mis.
Zondag 18 juli
09.30 uur H. Mis en ogenzegening.
15.00 uur Lof en ogenzegening.
Donderdag 22 juli
09.00 uur H. Mis en ogenzegening.

Spreekuur
maandag 19.30 tot 20.00 uur en
donderdag van 11.00 tot 12.00 uur
joke.holscher@gmail.com
Kerkdiensten
Zaterdag 10 juli
H. Mis 19.00 uur t.i.v. Bert van Bree
(+12 juli ’16/echtg. Nell van BreeVestjens)
Zondag 11 juli
H. Doopsel 14.30 uur Poolse familie
Miszczyszyn
Maandag 12 juli
18.30 uur Stille Aanbidding
19.00 uur Rozenkrans
Dinsdag 13 juli
H. Mis 09.00 uur
Donderdag 15 juli
H. Mis 09.00 uur. Aansl. Aanbidding

Parochie Panningen

Misintenties
NL44 RABO 0141900660
Parochiecentrum Wilhelminastraat 14
077 307 13 88
info@parochiecentrumpanningen.nl
Open maandag-, woensdag- en
vrijdagochtend van 08.30 uur tot
11.30 uur.

Zondag 25 juli
09.30 uur H. Mis en ogenzegening.
15.00 uur Lof en ogenzeging.
Sluiting Odilia-octaaf.

Parochie Kessel-Eik

Misintenties
NL41RABO0125300522
Opgave tijdelijk bij Tjeu Stemkens
06 30 10 30 13
Kerkdiensten:
Zaterdag 17 juli
18.00 uur H. Mis. Voor Piet Geraets en
Gertruda Geraets- Timmermans
Mededelingen
Misintenties
De misintenties kunnen tot nader
bericht worden doorgegeven aan
Tjeu Stemkens. Ook voor verdere
informatie binnen de kerk.
De bestelde H. Missen die vanwege
de Corona- lockdown niet zijn doorgegaan, kunnen opnieuw worden

Kerkdiensten
Overleden: Ruud van der Meijde,
72 jaar; Lies Hendriks-van Dijck,
93 jaar
Zaterdag 10 juli
H. Mis 19.00 uur t.i.v. Joke Goes;
Nellie van Oostaijen-Van Nienhuis
en Theo van Oostaijen en overl. fam.
Dinsdag t/m vrijdag
H. Mis 09.00 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
€ 27,50 | door de week € 12,50

aangemeld, op de datum welke de
familie dit wenst.
Pastorale zorg
Voor de pastorale zorg kunt u
terecht bij pastoor- deken Wilson
Varela (telefoon 077 398 14 16)
of kapelaan Hans te Boekhorst
(telefoon 077 477 12 75):
Ziekenzalving 06 55 40 80 23.

Administrator (pastoor-deken)
W. Varela
077 398 14 16
Maasbree/Baarlo/Kessel/
Kessel-Eik
Kapelaan te Boekhorst
077 477 12 75
kapelaan@parochiebaarlo.nl
Kerkbestuur
Secretaris Arno Houwen
077 462 17 50
houwenarno@gmail.com

Nieuwe uitgave De Moennik
Historisch tijdschrift De Moennik heeft een nieuwe editie
uitgebracht, nummer 72. In deze editie van het tijdschrift
over de Heldense geschiedenis wordt aandacht besteed
aan verhalen zoals ‘Helden krijgt straatnamen’, ‘De luchtwachtdienst’ en de ‘Heilige kindsheid’.
In deze 72e editie van het tijdschrift staat ook een artikel
over de Emmausdagen. Een
jaarlijks evenement, aangeboden door de Paters Lazaristen
aan de schooljeugd van Helden,
als dank voor de inzameling
van oud papier, postzegels,
flesdoppen en zilverpapier.
De opbrengst was bestemd
voor financiële hulp in de missiegebieden van de paters.
Daarnaast vertelt een ander
verhaal over ‘Een oorlogsslachtoffer tijdens de mobilisatie’.
Een verhaal over een verkeers-

ongeval in 1939, waarbij Jac
Ottenheijm uit Helden om het
leven kwam.
Losse nummers van de Moennik
zijn verkrijgbaar bij de balie van
het Toeristisch Informatie Huis
VVV, het Streekmuseum Peel
& Maas Helden, bij boekhandel Primera en bij de Kessels
Kapsalon in Beringe.
Voor meer informatie
mail naar admin@moennik.nl of een briefje naar
Heemkundevereniging Helden,
Aan de Koeberg 3, 5988 NE
Helden.
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Jij maakt ‘m super
Migot

Compleet met oven met
magnetron, inductiekookplaat,
wandafzuigkap, koelkast met
vriesvak, vaatwasser,
werkblad, spoelbak en
5 jaar apparatuurgarantie
compleet met
apparatuur

5.299,340 cm

Op zoek naar een nieuwe keuken?
Kom snel inspiratie opdoen en bekijk onze nieuwe collectie!

Een bijkeuken levert veel extra opslagruimte

De nummer 1 reden om te kiezen voor een bijkeuken is de extra opslagruimte die het oplevert. We hebben nu
eenmaal vaak meer spullen dan ruimte. Met een bijkeuken is er een mooie plek gecreëerd om bijvoorbeeld
een wasmachine, droger, schoonmaakmiddelen, extra koelkast en extra kastruimte te plaatsen.

www.superkeukens.nl
êêêê

Klanten beoordelen Superkeukens met een

8,2

HORST

Witveldweg 100
(Gevestigd binnen Interchalet)
T. 077-3982234

ROERMOND

Burghoffweg 13
(Gevestigd tegenover Retailpark)
T. 0475-691548

Elke zondag geopend

ZOMER
actief

eten en drinken

natuur

shoppen

eropuit

kunst & cultuur

IN PEEL EN MAAS

De leukste uitjes en evenementen op een rij - Gratis vakantiekrant 2021

Inclusief
gratis
routekaa
rt

02

03

eropuit

winkel • zelfpluk • terras • speeltuin • lunch

Geniet van vers blauwe
bessengebak, lekkere producten en
koop of pluk zelf je eigen bessen!

INWONERS

In Peel en Maas

GEVEN

TIPS

beleef je de
ruimte

Naast een winkel met heerlijke blauwe
bessenproducten, die je direct kunt nuttigen
op het gezellige terras, kun je ook genieten van
een heerlijke lunch.

Rubriekenoverzicht
eten en drinken

Voor een actieve

Shoppen in Horst aan

in een restaurant of

de Maas de juiste plek.

In de hele gemeente

gastronomisch diner
gezellig bijkletsen

onder het genot van

een goed glas wijn of
lekker pilsje.

In Horst aan de Maas
restaurants en cafés.
Vergeet niet de

lokale specialiteiten,

zoals blauwe bessen of
aardbeien te proeven.

natuur

3,

LO
R KI

Dorperpeelweg 1,
5966 PM America
Tel. 06 - 39 23 92 65
Tel. 0493 – 38 07 82
www.blauwebessenland.nl
In het seizoen juli t/m augustus zijn wij geopend op:
maandag t/m zaterdag: 09:00 - 18:00 uur zondag: 10:00 - 17:00 uur

Wat moeten
bezoekers
aan Peel
en Maas
zeker niet
missen?

en alles wat daar

kun je alle kanten op in Peel en Maas. Je kunt hier zelfs

tussenin zit.

naar de bioscoop of naar een museum. Daarnaast is er

de waterskibaan,

neem een frisse duik of

trek de wandelschoenen
aan en verken één van
de vele wandelroutes

in Horst aan de Maas.

kunst & cultuur

Wekelijks zijn er markten
in Horst en Sevenum.
In Horst aan de Maas
is een groot aanbod

van voedingsmiddelen
tot luxe goederen.

Een groot voordeel:

overal gratis parkeren
(met parkeerschijf).

eropuit

aan de Maas. De jeugd

in Griendtsveen

en wandelroutes starten vanuit Panningen. Vanuit hier

ga behendig over

winkelgelegenheden.

Het samenvoegen van

de Peelgebieden

schoenenwinkels, terrassen et cetera. Ook mooie fiets-

een potje boerengolf,

zijn allerlei authentieke

alom aanwezig, maar

van de Maas tot

hier heb je ook alles bij de hand: kledingwinkels,

de huifkar mee, speel

Voor jong en oud is er

Van de oevers

niet per se naar de grote stad om de shoppen want

Huur een fiets, ga met

de Maas is gezellig.

De gemeente Horst aan

vooral zeer divers.

Panningen is een dorp midden in Peel en Maas. Je hoeft

vakantie is Horst aan

De natuur is in

Horst aan de Maas

Suzan Janssen

PE

shoppen

Genieten van een

zijn tal van leuke

LUK I
P
F
L
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actief

voor de kunstliefhebbers ook een kunstroute. Er is voor

de Maas is jong.

een aantal gemeenten
bracht verenigingen

samen en zorgde ook

dat de gemeente werd

versterkt met een groot
aantal musea. Het is

leuk om in Horst aan de
Maas kunst en cultuur
te snuiven.

iedereen wel wat wils.

veel te doen in Horst
leeft zich uit in de

speeltuin of één van
de attractieparken
en samen neem je

de auto voor een rit

langs één van de vele

bezienswaardigheden in
Horst aan de Maas.

VLEES VAN NU,
DE SMAAK VAN
VROEGER...
Naast elf kernen hebben we een uitgestrekt buitengebied en fraaie natuurgebieden. Je kunt er op veel plekken op uit gaan voor een wandeling, fietstocht

of andere activiteit. Eén favoriete plek kiezen vind ik dan ook ontzettend lastig.

Juist omdat het er zo veel zijn. De kastelen in Baarlo, het centrum van Panningen
met winkels, horeca en terrassen, kasteel De Keverberg en de Maasboulevard in
Kessel, natuurgebied Vlakbroek in Koningslust, Kessel-Eik met De Mussenberg:
het zijn slechts enkele voorbeelden van de parels in onze gemeente.
Als ik er één moet kiezen, valt de

in het buitenland op vakantie te gaan.

De plek waar vroeger noeste arbeiders

geel’. Er zijn natuurlijk ook mensen

keuze op De Groote Peel in Meijel.
‘het zwarte goud’ uit het gebied
haalden. De contouren van deze

turfwinning zie je nog steeds terug

in het gebied. Op deze plek ligt ook
een stuk oorlogsgeschiedenis, die
door vrijwilligers mooi in beeld is

gebracht met Belfort Vossenberg en
de bijbehorende kazematten. Zeker

een bezoekje waard! In De Groote Peel
kun je daarnaast prachtig wandelen
en van het uitzicht genieten bij de
verschillende uitkijktorens. Nu de

coronamaatregelen zijn versoepeld,
zijn er ook meer mogelijkheden om

Steeds meer landen staan op ‘code

Vraag ook
naar onze

BBQ

specialiteiten

die in eigen land blijven in de zomer.

In de coronaperiode zijn we de mooie

plekken in onze eigen omgeving meer
gaan waarderen. Ik hoop dat we dat
met zijn allen vast blijven houden

deze zomer, en ook daarna. En dat we
blijven genieten van al het moois dat

onze eigen gemeente te bieden heeft.

Vergeet ook zeker de lokale winkels en
horeca niet. Zij kunnen uw steun goed
gebruiken, zeker nu.

Wilma Delissen-van Tongerlo

Burgemeester van Peel en Maas

MARKT 73 | PANNINGEN | (077) 306 17 23 | WWW.SLAGERIJRUTTEN.NL
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Poortje naar
Bovenste Markt

Villa Oeverberg
Oeverberg is een villa in Engelse landschapstijl

in Reuver. Toen Baron Frits in september 1876

liet het bouwen, omdat kasteel De Keverberg veel

onder andere de familie Haffmans, die het voor

uit 1870. De laatste Kesselse baron, Baron Frits,

achterstallig onderhoud vergde en hijzelf nu eens
wat comfortabeler wilde wonen. Hij liet het bouwen van het geld dat hij ontving van boerderij

’De Kamp’, gelegen aan de overzijde van de Maas

Opvallend is de aan de bovenzijde overkluisde

plein

van de familie Wolters zich helemaal richt naar

genoemd werd.

afwerking zodat de naastgelegen boerderij

de Markt. De linker zijgevel hiervan is rijkelijk

stierf kwam Kasteel Oeverberg in andere handen,

versierd met metselwerk. Een specifiek onderdeel
van de Markt. Deze Markt dateert van 1848

een luttel bedrag overnam. De huidige eigenaar

toen hier het raadhuis gebouwd werd door

is de familie Eilers. De tuin rondom, de Maashof,

de gemeente. Voorheen was de ruimte tussen

werd vroeger voor dorpsfeesten gebruikt.

Kasteel De Keverberg en Graverhof een groot

dat ’de Plaats’

Hier rond ’de Plaats’ is de bebouwing het meest

intensief en liggen de panden dicht tegen elkaar
en vormen zo één geheel. Onder aan de Markt
lag vroeger de loswal voor de houthandel.

In 1920 werd die verplaatst nabij het Veer.

Markante gebouwen
in Kessel
Kessel kent een rijke historie. Het is één van de oudste dorpen langs de Maas en is ontstaan rond een middeleeuwse wachttoren (10e eeuw).

De handel heeft er van oudsher een belangrijke plaats ingenomen. Dit is nog terug te vinden in de bijna stedelijke bebouwing in rijks erkende
historische stadskern. Gelegen op de hoge Maasoever bewaart Kessel ook vandaag de dag nog veel van zijn roemrijk verleden.

Veers hoek
Veersepad/Veers

Kasteel De Keverberg

Dit is een merkwaardig pand uit 1920 waar

sendans’. Het buurtschap Veers dankt zijn naam

bekende dorpssmid. Het pand heeft een bijzon-

Middeleeuwen was hier de Maasovergang van der

vroeger de smederij van Roeije Tieën stond, een

dere horizontale voorgevel in Amsterdamse stijl.
Het pleintje er voor heet in de volksmond ’Hek-

aan de Maasoversteek aldaar. Sinds de vroege
weg van Brabant naar Keulen.

De eerste bouwresten van Kasteel De Keverberg dateren van circa

950 in de vorm van een woontoren. Daarna, in circa 1150, werd het

uitgebreid met een mergelstenen weergang met kantelen. Ook werd

toen een 10 meter hoge burchtheuvel op die plek opgehoogd. Dit werd
de woonplaats van de adellijke familie Van Kessel, opgevolgd door de

het een klooster St. Aloysius en jongenspensionaat van de Zusters

van de Goddelijke Voorzienigheid. In 1944 werd het kasteel verwoest

herbouwd en ingericht. Met behoud van de vroegere historische delen
inclusief de skyline. Ook de Kasteeltuin werd opnieuw gebruiksklaar

gemaakt zodat de oude kern van Kessel weer leven ingeblazen werd.

familie Van Merwijck en de familie Van Keverberg. Vanaf 1880 werd

Tekeningen: Albert Kiefer

Van den Beuken

Dorpsstraat 33, Meijel, T 077 - 466 12 94
info@vandenbeuken.uw-slager.nl

vandenbeuken.uw-slager.nl

Persoonlijk, smaakvol en ambachtelijk sinds 1910

In 16e eeuw lag hier al de pastorie, later na 1934

voelde, liet hij een nieuwe pastorie bouwen langs

pastoor Brentjes zich in de Aoj Pastorie niet veilig

Dorpstraat met een voortuin.

’Aoj Pastorie’ genoemd. Omdat de toenmalige

de Dorpstraat. Dat is het enigste pand langs de

LUNCH • TERRAS • KOFFIE

Hét adres voor de lekkerste broden,
broodjes, koeken en échte Limburgse vlaai!
Allemaal uit eigen bakkerij.
Kerkstraat 10, Meijel, T 077 466 1224
www.dikkemikmeijel.nl
bestelling@dikkemikmeijel.nl

Oude pastorie aan
het Kerkplein

door Duitse troepen. In 2015 werd het kasteel op een bijzondere wijze

Fo o d

Koffie met wafel en
vruchtentopping
Heerlijke soepen
Ambachtelijke ijscoupes
Verkoop van huisgemaakte jams,
honing, vers fruit en groenten
Pluktuin en speelweide

Een idyllische plek
in het landelijke groen
Heide 3 Heythuysen / www.rondmeer.nl

for

al

l

ge
Plaza Beriln
en!

afhaAD Beringe
KanaalstraatO71,
ok5986
Tel. 077-3074460
KANAALSTRAAT 89, 5986 AE BERINGE, 077-3074460, PLAZABERINGE.NL
Sfeervol tafelen in een gezellige ambiance? U bent bij
Plaza Beringe aan het goede adres. Maak een keuze uit de

DE LEKKERSTE LIMBURGSE LUNCHGERECHTEN
BESTEL OOK VIA ONZE WEBSHOP!
Markt 4 • 077 - 782 01 10
5981 AM • Panningen

G
AFHALEN & BE ZOR

EN!

eropuit

eten&drinken
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De Lekkerste straat
van Panningen

www.ilvinowijnbar.nl

Er is voor ieder wat wils en in iedere winkel is genoeg kennis aanwezig.
Kom genieten op de Lekkerste straat van Panningen!

EG

PA

D

IN PEEL EN MAAS

LO

06 48 50 68 87
wijn@ilvinowijnbar.nl

ZOMER
Routekaart

ER

Raadhuisstraat 3
Panningen

De afgelopen jaren is de Raadhuisstraat uitgegroeid tot de Lekkerste straat
van Panningen. Winkels, restaurants en cafés gerund door lokale ondernemers die
zoveel mogelijk werken met ambachtelijke, verse producten. Op de terrasjes aan
de straat kun je genieten van de lokale keuken én van de gezelligheid waar het
Panningse centrum om bekend staat.
Laat je adviseren door de professionals die u alles kunnen vertellen over de
lekkerste wijn, het beste brood, de verste groente, de sappigste hamburger of de
smaakvolste lunch.

Everlo pl ein

actief

eten en drinken

natuur

shoppen

eropuit

M A A SBR EESEW

Raadhuisstraat
EV
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RO TO N D E
H U IJSH O EK

14

RO TO N D E
PAN TALEO N

IEDERE ZONDAG GEOPEND
VAN 8.00-12.00 UUR
RAADHUISSTRAAT 9B | PANNINGEN

RAADHUISSTRAAT 25, PANNINGEN
077 306 1820

WWW.DEFRIETBAKKERS.NL

4

9

LUNCH - PATISSERIE - DINER - BORREL
Raadhuisstraat 11 - 5981 BA Panningen

Reserveer via 077-737 0031 - info@restaurant-e11f.nl
Voor afhaal gerechten, kunt u makkelijk online uw bestelling doen

15

op onze website; www.restaurant-e11f.nl

8

Het adres voor
kwaliteitswijnen,
speciaalbieren,
sterke dranken en
geschenken à la carte

Raadhuisstraat 118 in Panningen

2
R E IN E T

A Panningen

08

eropuit

eropuit
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Legenda
		

Deelnemers Zomer in Peel en Maas

eten en drinken
B

1

De Peelvisser

Katsberg 26, Meijel

B

3

Plaza Beringe

Kanaalstraat 89, Beringe

B

A

2

4

IJssalon Clevers
Bufkes

depeelvissermeijel.nl

Baarloseweg 1, Kessel

clevers.nl

plazaberinge.nl

Markt 4, Panningen

bufkes.nl/panningen

6

8
Grashoek

Koningslust

Maasbree
6

5

12

5

5

7

3

4

11
10

Meijel

Beringe
3
14 9

Panningen
8

1

4

11
Baarlo

15
Helden

2

13
7

Egchel

B

5

Breebikes

Dorpsstraat 8, Maasbree

breebikes.nl

		 Kunstwerken
		 in Peel en Maas

B

7

Plus Gommans

Kaupmanshof 34, Helden

plus.nl

1		

slagerijrutten.nl

3		

winkels
B

A

A

6

8

9

Jumbo

Jumbo

Slagerij Rutten

B

10 Dikke Mik

B

12 Van den Beuken, uw Slager

B

11 Jumbo

Heierveldlaan 10, Maasbree
Kerkstraat 43, Panningen
Markt 73, Panningen
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Wilhelminaplein 1, Panningen
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de lekkerste straat van Panningen

Il Vino Wijnbar

Raadhuisstraat 3, Panningen

ilvinowijnbar.nl

Restaurant E11F

Raadhuisstraat 11, Panningen

restaurant-e11f.nl

Bakkerij Jacobs

Raadhuisstraat 9b, Pannngen

De Gruntehoof

Raadhuisstraat 15, Panningen

De Frietbakkers

Raadhuisstraat 25, Panningen

Slagerij John Philipsen
Wijnhuis Panningen

Schrotonde Panningen
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De Duiker Maasbree

Raadhuisstraat 17, Panningen

Raadhuisstraat 118, Panningen

webwinkel.bakkerijjacobs.nl
groenteenfruitdegruntehoof.nl
slagerijphilipsen.nl
defrietbakkers.nl

wijnhuispanningen.nl
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actief

Moppen
trommel
Waarom mogen koeien niet naar
voetbalwedstrijden gaan kijken?

Omdat ze alleen maar ’boe’ roepen!
Wat is het verschil tussen een

schooljuffrouw en een tandarts?

De tandarts zegt: “Mondje open!”
en een schooljuffrouw zegt:
“Mondje dicht!”

natte broek. Dan zegt mama:
“Jantje, waarom heb je zo

Waarom houdt een indiaan zijn

Touwtjespringen

de verte kijkt? Als hij ze voor zijn

het schermpje van zijn tablet. Over het beeld schieten felgekleurde

een natte broek?”

Jantje: “We waren hondje aan het

spelen en ik was de lantaarnpaal!”

handen boven zijn ogen als hij in

Twee kraaien zitten op een

tak. Dan vliegt er ineens een

straaljager over. Zegt de ene kraai:

ogen houdt, kan hij niks zien.

Zegt de ander: “Nou, ik zou jou

”Waarom lakt een olifant zijn

je staart in brand staat!”

een veldje met aardbeien!

“Die gaat hard!”

Met een frons tussen zijn wenkbrauwen kijkt Jop geconcentreerd naar
poppetjes heen en weer.

“Jop, wil je ook een glaasje ranja?”, vraagt oma.

Jop reageert niet, maar drukt zijn neus bijna op het scherm.

nagels rood?” Dan valt hij niet op in

wel eens willen zien vliegen als

“Glaasje ranja, Jop?”, vraagt oma nog eens. Ze kijkt een beetje boos als

”Heb jij dan wel eens een olifant in
een veldje met aardbeien gezien?”
Nee! ”Zie je dat het werkt!”

Woordzoeker

Maartje giechelt. “Haha, een tablet zegt toch niet bloep.”

“Het is zo lekker weer buiten”, zegt oma dan. “Waarom gaan jullie niet

leuk buitenspelen?”
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Aardbei

Grashoek

Kroeg

Pont

Baarlo

Helden

Maasbree

Rust

Bes

Bos

Champignon
Charme
Dorp

Egchel

Fietsen

Genieten

IJs

Kapel

Kasteel
Kepel
Kerk

Kessel

Kessel-Eik
Klooster

Koningslust

Maas

Meijel

Museum
Muziek
Natuur

Panningen
Park
Peel

Plein

Plezier

Opa laat zijn krant zakken. “Oma vraagt je iets, Jop”, zegt hij streng.

Verwonderd kijkt Jop op. “Oh, ik heb helemaal niets gehoord.”

tureluurs van allemaal die bliepjes en bloepjes?”, vraagt oma.

K

Beringe

Jop haar nog steeds niet antwoordt.

“Nee, jouw tablet maakt ook zoveel geluid. Word je niet helemaal

H

Hei

11

Voorleesverhaal

Jantje komt thuis met een

Asperge

actief

Route
Samen
Strand
Turf

Vakantie
Veen

Wandelen
Water
Zitje
Zon

“Wat een goed idee”, vindt opa.

“Wat moeten we dan gaan doen?”, vraagt Maartje.

“Nou, jullie kunnen gaan knikkeren of hinkelen of misschien wel
touwtjespringen”, somt oma op.

“Saai hoor”, zegt Jop. “Mijn computerspelletje is veel spannender.”
“Ik ben anders wel kampioen touwtjespringen”, antwoordt opa.
“Echt waar?” Met grote ogen kijkt Maartje hem aan.

Opa knikt: “Ja, in 1956 was ik de kampioen touwtjespringen van
mijn basisschool. En ik kan het nog steeds heel goed.”
“Dat wil ik zien!”, roept Jop.

Oma haalt een springtouw tevoorschijn. Met z’n vieren lopen ze
naar buiten, naar het terras.

“Als oma en jij het touw ronddraaien, dan ga ik springen”, zegt opa
tegen Jop.

Jop en oma gaan een stukje uit elkaar staan, in hun hand houden ze

allebei een uiteinde van het touw. Van een afstandje kijkt Maartje toe.
“Als jullie nu gaan draaien, dan tel ik tot drie”, dirigeert opa.

Langzaam komt het springtouw in beweging. Zwoesj, zwoesj, klinkt

het als het touw door de lucht gaat. Plof, plof, als het de grond raakt.
“Een, twee, drie!” Opa neemt een aanloopje en botst pardoes tegen
het touw aan.

“Oh opa, zo moet dat niet”, lacht Jop. Opa wrijft tegen zijn voorhoofd
waar het touw hem raakte en kijkt een beetje beteuterd. Dan klaart
zijn gezicht op.

“Dat komt door mijn schoenen”, zegt hij. “Als ik ze uitdoe gaat

het veel beter.” Hij maakt de veters van zijn schoenen los en trekt ze

uit. Aan zijn voeten draagt hij zwarte sokken, uit een gat in zijn linkersok
steekt zijn grote teen.

“Opa, je hebt een gat in je sok”, giechelt Maartje weer.

Opa haalt zijn schouders op. “Dat is lekker fris aan mijn voeten.”
Hij gaat klaar staan. “Begin maar met draaien, dan zal ik tellen.”
Daar gaat het touw weer in de rondte.

“Een… twee… drie!” Opa zakt door zijn knieën, het touw komt omhoog,
hij springt en…

“Ja opa, het is gelukt!” Enthousiast klapt Maartje in haar handen.

Opa knipoogt naar haar, struikelt dan over het touw en valt op zijn bips.
“Ha, opa, je bent weer af”, roept Jop.

Maartje rent naar hem toe. “Heb je je pijn gedaan?”, vraagt ze.
Opa schudt zijn hoofd. “Nee, hoor.”

Ze slaat haar armen om hem heen en fluistert in zijn oor: “Je bent wel
mijn kampioen, hoor.”
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Buitenspeeltips

Zin om naar buiten te gaan maar geen idee wat je kan gaan doen? Met deze tips ben je wel even zoet!

1 Bouw een waterbaan
Als je zin hebt om lekker te

kliederen met water, kun je een
waterbaan maken. Neem wat
lege flessen en knip ze in de

lenge open. Vervolgens kun je
gaatjes in de flessen prikken

om ze met elkaar te verbinden.

Tot slot heb je nog een bootje of
iets anders dat drijft nodig om
de waterbaan mee te testen.

2 Je eigen modderpoel
maken

Spuit water in een oud zwembadje
of een andere grote bak en doe er
wat zand bij. Zo maak je heel

eenvoudig je eigen modderpoel

en kan het kliederen met vriendjes
en vriendinnetjes beginnen.

3 Bouw je eigen tipitent

Ga op zoek naar drie lange palen en zet die tegen

elkaar. Maak ze goed vast en doe hier oude lakens
omheen. Et voilá: je eigen indiantenipi is een feit!

4

Maak je eigen bellenblaas
Niet is zo leuk als je eigen

bellenblaas maken. Neem een

kop afwasmiddel, acht koppen water

en wat suiker. Van twee stokken en

een reepje stof of een ijzerdraadje kun

je makkelijk je eigen ring maken voor de

grootste bellen.

5 Neem je binnenspeelgoed
mee naar buiten

Speel in het gras met legopoppetjes

en maak met stoepkrijt wegen

voor je speelgoedauto.
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Mariëlle Fransen
Wat moeten
bezoekers
aan Peel
en Maas
zeker niet
missen?

Wij zijn
iedere zondag

l
uit Kesse

Rond het pittoreske Meijel kun je lekker actief de
omgeving van het Peeldorp verkennen: fietsen of

wandelen langs het Kanaal van Deurne is erg fijn

over de mooie paden en bruggetjes. Het is een 15

kilometer lang zijkanaal van de Noordervaart. Het

begint ten zuiden van Meijel en loopt dan parallel aan
de Helenavaart in noordelijke richting. Het is nu ook
mogelijk om te kanoën op het kanaal. Na jarenlang

langs het kanaal te hebben gewandeld en gefietst was

Gommans
Kaupmanshof 34 | Helden | www.plus.nl

het voor mij een verrassing hoe rustgevend het kanoën
op het kanaal is; een compleet andere ervaring. Ook de
nieuwe Belfort-toren in Meijel is een gave plek. Vanaf
daar kun je prachtig over heel Peel en Maas kijken.

Speciaalbier is hot. In gemeente Peel en Maas zijn er veel cafés en kroegen
waarbij er genoten kan worden van een uitgebreid assortiment aan

speciaalbier. Mark Leeuwerik uit Meijel geeft bierproeverijen en vertelt

over de ontwikkeling, zijn voorkeuren en geeft tips over het drinken van
speciaalbier.

De ontwikkeling van speciaalbieren
Mark is enkele jaren eigenaar

meerdere keren per jaar op bezoek bij

Je ziet her en der de brouwerijen en

meerdere cafés die speciaalbieren

geeft normaal gesproken, voordat

om kennis en ervaring op te doen.”

ontstaan. Dit is natuurlijk superleuk

brouwerij en zijn er meerdere

geworden van Bier Ervaring en

DE 3VROUWEN
is een unieke winkel voor de gezondheid

corona uitbrak, bierproeverijen.

Tijdens een avond mogen er zes

verschillende bieren geproefd worden
uit Marks proefglazen. Volgens Mark
is speciaalbier interessant omdat

er zoveel verschillende smaken en

St. Jansstraat 5
5964 AA Horst-Meterik
www.de3vrouwen.nl
Tel. 077-2300015

U vindt er een uitgebreid assortiment edelstenen,
bloesemremedies, celzouten, essentiële oliën, biologische
cosmetica, natuurlijke lichaamsverzorging, cbd olie, water
vitalisators, boeken, diverse soorten thee en nog veel meer.

belevingen bestaan. ”Je kan in bier

zoveel smaken ontdekken. Van koffie,

chocolade in een Stout tot grapefruit in

toen ik 14 jaar was. Ik vond dat heel
gaaf om te zien.” Toen Mark op zijn

16e alcohol mocht drinken, bestelde

hij meteen verschillende speciaalbieren

www.bloesemremedies.com
info@bloesemremedies.com
Tel. 077-2300011

www.bloesemremedies.com (bloesemremedies)
www.primaveralife.nl (essentiële oliën)
www.celzouten.com (Schüssler celzouten)
bloesemremedies
primavera.nl

die op de kaart stonden. ”Ik was

benieuwd naar de smaken die mijn
vader dronk. Ik ben dus al bijna

twintig jaar geleden begonnen met het
proeven van deze bieren. Overal waar
ik kwam en ik een onbekend biertje
zag, wilde ik weten hoe dat zou

smaken. En die interesse is sindsdien
alleen maar gegroeid. Ik ga dan ook

om met je vrienden te bezoeken.”

Speciaalbiergemeente

wat niet te zwaar is qua smaken en

speciaalbiergemeente is. ”Zo zijn er

smaak is anders. Maar begin met iets
alcohol. Begin bijvoorbeeld met een

blond bier of een dubbel. En bouw zo
je smaak op.”

is toegenomen, is volgens Mark te

vader wel eens speciaalbier brouwde

stadsbrouwerijen met proeflokaal

vindt hij lastig te zeggen. ”Ieders

geeft een bijpassend speciaalbier een

vroege leeftijd. ”Dat komt doordat mijn

Kijk voor meer informatie op:

die niet bekend zijn met speciaalbier,

Populariteit

in een Saison. En bij een mooi diner

Zijn passie voor speciaalbier begon op

Webwinkel en bestellingen:

Welk bier Mark anderen zou aanraden

een IPA tot een grassig/droog karakter

mooie beleving.”

Openingstijden:
di t/m vrij: 10.00-17.00 uur
za: 10.00-16.00

brouwerijen in binnen- en buitenland

Dat het drinken van speciaalbier

Mark geeft aan dat Peel en Maas een

’geniet momentje’ met een lekker

hapje of bij een diner. Ook denk ik dat

1

heel vaak. Nu zie je dat bijna elk café

2

toch proberen. Het toenemen van de

brouwerijen in Nederland en met name
de kleine regio brouwerijen zorgen

ook voor een toename van populariteit.

Het begint met een schoon glas. Doe je bierglazen nooit in de vaatwasser

en was ze ook nooit met afwasmiddel. Probeer je glazen met een speciale

Drink een bier uit een goed glas. Een glas dat altijd kan, is een glas dat

onder breder is dan boven. Heb je geen goed bierglas, dan kun je een mooi
dan komen de smaken niet tot zijn recht.

3

Kijk op de fles of er een temperatuur op staat. Zorg dat je het bier op die
temperatuur drinkt. En liever te koud dan te warm. Je kan een bier dat te

koud is het beste ingeschonken laten staan tot het de juiste temperatuur
heeft, dan warm inschenken.

Pale Ale op de kaart heeft staan.

gepromoot en dan willen mensen het

zichzelf, vrienden en familie brouwen.”

schoon wijnglas pakken. Het is beter om geen pilsglas te gebruiken want

of restaurant bijvoorbeeld een India
Dit wordt dan weer op social media

brouwerijen actief die vooral voor

ook goed om het vet er af te krijgen.

van bieren vanuit de hele wereld

zag je hier bepaalde bieren niet zo

Verder zijn er ook her en der wat thuis

glazenreiniger schoon te maken. Af en toe je glas in een sodabadje doen is

social media en de beschikbaarheid

hieraan meewerkt. Tien jaar geleden

slijterijen die speciaalbieren verkopen.

Tips

danken aan een aantal factoren. ”Er

wordt steeds meer gekozen voor een

aanbieden, zit er in Kessel een

4

Schenk het bier rustig en schuin in en hoe voller het glas is, hoe rechter je

5

En mijn belangrijkste tip is, probeer en geniet!

het houdt. Zo voorkom je dat je alleen maar schuim in je glas krijgt.

14
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Kunstwerken
in Peel en Maas

Peel en Maas kent heel wat kunstwerken. Een aantal staan hieronder uitgelicht. Bezoek eens het knopendorp Baarlo of neem
even een fietsstop bij De Duiken in Maasbree. Laat je kunstzintuigen prikkelen.

De os Maasbree

De os, afkomstig uit Italië, werd rond 1990 tentoongesteld

op een beurs in Brussel. De Heldense

hovenier Ves Reinders kocht hem als blikvanger voor zijn

bedrijf, waar hij tot 2006 de toegangspoort heeft bewaakt.

De os werd tijdens het jubileum van 50-jaar ‘Ossefeesten’

in Maasbree overgenomen door de fanfare Maasbree en in

Schrotonde Panningen

2010 werd het beeld geplaatst in de nabijheid van de locatie

niet zomaar voorbij. Daar heeft de Heldense tuinontwer-

centrum moest de os in 2014 verhuizen naar de rotonde op de

De rotonde in Panningen op de John F. Kennedylaan rij je

per Ves Reynders wel voor gezorgd toen hij dit kunstwerk
maakte. Duurzaam, educatief en confronterend zijn de

van de feesttent. Door ontwikkelingen in het Maasbreese

Provinciale weg, ter hoogte van de Pastoor Leursstraat, waar hij

nu het dorp bewaakt.

thema’s die terugkomen in zijn schepping. Op het eerste

oog lijkt het op een rommelige rotonde, maar wanneer je
de achterliggende gedachte kent, overheerst de schoon-

heid. De ontwerper wilde met de voertuigen en planten de

diversiteit van de mensen en bedrijven in Peel en Maas uitdrukken. Zo staat de tractor die in de richting van Egchel

wijst voor de grote agrarische activiteiten en bedrijven. De
vrachtwagen staat voor transport en logistiek, de ijsco-

De Duiker Maasbree

dokterswagen staat voor dienstverlening en wijst richting

gymzaal aan de Schout en later op het Kennedyplein voor de bibliotheek. Omdat het plein

creatie en sport en de Peugeot staat voor een gezinsauto

hebben gestaan, is De Duiker te bewonderen bij het wateropvangbekken bij de Tommelvae-

planten rondom het kunstwerk staat voor de biodiversi-

brons. Een typisch Wim Rijvers beeld is het zeker. Het beeld straalt kracht en uitstraling uit.

wagen verwijst naar de ondernemers in het centrum, de

Het kunstwerk De Duiker in Maasbree was als eerste te zien bij de vijver voor de oude

het Panteleon, de sportwagen verwijst naar toerisme, re-

vernieuwd werd, heeft het beeld een nieuwe plaats gekregen. Na een tijdje in het depot te

die voor de totale bevolking van Peel en Maas staat. Alle

ren. De Kesselse Wim Rijvers ontwierp het beeld in 1965 als een van zijn eerste werken in

teit zoals die er is. Een rotonde mét betekenis!

De Duiker is klaar voor de start om te duiken. Veel van Rijvers andere monumenten zijn te

zien in de openbare ruimte. Zo staan in Baarlo, Blerick, Kessel en Meijel ook kunst van deze
kunstenaar.

Knopendorp Baarlo

Het Knopendorp, oftewel Baarlo, heeft haar naam te danken aan

de vele kunstwerken in de vorm van een knoop die in het dorp te

vinden zijn. De eerste knoop werd gemaakt door Shinkichi Tajiri,

een Amerikaan met Japanse ouders die in 1956 in Nederland kwam
wonen. Tajiri experimenteerde met uiteenlopende materialen. Zijn

eerste knoop herken je aan de ronde buizen. Alle andere zes knopen bestaan uit platte ‘linten’ gietijzer. In 1991 werd de knoopsculptuur Connexion of Verbinding bij de entree van het dorp

geplaatst. Het staat voor de verbeelding van de verbintenis tussen de toentertijd gemeente Maasbree en Baarlo. Ook staat het

De Turfsteker Meijel

voor het knooppunt tussen Noord- en Midden Limburg en voor
de band tussen Tajiri en Baarlo.

Vanuit het Peeldorp Meijel ging men vroeger eeuwenlang de Peel

Voor hem is Baarlo het geografisch

in om turf te halen. In 1991, toen de Rabobank aan het Kerkveld

middelpunt van West-Europa. Zo

werd uitgebreid, werd het kunstwerk De Turfsteker gemaakt door

kreeg Baarlo naast een ‘Knopen-

beeldhouwster Truus Coumans. Zij schonk dit kunstwerk aan de

wandelroute’ ook de bijnaam

gemeenschap Meijel. De Turfsteker is een tastbare herinnering

‘Knopendorp’.

aan de veenarbeiders. Het kunstwerk is een turfsteker die met zijn
Amicitia 6 | 5993 DB Maasbree | info@breebikes.nl | Tel:077-7370017

stok de turven uit de turfbank aan het steken is. Ook aan detail is

gedacht. Het gezicht van deze turfsteker is zeer gedetailleerd uit-

gewerkt terwijl de rest juist grof is gelaten. Na de renovatie van de

dorpskern kreeg het kunstwerk in 2015 een nieuwe plaats langs de

oudste weg door de Peel, aan het Raadhuisplein.

Colofon

de fietsspecialist
Dorpstraat 8 | 5993 AN Maasbree
info@breebikes.nl | Tel. 077 737 00 17
www.freebikes.nl

Zomer in Peel en Maas is een gratis uitgave van Kempen Media en is op

donderdag 8 juli 2021 gratis verspreid via nieuwsblad HALLO Peel en Maas.

Daarnaast ligt de zomerkrant gedurende de zomerperiode tot en met 31 augustus

Wij repareren
alle merken ﬁetsen, e-bikes
de zadelmeting
en scootmobielen

bij diverse recreatie- en horecagelegenheden in Peel en Maas.

voor advies en
Kom naar de winkel

Nooit meer zadelpijn!

Wij verhuren
ook ﬁetsen

Nooit meer zadelpijn

Kom naar de winkel
voor advies en de zadelmeting

Katsberg 26
5768 RH Meijel
077-4664039

www.depeelvissermeijel.nl
info@depeelvissermeijel.nl

~ Ruim en gezellig terras met uitzicht
op de vijvers
~ Gelegen aan fiets- en wandelroutes
~ Vernieuwde lunchkaart
~ 4 forellenvijvers
~ 1 karper vijver; Catch & Release
~ Kanoverhuur; Een prachtige tocht
over de nabijgelegen kanalen
Alles voor een gezellige dag!

Kempen Media

Handelstraat 17, 5961 PV Horst
077 208 32 00

info@kempen-media.nl

Fotografie en beeldredactie
Jac Willekens

Verspreiding & bezorging
Garçon

bezorgservice@garcon.nl
Bij het vervaardigen van de gratis vakantiekrant is uiterste zorgvuldigheid betracht.
Aan de inhoud en vormgeving van deze krant kunnen geen rechten worden ontleend.
Kempen Media is niet aansprakelijk voor eventuele fouten. Kempen Media behoudt zich
ten aanzien van de inhoud van deze uitgave zowel het auteursrecht conform artikel 15 lid 1
sub 4 van de auteurswet als het databankrecht voor.
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Onthaasten
in Steyl
Het prachtige pittoreske dorpje Steyl ligt aan de
Maas ten zuiden van Venlo. Kijk je ogen uit en
laat je inspireren in de botanische tuin, bezoek
het Missiemuseum of neem een kijkje in een van
de vele kloosters in de omgeving. Kom tijdens de

Venlo,
de historische binnenstad
aan de Maas

zomer in Limburg tot rust en bezinning in Steyl.
Dit kloosterdorp is zeker de moeite waard om te
bezoeken!

Venlo heeft een historische binnenstad met
prachtige, monumentale gebouwen en pittoreske
pleinen. In het eeuwenoude centrum vind je
bijzondere boetiekjes, maar ook de bekende
winkelketens. In de vele café’s en restaurants beleef
je het bourgondische gevoel waar Venlo bekend
om staat. Met de sfeervolle boulevard is Venlo de
perfecte bestemming voor een gezellig
dagje uit aan de Maas.

Genieten
in Arcen
Arcen is een toeristische parel in de gemeente
Venlo. Het is een bekend knooppunt voor
verschillende fiets- en wandelroutes. In het
centrum vind je diverse leuke terrassen voor
een lekkere kop koffie, verkoelend ijsje of
uitgebreid diner! Goed eten en drinken is hier

HYPERBOWLEN
& CLASSIC BOWLEN
MATTEL PLAY! SEVENUM | THE PORTAL ACTION HOUSE & LASERGAME | BOWLEN | ABC RESTAURANT | BAR & BALLS

LAAT JE VERBAZEN & KIJK VOOR MEER MOGELIJKHEDEN OP

WWW.FECSEVENUM.NL

SINCE

2019

BIJ FEC SEVENUM!

WWW.FECSEVENUM.NL

NIEUW!

LAAT JE VERBAZEN & KIJK VOOR MEER MOGELIJKHEDEN OP

2019

OP ÉÉN BAAN VOOR 50 MIN.

10% KORTING

SINCE

SCAN DE QR CODE
EN ONTDEK
DE MOOISTE
HIGHLIGHTS UIT
VENLO &
OMGEVING

GELDIG T/M 31 DECEMEBER 2021

vanzelfsprekend en er heerst een fijne sfeer. Aan
activiteiten heeft Arcen genoeg te bieden. Denk
bijvoorbeeld aan een uitje naar de Kasteeltuinen,
ontspannen in het Thermaalbad of een bezoek
aan de Hertog Jan bierbrouwerij. In Arcen is van
alles te beleven!

