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Internationaal
voetbalweekend
Het elftal met 11- en 12-jarigen van voetbalclub Chelsea FC uit Londen heeft het internationale MIRU&HJS MVC TOP Onder 12 Toernooi gewonnen. Het toernooi werd
voor de dertiende keer georganiseerd op sportpark De 3-sprong in Maasbree en vond in het weekend van zaterdag 25 en zondag 26 augustus plaats. De Londense ploeg
klopte in de finale het Nederlandse elftal van AZ Alkmaar met 1-0 en mocht daardoor voor het derde jaar op rij de wisselbeker in ontvangst nemen. Van de twaalf ploegen
die aan het toernooi deelnamen, werd het regioteam Peel en Maas tiende. VVV uit Venlo, de club waar de Maasbreese Thomas Nijen Twilhaar bij speelt, eindigde op de
laatste plaats. Op de foto Thomas Nijen Twilhaar (rechts in het uitshirt van VVV) in het duel met Ajax. (Foto: Math Geurts Fotografie)

Tekort wegwerken

Bouwadviesbureau buigt zich over Beringe Buiten
Een professioneel bouwadviesbureau buigt zich op kosten van de gemeente over Beringe Buiten. Het plan
van Stichting Beringe Buiten waarbij een nieuw complex moet verrijzen voor verschillende Beringse
verenigingen kreeg te horen dat de offerte 450.000 euro duurder uitviel dan eerder berekend. Gemeente Peel
en Maas gaat samen met de stichting kijken hoe het verschil weggewerkt kan worden.
Beringe Buiten moet een sport-,
beweeg- en ontmoetingspark worden voor voetbalvereniging VV BEVO,
tennisvereniging TV BEVO en Jeugd
Werk. Vorig jaar liet Stichting Beringe
Buiten al een calculatie maken voor
het nieuwe gebouw dat op het terrein komt te staan. De kosten werden berekend op zo’n 900.000 euro.
Een jaar later bleek bij de offerte dat

de kosten 450.000 euro hoger liggen.
Stichting Beringe Buiten wist
zelf door dingen te schrappen,
aanpassingen te doen in materialen
en constructies en werkzaamheden
zelf in te vullen al 200.000 euro van
het tekort weg te werken. Er resteert
nog een tekort van 250.000 euro.
“Een professioneel bouwadviesbureau
analyseert het bouwplan en de

bouwbegroting op mogelijke
nieuwe inzichten en aanpassingen
die kunnen leiden tot verdere
kostenbesparingen. Dat gebeurt
in opdracht en op kosten van de
gemeente”, schrijft de gemeente
in haar antwoord op vragen van de
Beringse CDA-gemeenteraadsleden
John Timmermans en Roger Gielen.
De uitkomst van het bureau moet

volgens de gemeente in de eerste
week van september naar buiten
gebracht worden.

Nieuwbouw
mogelijk maken
Verder gaat de stichting zelf ook
nog op zoek naar financiële mogelijkheden om de nieuwbouw mogelijk te
maken, waaronder mogelijke aanvullende fondsenwerving, schrijft de
gemeente. “Ter nadere ondersteuning
hebben we aangeboden om op onze
kosten het bouwplan en de bouw-

begroting expliciet te analyseren
op mogelijke verdere inzichten en
aanpassingen die tot kostenbesparing kunnen leiden. Van deze onder
steuning maakt de stichting gebruik”,
laat de gemeente weten. Ook dit
onderzoek moet in de eerste week
van september afgerond zijn.
Als de resultaten van de twee
onderzoeken binnen zijn, gaan de
stichting en gemeente in overleg.
“Afhankelijk van het resultaat ervan
volgt mogelijk in het najaar een
voorstel aan de raad”, schrijft de
gemeente.
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Ontmoetingsplaats voor de inwoners

Kessel-Eiks gemeenschapshuis als trots
van het dorp
Alleen de muren van het oude gemeenschapshuis in Kessel-Eik staan
er nog. Voor de rest is eigenlijk alles veranderd. Het in vier maanden
verbouwde gemeenschapshuis onderging een metamorfose en moet nu
weer zo’n 25 tot 30 jaar kunnen dienen als ontmoetingspunt van het
kleinste dorp van gemeente Peel en Maas. Op vrijdag 31 augustus wordt
het gebouw geopend.
De verbouwing was
broodnodig, zo vertelt Rob Niessen,
penningmeester bij Stichting
Gemeenschapshuis Kessel-Eik. “Er
was al dertig jaar vrijwel niets meer
verbouwd aan het gebouw. Het was
wel goed bijgehouden, maar niet
meer van deze tijd.” Het begon vorig
jaar met het idee om de grote zaal te
‘upgraden’. “We gingen met het plan
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naar de gemeente voor subsidie en
daar zeiden ze ons dat we eerst eens
alle behoeftes in het dorp in kaart
moesten brengen.”
Er werd onderzocht of een
combinatie tussen de kerk,
school, Jong Nederland en het
gemeenschapshuis mogelijk was.
Die bleken allemaal nog geruime
tijd zelfstandig door te kunnen gaan.
Een gezamenlijk gebouw was dus
geen optie. “Toen hebben we de
wensen en eisen van de inwoners
en gebruikers aangehoord en een
plan gemaakt voor een zelfstandig
gemeenschapshuis”, vertelt Rob.
“Het moest een plek voor ouderen én
voor de jeugd worden.”

Eigen broek
opgehouden
Alle opmerkingen, ook die binnenkwamen bij een inwonersbijeenkomst, werden meegenomen in
het plan dat eind vorig jaar naar de
gemeente ging. Op 20 februari besloot
de gemeenteraad 810.000 euro toe te
kennen aan het project. “We hadden
als gemeenschapshuis alleen in 1969
25.000 gulden subsidie gekregen.
Daarna konden we altijd onze eigen
broek ophouden. Daarin zijn we uniek
in de gemeente. Dit keer was het echter wel nodig. “Later volgden nog een
duurzaamheidsbijdrage van de provincie en kreeg het gemeenschapshuis
geld van veel verschillende fondsen.
Ruim genoeg om op 3 april van start
te gaan met de verbouwing.
“We hebben vanaf het begin
af aan een groepje van zo’n 25
vrijwilligers gehad die enorm veel
hebben gedaan”, vertelt Rob. “Van het
slopen tot het vervangen van

De vrijwilligers leggen de laatste hand aan de verbouwing
dakpannen.” De stichting kon zelfs
zo goed op de trouwe vrijwilligers
bouwen, dat de kosten van het geheel
omlaag geschroefd konden worden.
“We hebben alle kosten nog een keer
kritisch doorgelopen en alles wat kon,
hebben we zelf gedaan. We komen
daarom ruim onder de begrote kosten
uit. Daar zijn we wel trots op.”
De verbouwing is inmiddels
klaar. Het gemeenschapshuis is
dankzij kleine uitbreidingen aan de
voor- en achterkant een stukje groter
geworden. Aan de voorzijde komt
een afsluitbaar gedeelte voor een
ouderenontmoetingsplaats. Daar
aan vast is een tappunt met een
zitruimte. De keuken werd een stuk
groter gemaakt en de zaal kreeg
een verlaagd plafond, een nieuw
podium en een nieuwe vloer mét

vloerverwarming. Aan de achterzijde
is een jeugdhonk verrezen waar onder
meer een biljart- en tafelvoetbaltafel
komen te staan. Het gebouw is in
drie verschillende ruimtes onder te
delen die allemaal met een aparte
warmtepomp op temperatuur worden
gehouden.

Verenigingen krijgen
eigen sleutel
De stichting gaat vooral proberen
het gebouw zoveel mogelijk te vullen
met verenigingen en activiteiten.
“Het gaat straks zo dat bijvoorbeeld
de KBO en de carnavalsvereniging
een sleutel krijgen. Ze moeten zelf
alles opbouwen, bijhouden wat er
gedronken wordt en vervolgens weer
opruimen. Het gaat voornamelijk op

basis van vertrouwen. Kessel-Eik is een
hechte gemeenschap. Wij gaan ervan
uit dat het goed komt. En als dat niet
zo is, ben je daar snel achter als je de
consumpties checkt.”
Het gemeenschapshuis is
volgens Rob van groot belang voor
de Kessel-Eikse gemeenschap.
“Voor de leefbaarheid is het belangrijk
dat er een plek is om elkaar te
ontmoeten. Anders raak je dat
saamhorigheidsgevoel kwijt. Gelukkig
kunnen we nu weer 25 tot 30 jaar
vooruit in Kessel-Eik.” Het nieuwe
gemeenschapshuis wordt op vrijdag
31 augustus geopend voor genodigden
en op zaterdag 1 september is
iedereen van 14.00 tot 17.00 uur
welkom om een kijkje te nemen.
‘s Avonds is er nog een feestavond in
de vernieuwde zaal.

Voor ons varkensbedrijf zijn wij op zoek naar:

Medewerker
varkenshouderij
M/V Fulltime

De medewerker zal zorgdragen voor het realiseren van alle
voorkomende werkzaamheden met als hoofdtaak het verzorgen
van zeugen, biggen en vleesvarkens. Een middelbare agrarische
opleiding of ervaring in de varkenshouderij zijn een pré.
Geboden wordt: een afwisselende en verantwoordelijke functie
in een enthousiast team waar betrokkenheid en flexibiliteit hoog
in het vaandel staan.
De personen die denken dat deze functie bij hem/haar past,
vragen wij om zo spoedig mogelijk te reageren op het
onderstaande adres. Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met de heer Martin Hagens, via 06 - 12 35 07 44.

De allereerste bijeenkomst is op woensdag 5 september.
Alle jongens en meisjes van BS groep 4 uit Maasbree zijn
hiervoor van harte uitgenodigd!
Van 18:30 tot 19.30 uur mag je zelf komen kijken
en beleven hoe leuk JongNL Maasbree is!
Kom je kijken? Laat het even weten, stuur een mailtje naar
aspiranten@jongnederlandmaasbree.nl

Jos Hagens Agro bv

Voor meer info kijk op:

Witveldweg 48, 5971 NS Grubbenvorst, tel. 077-3270112
info@joshagensagro.nl

www.jongnlmaasbree.nl
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Gemiddeld 234.000 euro

Huizenwaarde Peel en Maas
licht gestegen
De gemiddelde waarde van een woning in Peel en Maas is in 2018 met 2,6 procent gestegen ten opzichte
van een jaar eerder. Landelijk steeg de woningwaarde (WOZ-waarde) met 6,5 procent. De gemiddelde WOZwaarde van een huis in Peel en Maas was op 1 januari van dit jaar 234.000 euro. Dat blijkt uit cijfers die het
Centraal Bureau voor de Statistiek onlangs bekendmaakte.
Met de stijging van 2,6 procent
zit Peel en Maas ver onder het
landelijk gemiddeld. Ook in de regio
is Peel en Maas de gemeente waar
de waarde het minst is gestegen.
In Horst aan de Maas (3 procent),
Leudal (3,3 procent), Nederweert
(4,2 procent) en Venlo (4,4 procent)
steeg de waarde meer. Provinciaal

gezien steeg alleen in Bergen (1,5
procent) de WOZ-waarde percentueel
minder dan in Peel en Maas.

WOZ-waarden
Een woning in Peel en Maas had
vorig jaar een gemiddelde waarde
van 216.000 euro. Dat steeg naar
230.000 euro. Met dat bedrag is de

waarde van de huizen in Peel en
Maas gemiddeld ten opzichte van
woningen in omliggende gemeenten. In Horst aan de Maas (242.000
euro) en Nederweert (247.000
euro) liggen de waardes wel hoger.
In Leudal (221.000 euro) en Venlo
(188.0000 euro) is de gemiddelde
WOZ-waarde lager dan Peel en Maas.

Verborgen gebreken

AndersNu wil duidelijkheid
over voormalige bieb
Politieke partij Andersnu wil duidelijkheid over de voormalige bibliotheek in Panningen. Het gemeentelijk pand werd vorig jaar december door de gemeente na een openbare inschrijving aan ondernemer
Huub Hanssen gegund, maar in juni kwam naar buiten dat er ‘verborgen gebreken’ zijn aan de bieb.
Wethouder Paul Sanders
bevestigde in juni dat er
mankementen zijn ontdekt in of
aan de voormalige bieb. Het pand
was op papier daarom nog niet
verkocht, maar alleen toegewezen
aan Hanssen. AndersNu stelt nu
vragen aan het College van B&W

over het pand. Zo wil de partij weten
waarom de overdracht nog niet heeft
plaatsgevonden, terwijl bijna een jaar
geleden de inschrijving sloot.
Verder wil AndersNu weten wat
de verborgen gebreken zijn waar
de gemeente eerder over sprak.
“Bestaat er een mogelijkheid dat

de koop ongedaan wordt gemaakt
en er een nieuwe verkoopprocedure
wordt opgestart?”, vraagt
AndersNu zich af. “Wie is er dan
aansprakelijk voor de kosten en
eventuele waardevermindering?”
Het college neemt de vragen in
behandeling.

Ongeval op
Napoleonsbaan in Baarlo
Op de Napoleonsbaan Noord in Baarlo vond op vrijdag 24 augustus een ongeval tussen een auto en scooter
plaats. Volgens een Baarlonaar die in de buurt van het ongeluk woont, is het al de vijfde keer dit jaar dat een
auto op een gebruiker van het fietspad botst. De oorzaak zou de te hoge heg zijn.

nieuws 03

Notariskantoor
verandert van naam
Mobers & Dings Notarissen in Panningen verandert per september van
naam. Notaris Hans Dings nam op 1 mei afscheid en zijn naam verdwijnt
binnenkort uit het bedrijf. Vanaf september wordt het Mobers &
Smolenaers Notarissen.
Smolenaers komt van Marjo
Smolenaers die bij Koninklijk Besluit
tot notaris is benoemd en het protocol
van Hans Dings heeft toegewezen
gekregen. Erik Mobers blijft gewoon
in het bedrijf en diens naam blijft
dan ook in de bedrijfsnaam. Het

notariskantoor houdt zich bezig
met dienstverlening op onder
meer de terreinen onroerend goed
recht, personen- en familierecht
en ondernemingsrecht. Als nieuwe
slogan heeft het kantoor gekozen voor
‘Samen Beter’.

Niëns blijft open
na faillissement
Het Maasbreese horecabedrijf Niëns werd op dinsdag 21 augustus
failliet verklaard, maar blijft gewoon open. Dat maakten de eigenaren
bekend een dag nadat het uitgesproken faillissement openbaar werd op
donderdag 23 augustus.
Het Maasbreese bedrijf werd door
Rechtbank Limburg failliet verklaard
vanwege de nasleep van de brand
die in september 2017 woedde in het
bowlinggedeelte, zo meldden de eigenaren van Niëns. “Intussen zijn we met
alle betrokkenen met volle inzet bezig
om een oplossing te zoeken. De gasten
zullen geen last hebben van de situatie
en blijven van harte welkom. We verwachten op korte termijn dan ook een
passende oplossing te vinden.” Bij de
brand in september vorig jaar werd de
bowling van Niëns ernstig beschadigd.
Ook het café en restaurant hadden te

maken met schade. Die konden echter weer vrij snel geopend worden.
De bowling was wel geopend in de
tussentijd, maar werd officieel begin
juli van dit jaar weer in gebruik genomen. Toen werd tevens de nieuwe
huisstijl en het nieuwe pannenkoekenrestaurant Niëns Pannenkoek geopend.
De eigenaren en curator Marcus
Gerrits meldden momenteel druk
bezig te zijn met de doorstart van het
bekende Maasbreese familiebedrijf.
“De komende periode wordt duidelijk
wat mogelijk is qua doorstart. We gaan
nu alles bekijken.”

Voor de oogst van rabarber, binnen geteeld op stellingen, zijn wij
voor de periode van oktober t/m maart op zoek naar enkele

medewerkers m/v

De werkzaamheden vinden plaats in de ochtenduren.
Werktijden in overleg. Ongeveer 20 uur per week.
Salaris conform CAO Tuinbouw.
Voor reacties: tel: 06-15370192 of via mail: luclinders@live.nl

Luc Linders Asperges – Rabarber
Groeze 11, 5986 NT Beringe

“Doordat de heg snel groeit en de
weg op bepaalde stukken lager ligt, is
het fietspad slecht zichtbaar”, laat de
buurtbewoner weten. “Hierdoor kunnen afslaande automobilisten slecht

zien of er verkeer over het fietspad
rijdt”, aldus de Baarlonaar. “Wanneer
gaat de Provincie Limburg iets aan
deze gevaarlijke situatie doen?“,
vraagt hij zich.

Bij het ongeluk op 24 augustus
raakte niemand zwaargewond.
“Dit keer waren het lichte
verwondingen, maar het is vaker
ernstiger geweest.”
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Zeer bedroefd, maar met onuitwisbare herinneringen aan zijn leven,
hebben wij geheel onverwachts afscheid moeten nemen van
mijn man, onze pap en opa

Ben Theunissen
Ben van Gieskes Nel
Beringe, * 12 mei 1944

Beringe, † 27 augustus 2018
echtgenoot van

Riet Theunissen - Van der Sterren
pap en opa van
Maasbree

Roggel

Maasbree

Sandra Smits - Theunissen en Jo Smits
Maik
Shawney
Marjan Theunissen en Ruud Hunnekens
Senna
Niek
Carla Wijhers - Theunissen en Marcel Wijhers
Lucy en Jon
Sabine
Anouk en Wessel
Thijn

Wij nodigen u uit voor de Eucharistieviering op zaterdag 1 september
om 10:30 uur in de kerk van Heilige Jozef te Beringe. Aansluitend
begeleiden wij, het gezin, pap naar het crematorium.
In plaats van bloemen liever een gift voor de Hersenstichting. Hiervoor
staan donatiebussen op de condoleancetafel.
Correspondentieadres:
Familie Theunissen, Kaumeshoek 25, 5986 NB Beringe

Lieve mensen, ik wil iedereen bedanken voor de vele blijken
van medeleven en steun na het overlijden van mijn lieve man

Ger Pelzer
Ljubinka Pelzer-Rakin
Familie Pelzer
Familie Rakin

Wat hebben we op een mooie manier, onder geweldige
belangstelling, afscheid genomen van

Peter Vervoort
Wij willen iedereen bedanken voor alle steun en medeleven
op welke manier dan ook. Het doet ons goed te weten dat
Peter niet alleen voor ons, maar ook voor vele anderen, een
bijzonder gewaardeerd persoon was.
Irene, Rick, Vera
Helden, augustus 2018
Tevens willen wij iedereen bedanken voor de donaties aan
Hospice het Plattelandshoés. Hartverwarmend!

Geboren
20 augustus 2018

Lucas

Arnold Sil Neessen
Zoon van
Arno en Eveline
Neessen-Kluijtmans
Broertje van Thomas
Kanaalstraat 54
5986 AG Beringe
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.hallopeelenmaas.nl
klik rechts op de pagina op ‘zoekertjes’.
Via het formulier ‘zelf uw advertentie
hier plaatsen’, kunt u uw tekst opgeven en meteen de kosten voldoen.
Computerproblemen?
Uw pc/laptop veilig en als nieuw:
herinstallatie € 165,- all-in. Karel
Heines Baarlo. Verdere info & tips:
karelheines.nl. 06 50 96 29 15.
Gezocht schoonmaakster. Gezocht
interieurverzorgster voor een adres
in Panningen. Het gaat om circa 3
uurtjes per week. Interesse of meer
informatie bel 077 307 42 48.
Uw bestaande tafel als nieuw.
Schuren/lakken, halen/brengen of
een nieuwe. Elke maat mogelijk. Div.
houtsoorten. Ook schuren van stoelen/
veranderen van kasten. Jan Derikx,
Hoek 10, Meijel. Tel. 077 466 22 83 of
06 10 95 42 20.
Uw pc/laptop weer als nieuw?
Laat door Digitotaal Leenders een
supersnelle SSD inbouwen.
Kosten incl. 120 GB SSD en overzetten
gegevens € 98,95 incl. btw. Zie ook
www.leenders.it/index.php/nieuws of
bel 077 473 99 25.
Hulp bij wiskunde/scheikunde.
Moeite gehad met wiskunde
of scheikunde? Ik leg moeilijke
onderwerpen op een begrijpelijke
manier aan je uit. Bel gerust,
06 23 07 12 46.
Schildercursus.
Sylschildert start op 18 september
met schilderlessen voor beginners en
gevorderden. Bel voor aanmelden of
informatie 06 18 57 92 56.
Shopmedewerker gevraagd
weekendkrachten voor Total Bos en
Total Sevenum. Min. leeftijd 18 jaar.
Oudere personen kunnen ook reageren
op deze vacature.voor info H. Bos
06 11 01 27 77.
T.k. gevraagd landbouwmachines,
gebruikte land- en tuinbouwmachines. o.a. ploegen-frees-kopegspitmachine-weibloter-shudder-harkmaaier-mesttank-kieper-bedlichterplantmachine-tractor enz.
V. Dijk Bakel 06 19 07 69 59.

Vier generaties
Ria Dorssers-Hermans uit Maasbree mag zich sinds kort oma
noemen van Mijs Heldens. Met de geboorte van het meisje
werden vier generaties voltooid. Superoma is Nel HermansLemmen uit Hout-Blerick en de dochter van Ria, Cindy HeldensDorssers uit Melderslo, is de moeder van Mijs.

Te huur opslagruimte/stalling
400 m2 met grote schuifdeuren
3.8 h en ruimte van 300 m2 met
grote deur 3.8 h in Ysselsteyn.
Tel. 06 51 82 09 08.
Verloren damesbril in zwarte koker
met opschrift Wokke van Egchel naar
Panningen. Tel. 06 13 22 45 21.

Gevraagd hulp in de huishouding
voor 3 uur per week in Maasbree.
Tel. 077 465 12 48.
Gebruikte kantoormeubelen.
Kasten, stoelen, bureaus, stelling enz.
Obelisk Rozenobel 12 Beringe.
Vrij 9.00 - 17.00 en za 9.00 - 16.00 uur
of na tel. afspraak 06 14 04 02 72.

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

uitvaartverzorgingtwanschreurs.nl

Zorgzaam & betrokken

tel. 077-3078642
Panningen
www.janssenuitvaart.nl

Dankbetuiging

Hartelijk dank voor de vele blijken van medeleven,
na het overlijden van mijn lieve man

Uitvaartverzorging

Fien Bos
Uitvaartzorg

Jan Op ’t Root

regio Peel en Maas

Het gemis is er, maar de vele kaarten, de bemoedigende woorden,
de grote opkomst bij de afscheidsdienst,
de vele schouderklopjes hebben ons goed gedaan.

info@vanderlaan-uitvaart.nl

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

www.vanderlaan-uitvaart.nl

www.fienbosuitvaartzorg.nl

077-3874141

samen zorgen voor
een persoonlijk afscheid

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

Meijel, augustus 2018
Trix Op ’t Root - Berben
Familie Op ’t Root
Familie Berben

T.k. jonge leghennen
Div. kleuren, alleen op afspraak.
Pubben, Ninnesweg 111, Panningen
tel. 077 307 17 76.

Cursus Tekenen-Schilderen
voor beginners en gevorderden.
Tel. 06 36 15 87 99 of
mat@matvanderheijden.nl

HAN-MARK
ARENDSE
Grubbenvorst
(077) 366 13 14
info@bobnoten.nl

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

U I T VA A R T Z O R G

Petra Steeghs
T 077 - 2061585 • Maasbree
www.arendseuitvaartzorg.nl
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Gratis training voor jeugdspelers

Keepersinstuif Maasbree
Voetbalclub MVC’19 uit Maasbree houdt zondag 2 september een gratis keepersinstuif voor jeugdspelers uit
de regio Noord-Limburg op sportpark De 3-sprong in Maasbree. De keepers worden die ochtend getraind door
trainers van Challenge Arena.

Kick-off jubileumseizoen

Geen Supercup
voor Bevo
Handbalvereniging Herpertz Bevo Hc uit Panningen heeft de
prijzenkast niet weten uit te breiden op zondag 26 augustus.
In de wedstrijd op de Supercup bleek landskampioen Fiqas Aalsmeer
met 27-26 te sterk voor de bekerwinnaar van vorig seizoen.
Het duel werd gespeeld in Houten.
Vanwege de bekerwinst afgelopen seizoen mocht Bevo op
26 augustus aantreden tegen de
landskampioen uit Aalsmeer. Het
begin van de Panningnaren was
goed, maar daarna zakte het in.
Bij rust stond Aalsmeer met 12-11
voor. De wedstrijd bleef tot het
einde spannend en met nog maar
een halve minuut te spelen stond er
26-26 op het scorebord. Aalsmeer
kreeg in de laatste seconden een
zevenmeterworp en wist die te
benutten, waardoor de Supercup niet
mee naar Limburg kwam.
Het seizoen begint voor Bevo
op zaterdag 15 september met
een uitwedstrijd bij Hubo Initia
Hasselt. Op zondag 2 september

Alle jeugdkeepers en keepsters
van Noord-Limburgse voetbalverenigingen tussen de 7 en 18 jaar mogen
deelnemen aan de instuif. De trainers
van sportorganisatie Challenge Arena
houden zich enkel bezig met houdings-,

vang-, glij- en zweeftechnieken voor
keepers en leggen die tijdens de instuif
uit aan de deelnemende jeugdspelers.
In kleine groepen wordt er geoefend.
De instuif begint om 09.30 uur met een
warming-up en eindigt tussen 11.00 en

11.15 uur. Vanaf 09.00 uur is sportpark
De 3-sprong in Maasbree toegankelijk.
Neem voor meer informatie contact op
met de organisatie via www.challengearena.nl of mail naar info@challengearena.nl (Foto: Tom de Cock)

Wedstrijd Ermelo

Ruiterkwartet Caprilli
wint landelijke titel
Door: paardensportvereniging Caprilli
PSV Caprilli uit Panningen stond zaterdag 25 augustus op het Nederlands kampioenschap de Hippiade in
Ermelo. Het Viertal Caprilli behaalde hier een landelijke titel. Op zondag 26 augustus werd daarnaast nog een
podiumplaats behaald in Kronenberg.

Het Nederlands kampioen viertal: commandant John Steehs, Levy Berkers met Dreamer S, Gaby Versleijen
met Gitan S, Iris Gülcher met Avantie S, Lynn Kok met Espoir S en Fabiënne Janssen met Wispher S
Zaterdag kwamen Levy Berkers
met Dreamer S, Lynn Kok met
Espoir S, Gaby Versleijen met Gitan
S, Iris Gülcher met Avantie S en
Fabiënne Janssen met Wispher S als
Viertal Caprilli onder begeleiding
van commandant en intstructeur
John Steeghs,de ring in. Het Viertal
Caprilli mag zich Nederlands
kampioen 2018 noemen in de
klasse BCDE L. Ze wisten 17 andere

viertallen achter zich te laten.
Daarna was het de beurt aan
de individuele starters. In de klasse
dressuur mochten Naomi Vestjens
met Puk S en Amber Huskens met
Just For Fun individueel van start
gaan. Amber Huskens wist zich met
Just For Fun in de prijzen te rijden.
Dat leverde een zevende plaats op
en daarmee liet ze 22 combinaties
achter zich. Naomi Vestjens behaalde

wordt het seizoen echter al
ingeluid met een speciale dag.
Dit seizoen viert Bevo namelijk
het vijftigjarig jubileum en dat
wordt op 2 september met een
kick-off gestart. De kick-off van
het jubileumjaar begint om 10.00
uur met een stormbaan voor de
jeugd. Daarna volgt vanaf 12.00
uur een verenigingsbrunch.
Vervolgens presenteren alle
seniorenteams van de vereniging
zich vanaf 13.30 uur. Om 15.30 uur
start een oefenwedstrijd van het
eerste team tegen Kungälvs HK uit
Zweden. Van tevoren en in de rust
worden het Handbal Extra-team en
alle jeugdteams aan het publiek
voorgesteld.

met Puk S een 23e plaats.
Op zondag was er een
springwedstrijd georganiseerd
op de Peelbergen te Kronenberg.
In de klasse B (90 centimeter) liet
Ivo Steeghs samen met Iranta een
foutloze rit zien, wat goed was voor
de vierde prijs. Daarna startte de
combinatie ook in het B (1 meter)
en wist ze hier na een foutloze rit de
derde prijs mee naar huis te nemen.

WIJ HELPEN U BIJ
MOEILIJK INBARE
FACTUREN!
Voor slechts € 25,-

Uw liquiditeit
groeit weer na
één brief van
AdDebt

Werkt actie 1 niet?
Dan schakelen wij
over naar
AdvoCasso

Werkt actie 2 niet?
Gespecialiseerde
advocaten nemen
de incasso over

Actie 1

Actie 2

Actie 3

AdvoCasso is sinds kort ook actief in Panningen. Van daaruit
bedienen wij de Noord-Limburgse markt met ons incasso-concept
op advocaatniveau. Dat klinkt zwaar en toch staat behoud
van úw klant voorop. Voor de eerste brief hebben we een
apart label: AdDebt. Dat levert ook nog eens een
mooie kostenbesparing op. Mét duidelijke tarieven en
we delen volledig mee in kosten en risico’s. Daag ons maar
eens uit en bel 085-029 03 37 of mail info@advocasso.nl.

John F. Kennedylaan 8 • Panningen • 085-029 03 37
www.advocasso.nl • www.addebt.nl
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Huubkes winnen Hu-Baerke-trofee
Vijftien zestallen streden op zaterdag 25 augustus om de Hu-Baerke-trofee bij schutterij
St. Hubertus in Beringe. In totaal deden er bijna honderd schutters mee aan de schietwedstrijd,
maar uiteindelijk ging de familie Hubens, ook wel de Huubkes genoemd, met de trofee aan de haal.
De winnaars van vorig jaar, het zestal ZKGLEO, werden tweede en de zestallen Thei van Sil en
VG De Steek deelden de derde plaats.

Danny Flipsen wereldkampioen
zoetwatervissen
De 24-jarige Danny Flipsen uit Meijel is in het Italiaanse Novi di Modena samen met zijn team wereld
kampioen zoetwatervissen geworden. Ter ere van deze prestatie vindt op vrijdag 7 september een receptie
plaats in het clubgebouw van HSV de Noordervaart in Meijel.
De Meijelse sportvisser werd met
het Nederlands team onder de 25
jaar bekroond tot wereldkampioen
zoetwatervissen. Het team haalde
beduidend meer gewicht aan vis
uit het water dan de concurrerende

teams, die afkomstig waren uit dertien
verschillende landen. Het wereldkampioenschap vond van maandag 30 juli
tot en met zaterdag 4 augustus plaats
in de Italiaanse plaats Novi di Modena.
Ter ere van deze prestatie vindt op

vrijdag 7 september van 19.30 uur
tot 21.00 uur een openbare receptie
plaats in het clubgebouw van hengelsportvereniging De Noordervaart,
gevestigd aan Donkersveld 24 te
Meijel.

Piet van Wijlick
en Nellie Linders-Coopmans

Clubkampioenschappen jeu de boules

Piet van Wijlick
bouleskampioen
Door: Herman Stevens, Jeu de Boules Club Baarlo
Piet van Wijlick uit Baarlo is woensdag 22 augustus voor de tweede
keer clubkampioen geworden van Jeu de Boules Club Baarlo. In de eindstrijd won Piet met 13-6 van clubgenoot Nellie.
De clubkampioenschappen vonden plaats op de eigen accommodatie
aan de Kasteellaan in Baarlo. Er deden
37 leden mee aan het kampioenschap,
dat met één tegen één werd gespeeld,
in plaats van vier tegen vier zoals
vaker gebeurt.
Voor de pauze werden er twee
wedstrijden gespeeld en daarna nog
één partij. Als beste twee spelers kwamen Piet van Wijlick en Nellie LindersCoopmans naar voren. Zij hadden
een gelijke score van drie gewonnen

Alcon BV (Panningen) is een productiebedrijf van toepassingen in de aluminium en staalindustrie voor de
carrosseriebouw, machinebouw, scheepvaartindustrie
en tuinbouw.

Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar een gemotiveerde:

MIG/MAG Lasser

De functie:
Je bent als lasser verantwoordelijk voor het zorgvuldig op
maat samenstellen, lassen en afwerken van diverse stalen
en aluminium constructies. Deze werkzaamheden voer je
zelfstandig uit vanuit voorbereide technische tekeningen.
Bijkomende werkzaamheden en bewerkingen als aftekenen, zagen, tappen, boren, snijbranden en slijpen behoren
eveneens bij je takenpakket.
De juiste kandidaat beschikt over:
• lasopleiding Mig/Mag niveau 3 of 4 of soortgelijke
laservaring;
• kennis van Nederlandse taal in woord en geschrift;

partijen met 26 punten. Aangezien ze
allebei met een gelijke stand waren
geëindigd, moest er een finale worden
gespeeld om zo de winnaar te kunnen
vaststellen.
Uiteindelijk wist Piet met 13-6 van
Nellie te winnen. Zo mocht hij zich
voor de tweede keer clubkampioen
noemen. In 2012 was hem die eer
ook ten beurt gevallen. De 5 hoogst
geëindigde spelers waren na Piet van
Wijlick Nellie Linders, Wiel van Lier,
Mia Geurts en Anneke Kool.

Kent u het gemak
van onze

KLEDING REPARATIE
SERVICE al?
Tel. 077-3072462
www.vanhalstomerij.nl

• kennis van meettechnieken en gebruik van hand- en
meetgereedschappen;
• verantwoordelijkheidsgevoel, zelfstandigheid en is
kwaliteitsbewust;
• een teammentaliteit.
Alcon biedt:
• een prettige enthousiaste en informele werksfeer;
• een afwisselende, verantwoordelijke baan in dagdienst;
• een aantrekkelijk, bij de functie passend salaris.
Interesse?
Stuur dan je cv naar k.segers@alconbv.nl

Alcon BV | Industrieterrein 23 | 5981 NK Panningen | www.alconbv.nl

Grubbenvorsterweg 18,
5973 NB Lottum
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Annie van den Homberg, Annie Sonnemans, Burkhard
Bischofs, Hannie Bischofs, Bep Manders en Ria Clerx

Open Brits Boule Kampioenschap

Bischofs-duo wint
Schotten winnen jeugdtoernooi Meijel
bouleskampioenschap
Door: Jan Vaessen, jeu-de-boulesclub Breetanque
Het Open Brits Boules Kampioenschap (OBBK) werd zondag
26 augustus gespeeld in Maasbree. In totaal namen achttien duo’s deel
aan het toernooi. Hannie en Burkhard Bischofs gingen er uiteindelijk
met de winst vandoor.
Aan het toernooi doen vaste koppels mee, die via loting onderling
wedstrijden spelen. Van de achttien doublets die deelnamen aan dit
toernooi, deden twee doublets van
JBC Baarlo en enkele gastspelers mee.
Door de organisatie werd bepaald
dat er vier rondes gespeeld zouden
worden. Na drie gespeelde wedstrijden waren er nog twee doublets over
met drie gewonnen wedstrijden.
In de laatste wedstrijd werd in een

onderling duel bepaald wie de winnaar werd van dit OBBK. Ria en Bep
moesten het opnemen tegen Hannie
en Burkhard. Laatstgenoemden wonnen dit duel met 13-9 en zodoende
ook het toernooi met de bijbehorende
wisselbeker. Annie van den Homberg
en Annie Sonnemans eindigden op de
tweede plaats, gevolgd door Ria Clerx
en Bep Manders op de derde plaats.
Iedere speler kreeg een bos gerbera’s
als cadeau.

Bij voetbalvereniging RKMSV uit Meijel vond in het weekend van zaterdag 25 en zondag
26 augustus voor de zevende keer het U15-voetbaltoernooi plaats. Elf jeugdteams uit binnen- en
buitenland streden op sportpark De Starte in Meijel om de titel en de bekers. De finale tussen
AZ Alkmaar en Rangers FC uit Schotland (zie foto) werd uiteindelijk gewonnen met 2-1 voor de
Schotse jeugdspelers. Zij mochten de grootste beker en de eer mee naar huis nemen. (Foto: John Linders)

Demonstratie Walking Football
De Beringse voetbalvereniging BEVO heeft binnen de gemeente Peel en Maas het initiatief genomen om
de nieuwe manier van bewegen, Walking Football, te promoten. Op sportpark de Hookervenne in Beringe
vindt op donderdag 6 september om 20.00 uur een demonstratie plaats, waarbij belangstellenden ook mogen
deelnemen aan de training.
Walking Football, ofwel
wandelend voetballen, is een
nieuwe manier van bewegen voor
55-plussers. Eredivisie, het Nationaal
Ouderenfonds en de Vriendenloterij
sloegen de handen ineen toen ze
eind 2013 het Walking Football in
Nederland introduceerden, een
fenomeen dat is overgewaaid uit
Engeland. Hiermee werd Oldstars
geboren, zoals het initiatief
genoemd werd. Het spel wordt

zes tegen zes gespeeld, op een
klein veldje en met kleine doelen,
waarbij onder andere niet gerend en
getackeld mag worden. Door samen
te voetballen komen 55-plussers
in beweging, maken ze contact en
blijven ze fit, aldus de initiatiefnemers.
Met name het sociale aspect van
voetbal speelt bij deze Oldstarsteams een belangrijke rol. Het is een
laagdrempelige bewegingsactiviteit
waarbij meedoen en plezier hebben

voorop staan. De activiteit is bedoeld
voor zowel mannen als vrouwen en
nieuwe deelnemers hoeven geen
ervaring te hebben. Iedereen uit
Peel en Maas die interesse heeft
kan op donderdag 6 september
om 20.00 uur meedoen tijdens
de demonstratie op sportpark de
Hookervenne in Beringe. Aanmelden
voor deze avond kan bij Henk
Truijen via 06 48 48 14 59 of via
henktruijen@hetnet.nl

OPEN DAG

Romee Neefs na het behalen
van de gouden plak (Foto: De Cavaliers Helden)

NK pony’s

Goud en zilver op NK
in Ermelo
Door: paardensportvereniging De Maasruiters en De Cavaliers
Ruiters van De Maasruiters uit Kessel en De Cavaliers Helden stonden
zaterdag 25 augustus op het Nederlands kampioenschap voor pony’s in
Ermelo. Kessel nam een tweede en achtste prijs mee naar huis, terwijl de
Panningnaren er met een eerste en zesde prijs vandoor gingen.
Lotte Hermans van De Maasruiters
reed op het NK met Brummerhoeve’s
Pilgrim. Ze kwamen aan start in de
klasse C-Z springen en samen behaalden ze hierin een tweede prijs, het
reservekampioenschap. Lonneke
Verbruggen met Coelenhages Lorenzo

behaalde in de klasse DE- M2 dressuur een achtste prijs. Romee Neefs
van De Cavaliers Helden nam met haar
Demi Beau de gouden plak in ontvangst in de klasse C-M1/M2. Haar zus
Hanna Neefs behaalde een zesde prijs
met Don Diamond in de klasse DE-L1.

TER GELEGENHEID VAN ONZE NIEUWE WINKEL

‘t
Knupke
Bloemen & Perkplanten
vrijdag 31 augustus en zaterdag 1 September 2018
van 9.00 uur tot 17.00 uur
» Ter gelegenheid hiervan een uniek kijkje in de snijhortensia kwekerij
» Leuke actie’s
Heesakkerweg 67 • 5721KN Asten
06 39452503
» De koffie staat klaar
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Danielle en Jac gaan voor unieke prestatie

Big Six bijna binnen voor Panningse
marathonlopers
Het begon voor Danielle den Otter (35) en Jac Beumers (51) uit Panningen allemaal met het plan om de
Kilimanjaro een keer te beklimmen. Dat idee resulteerde uiteindelijk in acht (Danielle) en negen (Jac) gelopen
marathons in 3,5 jaar tijd en de prestigieuze prijs voor het lopen van de zes grootste marathons van de wereld
binnen handbereik.

Jac en Danielle op de top van de Kilimanjaro

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:

ERVAREN LANDBOUWMECHANISATIE MONTEUR M/V
Wij beschikken over een uitgebreid en modern machinepark
waarbij wij het onderhoud hoofdzakelijk in eigen
beheer uitvoeren. Je werkdag kent veelal gevarieerde
werkzaamheden. Wij zijn het hele jaar bezig met de teelt en
het oogsten van onze gewassen. Hierbij is het dus van groot
belang dat de machines inzetbaar zijn en blijven.
Voor jou de uitdaging!
Wij vragen:
• ervaring als landbouwmechanisatie monteur
• zelfstandig kunnen werken
Daarnaast zoeken wij ook een:

ERVAREN AGRARISCH
TREKKERCHAUFFEUR M/V
Wij beschikken over een uitgebreid en modern machinepark.
Je werkdag kent veelal gevarieerde werkzaamheden. Wij zijn
het hele jaar actief met grondbewerking, gewasverzorging
en oogsten van de gewassen.
Wij vragen:
• ervaring als agrarisch trekkerchauffeur
• zelfstandig kunnen werken

Uw sollicitatie kunt u richten aan:
Vissers Plant Innovators, Midden Peelweg 10, 5966 RE America
E: leon@vissers.com
www.vissers.com

Zelf hadden Danielle en Jac
nooit kunnen bevroeden waar hun
Kilimanjaro-avontuur op uit zou lopen.
Jac: “Het was bedoeld als avontuur.
We wilden iets leuks en aparts gaan
doen. Dat werd de Kilimanjaro beklimmen.” Die droom kwam onlangs uit.
In juni van dit jaar beklommen ze de
hoogste berg van Afrika. Jac: “Het was
één van de mooiste dingen die ik ooit
gezien heb.”
Dat ze niet eerder naar Tanzania
afreisden, had alles te maken met de
reactie die ze vier jaar geleden kregen van een reisbureau die expedities organiseert naar de top van de
Kilimanjaro. “De vrouw van het bureau
vroeg me wat we aan sport deden”,
vertelt Jac. “We gingen allebei een
aantal keer per week naar de sportschool en dat was het wel. Die vrouw
zei: ‘Dan neem ik jullie niet mee.
Ga maar eerst wandelen.’ Daar zijn we
toen maar mee begonnen.”

de laatste 10 kilometer waren een
kwelling. “Over de 5 kilometer van
de finish naar het hotel hebben we
ongeveer net zo lang gedaan als de
marathon zelf”, aldus Jac. “Ik liep
twee weken achteruit de trap af
zoveel pijn had ik. Nooit meer, zei ik
toen.” Een maandje later was de pijn
weer gezakt en wilden ze het toch
nog een keer proberen. Rotterdam in
april, vier maanden later, werd het
doel. “Bij Atletiek Helden noemden ze
ons gek dat we zo snel weer gingen
lopen”, vertelt het stel. “Normaal rent
iemand één marathon per jaar.”
Voor Rotterdam waren de
twee al beter getraind en liepen
ze respectabele tijden: Jac 3 uur
59 minuten en Danielle 4 uur 20
minuten. Ondanks de adviezen van de
atletiekclub schreven ze zich in voor
de marathon van Berlijn een half jaar
later. Danielle raakte geblesseerd,
maar Jac liep hem uit. Rond die
periode hoorde het stel voor het eerst
van de World Marathon Majors. De zes
grootste marathons van de wereld,
ook wel Big Six genoemd. Iemand
die New York, Berlijn, Tokio, Chicago,
Londen en Boston uitloopt, wordt een
Six Star Finisher en krijgt een speciale
medaille en komt op een lijst waar
tot op heden nog geen 3.500 lopers
wereldwijd op staan. Jac: “Dat werd
het nieuwe doel.”
Jac had er al twee en Danielle één
volbracht. In april 2017 werd Londen
binnengetikt, in oktober van dat jaar
Chicago en in februari van dit jaar
volgde Tokio. Daarna volgde nog de
wandeltocht van de Venloop, de halve
marathon van Berlijn en Jac liep ook
nog de marathon in Antwerpen, voordat ze in juni hun oorspronkelijke plan

Schema van internet
geplukt
Het begon met het wandelen
van de 40 kilometer bij de Venloop in
maart 2015. Daar borrelde het volgende plan alweer op. “Als we 40
kilometer in zes uur en vijftien minuten kunnen lopen, dan kunnen we
ook de marathon in New York rennen,
dachten we toen. Daar krijg je namelijk acht uur voor”, aldus Danielle.
Ze schreven zich in, plukten een schemaatje van internet en begonnen met
trainen. Ze hadden een halfjaar de tijd
om zichzelf klaar te stomen voor hun
eerste marathon ooit. “We rommelden
maar wat aan.”
Ze vlogen in oktober 2015 naar
de Verenigde Staten voor hun eerste
marathon ooit. Het ging goed, tot
zo rond de 30 kilometer. De man
met de hamer kwam voorbij en

Voor de start van de marathon in Berlijn

voltooiden op de Kilimanjaro.
Toen ze thuis kwamen uit Afrika,
kregen ze te horen dat ze ingeloot zijn
voor de marathon van Boston in april
volgend jaar. Danielle loopt tussendoor in september nog in Berlijn en
dan hopen ze samen in Boston een Six
Start Finisher te worden. “Daar doe je
het uiteindelijk voor. Voor die medaille
en je naam op die lijst. Het is echt iets
unieks. Het is niet iets wat je zomaar
doet en bij sommige marathons is
het ook lastig binnenkomen. Daarom
hebben wij drie races via een speciaal
reisbureau geregeld.”

Op naar medaille en
eeuwige roem
De twee vinden het wandelen
en rennen ook gewoon heel leuk.
“Ik geniet er elke keer van”, vertelt
Danielle. “De tijden boeien mij ook
niet zo. Ik wil gewoon die marathons
uitlopen. Als ik een stukje wil lopen
tijdens een wedstrijd, dan loop ik
gewoon een stukje en geniet ik van
alles om me heen. Het zijn grote happenings die echt leuk zijn om mee te
maken.” Ze vond het sporten zelfs zo
leuk dat ze zich verdiepte in gezonde
voeding en nu BGN gewichtsconsulent is.
Het vergt fysiek wel wat van de
twee sportieve Panningnaren. Jac:
“Door de opgebouwde kennis hebben
we voor iedere marathon echter een
gedegen voorbereiding wat betreft
voeding- en loopschema’s. We zijn nu
geoliede hardlopers, heel anders dan
de allereerste in 2015. Toch is het ook
nog een stuk karakter. Als de voeten
kapot zijn gewoon een ‘stukkie’ tape
erop en doorgaan!”
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Voor Jos Euwes, zwaar astmapatiënt, gloort er nieuwe hoop

‘Alsof ineens alle pollen
uit de lucht verdwenen zijn’

Jos Euwes (53) uit Oostrum heeft een ernstige vorm van astma waarbij voortdurend ontstekingen in het ademhalingssysteem ontstaan. Zijn bewegingsvrijheid wordt er sterk door beperkt, hij sleept altijd een koffer met medicijnen mee. Sinds twee maanden gloort er
hoop voor Jos: maandelijks krijgt hij in VieCuri het nieuwe medicijn Mepolizumab onderhuids geïnjecteerd. Het middel lijkt goed aan te
slaan en heeft geen bijwerkingen. Het leven ziet er ineens een stuk leuker uit!
Toen hij in 1994 in Noord-Limburg kwam
wonen, werd Jos patiënt bij dokter Harry
Pouwels, longspecialist van VieCuri. Jos: ‘Ik was
daarvoor al onder behandeling bij een allergoloog in ziekenhuis de Klokkenberg in Breda.
Dokter Pouwels heeft die behandelingen voortgezet. Uit de onderzoeken bleek dat ik voor
veel dingen allergisch ben: gras- en boompollen, maar ook graanproducten, maïs, aardappelzetmeel en soja.’

Bij Jos begon het in de puberteit: ‘Ik liep
altijd te niezen en was erg kortademig. Op mijn
zestiende kreeg ik na een zwaar verkeersongeluk meerdere bloedtransfusies, destijds nog
gewoon bloed in plaats van bloedplasma zoals
nu. Daarna werd het veel erger.’
Jos heeft jarenlang als vrachtwagenchauffeur gewerkt, vooral internationaal. Dit ging
steeds moeilijker: ‘Ik was voor heel veel eten

allergisch, bij mij sloeg het ook op de darmen.
Ik reed echt van Raststätte naar Raststätte en
moest dan snel het toilet opzoeken. Door de
combinatie van luchtwegklachten en darmklachten werd het steeds lastiger om te blijven
rijden. Uiteindelijk ben ik in overleg met het
UWV gestopt met werken. Zo nu en dan doe ik
wat vrijwilligerswerk. En ik heb het fotograferen met heel veel plezier opgepakt.’

Kwaliteit van leven
‘Als ik ergens heenga, heb ik altijd een koffer bij me met medicatie: o.a. luchtverwijders,
ontstekingsremmers, een vernevelaar (pufjes
verdraag ik niet goed) en medicatie voor de
darmen. Ik heb ook een Epi-pen, waarmee ik
mezelf bij een ernstige aanval kan aanprikken
en die tijdelijk verlichting biedt in afwachting
van een ambulance. De afgelopen jaren waren
zwaar. Ik lag vaak de hele dag op de bank en
kon nauwelijks iets doen.’ Met de introductie
van het nieuwe middel Mepolizumab, ziet het
leven er ineens veel positiever uit.
Jos: ‘Ik gebruik dit nu twee maanden en
voel me duidelijk beter en sterker worden.
En ik heb geen last van bijwerkingen, dat is
voor mij ongekend. De ontstekingen nemen
af en verdwijnen zelfs. Na de eerste injectie
leek het wel alsof van de een op de andere
dag alle pollen uit de lucht verdwenen waren.
Ik heb altijd graag gefietst, maar de laatste
jaren ging dat echt niet meer. Recent ben ik
op en neer naar Venray gefietst. Ik kon naar
de derde versnelling schakelen zonder dat ik
buiten adem raakte, dat was voor mij heel lang
geleden.
Wat de toekomst gaat brengen? Geen idee,
ik kijk er voorzichtig optimistisch naar. Ik ben
blij dat ik nu weer eens op de fiets kan stappen
en wat actiever bezig kan zijn.’

Maria Bruijsten, longfunctieassistent VieCuri

‘Mensen geruststellen bij longfunctieonderzoeken, daar doe ik het voor’
Longfunctieonderzoeken zijn niet prettig. Maria Bruijsten (63) is zich daar als longfunctieassistent zeer van bewust: ‘Wij vragen bij zo’n onderzoek een maximale inspanning van
de patiënt. Als je last hebt van je longen, is het niet fijn om voortdurend te moeten in- en
uitademen. En dat is wat patiënten doen, terwijl er van alles wordt gemeten.’ Mensen
daarin helpen en geruststellen is een belangrijk onderdeel van haar werk.
Maria: ‘Bij onze standaard onderzoeken
gebruiken wij een Body box, een soort glazen
telefooncel met intercom. Met enige regelmaat gebeurt het dat mensen daar niet in
willen. Een enkele keer blijven mensen hier
stellig in, maar heel vaak lukt het uiteindelijk
toch de patiënt in de box te laten plaatsnemen.
Rustig en alert zijn, blijven communiceren en
de patiënt het gevoel geven dat hij de controle
niet verliest, zijn daarin belangrijk. Als mensen
dan tien minuten later uit de box komen, blijkt
het meestal te zijn meegevallen. Het is fijn als
je daaraan kunt bijdragen.’
Maria werkt al sinds 1973 bij VieCuri.
Begonnen als leerling-verpleegkundige,

daarna de Intensive Care en later Recovery, is ze
sinds 1989 longfunctieassistent. Ze hoopt dit
nog een paar jaar te kunnen doen. En wat ze
vooral graag wil, is dat VieCuri in Venray actief
blijft op hetzelfde niveau als nu. ‘Bij ons duren
onderzoeken nooit erg lang.’
De Raad van Bestuur van VieCuri geeft aan
dat de toekomst voor Venray er rooskleurig uitziet: ‘Zeker is dat er nieuwbouw komt. Samen
met de gemeente zijn we op zoek naar een
geschikte plek. We willen in Venray alle poliklinieken handhaven. Daarbij horen ook de diagnostische functies: denk aan bloedonderzoek,
medische microbiologie en beelddiagnostiek als
röntgenfoto’s, MRI’s en CT-scans.’

Harry Pouwels,
longarts VieCuri

Nieuw medicijn
biedt hoop
voor patiënten
met ernstig
eosinofiel astma
Harry Pouwels werkt inmiddels 25 jaar
als longarts bij VieCuri, zowel in Venlo,
Venray als bij de Regiopoli Panningen.
Hij is specialist op het gebied van astma
en spreekt over een nieuwe generatie
biologische medicijnen, waaronder het
middel Mepolizumab: ‘Het is voor het eerst
dat we op deze wijze in staat zijn de
aanhoudende chronische ontstekingen van
de luchtwegen, waar sprake van is bij
ernstige vormen van eosinofiel astma,
terug te dringen en zelfs te voorkómen.
En dat is heel goed nieuws. We hebben het
hier overigens wel over een heel selecte
groep patiënten.’

In Nederland hebben ongeveer 500.000
mensen astma, een derde van hen is 50+.
Astma kent diverse varianten en gradaties,
waardoor de behandeling sterk persoonsgericht is. Bij meer dan de helft van alle patiënten is sprake van een allergie voor bepaalde
stoffen. Denk aan pollen, mijten en voedsel.
Medicatie en behandeling zijn hierop afgestemd.
Een zeer kleine groep patiënten lijdt aan
ernstig allergisch eosinofiel astma, type 2.
Harry Pouwels: ‘Jos Euwes is al heel lang
patiënt bij mij en behoort tot deze groep.
Het gaat om patiënten die, ondanks strikt
opgevolgde leefregels en uitgebreide medicatie veel klachten of frequente longaanvallen houden. Sinds vorig jaar is Mepolizumab
beschikbaar; een nieuw medicijn dat maandelijks via een onderhuidse injectie wordt toegediend en meestal goed wordt verdragen.
Het is een doorbraak in behandeling. Het zou
goed kunnen dat patiënten als meneer
Euwes op termijn een heel ander leven kunnen gaan leiden.’
Tekst: Frank Heijster
Foto’s: Hans van der Beele

Merseloseweg 130, 5801 CE Venray
Tegelseweg 210, 5912 BL Venlo
www.viecuri.nl
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GEPLUKT Ger Spreeuwenberg
Maud, begint nu net aan de PABO in
Helmond. Het is voor mij heel belangrijk dat zij het goed hebben, gezond
blijven en dat ze straks goed terecht
komen. Nu er twee op kamers wonen,
zitten we helaas niet meer zo vaak
met z’n vijven aan tafel ‘s avonds, dat
vind ik wel jammer, die momenten
mis ik.” Ger is getrouwd met Marleen.
“Mijn vrouw zit net als ik ook nooit stil,
je zult ons zelden samen op de bank
aantreffen ‘s avonds. We houden wel
van op stap gaan en gaan dan ook
regelmatig uit. Wat dat betreft hebben
onze dochters het van geen vreemde,
want die kunnen er ook wel wat van”,
lacht Ger.

SV Grashoek

Hij heeft het erg druk met zijn baan als commercieel manager bij een groot bedrijf, maar daarnaast blijft er bij de Grashoekse
Ger Spreeuwenberg (52) gelukkig nog genoeg tijd over voor zijn gezin en zijn hobby’s. Zo is hij al meer dan dertig jaar actief betrokken bij de lokale
voetbalclub en slaat hij af en toe ook nog een balletje op de golfbaan.
Ger heeft het goed naar zijn zin
als commercieel manager Nederland
bij Topigs Norsvin, één van de grootste varkensfokkerij-organisaties ter

VACATURE

wereld. Het Nederlandse hoofdkantoor van het bedrijf is gevestigd in
Vught, waar Ger dan ook regelmatig te
vinden is. “Mijn werk is heel afwisse-

TIL JIJ ONZE
WERKPLAATS MEE
NAAR EEN NOG
HOGER PLAN?

AUTOTECHNICUS /
TECHNISCH SPECIALIST
■
■
■
■
■
■
■
■

Minimaal een auto technisch
MBO diploma
Ruime ervaring binnen een
universele werkplaats
Bekwaamheid in het stellen van
diagnoses
APK 2 diplomering
Een klantvriendelijke instelling
Teamspirit
Ambitie voor het vak
Verantwoordelijkheidsgevoel

Ben jij een gedreven specialist?
Mail je CV naar Frank Hunnekens,
frank@autohunnekens.nl.
Auto Hunnekens in Meijel bestaat
uit een jong en ambitieus team van
technische en commerciële mensen
waar persoonlijke aandacht en
ontwikkeling centraal staan.

www.autohunnekens.nl

lend en ik ben altijd bezig met communicatie en contacten bijhouden, ik
bezoek veel varkenshouders door heel
Nederland om ons netwerk te onderhouden en ben dan ook vaak onderweg. Het hoort ook bij mijn baan om
goed bereikbaar te zijn. Natuurlijk zijn
er wel eens momenten dat ik mijn
telefoon niet opneem, maar ik zit wel
veel aan de telefoon, ja”, vertelt Ger.

‘Ik wilde eerst
boer worden’
Al in zijn jeugd hielp Ger mee op
de boerderij van zijn ouders en ook in
zijn verdere leven werkt hij met name
voor varkensbedrijven en -organisaties, waarbij de fokkerij altijd zijn
interesse heeft getrokken. “Ik ben
getogen en geboren in Grashoek en
we hadden vroeger een boerderij op
de Vliegert met koeien en varkens.
Samen met mijn zus en drie broers
hielp ik mee in het bedrijf. Ik had
zelfs de intentie om boer te worden
later, maar mijn vader zei: ‘Ga eerst
maar eens ergens werken en dan zien
we wel verder’. Dus ging ik in 1988
werken bij Cofok, een varkensfokkerij organisatie, en dat werk beviel
zo goed dat het er nooit meer van is
gekomen om boer te worden.”
Gers gezin is wel gewend aan zijn
drukke baan en aan het feit dat hij
veel van huis is. Maar als hij thuis is,

is zijn gezin heel belangrijk voor hem.
“Onze oudste twee dochters, Lisanne
en Anouk, studeren inmiddels in
Maastricht en Nijmegen en de jongste,

Je zou denken dat Ger zijn handen
vol heeft aan zijn werk en zijn gezin,
maar niets is minder waar. Hij is
namelijk al meer dan dertig jaar
actief betrokken als bestuurder bij
SV Grashoek, de lokale voetbalclub,
en sinds 2008 is hij zelfs voorzitter
van de vereniging. Ook golft hij
graag met vrienden, maar daar heeft
hij eigenlijk niet genoeg tijd voor.
Zijn vrije tijd gaat grotendeels naar de
voetbalvereniging. “Als voorzitter ben
je eigenlijk overal wel bij betrokken
binnen de vereniging. Zo zit ik in het
bestuur, ben ik altijd wel betrokken bij
meerdere commissies en help ik bij
diverse projecten van de vereniging. Ik
voetbal daarnaast zelf bij de veteranen
op zaterdag, waarbij de derde helft
natuurlijk heel belangrijk is”, aldus
Ger glimlachend. Op zondag gaat hij
als voorzitter bijna altijd kijken naar
wedstrijden van het eerste elftal.
“We hebben het afgelopen jaar helaas
net de promotie misgelopen, hopelijk
zit dat er dit jaar wel in, dan zouden
we misschien voor het eerst in de
geschiedenis tegen SV Panningen
kunnen spelen”, aldus Ger.

PUZZEL

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en
kolommen en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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Geschokt

De nieuwe donorwet is een verbetering
Niet iedereen vindt de nieuwe donorwet die over twee jaar ingaat een
verbetering, zo blijkt uit de poll van twee weken geleden. Van de stemmers
vindt 57 procent het maar niets dat iedereen straks automatisch donor is,
tenzij je je uitschrijft. Staatsbemoeienis moet niet reiken tot de persoonlijke
keuze van mensen, vinden zij.
Ook George Vaessen uit Maasbree is het oneens met de poll. Het is in
zijn ogen zelfs in strijd met de grondwet: het recht op lichamelijke integriteit. “Deze D66-wet is dan ook met de kleinst mogelijke verschillen door de

Eerste en Tweede Kamer aangenomen”, aldus Vaessen. “Dat velen niet willen
doneren, heeft alles te maken met het gedram van D66, het zogenaamde Pia
(Dijkstra)-effect. Ik wil zelf bepalen of en vooral aan wie ik wil doneren, dus
zeker niet aan criminelen.”
Toch vindt 43 procent van de stemmers het prima dat er een nieuwe,
actieve donorwet komt. Met dit nieuwe systeem zullen er meer organen vrijkomen voor mensen die dit nodig hebben, omdat de mensen die niets doen,
automatisch geregistreerd worden als donor.

Bij een burenruzie zou ik hulp
inschakelen eens/oneens > www.hallopeelenmaas.nl
Beter een goede buur dan een verre vriend, luidt het bekende gezegde.
Maar dat gaat niet altijd op, blijkt wel uit cijfers van het Centrum voor
Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). Volgens het centrum doen in
Nederland steeds meer mensen een beroep op buurtbemiddeling bij een
burenruzie. Het aantal meldingen bij buurtbemiddelingsorganisaties in
Nederland steeg vorig jaar van 13.000 naar 15.000.
Waar de stijging precies door komt, is volgens het CCV niet duidelijk.
Aan de ene kant ervaren mensen meer overlast van elkaar, maar aan de
andere kant wordt er vaker hulp gezocht bij een ruzie. De meeste meldingen
gaan volgens het centrum over geluidsoverlast, pesterijen en ruzies over
een schutting, overhangende takken, rook van vuurkorven of stank. In Peel
en Maas wordt welzijnsorganisatie Vorkmeer ingeschakeld als bemiddelaar

bij een burenruzie.
Het is altijd goed om een onafhankelijk iemand in te schakelen als je
fikse ruzie hebt. Soms kom je er gewoon niet uit samen of wil de ander niet
praten. Verhuizen is natuurlijk ook geen oplossing. Misschien is de ruzie wel
sneller opgelost met hulp van een bemiddelaar die niet voor of tegen is.
Dan blijft de relatie met een beetje geluk ook goed.
Er is ook iets voor te zeggen om geen hulp in te schakelen bij een conflict.
De oplossing kan heel simpel zijn, dus waarom is een gesprek tussen allebei
niet voldoende? Of je hebt een koppige buur die een gesprek of oplossing
weigert, terwijl de overlast blijft. Dan heeft bemiddeling ook geen zin en is
het beter om ermee te leren leven of op zoek te gaan naar een ander huis.
Bij een burenruzie zou ik hulp inschakelen. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 34) > De gemeente moet Beringe Buiten financieel ondersteunen > eens 88% oneens 12%

VAKGARAGE
PEETEN BV

Onderhoud en
reparatie van
alle merken

APK

www.vakgaragepeetenbaarlo.nl

Garagedeuren
Kunststof kozijnen
Zonweringen

tel. 077 477 15 90

Molenstraat 18 | 5768 EC Meijel | T 077-4663920 | www.mathpeeters.nl

De ingezonden brieven, die worden gepubliceerd in alle media-uitingen van HALLO, bevatten maximaal 350 woorden en worden met naw-gegevens geplaatst. De redactie behoudt het recht om deze in te korten. Ook kan zij brieven weigeren die
te lang zijn, te laat binnenkomen, geen nieuwe feiten bevatten of een racistische en/of grievende inhoud hebben. Ook moet de brief zakelijk van toon zijn. Er worden geen bijdragen opgenomen die elders zijn aangeboden of die reageren op wat
in andere media wordt gesteld. De redactie neemt hier geen deel aan de discussie en de brievenrubriek kan niet als rectificatie-instrument worden gebruikt.

Ingezonden brief

Parkperikelen
Even iets rechtzetten naar aanleiding van het bericht over het park in
het centrum van Panningen in de HALLO van 23 augustus.
De rechtbank heeft onder
meer de volgende overwegingen
genoemd: “Uit hetgeen eiser (de
ondergetekende) in beroep heeft
aangevoerd, volgt dat hij zich verzet tegen veranderingen in het
park gelegen achter het gemeentehuis van verweerders gemeente
(de gemeente). Hij heeft met name
bezwaar tegen het vrijgeven van een
bouwkavel in het park, het aanleggen van parkeerplaatsen in het park
en de sloop van de in het park gelegen burgemeesterswoning.”
“Verweerder (de gemeente)
heeft het standpunt ingenomen
dat het raadsbesluit enkel interne
werking heeft en niet op (externe)
rechtsgevolgen is gericht, zodat geen

sprake is van een besluit in de zin van
artikel 1.3, eerste lid, van de Awb. Om
de activiteiten waar eiser zich tegen
verzet te mogen uitvoeren zijn (aanvullende) besluiten noodzakelijk en
daarvan is nog geen sprake. Tegen
de hier bedoelde besluiten, waaronder omgevingsvergunningen, staat
bezwaar en beroep open.”
“De rechtbank stelt allereerst vast
dat eiser geen gronden heeft ingediend die zien op de niet-ontvankelijk
verklaring van zijn bezwaar. Hetgeen
wel in de gronden is aangevoerd, valt
buiten de omvang van dit geding.
Op basis van het raadsbesluit zullen
er nog concrete handelingen verricht
moeten worden, voordat tot herinrichting van de omgeving van het Huis

van de Gemeente kan worden overgegaan. Die concrete handelingen zullen
gebaseerd (moeten) zijn op besluiten als bedoeld in artikel 1.3, eerste
lid, van de Awb waar wel bezwaar en
beroep open staat.”
In het eerste zin van het derde
blok van de letterlijke tekst lijkt een
fout te staan. “De rechtbank stelt
allereerst vast dat eiser geen gronden heeft ingediend die zien op de
niet-ontvankelijk verklaring van zijn
bezwaar.” Dit wordt nog aangekaart
bij de rechtbank. Voor alle duidelijkheid: Het park is aangelegd ver voordat de burgemeesterswoning werd
gebouwd. De burgemeesterswoning
werd niet in het park gebouw voor
zover bekend. In ons beroepsschrift
staat ook niet dat de burgemeesterswoning in het park zou staan. Ook
de inmiddels afgebroken woning van

de familie Hoeijmakers en gymzaal
stonden niet in het park.
Parkeren en het bouwen van
woningen in het park zal met alle
middelen worden aangevochten.
Over parkeren naast het park kan wel
gepraat worden. Zowel schriftelijk als
mondeling is gevraagd de grenzen
van het park aan te geven, zodat te
zien is welk deel park is. Ook voor de
percelen genoemd in de twee raadsbesluiten van 3 maart 1960 geldt dit.
Hier dient wel rekening gehouden
te worden met de later vastgelegde
Parklaan. Tot nu toe is hierover geen
ontvangstbevestiging ontvangen of
antwoord gekregen. En dit zijn niet
de enige vragen aan B&W en raadsleden waarop geen reactie is gekomen!
J.M.C. Kranen,
Parklaan, Panningen

Terwijl we dachten dat we
het ergste gehad hadden wat
betreft seksueel misbruik in de
kerk, werden we opnieuw
geschokt door het dramatische
misbruikschandaal in Amerika.
Waar kinderen en jongeren zich
veilig zouden moeten voelen bij
priesters van de kerk, is gebleken
dat daar vanaf 1950 meer dan
duizend kinderen misbruikt zijn.
Ook blijkt nu weer dat veel
bisschoppen niet of verhullend
hebben opgetreden.
De reactie van het Vaticaan
begint met de woorden
‘Schaamte en verdriet’. Zo voel ik
me ook als priester van diezelfde
kerk. Maar ook kwaad. Misbruik
komt helaas overal voor, maar als
het ergens niet mag, dan is het
wel in de kerk, waar de oprechte
liefde wordt verkondigd. Mensen
die de kerk lief is, zijn geschokt
door dit medianieuws. Het doet
pijn. Maar als er een beerput is,
moet die open en geleegd.
Het kwaad moet aan het licht
komen en waar mogelijk gestraft
en de slachtoffers verdienen
erkenning, opdat pijn wordt
verzacht.
Maar er moet ook gesaneerd
worden ter voorkoming! Zoals
goede selectie en vorming van
priesters en meer leken, mannen
en vrouwen, in het bestuur van
de kerk. Mensen mogen van hun
bisschoppen en priesters openheid en mededogen verwachten
en vooral betrouwbaarheid.
Maar bisschoppen die kindermisbruik in de doofpot stoppen, om
de eer van de kerk te redden en
daders te sparen, en tegelijk wel
streng homo’s en gescheidenen
van de communie afhouden is
toch onvoorstelbaar!
Met velen vraag ik
me af: bestaat bij de
kerkleiding niet veel
krampachtigheid rond
gezonde seksualiteit?
Staan ze niet te ver af
van het leven van de
gewone mensen?
Moet het verplichte
celibaat nog vastgehouden worden? Wie gaat
ons voor op nieuwe
wegen? Ik hoop op Paus
Franciscus. Mooie woorden zijn genoeg gesproken. Ook door hem.
We wachten op de daden.
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Augustus en september 2018

Aangepaste dienstverlening
De balies Burgerzaken zijn op vrijdag 31 augustus en vrijdag 7 september tot 13.00 uur
geopend.

World Cleanup Day Peel en Maas
Tijdens World Cleanup Day (wereldopschoondag) gaan miljoenen mensen wereldwijd de
strijd aan tegen zwerfafval. Het is de grootste wereldwijde burgeractie ooit. Ook binnen
Peel en Maas heeft een groep vrijwilligers de krachten gebundeld om hier aan mee te doen.

• Spoedaanvragen voor persoonsdocumenten (paspoort, ID-kaart en rijbewijs),
verklaringen en uittreksels en aangifte van geboorte of overlijden zijn mogelijk tot
13.00 uur.
• Aangevraagde persoonsdocumenten (paspoort, ID-kaart en rijbewijs) kunt u afhalen tot
17.00 uur.
Fotograaf
De fotograaf is op deze vrijdagen in het Huis van de Gemeente aanwezig tot 13.00 uur.
Bibliotheek
De bibliotheek is normaal geopend van 08.30 uur tot 17.00 uur.

30 en 31 augustus

Opruimactie studentenroeivereniging Saurus
Op donderdag 30 en vrijdag 31 augustus gaan 150 nieuwe leden van de
Maastrichtse Studenten Roeivereniging (MSRV) Saurus in Peel en Maas opruim- en
schoonmaakwerkzaamheden uitvoeren.
Deze opruimactie wordt begeleid door onze eigen buitendienst. Net als vorig jaar gaan de
studenten op de fiets naar de verschillende dorpen en steken daar vanaf 10 uur de handen
uit de mouwen. Wij juichen dit initiatief van Saurus toe: wij kunnen in twee dagen tijd met
150 studenten veel werk verzetten en de vereniging levert een mooie maatschappelijke
bijdrage.

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

Taxus snoeien?
Doe het voor 7 september!
De einddatum van de Taxus Taxi is bekend. Heeft u nog plannen om uw taxushaag te
snoeien? Doe dit dan vóór 7 september. Na september daalt het gehalte werkzame stof en
is het niet meer geschikt.
Heeft u minimaal 1 kruiwagen taxus-snoeiafval dan haalt de Taxus Taxi het gratis bij u op.
Ook zijn er speciale gratis zakken voot het snoeiafval verkrijgbaar bij de afhaalpunten.
Strijd tegen kanker
De taxusnaalden bevatten dé basis grondstof voor chemotherapieën.
Daarom is het belangrijk
dat er zoveel mogelijk
snoeisel wordt
ingezameld. Op www.
taxustaxi.nl leest u meer
informatie en aan welke
voorwaarden het snoeisel
moet voldoen.
Aanmelden
Het taxussnoeisel
aanmelden kan nog
tot en met donderdag
6 september via www.
taxustaxi.nl of telefonisch
via (085) 489 63 50.

De gemeente Peel en Maas steunt dit initiatief van harte. Gezamenlijk werken zij er naartoe
om zowel de dorpskernen als de buiten- en natuurgebieden schoon te maken (én te houden)
van zwerfafval. Deze actie vindt plaats op zaterdag 15 september 2018 van 9:00 tot 12:00 uur.
Verzameld wordt bij sportcafé Thoes (sporthal), Piushof 137, Panningen.
Aanmelden Word Cleanup Day
U kunt zich aanmelden door een bericht
te sturen naar peelenmaasschoon@
gmail.com .
Meer informatie is te vinden op facebook
“Peel en Maas schoon”.
We hopen op een grote opkomst bij de
World Cleanup Day 2018!

Intrekken toestemming tot
exploitatie op eigenverzoek
Gastouderbureau Pinkelotje
Op 17 augustus heeft gastouderbureau Pinkelotje een verzoek ingediend tot intrekking van
de toestemming tot exploitatie. Het college van burgemeester en wethouders heeft op grond
van artikel 1.47 Wko besloten om met ingang van 23 augustus 2018 de toestemming voor de
exploitatie van gastouderbureau Pinkelotje op het adres Heideweg 31 te Maasbree in te trekken.

Veteranendag 2018
Zaterdag 22 september 2018 vindt onze traditionele Lokale Veteranendag
in Peel en Maas plaats.
Oproep
Wij hebben van het Veteraneninstituut een lijst met geregistreerde veteranen
in de gemeente Peel en Maas ontvangen. Deze veteranen hebben een
persoonlijke uitnodiging ontvangen. Wij weten dat er in onze gemeente ook
vele veteranen zijn, die niet zijn geregistreerd bij het Veteraneninstituut,
ook u bent samen met uw partner of introduce van harte welkom. Heeft u als
jonge veteraan kinderen, die zijn ook van harte welkom.
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Graag doorgeven met hoeveel personen u aanwezig bent en of u uw kinderen meebrengt.
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Zijn uw gegevens in de
gemeentegids nog actueel?
Uitgever Akse Media is gestart met het actualiseren van de redactionele adressen voor de
gemeentegids 2019 van Peel en Maas.
Staat u nog niet in de gemeentegids?
U moet uw organisatie of vereniging zelf aanmelden voor eventuele plaatsing in het
adressengedeelte.

Kermis Meijel 1 t/m 4 september
Zaterdag 1 september 16.00 uur
opening kermis door wethouder en na de opening
“penningen strooien”
Zondag 2 september 15.00 uur tot 17.00 uur
gratis schminken voor de kinderen op het kermisterrein
Dinsdag 4 september vanaf 16.00 uur
Meet & greet met de Incredibles

Wij wensen u fijne kermisdagen!

Hoe moet ik mutaties of aanmeldingen doorgeven?
U kunt ook zelf op de volgende manieren reageren:
• per e-mail: redactie@aksemedia.nl (o.v.v. Gemeentegids Peel en Maas);
• telefonisch: 0223-67 30 10 (redactie Akse Media);
• schriftelijk: Akse Media (t.a.v. Gemeentegids Peel en Maas) Postbus 6033,
1780 KA Den Helder
• of stuur de bon in die achterin de gemeentegids staat.
U kunt uw wijzigingen en/of aanmeldingen voor het adressengedeelte aan de redactie
doorgegeven tot uiterlijk 7 september 2018.

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

info@peelenmaas.nl
06 - 12 36 09 04

www.peelenmaas.nl

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.

Aandacht voor criminaliteit in Peel en Maas
Tijdens de raadsvergadering van 19 juni is op initiatief van het CDA
samen met onze coalitiepartners een motie ingebracht in het kader van
de toenemende criminaliteit in het buitengebied. De motie werd unaniem aangenomen door de gehele gemeenteraad, een duidelijk signaal
aan Den Haag.
De raad heeft een brief naar de
minister van Justitie en Veiligheid
gestuurd en duidelijk aangegeven
dat de raad teleurgesteld is in het
geringe aantal extra agenten die
Limburg erbij krijgt, terwijl de georganiseerde criminaliteit in Limburg

sterk toeneemt. Ook heeft de raad
gevraagd of de minister het besluit wil
heroverwegen. Daarnaast hebben we
alle Limburgse gemeenten gevraagd
een vergelijkbare brief te sturen naar
de minister. Wij vinden echter dat je als
gemeente ook zelf moet kijken welke

middelen je ter beschikking hebt om
de veiligheid van burgers te optimaliseren. In het najaar voeren we de
begrotingsbesprekingen. Het thema
veiligheid brengen we dan als CDAfractie wederom krachtig naar voren.
Veiligheid is een prominent punt in het
CDA-verkiezingsprogramma en een
belangrijk speerpunt in het coalitieakkoord. Daarom hebben we schriftelijke vragen ingediend bij ons college.
Zo willen we weten of het college
weet dat de inbraakcijfers van Kessel

en Maasbree (respectievelijk 76 en
134 in de laatste 5 jaar) relatief hoger
zijn dan die van enkele andere kernen
(Panningen 45, Helden 76 en Baarlo 78)
en hoger zijn dan het landelijk gemiddelde. Ook willen we meer weten over
de oorzaken. Daarnaast willen we meer
informatie over de almaar toenemende
diefstal bij onze boeren en tuinders.
Ook dit is onacceptabel. Lees al onze
vragen op onze website.
Roel Boots en Hans Vaessen,
raadsleden CDA Peel en Maas

Aandacht en begrip voor diversiteit
De VVD-fractie is blij met de toezegging van het college dat er dit jaar In De Limburger van maandag 27
in de Week van het Respect (5 tot en met 11 november) aandacht
augustus noemt burgemeester
besteed gaat worden aan seksuele diversiteit.
Scholten van Venlo het uitsluiten van
minderheden ‘dom’ en in strijd met
de grondwet. Daar sluiten wij ons
Steeds meer zorgtaken zijn de
(lesbische vrouwen, homoseksuele
volledig bij aan. Uit onderzoek van
afgelopen jaren naar de gemeente
mannen, biseksuele personen en
het Sociaal en Cultureel Planbureau
overgeheveld en daardoor staat
transgenders) en daar moet wat de
(2018) blijkt zelfs dat zelfdodingen
regelmatig het welzijn van
VVD betreft verandering in komen.
4,5 keer vaker voorkomen onder LHBverschillende, al dan niet kwetsbare,
Nederland is ogenschijnlijk een
groepen op de agenda. Toch heb
tolerant land, maar negatieve reacties, jongeren en maar liefst 21 procent van
ik als raadslid de afgelopen 4,5
mishandelingen en alle psychologische de transgenders deed wel eens een
zelfmoordpoging. Dat gaat ons aan
jaar niet één stuk gelezen waarin
gevolgen van dien komen in onze
het hart, want ook in Peel en Maas
beleid is opgenomen voor LHBT’ers
ogen nog steeds veel te vaak voor.

worstelen mensen met hun identiteit.
Zo hebben er de afgelopen vier jaar
maar liefst acht geslachtswijzigingen
plaatsgevonden in onze gemeente.
Door middel van aandacht voor
het onderwerp willen we er verder
aan werken dat iedereen zich thuis
én veilig voelt in onze gemeente.
Begrip en begrepen worden, ieders
inspanning kan hier een bijdrage aan
leveren!
Teun Heldens,
gemeenteraadslid VVD
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aan
Denise van de Pas

Dromers
Is het je ooit opgevallen
dat dromen lijken weg te
vagen naar de achtergrond
wanneer je ouder wordt? Dat
jonge kinderen de wildste
dromen hebben, maar dat
niemand hen vertelt dat ze
niet echt een superheld kunnen worden?

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Denise van de Pas
12 jaar
Kessel
het Bouwens

Wat is je favoriete hobby?
Volleybal en dansen. Ik doe het beide
al sinds ik 6 jaar ben. Ik dans bij KSV
en train elke vrijdag. Een paar keer per
jaar hebben we dan een kampioenschap en optredens voor het dansen. Ook volleybal ik in niveau 6 bij
VC Kessel. Elke dinsdag en om de week
op zaterdag trainen we met het team.
Als je iets aan jezelf zou kunnen
veranderen, wat zou dat dan zijn?
Mijn gebit, omdat mijn tanden vrij
scheef staan. Gelukkig komt dat wel
goed, want ik krijg binnenkort een
beugel.
Hoe ziet jouw droomhuis eruit?
Een villa met zwembad aan de Maas
in Kessel. Of anders misschien een vrijstaand huis in Kessel met een mooie
tuin. Ik zou wel graag in Kessel willen blijven wonen, omdat ik dan altijd
dichtbij mijn familie en vrienden in de
buurt ben.

Wie inspireert jou het meest?
Ik heb niet echt iemand die me inspireert. Ik volg normaal gesproken
gewoon mijn gevoel.
Wat is je favoriete drankje?
In de zomer drink ik graag een zelfgemaakte milkshake met banaan,
vanille-ijs en melk. En in de winter
thee, en dan het liefst rooibos.
Wat is het meest romantische wat
iemand voor je zou kunnen doen?
Mij meenemen naar een onbewoond
eiland en me daar ten huwelijk vragen. Maar dat mag vanwege mijn
leeftijd nog wel even wachten natuurlijk.
Wat doe je elke ochtend als je
wakker wordt?
Even wat koud water in mijn gezicht
gooien. Den ben ik meteen goed wakker, want ik wil natuurlijk niet dat ik
ergens tegen aan loop door mijn slaperigheid.
Wat is je droombaan?
Ik zou wel graag dokter willen worden. Maar chirurg wil ik dan weer niet
worden, want ik vind het een beetje
een gek idee om in het lichaam van

iemand anders te snijden. Het lijkt me
leuk om huisarts te worden, omdat ik
dan anderen kan helpen.
Als je de loterij zou winnen, wat zou
je dan met het geld doen?
Ik zou een gedeelte van het loterijgeld
aan dakloze mensen geven, een ander
gedeelte zou ik sparen voor later en
met de rest weet ik niet wat ik zou
doen.
Wat verwacht je van de middelbare
school?
Ik heb niet echt verwachtingen. Ik zie
wel hoe het gaat. Ik heb er wel veel
zin in. Ik hoop wel dat ik mijn vriendinnen van nu van de basisschool niet
verlies, maar ik heb er vertrouwen in
dat dat niet zal gebeuren.
Heb je een verborgen talent?
Dat weet ik eigenlijk helemaal niet.
Dat zit denk ik nog ergens goed verborgen.
Wat deed je vroeger veel, wat je nu
nooit meer zou doen?
Als ik vroeger boos was, maakte ik
nog wel eens iets kapot vanwege de
woede. Dat zou ik nu echt nooit meer
doen.

Als je een wens had waarvan je wist
dat die zou uitkomen, wat zou je
dan wensen?
Dan zou ik wensen dat er nooit
meer oorlog zou zijn. Ik haat oorlog.
Je bereikt er niets mee en ik hoop echt
dat het ooit helemaal stopt.
Als je een ervaring nog eens mee
zou kunnen maken, welke zou dat
dan zijn?
Toen we in Portugal op vakantie
waren, hebben we een jeepsafari
gedaan. Dat zou ik graag nog eens
willen doen. Ik vond het leuk om over
alle hobbels op de weg te rijden en de
omgeving waar we doorheen reden,
was erg mooi. Dubbel plezier dus.
Als je een ding voor je ouders terug
zou kunnen doen, wat zou dat dan
zijn?
Hun wensen vervullen. Ze doen veel
voor me en zorgen heel goed voor
me. Mijn vader wil bijvoorbeeld graag
een keer parachutespringen en mijn
ouders zouden nog wel een keer
naar het Portugese eiland Madeira op
vakantie willen gaan. Zo’n soort dingen zou ik dan voor ze willen regelen.

Ongeveer de helft van de
meisjes uit mijn klassen toen ik
klein was, wou dierenarts
worden of met dolfijnen gaan
werken. Ik denk niet dat veel
mensen hen ooit hebben verteld dat ze geen dolfijnen
trainers zouden worden en ik
vind het goed dat dit niet
gebeurt, want zelf vind ik het
belangrijk dat jonge kinderen
tijd hebben om hun fantasie te
ontwikkelen. De andere helft
van de meisjes had volledig
onrealistische dromen. Zo wou
ik bijvoorbeeld deel uitmaken
van animatieserie Winx. Zodra
kinderen tieners worden, vagen
dromen een beetje weg.
Iedereen droomt wel, maar er
zijn maar weinig mensen die
vertellen waar ze over dromen
en vaak is het zo dat diegenen
die wél over hun dromen vertellen, uitgelachen worden. Of ze
worden verteld dat het niet
realistisch is wat ze willen
bereiken. Ik weet niet precies
wat ik hiervan moet vinden,
want het kan helpen voor
wanneer de zogenaamde ‘echte
wereld’ harder is. Dromers
zullen dan weten hoe ze om
moeten gaan met teleurstelling.
Maar aan de andere kant kan
het ook slecht zijn om dromen
af te keuren, omdat er dan
grote kans is dat dromen opgegeven worden. Naar mijn
mening wordt het leven dan
een stukje saaier, omdat je
praktischer na gaat denken en
niet echt meer denkt aan alle
kanten die je leven op kan
gaan. Ik denk dat veel mensen
die te horen hebben gegeven
dat hun dromen nooit uit gaan
komen, hun dromen op hebben
gegeven. Ik hoop dat in de
toekomst minder mensen hun
dromen op gaan geven. Renée
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Open dag jubilerende Baarlose Trial Club

Wethouder Hermans op
de trialmotor
De Baarlose Trial Club (BTC) vierde in het weekend van zaterdag 25 en zondag 26 augustus haar veertigjarig
jubileum met een clubwedstrijd en een open dag. Daar was ook wethouder en loco-burgemeester Wim Hermans
aanwezig, die zelf een rondje op een trialmotor maakte.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallopeelenmaas.nl

Zwaluwtil geplaatst
in Baarlo
Aan de Bongardweide in Baarlo is onlangs een zwaluwtil geplaatst.
IVN Baarlo-Maasbree zorgde voor de realisatie van het vogelbouwwerk.
De natuurvereniging hoopt dat er volgend voorjaar huiszwaluwen hun
intrek gaan nemen in de til.
Het jaar 2018 is door Sovon en
Vogelbescherming uitgeroepen tot
Jaar van de Huiszwaluw. IVN BaarloMaasbree heeft het jaar aangegrepen om iets speciaals voor de vogel te
betekenen. Zo ontstond het idee van
een zwaluwtil. De til staat in de hertenweide van de familie Colbers aan
de Bongardweide. “In deze omgeving
zijn al veel huiszwaluwen te vinden. Ze
foerageren in de buurt van Soeterbeek

waar de Kwistbeek er voor zorgt dat
ze in het voorjaar ook modder vinden voor hun nesten”, aldus het IVN.
De zwaluwtil is 120 centimeter in doorsnede, staat op een paal van 6 meter
hoogte en er zijn al 12 nestkommetjes op aangebracht. IVN BaarloMaasbree heeft voor de realisatie van
het p
 roject een financiële bijdrage
ontvangen vanuit het Groenplatform
van Gemeente Peel en Maas.

Kermismatinee van
KBO Meijel
KBO Meijel houdt op maandag 3 september het jaarlijkse kermismatinee. Iedereen is welkom bij het muzikaal samenzijn in gemeenschapshuis D’n Binger tijdens de kermis in Meijel.
Niet alleen KBO-leden, maar
iedereen is welkom bij de middag
die inmiddels traditie is geworden
bij de ouderenvereniging van Meijel.
De muziek wordt verzorgd door
The Sunshine Boys. Het duo bestaat

uit Hans Leijten en John Verbeek
uit Boekel en speelt allerlei soorten
muziek. De zaal van gemeenschapshuis D’n Binger is geopend vanaf
13.00 uur en het matinee gaat om
14.00 uur van start.

Open avond Jong
Nederland Maasbree
Jong Nederland Maasbree houdt op woensdag 5 september een
open avond. Kinderen kunnen bij de avond een uur lang kennismaken
met de activiteiten die bij de jeugdvereniging mogelijk zijn.
Jong Nederland is een vereniging
waar jongens en meisjes vanaf groep
4 iedere week bij elkaar komen om
onder meer spelletjes te doen, te
knutselen, te sporten en speurtochten te volgen. Naast de wekelijkse
bijeenkomsten gaan de groepen ook
twee keer per jaar een weekendje
weg. In de zomervakantie volgt nog

het zomerkamp van een week.
De open avond duurt van
18.30 tot 19.30 uur en vindt
plaats bij de blokhut van Jong
Nederland Maasbree. Neem voor
meer informatie contact op met
de vereniging via aspiranten@
jongnederlandmaasbree.nl of kijk op
www.jongnlmaasbree.nl

Wim Hermans op de trialmotor (Foto: John Lenders)
In 1978 werd de Baarlose club
opgericht en de eerste indoor wedstrijd gehouden in manege De Berkct
in Baarlo. De trialsport is een motorsporttak waarbij de bestuurder over
verschillende hindernissen moet
rijden, zonder de grond of hindernis
met de voet te raken of uit balans te

raken. Sinds 1981 is BTC gevestigd op
de huidige locatie op D’n Heyakker in
Maasbree, dat een voormalige vuilstortplaats is. Het trialterrein heeft
heuvels en dalen en houten en stenen
hindernissen. Om haar jubileum te
vieren, besloot de club een open dag
te organiseren om mensen kennis te

laten maken met de sport. Er waren
demonstraties van trialkampioenen Pieter Goertz en Randy Kerstjens
en bezoekers konden zelf op de
motor stappen. Ook wethouder Wim
Hermans uit Maasbree waagde zich
eraan en maakte, onder begeleiding,
een rondje op de motor.

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

BEZORGERS
HALLO PEEL EN MAAS
Garçon is per direct op zoek naar bezorgers voor een route in Baarlo en Kessel voor
het nieuwsblad HALLO Peel en Maas. Een baan met leuke bijverdiensten.
Werkzaamheden:
Elke donderdag een paar uurtjes beschikbaar zijn om het nieuwsblad te bezorgen.
Interesse of informatie?
Mail naar bezorgers@garcon.nl of bel 085 071 10 90.

Handelstraat 17 5961 PV Horst

www.ikzoekeencontainer.nl
tel. (077) 320 97 00
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Beugelclub Helden viert
85e verjaardag
Beugelclub HBC Helden viert dit seizoen haar 85e verjaardag. Mede om het jubileum kleur te geven, werd
het eigen clubgebouw ‘t Beugelhoës verbouwd en gemoderniseerd. Op zaterdag 1 september wordt het
opgeknapte gebouw gepresenteerd tijdens de openingsavond van het nieuwe beugelseizoen.

Het begon voor HBC Helden
allemaal op 22 augustus in 1933
aan de Baarloseweg te Helden. Bij
café Gabriel werd op die dag een
officiële beugelvereniging opgericht.
Meer dan zestig jaar bleef de club
beugelen in hetzelfde gebouw. In
1995 werd na veel overleg en veel
werk van de eigen leden een eigen
clublokaal gerealiseerd aan de
Kloosterstraat in Helden.
HBC floreerde, zo schrijft de
club zelf, en het ledenaantal bleef
gestaag groeien. “Het was en
is één van de toonaangevende
verenigingen binnen de Nederlandse

beugelbond”, aldus HBC. Het eerste
zestal is al jaren een vaste waarde
in de hoogste klasse en vrijwel ieder
jaar een van de kandidaten voor de
titel.
Het grote ledental had ook een
nadeel. Op oefenavonden was het
vaak druk en leden moesten vaak
lang wachten voordat ze de baan op
konden. Ook op competitieavonden
werd het vaak laat, doordat teams
op elkaar moesten wachten. Medio
2003 werd tijdens de jaarvergadering
door enkele leden het idee geopperd
voor de aanleg van een tweede baan
en het bestuur hakte in 2004 de

knoop door. Het clublokaal werd met
een extra baan uitgebreid.
Veertien jaar na de komst van
de tweede baan was het volgens de
vereniging weer nodig het gebouw
een opknapbeurt te geven. “Met
hulp van Frans Korsten werd gekozen
om rust in de uitstraling van het
gebouw te brengen en een ‘Dörper’
invloed qua kleurgebruik eraan te
geven”, aldus HBC. Het resultaat
wordt zaterdag 1 september aan
de leden gepresenteerd, tijdens de
openingsavond van het nieuwe
beugelseizoen 2018-2019. Een week
later start de competitie.

Meijel op schuttersfeest Ell
De Meijelse schutterij St. Nicolaas deed zondag 26 augustus mee aan het laatste schuttersfeest
van dit seizoen: het bondsschuttersfeest van schutterij Sint Sebastianus in Ell. Sint Nicolaas viel
daarbij in de prijzen. Zo mocht de vereniging de tweede prijs voor het mooiste geheel in ontvangst
nemen en de eerste plaats voor het beste defilé. Daarnaast kreeg St. Nicolaas de eerste prijs voor
beste houding, de vaandeldrager werd tweede, commandant eerste en tambour-maître eerste.
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Werken van ateliers Daelzicht

Samen actief

Urban SportExperience
in Panningen
Kinderen van 12 tot en met 18 jaar zijn op zaterdag 1 september welkom om gratis te komen sporten op
het Thyas complex in Panningen. Daar wordt door verschillende verenigingen en sportclubs de Urban
SportExperience gehouden.
De bedoeling van de sportieve
dag is om kinderen met verschillende achtergronden met elkaar te
laten sporten. Dat moet zorgen voor
meer begrip en respect voor elkaar
en leiden naar een actievere jeugd
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en daardoor een betere gezondheid.
“Door kinderen met verschillende achtergronden met elkaar te laten sporten, ontstaat op een heel natuurlijke
manier meer begrip voor elkaar en
betere relaties”, aldus de organisatie.

Sporten waar de kinderen kennis mee kunnen maken, zijn atletiek, mountainbiken, kickboksen,
urban dance en minivoetbal.
Inschrijven kan via de website
www.ppdlimburg.nl

Expositie met
keramiek en
schilderijen in Meijel
Bij zorgcentrum Sint Jozef Wonen en Zorg in Meijel is vanaf zaterdag
1 september een nieuwe expositie te zien. In de vitrines staan keramische
werken uitgestald en daarnaast zijn er 32 grote schilderijen te bewonderen die zijn gemaakt in het Panningse atelier van Daelzicht.

World Cleanup Day

Peel en Maas ruimt zwerf
afval op
De gemeente Peel en Maas ontdoen van zwerfafval, dat is het doel van de vrijwilligers van Peel en Maas
Schoon. Op zaterdag 15 september, World Cleanup Day, organiseert de groep haar eerste opruimactie.
De opruimactie wordt georganiseerd op World Cleanup Day,
de grootste jaarlijkse zwerfafval
opruimactie ter wereld. “Ook in
onze gemeente zijn er mensen die
zich inzetten om zwerfafval op te
ruimen”, aldus Rob Custers, één
van de vrijwilligers. “Natuurlijk is
de echte oplossing ervoor zorgen
dat niemand meer iets op straat
of in de natuur weggooit. Dat gaat
helaas nogal wat tijd kosten, want
daarvoor is een mentaliteitsveran-

dering nodig. Voorlopig moeten we
ermee leven dat er jaarlijks meer
dan 50 miljoen kilo zwerfafval in
Nederland is.”

Niks meer op straat
of in natuur gooien
Iedereen die wil, kan meehelpen
met opruimen. “In plaats van je te
ergeren, kun je er ook iets aan doen”,
aldus vrijwilligster Kim Joosten, die
de Facebook-pagina Peel en Maas

Schoon opzette.
De eerste actie van Peel en
Maas Schoon begint zaterdag
15 september om 09.00 uur en
duurt tot 12.00 uur.
Aanmelden voor de opruimactie kan door een mail te sturen naar
peelenmaasschoon@gmail.com
Daarna stuurt de organisatie meer
details over de actie. De gemeente
ondersteunt het initiatief en zorgt
voor afvalgrijpers, handschoenen
en vuilniszakken.

Vijf routes

Septemberwandeling in Baarlo
Stichting Wandelen in Baarlo organiseert op zondag 2 september haar veertiende wandelevenement,
namelijk de Septemberwandeling. Vanuit de startlocatie bij het bedrijf Grondverzet-Machineverhuur Baarlo
(GMB) B.V. zijn vijf afwisselende routes van 5 tot 25 kilometer uitgezet.
De lange routes voeren eerst
door het rijke bosgebied aan de
zuidwestkant van Baarlo, om dan via
landelijk gebied naar Maasbree te
gaan. Vanaf de pauzelocatie gaan de
wandelaars verder door de buitengebieden van Maasbree, waar ze
kunnen genieten van de natuurlijke
omgeving. Na een rust op dezelfde
pauzeplaats wordt het laatste deel
van de route teruggelopen naar
Baarlo. Landbouwgebieden, bossen

en moerasland wisselen elkaar af. Na
de derde pauzeplaats loopt men door
Baarlose buurtschappen met rustieke
weggetjes terug naar de startlocatie.
Ook de route van 10 kilometer
volgt grotendeels de natuurgebieden naar de grote pauzelocatie in
Maasbree en weer terug naar Baarlo
over landelijke paden. De kortste
route blijft in Baarlo en combineert
de buurtschappen in het buitengebied
van Baarlo met de historische dorps-

kern waar een wasplaats, watermolen en een kasteel met parkbos
te zien zijn. Onderweg is er bij alle
routes volop gelegenheid om even
te gaan zitten en te genieten van de
omgeving.
Alle wandelroutes starten om
07.30 uur bij startlocatie GMB B.V.
gelegen aan Pratwinkel 5 in Baarlo.
Neem voor meer informatie contact
op met Piet van Cauwenberghe via
06 40 20 00 60 of via 077 477 12 19.

Week van de Alfabetisering
in Panningse bieb
Bibliotheek Panningen doet van maandag 3 tot en met zondag 9 september mee aan de Week van de
Alfabetisering. Zo is er een bijeenkomst over de computerprogramma’s van Klik&Tik en de cursus Omgaan met
je Digid en een taalcafé.
“In Nederland zijn 2,5 miljoen
volwassenen laaggeletterd”, schrijft
organisator van de Week van de
Alfabetisering Stichting Lezen &
Schrijven op haar website. “Zij lopen
tegen een heleboel problemen aan.
Denk aan solliciteren. Een bijsluiter
lezen. Geldzaken bijhouden. Maar
ook een kind voorlezen. Dat heeft
grote gevolgen op het gebied van

geld, werk, gezondheid en gezinsleven. Hoe meer mensen ervan af
weten, hoe meer we (samen) kunnen
doen.”

Liedjeskast
In Panningen wordt een aantal
activiteiten georganiseerd in verband met de alfabetiseringsweek. Op
maandag 3 september vertelt Maria

Verhaegh tussen 13.30 en 14.30 uur
over de computerprogramma’s van
Klik&Tik en de cursus omgaan met
je Digid. Op donderdag 6 september
vindt het Taalcafé plaats en is het
mogelijk kennis te maken met de
Liedjeskast door middel van een quiz
die gespeeld wordt. De Liedjeskast
is een muzikaal programma over de
taalregels.

Eén van de schilderijen van Daelzicht
die op de expositie te zien zijn (Marco Smits)
Mariet Stals-Brunenberg uit
Weert is de kunstenares die diverse
keramische werken exposeert in
Meijel.

In binnentuin van
Sint Jozef
Aan de wanden van de drie etages
van de binnentuin bij Sint Jozef zijn
schilderwerken te bezichtigen die bij
Atelier Oet de Verf zijn gemaakt door

kunstenaars van Daelzicht. Hier maken
mensen met een verstandelijke
beperking eigen creaties, waaronder
schilderijen.
De nieuwe expositie wordt om
14.00 uur geopend. De werken zijn tot
en met zondag 25 november dagelijks
te bezichtigen bij Sint Jozef Wonen
en Zorg. Kijk voor meer informatie
en voor de openingstijden van
het zorgcentrum op
www.sintjozefwonenenzorg.nl

Door scholen geleend

Ontdeklab ontvangt
twee themakistjes
Ontdeklab Peel en Maas heeft onlangs twee themakistjes ontvangen.
De Rabobank schonk twee ‘Ontdekkisten Geld’ aan het initiatief.
Het Ontdeklab werd twee jaar geleden opgericht, enthousiasmeert jongeren voor techniek en maakt daarnaast een schakeling tussen onderwijs en
lokale bedrijfsleven.
Het Ontdeklab is gevestigd aan de
achterkant van het Bouwens. Kinderen
in de leeftijd van 7 tot en met 12 jaar
komen onder schooltijd naar het
Ontdeklab om kennis te maken met
allerlei vormen van techniek.

Houtbewerking,
solderen en proefjes
“Daarbij kan men denken aan
houtbewerking, programmeren,
solderen, het uitvoeren van
proefjes enzovoorts”, aldus het
lab. “Het belangrijkste voordeel
van buitenschools leren is dat het
leren levensecht en realistisch is, de
maatschappij wordt meer en meer bij

de schoolwereld betrokken. Het is voor
de leerlingen een mooie aanvulling
van het schoolse leren.”
Het Ontdeklab probeert
nadrukkelijk de verbinding
met basisscholen en het lokale
bedrijfsleven te zoeken. Dat gebeurt
door financiële ondersteuning, maar
ook door klassenbezoeken of door het
geven van gastlessen. De Rabobank
besloot het arrangement ontdekkisten
uit te breiden met twee themakisten
die de scholen via de website van het
lab kunnen lenen.
Kijk voor meer informatie
op www.ontdeklappeelenmaas.
nl of de Facebook-pagina
Ontdeklabpeelenmaas
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Baarlose en Tegelse Hofzangers

Figuranten gezocht

Toneelvereniging Meijel doet
‘Allo! Allo!’
Omdat het op 17 november 2019 precies 75 jaar geleden is dat Meijel werd bevrijd, brengt
toneelvereniging COM uit Meijel in maart en april het komische toneelstuk ‘Allo! Allo!’ op de planken.
De vereniging wil een mini-documentaire maken die tijdens de voorstelling wordt afgespeeld en is daarom
op zoek naar figuranten.
Het toneelstuk ‘Allo! Allo!’ is
gebaseerd op de gelijknamige
Engelse comedyserie uit de jaren 80
en 90 en wordt ten tonele gebracht
op 30 maart en 3, 5, 6, en 7 april
2019.
COM wil de bezoekers aan de
voorstelling straks ook een stukje

geschiedenis meegeven en laten zien
hoe de bevrijding er 75 jaar geleden
aan toe ging. Dat wil ze doen door
middel van een mini-documentaire die tijdens de voorstelling
wordt getoond als polygoonjournaal
in een scène die zich in de
bioscoop afspeelt.

De documentaire wordt op
zondag 21 oktober tussen 09.00 en
16.00 uur gefilmd op diverse historische en oude plaatsen in Meijel.
Wie het leuk lijkt om als figurant
op te treden, kan zich aanmelden
via info@toneel-meijel.nl Verdere
informatie volgt na opgave.

Géén zorgen...
Alles is geregeld!

Concert aan
Baarlose oever
De Baolderse Hofzengers geven zondag 2 september, samen met de
Tegelse Hofzangers, een concert. Dit doen ze ieder vanaf hun eigen oever
van de Maas, mits het windstil is. Anders wordt het concert gehouden op
het varend veer.
Ieder koor zingt vanaf de eigen
oever het andere koor toe. Bij toerbeurt zingen de Baarlose en Tegelse
zangers ieder hun eigen repertoire.
Wanneer het weer niet windstil is,
wordt er gezongen vanaf het varende
veer. Het ‘oeverconcert’ vindt plaats

om 15.00 uur en vindt plaats bij het
veer tussen Baarlo en Steyl. Na afloop
van het programma zingen beide
koren nog enkele evergreens bij restaurant Maes21 in Baarlo en bij ‘t
Vaerhoes in Steyl rond 16.00 uur. Bij
slecht weer gaat het concert niet door.

Tweede editie
voor dorpsfeest
Koningslust
Het Klusterfeest beleeft op zaterdag 1 september de tweede editie.
Het dorpsfeest van Koningslust vindt plaats in en rondom dorpshuis
De Sprunk en wordt georganiseerd door VCO Events. Het programma van
het dorpsevenement duurt de hele dag.
Het Klusterfeest heeft een concept
waarbij lokale verenigingen samenwerken door ieder een deel van het
feest te organiseren. “Dat viel vorig
jaar goed in de smaak, dus dat hebben
we doorgezet”, aldus de organisatie.
“De naam Klusterfeest heeft daardoor
een dubbele betekenis.”
‘s Middags begint het programma

met spellen voor de jeugd. Daaronder
valt onder andere een stormbaan en
een tafeltennis-clinic. Verder treedt
zangkoor Konzagro op tijdens de
activiteiten. In de avond zijn er
liveoptredens van Geiler Sound en
Echoes of Industry.
Kijk voor meer informatie op de
Facebook-pagina van VCO Events.

Eerste ruilbeurs
in vernieuwd
gemeenschapshuis
De Postzegel & Muntenvereniging Kessel mag op zondag 2 september
als allereerste vereniging gebruik maken van het volledig gerenoveerde
gemeenschapshuis in Kessel-Eik. De ruilbeurs van de vereniging start om
09.00 uur op de nieuwe vloer van de zaal.
Behalve postzegels en munten
is er een grote verscheidenheid aan
ruilobjecten, zoals ansichtkaarten,
suikerzakjes, bidprentjes en nog veel
meer. Er wordt door de organisatie
ook rekening gehouden met
iedereen die objecten heeft om te

Open avond
countrydansen

n
e
m
a
S
Beter
Huwelijk

(levens)Testament Samen wonen

Huis kopen

ruilen. Voor de ruilers zijn plaatsen
vrijgehouden die vrij te gebruiken
zijn. De beurs is geopend van 09.00
tot 12.00 uur.
Neem voor meer informatie
over tafelhuur contact op met
077 465 26 23 of kijk op www.pmvk.nl

De Country Dancers, die een wekelijkse dansavond in Baarlo en in
Maasbree organiseren, houden op maandag 3 september een open avond.
Geïnteresseerden kunnen de dansavond bezoeken vanaf 19.30 uur en
mogen meedoen met de les. De dansavond vindt plaats in jongerencentrum Sjiwa in Baarlo.

Eigen zaak

John F. Kennedylaan 6 • Panningen • 077 307 14 90 • www.samenbeternotarissen.nl

De Country Dancers doen
aan Country Line Dancing ofwel
countrydansen, een dansvorm
waarbij een groep mensen in een
rij of in rijen synchroon beweegt
op countrymuziek. Bij de country
dancegroep zijn alle deelnemers
40 jaar of ouder en naast de
inspanning, staat ontspanning
centraal bij de groep. Wekelijks
wordt er op maandagavond in Baarlo

gedanst en op de dinsdagavonden
vindt er een dansles in Maasbree
plaats. De groep beoefent met
name de oudere dansen en pas
als 95 procent van de groep een
dans goed kan dansen, wordt er
aan een nieuwe dans begonnen.
Kijk voor meer informatie over de
groep op www.countrymaasbree.
jouwweb.nl of neem contact op via
countrymaasbree@gmail.com
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Streekmuseum Bokshout van Jo Gijpmans

Van heiligen tot landbouwploegen in
Baarloos streekmuseum
Verspreid over vier schuurtjes heeft Jo Gijpmans een enorme hoeveelheid aan authentieke spullen verzameld. Zoveel zelfs dat de 69-jarige Jo besloot het geheel om te dopen tot streekmuseum Bokshout. In de collectie van de Baarlonaar is werkelijk van alles te vinden: van heiligenbeelden tot koekblikken en van een
lijkwagenlamp tot een ouderwetse kattekoppomp.

Op 17 juni werd de nieuwe uitkijktoren in het Maasdal bij Baarlo
geplaatst. Tegelijk met de opening
werd een wandelroute gerealiseerd
langs allerlei bezienswaardigheden in
en rondom Baarlo. Eén daarvan is
streekmuseum Bokshout. Al tien jaar
verzamelt Jo Gijpmans daar allerlei
spullen van vroeger. “Er is een bord
geplaatst aan de weg zodat mensen
weten dat hier een museum ligt”,
vertelt Jo. “Ik krijg de laatste tijd dan
ook meer aanvragen voor een rondleiding van toevallige passanten.
Hartstikke leuk!”
Jo geniet ervan om mensen rond
te leiden langs zijn collectie. Bij vrijwel elk ding heeft de Baarlonaar een
verhaal klaar. Waar het voor gebruikt
werd, van wie hij het gekregen heeft
en hoe oud het ongeveer is. Er zijn
maar twee criteria waar de spullen
zeker aan moeten voldoen: ze moeten minimaal 50 jaar oud zijn en ze
moeten uit de streek komen. “Het is
een museum over deze streek, dus
de spullen moeten hier ook vandaan
komen”, legt hij uit. “De spullen moeten oud zijn, omdat ik dan kan laten
zien hoe het vroeger er aan toe ging.
Hoe de mensen toen zaken oplosten
zonder de techniek en kennis die nu
beschikbaar is. De mensen waren vernuftig toen hoor.”

Bakkersfiets van
Haffmans Marij
De spullen van Jo zijn verdeeld over
vier schuurtjes. De eerste staat vol met
landbouwwerktuigen. Zo staat er een
oude, maar helemaal opgeknapte, tractor, een oude ploeg en een kattekop.
“Daar pompten ze vroeger de zeikkelder mee leeg”, legt Jo uit. In dezelfde
schuur staat ook nog een echt Baarloos
pareltje. “Dat is de bakkersfiets die
van de bakkerij van Haffmans Marij

is geweest”, wijst Jo. “Die is in 1966
gestopt en lag op de plek waar nu de
Rabobank ligt in Baarlo.”
Een schuurtje verder is de verzameling ‘van alles wat’ opgeslagen. Wanden vol met typemachines,
strijkijzers (eentje die zelfs nog op gas
werkte), gereedschap van vroeger,
weegschalen, fornuizen, naaimachines en ga zo maar door. “Deze stond
vroeger op een lijkwagen”, legt Jo uit
bij een zwarte ijzeren lamp met een
kaars er in. “Dat was nog in de tijd dat
de lijken met paard en wagen werden
vervoerd.”

Wens van
overleden vrouw
Iets verderop staat een zuurstofapparaat. Ingebouwd in een houten
kist deed het vroeger dienst in een
ambulance. “Die kan goed 100 jaar
oud zijn”, vertelt Jo. Vrijwel alles wat
in de schuur staat, kreeg Jo gratis
aangeboden. “Het spreekt zich toch
rond en als mensen dan iets op zolder
vinden als de ouders overleden zijn,
komen ze naar mij toe. Zo is de verzameling gegroeid.” Zo kreeg Jo ook het
gereedschap van één van de laatste
klompenmakers van Baarlo, de heer
Roeven. “Van de familie gekregen.
Geweldig toch?”
Een hok verder is in het voorste
gedeelte de werkplek van vrouw Door.
Zij repareert de kapotte beelden die
Jo binnenkrijgt. Zoals het Jezusbeeld
dat de Baarlonaar kreeg van streekmuseum De Moennik in Helden.
“Die viel helemaal kapot, maar wonderlijk genoeg bleven het hoofd en
de borst onbeschadigd. Dat beschouw
ik als een soort wonder”, vertelt Jo.
“Door heeft hem weer aan elkaar
gelijmd en die kan binnenkort naar
het hok met heiligenbeelden.”
Achter Doors werkplaats is een

kamer te vinden die van boven tot
onder volgestouwd is met blikken.
Blikken van sigaren, koffie, koekjes,
enzovoorts. “Deze verzameling is ooit
begonnen toen er een man naar mij
toekwam van wie de vrouw net was
overleden. Zij had 1.500 blikken verzameld en de man wilde graag dat ik
die over zou nemen.” De man stierf
zelf ook vrij snel daarna en toen kwamen de kinderen naar Jo. “Eén van de
wensen van de meneer was dat alles
naar hier kwam. De kinderen hebben
die wens gehonoreerd.” Door de jaren
heen groeide de collectie naar 4.000
blikken.

Het laatst hok is de lievelingsplek
van Jo. Het zelfgebouwde
schuurtje staat vol met honderden
heiligenbeelden in alle soorten en
maten. Het plafond is volgehangen
met Bijbelse taferelen en in een kast
aan de zijkant hangen de tunieken
van misdienaren en kazuifels
(priesterkleden). “Ik noem dit ook
wel ‘het kapelletje’. Ik ben gelovig
en ik kom hier graag in de avonduren
om mijn dag te overdenken”, vertelt
Jo. “Daar kan ik echt rustig van
worden.” In het ‘kapelletje’ staat
ook het pronkstuk van de collectie
van Jo: een houten beeld van Jezus.

“Dat vind ik zo mooi. Daar kan ik uren
naar kijken.”

Spullen niet te koop
Wat Jo zelf ook goed beseft, is dat
veel spullen een behoorlijke waarde
vertegenwoordigen. Als hij alles zou
verkopen, was hij een rijk man. “Er
komen wel eens mensen die bijvoorbeeld een oud fornuis willen kopen.
‘Zeg maar wat je ervoor wilt hebben’,
zeggen ze dan. Daar denk ik nog niet
eens over na. Ik heb bijna alles gekregen van mensen om hier tentoon te
stellen. Dan ga ik het toch zeker niet
verkopen?”

Streekmuseum Bokshout is vrij toegankelijk, mits Jo thuis is voor de rondleiding. Een afspraak maken met Jo kan
door te bellen naar 06 53 30 71 20 of een mail te sturen naar jo@gijpmans.nl Het streekmuseum is te vinden op de
Bokshout in Baarlo.
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WNF-ranger Niels in actie

Klaar voor de volgende bedreigde diersoort
Niels van de Berg (11) uit Helden zette zich de afgelopen twee jaar met volle overgave in voor de bedreigde
diersoorten. Als ranger van het Wereld Natuur Fonds (WNF) zamelde hij op allerlei manieren geld in voor de
bescherming van haaien en tijgers. Het dier van volgend jaar is nog niet bekend, maar Niels is al klaar om weer
aan de slag te gaan.

Niels werd lid van de rangerclub
van het WNF toen hij 7 jaar oud was.
Het eerste jaar sloeg hij de actie voor
de bedreigde diersoort (orang-oetan)
nog over, maar daarna moest alles

wijken. Of dat lukte? Twee jaar op rij
eindigde Niels in de top 5 van rangers die het meeste geld ophaalden
bij de actie. Voor de haaien wist Niels
823 euro op te halen en bij de tijger

stokte de teller bij 1.458 euro. Niels
zamelt het geld in om de bedreigde
dieren te helpen, maar toch ook wel
een klein beetje vanwege het inzamelen. “Ik vind alle acties verzinnen

en zoveel mogelijk geld binnenhalen
heel erg leuk”, vertelt hij. Hij verzon
samen met onder meer zijn ouders,
broertje Luuk, opa en oma en verschillende vriendjes en vriendinnetjes
allerlei manieren om het geld in te
zamelen. “Het eerste jaar ging ik langs
de deuren hier in de buurt om geld te
vragen, maar het werd steeds meer.”
Zo stond hij in de supermarkt, zamelde
hij statiegeldflessen in en afgelopen
jaar maakte hij, met wat hulp, zelfs
een escaperoom. Dankzij papa Ronald
en Stichting Cultuurpad kreeg de dierenliefhebber de beschikking over
een caravan. “Die hebben we geverfd
en we hebben allemaal raadsels en
puzzels over dieren gemaakt die de
mensen moesten oplossen”, vertelt
Niels, die hulp kreeg van verschillende bedrijven zoals Cultuurpad en
Limburgs Uitje. De escaperoom-caravan werd verhuurd aan scholen en
Niels mocht op de Koningsmarkt en De
Smaak van Peel en Maas staan. “We
hadden het Jeugdjournaal een mailtje gestuurd en die kwamen toen een
filmpje maken van ons. Dat was echt
vet.” Ook had Niels nog een spannend
moment bij ZooParc Overloon. “Ik had
daar gevraagd of ik een inzamelbus
mocht neerzetten voor de tijgers, maar
ze hadden al een andere actie lopen.

Toen mocht ik wel een keertje de tijgers mee komen voeren. Eén van de
tijgers sprong tegen de kooi aan toen
wij in het verblijf waren!” Gelukkig is
Niels helemaal fan van dieren en was
hij niet bang. Niet voor niks is Freek
Vonk zijn favoriete bioloog en zou hij
heel graag naar Zuid-Afrika gaan om
daar wilde dieren te spotten. “Ik wil
later bioloog of dierenverzorger worden.” Omdat Niels twee keer bij de top
5 van Nederland hoorde qua ingezameld geld, mocht hij ook twee jaar op
rij naar een VIP-dag in een dierentuin.
Tevens is hij twee keer naar de feestelijke onthulling van het totale eindbedrag geweest. Eén keer in Hilversum
en afgelopen keer in Amsterdam. “De
laatste keer mocht ik de cheque met
het totaalbedrag aan de baas van
het WNF in Nederland geven en ik
stond op het podium met acteur Niek
Roozen. Dat was heel leuk”, vertelt hij.
Voor volgend jaar is al een lijstje
van ideeën gemaakt. “Ik wil een
sponsorloop houden, ik doe mee aan
de Venloop om sponsorgeld te verzamelen, ik wil heitje voor een karweitje doen en ik wil een nieuwe
escaperoom maken. Ik weet nog niet
voor welk dier de actie volgend jaar
is, maar ik ga heel zeker weer meedoen!”

Natuurlijke materialen in je keuken

Ook binnen jouw budget een
landelijke keuken op maat

JUBILEUMAC TIE
Het hele jubileumjaar en
i.c.m. alle andere acties

KitchenAid
cadeau*
+ extra cadeau:
tijdelijk een
GRATIS vaatwasser**

*bij aankoop van een keuken. ** vraag naar de voorwaarden.

nuvakeukens.nl
Bezoek onze inspirerende keukenshowrooms in
Bergeijk | Deurne | Heerlen | Someren | Tilburg
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Jac Kranen maakt vijfdelige documentaire

De historie en gevoel van de Dörper Revue
De Dörper Revue beleeft in oktober de vijfde editie. Om de historie te laten zien en het gevoel van de revue
aan iedereen in Peel en Maas over te brengen, schakelde Omroep P&M Jac Kranen (69) in. De Heldenaar is al
vanaf jongs af aan betrokken bij de revues in zijn eigen dorp en laat in vijf delen van ongeveer een uur per stuk
zien wat de voorstellingen voor Helden betekenden en nog steeds betekenen.

“We vieren het lustrum”, zo begint
Jac Kranen, “maar eigenlijk bestaat de
revue al veel langer. Toen ik nog een
klein jongetje was, werden al voorstellingen gehouden door Heldense
coryfeeën als Wim Zeegers en Ton van

Soest. Wij als jonge mannetjes speelden zelf ook eigen revues, omdat we
dat in het dorp zagen. Ik weet nog
dat mijn moeder me een keer wakker
maakte om me mee te nemen naar
het tweede gedeelte van een revue.

Ik mocht bij mam op schoot zitten. Ik
herinner me weinig meer, behalve dat
er iemand met een mes in het hoofd
werd gestoken.”
Jac kan dus wel gezien worden als
iemand die veel van de historie van

de Dörper Revue weet. Hij stond zelfs
aan de basis van de herintroductie
van het Heldense fenomeen in 2002.
Fanfare St. Cecilia wilde eenmalig de
Dörper Revue terughalen vanwege het
honderdjarig jubileum van de muziekvereniging. “Maar wij hadden met de
Bretel Boys in ons 43-jarig bestaan al
gezegd dat wij ooit de revue nieuw
leven in wilden blazen”, vertelt Jac.
“Dus wij waren in het begin nog niet
enthousiast.”
De Bretel Boys werd opgericht
door Jac en drie vrienden. Ze kregen inspiratie voor de humoristische
zanggroep door de revues die ze in
hun jeugdjaren zagen. “Toen die in
de jaren 50 ophielden te bestaan,
zeiden we al tegen elkaar dat wij
het ooit opnieuw op zouden zetten.”
De Heldense fanfare en de mannen
van de Bretel Boys kwamen tot elkaar,
sloten een compromis en richtten
samen een comité op die een nieuwe
Dörper Revue op touw moest zetten.
Jac kwam in dat comité en schreef
mee aan de revue. Eigenlijk was het
eenmalig bedoeld, maar door het succes volgde er nog een tweede editie
in 2006, een derde in 2010 en een
vierde in 2014. “Elke keer was de zaal
van Palladio weer vol. In totaal deden

er honderden mensen mee en kwamen er duizenden kijken naar de voorstellingen die altijd raakvlakken met
Helden hadden”, vertelt Jac. “Uit de
revues ontsprongen ook weer nieuwe
dingen. Zo kwamen er toneelgroepjes,
evenementen, muziekverenigingen
en vriendschappen uit naar voren. Het
was en is een culturele voedingsbodem.”
Omroep P&M vroeg Jac om in vijf
documentaires van ongeveer een
uur het gevoel van de Dörper Revue
samen te vatten. “Ik wil alles er in
terug laten komen. Daarom heb ik
25 mensen geïnterviewd die bij één
van de revues meegedaan hebben en
ik heb alle vijf de revues, 2,5 uur per
stuk, van minuut tot minuut bekeken
om de stukjes eruit te pikken die ik
wilde gebruiken. Het was nogal een
werk, ik geef het je te doen.”
Toch slaagde Jac in zijn opzet en op
de dinsdagen 4, 11, 18 en 25 september en dinsdag 2 oktober komen de
mini-documentaires om 18.00 uur op
televisie bij Omroep P&M, waarna ze
de hele avond herhaald worden. Jac:
“Ik vond het geweldig om te maken.
De Dörper Revue is al sinds mijn jeugd
een passie van me en ik vind het heerlijk om er mee bezig te zijn.”

Dialekgroep Angers
geeft concert
De Kesselse Dialekgroep Angers geeft een concert tijdens de volgende editie van Den Soeten Inval in
Kasteel de Keverberg in Kessel op zondag 2 september. De zanggroep, die voorheen bekend was onder de
naam Vocalgroup How About Us, zingt uitsluitend Limburgstalige liedjes.

Dialekgroep Angers is een kleine,
enthousiaste gemengde zanggroep
onder leiding van dirigent René
Haustermans. De groep zingt zowel
a capella als met begeleiding van
een keyboard. Enkele bekende dialectnummers uit hun huidige repertoire zijn Mien Limburgs Landj en
Loewende Klokke van Frans Pollux,

Edere Daag van Fer Koolen, Veurjoar
van Frans Boermans en As ich aan
dich dink van Sjeng & the Gang. Verder
hebben ze een aantal bekende nummers voorzien van een eigen dialectvertaling. Zo wordt het nummer Colors
of the Wind, bekend van de Disneyfilm
Pocahontas, in het dialect gebracht als
Kleure van ut Leech.

Het concert vindt plaats op
zondag 2 september van 11.00 uur
tot 13.00 uur in Kasteel de Keverberg
in Kessel en er zijn zowel zit- als
staplaatsen beschikbaar. Kaarten
voor het concert zijn vooralsnog
enkel op de zondag zelf verkrijgbaar
en geven ook toegang tot het
volledige kasteel.
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Kerk Baarlo geopend
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Inloopcafé iPads en iPhones

Kick-off sportclub Pareja

Tijd: 09.30-11.00 uur
Organisatie: KBO Panningen
Locatie: gemeenschapshuis In Kepèl Panningen

Tijd: 15.00-17.00 uur
Organisatie: sportclub Pareja
Locatie: sporthal Piushof Panningen

Repair Café

Opening kermis Meijel

Tijd: 09.30-11.30 uur
Locatie: Oppe Koffie Meijel

Tijd: 16.00 uur
Locatie: centrum Meijel

Finale verbroederingstoernooi
beugelen

Tijd: 14.00-16.00 uur
Organisatie: kerkbestuur en VVV Baarlo
Loctie: kerk Baarlo

Volleybalspeeltuin (elke zaterdag)
Tijd: 10.30-11.30 uur
Organisatie: VC Olympia
Locatie: sporthal Piushof Panningen

Kennismaking kickboksen,
mountainbike, atletiek, minivoetbal en urban dance

ma
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Samen zingen

Tijd: vanaf 07.30 uur
Organisatie: Stichting Wandelen in Baarlo
Locatie: start bij GMB Pratwinkel 5, Baarlo

Tijd: 19.30-21.30 uur
Organisatie: KBO Panningen
Locatie: gemeenschapshuis In Kepèl Panningen

Keepersinstuif

Open avond countrydansen

Tijd: vanaf 09.00 uur
Organisatie: MVC’19 en Challenge Arena
Locatie: sportpark De 3-sprong Maasbree

Tijd: 19.30 uur
Organisatie: De Country Dancers
Locatie: jongerencentrum Sjiwa Baarlo

Ruilbeurs

Kick-off jubileumjaar Bevo Hc
met diverse acitiviteiten en
wedstrijd

Start expositie keramiek en
schilderijen Daelzicht
(t/m 25 november)

Kermismatinee met optreden
The Sunshine Boys

Septemberwandeling

Muziek onder de Toren met
Die Zwei Dörfer

Tijd: vanaf 14.00 uur
Organisatie: VCO Events
Locatie: dorpshuis De Sprunk Koningslust

Tijd: 13.30-14.30 uur
Locatie: bibliotheek Panningen

Tijd: 14.00 uur (zaal open 13.00 uur)
Organisatie: KBO Meijel
Locatie: gemeenschapshuis D’n Binger Meijel

Tijd: 09.00-12.00 uur
Organisatie: Postzegel & Muntenvereniging Kessel
Locatie: gemeenschapshuis Kessel-Eik

Dorpsfeest ‘t Klusterfeest met
spellenmiddag en optreden
Echoes of Industry

Tijd: hele dag
Locatie: centrum Meijel

Tijd: 19.00 uur
Organisatie: comité Dodenherdenking Kessel
Locatie: parochiekerk Kessel

Tijd: 10.30-17.30 uur
Organisatie: Urban SportExperience
Locatie: Thyas Complex Panningen

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

Kermis Meijel

Week van de Alfabetisering –
Instructie over Klik&Tik en
Omgaan met Digid

Ceremoniële heronthulling
gedenksteen Mobilisatie en aansluitend dankviering

Tijd: 10.00-12.30 uur
Organisatie: Stichting Repair Cafe Peel en Maas
Locatie: dorpscentrum Kerkeböske Helden

Tijd: 10.00-12.00 uur (inloop vanaf 09.30 uur)
Locatie: Oppe Koffie Meijel

Tijd: 15.00 uur
Organisatie: Baolderse Hofzengers en Tegelse
Hofzangers
Locatie: Maasoever bij veer in Baarlo

Tijd: start 15.00 uur, finale 20.00 uur
Organisatie: beugelclub De Flatsers
Locatie: beugelbaan Baarlo

Repair Café

Engels café - Engels spreken met
Lisette McDermott

Maasconcert Baolderse Hofzengers

Tijd: vanaf 10.00 uur
Organisatie: handbalvereniging Herpertz Bevo Hc
Locatie: sporthal De Heuf Panningen

Den Soeten Inval met
Dialekgroep Angers
Tijd: 11.00-13.00 uur
Locatie: Kasteel De Keverberg Kessel

Concert reünieorkest Limburgse
Jagers vanwege heronthulling
gedenksteen

Tijd: 14.00 uur
Locatie: Sint Jozef Wonen en Zorg Meijel

Tijd: 14.30 uur
Organisatie: comité Dodenherdenking Kessel
Locatie: parochiekerk Kessel

Open dag nieuwe gemeenschapshuis Kessel-Eik

Kermis Meijel met gratis schminken

Tijd: 14.00-17.00 uur
Locatie: gemeenschapshuis Kessel-Eik

Tijd: 15.00-17.00 uur
Locatie: centrum Meijel

di
04
09
wo
05
09

Kermis Meijel met meet&greet
‘incredibles’
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Week van de Alfabetisering Taalcafé en De Liedjeskastquiz

Tijd: vanaf 16.00 uur
Locatie: centrum Meijel

Bijeenkomst oudercontactgroep
Ietsje Anders
Tijd: 19.30-21.30 uur
Organisatie: Ietsje Anders Peel en Maas
Locatie: gemeenschapshuis In Kepèl Panningen

Tijd: 10.00-12.00 uur
Locatie: bibliotheek Panningen

Demonstratie walking football
Tijd: 20.00 uur
Organisatie: voetbalvereniging BEVO
Locatie: sportpark de Hookervenne Beringe

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

Beeldmateriaal en verhalen

Expositie rond sociale burgerinitiatieven
In een aantal plaatsen in Noord-Limburg is de komende maanden een expositie te zien waarin negen van
deze sociale coöperaties, oftewel burgerinitiatieven, centraal staan. In de gemeente Peel en Maas wordt deze
tentoonstelling op 7 september geopend in de bibliotheek in Panningen.
Burgers slaan steeds vaker de
handen ineen om de leefbaarheid
in hun buurt te vergroten en de
bestaanszekerheid veilig te stellen.
Zo ontstaan er burgerinitiatieven
die zich op sociale grondrechten
richten en naar nieuwe manieren van
samenwerken zoeken. De Sociale

Alliantie, een samenwerkingsverband
van enkele tientallen organisaties
die zich inzetten tegen armoede in
Nederland, heeft negen van deze
burgerinitiatieven rond sociale
grondrechten samengebracht in een
tentoonstelling met foto’s, filmpjes
en verhalen. De tentoonstelling

is de komende maanden te zien
in een aantal plaatsen in NoordLimburg, namelijk in Panningen,
Gennep, Horst, Venray en Venlo. De
expositie gebeurt in het kader van
het project Collectieve redzaamheid,
dat door de provincie Limburg wordt
ondersteund. De expositie wordt

tentoongesteld in lokale bibliotheken,
aangezien die een belangrijke rol
kunnen spelen bij het ondersteunen
en informeren van burgerinitiatieven.
Naast de expositie wordt op elke
expositieplaats een werkbijeenkomst
georganiseerd.

Kwaliteit van leven
Deze werkbijeenkomsten
gaan over de belofte van sociale
burgerinitiatieven om een

concrete bijdrage te leveren aan
meer kwaliteit van leven. De
eerste werkbijeenkomst wordt
gehouden op 12 september van
19.30 uur tot 21.30 uur in de
bibliotheek in Panningen en draait
om het thema ‘De opkomst van
burgerinitiatieven en de rol van het
welzijnswerk’.
Aanmelden voor deze
bijeenkomst kan via raf@
cooperatievevakschool.nl
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Vincentiusparochies
Parochie Beringe
Misintenties NL21 RABO 0141939583
El Jacobs-Sturme Peelstraat 39
T 077 307 17 88
s.jacobs39@ziggo.nl
Spreekuur
Iedere dinsdag van 10.30 tot
11.30 uur in de sacristie.
Kerkdiensten
Zondag 2 september
H. Mis. 09.30 – koor t.i.v. de zieken
van de parochie
Woensdag 5 september
H. Mis 09.00 uur in sacristie
Kledinginzameling Beringe
Op maandag 3 september is de
volgende inzameling van kleding,
schoenen, dekens, gordijnen en
knuffels vanaf 13.15-15.15 uur en
van 18.00-19.00 uur. Geen vervoer:
Bel dan 3076521 of 3072331 en alles
wordt opgehaald. B.V.D.
Overleden
Ben Theunissen, 74 jaar

Parochie Egchel
Misintenties NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
T 077 3079530

Cluster MKBE
Parochie Maasbree
Misintenties NL58RABO0131001973
Pastorie Dorpstraat 4 T 077 465 12 19
E par.aldegundismaasbree@hetnet.nl
W www.parochiemaasbree.nl
Kerkdiensten
Zondag 2 september
H. Mis: 11.00 uur - Zang Herenkoor
Lectoren: Mevr. Riky Jans – Mevr.
Maria Nabben
Intenties: Petronella Vaessen. Maria
Peeters en overl. familie PeetersHermans-Haenen. Overl. ouders
Gerardus van der Sterren en Klara
Fischer en zoon Piet. Jaardienst
Jan Hanrats. Louisa Verheijen (verjaardag) en Anna Verheijen. Overl.
ouders Pennings-Janssen, An, Truus
en Jac Pennings en overl. familie.
Zeswekendienst Mia van den

Kerkdiensten
Zondag 2 september
Geen H. Mis
Zondag 9 september
H. Mis 11.00 uur

Parochie Grashoek
Misintenties NL24 RABO 0141910526
A. Cruijsberg T 077 307 52 93
Spreekuur in kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
Zaterdag 1 september
H. Mis 19.00 uur t.i.v. Drien DrissenHeesen (jaardienst en verj),
Piet Drissen en alle overleden
familieleden

Parochie Helden
Misintenties NL61 RABO 0120795094
pastorie Rochusplein 3
T 077 3071488,
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur
donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
Zondag 2 september
H. Mis 10.00 uur – herenkoor t.i.v.
Leo Hendricks; Paul Verhees (b.g.v.
verj); Nico van der Horst en overl.
fam. van der Horst-Evers-Goldenbeld
(jaardienst)

Kerkhof-Smits en Toon van den
Kerkhof.
Vrijdag 7 september –
Eerste vrijdag van de maand
Vanaf 09.00 uur wordt de H.
Communie gebracht bij zieken en
ouderen.

Parochie Kessel
Gezinsbijdrage NL39RABO0125305311
Pastorie Dorpstraat 13 T
077 462 12 65
E lajverhaag@parochiekessel.nl
Kerkdiensten
Zaterdag 1 september
19.00 uur. Ceremonie heronthulling
gedenksteen mobilisatie 3-III-41RI
19.15 uur Plechtige Hoogmis in samenwerking met koper ensemble en koor.
Jaardienst en tevens vanwege de verjaardag van Jan van Kessel.
Jaardienst voor Willem Silvrants.
Maria Silvrants – Vestjens. Jo en

Vrijdag 7 september
De H. Communie wordt thuis gebracht
vanaf 09.00 uur.

Parochie Koningslust
Misintenties NL05 RABO 0120795132
A. van den Boer De Brentjes 81
T 077 465 36 81
Bij geen gehoor kunt u contact
opnemen met het parochiecentrum
in Panningen T 077 307 13 88
Kerkdiensten
Zaterdag 1 september
Geen H. Mis!
Zaterdag 8 september
Geen H. Mis
Zaterdag 15 september
H. Mis 17.30 uur

Parochie Meijel
Misintenties NL16 RABO 0133405613
Pastorie Kerkstraat 5
T 077 466 18 50
W www.parochiemeijel.nl
Spreekuur
maandag 19.30 tot 20.00 uur en
donderdag van 11.00 tot 12.00 uur
secr.kerkbestuurmeijel@
vodafonethuis.nl
Kerkdiensten
Donderdag 30 augustus
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen

Louis Silvrants. Jaardienst voor
Jan Croonenbroek en de fam.
Croonenbroek-Wetzels. Speciaal Mam,
Claar, Karel en Huub. Nelly Jacobs –
Schatorië vanwege de verjaardag.
Woensdag 5 september
9.00 uur. H.Mis voor de zieken van de
parochie.
Zaterdag 8 september
Maria geboorte. Patrones van de
parochie.
19.15 uur. Jaardienst voor Piet van
Knippenberg.
Mededelingen
In de kerk staat sinds twee weken het
mooie beeld van Pater Pio. De grote
heilige van deze tijd.
De kerk is voorlopig elke dag open
tot 17.00 uur om een kaarsje aan te
steken.

Parochie Baarlo
Misintenties NL31RABO0103903860

service 23

09.30-10.00 uur Stille Aanbidding
Zondag 2 september
H. Mis 11.00 uur met herenkoor t.i.v.
Ton Gielens, Harrie Gielens en Truus
Gielens-Maessen (jaardienst); Uit
Dankbaarheid
Maandag 3 september
18.30 uur Stille Aanbidding
19.00 uur Rozenkrans
Dinsdag 4 september
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen,
aansluitend koffiedrinken met
Kermisvlaaj.
Donderdag 6 september
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen
09.30-10.00 uur Stille Aanbidding

Zondag 2 september
H. Mis in het Missiehuis om 10.30 uur
Dinsdag 4 september
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Woensdag 5 september
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Donderdag 6 september
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Vrijdag 7 september
H. Mis 09.00 uur dagkapel
De ziekencommunie wordt thuisgebracht na de H. Mis

Parochie Panningen

www.vincentiusparochies.nl

Misintenties NL44 RABO 0141900660
Parochiecentrum Wilhelminastraat 14
T 077 307 13 88
info@parochiecentrumpanningen.nl
Open maandag- dinsdag- woensdag
en donderdag 09.00 tot 11.30 uur
Kerkdiensten
Donderdag 30 augustus
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Vrijdag 31 augustus
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Zaterdag 1 september
H. Mis 19.00 uur – Gemengd koor t.i.v.
al onze parochianen

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

Pastorie Markt 3 T 077 477 12 75
E kapelaan@parochiebaarlo.nl
W www.parochiebaarlo.nl
Kerkdiensten
Zaterdag 1 september
17.00 uur Gebedsdienst in
Verzorgingshuis Ter Borcht.
Zondag 2 september
9.30 uur H. Mis. Zang: Herenkoor.
Frans Houben v.w. verjaardag.
Donderdag 6 september
8.30 uur H. Mis.
Vrijdag 7 september
Vanaf 9.00 uur wordt de H. Communie
gebracht bij zieken en ouderen thuis.

Parochie Kessel-Eik
Misintenties NL41RABO0125300522
L. Timmermans T 077 462 16 78
Kerkdiensten
Zondag 2 september
9.30 uur. Voor de parochie.
Zondag 9 september

Misstipendium zon- en feestdagen
€ 25,00 | door de week € 10,00

9.30 uur Voor de levende en overleden leden van de fancy-fair.
Mededelingen
8 en 9 sept is de 68ste fancy-fair in
het geheel vernieuwde gemeenschapshuis.

Administrator (pastoor)
deken de Graaf Woutering
077 398 14 16
a.degraafwoutering@rkhorst.nl
Maasbree/Baarlo
kapelaan te Boekhorst
077 477 12 75
kapelaan@parochiebaarlo.nl
Kessel/Kessel-Eik
pastoor Verhaag
077 462 12 65 | 06 50 69 45 07
Kerkbestuur
secretaris Arno Houwen
077 462 17 50
houwenarno@gmail.com

Voorgelezen aan ouderen

Schrijfwedstrijd rond thema
‘Mijn straat’
Bibliotheek Panningen organiseert een schrijfwedstrijd in het kader van de Nationale Ouderendag. Tot
zondag 23 september kunnen verhalen en gedichten in het thema ‘Mijn straat’ worden ingestuurd. De winnende
schrijfsels worden uiteindelijk voorgelezen aan ouderen tijdens de Nationale Voorleeslunch op 5 oktober.
Tijdens de Nationale Voorleeslunch
gaan voorleesvrijwilligers van
de bieb voorlezen op diverse
dorpsdagvoorzieningen in Peel en
Maas vanwege Nationale Ouderendag.
Die dag worden de wensen van
duizenden ouderen in Nederland
vervuld. De winnende verhalen

worden door vrijwilligers, of door
de schrijvers zelf, voorgelezen
aan ouderen tijdens de Nationale
Voorleeslunch. In het Nationale
Voorleeslunchverhaal 2018 staat
het thema ‘Mijn straat’ centraal.
Het verhaal (van maximaal 1.500
woorden) of gedicht mag gaan over

uw huidige straat, of die van vroeger.
Het mag gaan over wat die straat voor
u betekend heeft of is een beschrijving
van dagelijkse gebeurtenissen of
taferelen. Het verhaal mailen kan
tot zondag 23 september naar
maria.verhaegh@
debibliotheekmaasenpeel.nl

De werkgever voor bouw
en technisch personeel
Energiestraat 2c • 5961 PT Horst • Tel. 077 398 00 66
info@werk-plek.nl • www.werk-plek.nl

ST
AUGU

AUGUSTUS

Tummers

OP=OP!

4K LED-TV / 49UJ635V

599,-

• 49 inch (123 cm) • Ultra HD
• Smart TV • Active HDR

-34%

O
H OK
O
R
ST

ZONDAG

IN

99,95

VAN

409,-

SEPTEMBER

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

• Energieklasse A+
• Inhoud: 194 liter
• Space+-lade

VRIESKAST
ZFU23403WA

-27%

297,-

SEPTEMBER

1 2

AG
DAG
ERD
TER
ZAT

77,-

VAN

-23%

• Actieradius: 9 meter • Zuigkrachtregeling
• Telescopische zuigbuis

STOFZUIGER / BSG6A110

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

• A+++ -10%
• 6 KG
• 1400 t/pm
• Koolborstelloze
motor met 10 jaar
garantie

WASMACHINE
WAN28090NL

397,-

VAN

L!
E
E
D
R
O
O
V
D
N
E
K
E
G
ON

497,-

-29%

NU!
R
E
E
IT
F
O
R
P
!
IE
T
C
E COLLE
W
U
IE
N
E
D
R
O
O
V
LEEG
N
E
T
E
O
M
N
E
N
IJ
Z
DE MAGA
VAN 699,-

!
G
IN
T
R
O
K
%
0
50%
3
L
E
TOT W

US

30 31

!
e
s
g
a
a
d
4
m
i
u
r
p
o

Tummers

AG
VRIJD

DONDERDAG

!

