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Met de benen
over de balk
Bij Stal Hendrix was het afgelopen week weer tijd voor Jumping Peel & Maas. Het grote paardensportevenement in Kessel kreeg te maken met verzengende hitte en
ernstige regenval, maar volgens de organisatie kwamen er ondanks de weersextremen genoeg mensen op het evenement af. Al van tevoren kondigde de organisatie aan
dat er op donderdag en vrijdag niet gesprongen zou worden vanwege de hitte. Er werd uitgeweken naar de avond- en ochtenduren. Op zaterdag leek regenval juist het
programma dwars te zitten, maar tijdens het hoofdnummer, de Grote Prijs van JPM, bleef het droog. Eric van der Vleuten wist de wedstrijd om de Grote Prijs op zijn naam
te schrijven. De ruiter uit Someren liet thuisrijder Oda Charlotte Lyngvaer van Stal Hendrix achter zich in de eindrangschikking. (Foto: Eva van de Adel)

Begeleiding van vrijwilligers

Dorpsvervoer start buddy-project in Grashoek
Stichting Dorpsvervoer Grashoek-Beringe-Koningslust begint op donderdag 1 augustus met een nieuw
buddy-project. Dat houdt in dat mensen die gebruikmaken van het dorpsvervoer ook een vrijwilliger kunnen
meekrijgen die hen helpt met bijvoorbeeld de boodschappen, een bezoek aan de huisarts of die hen gezelschap
houdt.
De busjes van Stichting
Dorpsvervoer Grashoek-BeringeKoningslust (GBK) brengen mensen uit de drie dorpen naar waar
zij maar ook heen willen binnen de
gemeente Peel en Maas. De vrijwillige chauffeurs komen de mensen
thuis ophalen en zetten ze ook weer
af als daar behoefte aan is. Dat alles
gebeurt tegen een zeer kleine vergoeding, waardoor subsidies nodig
zijn om het dorpsvervoer draaiende

te houden. “Het is dan ook bedoeld
om mensen die slecht ter been zijn
of niet zelf kunnen reizen te vervoeren”, vertelt bestuurslid en chauffeur
Frits Verlinden. “Niet voor jeugd op de
zaterdagavond en niet als concurrent
van Arriva.”
De vrijwillige chauffeurs stuitten echter op een probleem. Als zij de
mensen af hadden gezet, moesten ze
hen aan hun lot overlaten. “Ik had een
vrouw van 93 in de bus en die wilde

na het boodschappen doen nog graag
samen met mij een kop koffie gaan
drinken in een cafeetje”, vertelt Frits.
“Daar hielp ik de vrouw een drempeltje op. Ze gleed uit en viel. Ze raakte
niet gewond, maar ik vroeg me toen
later wel af wie nou verantwoordelijk
was op dat moment. Ik was alleen de
chauffeur, geen begeleider.”
Na het verhaal van Frits besloot
de dorpsvervoerstichting contact op te nemen met Stichting

Welzijnsbevordering Inwoners
Grashoek (WIG). Daarin werken onder
meer Dorpsoverleg Grashoek, ZijActief,
KBO Grashoek en de Zonnebloem
samen. “We vroegen hen of zij misschien vrijwilligers konden enthousiasmeren voor een buddy-project dat we
bedacht hadden”, vertelt Piet Geurts,
penningmeester van GBK. “Dat lukte.
We hebben nu zeven vrijwilligers
bereid gevonden die op afspraak mee
willen gaan met mensen die daar
behoefte aan hebben.”
Naast het verhaal wie er verantwoordelijk is, is het ook zo dat de
stichting het liefst de busjes zo veel
mogelijk ziet rijden. Piet: “Het is niet

de bedoeling dat een chauffeur gaat
helpen en dat het busje anderhalf uur
in Panningen stil blijft staan. Het kan
niet zo zijn dat iemand niet naar een
doktersafspraak kan omdat de bus
nog in bij de supermarkt staat. Met de
buddy’s kunnen de busjes blijven
rijden.” Het project wordt nu alleen
nog in Grashoek opgestart, maar de
bedoeling is dat nog zeker dit jaar ook
in Koningslust en Beringe hetzelfde
mogelijk is. “In Koningslust is al een
tijdelijke mogelijkheid en in Beringe
is het een en ander opgestart”, aldus
Piet en Frits.
Lees verder op pagina 03
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Nieuwe toren en kazematten krijgen uitzicht

Bomen maken plaats voor bevrijding
Met het kappen van bomen aan de Vossenberg op maandag 29 juli
bereidt Meijel zich voor op de viering van 75 jaar bevrijding. De bomen
maken plaats voor een nieuw te bouwen uitkijktoren en voor de schootsvelden van enkele kazematten.
Leden van de vrijwillige
brandweer in Meijel zijn door
Staatsbosbeheer gevraagd om de
bomen te kappen aan de Vossenberg
Voor Staatsbosbeheer is het een
besparing; voor de brandweer een
oefening.
“Het gaat hier vooral om bomen
die vanwege de veiligheid toch gekapt
moeten worden”, legt Jo Manders uit.
“De kleinere bomen halen we op een
later tijdstip met vrijwilligers weg.”
Jo is lid van het netwerk Natuur en
Recreatie van Dorpsoverleg Meijel die
het gebied klaarmaakt voor de bevrij-
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dingsfeesten in september. Het gebied
is aangewezen als Peeltroef: een plek
in De Groote Peel die van belangrijke
natuur- en cultuurhistorische waarde
is.

Van Grave
tot Budel
Belfort De Vossenberg wordt een
uitkijktoren van bijna 25 meter hoog
die een uitzicht biedt over de omgeving. Zo kan er een blik geworpen
worden op de Peelraamstelling: een
verdedigingslinie die zich langs de
Peel uitstrekt van Grave tot Budel.
Behalve de oorlog valt er uiteraard
ook de natuur te beleven, maar ook
het verleden van de turfwinning.
In het gebied liggen zes kazematten. De dichtgemetselde deuren en schietgaten worden opnieuw
geopend. Om het schootsveld richting
de Noordervaart vrij te maken, moeten ook een aantal bomen het veld

ruimen. Het hout wordt gebruikt om
loopgraven te stutten die bij twee

bunkers in ere hersteld worden. “Het
gaat om de beleving. Mensen moeten

kunnen beleven hoe het er in de oorlog hier uitzag”, vertelt Jo.

Drie slachtoffers krijgen schadevergoeding

Stel hoeft niet de cel in voor
fietsendiefstallen in Meijel
De rechtbank Limburg heeft een stel veroordeeld tot voorwaardelijke gevangenisstraffen vanwege de diefstal van elf fietsen in Meijel in oktober
2017. De man kreeg 90 dagen cel, waarvan 86 voorwaardelijk en de vrouw 60 dagen, waarvan 56 voorwaardelijk. Na aftrek van het voorarrest hoeven
de twee niet de cel in. Er werd een proeftijd van 2 jaar ingesteld.
De twee stalen in oktober 2017 elf
fietsen in Meijel, zo achtte de rechtbank bewezen. Onder meer bij bushaltes en het tankstation werden
rijwielen ontvreemd. Dankzij oplettende buurtbewoners en de inzet van
lokfietsen door de politie, konden de
fietsen worden teruggevonden en de
man en vrouw worden aangehouden.
Veel van de rijwielen werden aangetroffen rondom het huis van de verdachten in Meijel, een aantal zelfs in
de slaapkamer. De overige fietsen
waren al verkocht. De verdachten
bekenden de diefstal van een groot
aantal fietsen.
Met de diefstal zorgde het stel
voor veel overlast en schade in de
buurt, zo concludeerde de rechtbank.
“Zo kan het zijn dat slachtoffers geen
vervoermiddelen meer hadden en
daarbij ook nog eens voor honderden
euro’s gedupeerd werden”, zo is

te lezen in de uitspraak. “Zoveel
fietsendiefstallen in een dorp in een
korte periode, zorgt buiten twijfel
ook nog eens voor een gevoel van
onveiligheid. De verdachten trokken
zich daar echter niets van aan en
bekommerden zich kennelijk alleen
om het geld dat ze met de verkoop
van die fietsen konden verdienen.”
Er was volgens de rechtbank
feitelijk sprake van een familiebedrijf
in fietsendiefstallen, waarbij
de verdachten gelijkwaardige,
inwisselbare rollen hadden. De
man en vrouw stalen allebei fietsen
en waren allebei betrokken bij de
verkoop van de rijwielen. De buit werd
ook gelijk verdeeld. Daarom besloot
de rechtbank het stel voor alle elf de
diefstallen te veroordelen.
Naast de voorwaardelijke celstraf
en proeftijd moeten de fietsendieven
ook aan drie slachtoffers een

schadevergoeding betalen. Eentje
van 22,95 euro voor de vergoeding
van een veiligheidsslot, een van
36,58 euro voor de vergoeding van
een jasbeschermer en slot en eentje
van 156,15 euro voor een nieuwe
bagagedrager. Nog meer slachtoffers
dienden schadevergoedingen in,
maar die werden afgewezen door de
rechtbank.

Oprecht spijt
De officier van justitie eiste
voor de man een voorwaardelijke
gevangenisstraf van zestig dagen,
dertig minder dan de rechtbank
de man uiteindelijk oplegde. Ook
de vrouw kreeg een hogere straf
van de rechtbank (60 dagen cel
voorwaardelijk) dan wat de officier
van justitie geëist had (42 dagen). De
rechtbank hield in de strafbepaling
onder meer rekening met het feit dat

de man in het verleden veelvuldig
voor soortgelijke strafbare feiten is
veroordeeld. De vrouw is niet eerder
veroordeeld voor dergelijke feiten en
leek oprecht spijt te betuigen, aldus de
rechtbank.
Ook nam de rechtbank in het
oordeel mee dat zowel de man als
de vrouw psychische problemen
hebben, de man verslaafd is aan GHB
en speed en dat ze allebei schulden
hebben. Bij de zitting bleek dat de
man inmiddels op vrijwillige basis in
een kliniek verblijft en van plan is om
ook daarna behandeling te blijven
volgen. Toch denkt de rechtbank dat
het risico groot is dat de man terug zal
vallen in middelengebruik en daarmee
samenhangend mogelijk strafbare
feiten als hij zijn behandeling niet
adequaat voortzet.
De twee kunnen nog in hoger
beroep gaan tegen het vonnis.

Wisselingen in de redactie
De redactie van de HALLO Peel en Maas kent wat wisselingen. Redacteurs Kim Jacobs en Rob Dieleman zijn tijdelijk afwezig, waardoor Marc van
der Sterren uit Koningslust het stokje zolang overneemt.
De tijdelijke absenties zijn van
positieve aard en zorgen maken is
dus niet nodig. Kim is met zwangerschapsverlof en verwacht aan het
einde van dit jaar weer terug op haar
plek te zitten, maar dan als kersverse

moeder. Rob gaat op wereldreis en na
omzwervingen in onder meer
Colombia, Ecuador, Patagonië en
Nieuw-Zeeland is hij in februari weer
terug bij de HALLO.
De vervanger van de twee is Marc

van der Sterren. Hij was voorheen
werkzaam als freelance agrarisch journalist en is woonachtig in Koningslust.
In het dorp is hij onder meer actief
als lid is van Fanfare Eendracht Maakt
Macht.

Hij neemt de taken over van
Kim en Rob en is gewoon te bereiken
via de bestaande contactmogelijkheden. Telefonisch via 077 208 32 21
of per e-mail via
redactie@hallopeelenmaas.nl
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C3 bouwt klaslokaal
voor Egchel
Basisschool De Kemp in Egchel groeit uit z’n voegen. Met het naderende schoolseizoen in aantocht heeft C3
nog even snel een klaslokaal bijgeplaatst.

Vervolg voorpagina

Dorpsvervoer start
buddy-project in
Grashoek
“Binnen afzienbare tijd kunnen we
daar ook vrijwilligers gaan inzetten.”
Het dorpsvervoer brengt mensen
op afspraak naar bepaalde zaken binnen de gemeentegrenzen. Populair
zijn bijvoorbeeld de supermarkt, de
dokter, de weekmarkt in Panningen
en de dorpsontmoeting. Bij het vervoer naar de dorpsontmoeting zijn
geen vrijwilligers nodig, maar bij bijvoorbeeld de supermarkt kan het heel
handig zijn, zo denken Frits en Piet.
“De mensen zijn vaak slecht ter been,
slechtziend of iets anders waardoor ze
beperkt zijn. Die mensen kunnen dan
met een vrijwilliger op pad die hen
kan helpen. Het zijn zorgvrijwilligers
die verstand hebben van de situatie
en weten wat ze moeten doen.”

De krimp van Limburgse dorpen
mag dan gestaag doorzetten, in Egchel
merken ze daar niks van. Telde het
dorp in 2008 nog zo’n duizend inwoners, vorig jaar waren dat er 1.268.
Ook op school is het aantal leerlingen met 25 procent gestegen. Met het
lerarenbestand weten ze die groei wel
bij te benen, maar het gebouw kan
zoveel leerlingen niet meer aan. Er
moest snel een lokaal bijkomen.
Op woensdag 31 juli is het lokaal
geplaatst door C3 in Panningen, een
bedrijf dat is gespecialiseerd in kleinschalige en duurzame woningen die

snel te bouwen zijn. Onder de naam
‘Tiny Houses’ worden kleinschalige
woningen gebouwd in Almere, maar
ook in Mozambique.
Een nieuw project is C3 Education.
Ze bouwen noodlokalen die aan alle
eisen voldoen. Het lokaal in Egchel
is in twee dagen tijd gebouwd op
het terrein van C3 in Panningen.
“Het bestaat uit twee units van 10
bij 3,5 meter. Als we alle materialen
hebben, dan bouwen we een unit per
dag”, zegt productiemanager Tim van
den Hurk.
Het lokaal bestaat uit een stalen

frame met sandwichpanelen van PIR.
“Dat is het verbeterde PUR, een soort
foam.” Vanbinnen wordt de wand
afgewerkt met een op gips gebaseerde binnenplaat die ook brandwerend werkt. Inwendig meet het lokaal
zestig vierkante meter.
Het lokaal is demontabel. Al gaat
het volgens Van den Hurk net zo
lang mee als gangbare gebouwen.
“Meestal zijn die na vijftig jaar afgeschreven. Met het juiste onderhoud
gaan onze panden qua levensduur
een heel eind die kant op”, durft hij te
stellen.

Vanaf donderdag 1 augustus is
het mogelijk om bij het aanvragen
van een ritje ook te vragen naar een
vrijwilliger die mee kan gaan. “Een
planner krijgt de aanvragen binnen en
probeert vervolgens via Stichting WIG
een vrijwilliger te regelen”, vertelt
Piet. Op de afgesproken tijd komt een
busje met één van de 26 vrijwillige
chauffeurs de mensen thuis ophalen.
“Die krijgen het steeds drukker”, aldus
Piet. “Door de vergrijzing wordt de
poel van mensen die gebruikmaken
van ons steeds groter en veel chauffeurs lopen al tegen de 80. Als er nog
mensen zijn die als chauffeur aan
de slag willen, horen we het graag.”
Neem voor meer informatie contact op
met GBK via 06 14 95 61 70.

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

TE KOOP

Op=Op

Aardbeienplanten
vanaf 2 augustus

GEWIJZIGDE
OPENINGSTIJDEN
Tot en met 9 augustus is onze
vestiging op de Ruysstraat
in Helden gesloten.
De stomerij in Beringe
(Slootsekuilen) is wel op werkdagen
geopend van 8:00 tot 13:00 uur.

Verstappen Aardbeien
Heide 6, Roggel
06-19862748

www.vanhalstomerij.nl

Vanaf zaterdag 3 augustus
is ons

bakery-café
ook op

zaterdag open!
Warmste Jaarmarkt Meijel ooit

Openingstijden: 9:00 - 14:00 uur
Maasbreeseweg 23, Panningen

Het centrum van Meijel stond op vrijdag 26 juli in het teken van de Jaarmarkt. Het begintijdstip
was al een uur naar achter geschoven om de hoogste temperaturen te ontlopen, maar de thermometer tikt uiteindelijk toch zo’n 39 graden aan. Het noodweer dat in de buurt losbarstte, bleef Meijel
bespaard. Nadat het later afkoelde, was het volgens de organisatie perfect marktweer. Zo’n vijfduizend personen kwamen op de Jaarmarkt af. Die genoten van de kraampjes, terrasjes, optredens en
ander vermaak dat geboden werd. Ook de danseressen van DéDé Danceballet gaven een show.
(Foto: Erni Korsten)

De lekkerste bakker bij u in de buurt
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‘Maasbreese kern kan nóg beter’
Het was eigenlijk bedoeld als reclamestunt voor zijn eigen bedrijf. De ontwerpen die bouwkundige Tim
Steeghs uit Maasbree maakte van een stukje Dorpstraat en Baarlosestraat leverden echter dusdanig veel reacties
op, dat hij na de zomer met Dorpsoverleg Maasbree om tafel gaat. Ook gemeente Peel en Maas kon de ideeën
waarderen, al heeft ze geen plannen om er ook echt iets mee te gaan doen.

Het derde fictieve ontwerp, met een autoluwe Dorpstraat/Baarlosestraat
(Impressie: Tim Steeghs bouwkundig ontwerp en advies)

Het stukje Maasbree bij café De
Pool, Niens en autogarage Theelen
is het trefpunt van het dorp, stelt de
27-jarige bouwkundig ingenieur uit
Maasbree. “In die hoek van Maasbree
wordt door veel mensen geleefd. Er zit
veel populaire horeca, het is dicht bij
de kern en er komt veel volk langs.
Daarbij wordt er op sociale media
altijd veel gesproken over hoe mooi
Maasbree is, maar ook over wat er nog
mist of anders moet. Kijk maar hoe-

veel er te doen is geweest om de herontwikkeling van het Kennedyplein.
Dat inspireerde mij om eens een ander
stukje van het dorp aan te pakken op
papier. Vooral om te zien wat voor
reacties het op zou leveren, maar ook
om mijn werk een beetje te promoten.” Omdat hij zelf veel mensen kent
die in de omgeving van de Dorpstraat
en Baarlosestraat wonen of werken,
besloot Steeghs langs de deuren te
gaan. “Ik heb verschillende mensen

onder andere gevraagd wat ze van dat
deel van het dorp vonden en wat er
aangepast zou mogen worden als zij

het voor het zeggen hadden gehad.”
Wat vooral naar voren kwam, was
dat Maasbreenaren het groen missen.
“Het groen van het Kennedyplein staat
in bakken, omdat het plein nog voor
andere doeleinden te gebruiken moet
zijn. Maar veel mensen missen juist
iets van gras of groen dat hen aan een
parkje doet denken. Ook zou er iets
gedaan moeten worden aan de verkeersveiligheid op dat punt. Er wordt
soms flink ‘gejaagd’ op de Dorpstraat.
Al die input heb ik verzameld en
gebruikt om vijf ontwerpen te maken,
die ik vervolgens met Dorpsoverleg
Maasbree heb gedeeld. Zij waren erg
enthousiast en stelden voor om na de
zomer samen om tafel te gaan om de
ideeën verder te bespreken.”
Het hele idee om een paar ontwerpen te maken, was bedoeld als
reclamestunt om zijn in januari opgezette bedrijf wat meer bekendheid te
geven. Maar dat er zoveel reacties op
zouden komen, had de Maasbreenaar
niet voorzien. Het bericht werd veelvuldig gedeeld op Facebook en er
kwamen ruim 30 reacties binnen van
Maasbreenaren. Het ontwerp dat op
de meeste goedkeuring kon rekenen,

was het derde ontwerp. Hierbij is de
autogarage vervangen door nieuwbouwwoningen en een parkeerplaats
en moeten bomen en een grasveld
zorgen voor meer groen. Ook is in dat
ontwerp de Dorpsstraat in de richting van het Kennedyplein afgesloten
voor auto’s. Verkeer zou dan via de
Baarlosestraat en Op de Kemp richting
het centrum moeten rijden.
Voorlopig blijft het echter dromen bij een autoluw deel van de
Maasbreese Dorpstraat. De tekeningen
maakte Steeghs op eigen initiatief; er
zijn geen plannen bij de gemeente om
dat deel van het dorp daadwerkelijk
aan te passen. “Ze vonden het leuk en
stonden positief tegenover dit burgerinitiatief. Maar ze doen er verder niets
mee.” Voor de bouwkundig ingenieur
is het doel in elk geval bereikt. “Laatst
hoorde ik op een terras mensen over
de ontwerpen praten en discussiëren,
zonder dat ze wisten dat ik degene
ben die de ontwerpen heeft gemaakt.
Mensen hebben het erover en daar
ging het mij om. Als we Maasbree nog
mooier willen maken, dan moeten we
niet enkel klagen over wat er niet goed
is, maar zelf actief iets gaan doen.”

Husky’s van Toverland
naar Schatberg
In de Sevenumse bossen rondom Toverland is veel onrust ontstaan door het intensieve recreatieve gebruik,
stelt de gemeente Horst aan de Maas. De husky’s van Lowland Pack uit Koningslust gaan daarom voortaan
trainen in de bossen bij de Schatberg.

Gezocht

TIMMERMAN
m/v fulltime/parttime

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

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

OPRUIMING
LAATSTE RONDE!
DE GEHELE
ZOMERCOLLECTIE
NU TEGEN ZEER
LAGE PRIJZEN

Graag tot ziens bij:

Doolgaardstraat 8
Horst aan de Maas
077 398 56 51
www.mariettemode.nl

500 m2 winkelplezier • GRATIS parkeren voor de deur

Samen met de Wildbeheer Eenheid
Sevenum heeft gemeente Horst aan de
Maas een zoneringsplan opgesteld ‘om
de wildgroei van gebruikers te stroomlijnen’. Het intensieve gebruik van de
openbare paden in het bosgebied heeft
immers geleid tot een ‘dramatische
daling van de wildstand’ in dit gebied,
meldt Horst aan de Maas in een adviesnota aan B&W.
Dit bevreemd André Veenstra, eigenaar van Lowland Pack. “Er zit helemaal geen wild. Een jaar of drie vier
geleden is al het wild er afgeschoten.”
Van Staatsbosbeheer die over het wild
gaat, heeft hij nooit klachten gehoord.
“Ze zwaaien altijd heel vriendelijk.”
Ook van omwonenden heeft hij geen
wanklacht vernomen. “Van de gemeente
heb ik er nooit iemand gezien.”
Veenstra heeft 35 Siberische
Husky’s waarmee hij huskytochten

organiseert en waarmee hij in de bossen traint voor landelijke en Europese
kampioenschappen. Een training
bestaat uit acht rondjes van 4,5 kilometer, ofwel 20 minuten. En dat
drie keer per week. In navolging van
gemeente Horst aan de Maas spreken
de media over de bossen bij Toverland
of de Sevenumse Bossen. Onterecht,
weet Veenstra. “Kijk maar op de kaart.
Daar staat ‘Kronenberger Bossen’.
“We zitten vlak bij het Equestrian Centre
de Peelbergen. Sinds maart liggen er
ruiterpaden. De lokale bevolking kent
ons, maar er komen ruiters van heinde
en verre.” Die kijken er vreemd tegenaan wanneer ze een roedel honden
tegenkomen. “Ik kan me voorstellen
dat zij bij de gemeente gaan klagen.”
Veenstra kan het niet hardmaken, “maar
dat voel ik.” Toch staat hij op goede
voet met gemeente Horst aan de Maas.

In de tweede week van september gaat
hij naar de bossen ten noorden van de
Schatberg om die klaar te maken voor
het gebruik met zijn honden.
“De paden die er nu liggen hebben
veel te scherpe bochten.” Het gebied is
veel strakker en minder natuurlijk aangelegd dan de Kronenberger bossen.
Zonder heuvels. Daartegenover staat
dat hij geen rekening hoeft te houden
met anderen. Geen paarden, mountainbikes, quads of spooktochten. “We kunnen dus best leuke dingen doen.
We gaan wat kuilen aanleggen zodat
we met de honden door het water kunnen.” In het gebied komen alleen wandelaars, “maar die komen vooral van
de Schatberg, dus alleen in de zomer.
Dan rijden we niet, want dat is voor de
honden veel te warm. Ons seizoen loopt
van oktober tot april. We lopen elkaar
dus niet in de weg.”
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Tractors kijken in Panningen
Liefhebbers van oude tractoren en motoren konden hun ogen op zaterdag 27 en zondag 28 juli weer goed de kost geven bij het Internationaal Historisch Treffen bij
manege De Vosberg in Panningen. Het festival trok naar schatting 22.500 bezoekers. “Een gigantisch publiek”, vond de organisatie van de Historische Motoren en
Tractorenvereniging die tevreden terugkijkt op de veertigste editie. De bezoekers zagen meer dan drieduizend voertuigen, diverse kermisattracties en optredens van
allerlei muzikale bands en orkesten. “Nu moeten we gaan doorpakken en de jongeren enthousiast krijgen om de vergrijzing van ons ledenbestand tegen te gaan”, aldus
HMT-voorzitter Mark van Lankveld. “Eerst deze zomer even bijkomen van het festival en dan gaan we weer aan de bak.”
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Ik ben zoals ik ben, met mijn fouten en gebreken
Ik ben zoals ik ben, met mijn lol en mijn streken
Ik ben zoals ik ben, en heb toch mijn waarde
Ik ben gewoon mezelf, een mens van deze aarde.
Tot het einde toe zelfstandig, het leven in eigen hand
houdend, is rustig ingeslapen
mijn lieve vrouw, os mam en trotse oma

Mie Verheijen-Peeters
Mie van Sakskes-Piet

Welkom lief meisje!

Welkom lief kereltje!

Geboren 23 juli 2019

Geboren op
26 juli 2019

Amy
Dochter en zusje van
Ramon Teeuwen
& Rian Reinders
Tygo
Kampweg 34
5986 NP Beringe

Graag willen we iedereen
bedanken voor de vele
bloemen, kaarten en
felicitaties ter gelegenheid
van ons
gouden huwelijksfeest.

Revi

Bedankt Schutterij St. Nicolaas
voor de mooie serenade.

Zoontje en broertje van:
Jos Meijers en
Lieke Smedts
Ferre
Heuvel 1
5991 PM Baarlo

Martien en Fien
Verschuren
Kinderen en kleinkinderen

5 Maasbree, 9 september 1939
c Panningen, 25 juli 2019

Op 18 juli waren wij 60 jaar getrouwd.

vrouw van

Pierre Verheijen
Panningen : Pierre
Maasbree: Jantine en Har
Pia, Jenna en Luuk, Isa
Egchel: Pat en Nicole
Pien, Jans
Panningen: Esther en John
Teun, Sien, Giel, Willem

Een persoonlijk afscheid
zoals u het wilt

tel. 077-3078642

Wat hebben we genoten van deze fijne dag en het mooie feest!
Verrast door alle felicitaties, kaarten, bloemen en berichtjes
van iedereen die aan ons heeft gedacht.
Hartelijk dank!

Panningen
www.janssenuitvaart.nl

Ton & Mien Gommans-Bos

St. Vincentiusstraat 3, 5981 VK Panningen

Naar wens van mam liever geen bloemen, maar een gift
voor het Plattelandshoés in Panningen. Hiervoor zullen
collectebussen aanwezig zijn.

Meijel | 077 466 41 41
www.uitvaartvandenboom.nl

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

HAN-MARK
ARENDSE
T 077 - 2061585
www.arendseuitvaartzorg.nl

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

www.fienbosuitvaartzorg.nl

U I T VA A R T Z O R G

Zaterdag 20 juli ontvingen wij het intrieste bericht
dat onze vriend en ‘kratjelid’

samen zorgen voor
een persoonlijk afscheid

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

Baarlo
Kessel
Maasbree

Samenkomst bij Niëns, waar gelegenheid is tot schriftelijk
condoleren.
Een speciaal woord van dank aan dokter Prudon, dokter
Martens en aan de medewerkers van het Plattelandshoés
in Panningen voor de goede zorg.

Fien Bos
Uitvaartzorg

www.vooraltijdbijzonder.nl

De afscheidsdienst wordt gehouden op zaterdag 3 augustus
om 10.30 uur bij Niëns, Baarlosestraat 4 te Maasbree,
waarna we haar in besloten kring naar het crematorium
zullen begeleiden.

geeft zorgvuldig vorm aan
een persoonlijk afscheid,
zodat jullie met een goed
gevoel kunnen terugkijken.

Claudia van Haeﬀ |06-15156046

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

uitvaartverzorgingtwanschreurs.nl

Peter (PW) Wijnen
is overleden.
Onze Kratjedag zal voortaan anders zijn.
Wij wensen Heleen, Annet, Marian, familie en vrienden
heel veel sterkte met dit enorme verlies.
Maasbree, ’t Kratje:
Jan en Monique, Hay, Harrie en Jantine,
Sjaak en Hanneke, Ebie en Margriet,
Jo en Els, Ger en Ellen, Rob en El

Uw woning verkopen en
toch blijven wonen?
Wij kopen direct aan. Bel 06 55 12 69 96
info@heikevastgoed.nl
Begeleider tevens verzorger gezocht
voor mijn 21-jarige zoon Bas met
meervoudige beperkingen. De uren zijn
in overleg. Betaling vanuit PGB. Bas
woont thuis, in Panningen.
Ben je serieus geïnteresseerd,
neem dan contact op via mijn
mailadres: willschouten@kpnmail.nl
Op zoek naar professioneel kleuren/of interieuradvies?
Jacqueline Janssen van Sfeer en
kleur@home werkt graag samen
met u aan de plek waar u zich thuis
voelt. Voor meer informatie
www.sfeerenkleur.nu of bel Jacqueline:
06 29 36 38 77.
Computerproblemen?
Karel Heines Baarlo. Verdere info &
tips: karelheines.nl. 06 50 96 29 15.

Wij bezorgen onze eigengeteelde
nieuwe aardappelen (Frieslanders)
gratis bij u thuis. Min. 5 kg. Absoluut
de lekkerste. Tevens uien te koop.
Tel. 077 307 88 53.
Voor groenteplanten o.a. winterprei,
aardbeienplanten, fruitbomen en klein
fruit naar Thijs Huys, Langstraat 64
Horst-Hegelsom, tel. 077 398 35 52.
Overheerlijke dikke zoete kersen,
pruimen & blauwe bessen. Lange
Heide Maasbree (tegenover 40).
woningstoffeerderijvandenbroek.nl
Voordelige trapbekleding met tapijt.
Vloeren:laminaat, vinyl, pvc, tapijt.
Raambekleding. Bel 06 16 37 45 14.
Te koop verse Vosberger groene
en gele sperzie- en wasboontjes
tuinbonen gekleurde slasoorten prei
koolrabi en vele sooren vollegronden kasgroenten. Iedere klant gratis
gele en groene courgette speciaal
voor de soep enz. Kwekerij Brummans
Vosberg 16a Panningen.

HALLO in Boedapest
De leden van Keet BOEMZ uit Egchel hebben jaarlijks een voetbalweekend ergens in Europa.
Dit jaar werd de finale van de Champions League voor vrouwen bezocht. Olympique Lyon en FC
Barcelona streden in het zonnige Boedapest in Hongarije om de winst. De Franse ploeg wist uiteindelijk de titel te pakken. Naast het voetbal werd er door de Egchelse mannen ook veel cultuur
geproefd en bezocht. “Het was weer een geslaagd uitstapje!”, aldus Keet BOEMZ.
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GEPLUKT Eric Zeelen
in Kessel.” Eric werkt sinds negen jaar
bij GTL Europe in Venlo. Bij het bedrijf
dat wereldwijd composterijen en
champignonkwekerijen bouwt is hij
productieleider. “Van huis uit ben ik
constructiebankwerker en lasser, maar
door cursussen ben ik doorgegroeid tot
leidinggevende. Ik heb het nog altijd
hartstikke goed naar mijn zin daar.”
Voorheen ging Eric nog altijd mee op
weekend met de vakantiewerkers,
maar daar is hij nu toch mee gestopt.
“Ik ga al zoveel weekendjes in het jaar
weg met allerlei vriendengroepen en
teams en ik werd toch wat te oud om
tussen de 18-jarigen te staan.”

Al 25 jaar op de
beugelbaan

Pas als hij ooit te overlijden komt, zal het lidmaatschap van Eric Zeelen (52) bij voetbalclub VV Kessel beëindigd worden. De geboren en getogen
Kesselnaar is helemaal verknocht aan de club en spendeert er veel tijd. Maar ook beugelvereniging OVU Kessel en zijn vrouw, kinderen en klein
kinderen zijn uiteraard belangrijk voor Eric. Deze week wordt hij geplukt.
“Mijn vrouw Christien heeft me
wel eens gevraagd op welke plek ze
stond bij mij. De voetbalclub komt op
nummer 1 en daarna kom jij, zei ik
dan”, vertelt Eric lachend.
“Nee, natuurlijk komt mijn familie op
de eerste plek, maar de voetbalclub is

wel heel belangrijk.” Eric, of Eer zoals
hij in Kessel genoemd wordt, is al ruim
44 jaar lid van VV Kessel. Hij begon in
de jeugd als keeper en vervulde die
functie ook nog een tijd bij de senioren. Later werd hij veldvoetballer.
“En eigenlijk kan ik het allebei niet.”

PUZZEL

Sudoku

Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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en ook dochter Nicky (32), met haar
man en kinderen Synn (5) en Mia
(6 maanden), en zoon Jan (29) en zijn
verloofde hebben een huisje in Kessel.
“In Kessel hangt nog heel erg dat
dorpsgevoel. Hier krijg je nog iets van
de grond en er is een bepaalde soort
sociale controle.” Het helpt ook mee
dat Eric vrijwel iedereen in Kessel kent.
Zo is zijn vriendengroep De Vlaegels
ontstaan in de jeugd van de jongens.
“Maar nog altijd wonen we allemaal

Verbonden met club

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.

4

Zijn gebrek aan voetbaltalent
maakt Eric meer dan goed door
vele functies binnen de club te
vervullen. Zo was hij jeugdleider,
keeperstrainer, draait hij nog altijd
bardiensten, organiseert hij al tien
jaar de jaarlijkse loterij, is hij lid van
de sponsorcommissie en richtte hij
mede de Vrienden van VV Kessel
op. “Iedereen betaalt contributie
om daar lid van te worden en de
opbrengsten gaan grotendeels naar
de jeugdafdeling van de club”, vertelt
Eric. “Zo willen we binding creëren
en zorgen dat VV Kessel er beter van
wordt. We hadden binnen een paar
uur al meer dan honderd en nu, een
paar weken later, al bijna 250 leden.”

Dan is er nog één hobby waar
Eric nog niet over verteld heeft:
beugelen. Zo’n dertig jaar geleden
begon de fascinatie voor de sport
toen zijn toenmalig buurmeisje
en babysit Sandra vroeg of hij
mee wilde doen aan het jaarlijkse
OVU koppeltoernooi. “Ik vond
het spelletje toen al meteen
geweldig en dat gevoel is nooit
meer verdwenen. Sterker nog,
een jaar of vier terug heb ik de
donderdagavond-groep opgericht.
We spelen tijdens het beugelseizoen
wedstrijdjes tegen elkaar. Van het
koppeltoernooi heb ik in al die
dertig jaar volgens mij nooit meer
een editie gemist.”
Af en toe heeft de beugelclub
moeite om alle teams op vrijdag
en zaterdag bij elkaar te krijgen,
waarna de recreatieve groep van Eric
gevraagd werd om lid te worden van
de beugelbond. “Dat hebben we met
enkele leden gedaan. Als je je club
op die manier kunt helpen, moet je
dat gewoon doen.” De sport gaat Eric
naar eigen zeggen goed af. “Ik heb
er wel kijk op. Ook in de competitie
heb ik wel eens partijen gewonnen.
Het is een zeer tactisch spel. Er komt
zoveel bij kijken. Ik vind elke wedstrijd
geweldig om te spelen.”
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Oplossing vorige week:
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Aan de animo voor de Vrienden
van VV Kessel is te zien dat veel
mensen zich verbonden voelen met de
club. “Dat wij-gevoel is heel sterk bij
VV Kessel. Ik ben al meer dan 25 jaar
samen met Joop Verlaak leider bij
verschillende teams. Door de jaren
heen zijn er al veel mensen gestopt
met voetballen, maar die zijn nog
altijd lid van het vierde waar we nu
leider van zijn. Op papier hebben we
een team van 62 spelers. Ik denk dat
er rond de twintig echt actief zijn.
We hebben ieder jaar een familiedag
met het team en dan lopen er zo’n
120 man rond”, lacht Eric.
Eric is in Kessel geboren en sterk
verbonden met het dorp. Zijn broers
Hans en Frank wonen in het dorp

bestel nu je
seizoenkaart
#samenvvv

jongeren
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15 VRAGEN

aan
Kedy Ruhl

Geen idee
Ik weet niet of het de hitte
is die mij naar mijn hoofd
gekropen is, maar ik heb dus
gewoon helemaal geen idee
wat ik voor deze column zou
moeten schrijven. Daarom ga
ik dus schrijven dat ik geen
ideeën heb!

Naam
Woonplaats
Leeftijd
School

Kedy Ruhl
Maasbree
13 jaar
het Bouwens

Heb je een bijbaantje?
Ja, ik werk bij de komkommers
in Maasbree. Meestal werk ik
daar op zaterdag van 07.00 tot
12.00 uur. Mijn vader werkt ook
bij de komkommers, dus dat is wel
toevallig.
Wat zou je nooit meer over willen
doen?
Toverland Halloween. Dat was voor mij
namelijk echt verschrikkelijk. Ik vind
zo’n soort dingen sowieso al heel eng,
maar die ene keer dat ik ben gegaan,
raakte ik mijn vriendinnen ook nog
eens kwijt. Ik was toen helemaal

Nieuwe locatie:
Horst Industriestraat 15
Vrijblijvend advies:
Botox en fillers
Plastisch chirurg:
Ooglidcorrecties
Bel of app: 06 20 41 45 01

alleen en dat vond ik echt heel stom.
Ik ben toen eerder naar huis gegaan
dan de rest, ik vond het echt niet meer
leuk.
Wanneer was de laatste keer dat je
door de grond wilde zakken?
Dat was vorige proefwerkweek. Ik had
toen echt hele slechte punten gehaald,
terwijl ik wel gewoon goed geleerd
had. Ik wist toen al dat ik heel graag
naar vmbo-t zou willen en ik was bang
dat dat niet meer zou kunnen, dus dat
vond ik toen heel erg.
Wat is de slechtste film die je ooit
gezien hebt?
The Boy, dat is een horrorfilm die ik
een keer gezien heb. Alles was heel
slecht nagemaakt, vind ik. Daarbij
vond ik het in het begin een beetje
saai. Uiteindelijk werd het wel nog
spannender, maar ik vond het nog
steeds niet heel leuk.
Wat is je favoriete grap?
Mijn vader vroeg me een keer om een
glas cola. In plaats van gewoon cola
te geven, heb ik er ranja en citroensap door gedaan. Ik vond dit wel een
leuke grap om uit te halen.
Wie is je favoriete leraar?
Mijn favoriete leraar is mevrouw
Levels, zij is mijn mentor. Ik vind dat
zij wel humor heeft en dat is wel leuk.
Heb je ooit gespiekt?
Ja, ik heb vast wel ooit een keertje

gespiekt, maar dat kan ik me niet
meer goed herinneren. Maar ik vind
het niet zo erg, want ik denk dat
iedereen dat wel eens heeft gedaan.
Ben je bijgelovig?
Ja, best wel. Ik ben namelijk wel eens
bang dat als ik een zwarte kat zie, dat
ik dan de hele dag ongeluk heb. Maar
dat is toch niet altijd zo, dus ik weet
niet of het wel klopt.
Hoe breng jij het liefst een
regenachtige dag door?
Op een regenachtige dag zit ik het
liefst lekker op de bank met een mok
warme chocomelk, koekjes en een
YouTube-filmpje of een leuke film op
de tv met een deken om mij heen.
Ik kan hier altijd wel van genieten.
Wat is het laatste smoesje dat je
gebruikt hebt?
Dat was toen ik bij een feestje
was en mama me appte dat ik om
22.00 uur thuis moest zijn. Ik was
toen te laat en toen belde mijn
moeder me op. Ik zei dat ik geen 4g
internetverbinding meer had en dat
ik daarom te laat was, maar dat was
niet zo. Mijn moeder zei toen dat ik
dan zeker om 23.00 uur thuis moest
zijn, maar alles liep toch nog uit naar
00.00 uur.
Wat doe je als je niet kunt slapen?
Als ik niet kan slapen, ga ik een boek
lezen of zo lang voor me uitstaren

totdat ik toch in slaap val. Meestal
werkt dit nog steeds niet. Als ik dan
toch niet kan slapen, kan ik altijd nog
proberen een boekje te lezen ofzo.
Wat is je favoriete drankje?
Dat is een smoothie Ik vind fruit
sowieso al lekker, maar in een smoothie vind ik dat nog meer. Ik maak ook
weleens zelf smoothies en als ik bij
Bakker Bart ben, pak ik ook vaak een
smoothie.
Wat is je laatste miskoop geweest?
Dat zijn mijn Vans-schoenen. Ik had
die echt net gekocht toen ik ze aandeed naar de kermis. Alles ging goed,
totdat ik nootjes ging kopen. Er reed
ineens een automatische scootmobiel
over de zijkant van mijn schoen en nu
zit er een scheurtje in. Ik kan ze wel
nog gewoon aandoen, maar ik vond
het toen wel jammer omdat ze net
nieuw waren.
Wat is je grootste blunder?
Dat is toen ik met schoolvoetbal mee
moest gaan doen. Ik ben absoluut niet
goed in voetbal, dus dat ging echt
helemaal mis.
Aan welk liedje heb je een speciale
herinnering?
Aan het liedje ‘Samen voor altijd’ van
Marco Borsato. Ik moest dat liedje met
de communie zingen, toen vond ik het
al zo leuk dat ik het de maanden erna
nog steeds overal zong.

Ik heb best wel vaak geen
idee voor een column, maar
meestal weet ik uiteindelijk wel
een onderwerp te bedenken of
ga ik over naar een vertrouwd
onderwerp dat ik vaker gebruik:
het weer. Het weer verandert
namelijk echt ontzettend vaak
en daarom kun je er altijd wel
iets interessants over schrijven.
Jammer genoeg is het de laatste
paar dagen echt gewoon te heet
geweest en omdat ik mijn
vorige column al over de hitte
had gedaan, kan dat natuurlijk
niet nog eens.
Verder voelde ik me waarschijnlijk ook best wel niet
gemotiveerd om achter mijn
computer te gaan zitten en te
beginnen aan een column, want
tja… ik had geen idee wát ik
moest opschrijven natuurlijk, en
na een paar gefaalde onderwerpen kwam dit idee er uiteindelijk uit.
Het hebben van geen idee
komt bij mij ook echt niet alleen
bij het maken van columns voor.
Het komt bijvoorbeeld ook voor
wanneer ik een film moet
uitkiezen, of ik moet kiezen
welke smaken ik op mijn ijsje
wil, of wat ik voor een onderzoek op school wil doen. Als je
er dan zo naar kijkt, ziet het er
waarschijnlijk gewoon naar uit
dat ik geen keuzes in mijn leven
kan maken, en van de ene kant
is dat natuurlijk ook wel waar.
Hoe ga jij om met ideeën en
keuzes in je leven, en wat doe
je als jij geen ideeën meer
hebt?
Lieke
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Eenrichtingsverkeer/afsluiting
Ninnesweg, Panningen

7 augustus 2019

Beperkte dienstverlening
Op woensdag 7 augustus 2019 zijn de balies Burgerzaken de gehele dag gesloten.
Het aanvragen en/of afhalen van documenten Burgerzaken, zoals reisdocumenten,
rijbewijzen en uittreksels, is de gehele dag niet mogelijk.
Een spoedaanvraag reisdocument en/of rijbewijs gedaan op dinsdag 6 augustus 2019
komt op donderdag 8 augustus 2019 bij ons binnen. Voor de overige dienstverlening én de
Bibliotheek zijn we geopend tot 17.00 uur.

Fotowedstrijd voor de
gemeentegids 2020

Aannemer BAM legt een kabel op de Ninnesweg, tussen de Nobisstraat en rotonde De Del
in Panningen.
Wanneer?
Tussen maandag 12 augustus 2019 7.30 uur tot vrijdag 6 september 2019 16.00 uur.
Omleidingen
Het verkeer komend vanuit het centrum Panningen wordt via Industrieterrein Panningen
omgeleid. Er is een omleidingsroute ingesteld. Verkeer komend vanuit Grashoek-Koningslust,
kan gewoon via de Ninnesweg rijden.
Voor de fietsers wordt in beide richtingen een omleidingsroute ingesteld.
Meer informatie, vragen of klachten
Neem contact op met aannemer BAM via 06 - 22 66 47 38

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

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

Gevonden en
verloren voorwerpen
Peel en Maas

Op vakantie?

Laat jouw woning veilig achter!
De koffers zijn gepakt en de vakantiepret kan beginnen! Misschien toch iets vergeten…..?
Controleer of je het huis veilig achterlaat en beperk het risico op inbraak.
Wat kun je doen?
• Zorg dat de woning er bewoont uitziet
• Vraag buren, vrienden of familie om een oogje in het zeil te houden en de post uit het zicht
te halen
• Laat ’s avonds een lampje branden en zorg dat de gordijnen overdag open zijn
• Sluit je aan bij de buurtpreventie WhatsApp-groep in jouw buurt en meld je aan bij Burgernet
• Zorg voor goede sloten met het politie keurmerk
• Vertel niet op social media dat je op vakantie bent
• Verstop de huissleutel niet onder de deurmat of op een andere plek
Meer informatie
Op https://www.maakhetzeniettemakkelijk.nl/ vind je meer informatie en tips over
inbraakpreventie. Wij wensen iedereen een fijne en veilige vakantie!

Heeft u een voorwerp in Peel en Maas gevonden waarvan
u niet weet wie de eigenaar is?
Meld het dan via www.verlorenofgevonden.nl of via onze
website. Als digitaal melden van een voorwerp voor u niet
mogelijk is, kunt u bij ons Klant Contact Centrum hulp krijgen.
Voor meer informatie: www.peelenmaas.nl

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

VAKGARAGE
PEETEN BV

Onderhoud en
reparatie van
alle merken

APK

www.vakgaragepeetenbaarlo.nl

tel. 077 477 15 90

MUIZEN
VLIEGEN
WESPEN

Neerseweg 90, 5988 DA Helden
reserveringen@debelaeving.nl

BEL: 06 55 81 85 77

www.debelaeving.nl
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Boerka

Geef ook uw mening

Bespreking poll week 29

De gemeente moet meer investeren in de lokale omroep
Omroep P&M krijgt het komend jaar meer geld van de gemeente. Daar is
de omroep blij mee, maar ze denkt meer nodig te hebben om te kunnen
voldoen aan het keurmerk voor streekomroepen en voor de beoogde
journalistieke kwaliteitsslag die de omroep had willen maken. De meningen
waren uitermate verdeeld zo bleek uit de poll die we twee weken opstelden
of de gemeente meer moet investeren in de lokale omroep. Bij het uitkomen
van de vorige editie waren er zelfs precies evenveel voor- als tegenstemmers.

Naderhand veranderde dat nog licht en eindigde de poll met 51 procent voor
en 49 procent tegen.
Een hele kleine meerderheid zou dus meer geld voor de omroep op zijn
plaats vinden. De enige reactie op de poll op Facebook kwam van Sjaak
Gommans. “Als de gemeente extra investeert. dan wordt de waakhond al snel
een schoothondje”, zo stelde hij. Wellicht heeft hij gelijk en is het lastig om
kritisch te zijn op je grootste geldschieter.

Het boerkaverbod is overbodig
eens/oneens > facebook.com/hallopeelenmaas
Het boerkaverbod gaat per 1 augustus van kracht. Officieel heet het de
‘wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding’. Je mag dan niet meer
in het openbaar vervoer, in ziekenhuizen en overheidsgebouwen verschijnen
met nikabs, integraalhelmen en bivakmutsen. In heel Nederland gaat het om
enkele honderden dragers van een boerka of een nikab. In Peel en Maas zijn er
nog zelden of nooit gesignaleerd. De meeste kans om een boerkadrager tegen
te komen loop je in Amsterdam. Maar daar wordt het verbod niet gehandhaafd,
heeft de burgemeester al laten weten. Liever zet ze haar politiemensen in voor
bijvoorbeeld de aanpak van georganiseerde misdaad.
Heeft een boerkaverbod dan wel zin? Bovendien: wie denkt de overheid

wel dat ze is om zich te bemoeien met onze kledingstijl? Als vakantiegasten wel
half bloot over straat mogen, dan mogen moslima’s toch zeker ook een hoofddoekje dragen? Het boerkaverbod gaat ten koste van onze keuzevrijheid!
Of gaat juist een boerka ten koste van de persoonlijke vrijheid? Een boerka
is een middel van de islam om vrouwen te onderdrukken. Bovendien zie je niet
wie je tegenover je hebt. De kans dat iemand een bomgordel of kalasjnikov
meedraagt mag dan klein zijn, het blijft onprettig om mensen in het straatbeeld
te zien die zich verstoppen. Voor een open contact moet je iemand in de ogen
kunnen kijken.
Het boerkaverbod is overbodig. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 30) > Spoedhulp moet bij professionals blijven > eens 50% oneens 50%

Houthandel & Timmerbedrijf
Houthandel
& Timmerbedrijf
Rene van Ophoven
v.o.f.
Rene van Ophoven v.o.f.
Meijelseweg 3 • 5985 NH Beringe
06 223 712 88 • renevanophoven@gmail.com

Meijelseweg 3 • 5985 NH Beringe
phoven@gmail.com
ge • 06 22 37 12 88 • renevano
Meijelseweg 3 • Berin06
223 712 88 • renevanophoven@gmail.com

Tervestigingen
versterking in
vanKessel
ons team
in Neer
Joordens Zaden, met
en Neer,
is een bedrijf dat al
meer dan 95 jaar bestaat. Wij zijn gespecialiseerd in het ontwikkelen
Proefveldmedewerker
(m/v)
gezocht
van nieuwe
rassen van landbouwgewassen.
Daarnaast
houden wij ons
bezig
met de mondiale productie en commercialisering van zaden.
Als proefveldmedeweker ondersteun je het veredelingsonderzoek en zaadproductie op

technisch en teelt technisch gebied binnen Joordens research te Neer. De uitvoerende
werkzaamheden vinden plaats in open veldproducties en verwerking ervan na de oogst
binnen de faciliteiten van de afdeling research. Je staat in contact met leveranciers en je
Ter
versterking
ons teamwerkzaamheden.
in Kessel vragen
verricht
een aantal van
administratieve
Je werkt wij
mee per
in hetdirect:
onderhoud van het
machinepark, neemt initiatief, functioneert zelfstandig, individueel of in een klein team. In
overleg met de kwekers zorg je voor de realisatie en uitvoering van de opgestelde proeven
en bouwplan.

ALLROUND
MEDEWERKER m/v

Jouw profiel:
Je hebt affiniteit met de land- of tuinbouw. Je hebt een MBO-agrarische opleiding genoten,
ervaring in het omgaan met landbouwmachines en affiniteit met computergestuurde
apparatuur. Je bezit een rijbewijs BE/T en een gewasbeschermingslicentie 1 (of bent bereid
deze te behalen). Je beschikt over een gezonde dosis eigen initiatief en een flexibele
instelling als het gaat om verschillende werkzaamheden, werkplekken en werktijden. Vaak
seizoensgebonden.

Wij bieden jou een afwisselende baan met veel vrijheid in een groeiende sector.
Taken:
Stuurafdanen
je CV
met motivatie,
voor
1 juni 2019, per e-mail
• Interesse?
Bediening,
instelling
van
zaadschoningsen naar:
info@joordens.com
ter attentie
van dhr.
D. van
Putten.
verpakkingsmachines
Voor meer informatie neem eens een kijkje op onze website www.joordens.com
• Laden en lossen van vrachtauto’s
Joordens Zaden B.V., met vestigingen in Kessel en Neer, is een
• Verpakken en ompakken vanbedrijf
zaden
dat al meer dan 95 jaar bestaat. Wij zijn gespecialiseerd
in het ontwikkelen van nieuwe rassen van landbouwgewassen.
• Lichte administratieve werkzaamheden
Daarnaast houden wij ons bezig met de mondiale productie en
commercialisering van zaden.

Wij zoeken:
• Een energieke en enthousiaste persoon die in staat is zelfstandig
en in een klein team werkzaamheden te verrichten en daarbij oog
heeft voor kwaliteit
• Iemand die alert is op zijn omgeving om storingen of problemen
te signaleren en processen te controleren
• Heftruckervaring en technisch inzicht zijn een pré
• Leeftijdsindicatie 25-35 jaar
Profiel:
• Affiniteit met de land- of tuinbouw en computergestuurde machines
• Agrarische opleiding
• Gezonde dosis eigen initiatief
• Flexibele instelling

TIJDENS DE BOUWVAK GEOPEND!

BEZORGERS
GEZOCHT!
Houthandel & Timmerbedrijf
Houthandel & Timmerbedrijf
Rene van Ophoven v.o.f.

Rene van Ophoven v.o.f.

VOOR DE VOLGENDE ROUTES:

Helden rondom Jacob van Marisring € 7,50
Meijel buitengebied rondom Heldensedijk € 10,00
Meijel rondom Langstraat € 10,00
Meijel rondom Nederweerterdijk € 13,00
bedrag per week
WERKZAAMHEDEN Elke donderdag het nieuwsblad HALLO bezorgen.
INTERESSE OF INFORMATIE Mail naar bezorgers@garcon.nl of bel 085 071 10 90.

Wij bieden jou een afwisselende baan met veel vrijheid in een
groeiende sector.
Interesse? Stuur dan je CV met motivatie, voor 19 augustus 2019, per
e-mail naar info@joordens.com ter attentie van de heer D. van Putten.
Voor meer informatie: neem eens een kijkje op onze website

WWW.JOORDENS.COM

Handelstraat 17 5961 PV Horst

Wat vindt jij van het boerkaverbod? Op social media worden
die gesluierde vrouwen uitgemaakt voor alles wat maar lelijk
is. Schelden lijkt me nooit goed.
Maar waarom zou een moslima
op straat haar gezicht bedekken? Omdat God dat vraagt?
Ik denk dat God wel wat anders
in het leven belangrijk vindt
dan die hoofddoekjes. Vanwege
mannen die daarvan op verkeerde gedachten zou komen?
Kom nou, we zijn wel wat
gewend. Heel vroeger raakten
velen in de kerk en op school
ook al van slag als een meisje
sokjes aan had in plaats van
lange kousen of een jurk met
korte mouwtjes. Gelukkig is dat
al heel lang voorbij.
Iedereen is vrij om de kleding te dragen die hij of zij
mooi en fijn vindt. Al vind ik die
enorme hoeveelheden bloot
vlees die afgelopen warme
dagen over straat gingen, er
ook niet altijd smakelijk uitzien.
Maar als dat mag, dan mogen
moslima’s toch hun hoofddoekje
dragen. Waarom zou ik een
vrouw, die daar in vrijheid zelf
voor kiest, dat recht ontzeggen?
Ieder zijn vrijheid, ieder zijn
geloof of overtuiging. Als je er
maar niemand door schaadt.
Maar een boerka? Geschat
wordt dat in Nederland zo’n
driehonderd vrouwen zijn die
een gewone hoofddoek niet
genoeg vinden, maar zich
helemaal willen bedekken met
een boerka. Jammer, want van
zo’n vrouw blijft niets over dan
een onpersoonlijke zwarte
schaduw. En dat dan ook nog in
die zomerhitte. Het argument
dat er onder die boerka een
terrorist met een kalasjnikov kan schuilgaan,
lijkt me wat ver
gezocht. Nee, voor mij
is het belangrijkste
argument tegen, dat ik
een gezicht wil zien. Dat
ik medemensen graag
in de ogen kijk voor een
open contact.
Maar ja, wat vind jij
van de mensen die
tijdens een gesprek hun
grote donkere zonnebril
ophouden?
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Ruiters Peel en Maas
voorbereid op Limburgse
kampioenschappen
Ter voorbereiding op de Limburgse kampioenschappen op zaterdag 3 en zondag 4 augustus in Meerlo hebben
ruiters uit Peel en Maas verschillende prijzen in de wacht gesleept.

Sjraar Dorssers
wint solo koppelwedstrijd
Door: Nico Meijer, hengelsportvereniging HSV De Ruisvoorn
HSV De Ruisvoorn hield op zaterdag 27 juli als afsluiting van de
eerste seizoenshelft een marathonwedstrijd voor koppels. Door een
ongelijk aantal deelnemers, moest er eentje alleen vissen. Net die
eenling, Sjraar Dorssers, wist uiteindelijk de meeste vis te vangen.
De wedstrijd om de Wilma Sport
en Safety-prijs bestond uit twee
dagdelen. Met een totale vangst van
meer dan 80 kilo, werd er veel vis
binnengehaald. Sjraar haalde 15.730
gram vis uit het water. Daarachter
werd het koppel Huub MaassenPieter Trines tweede met 12.120

gram. Zij werden op de voet gevolgd
door Mat Gellen en Albert Trines met
11.790 gram. De koppels Martijn
Muurmans-Rick Thijssen (11.320
gram) en Math Verhaeg-Oscar
Huidekoper (10.090 gram) misten
het podium. Eind augustus gaat de
competitie verder.

Nachtcross in Kessel
beleeft 22e editie
Gaby Versleijen met Maurik’s Iggy Azalea (foto: Kirsten Voesten)
Gaby Versleijen van PSV Caprilli
behaalde op zondag 28 juli een eerste prijs in twee proeven op de wedstrijd in Asten-Heusden, RJV de Witte
Valei. Een dag eerder verscheen ze
met Maurik’s Iggy Azalea in de ring op
de wedstrijd op de Peelbergen. In de
eerste proef dressuur DE B won ze de
derde prijs met 202,5 punten.
Ook Iris won op De Peelbergen
met haar pony Splash en een eerste

prijs in de tweede proef, in de klasse
DE Z2. Met haar paard Barida nam ze
zondag deel aan een wedstrijd op
manege de Keelven te Someren en
won daar de eerste prijs in de eerste
proef in de klasse M1.
Lotte Hermans won een eerste
prijs met Orchids Atilla in de klasse DZZ
bij manege het Zwarte water in De
Mortel.
Hanna Neefs van PSV De Cavaliers

in Helden behaalde afgelopen weekend een tweede prijs in de klasse
D-M1 met Don Diamond. In de klasse
M2 wist Anouk Neefs de overwinning
op haar naam te zetten met Guess.
Beide ruiters reden dressuur
bij de Peelbergen in Kronenberg.
Voor veel ruiters betekende dit een
laatste generale oefening voor de
Limburgse Kampioenschappen op 3 en
4 augustus.

FairPlayTopper voor
VV Helden
Het eerste herenteam van voetbalclub VV Helden heeft de FairPlayTopper gewonnen. De prijs van
Scheidsrechtervereniging Venlo e.o. voor de sportiefste ploeg uit de regio werd onlangs uitgereikt in de rust van
de Herman Teeuwen Memorial tussen VVV-Venlo en de Griekse ploeg Panathinaikos.

Autocrossvereniging ACC The Bluebirds houdt op zaterdag 3 augustus
voor de 22e keer de nachtcross. Aan de start staan ruim 135 auto’s die
gaan proberen de eerste prijs in de wacht te slepen. Een dag later staat
nog het ASUZ-kampioenschap 2019 op het programma.

De wedstrijden voor de nachtcross
starten op zaterdag om 16.00 uur met
de kwalificatierondes. In twee
verschillende groepen proberen de
coureurs een plek te bemachtigen
voor de grote nachtcross die later op
de avond op het programma staat.
Daaraan voorafgaand worden rond
19.30 uur de 85 coureurs van de finale
voorgesteld in de speciale
voorstellingsronde. Daarna begint de
de echte nachtcross.
Tussen de kwalificaties door
crossen de junioren enkele manches
en de actief rijdende leden van
The Blue Birds rijden nog hun eigen
clubkampioenschap. Na afloop
van de cross vindt in de tent de

nachtcrossparty plaats. Optredens
zijn er onder meer van DJ Danny,
Djivo en Mike Kanders. Op zondag
4 augustus wordt er in verschillende
klassen gestreden voor het ASUZkampioenschap 2019. Die wedstrijden
gaan vanaf 11.00 uur van start.
De Nachtcross van Kessel is de derde
in een reeks van vier nachtcrossen die
gehouden worden. De andere races
zijn in Baarlo, Horst en Siebengewald.
Uit de vier races komt één algehele
winnaar naar boven die zich ASUZ
Nachtcrosskampioen 2019 mag
noemen.
De Kesselse nachtcross vindt zoals
gebruikelijk plaats op het crossterrein
aan de Keizersbaan in Kessel.

Keulenman 6, Helden • tel. 077 307 92 30

www.blinkzonwering.nl
In stadion De Koel in Venlo kreeg
een delegatie van het Heldense team
uit handen van voorzitter van de
Scheidsrechtersvereniging Venlo e.o.
Ger Heijligers de prijs uitgereikt.

De Heldenaren pakten als team de
minste gele en rode kaarten gedurende
de competitie in de regio. Op de
tweede plek eindigde FCV-Venlo en
daarachter werd MVC’19 derde op de

sportiviteitsrangslijst. De FairPlayTopper
is een beeldje dat ontworpen is door
de Belfeldse kunstenaar Geert Kunen
en symboliseert verbinding tussen
arbitrage en voetballers.

Rolluiken voor
aan uw woning

Zonwering
voor buiten

Zonwering
voor binnen

Terrasoverkappingen

Hordeuren en
-ramen

Rolpoorten
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‘Dans met mij’

Dansmiddag in
Beringe
Onder de noemer ‘Dans met mij’ vindt op donderdag 8 augustus
weer een dansmiddag plaats bij De Vriendschap in Beringe. De middag
is voor iedereen toegankelijk, maar is speciaal bedoeld voor en met
mensen met dementie en hun mantelzorgers.
De dansmiddag wordt georganiseerd door De Vriendschap in
Beringe, samen met de afdeling
Noord-Limburg van Alzheimer
Nederland. De Vriendschap is open
vanaf 13.30 uur, vanaf 14.00 tot
16.30 uur wordt er gedanst.
Inwoners van de gemeente Peel
en Maas kunnen gebruik maken van
het gezamenlijk vrijwilligersvervoer

Voetballen tegen grote namen
Voorafgaand aan Jumping Peel & Maas bij Stal Hendrix in Kessel vindt ieder jaar het Grand Café
de Sport plaats op het terrein. Het benefietevenement van serviceclub Kiwanis Peel en Maas stond
dit jaar in het teken van het Jeugdfonds Sport Limburg. Onderdeel van de avond was een
voetbalwedstrijd tussen ondernemers uit de regio en oud-profvoetballers. Onder meer Mark van
Bommel, Kevin Hofland en Boudewijn Zenden maakten deel uit van het team dat onder leiding
stond van Bert van Marwijk. De ondernemers verloren uiteindelijk met 10-7. Kiwanis kon na afloop
van de benefietavond een cheque van 8.000 euro overhandigen aan Bert van Marwijk, ambassadeur
van het Jeugdfonds Sport Limburg.

binnen Peel en Maas. Aanvragen
hiervoor kunnen gericht worden aan
Vorkmeer Steunpunt Mantelzorg Peel
en Maas. Ook kan gebruik worden
gemaakt van het eventuele eigen
dorpsvervoer.
Neem voor meer informatie voer
de dansmiddag contact op met Maria
Hodzelmans via 06 22 63 02 26 of
met Jo Basten via 077 466 20 26.

Lustrum voor
KVW Helden
Kindervakantiewerk Helden beleeft van dinsdag 6 tot en met vrijdag
9 augustus de vijfde editie. De jeugdweek begon in 2015 met zo’n 100
kinderen en groeide in de jaren erna uit tot een evenement waar 250
kinderen en ruim 175 vrijwilligers bij betrokken zijn. Al sinds oktober
zijn de voorbereidingen bezig voor de komende editie.
De vijfkoppige hoofdleiding is al
meer dan een halfjaar bezig met de
voorbereidingen. De verschillende
werkgroepen hebben voor de
komende editie weer een
verhaallijn, figuranten, aankleding
en activiteiten bedacht. Een grootse
zeskamp, de modderdag, bosspelen,
tochten enzovoorts. “Vervelen
zullen de Heldense kinderen zich in
ieder geval niet”, aldus de
organisatie.
De dagen van KVW Helden
beginnen al vijf jaar ‘s ochtends
in de KVW-tent op het Mariaplein.
Daarna gaan de kinderen in groepjes,

begeleid door groepsleiders, het
programma volgen. De spelleiding
zorgt dat de spellen zijn opgebouwd,
worden begeleid en ook weer
worden afgebroken. Daarnaast zijn
er onder meer een EHBO’er, een
bouw&klus-team, de Pink Ladies die
zich bezighouden met de creatieve
zaken, verklede figuranten en de
hoofdleiding actief.
Tussendoor denkt iedereen
alweer aan editie zes, zo verzekert
de hoofdleiding van KVW Helden.
“Dat er nog veel ‘Dörper’
generaties mogen meedoen aan
kindervakantiewerk.”

Zondag 4 augustus

Ossefeesttoerrit
voornamelijk door
Limburg
De Ossefeesttoerrit van dit jaar voert de deelnemers voor een groot
gedeelte door Limburg. De tocht vertrekt vanaf café De Pool in
Maasbree en is in totaal zo’n 162 kilometer lang. De route van de tocht
is op papier te verkrijgen en wordt gratis verstrekt.
Het wordt na 25 jaar de laatste
toerrit die Peter en Mieke Thijssen
uitgezet hebben. De tocht begint bij
café De Pool waar de deelnemers
aan de toerrit gebruik kunnen maken
van de parkeerplaats aan de zijkant
van de kroeg. De Ossefeesttoerrit
start tussen 10.00 en 12.00 uur.
De tocht voert eerst naar het
Prinseböske in Maasbree, waarna
koers wordt gezet naar de Maas.
Via Baarlo en Kessel wordt Neer
aangedaan. Daarna trekken de
deelnemers door naar Buggenum en
Horn. Vervolgens rijden de motoren
via Beegden, Heel en Pol naar
Wessem. Na Thorn gaat de route de

grens over naar België. Eenmaal in
België is het eerste dorpje dat wordt
aangedaan Kessenich. Daarna rijden
de motoren weer terug het land
naar Haler via Hunsel. In Haler is de
centrale stop. Daarna wordt de tocht
vervolgd via Swartbroek, Ell, KelpenOler en Grathem. Na Nederweert,
heythuysen en Roggel komen de
deelnemers weer Peel en Maas
binnen. Via Beringe, Panningen en
Koningslust eindigt de toerrit weer
bij De Pool in Maasbree.
Neem voor meer informatie over
de Ossefeesttoerrit contact op met
Peter Thijssen via 077 465 26 40 of
peter.w.thijssen@gmail.com

01
08

Oldtimer-toertocht
door Duitsland
Eigenaren van oldtimer-brommers die graag eens een lange rit willen maken, kunnen zaterdag 10 augustus
aansluiten bij een oldtimer-toertocht die start in Grashoek. De rit van zo’n 130 kilometer gaat door het Duitse
Nettetal.

cultuur 13

HALLO RECENSEERT
Franse waarachtigheid in sprookje van
Ton van Reen
Wie Frankrijk tot in de kern wil beleven, kan deze zomer thuisblijven.
Schrijver Ton van Reen biedt je de oorsprong van de huidige Franse cultuur
en literatuur in de vorm van een goed leesbaar sprookje. Niet zomaar een
sprookje, maar eentje die de waarheid inhaalt.

Mart Teeuwen en Jan Craenen op hun oldtimer-brommers
Initiatiefnemers Mart Teeuwen en
Jan Craenen uit Grashoek stappen
graag op hun oude brommer om een
ritje te maken, maar wilden eigenlijk
ook weleens een lange dagtoertocht
maken. “Een keer echt kilometers
maken, veel zien onderweg en het
liefst ook in een andere omgeving”,
vertelt Jan. “Zo kwamen we op het
idee om zelf een toertocht te organiseren. Want er zijn vast meer mensen
die dit leuk zouden vinden, dachten

wij. Dan ontmoeten we ook weer eens
andere mensen.”
De rit, zo’n 125 tot 130 kilometer lang, gaat vanuit Grashoek via
Velden richting het Duitse Walbeck,
Pont, Straelen, Wankum, Hinsbeck,
Breyell en Kaldenkirchen, om via Venlo
rond 18.00 uur weer terug te keren
in Grashoek. Onderweg zijn er twee
pauzes: één voor ‘kaffee und kuchen’
en één voor een Duitse schnitzel of
‘bratwurst’. “We rijden in groepsver-

band met voorop- en achteroprijders”,
aldus Jan.
De tocht van zaterdag 10 augustus start om 10.30 uur bij café Leanzo
in Grashoek. Deelnemers verzamelen
zich daar vanaf 10.00 uur. Aanmelden
is niet nodig. Wie deel wil nemen aan
de toertocht en een oldtimer-brommer
van minimaal 25 jaar oud bezit, kan
meedoen. Neem voor meer informatie over de tocht contact op met Jan
Craenen via 06 23 00 94 77.

Kermis in ‘Hoeskamer
van Grashook’
Gemeenschapshuis De Ankerplaats in Grashoek is met de kermis de hele zondag geopend. De ‘Hoeskamer
van Grashook’, biedt een kermisbrunch en livemuziek.
In gemeenschapshuis de
Ankerplaats in Grashoek is op
kermiszondag 10 augustus
om 12.00 uur de tafel gedekt.

Iedereen kan dan aanschuiven voor
een kermisbrunch. Aansluitend is
er op het terras livemuziek van
eenmansorkest Edwin van Zuiden.

Voor de kinderen staat er een
luchtkussen. Aanmelden voor de
brunch kan nog tot 4 augustus bij
Robin Peeters: 06 27 32 00 97.

Baarlose kerk open in augustus
In de maand augustus is de kerk van Baarlo iedere donderdagmiddag geopend voor publiek. De eerste
datum van de openstelling is donderdag 1 augustus. Vervolgens is het gebouw ook op 8, 15, 22 en 29 augustus toegankelijk.
De kerk is op de voornoemde
dagen geopend van 14.00 tot
16.00 uur. Het is dan onder meer
mogelijk om de kleurrijke glas-inlood-ramen van onder anderen
Joep Nicolas en de moderne

beeldhouwwerken te zien.
De toegang is op alles dagen gratis.
Er zijn gastheren en -dames
aanwezig om eventuele vragen te
beantwoorden. De openstelling is
een samenwerking tussen VVV

Baarlo en het kerkbestuur van de
Baarlose parochie.
Neem voor meer informatie
contact op met VVV Baarlo via
077 477 36 66 of stuur een mailtje
naar baarlo@beleefpeelenmaas.nl

In een
woekerend bos
in het
Maasbreese
Dubbroek, waar
elke avond
heksen,
kabouters of
wolven
verwacht
worden, staat
een te grote,
voormalige
boerderij vol
oude boeken en
halfvergane
literatuur.
Daartussen
schrijft Ton van
Reen naarstig
en verwoed
tegen het
verdwijnen in
de mist van de
vergetelheid.
Het is de
mist waarin
ook overleden
Franse collega-kunstenaars in deze
moderne tijd in rap tempo dreigen
te verdwijnen. In zijn laatste boek
Vlucht uit Montaillou beschrijft hij
het zwaar onderkomen pantheon
waarin zij verblijven. Franse schrijvers,
muzikanten en zelfs enkele politici
blijven weliswaar voortleven in de
gemeenschappelijke herinneringen,
maar voor de huidige Franse president
heeft cultuur geen prioriteit. Een van
de bewoners van het bouwvallige
Pantheon is Brigitte Bardot. “Het
ministerie van Cultuur subsidieert
alleen nog dorpsfanfares en militaire
muziekkorpsen”, zo beklaagt ze zich.
Ook de hoofdpersoon uit het boek,
Boris Vian, heeft een plaats weten
te bemachtigen in dit Pantheon.
Als overleden schrijver is hij immers
nog niet vergeten door het volk.
Vian leeft voort in de geesten van de
mensen en tijdens dat bestaan schrijft
hij een sprookje over een beer.
De beer woont in een grot vol
boeken en wijn bij Montaillou,
een klein dorpje in de Languedoc,
‘waar de waarheid vele versies kent’.
De beer heet niet alleen Napoleon,
maar is daadwerkelijk de voormalige
Keizer. Tijdens de laatste dagen van
zijn leven heeft hij zich bekeerd
tot het Hindoeïsme, zodat hij in de
gedaante van een dier terug kon
keren. Napoleon wil opnieuw keizer
worden. Samen met Claire, een meisje
dat weg wil uit het dorpje Montaillou,
trekt hij naar Parijs.
In dit boek neemt de waarachtig
heid van het sprookje zulke groteske

vormen aan, dat het sprookje
daadwerkelijk gebeurt, terwijl Boris
Vian het schrijft. Op een gegeven
moment is het niet meer duidelijk
of de werkelijkheid nog boven het
sprookje staat, of dat de roman in
wording een loopje neemt met de
werkelijkheid.
Hoe het ook zij, ‘sprookjes
vertellen meer over de realiteit dan
een verslag van de werkelijkheid,’ laat
schrijver Ton van Reen de schrijver
Boris Vian zeggen. ‘Voor duiding
hebben we kranten. Voor de waarheid
moet je bij jezelf te rade.’ Uit citaten
als deze blijkt dat, voor wie Ton kent,
Boris Vian zijn alter ego is.
De grote hoeveelheid Franse
leenwoorden en namen maakt dat
je af en toe denkt een Frans boek
te lezen. Zelfs wanneer je de Franse
taal niet machtig bent. Wie daarbij
niets weet over Franse literatuur en
cultuur kan die overvloed aan Franse
grootheden bijna te veel worden.
Maar juist dan valt er veel te leren
over hun wijze van denken en de
manier waarop zij in het leven staan.
En passant lees je dat Maria nooit is
verschenen aan Bernadette Soubirous.
Zij heeft dit altijd ontkent. En je komt
exact te weten wat de heilige graal is
en waar deze zich bevindt. Het moet
wel waar zijn, want het is de heilige
Vincentius zelf die het verklapt aan
Boris Vian.
Vlucht uit Montaillou van
Ton van Reen, 438 pagina’s, kost
22 euro en wordt uitgegeven door
In de Knipscheer.
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Ossefeesttoerrit

Ezels knuffelen

Tijd: 10.00-12.00 uur
Organisatie: Peter en Mieke Thijssen
Locatie: start bij café De Pool Maasbree

Tijd: 14.00 uur
Organisatie: VVV Baarlo
Locatie: ezelcamping In ‘t Niet Maasbree

Muziek op vriedig met Buur

ASUZ-kampioenschap

Rond de Bijbelse Lezingen

Tijd: 20.00 uur
Locatie: dorpscentrum Kerkeböske Helden

Tijd: 11.00 uur
Organisatie: ACC The Bluebirds
Locatie: crossterrein Keizersbaan Kessel

Tijd: 19.30-20.30 uur
Organisatie: Parochiecentrum Panningen
Locatie: oefenruimte kerk Panningen

Kepèlla Cultura: Friday Night Live

Ossezondag

WTF Woensdag

Tijd: 21.00 uur
Organisatie: Thuis in Panningen
Locatie: centrum Panningen

Tijd: 12.00 uur
Organisatie: Ossefeesten
Locatie: feesttent Kennedyplein Maasbree

Tijd: 20.30 uur
Organisatie: Ossefeesten
Locatie: feesttent Kennedyplein Maasbree

Kepèlla Cultura: Kunst op Straat

Kepèlla Cultura: Sunday Sound

Tijd: 11.00-17.00 uur
Organisatie: Thuis in Panningen
Locatie: centrum Panningen

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

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

Muziek onder de Toren met Orkest
Rooyal Venray
Tijd: 14.00-15.30 uur & 15.45-17.15 uur
Organisatie: Cultuur in Hartje Peel en Maas
Locatie: Raadhuisplein Panningen

Nachtcross kwalificaties
Tijd: 16.00 uur
Organisatie: ACC The Bluebirds
Locatie: crossterrein Keizersbaan Kessel

do
08
08

Kroon knutselen
Tijd: 13.00-16.00 uur
Locatie: Kasteel De Keverberg Kessel

ma
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Kepèlla Cultura: Kids Fun

Dans met mij

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

Tijd: 14.00-16.30 uur
Organisatie: De Vriendschap en afd. Noord-Limburg
Alzheimer Nederland
Locatie: De Vriendschap Beringe
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Zomerweekmarkt

Openluchtbioscoop

Tijd: 09.00-16.00 uur
Organisatie: Thuis in Panningen
Locatie: centrum Panningen

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

Nachtcross

Bezoek PS Aero

Tijd: 19.30 uur
Organisatie: ACC The Bluebirds
Locatie: crossterrein Keizersbaan Kessel

Tijd: 10.00 uur
Organisatie: VVV Baarlo
Locatie: PS Aero Baarlo

Ossefeesten

KBO fietsmiddag

Tijd: 20.30 uur
Organisatie: Ossefeesten
Locatie: feesttent Kennedyplein Maasbree

Tijd: 13.00 uur
Organisatie: KBO Kessel
Locatie: start Kerkplein Kessel

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

Ossefeesten en KVW vanaf 2020
eerder in zomer
Kindervakantiewerk (KVW) Maasbree en Ossefeesten maakten op
woensdag 24 juli bekend de datums van de evenementen naar voren te
verplaatsen. Vanaf 2020 begint KVW haar week vol activiteiten op de
eerste maandag van de schoolvakantie. De eerste avond van Ossefeesten
is op de zaterdag na de KVW-week.
De twee evenementen werken al
vele jaren samen en maken ook
gebruik van dezelfde tent. Vandaar dat
de beslissing in samenspraak is
genomen. De evenementen veranderen van datum om er zo voor te zorgen
dat ze niet meer midden in de zomervakantie vallen. “Het was vaak lastig
voor mensen om hun vakantie in te
plannen rondom de evenementen”,
vertelt Loek Huijs van de Ossefeesten.
“Nu wordt die eerste week van de
vakantie vastgezet. Dat biedt houvast.”
De beslissing om te verplaatsen
kwam na uitvoerig overleg, vertelt
Loek. “We evalueren ieder jaar met de
KVW en Ossefeesten samen en kijken
dan ook naar zaken als locatie, indeling en dus ook de datum. Of dat allemaal nog naar wens is”, legt Loek uit.

Uit die gesprekken bleek dat de datum
beter aangepast kon worden, waarna
dat voor volgend jaar ook daadwerkelijk werd.
Aan het concept van beide evenementen wordt niet getornd. De KVW
blijft een week organiseren voor alle
basisschoolkinderen van Maasbree en
Ossefeesten heeft ook volgend jaar
twee opeenvolgende weekenden en
de daartussen liggende woensdag een
muzikaal programma. De tent komt
gewoon op het Kennedyplein (dorpsplein) te staan zoals andere jaren.
De veranderde datum komt voor
komend jaar mooi uit. Ossefeesten
viert namelijk in 2020 de zestigste editie. De allereerste Ossefeesten vond
plaats in het derde weekend van juli.
Volgend jaar valt dat weekend precies
samen met de nieuwe datum van de

Ossefeesten. De KVW-week is volgend
jaar van 13 tot en met 18 juli.
Voor dit jaar blijven de datums
staan. KVW Maasbree heeft haar
activiteiten gepland van maandag

29 juli tot en met zaterdag 3 augustus.
Zo’n vijfhonderd kinderen nemen deel
aan week van de jeugdorganisatie.
Ossefeesten vindt plaats op zaterdag 3, zondag 4, woensdag 7, vrijdag

9 en zaterdag 10 augustus. Zondags
is de traditionele dag van de os aan
het spit. Artiesten als Snollebollekes
en QMusic The Party komen voorbij op
één van de dagen.
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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 4 augustus
H. Mis 09.30 uur
Woensdag 7 augustus
H. Mis 09.00 uur sacristie

Parochie Egchel
Misintenties
NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
T 077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 4 augustus
Geen H. Mis
Zondag 11 augustus
H. Mis 11.00 uur

Parochie Grashoek
Misintenties NL24 RABO 0141910526

Cluster MKBE

A. Cruijsberg T 077 307 52 93
Spreekuur in kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
Zaterdag 3 augustus
H. Mis 19.00 uur t.i.v. het welzijn van
onze parochianen

Parochie Helden
Misintenties NL61 RABO 0120795094
pastorie Rochusplein 3 T 077 3071488
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur
donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
Vrijdag 2 augustus
De H. Communie wordt thuis gebracht
vanaf 09.00 uur.
Zondag 4 augustus
H. Mis 10.00 uur – samenzang – t.i.v.
het geest. en tijdelijk welzijn van de
parochie Doopviering 11.30 uur: Finn
van der Velden

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

overleden familie Peeters-HermansHaenen.

Parochie Maasbree

Parochie Kessel

Misintenties
NL58RABO0131001973
Pastorie Dorpstraat 4
T 077 465 12 19
E par.aldegundismaasbree@hetnet.nl
W www.parochiemaasbree.nl
Kerkdiensten
Zondag 4 augustus
11.00 uur: Zang Dameskoor
Lectoren: Mevr. Elly Gooren en Dhr.
Jacq Bouten
Intenties
Petronella Vaessen. Maria Peeters en

Gezinsbijdrage NL39RABO0125305311
Pastorie Dorpstraat 13T 077 462 12 65
E lajverhaag@parochiekessel.nl
Kerkdiensten
Zaterdag 3 augustus
Geen H.Mis.
Zondag 4 augustus
9.30 Hoogmis door Kapelaan Pierik.
Woensdag 7 augustus
Geen H.Mis.
Zaterdag 10 augustus
19.15 Jaardienst voor Jan Timmermans.
Overleden familie Engelen-Beeks

Kerkdiensten
Zaterdag 3 augustus
H. Mis 17.30 uur
Zaterdag 10 augustus
Geen H. Mis

Parochie Meijel
Misintenties
NL16 RABO 0133405613
Pastorie Kerkstraat 5
T 077 466 18 50
W www.parochiemeijel.nl
Spreekuur
maandag 19.30 tot 20.00 uur en
donderdag van 11.00 tot 12.00 uur
joke.holscher@gmail.com
Kerkdiensten
Donderdag 1 augustus
H. Mis 09.00 uur t.i.v. van de overledenen 9.30-10 uur Stille Aanbidding
Zondag 4 augustus
H. Mis 11.00 uur geen koor (vakantie) t.i.v. Tinus Basten en Tina BastenThijssen (gest. jaardienst); Jo Stemkens
(bgv. verj en jaardienst); Hannie
Kessels-Spree (jaardienst) en Piet
Spee; pastoor Jan Schoenmakers; Maria
Vossen-Simons, Paul Vossen en familie,
en Elisabeth Naus; uit dankbaarheid
Maandag 5 augustus
18.30 uur Stille Aanbidding 19.00 uur
Rozenkrans

Inlichting
Pastoor is van 1 t/m/9 augustus op
bedevaart naar Pater Pio.

Parochie Baarlo
Misintenties NL31RABO0103903860
Pastorie Markt 3
T 077 477 12 75
E kapelaan@parochiebaarlo.nl
W www.parochiebaarlo.nl
Kerkdiensten
Zaterdag 3 augustus
17.00 uur H. Mis in verzorgingshuis
Ter Borcht.
Zondag 4 augustus
9.30 uur H. Mis. Geen koor.
Jaardienst overleden ouders

Ossefeesten Maasbree
De Snollebollekes komen de 59e editie van de Ossfeesten aftrappen. Met hits als Vrouwkes, Links Rechts en
Springen Nondeju gaven de Snollebollekes eerder dit jaar nog twee uitverkochte concerten in het Gelredome.
Op 3 augustus staan ze op het Kennedyplein in Maasbree.
Diezelfde avond staan ook de drie
muzikanten van Starstruck op het programma. Zij vormen een combinatie
van een band en een dj-show.
De Ossezondag begint op 4
augustus al om 12.00 uur. Vanaf
14.00 uur staat blaaskapel Judaska op
het podium, om 14.30 start de verkoop van de ossebraad. Speelparadijs
‘Ôs Kingerdörp’ levert gigantische
luchtkussens, een bioscoop en een
eigen feesttent voor de jongste
bezoekers. Tijdens het matinee, buiten onder de luifel, serveren de jongens van Old Gin covers van onder
meer de Red Hot Chilli Peppers, Jimi
Hendrix, Pearl Jam, Thin Lizzy en
The Artic Monkeys. Feestband Khick
sluit het eerste weekend af. Vijf jaar

geleden stonden ze ook al op de
Ossfeesten, nu zullen ze nummers
brengen van Nirvana tot K3 en van
Bruno Mars tot Helene Fisher.
WTF Woensdag op 7 augustus
belooft volgens de organisatie ‘een
smerig lekker feestje’ te worden.
Er zijn drie ‘area’s’. Zo kun je op de
ene plek naar Red Pepper Bullwhip,
een vijfkoppige classic rockband die
muziek uit de jaren 70 en 80 speelt.
Een andere area wordt de ‘silent
disco’ van NFN Silent Records. Hier
dansen de mensen met een koptelefoon op.
Roy Smolenaars, bekend van de
Memphis Manics en zijn alter ego de
Zingende Slager, gaat onder de naam
Radio Nozem georganiseerde chaos

creëren in area drie. Bingo, spellen en andere activiteiten die je in
een gemiddelde bejaardensoos kunt
tegenkomen, gecombineerd met een
beetje rock and roll.
De Lampegastuh brengen op
vrijdag 9 augustus een stortvloed
aan hits, afgewisseld met energiek
microfoongebruik. Maar er staat
die avond meer op het programma.
Jailhouse Jimmy belooft ‘hysterische
warmte’ te brengen. Kris Kross
Amsterdam is de afsluiter.
Op de laatste feestavond,
zaterdag 10 augustus sluit Qmusic
The Party de Ossefeesten 2019 af.
Zestig minuten lang passeren tijdens
het Foute Uur, de aller-aller-allerfoutste hits de revue.
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Dinsdag 6 augustus
H. Mis 09.00 uur t.i.v. Vader en
moeder den Ouden, en Frans, Ad en
Johan den Ouden. Aansluitend koffiedrinken.
Donderdag 8 augustus
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de overleden.
9.30-10 uur Stille Aanbidding

Parochie Panningen
Misintenties
NL44 RABO 0141900660
Parochiecentrum
Wilhelminastraat 14
T 077 307 13 88
info@parochiecentrumpanningen.nl
Open maandag-, woensdag-,
donderdag- en vrijdagochtend van
08.30 uur tot 11.30 uur
Kerkdiensten
Donderdag 1 augustus
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Vrijdag 2 augustus
H. Mis 09.00 uur dagkapel De ziekencommunie wordt thuis gebracht
Zaterdag 3 augustus
H. Mis 14.30 uur “De Groenling”
H. Mis 19.00 uur – samenzang t.i.v.
Piet Janssen en To Janssen-van
der Linden en zoon Sjraar; ouders
Frencken-Crommentuyn en ouders
Hermans-Frencken (gest. jaardienst)

Peeten- van der Velden en
overleden fam.
Donderdag 8 augustus
géén H. Mis.

Parochie Kessel-Eik
Misintenties NL41RABO0125300522
L. Timmermans
T 077 462 16 78
Kerkdiensten
Zondag 4 augustus
Geen H. Mis v.w. dat Pastoor Verhaag
op bedevaart is.
Zondag 11 augustus
9.30 uur Voor de parochie
Zondag 18 augustus
9.30 uur Voor de parochie.

Zondag 4 augustus
H. Mis Missiehuis 10.30 uur
Doopsel in de parochiekerk 14.00
uur: Charlot van Leijden
Dinsdag 6 augustus
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Woensdag 7 augustus
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Rond de Bijbelse Lezingen: 19.30 uur
in de ontmoetingsruimte van de kerk
Donderdag 8 augustus
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Vrijdag 9 augustus
H. Mis 09.00 uur dagkapel

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

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

Zondag 11 augustus

Dagfietstocht
Rundje Koeberg
Voor veel inwoners van Peel en Maas en terugkerende toeristen in
deze regio is de dagfietstocht van Rundje Koeberg in Helden een begrip
geworden. De tweede zondag van augustus, dit keer zondag 11 augustus,
zorgt tourclub TC Everlo voor een volledig uitgepijlde route door de regio.
De tochten zijn geschikt voor
‘gewone’ fietsen en e-bikes.
Deelnemers kunnen kiezen uit
routes van 30, 45 of 60 kilometer.
Alle routes beginnen bij dorpscentrum Kerkeböske in Helden. Het is
niet nodig om vooraf in te schrijven.
Het is mogelijk op de zondag
zelf tussen 09.00 en 13.00 uur te
starten met de 60 kilometer-route.
Bij de 30 en 45 kilometer is het

mogelijk tot 14.00 uur te starten.
In de vakantiemaanden is het
iedere tweede zondag van de
maand mogelijk om bij Rundje
Koeberg een rondje te wandelen of
hardlopen. Er zijn uitgepijlde routes
van ongeveer 6, 12 en 18 kilometer. Inschrijven daarvoor kan tussen 08.00 en 09.30 uur.
Kijk voor meer informatie over
Rundje Koeberg en het inschrijfgeld op www.rundjekoeberg.nl
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Shiny
Steel

161
CM

190

* Na €70,- cashback via Siemens

60 CM
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60 CM

599,-

689,-

INRUILKORTING

INRUILKORTING

-/-

200,-

-/-

170,-

399,-

449,*

INCL. GRATIS BEZORGING!

INCL. GRATIS BEZORGING!

KOEL-VRIESCOMBI / GBB59PZFZB

VRIESKAST / GS29NEW3V

• Inhoud: 318 liter (225 koelen / 93 vriezen) • A++ • Total NoFrost

• Inhoud: 200 liter • A++ • NoFrost • FreshSense houdt de binnentemperatuur constant

• NatureFRESH houdt voedsel langer vers • Inverter Linear Compressor met 10 jaar garantie

• Flexibel in te delen met varioZone • BigBox • Elektronische temperatuurregeling

Hoge kortingen bij inruil van uw oude koelkast of vriezer!
EP:Tummers heeft de komende weken een fantastische inruilactie voor uw oude en vaak energievretende diepvriezer of koelkast. De korting bij inruil van uw oude
(vrijstaand of inbouw-) apparaat kan oplopen tot wel 450 euro op de prijs van een nieuw model. Alle apparaten worden gratis bezorgd door onze eigen vakkundige
bezorgdienst. Indien gewenst kunnen wij het nieuwe apparaat meteen voor u aansluiten. Ook het gratis meenemen van uw oude diepvries of koelkast is geen enkel
probleem. Stap dus snel over op een energiezuiniger apparaat, en bespaar vele euro’s per jaar op uw energierekening!

JAARVERBRUIK KOEL- EN VRIESAPPARATUUR BIJ GEMIDDELD GEBRUIK PER LABEL
Label

A+++

A++

A+

A

B

Bedrag Kwh

Bedrag Kwh

Bedrag Kwh

Bedrag Kwh

Bedrag Kwh

Koel/vriescombinatie groot

€ 34,27

149

€ 41,40

180

€ 57,96

252

€ 76,13

€ 103,73

451

Koel/vriescombinatie tafelmodel

€ 21,85

95

€ 29,21

127

€ 40,71

177

€ 53,36 232

€ 72,91

317

Koelkast zonder vriesvak tafelmodel

€ 14,72

64

€ 19,32

84

€ 27,14

118

€ 35,42 154

€ 48,30

210

Diepvrieskist 200 liter

€ 21,16

92

€ 25,76

112

€ 36,11

157

€ 47,15

205

€ 64,40

280

Diepvrieskast 200 lite

€ 29,21

127

€ 33,81

147

€ 47,15

205

€ 61,87

269

€ 84,41 367

Tummers

331

NIEUW!

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

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

