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Tractor in meterkast
Natuurlijk is het schrikken als een tractor en een auto met geweld tegen je huis tot stilstand komen. De ravage is haast niet te overzien, maar de opluchting is groot
wanneer er geen slachtoffers te betreuren zijn.

Gemeente onderzoekt auto
verkeer centrum Panningen
De gemeente gaat verkennen of ze het autoverkeer tussen Raadhuisstraat en Beekstraat in Panningen kan
beperken. Van de route wordt meer gebruik gemaakt dan verwacht.
Twee jaar na de herinrichting
van de Raadhuisstraat in Panningen
blijkt dat het voetgangersgebied een
prima aanvulling is, vertelt
Willy Schers, adviseur
Omgevingsontwikkeling bij de
gemeente Peel en Maas.
Keerzijde is echter dat
autoverkeer meer gebruik maakt
van de route door het centrum
richting Julianastraat en Beekstraat
dan verwacht. Vooral de bewoners
hebben daar hinder van. “We hebben
getracht dat te voorkomen met

onder meer drempels, maar dat is niet
voldoende gebleken”, aldus Schers.
Verschillende opties liggen momenteel
op de tekentafel. Zo wordt bekeken
of het voetgangersgebied nog verder
kan worden uitgebreid. “Maar dan
kom je weer andere knelpunten
tegen, bevoorradingsverkeer moet
bijvoorbeeld toch kunnen laden en
lossen.”
Een ander idee is de
betreffende route om te vormen
tot eenrichtingsverkeer. “Maar ook
daarvan zijn deskundigen de effecten

nog aan het onderzoeken.”
De onderzoeksresultaten
worden eerst verwerkt, de
ideeën worden afgestemd met
de wethouder en vervolgens met
het centrummanagement en de
bewoners. “En dan moet nog
gekeken worden welke financiën
er bij komen kijken en of deze
ook vrijgemaakt kunnen worden.”
De mogelijkheden worden
onderzocht, maar het is allerminst
zeker dat er iets gaat veranderen,
wil hij benadrukken.

Het liep tegen het middaguur,
maandag 5 augustus toen een Fendt
516 Vario met zo’n 150 pk dwars door
de gevel van het huis van Peeters aan
de Donk in Meijel kwam rijden.
Ans Peeters zat net buiten te lunchen toen ze een hoop kabaal hoorde
en rook zag verschijnen vanaf de voorkant van het huis. Ze zag de tractor die
ineens in de gang stond, maar durfde

aanvankelijk niet te gaan kijken.
Dus belde ze meteen 112.
De gevel lag helemaal in puin.
De tractor was precies ter hoogte van
de meterkast het huis binnengekomen. Daarnaast had zich een witte
Volkswagen Caddy tegen de hoek van
het huis gekreukeld.
Lees verder op pagina 02
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Knopen horen bij Baarlo

‘Baarlo gaf Tajiri een thuis’
Met de komst van zes nieuwe kunstwerken in juni ter afsluiting
van het symposium Baarlo Steengoed!, wil Baarlo zich in haar 800e
levensjaar profileren als een kunstdorp. Het dorp was dat al jaren, vooral
dankzij één kunstenaar die nog altijd onlosmakelijk verbonden is met
Baarlo: de in 2009 overleden Shinkichi Tajiri. Zijn kunst is nog
springlevend.
Het moet voor Baarlonaren wel
wennen zijn geweest in de jaren
90, denkt Giotta Tajiri (62), Shinkichi
Tajiri’s oudste dochter. Zeven enorme
kunstwerken van gietijzer, gemaakt
door de lokale ijzergieterij, die op
prominente plekken in het dorp
werden geplaatst. “Terwijl je het
nu niet meer weg kunt denken”,
vertelt ze. “Het zegt ook een hoop
dat veel Baarlonaren ontzettend
graag de knoop op de dijk bij de
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Vergelt terug, willen die twee jaar
geleden werd beschadigd. Daar
zijn we overigens nog mee bezig.”
De knopen zijn echt een ding van
het dorp geworden, vertelt Giotta.
“Dat is geweldig om te merken.
De Knopenlopen-tocht, mensen die
speciaal naar Baarlo komen voor
de beeldenroute, het sieraad dat is
gemaakt ter gelegenheid van het
800-jarig jubileum; Baarlo en Tajiri
zijn met elkaar verbonden. Ontzettend
mooi, want het laat zien dat hij hier is
ingebed.”

Enige plek met
serie beelden
Giotta woont met haar gezin op
Kasteel Scheres, waar ze opgroeide,
en is momenteel samen met haar
zus Ryu (60) verantwoordelijk voor
het kunstoeuvre en de nalatenschap
van hun vader en moeder Ferdi.
Ook al is zijn complete oeuvre vele
malen groter, het zijn juist de knopen
waar de kunstenaar bekend door is
geworden bij het grote publiek. “Er is
maar één plek op de wereld waar
deze serie beelden van onze vader te
zien is en dat is Baarlo”, vertelt Giotta.
“Dat maakt het ook zo bijzonder. Hij
maakte ontzettend veel verschillende
knopen, het werd echt een van zijn
handelsmerken, maar nergens anders
zijn deze werken zo bij elkaar te zien.”
Shinkichi Tajiri werd in 1923
geboren in Los Angeles als vijfde
kind in een Japans emigrantengezin
met zeven kinderen. De familie
verhuisde in 1936 naar San Diego,
waar vader Ryukichi drie jaar later
overleed. Giotta: “Mijn vader was op
jonge leeftijd al graag creatief bezig
en wilde graag het kunstenaarsvak
leren.” Het gezin had echter weinig
te besteden. Beeldhouwer Donal
Hord (1902) wilde Tajiri wel de eerste
kneepjes bijbrengen als Shinkichi
het onkruid in zijn cactustuin zou
wieden. “Maandenlang werkte
mijn vader aan het modelleren van
skeletten in klei om het zo realistisch
mogelijk te maken. Net toen hij het
onder de knie kreeg, brak de Tweede
Wereldoorlog uit.”
Tijdens en net na de oorlog

Tajiri kijkt hoe zijn kunstwerk Overhand Knot op de Markt in Baarlo wordt
geplaatst, 1996 (Foto: gemeente Peel en Maas/gemeente Maasbree via PeelenMaasNet)
maakte Tajiri diverse pastels, tekeningen en schetsen. In 1947 studeerde
hij een jaar aan een kunstacademie in Chicago en in 1948 vertrok
hij naar ‘kunstenaarsmekka’ Parijs,
waar hij zich als kunstenaar ontwikkelde en zijn carrière van start
ging. Giotta: “Hij maakte beelden
uit schrootijzer, werkte aan een film,
exposeerde in galerijen, werkte als
behangontwerper in Duitsland en won
er een ontwerpwedstrijd en gaf les
op een kunstacademie.” Halverwege
de jaren 50 verhuisde Shinkichi met
zijn vrouw Ferdi naar Amsterdam
nadat de directeur van het Stedelijk
Museum een aantal werken van hem
had gekocht. In hun zoektocht naar
een groter huis met meer ruimte voor
het maken van kunst van hemzelf en
zijn vrouw, kwam het gezin met twee

kinderen in 1962 op Kasteel Scheres in
Baarlo terecht. “Daar konden ze dag en
nacht bezig zijn met hun werk, zonder
dat eventuele buren daar last van hadden”, vertelt Giotta.

Baarlo internationaal
kunsttrefpunt
“Baarlo werd daardoor een waar
trefpunt voor nationale en internationale kunstenaars.” Tajiri hield zich
door de jaren heen bezig met beeldhouwen in brons, staal, gietijzer, steen,
hout, kunststof en papier, bouwde
futuristische machines, was bezig met
fotografie en film en pikte eind jaren
80 nog wat van het computertijdperk
mee en maakte digitale kunst op een
Commodore Amiga. Zowel Shinkichi als
zijn vrouw Ferdi zijn inmiddels opge-

nomen in de collectie beeldhouwkunst
uit de 20e eeuw van het Rijksmuseum
in Amsterdam.
Van de 60 jaar die hij in zijn leven
aan het werk was als kunstenaar,
bracht hij er 47 in Baarlo door. Het
grootste deel van zijn oeuvre ontstond
in het dorp dat dit jaar haar 800-jarig
bestaan viert. In 2009 overleed Tajiri
op 85-jarige leeftijd thuis, op Kasteel
Scheres. “Hij liet zich al die jaren misschien niet zoveel in het dorp zien,
maar je voelt dat het dorp hem en zijn
kunstwerken omarmd heeft”, vertelt Giotta. “Baarlo was het langste
zijn thuis en ook de plek waar hij zich
het meest op zijn gemak en welkom
voelde. De beeldenroute die tussen
1992 en 1997 in het dorp is geplaatst,
was zijn manier om het dorp daarvoor
te bedanken en iets terug te doen.”

Vervolg voorpagina

Tractor in meterkast
De schade was groot, maar gelukkig: er waren geen slachtoffers.
De tractor is van Groentemakers
in Maasbree. Het bedrijf heeft in het
gebied aan de Langstraat 90 hectare bloemkool. Zo’n vijf keer per
dag rijdt de tractor met een grote
aanhangwagen vol bloemkool naar
Maasbree. De tractor kwam net weer
terug met een aanhangwagen vol
lege kisten. De chauffeur reed over

de Donk, ofwel de N279. Hij kwam uit
de richting Heibloem en wilde linksaf
de Langstraat inslaan, precies op het
moment dat een witte Caddy hem aan
het passeren was.
De tractor maakte hierdoor de
bocht te groot en ramde de gevel van
het woonhuis. De Caddy kwam tot stilstand tegen de hoek van het huis en
was total loss.
De ravage is enorm, toch is de

tractor niet ver het huis binnengereden. De schade is niet zozeer aangericht door de snelheid, maar door het
gewicht van de tractor. De zes ton
drukte de muur om, precies op de plek
waar de meterkast zich bevindt. In
één klap zat Ans zonder, stroom, gas
en water. Toch werd dezelfde dag een
noodstroomvoorziening aangelegd en
de gevel is afgesloten.
De Langstraat is een smalle weg,

Ans Peeters vindt het veel te smal
voor het zware verkeer dat er dagelijks over komt. Al enkele malen heeft
ze de gemeente gevraagd er eenrichtingsweg van te maken, maar
tevergeefs. “Ik vind het best dat ze
hierachter een tuinbouwgebied inrichten, maar dan moet de infrastructuur
daar ook op worden aangepast. En dit
is niet meer dan een veredeld fietspad.”
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Crowdfundingsactie

Lindanusstraat heeft AED
Bij Patrick Janssen aan de Lindanusstraat 24 in Helden hangt sinds kort een AED. Wie in nood verkeert
kan hier de apparatuur halen om te reanimeren. Patrick werkt bij het Rode Kruis en weet exact hoe hiermee
om te gaan.

nieuws 03

Alleen reserveren

Geen à la carte
meer in Nostalgisch
Hotel Antiek
Logies en ontbijt voor de zakelijke en toeristische hotelgast worden
de hoofdactiviteiten van Hotel Antiek. Vanaf september zal Antiek
daarom geen à la carte meer reserveren in het restaurant.
Het restaurant blijft enkel nog
beschikbaar voor groepen of
partijen op reservering. Ook blijft
de mogelijkheid voor zakelijke
gasten bestaan om
vergaderfaciliteiten te reserveren.

Hotel Antiek wil zich in de markt
profileren als een nostalgisch
boutique hotel. Hiermee wordt een
stijlvol en relatief klein, zelfstandig
hotel bedoeld met persoonlijke
service.

Vanaf zaterdag 3 augustus
is ons

bakery-café
ook op

De bewoners in de buurt, “maar
ook van verder weg”, vertelt Patrick,
hebben het benodigde bedrag van
2.475 euro ingezameld. Dit via
een crowdfundingsactie op
www.buurtaed.nl. “Die kosten zijn

inclusief vijf jaar service en onderhoud.”
De actie is in november begonnen,
nu hangt het apparaat bij Patrick aan de
gevel onder de carport, zodat het voor
iedereen bereikbaar en toegankelijk

is. De Nederlandse Hartstichting heeft
de AED geregistreerd en in werking
gesteld. Patrick hoopt het gebruik nog
zo lang mogelijk uit te stellen, “maar
mocht iemand in de buurt een hartaanval krijgen, dan zijn we er klaar voor.”

Het mysterie van
Schutterij Hubertus
In verschillende Beringse brievenbussen werden mysterieuze flyers met een vraagteken aangetroffen.
‘Was je het vergeten? Maar goed dat we je er aan herinneren. Tot dan!’
Een uitnodiging zonder
evenement. Geen tijdstip of locatie.
Een groot vraagteken benadrukte
het mysterie. Peter van Horen van
Schutterij Sint Hubertus wil het
mysterie nu wel onthullen.

Het gaat om het jaarlijkse
Sjöttefiëst met het zestal schieten.
Elk zestal van familie, vrienden,
bedrijf of vereniging mag meedoen.
Een zestal telt maximaal twee
actieve schutters die lid zijn van

de schutterij. Deelnemers moeten
minimaal 16 zijn en een legitimatie
is verplicht.
Opgeven kan tot 19 augustus bij
sint.hubertus.beringe@hetnet.nl of
06 14 97 23 47.

HALLO in Karinthië
Jurre-Jan en Merel Strik uit Grashoek waren samen met hun ouders op vakantie in het
Oostenrijkse Karinthië. Het was volop genieten van de verschillende leuke dingen die er te doen
zijn, zoals zwemmen, voetballen op de camping en wandelen in de bergen. Zelfs in de sneeuw.
En natuurlijk zijn we ook met z’n allen gaan rodelen in de bergen.

zaterdag open!
Openingstijden: 9:00 - 14:00 uur
Maasbreeseweg 23, Panningen

De lekkerste bakker bij u in de buurt
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Met groot verdriet en diepe verslagenheid hebben wij kennisgenomen
van het overlijden van ons erelid van MCC Meijel

Gewoon
Dankbaar
Bijzonder
Een gulle lach
Dat is Nolda

echtgenote van

Jo Timmermans †

Wij wensen de familie veel sterkte met dit grote verlies.
Bestuur en leden
MCC Meijel

Familie De Jong
Familie Timmermans
Correspondentieadres:
Familie Gielen
Spiesberg 10, 5985 NN Grashoek
De uitvaartdienst wordt gehouden op zaterdag 10 augustus
om 10.30 uur in de parochiekerk H. Hart van Jezus aan de
Roomweg 46 te Grashoek.

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

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

Appels nieuwe oogst fruitbedrijf J. v.
Horen Kanaalstraat 56 Beringe.

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

De crematie zal in stilte plaatsvinden.
Nolda is opgebaard in St. Jozef Wonen & Zorg,
Kapelkesweg 1, kamer 203 te Meijel.
U kunt persoonlijk afscheid van haar nemen
op donderdag 8 augustus van 19.00 - 20.00 uur.

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

Aandacht,
rust, tijd én....
betaalbaarheid

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
Computerproblemen?
Karel Heines Baarlo. Verdere info &
tips: karelheines.nl. 06 50 96 29 15.
Overheerlijke dikke zoete kersen,
pruimen & blauwe bessen te koop.
Lange Heide Maasbree (tegenover 40).
Te koop Vosberger vastkokende
aardappels Frieslanders slasoorten
tuinbonen groene spercie en gele
en wasboontjes prei koolrabi enz.
Dinsdag 13 en woensdag 14 aug zijn
we gesloten rest van de week normaal
geopend. Kwekerij Brummans Vosberg
16a Panningen.

TE KOOP

Kitty en Twan: 077-3512798

uitvaartverzorgingtwanschreurs.nl

Op=Op

Aardbeienplanten
vanaf 2 augustus

Peet Steeghs
Uitvaartzorg

www.peetsteeghsuitvaartzorg.nl

30 juli 2019
Zoon en broertje van
Ruud Simons
en Inge Maessen
Mirte
Hulsweg 2, 5986 NS Beringe

Hans is vele jaren penningmeester geweest en was een zeer actief
persoon voor de vereniging. Tijdens evenementen was hij van de
eerste tot en met de laatste dag aanwezig om alles voor elkaar te
krijgen. Wat zullen we Hans gaan missen met zijn kennis, inzet, humor
en zijn gezelligheid. Hans was gewoon in hart en ziel MCC Meijel.

† Weert, 5 augustus 2019

Maasbree
06 38 43 79 56

Funs

Hans van Bommel

Nolda Timmermans - de Jong
* Kethel, 26 juli 1926

Geboren

Fien Bos
Uitvaartzorg

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

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

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

www.fienbosuitvaartzorg.nl

Een persoonlijk afscheid
zoals u het wilt

tel. 077-3078642

Verstappen Aardbeien
Heide 6, Roggel
06-19862748

Panningen
www.janssenuitvaart.nl

‘Cittaslow moet wel wat opleveren’
De gemeente Peel en Maas staat op vrijdag 6 september in het teken van Cittaslow en zet de deuren open
voor de landelijke raadsleden- en supportersdag. Binnen de gemeente zijn er echter nog vragen over kosten en
baten.
Peel en Maas is sinds maart vorig
jaar aangesloten bij Cittaslow, een internationaal gezelschap van gemeenten
kleiner dan 50.000 inwoners over de
hele wereld. Cittaslow komt voort uit de
Slow Food-beweging die is ontstaan als
tegenhanger van de fastfoodcultuur.
Het is een internationaal keurmerk voor
gemeenten die hun natuur, landschap,
streekproducten, cultuur, en historie
koesteren en gastvrijheid uitdragen.
Binnen de gemeenteraad heerst
het idee dat het weinig concreets
voortbrengt, terwijl de gemeenschap
wel op kosten gejaagd wordt. VVDRaadslid Teun Heldens hekelt vooral
de dienstreis naar het Italiaanse
Orvieto van burgemeester Wilma
Delissen en wethouder Anget Mestrom
in juni. “De gedragscode schrijft voor
dat de gemeenteraad van elke dienstreis op de hoogte wordt gebracht en
dat er achteraf verslag over wordt uitgebracht. Dat is allebei niet gebeurd.”
Hij stelde hierover vragen aan het
college over waarop hij nog geen

antwoord heeft ontvangen. Heldens
is extra kritisch, vooral omdat de
geschiedenis zich herhaalt. Vorig jaar
werd voor hetzelfde Cittaslow ook
al een dienstreis gemaakt zonder de
raad in te lichten. Toen ging de reis
naar Frankrijk.
De post representatiekosten waar
dit soort dienstreizen onder vallen, is
vorig jaar overschreden met 35.000
euro. Heldens vindt dit fors. “Het college heeft de post structureel met
20.000 verhoogd, maar daar zijn wij
ook kritisch op. Wij vinden dat je eerst
moet kijken of er punten zijn waarop
je kunt besparen.” Cittaslow zou zo’n
post kunnen zijn, al heeft de VVD officieel geen standpunt over het initiatief. “Ons is nooit iets gevraagd.”
Het college heeft zelfstandig besloten
om toe te treden. Dat mag formeel,
weet het raadslid, “maar als je vervolgens dure dienstreizen gaat maken
zonder dat dit wordt gecontroleerd,
ben je in onze ogen niet goed bezig.”
Formeel heeft de VVD geen stand-

punt, maar intern zijn de meningen
verdeeld, weet Heldens. “Er zijn raadsleden die het leuk vinden; het is goed
voor ondernemers en voor de promotie van de gemeente, maar er zijn ook
raadsleden die het onzin vinden om
een smak geld uit te geven voor iets
wat we toch al doen.”
Annigje Primowees van
GroenLinks is het daarmee eens.
Zij vindt het best een aardig initiatief, mits het echt om duurzaamheid,
milieu en sociale kwesties gaat, zoals
Cittaslow belooft. “Als het er echt toe
leidt dat je bijvoorbeeld landbouw
gaat bedrijven met de natuur mee,
dan steun ik het van harte. Maar als
het alleen maar gaat om het promoten van de producten van onze tuinders dan vind ik dat geen taak van de
gemeente.”
Peter Craenmehr van AndersNu
denkt echter dat het erg goed is wanneer ondernemers de samenwerking
zoeken. Hij vindt het een taak van de
gemeente om hierin te faciliteren.

Landelijke supportersdag Cittaslow
De elf Cittaslow-gemeentes in Nederland komen op 6 september
naar Peel en Maas. Raadsleden uit die gemeenten, maar ook zogenoemde supporters komen dan naar de landelijke supportersdag.
Supporters zijn bedrijven,
instellingen of stichtingen die zich
committeren aan het gedachtegoed
van Cittaslow. Peel en Maas noemt
deze supporters partners. “Anders is
het alsof ze aan de zijlijn staan, maar
bij ons zijn ze vanaf het begin actief
betrokken bij het initiatief”, zegt
Susan Timmermans, bestuurs
secretaresse bij de gemeente Peel

“Het is altijd goed als ondernemers de
verbinding zoeken. Kijk naar de landen tuinbouw. Het wordt steeds moeilijker om voldoende personeel te vinden
en om te blijven innoveren.”
Cittaslow is echter een internationaal initiatief met 220 aangesloten
gemeenten wereldwijd. “Je kunt je
afvragen of wij als gemeente daar niet
te klein voor zijn”, stelt Craenmehr. En
het is inderdaad ook een baten-lasten-

en Maas.
De acht partners van Cittaslow
Peel en Maas zijn: People’s Farm in
Maasbree, Fruitboerderij in Baarlo,
Vinea Cura in Beringe, BoeBaDoe
Farm in Beringe, Huisartenpraktijk
Verstraten Medico in Beringe, Rendiz
in Panningen, Raspberry Maxx in
Meijel en Stichting 5x Beringen
Internationaal.

verhaal. “Er moet wel wat te winnen zijn. En dat is nog moeilijk hard
te maken.” Waarmee hij allerminst
wil zeggen dat het weggegooid geld
is. “Ik denk dat de kosten nog heel
redelijk zijn. Ja, er was een reisje naar
Italië, maar je moet er als gemeente
vooral in het begin volop in meegaan
en vervolgens zien of het uitpakt zoals
je hoopt. Daar kom je pas achter als je
meedoet.”
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Dino’s en tijdreizen tijdens Kindervakantiewerk
In Maasbree konden kinderen vorige week in de tijd reizen. Zo konden ze helemaal terug naar de tijd van de dino’s. Dit was alweer de 57e editie van
Kindervakantiewerk Maasbree. Volgend jaar vindt deze week eerder plaats, dan begint deze op de eerste maandag van de schoolvakantie. (foto’s: Mediateam KVW Maasbree)
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GEPLUKT Frans van Woggelum

Voor de oorlog werd hij geboren in Den Haag, het grootste deel van zijn werkzame leven woonde hij in Rotterdam. De drukte moe, zocht hij naar
rust. Die vond hij in Koningslust. Daar woont hij nu al ruim tien jaar met veel plezier. Deze week plukt HALLO Frans van Woggelum (88).
“We woonden met veel plezier in
Rotterdam. José en ik. Twaalf hoog
met uitzicht op de haven in de verte.
Schitterend, de flat was als een dorp.
Je kent niet iedereen, maar je komt
regelmatig mensen tegen in de lift en
zo leer je mensen kennen. De producten uit een gemeenschappelijk tuintje
werden uitgestald op een tafeltje in de
hal. Dat heb je ook in de stad.
Maar je zat elkaar wel dicht op de

huid. Een buurman was bakker, maar
had geen zin om vroeg op te staan.
Dus hij deed eigenlijk niks. Hij ging
graag naar het café, maar hij had geen
geld, dus organiseerde hij zelf feestjes.
En het was héél gehorig. Je kon wel
zeggen: ‘doe eens wat zachter’, en dan
deed hij het ook. Maar na een uur was
hij het weer vergeten. Het was geen
kwaadwilligheid, hij was gewoon zo.
En ook van andere buren hadden
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we overlast. Je moet denken: onze
slaapkamer lag aan de galerij. En daar
waren twaalf adressen. Dat is erg hinderlijk, vooral wanneer je ziek bent.
José had fibromyalchie.
Het was vanwege die drukte
dat we ons hebben ingeschreven bij
verschillende woningbouwverenigingen in heel Nederland. Twee keer
zijn we wezen kijken in Friesland
of Groningen. En ook een keer bij
Roermond. Maar vooral José wilde
graag een tuin erbij. En hier hebben we twee tuintjes. Eén voor en
één achter het huis. En we hebben
hier natuur. Ja, het Kralingse Bos is
ook mooi. Maar je loopt er gewoon in
een file. Hier in het Vlakbroek kom je
amper iemand tegen.

Zangkoor
Konzagro
En het zijn lieve mensen hier in
Koningslust. Ik ging bij Konzagro, het
zangkoor, want ik wilde de mensen leren kennen en muziek maken.
In Rotterdam speelde ik piano in twee
gezelligheidsorkestjes. Een beetje als
André Rieu, dat soort repertoire.
Na een tijdje mocht ik bij Konzagro
ook piano spelen. Dat was erg leuk,
maar mijn vingers werden steeds
krommer. Ik speel nu nog steeds,
hier thuis. Het liefst vreselijk klassiek.
Maar ik heb niet meer de volle macht
over mijn vingers. En met José ging
het langzaam achteruit. Het werd voor
mij moeilijker een avond weg te gaan.
José kon me steeds slechter missen.
Naast haar fibromyalchie kreeg ze ook
borstkanker. In december is het drie
jaar geleden dat José overleed.

Na het overlijden kreeg ik een
kaartje van Konzagro. Dat ik altijd welkom was. Dat was zo lief. Want het is
daar echt geen bejaardenkoor. Ik ben
nu dus weer bij de club, maar ga
alleen naar repetities. Die uitvoeringen duren me te lang. Dan moet ik de
hele tijd staan.
Het is geweldig hoe ik in het
dorp ben opgenomen. Twee keer in
de week eten we met de ouderen in

De Sprunk. Ik schep dan de soep op.
Zo blijf ik toch een beetje zorgen voor
de mensen. Want dat heb ik mijn hele
leven gedaan. In Rotterdam werkte ik
in de Pauluskerk van dominee Hans
Visser. Laatst was hij hier nog op
bezoek in Koningslust.
De Pauluskerk is het afvoerputje van
de maatschappij. Ze vangen er verschoppelingen op. Mensen die teveel zuipen
of naalden in hun eigen lichaam steken. En kleine criminelen die een ruitje
inslaan om wat te jatten. Lastige mensen die niet passen in de maatschappij.
Later kwamen daar ook mensen
bij die niks met criminaliteit te maken
hadden. Ik herinner me een man uit
Wenen die gescheiden was van z’n
vrouw en nergens een plekje kon
vinden. En er kwamen vluchtelingen.
Daar was in de jaren tachtig nog niks
voor georganiseerd. Dus bij ons kwamen de eerste Eritreeërs en andere
Afrikanen. Ik nam contact op met de
autoriteiten in Den Haag om te vragen of zo’n Eritreeër geen Nederlander
kon worden. En dat gebeurde. Dat kon
toen nog.
De mensen kregen bij ons koffie of
thee en een maaltijd. Ze konden ook
blijven slapen, al was het in een stoel.
Voor het grootste deel waren het lastige mensen, maar ik behandelde hen
gewoon als gelijke. Met respect. Ik ben
geen stoere jongen. Ik heb geen spierballen en sla niemand. Er waren wel
eens ruzies, maar ik heb nog nooit een
klap gehad. Ik bied de mensen koffie
aan met waardigheid. Door gewoon te
doen en hen het gevoel te geven dat
ze ook belangrijk zijn.
Misschien voel ik me daarom ook
zo goed thuis hier. De Koningslusters
gaan heel gewoon met me om.
Ik ben natuurlijk een buitenstaander. Iedereen weet dat. Maar ze doen
allemaal gewoon tegen me. Ik hoor er
gewoon bij.”

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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aan
Jennifer Joosten

De perfecte
vakantie
Iedereen heeft een ander
beeld van de perfecte vakantie. De een moet en zal naar
de andere kant van de wereld
vliegen, terwijl de ander veel
liever dicht bij huis blijft. En
de een wil graag absolute
luxe in een groot hotel aan
zee, de ander geniet van een
rustig verblijf in een tent in
de bossen.

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Jennifer Joosten
13 jaar
Kessel
het Bouwens

Waar ben je goed in?
Ik ben goed in sporten, vooral in
volleybal. Ik vind het altijd echt super
leuk om te doen en het liefst zou ik
elke dag volleyballen.
Wanneer voel jij je het gelukkigst?
Ik voel me het gelukkigst als ik bij mijn
ouders ben, maar ook als ik bij mijn
vriendin Marin ben, omdat ze echt
een hele goeie vriendin is en het altijd

gezellig is met haar. Deze mensen
maken me altijd vrolijk en ik vind het
altijd fijn als ik bij ze ben.
Wat is je favoriete hobby?
Mijn favoriete hobby is volleybal. Ik vind
dit echt een hele toffe sport en daarom
zit ik ook bij het volleybalteam van
Kessel. Daar heb ik altijd veel plezier.
Wie bewonder je en waarom?
Ik bewonder echt mijn lieve ouders,
omdat ze me op de wereld hebben
gezet en ik super gelukkig met ze ben.
Ze staan altijd klaar om me te helpen
en dat waardeer ik enorm.
Naar welke gebeurtenis in de
toekomst kijk je uit?
Ik kijk er echt naar uit om later een
keer op vakantie te gaan met mijn
vriendin Marin. We zouden dan naar
Parijs kunnen gaan om de Eiffeltoren
te bezoeken. Het lijkt me echt heel
gezellig om zoiets met haar te doen.
Ook kijk ik er naar uit om naar Italië
te gaan.
Wanneer zing je?
Ik zing meestal als ik naar school fiets
als er niemand voor of achter me

Vanaf woensdag 14 augustus

T 077 477 25 71
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fietst. Ik vind het dan altijd wel leuk
om met een liedje mee te zingen,
ondanks dat ik eigenlijk helemaal niet
kan zingen.
Wat is je grootste blunder?
Mijn grootste blunder gebeurde toen
ik een keer op school ging voetballen.
Ik wilde de bal schieten, maar miste
enorm toen ik schoot.
Om wie lach jij het meest?
Ik lach het meeste om de coach van
dames 1. Dames 1 is het niveau
waarin ik volleybal speel. Onze coach
is echt een toffe en supergoede trainer
en hij trekt wel eens rare gezichten.
Daar ga ik echt helemaal stuk om.
Wat is je lievelingskledingstuk?
Mijn lievelingskledingstuk is een
spijkerbroek met een Levi’s shirt, maar
ik vind het ook echt supertof om mijn
volleybalkleren aan te hebben.
Wat is de slechte film die je ooit
gezien hebt?
Ik heb laatst een film gezien over
een man en de vader van zijn
vriendin die met de auto naar Seattle
gaan, waar de vriendin is, omdat alle
vluchten zijn geannuleerd. Onderweg
gebeurt er dan van alles. Ik vond dat
het heel spannend begon en dat het
daarna ook nog gewoon spannend
bleef, alleen opeens was de film
afgelopen en het was echt geen
goed einde, vind ik. Daarom was dat
de slechtste film die ik ooit gezien
heb.
Wat is de leukste vakantie die je
ooit had?
De leukste vakantie die ik ooit had
is Oostenrijk. We zijn toen met z’n
allen daarnaartoe gegaan. Ik vond het
echt leuk om daar te wandelen en

daarbij was het echt een supermooie
omgeving. Ik heb er heel erg van
genoten.
Waarvan word jij enthousiast?
Ik word heel snel enthousiast als ik
mijn beste vriendin Marin zie. Het is
altijd een plezier om haar weer te
zien. Ik word er ook enthousiast
van als ik ga volleyballen, omdat
ik dit altijd leuk vind en ik nooit
kan wachten om weer te gaan
volleyballen.
Wat zou je nooit meer over willen
doen?
Ik zou nooit meer terug naar de
basisschool willen, omdat ik het nu
veel leuker en gezelliger vind samen
met mijn nieuwe klas en de mentoren
die ik op het Bouwens heb.
Wie zijn jouw helden?
Mijn helden zijn natuurlijk mijn
ouders, omdat ze altijd voor me
klaarstaan. Mijn vriendin Marin is ook
een grote superheld voor me. Ze is
een goede vriendin en daar ben ik
heel blij mee. Daarbij is Myrthe Schoot
ook zeker een van mijn grote helden.
Myrthe is de libero, verdediger in
het achterveld, van het Nederlandse
volleybaldamesteam en ik kijk echt
heel erg naar haar op.
Wanneer was de laatste keer dat je
door de grond wilde zakken?
De laatste keer dat ik door de grond
wilde zakken was toen ik een punt
moest terug krijgen van school en
ik eigenlijk wel zeker wist dat ik een
onvoldoende zou halen. Toen ik die
avond op magister keek, zag ik dat ik
een voldoende had. Ik was echt heel
blij, maar ik had het helemaal niet
verwacht.

Alles kan. Misschien ga je
elk jaar naar dezelfde plek. Naar
hetzelfde land, hetzelfde hotel
of dezelfde camping, met
dezelfde mensen om je heen. Of
je vindt het juist leuk om elk
jaar een ander land te ontdekken en zo steeds nieuwe dingen
te leren kennen.
Het kan ook zijn dat je
helemaal niet van op vakantie
gaan houdt. Je blijft heerlijk
thuis op je eigen plek, en vanuit
daar kun je ook een heleboel
losse uitjes plannen. Wat het
ook is dat voor jou goed werkt,
er bestaan een heleboel versies
van de perfecte vakantie. Het
heeft allemaal te maken met
hoe lang je weg gaat, hoe ver je
reist, hoe je reist en hoe de
locatie is.
Ikzelf heb twee heel verschillende ideeën over de
perfecte vakantie. Mij lijkt een
heel mooi hotel aan zee met
een prachtig zwembad erbij
echt super om vaak heen te
gaan, maar ik vind het ook heel
leuk om meerdere keren naar
juist iets heel anders te gaan.
Bijvoorbeeld een klein, houten
huisje waar je echt een knus
gevoel van krijgt.
Vaak houden mensen van
één van de opties, maar ik vind
allebei echt super. Maar eigenlijk hoeft een vakantie ook niet
altijd helemaal perfect te zijn.
Zolang je geniet en kunt doen
waarvoor je op vakantie bent
gegaan, is het eigenlijk al
prima. Ik wens iedereen in ieder
geval een perfecte vakantie
toe!
Lisa
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Geef ook uw mening

Bespreking poll week 30

Spoedhulp moet bij professionals blijven
De uitslag was precies fifty-fifty. Bij meldingen waarbij met spoed
medische hulp is vereist wordt in Meijel het komende jaar niet alleen de
ambulance, maar worden meteen ook vrijwilligers opgeroepen.
Die vrijwilligers, allemaal werkzaam in de zorg- of veiligheidssector,
hebben een speciale cursus gevolgd en doen bij meldingen een eerste
gezondheidscheck, geven informatie door aan de meldkamer, zorgen dat
de ambulance wordt opgevangen en stellen de familie gerust nadat de
ambulance vertrokken is.
Toch is het een grote verantwoordelijkheid die op de schouders van de
burgerhulpverleners wordt gelegd. Wie is er bijvoorbeeld aansprakelijk als

het fout gaat?
Waarop Marjan de Bruijn op Facebook reageert met: “Wie is
verantwoordelijk als het goed gaat?”
Dat vrijwilligers zich inzetten is vanzelfsprekend, vinden sommigen
op Facebook. “Help waar het kan, doe iets”, reageert Patrick Janssen.
“Niks doen is geen optie.”
Bovendien maken vele handen licht werk. Of, zoals Marjan de Bruijn
oppert: “Wellicht is het handig om reanimatie standaard te geven op
school. En voor ouderen gratis curcussen. Zo kan iedereen helpen als het
nodig is!”

Struisvogel
politiek

Natuur gaat boven cultuurhistorie

eens/oneens > facebook.com/hallopeelenmaas

Aan de Vossenberg in Meijel zijn op maandag 29 juli een aantal bomen
gekapt om plaats te maken voor een nieuw te bouwen uitkijktoren en voor het
vrijmaken van de schootsvelden van enkele kazematten. Bezoekers kunnen in
de uitkijktoren een blik werpen op de Peelraamstelling: een verdedigingslinie
die zich langs de Peel uitstrekt van Grave tot Budel. Dit alles wordt gedaan om
mensen te laten beleven hoe het er uitzag tijdens de oorlog.
Een aantal bomen moest al worden opgeruimd in het kader van de

veiligheid. Bovendien komt een deel van het hout ter plekke van pas voor
het stutten van enkele loopgraven die in ere worden hersteld. Maar is dat
niet zonde van al het groen? De natuur moet in de wereld al zo vaak plaats
maken voor de mens. Zijn er geen andere oplossingen te bedenken om de
cultuurhistorische waarde van De Groote Peel aan de mensen te laten zien?
Vandaar onze stelling van deze week: Natuur gaat boven cultuurhistorie.
Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 31) > Het boerkaverbod is overbodig > eens 16% oneens 84%

BEZORGERS
GEZOCHT!
VOOR DE VOLGENDE ROUTES:

Helden rondom Jacob van Marisring € 7,50

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.

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.
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Onlangs werd ik erop gewezen dat ik me schuldig maak
aan ‘struisvogelpolitiek’. Bij
problemen steek ik blijkbaar
m’n kop in het zand. Ik ben
redelijk visueel ingesteld, dus
daar stond ik dan: gestrekte
benen, kont omhoog, kop in
het pas-geschoffelde-zand van
onze achtertuin. Lekker zandhappen.
Als ik eerlijk ben, moet ik
inderdaad toegeven dat ik problemen soms graag wegstop. De
uitpuilende klerenkast ziet niemand, zolang de deurtjes dichtblijven. Moeilijke beslissingen
worden opgelost door Netflix,
want zolang ik de keuze uitstel, is
er nog niets aan de hand.
Het was een rake beschul
diging, maar over de persoonlijke gevolgen van dit gedrag
dacht ik op dat moment eigenlijk
niet na. De docent Nederlands in
mij stak de kop op. Wat ik veel
interessanter vond namelijk, was
het woord ‘struisvogelpolitiek’
zelf. Leuk woord, toch? Alleen al
de insinuatie dat een struisvogel
zich bezighoudt met politiek.
Ik zie ineens een struisvogel met
een brilletje en een Wilderspruik, gewoon omdat het kan.
Pas daarna kwam de hamvraag: steken struisvogels eigenlijk echt hun kop in het zand? Dat
zou best raar zijn, toch? Omdat het
zomervakantie is en ik me verveelde, ging ik googelen, en
inderdaad: het blijkt een mythe.
Logisch eigenlijk, want onder de
grond kun je niet ademen.
Dat kan alleen in tekenfilms, waar
de struisvogelpolitiek dan ook
veelvuldig wordt toegepast.
Volgende vraag: geloven wij
in dit fenomeen, puur omdat we
het in de Donald Duck of op tv
gezien hebben? We kijken tekenfilms op jonge leeftijd, wanneer
‘zien is geloven’ nog een vrij
grote rol speelt. Zou dat ermee te
maken hebben? En dat we er
daarna niet meer over nadenken,
dat ‘struisvogelpolitiek’ gewoon
een plausibel fenomeen blijft.
Grappig, want dat op zich is ook
een soort struisvogelpolitiek.
Jill
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Fietsstad 2020
De Fietsersbond organiseert ‘Fietsstad 2020’, een landelijke
verkiezing waarbij fietsers gevraagd wordt naar hun ervaring
met het fietsen in hun eigen stad. Daarvoor kun je van
13 augustus tot en met 31 oktober 2019 een eenvoudige
online enquête invullen op www.fietsstad.nl . Zo draag je
niet alleen bij aan een beter fietsklimaat in onze gemeente,
maar maak je ook nog eens kans op een elektrische fiets!
Ga naar www.fietsstad.nl en vul de enquête in!

Groot onderhoud wegen 2019
Elk jaar voeren wij onderhoud uit aan de wegen in Peel en Maas. Dit jaar zijn de
werkzaamheden gepland tot en met oktober.
De werkzaamheden bestaan vooral uit:
• scheuren herstellen
• asfaltlagen aanbrengen
• bermverhardingen maken
• rode fietsstroken maken
Aanwonenden en bedrijven worden vooraf geïnformeerd over de start en de impact van de
werkzaamheden. Overlast wordt zoveel mogelijk beperkt. De meeste straten blijven open
of gaan voor een korte tijd dicht. Als er een straat langer geheel dicht gaat worden er borden
neergezet met een omleiding.
Op welke locaties?
Baarlo
Hei
Koninglust
De Koningstraat
Maasbree
Dubbroek
Meijel
voetpad Zonnedauw
Panningen
Haambergweg, parkeerterrein Kerkstraat, Heibloemseweg
Kessel
Kruispunt Baarloseweg/Schijfweg-Noord, Karreweg-Noord
En enkele kleinere locaties.

Kermis
Kermis Grashoek
Grashoek 10
10 t/m
t/m 13
13 augustus
augustus
Kermis
10 t/m 13 augustus
Zaterdag 10Grashoek
augustus

Zaterdag 10 augustus
opening kermis 17.00 uur
Zaterdagkermis
10 augustus
opening
17.00 uur
opening kermis 17.00 uur
Zondag 11 augustus
Zondag 11 augustus
van 15.00 uur tot 17.00 uur gratis schminken voor kinderen
Zondag
augustus
van
15.0011uur
tot 17.00 uur gratis schminken voor kinderen
van 15.00 uur tot 17.00 uur gratis schminken voor kinderen
Dinsdag 13 augustus
Dinsdag 13 augustus
van 16.00 uur tot 18.00 uur verrassing op het kermisterrein
Dinsdag
augustus
van
16.0013
uur
tot 18.00 uur verrassing op het kermisterrein
van 16.00 uur tot 18.00 uur verrassing op het kermisterrein

Wij
Wij wensen
wensen u
u fijne
fijne kermisdagen!
kermisdagen!
Wij wensen u fijne kermisdagen!

Informatieavond pilot Hulp bij
het Huishouden Panningen
Stichting Bevordering Welzijn Inwoners Panningen gaat vanaf 1 januari 2020 de hulp bij
het huishouden regelen. Zoals in alle dorpen waar de pilot Hulp bij het huishouden al
van kracht is, gaat ook in Panningen een dorpsondersteuner aan het werk.
Wanneer: Maandag 12 augustus om 19.30 uur.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Theo van Gend via
th.v.gend@civieltechnischbureau.nl of 06 - 52 30 43 43

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

Waar: Gemeenschapshuis in Kepèl, Kerkstraat 27 (ingang: Nijverheidsstraat) in Panningen
Voor wie?
De informatie avond is bedoeld voor iedereen die nu hulp bij het huishouden ontvangt
via een zorgaanbieder of een PGB. Ook hulpverleners die nu de hulp bij het huishouden
verlenen, zijn van harte welkom.
Waarover?
Tijdens deze avond wordt uitgelegd hoe de overgang naar de nieuwe werkwijze plaatsvindt
en wat dit voor u betekent. De dorpsondersteuner Panningen wordt op deze avond aan u
voorgesteld en natuurlijk is er gelegenheid om vragen te stellen.

Eenrichtingsverkeer/afsluiting
Ninnesweg, Panningen
Aannemer BAM legt een kabel op de Ninnesweg, tussen de Nobisstraat en rotonde De Del
in Panningen.
Wanneer? Tussen maandag 12 augustus 2019 07.30 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

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

info@peelenmaas.nl
06 - 12 36 09 04

www.peelenmaas.nl
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Stichting VPTZ bestaat 20 jaar

Vrijwillig waken bij ongeneeslijk
zieke mensen
“Luisteren, praten, wandelen, er zijn”, vertelt Gerrie van Gemert uit Panningen over de werkzaamheden van
vrijwilligers van de Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg. Gerrie is coördinator bij de organisatie en al twintig
jaar actief als vrijwilliger. “We doen wat de persoon wenst.” De personen die bezocht worden, hebben allemaal
één ding gemeen: ze zijn ongeneeslijk ziek en dicht bij hun overlijden.

Op 8 december 1999 werd de VPTZ
opgericht. Na een advertentie in het
‘blèdje’ meldden achttien personen
zich aan bij Annie Winkelmolen. Zij
stond aan de basis van de toen nieuwe
organisatie voor Helden (nu Peel en
Maas), die acteert onder het over-

koepelende Stichting Leven Rond de
Dood. Ook de Levensbeschouwelijke
Psycho sociale Zorg (LPZ) valt onder de
stichting. De twee onderdelen hebben
allebei te maken met de dood, maar
verschillen in werkwijze, vertellen
Gerrie van Gemert, Gerda Janssen en

Truus Kurvers, alle drie al twintig jaar
vrijwilliger bij de VPTZ.
“Bij de LPZ gaan professionele
begeleiders langs bij terminaal zieke
mensen om te praten over het leven”,
vertelt Truus. “Zij luisteren naar de
zorgen, praten over gevoelens, gaan

in op levensvragen en begeleiden
de zieke en naasten. Wat wij bij de
VPTZ doen, is beter te omschrijven als
waken. We komen bij mensen thuis
of in de zorginstellingen. Als diegene
wil praten, gaan we praten en als die
persoon hier geen behoefte aan heeft,
doen we dat niet. Het is vaak zo dat
wij de mantelzorgers even kunnen
ontlasten. Dat zij kunnen slapen, een
boodschap kunnen doen of gewoon
even uit de ‘zorgzone’ weg kunnen.
De grootste taak is er zijn voor de
zieken en de mantelzorgers.”
Het langsgaan kan soms vrij heftig
zijn. “We komen alleen bij mensen
die terminaal ziek zijn”, vertelt Gerda.
“Dat betekent dus dat die mensen
dicht bij de dood zijn. Je komt als
vrijwilliger bij iemand thuis die
waarschijnlijk binnen een paar weken
of misschien wel dagen dood gaat.
Ik heb regelmatig meegemaakt dat
iemand overleden is terwijl ik er was.
Dat lijkt heel erg heftig, maar ik moet
zeggen dat dat meevalt. Die mensen
zijn er klaar voor en vaak slapen
ze rustig in. Om de symptomen te
herkennen, hebben we allemaal een
cursus gehad voordat we vrijwilliger
werden.”
Die cursus, bestaande uit zo’n tien
avonden, wordt gevolgd door alle
nieuwe vrijwilligers. Daarin leren ze
hoe om te gaan met de stervenden.
De vrijwilligers worden nadat ze de
cursus afgerond hebben, ingedeeld
bij een terminaal zieke door een
coördinator zoals bijvoorbeeld Gerrie.
Die heeft voorafgaand altijd een
oriëntatiegesprek met de familie
en naasten. Iedereen kan contact
opnemen met VPTZ, maar vaak wordt
de organisatie ingeschakeld door een
huisarts of de thuiszorg.
Als de coördinator een vrijwilliger
heeft gevonden die in het plaatje past,
gaat die op de afgesproken tijden
naar waar de zieke zich bevindt. VPTZ
richt zich alleen op gemeente Peel
en Maas. Vaak verblijven de zieken
thuis of in een verzorgingstehuis.

“De professionele zorgverleners in
een verzorgingstehuis hebben door
tijdgebrek en te weinig personeel
minder mogelijkheden om constant bij
iedere bewoner te waken. Daarom zijn
we daar ook inzetbaar.” Gemiddeld
hebben de vrijwilligers zo’n vijftig
mensen per jaar. Dat kan voor één
avond zijn, maar ook voor tien weken.
“Cru gezegd: net zo lang als de zieke
leeft.”

Slaapliedjes zingen
aan bed
Zoals gezegd zijn de taken van de
vrijwilligers verschillend. Soms wil de
familie gewoon dat er iemand aan
het bed zit. “Dan zit je dus televisie te
kijken of een boek te lezen”, vertelt
Gerrie. “Je bent er voor de rust van die
persoon. Ze zijn klaar met het leven
en hoeven niet echt iets, behalve
gezelschap.” Gerda voegt toe dat
iedereen verschilt. “Zo heb ik ook
wel een keer slaapliedjes gezongen
met iemand.” Niet alle zieken zijn
overigens bedlegerig. “Al komt dat
wel het vaakst voor. Maar ik heb
ook wel eens gewandeld”, aldus
Gerda. Het komt nog wel eens voor
dat personen toch over diepgaande
onderwerpen willen praten.
In principe is dat niet de taak van
de VPTZ-vrijwilligers. “Indien het te
complex wordt schakelen we de LPZ
in”, vertelt Truus. “Maar we luisteren
uiteraard wel en doen ons best om de
zieke zo goed mogelijk te begeleiden.
We zijn er immers voor hen, niet voor
onszelf. Met alles wat wordt verteld,
gaan we als zorgprofessionals om.”
De vrijwilligersgroep bestaat volgens
de drie dames vooral uit mensen die
zelf een keer te maken hebben gehad
met verlies. Toch is dat geen vereiste.
“Iedereen mag zich aanmelden.
Dan kunnen we samen kijken wat
we voor elkaar kunnen betekenen”,
vertelt Gerrie. Aanmelden of meer
informatie opvragen over VPTZ kan
door te bellen naar 06 51 21 34 43.

Hulp bij schoolspullen
Stichting Leergeld houdt zich ieder jaar bezig met de aanschaf van
schoolspullen voor gezinnen die niet veel te besteden hebben. Het
nieuwe schooljaar zit er weer aan te komen, waardoor het weer
mogelijk is aanvragen in te dienen bij de stichting.

Zonnebloem Baarlo op vakantie
De Imminkhoeve in Lemele (Overijssel) kreeg bezoek van 8 leden en vier vrijwilligers van de
Zonnebloem in Baarlo. De leden genoten van een workshop schilderen, een uitstapje naar Museum
Staphorst, een uitgebreide High Tea, veel spelletjes maar ook het uitwisselen van gedachten.
De vakantieweek werd afgesloten met een viergangendiner.

Het is voor ouders een dure tijd
als de kinderen van het basisonderwijs overgaan naar het voortgezet
onderwijs. “Allerlei schoolspullen
moeten worden aangeschaft, zoals
schrijfmaterialen, een schooltas en
een rekenmachine”, aldus de stichting.
“Een laptop is tegenwoordig vrijwel
onmisbaar en dan moet er vaak nog
een (tweedehands) fiets worden aangeschaft omdat de oude te klein is.”
De stichting richt zich op de
gezinnen die niet in staat zijn om
dergelijke uitgaven zomaar te doen.
“Voor ouders met een laag inkomen,
een bijstandsniveau of net er boven,

maar ook voor werkende ouders,
zzp-ers of ondernemers met een
laag inkomen, kunnen deze uitgaven
een groot probleem vormen”,
aldus de stichting. “Terwijl ook zij
hun kind graag een goede start
willen laten maken. Leergeld Peel
en Maas is er voor deze ouders.
Ouders kunnen bij ons een aanvraag
indienen voor de aanschaf van deze
schoolspullen, of een laptop, een
fiets.” Aanvragen kunnen worden
ingediend via
www.leergeld.nl/peelenmaas of door
op dinsdag tussen 14.00 en 16.00 uur
te bellen naar 06 38 48 33 06.
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Maasbrees echtpaar organiseert zorgvakanties

Stichting Happy Holiday voor
een onbezorgde vakantie
Stichting Happy Holiday organiseert vakanties waarbij gezinnen met
een kind of ouder met een ongeneeslijke ziekte een week op vakantie
kunnen. John en Margreth van het Maasbreese gezin Grutters zijn de grote
roerganger achter de stichting die onlangs het officiële CBF keurmerk in
ontvangst mocht nemen. “Het gaat om die lach op het gezicht.”

Ieder jaar trekken John en
Margreth in het voor- en najaar een
week naar zorghotel IJsselvliedt in
het Gelderse Wezep. Daar gaan ze
een week als vrijwilliger aan de slag
voor gezinnen die normaal gesproken
moeilijk op vakantie kunnen gaan.
John is voorzitter van de Stichting
Happy Holiday, een goed doel dat
ervoor zorgt dat gezinnen met een
terminaal of ernstig ziek kind óf ouder
toch van een weekje vakantie kunnen
genieten.

Vraag van Rode Kruis
De stichting vindt zijn oorsprong
dertig jaar geleden. John werd
door het Nederlandse Rode Kruis
gevraagd om het programma van een
vakantieweek te organiseren voor

een afdeling van het Amsterdamse
ziekenhuis AMC. “Daar lagen allemaal
kinderen die terminaal ziek en
uitbehandeld waren.” Deze kinderen
konden vanwege een verstoorde
thuissituatie niet naar huis. “Het
was voornamelijk jeugd die aids of
een vorm van kanker had”, vertelt
Margreth. De twee besloten op de
vraag in te gaan en regelden met een
groep vrijwilligers één of twee weken
vakantie voor de kinderen met hun
ouders of verzorgers.
Daar kwam op een gegeven
moment een einde aan. “Aids
werd bijvoorbeeld steeds beter
behandelbaar. Ook werden de
organisaties voor opvang steeds
beter. De afdeling raakte leeg en
de vakanties regelen was dus niet

Bijeenkomst
Ut Kin Beringe
Ut Kin houdt op zondag 18 augustus een tweede bijeenkomst.
Het gezelschaps-initiatief richt zich erop om mensen uit Beringe bij
elkaar te brengen die dezelfde hobby, interesse of bezigheid hebben.
De bijeenkomst is een informatiemiddag voor mensen die meer van
Ut Kin te weten willen komen.
Ut Kin is ontstaan uit reacties van
Beringnaren die met moeite iemand
konden vinden om bijvoorbeeld
samen te fietsen, een terrasje te
pakken of te kaarten. “Niet iedereen
wil zich aansluiten bij een
vereniging”, aldus de twee
initiatiefneemsters Jolanda Wijhers en
Gerty Dorssers. “Wij willen
meedenken en mensen met elkaar in

contact brengen.” Op zondag 26 mei
was een eerste bijeenkomst en op
18 augustus volgt de tweede.
De informatiemiddag duurt van 12.00
tot 14.00 uur en vindt plaats in
Dorpsontmoeting in
gemeenschapshuis De Wieksjlaag in
Beringe. Neem voor meer informatie
contact op met Jolanda Wijhers via
wijhers@xs4all.nl of 077 307 79 63.

‘Effe Ankeren’
in Grashoek
Inwoners van Grashoek kunnen vanaf 1 september elke eerste
zondag van de maand tussen 14.00 uur en 16.00 uur binnen lopen voor
een kop koffie en een praatje met medebewoners. ‘Effe Ankeren’ heet
deze nieuwe activiteit in de Ankerplaats.
Het initiatief komt van de
de Stichting Bevordering Welzijn
Inwoners Grashoek (BWIG) en ontstond na opmerkingen uit de gemeenschap. “Een aantal bewoners vond dat
er op zondag vrij weinig te doen is in
Grashoek, in tegenstelling tot andere
dagen in de week. Veel mensen blijven dan thuis, waardoor de zondag
erg lang duurt”, zegt Jac Haenraets,
voorzitter van de stichting.
Deze mensen krijgen nu de gelegenheid om toch iets te ondernemen.
“Iedereen is de eerste zondag van de
maand welkom. Onze vrijwilligers zor-

gen voor koffie en andere consumpties. Afhankelijk van wat de inwoners
willen, wordt de middag af en toe
ook ingevuld door een artiest”, vertelt Jac verder. Op dit moment wordt
er gestart met één zondagmiddag in
de maand. Als de er behoefte is aan
meer zondagmiddagen, wordt de frequentie verhoogd.
Mensen die niet per voet, fiets
of auto kunnen komen, hebben de
mogelijkheid om gebruik te maken
van het taxivervoer van Stichting
Dorpsvervoer GBK (Grashoek –
Beringe, Koningslust).

Het Venetiaans bal viel goed in de smaak
meer echt nodig.” Dat betekende
niet dat John en Margreth stopten
met de zorgvakanties. Ze vonden
een andere hulpbehoevende groep.
“We zagen dat gezinnen met ernstig
zieke kinderen het thuis vaak heel
druk hebben. Alles staat in het teken
van het verzorgen van de zieke. Voor
vakantie is helemaal geen tijd, geld of
mogelijkheid.”
Nadat het Nederlandse Rode
Kruis aankondigde te stoppen met de
nationale sociale activiteiten besloot
het Maasbreese echtpaar Stichting
Happy Holiday op te richten. Eerst
nog even onder de vlag van het Rode
Kruis, maar sinds 2015 zelfstandig. De
stichting organiseert ieder jaar twee
keer, in de mei- en herfstvakantie,
een week vakantie voor de gasten.
Die vinden altijd plaats bij Hotel
IJsselvliedt in Wezep, dat hotel is
aangepast voor mensen met een
beperking.

geest halen die zo trots was dat ze zelf
weer kleren gepast had. Dat had ze al
vijf jaar niet meer gekund.”

Beste kop koffie
in 12 jaar
Tijdens de week kunnen de gasten
deelnemen aan een programma dat
John en Margreth thuis in Maasbree
opgesteld hebben. Het programma
beslaat maar een paar uur per dag en
is opgedeeld in verschillende blokken.
Zo kunnen de gezinnen kiezen of en
aan hoeveel van het programma ze
meedoen. De week staat altijd in het
teken van een thema. Zo was vorig
jaar Wereldreis het thema. “We zijn
een dagje naar Wildlands in Emmen
geweest, we hadden een Venetiaans
bal en de brandweer kwam langs om
een laagje schuim op een grasveld bij
het hotel te spuiten. Zo leek het net
IJsland.”

John en Margreth krijgen niets
betaald voor het werk, net als het
team van vrijwilligers dat iedere
keer meegaat. “We doen het voor
die mensen”, vertelt Margreth. “Die
gezinnen hebben vaak voor het eerst
in jaren een echte vakantie. Dat geeft
zoveel voldoening en energie. De
gasten komen zo moe en overbelast
binnen, omdat ze het zo druk hebben
met verzorgen. Op donderdag zijn ze
helemaal opgebloeid en uitgerust.
Mensen kunnen daar jaren op teren.”
Bij John is een opmerking van een
vader altijd blijven hangen. “We zaten
samen op een bankje met kopje koffie
uit te rusten. Hij zei mij toen dat dat
het lekkerste kopje koffie was dat hij
in 12 jaar gehad had. Normaal was
hij van 19.00 tot 23.00 uur bezig met
het naar bed brengen en verzorgen
van zijn kinderen. Nu had hij een keer
rust. Voor die kop koffie, daar doe ik
het voor.”

24 uur per dag zorg
Wat de stichting anders maakt dan
alle andere, is het feit dat de leden
van het gezin die geen beperking
hebben, niets hoeven te doen. “Er
is 24 uur per dag een vrijwilliger of
professionele zorgverlener van Happy
Holiday paraat om de gasten bij te
staan”, vertelt John. “Vaak zie je dat
de ouders op vakantie alsnog zelf de
zorg moeten regelen, maar dat is bij
ons niet zo. Als de ouders tegen ons
zeggen dat ze de volgende dag willen
uitslapen, dan regelen we dat. Of als
ze een dag niet mee willen doen aan
het programma, is dat ook prima. Het
is hun vakantie en zij mogen dan eens
een week zonder zorgen beleven.”
Het niet constant bezig hoeven zijn
met de zorg van een geliefde, is wat
veel van de gasten erg waarderen,
vertellen John en Margreth. “Mensen
die bij ons komen, kopen hun kleren
vaak via een catalogus of online. In die
week vakantie kunnen ze weer eens
een keer naar een winkel om ook echt
de kleding te passen. Ik kan me nog zo
het gezicht van een moeder voor de
De brandweer zorgde voor IJslandse taferelen
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Ruiters Peel en Maas boeken successen
op Limburgse Kampioenschappen
Ruiterclubs uit de gemeente Peel en Maas behaalden verschillende podiumplaatsen tijdens de Limburgse
Kampioenschappen dressuur- en springwedstrijden in Meerlo.

L1 de tweede prijs. Deze dag werden
ook de viertallen verreden, waarbij
Caprilli I, Caprilli II en Caprilli III
achtereenvolgens de tweede, derde
en de vierde plaats bemachtigden.
Ivo Steeghs won met zijn paard Hanja
BLH in de klasse springen M een ticket
voor deelname aan de Nederlandse
Kampioenschappen in Ermelo, die op
30 augustus plaatsvinden.

Prijzen

Ivo Steeghs van PSV Caprilli Panningen met Hanja BLH (foto: Kirsten Voesten)
Op het ruiterterrein in Meerlo
vonden op zaterdag 3 augustus de
wedstrijden plaats voor de paarden,

op zondag was het de beurt aan de
pony’s.
Fabiënne Janssen van

paardensportvereniging PSV Caprilli
uit Panningen haalde met haar pony
Dreamer S in de klasse dressuur DE

Ook de Maasruiters uit Kessel
haalden twee keer een podiumplek.
Tess Gubbels sprong met Skippy van
de Veldehoeve naar een tweede
plek en sleepte daarmee ook een
ticket voor het NK in Ermelo in de
wacht. Voor Cheyenne Heijmans met
Amadeus was er een derde prijs in de
klasse CB.
Paardensportvereniging De Ruif
uit Meijel behaalde twee prijzen. In de
klasse dressuur C-L1 werd Isa Snijkers
met Quebec tweede; Senna Palmen
eindigde vlak achter haar op de derde
plek.
Ook de ruiters van
paardensportvereniging De Cavaliers
uit Helden vielen in de prijzen. Anouk
Neefs won met haar paard Guess

de eerste prijs in de klasse dressuur
M2. Bij het springen werden twee
ruiters kampioen: Linda Peeters met
Gentlemen in de klasse B en Janine
Maassen met Heva in de klasse L.
Samen met Luc van Horen kregen zij
een ticket voor het NK in Ermelo.
Bij de pony’s behaalde Isa Snijkers
met Coelenhage’s Quebec een tweede
plaats in de klasse dressuur C-L1.
Hanna Neefs wist met Don Diamond
een derde prijs te bemachtigen in de
klasse dressuur D-M1. In de klasse
DE-B won Nikki Hanssen met haar
pony Mutsaards Pascha de derde
prijs. Bij het springen behaalde Jessica
Maassen met Bochmann’s Punto in de
klasse D-Z de derde prijs.
Behalve de Limburgse
Kampioenschappen namen ruiters
van De Cavaliers uit Helden op
vrijdag 2 augustus deel aan een
dressuurwedstrijd bij de Molenhorst
in Someren. Daar behaalde Anne
Pouwels met Jarona in de klasse
M2 de overwinning en Helma Cox
met Emmerson de tweede prijs. Ilse
Steijvers nam op zaterdag deel aan
de minimarathon onder het zadel in
Dessel en wist met Bo een derde prijs
te behalen.

Kempen creëert

creatieve ideëen
#kempencreëert
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Lachen en relaxen

Tiende straattheater
Baarlo
In het jaar dat Baarlo 800 jaar bestaat viert het dorp de tiende editie van het festival Theater op Straat.
Zowel de vrijdagavond als de zondag zijn geheel gratis.

cultuur 13

Streekmuseum heeft
nieuwe speurtocht
Streekmuseum Peel & Maas in Helden heeft de speurtocht vernieuwd. Er zijn nieuwe vragen en het geheel heeft een nieuwe vorm
gekregen.
De speurtocht voor de jeugd van
het museum heeft een nieuwe
mascotte, een nieuwe huisstijl en
nieuwe vragen. Er zijn slechts tien
vragen, maar de juiste antwoorden
zijn verborgen in de verschillende
exposities. Wie alle vragen goed
heeft krijgt bij de balie een verrassing.
Naast de speurtocht is er voor
kinderen nog meer te beleven in
Museum Peel & Maas. Bij binnenkomst is er een Rad van Avontuur,
er zijn mythes te ontdekken rond de
Gouden Peelhelm, er zijn sprekende
bomen en een dierenrijk. De aardbevingssimulator belooft kinderen flink

door elkaar te schudden.
Voor volwassenen is er
volop informatie over de regio.
Bijvoorbeeld over de lokale geschiedenis vanaf de Romeinen, van de
Tweede Wereldoorlog tot aan het
leven in de jaren vijftig. Het streekmuseum bestaat tien jaar. In dit
jubileumjaar biedt het museum ook
de tijdelijke tentoonstelling Van
Ploeg naar Ploegendienst over de
opkomst van de industrialisatie in de
gemeente.
Tot en met september is het
museum geopend van woensdag tot
en met zondag van 13.00 tot 17.00
uur.

Twee open dagen
bij Lambertuskerk
Helden
Twee zondagen op rij, op 11 en 18 augustus, opent de monumentale Sint Lambertuskerk van Helden haar deuren open.

Het programma begint op vrijdag
16 augustus om 19.30 uur op Markt in
Baarlo met meerdere acts en muziek
van Pride & Joy. Holliday on Delay,
Fire-Fingers en Berry Knapen brengen
deze avond straattheater.
De uitvoering van Holliday on
Delay toont hoe Giselle la Pearl uitkijkt naar haar langverwachte droomvakantie. Ze maakt zich klaar voor
een weekje relaxen, maar door haar

ondeugende karakter wordt het een
komisch dagje strand voor alle bezoekers, voor zowel ervaren zwemmers
als amateurs die liever pootjebaden.

Tonprater
Fire-Fingers heet de solo-act van
Jay Toor. Zij speelt Ms. Flames die een
reis maakt door een wereld vol sensualiteit en visuele kracht. Met dans,
theater, jongleren, muziek, kostuums

en vuureffecten, verandert Ms. Flames
haar publiek in de sterren.
Tonprater en absurdist Berry
Knapen uit het Brabantse Heeze laat
tussendoor de aanwezigen verbazen,
schrikken en lachen.
Op zondag 18 augustus tussen
12.00 en 18.20 uur zijn er maar liefst
zes doorlopende acts in het hele dorp.
Voor meer info www.baarloleeft.nl/
theater-op-straat

Pascal van Wijlick wint Nachtcross Kessel
Met maar liefst 99 ronden mag Pascal van Wijlick zich winnaar noemen van de Nachtcross Kessel
2019. Het evenement vond plaats op zaterdag 3 augustus. (foto: Jordy Strijbos)

In de kerk zijn onder andere de
prachtige glas-in-lood-ramen van de
beroemde glazenier Joep Nicolas te
bewonderen.
Gastdames en -heren zijn aanwezig om eventuele vragen van bezoekers te beantwoorden. Ook kan

onder deskundige begeleiding de
kerktoren worden beklommen en de
gewelven worden bekeken.
De kerk is geopend van 13.00
tot 16.00 uur. De torenbeklimming is
om 14.00 uur. Het aantal deelnemers
hiervoor is beperkt.
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Agenda t/m 15 augustus 2019
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Open orgeldag - bekijken MutinCavaillé-Coll-orgel
Tijd: 10.00-13.00 uur
Organisatie: Orgelkring Peel en Maas
Locatie: kapel Missiehuis Lazaristen

Oldtimer-brommer-toertocht
Tijd: 10.30 uur
Organisatie: Mart Teeuwen en Jan Craenen
Locatie: start bij café Leanzo Grashoek

Grashoek
zo Kermis
Tijd: 15.00 uur
11 Locatie: Grashoek
08
Grashoek
ma Kermis
Tijd: 15.00 uur
12 Locatie: Grashoek
08

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

Tijd: 13.30-17.30 uur
Organisatie: KBO Panningen
Locatie: Gemeenschapshuis ‘In Kepèl’

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

Tijd: 19.30 uur
Organisatie: Stichting Bevordering Welzijn Inwoners
Panningen
Locatie: Gemeenschapshuis ‘in Kepèl’

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

Muziek onder de Toren met
Seniorenorkest Meijel e.o.

Handwerken in groepsverband

Fotopresentatie over bedevaarts
oorden vanwege Maria Hemelvaart

Infoavond Hulp bij het huis
houden via zorgaanbieder of PGB

Muziek onder de Toren met
Keverberger Muzikanten

do
15
08

di
13
08

Fietstocht naar Helenaveen
Tijd: 13.30 uur
Organisatie: KBO Panningen
Locatie: vertrek bij Gemeenschapshuis ‘In Kepèl’

Opening kermis Grashoek

Kermis Grashoek

Tijd: 17.00 uur
Locatie: Grashoek

Tijd: 15.00 uur
Locatie: Grashoek

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

Bezoek Montgomery aan Panningen

Het mysterie van de klimmende
veldmaarschalk
Klom de hoogste officier van het Britse leger, veldmaarschalk Montgomery, ten tijde van de Tweede
Wereldoorlog over een muurtje om in het klooster van Panningen te komen? Die vraag houdt een groepje
historie-liefhebbers al een tijdje bezig. Dat de hoge officier in het klooster was, is wel duidelijk, zo stelt het
groepje. Maar kwam hij binnen via de voordeur of door aan de achterzijde van de kloostertuin?

schriftje heeft waarin een Lazarist die
in die tijd in het Missiehuis zat, schrijft
over de komst van Montgomery via het
muurtje. Wiel is het door hem uitgeleende schriftje echter kwijt”, vertellen
Jac en Frans.

Verloren schriftje
Omdat Jac en Frans van zekerheid
houden en omdat het dit jaar 75 jaar
geleden is dat Peel en Maas werd
bevrijd, zijn ze op zoek naar het originele verhaal. “Er moeten toch mensen
in Panningen of elders in Peel en Maas
rondlopen die zich nog iets kunnen
herinneren van de gebeurtenissen van
toen?”, vragen ze zich af. Daarom roepen ze iedereen op om zich te melden
als ze iets weten over de generaal.
“Iemand moet er toch bij zijn geweest
of de beste man hebben zien zitten
in de kamer? En als we geen directe
‘getuigen’ kunnen vinden, zouden we
graag in contact komen met mensen
die toentertijd er iets over meegekre-

Veldmaarschalk Montgomery in Venlo in 1945
(Foto: Collectie Nederlands Instituut voor Militaire Historie)

Veldmaarschalk Bernard
Montgomery was volgens de War
Diaries (oorlogsverslagen van het Britse
leger) op 16 februari 1945 te gast in
het Missiehuis van de Congregatie
der Missie Lazaristen in Panningen.
Dat is met 100 procent zekerheid te
zeggen, zo vertellen Frans Rovers
en Jac Willekens van de Kepèlse
Initiatiefgroep. Die vereniging houdt
zich bezig met het behoud en de historie van het Panningse klooster en
vooral de daaraan vastgebouwde

kapel. “Hij was daar voor een bijeenkomst van leidinggevenden.”
In het klooster was genoeg ruimte
om goed te overleggen met andere
officieren over de te volgen tactiek in
de strijd tegen de Nazi’s. De kamer
waar het overleg zou hebben plaatsgevonden, werd zelfs vernoemd naar
de Brit. In de Montgomery-zaal is
een hoekje gewijd aan de veldmaarschalk, maar veel foto’s van de opperbevelhebber van het Britse leger in
Panningen hangen daar niet tussen.

Hoe de veldmaarschalk het klooster binnen is gekomen, is niet bekend.
Er bestaan geruchten dat de veldmaarschalk niet via de voordeur naar binnen
is gekomen, maar in de nachtelijke
uren via een trapje over de muur aan
de achterzijde van het kloostercomplex. Dat zou hij gedaan hebben om
er zo voor te zorgen dat de Duitsers
niet wisten dat de hooggeplaatste Brit
in het gebouw zat. “Oud-overste van
de Lazaristen Wiel Bellemakers heeft
ons verteld dat hij ook nog ergens een

De mogelijk plek waar Montgomery
de kloostertuin in kwam

gen hebben. Zo’n spannend verhaal
moet toch de ronde gedaan hebben in
het geruchtencircuit.”
Het is overigens wel opmerkelijk dat het Missiehuis de Tweede
Wereldoorlog ongeschonden doorstaan heeft. De toenmalige Panningse
kerk had volgens de Duitsers een te
hoge toren. Die zou door de geallieerden gebruikt kunnen worden als uitkijkpunt over de omgeving. De toren
werd opgeblazen door de Duitsers
tegen het einde van de oorlog. Het
Missiehuis was vanwege de hoogte
ook geschikt als uitkijkpost. Het klooster kwam echter zo goed als ongeschonden uit de oorlog. Ook dat roept
vragen op bij Willekens en Rovers.
Mensen die meer weten over
de klimmende veldmaarschalk of
het ongeschonden klooster kunnen
contact opnemen met de Kepèlse
Initiatiefgroep door te mailen naar willekensjac@gmail.com of te bellen naar
06 37 73 70 30.
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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 11 augustus
H. Mis 09.30 uur
Woensdag 14 augustus
H. Mis 09.00 uur sacristie
Donderdag 15 augustus
H. Mis Maria Tenhemelopneming
voor het parochiecluster in dagkapel
kerk Panningen om 09.30 uur

Parochie Egchel
Misintenties
NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
T 077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 11 augustus
H. Mis 11.00 uur t.i.v. Jacobus Bos en
Tonia Bos- Kersten
Donderdag 15 augustus
H. Mis Maria Tenhemelopneming
voor het parochiecluster in dagka-

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 11 augustus
11.00 uur: Zang Herenkoor
Lectoren: Mevr. Toos Leijsten en
Mevr. Marlies Steijvers
Intenties: Cornelia Blonk (verjaardag),
Wiel Lintjens (verjaardag),
Mina Lintjens-Jacobs en jaardienst
kleinzoon Wilco.

pel kerk Panningen om 09.30 uur
Zondag 18 augustus
Geen H. Mis

Parochie Grashoek
Misintenties NL24 RABO 0141910526
A. Cruijsberg T 077 307 52 93
Spreekuur in kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
Zondag 11 augustus
H. Mis 11.00 uur t.i.v. Jac. Mestrom
(zeswekendienst); Tinus Steeghs (bgv.
verj)
Donderdag 15 augustus
H. Mis Maria Tenhemelopneming voor
het parochiecluster in dagkapel kerk
Panningen om 09.30 uur

Parochie Helden
Misintenties NL61 RABO 0120795094
pastorie Rochusplein 3 T 077 3071488
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur
donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
Zondag 11 augustus
H. Mis 10.00 uur – samenzang – t.i.v.
echtg. Jo Verhaegh en Netje VerhaeghNijssen, oud. Johannes Nijssen en
Elisabeth Nijssen-Janssen en Martinus
Nijssen (jaardienst); Piet Steeghs
(b.g.v. verj); Kerk deze zondagmiddag open van 13.00 tot 16.00 uur:
Torenbeklimming om 14.00 uur.

Parochie Kessel
Gezinsbijdrage NL39RABO0125305311
Pastorie Dorpstraat 13T 077 462 12 65
E lajverhaag@parochiekessel.nl
Kerkdiensten
Zaterdag 10 augustus
19.15 uur: Jaardienst voor Jan
Timmermans.
Overleden familie Engelen-Beeks.
Ruut Peeters vanw. De verjaardag.
Jaardienst voor Jan van Kessel en
Maria Beeks.
Woensdag 14 augustus
9.00 uur. H.Mis voor de zieken van de
parochie.
Zaterdag 17 augustus
We nemen het feest van 15 augustus.
Zes weken dienst van Mevr. Fien
Timmermans – Camps.

Donderdag 15 augustus
H. Mis Maria Tenhemelopneming voor
het parochiecluster in dagkapel kerk
Panningen om 09.30 uur Zegening
kruuswis bij Mariagrot Kerkeböske om
13.30 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 10 augustus
Geen H. Mis
Donderdag 15 augustus
H. Mis Maria Tenhemelopneming voor
het parochiecluster in dagkapel kerk
Panningen om 09.30 uur
Zaterdag 17 augustus
H. Mis 17.30 uur

Kerkdiensten
Donderdag 8 augustus
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de overleden.
9.30-10 uur Stille Aanbidding
Zaterdag 10 augustus
H. Mis 19.00 uur met dameskoor
t.i.v. Willem Sanders, Agnes SandersManders en Piet Manders (gest. jaardienst); pastoor Jan Schoenmakers;
uit dankbaarheid
Maandag 12 augustus
18.30 uur Stille Aanbidding 19.00 uur
Rozenkrans
Dinsdag 13 augustus
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen.
Donderdag 15 augustus
H. Mis Maria Tenhemelopneming voor
parochiecluster om 09.30 uur in dagkapel kerk Panningen (Geen H. Mis in
Meijel)

Parochie Panningen

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

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 8 augustus
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Vrijdag 9 augustus

Zondag 18 augustus
14.00 uur Doop van Naud Kessels.
Veldweg 10.
Inlichtingen
Pastoor is van 1 t/m/9 augustus op
bedevaart naar Pater Pio.

Jaardienst overleden ouders
v. den Eertwegh- van Tegelen en
overleden Familie.
Jaardienst Cor Driessen.
Donderdag 15 augustus
géén H. Mis

Parochie Baarlo

Parochie Kessel-Eik

Misintenties NL31RABO0103903860
Pastorie Markt 3
T 077 477 12 75
E kapelaan@parochiebaarlo.nl
W www.parochiebaarlo.nl
Kerkdiensten
Zaterdag 10 augustus
17.00 uur H. Mis in Verzorgingshuis
Ter Borcht.
Zondag 11 augustus
9.30 uur H. Mis. Geen koor.

Misintenties NL41RABO0125300522
L. Timmermans
T 077 462 16 78
Kerkdiensten
Zondag 11 augustus
9.30 uur: Pastoor Kallen
Zondag 18 augustus
9.30 uur: Voor de parochie.
Mededelingen
Donderdag 15 augustus is er om 20.00
uur Hoogmis met lichtprocessie in

Parochie Meijel

De Hypotheekshop
Makelaardij
Taxaties
Verzekeringen

Jailhouse Jimmy en Kris Kross uit
Amsterdam op het podium.
Zaterdag worden de Ossefeesten

in Maasbree afgesloten met Qmusic
The Party. De aanvang is op beide
dagen om 20.30 uur.

at

ies

NNINGEN
a k PA
x
e l a a r d i j • Ta

M

Woensdag 7 augustus werden
de Ossefeesten voortgezet, op vrijdag
9 augustus staan de Lampegastuh,

ds 1979 •
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•
VENLO

•

De Snollebollekes lieten in Maasbree het hele publiek van links naar rechts bewegen op zaterdag 3 augustus,
voorafgaande aan de Ossezondag waar voor de 59e keer een os aan het spit werd gebraden.

•••

Ossefeesten in volle gang

Ook kunnen p
wij uw aankijoon!
makelaar z

Panningen • Venlo
(077) 382 77 88 • www.sannen.nl

H. Mis 09.00 uur dagkapel
Zaterdag 10 augustus
H. Mis 19.00 uur – samenzang t.i.v.
Joke Goes
Zondag 11 augustus
H. Mis Missiehuis 10.30 uur
Dinsdag 13 augustus
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Woensdag 14 augustus
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Donderdag 15 augustus
H. Mis Hoogfeest Maria
Tenhemelopneming 09.30 uur (!)
in de dagkapel, aansluitend koffie
drinken in de oefenruimte
Vrijdag 16 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

de Kerk van Tienray v.w. Maria ten
Hemelopneming.

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

Pannen, leien, platte
en kunststof daken
Dakkapellen, dakramen
en trespabekleding
Dakgoten, lood,
koper en zinkwerk
Schoorsteenvegen,
renoveren en vernieuwen

Tel 06 22 20 93 47 | www.abridak.nl
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NO FROST

NO FROST

AMERIKAANSE KOELKAST
GSJ560PZXV

KOEL-VRIESCOMBINATIE
RB33N300NWW/EF

• A+++
• 217 l koelen / 98 l vriezen
• NoFrost voorkomt ijsvorming
• Digital Inverter Compressor
met 10 jaar garantie

185
CM

150,-

CM

2SCHOOL!
INRUILKORTING

-/-

449,-

ONZE KEUZE
VOOR EEN
BUDGET
MODEL

INCL. GRATIS BEZORGING!

LENOVO LAPTOP / 81DE02TTMH

• Celeron 3867U • 4 GB werkgeheugen
• 15,6 inch • Windows 10 Home
• Integrated Intel HD Graphics 610
• 128 GB SSD opslag

399,-

200,-

999,-

BACK
INCL. GRATIS BEZORGING!

ONZE KEUZE
VOOR EEN
REGULAR
MODEL

329,-

ASUS LAPTOP / TP412UA-EC098T

• i3-8130U • 14 inch FHD Scherm (1920x1080)
• 128 GB SSD opslag
• Intel UHD Graphics 620 • Windows 10 Home
• 8 GB werkgeheugen

649,-

89,-

599,-

49,-

EPSON PRINTER / XP-352

239 ,-

199,-

SAMSUNG TAB A 2019 / SM-T510NZKDPHN

• All-in-one printer • Afdrukken op afstand via e-mail
• Draadloos printen via Wi-Fi • LCD-scherm

Tummers

179

91 CM

INRUILKORTING

-/-

• 394 l koelen / 197 l vriezen
• EasyOpen-handgreep
• NoFrost voorkomt ijsvorming
• Door-in-Door systeem

1199,-

599,60 CM

• A+

• 2GB RAM, 32 GB ROM • 10,1 inch WUXGA-display
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

