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Een groots ongeval met drie auto’s en negen gewonden in het centrum van Meijel. Met twee wagens rukte de brandweer uit. Ronald van Tilburg van café de Vangrail
spreekt van “een mooi spektakel.” Het ging hier dan ook om een brandweeroefening. (Foto: Jordy Strijbos) Lees verder op pagina 02

Horecazaken Niens en Bruiz failliet verklaard

‘Drive om verder te gaan is er nog steeds’
De Maasbreese horecazaken Niens en Bruiz zijn door de rechtbank in Roermond op dinsdag 20 augustus
failliet verklaard. In augustus 2018 werd Niëns Horeca BV ook al failliet verklaard. Yvonne Niëns en haar
man Roy Niëns (eigenaar van de horecazaken), stelt dat de Rabobank, ondanks dat Niens dichtbij een
positief vervolg was, geen mogelijkheid gaf om een reëel overnamebod te accepteren. Daarop heeft de
bank het faillissement aangevraagd. “Dat doet ons groot verdriet, maar we hebben nog steeds de drive om
verder te gaan”, zegt Yvonne.”
Op 21 augustus van vorig jaar
sprak rechtbank Limburg ook al
een faillissement uit. Dat gebeurde
enige tijd nadat het bedrijf getroffen was door een brand. Ook de
‘management buy-out’ zorgde
voor een keldering van de omzet.
Familielid Jo Niëns verliet het
bedrijf en opende Café De Pool dat
in Maasbree tegenover Niens ligt.
Vanwege schulden en niet betaalde

rekeningen werd destijds het faillissement uitgesproken. Het bedrijf
stelt dat het dit keer anders ligt.

‘Wij hebben
alles gegeven’
Yvonne vertelt dat door onder
andere het uitrollen van het beoogde
‘Niens 2.0’ met het reeds gerealiseerde Niens Café en het opzet-

ten van Niens Pannenkoek de
omzet weer behoorlijk gestegen is.
“Daar ligt het niet aan. In onderhandeling met de Rabobank kwamen er
steeds meer eisen bij. Doordat het
steeds langer duurder en de eisen
continue gewijzigd werden, heeft de
beoogde financier doen afhaken. De
bank was niet bereid om ons extra
tijd te geven. Ik denk dat als we
twee weken meer tijd hadden gekre-

gen, alles er heel anders uit had
kunnen zien. Voor ons is het ook zeer
teleurstellend dat de Rabobank zo
handelt.” Vijf vennootschappen zijn
door de rechtbank failliet verklaard.
De bv’s met betrekking tot de horecagelegenheid met de bowlingbaan
alsook de vennootschappen die
bij Gastrobar Bruiz behoren. Bij de
vennootschappen werken in totaal
67 personen, die dinsdagavond
20 augustus door het management zijn ingelicht. De verslagenheid lijkt groot te zijn bij een van de
bekendste horecazaken in Peel en
Maas. “We hebben altijd, zeker na
de brand en het opvolgende faillissement álles, en dan ook echt álles

gegeven. Niet alleen wij hebben
alles gegeven, maar ook iedereen
die aan ons verbonden is zoals het
personeel, leveranciers en gasten
die bleven komen. Het doet ons dan
ook groot verdriet dat de Rabobank,
ondanks dat we zo dichtbij een
positief vervolg waren, geen mogelijkheid gaf om een reëel overnamebedrag te accepteren”, stelt Niëns.
Vooralsnog blijft zowel Niens als
Bruiz open. “Tot nader bericht zijn
we gewoon open. Ook het personeel blijft actief. We hebben in ieder
geval de drive om door te gaan”,
aldus Niëns. De curator was voor
het ter perse gaan van de krant niet
bereikbaar voor commentaar.
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Weer in
Peel en
Maas
De komende dagen stabiliseert de atmosfeer en komen we
weer massaal in een zomerstemming, zoals hier al te zien is op
de Oude Dijk in Helden. Wie zien
hier hoge bewolking onder een
sterke uitloper van een hogedrukgebied. Dit kondigt standvastig zomers weer aan. De
temperatuur loopt elke dag een
beetje op en stijgt tot circa 30
graden in het weekend. Daarbij
draait de wind naar oostelijke
richtingen en kans op neerslag is
er niet of nauwelijks.
(Foto: Nicky de Bruijn, zie ook pagina 07)
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Kempen Media b.v. en verschijnt
elke donderdag in de gemeente
Peel en Maas.
Oplage 19.275 exemplaren
www.hallopeelenmaas.nl
Redactie en webredactie
077 208 32 21
redactie@hallopeelenmaas.nl
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Beeldmateriaal en kopij dient vrij van rechten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur
dient bij aanlevering expliciet te worden
gemeld. Bij verzuim komen kosten voor
rekening van de aanbieder.
De artikelen worden doorgaans
gepubliceerd in de elektronische versie van
HALLO Peel en Maas.
Kempen Media bv behoudt zich ten
aanzien van de inhoud van deze uitgave
zowel het auteursrecht voor conform
artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet
als het databankrecht.

‘Mooi spektakel’
Een joyrider ramt een andere auto
die vervolgens op z’n kop beland.
Een andere auto rijdt daar weer tegenaan en belandt op de zijkant. Intussen
schiet de joyrider door en schept een
fietser. Gevolg: drie auto’s met slachtoffers en een gewonde fietser. Volop
oefenmateriaal voor de vrijwillige
brandweer van Meijel.
Zo konden ze slachtoffers in de

auto stabiliseren, een autodak openknippen , maar ook de volgorde oefenen: welk slachtoffer heeft prioriteit.
Wat moet er eerst gebeuren?
In de twee brandweerauto’s zaten
elk zo’n zes personen, daarnaast was
er nog een medewerker die voor politie speelde en nog een ambulancemedewerker. Bovendien waren een
aantal oudvrijwilligers betrokken bij

de organisatie en het opbouwen van
het ongeval.
In tegenstelling tot bij een echt
ongeval was de plek des onheils
niet afgezet met linten. Integendeel.
Er was juist gekozen voor een centrale plek. Het publiek kreeg volop de
mogelijkheid om de verrichtingen van
de brandweer te volgen. Secundair
doel van de oefening was volgens

de brandweer dan ook promotie.
De brandweer kan altijd nog vrijwilligers gebruiken.
Café de Vangrail heeft er speciaal de deur voor geopend. Het terras
was vol. “Het was echt gigadruk”, zegt
Ronald. Ze stonden drie rijen dik te
kijken en na afloop kwamen de brandweermannen en -vrouwen hier nog
evalueren.”

Opnieuw vragen over drempel in Panningen
De fractie Lokaal Peel en Maas heeft opnieuw vragen gesteld aan het college van B&W over de drempel op de hoek van de Raadhuisstraat en
Julianastraat in Panningen. Het verkeer dat over de drempel gaat zorgt voor geluidsoverlast, veroorzaakt schade aan de bestrating en is onveilig voor
voetgangers, stelt Tiny Valkx, raadslid van Lokaal Peel en Maas.
De drempel moest er voor zorgen
dat de hoek van de Julianastraat en
Raadhuisstraat in Panningen verkeersluw zou worden. Maar dat is niet het
geval, zo liet ze al eerder weten.
Omwonenden hebben begin dit jaar
zelf het initiatief genomen voor het
organiseren van een enquête.

De gemeente had namelijk aangegeven dat een enquête te duur zou zijn.
De uitslag van de enquête is volgens
Valkx duidelijk: de bewoners vragen
om maatregelen. In haar brief wijst
Valkx erop dat het proces inmiddels
twee jaar duurt en er nog geen vooruitgang is. “De bewoners en onderne-

mers staan nog steeds met lege
handen en voelen zich niet serieus
genomen.Er wordt nog veel geluidsoverlast ervaren door omwonenden.”
Vrachtwagens komen regelmatig vroeg
in de ochtend over de drempels om te
gaan laden en lossen bij de supermarkt
waardoor omwonenden overlast

ervaren. Valckx wil daarom weten van
het college wat het probleem is om de
drempel te verwijderen. Daarnaast wil
ze helderheid over wanneer de omwonenden duidelijkheid krijgen over wat
er al dan niet gaat gebeuren.
Het Centrummanagement stelt ook
dat de drempel weg moet.

Natuurbegraafplaats breidt uit
De natuurbegraafplaats maakt zich klaar voor de toekomst. De beheerders willen het aantal graven uitbreiden. Het voormalige tankstation is
eigendom van de natuurbegraafplaats, maar dat heeft niet de gewenste uitstraling.
Begraven in de natuur is populair.
Vandaar dat de natuurbegraafplaats
aan de rand van Maasbree het aantal graven wil uitbreiden. De oppervlakte van ruim twaalf hectare blijft
ongewijzigd.
Een deel van de begraafplaats ligt in Blerick, het andere
deel op Maasbrees grondgebied.
Aan de Maasbreese kant liggen
in totaal ongeveer 250 gedenkplekken met zowel urnen als kis-

ten. Aan de Venlose kant liggen er
meer. Van oudsher heeft dat deel de
bestemming begraafplaats. “Daar
mogen we onbeperkt kistbegravingen uitvoeren”, vertelt beheerder
Annemieke Kluijtmans. “Een unieke
situatie.” In het deel op grondgebied
van Peel en Maas is begraven minder
vanzelfsprekend. “Daar geldt wel al
het bestemmingsplan begraafplaats,
maar dan met restricties.” Volgens
Kluijtmans is het aantal kistbegra-

vingen dat op deze locatie mag
worden uitgevoerd te laag om aan
de toekomstige vraag te voldoen.
“Mensen uit de gemeente Venlo kiezen meestal voor de Venlose kant,
bewoners van Peel en Maas willen liefst op Maasbrees grondgebied
begraven worden”, legt Kluijtmans
uit. “We willen in de toekomst ook
aan hun wensen voldoen.”
In 2017 is de autogarage langs
Boszicht aangekocht. Deze dient als

ontmoetingscentrum . “Het gebouw
is nog in prima staat. We zijn er
erg blij mee. Maar het heeft niet
de uitstraling die bij een natuurbegraafplaats hoort”, vindt Kluijtmans.
Vandaar dat bij de gemeente een
vergunning is aangevraagd om het
gebouw op termijn af te breken en
een nieuwe te bouwen, dichter bij
de bosrand. Daar komt dan meteen
een kantoor en een opslag van
materialen.

Venloseweg vier weekenden dicht
De Venloseweg (N275) tussen Nederweert en Beringe is vier weekenden gesloten. Rijkswaterstaat voert een bodemonderzoek uit langs de oevers
van de Noordervaart in augustus, september en oktober.

Kempen Media b.v.
www.kempen-media.nl

Tijdens vier weekenden is een
deel van de N275 afgesloten. Het deel
tussen Nederweert en Meijel is aanstaande weekend dicht vanaf 18.00
uur op vrijdag 23 augustus tot en met

maandagochtend 26 augustus 07.00
uur. Hetzelfde deel is afgesloten in
dezelfde periode in het weekend van
11 oktober tot en met 14 oktober en
van vrijdag 25 oktober tot en met

maandag 28 oktober. Ook is het deel
tussen Meijel en Beringe één weekend
gesloten, dit vanaf vrijdag 27 september 18.00 uur tot en met maandag
30 september 07.00 uur. Het verkeer

wordt tijdens deze weekenden omgeleid.
Het onderzoek wordt uitgevoerd
om de water aan- en doorvoer te verbeteren.
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Helden en Grashoek

Drugspanden gesloten

MINDFULNESS TRAINING
3 september in Panningen

MINDFULNESS, niet als remedie, misschien als preventie
doch vooral als potentie. Het beste uit jezelf halen
!

Twee drugspanden zijn in drie maanden gesloten in de gemeente Peel en Maas. Het gaat om een woning aan
de Roomweg in Grashoek en om een pand aan de Servaashof in Helden.

www.mindfulnesscentrumpanningen.nl
T: 06 - 13 74 75 29
MFCentrumP@gmail.com
Aanvang 19.30-21.30 uur, achtweekse training.

(Diverse zorgverzekeraars vergoeden mindfulness, afh. van je polis)

Al in juni werden de twee drugspanden ontdekt. Tijdens een doorzoeking aan de Roomweg in Grashoek
vond de politie behalve hennep ook
apparatuur voor de verwerking van

hennep, een grote hoeveelheid geld
en een op echt lijkend vuurwapen.
Aan de Servaashof in Helden zijn
zelfs twee plantages aangetroffen.
Een plantage met 184 planten in een

slaapkamer op de eerste etage en een
henneptent met 148 planten op de
tweede verdieping. De drugspanden
zijn tot 15 november voor iedereen
gesloten.

•

Oh, zit dat zo!
Wat de gek ervoor geeft?
Door: Bart van den Berg, makelaar/taxateur Aelmans Intermakelaars
Alhoewel de woningmarkt in een wat rustiger vaarwater lijkt te komen, komt het toch nog
regelmatig voor dat een woning boven de vraagprijs verkocht wordt. De term ‘wat een gek er voor geeft’
is hierbij vaak gehoord. Op zich leuk voor de verkoper natuurlijk. Toch kan dit tot problemen leiden als de
woning voor de financiering lager wordt getaxeerd dan de koopprijs.
Op dit moment kan de koper
niet méér lenen dan de woning
waard is. De koper heeft dan ook
eigen geld nodig om een woning
te kopen. Men moet rekening
houden met totaal zo’n 5 tot 6
procent van de koopsom voor de
aankoop en financiering van de
woning.
De waarde waarop de woning
na aankoop wordt getaxeerd, is
dus belangrijk. Bij een financieringstaxatie moet de marktwaarde
vastgesteld worden door een
onafhankelijk taxateur. De hoogte
van deze marktwaarde wordt
uiteraard bepaald door de markt,
dus meestal levert dit geen
problemen op. Als de markt de
prijzen opdrijft, dan gaat de taxatie

op basis van de marktwaarde
immers ook omhoog. Maar wat als er
echt ‘in the heat of the moment’ te
veel wordt betaald voor een woning?
Als er meer dan de marktwaarde
is betaald, weigert de bank meer te
financieren dan de waarde van de
woning volgens de taxatie. Als een
koper genoeg eigen geld heeft, dan
kan hij dit daarmee opvangen.
Maar als dat niet kan, moet een
koper een beroep doen op het
financieringsvoorbehoud en daarmee
de koopovereenkomst ontbinden.
Juich bij verkoop boven de
vraagprijs derhalve niet te vroeg.
Pas na het verlopen van de ontbindende voorwaarden is de koop
definitief.
Goede en professionele begelei-

ding bij de verkoop van uw
woning is een must. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met
één van de NVM-makelaars uit
Peel en Maas.

Bolchrysant
Chrysanthemum
indicum. ‘Jasoda’.
Diverse kleuren.
Ø 19 cm.

www.aelmans.com

www.boutenmakelaardij.nl

www.hoeijmakersmakelaardij.nl
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GroenRijk Maasbree • Kanaalweg 7 • 077-4650080 • groenrijkmaasbree.nl
WK 35. GELDIG VAN 29-08 T/M 04-09. OP=OP

04

familie

22
08

Rust nu maar uit,
je hebt je strijd gestreden
je hebt je dapper gehouden.
Wie kan begrijpen hoe je hebt geleden,
wie kan voelen wat je hebt doorstaan.
Rust nu maar uit.

Veel geleden
Moegestreden
Eindelijk bevrijd
Weggegleden uit het heden
Naar een pijnloze tijd

Truus van de Voort-van Nienhuijs
echtgenote van

Mien Brummans-Simons
Kessel-Eik, * 19 oktober 1933

Helden, † 18 augustus 2019

60 jaar in liefde verbonden met

Piet Brummans
mam, schoonmoeder en oma van
Mieke †
Peter †
Petra en John,
Charmaine, Yannick, Dominique
Carin en Johan
Jordy
Claudia †
Correspondentieadres:
Korenbloemstraat 8, 5993 GA Maasbree

Jeu van de Voort †
Zij overleed in de leeftijd van 80 jaar.
Mam, oma en overgrootmoeder van
Marlène en Har
Sandra en Paul, Bo
Robin

Een bijzonder woord van dank aan Zorggroep team Kessel en
Team Ruijsstraat voor de liefdevolle zorg aan mam.

Vieve
Dochter van
Sven en Kim Geurts-Jacobs
Albert Neuhuysstraat 60
5991 XZ Baarlo

Lei
Dennis
Zoë en Lars
Justin
Lizette en Paul
Stan
Meijel, 14 augustus 2019
Sint Jozef Wonen en Zorg
Correspondentieadres: Lizette Kranen-van de Voort,
Rogge 7, 5988 JR Helden
De crematieplechtigheid heeft inmiddels plaatsgevonden.

Zaterdag 24 augustus om 10:30 uur hebben we Mien voor het
laatst in ons midden tijdens de uitvaartdienst, welke plaatsvindt
in de kerk van Maria Onbevlekt Ontvangen te Kessel-Eik.
Aansluitend begeleiden we Mien naar haar rustplaats bij Mieke
en haar vader op de begraafplaats naast de kerk.

Geboren op
18 augustus 2019

Dankbetuiging

Alle hartverwarmende blijken van meeleven en uw
aanwezigheid bij de indrukwekkende afscheidsvieringen na
het overlijden van onze broer, oom en huisgenoot

Wij willen iedereen hartelijk
bedanken voor de vele bloemen
en kaarten die wij mochten
ontvangen op ons 50-jarig
huwelijksfeest.
Het was voor ons een
onvergetelijke dag.

Ed en Marij Schröders

Jan Schoenmakers
Priester van het dekenaat Horst-Helden
hebben ons goed gedaan.
Wij willen u hiervoor hartelijk danken.

Onwezenlijk, oneerlijk, niet te begrijpen…
Wij zijn oneindig verdrietig dat we plotseling afscheid
hebben moeten nemen van ós lieve mam en oma

Tiny Colbers - Janssen

Familie Schoenmakers
Mia van Els
Kessel-Eik, augustus 2019
De zeswekendienst wordt gehouden op
zaterdag 24 augustus 2019 om 19.00 uur
in de parochiekerk St. Nicolaas te Meijel.

Wiel Colbers †

Baarlo Hans en Mirjam
Sjors
Bram
Wouter en Kyra

Dankbetuiging

Een hand… een woord…. een gebaar
doen je zo goed als je iemand die je lief hebt verliezen moet.

Panningen Familie Colbers

Piet Jegers

Sevenum Piet van Meyel

‘onze Piet’

Baarlo, 15 augustus 2019
Correspondentieadres: Hummerenweg 14, 5991 PR Baarlo

Appels en pruimen zelf plukken
50 cent per kilo. v Lankveld, Tienraijseweg 2 Meerlo tel. 06 53 13 01 32.
Parkhotel Horst 25 aug.
11.00-16.00 Paranormale beurs.
Lezingen: Bloemenlezing,
Helderziende waarnemingen.
Eleonora’s Yoga en Dance. Bekende
mediums, coaching, paragnosten.
Nieuwe oogst appels, peren en
pruimen nu bij Fruitbedrijf Kessels,
Beekstraat 70, Panningen.

echtgenote van

Zij is in de leeftijd van 77 jaar overleden.

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.

Het gemis is enorm, maar alle blijken van medeleven,
de vele kaarten, de bemoedigende woorden
hebben ons goed gedaan.

Wij nemen afscheid van Tiny op vrijdag 23 augustus
om 11.00 uur in het crematorium Yardenhuis van Venlo,
Grote Blerickse Bergenweg 30 in Blerick.

Meijel, augustus 2019

U kunt persoonlijk afscheid nemen op donderdag 22 augustus
van 19.00 tot 19.45 uur in de rouwkamer van Uitvaartcentrum
Van der Laan, Ubroekweg Noord 15 in Blerick.

Anneke Jegers-Weerts
Karin en Frank
Sandra en Mark

Dank hier voor.

Uw woning verkopen en
toch blijven wonen?
Wij kopen direct aan. Bel 06 55 12 69 96
info@heikevastgoed.nl
Gezocht poetshulp voor 3 a 4 uur p/w
voor woning in Baarlo. Geen huisdieren
of kinderen. 06 28 87 97 36.
Computerproblemen?
Karel Heines Baarlo. Verdere info &
tips: karelheines.nl. 06 50 96 29 15.

GR

A

TIS
Hoortest
Informatiedag
Iedere woensdag

leursoptiek.nl
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LEF Foodfestival

Zes deelnemers uit Peel en Maas
Minitree en Fruitboerderij uit Baarlo, Herefords Slagerij uit Kessel, Ruyghveen uit Panningen, Teboza uit
Helden, De Sjroete Farm uit Panningen. Vijf van de vijftien lokale foodondernemers die zich presenteren tijdens
het LEF Foodfestival in Neer. Met kippen die opgroeien in Koningslust is Oma’s kip uit Castenray ook een beetje
uit Peel en Maas. En IJssalon Clevers heeft een vestiging in Kessel.
De vijftien regionale bedrijven
presenteren hun bourgondische producten onder het motto Liefde, Emotie
en Food. Tijdens het LEF Foodfestival
willen zij consumenten uit de regio
tonen wat er in hun eigen omgeving
wordt geproduceerd. Er zijn proeverijen,
kookdemonstraties, workshops en een

quiz. Ook zijn er diverse regionale lekkernijen te koop. Voor de kinderen is
er een smakelijke animatie en een
speeltuin.
Bij het melkveebedrijf aan de
overzijde van het festivalterrein, kunnen bezoekers kennismaken met
de basis van veel zuivelproducten.

De boerderij is open van 12.00 tot
17.00 uur.
Het festival vindt plaats bij
Proeflokaal Limburg, Doorbrand 2 in
Neer op zondag 25 augustus van 12.00
tot 18.00 uur. De toegang is gratis.
Voor meer informatie:
www.limburglef.nl

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Peel en Maas kent sinds 1 augustus een Broodfonds. Daarmee hebben zelfstandig ondernemers voortaan
een voordelig alternatief voor, of een aanvulling op, de vaak dure arbeidsongeschiktheidsverzekering.
Het Broodfonds Peel en Maas, dat plaats biedt aan maximaal vijftig ondernemers, telt inmiddels 21 leden.
een vast bedrag opzij. Wie langdurig
ziek is, krijgt van de anderen schenkingen om van te leven. Die kun je maximaal twee jaar achter elkaar krijgen.
Een Broodfonds is bedoeld
voor zelfstandigen met en zonder personeel, vennoten van een

Opgroeien is niet altijd even makkelijk en dat kan een kind behoorlijk
uit evenwicht brengen. Om op weg naar volwassenheid weer in balans
te komen, is zelfvertrouwen nodig. Dat komt niet altijd vanzelf.
In deze trainingen leren kinderen, jongeren en jong volwassenen
voor zichzelf op te komen, weerbaarder te worden en om
negatieve gedachten om te buigen. Ze leren vaardigheden én
vinden herkenning bij elkaar.

Broodfonds Peel en Maas
van start
Een Broodfonds is een collectieve
voorziening voor arbeidsongeschiktheid, ontwikkeld dóór en vóór ondernemers. Een Broodfonds bestaat uit
ondernemers die elkaar kennen en vertrouwen. Ze steunen elkaar bij ziekte.
Daarvoor zetten de leden elke maand

Eigen kracht trainingen Vorkmeer

VOF, maten in een maatschap en
directeur-grootaandeelhouders van
een BV. Meer informatie over het
broodfonds: www.broodfonds.nl
Vragen over het Broodfonds Peel en
Maas kunnen worden gesteld aan
secretariaatbfpeelenmaas@gmail.com

Voor wie?
Voor kinderen en jongeren van 6 t/m 23 jaar uit de gemeente Peel
en Maas. Voor de verdeling van de groepen, het doel en de inhoud
van de training: zie www.vorkmeer.nl
Er zijn geen kosten aan verbonden dankzij subsidie van de
gemeente Peel en Maas.
Voor informatie en/of aanmelding
veerkracht@vorkmeer.nl of 077-3077350.

meer met mensen!
(077) 307 73 50 - vorkmeer.nl

Adver torial

VieCuri Patiëntenpanel van start
VieCuri Medisch Centrum start met een online panel om de medezeggenschap van patiënten te vergroten. Het ziekenhuis vindt het
belangrijk dat patiënten en bezoekers actief betrokken zijn bij het verbeteren van de zorg. Hun ervaringen zijn daarvoor zelfs onmisbaar.
Geïnteresseerden kunnen zich opgeven voor het panel via www.viecuri.nl/patientenpanel.

Communicatie en Verkoop bij VieCuri:
“Concreet betekent dit dat patiënten
meedenken, meebeslissen en meedoen.
Met de oprichting van het VieCuri
Patiëntenpanel is een volgende stap
gezet. De komende jaren zullen we op nog
meer manieren dankbaar gebruikmaken
van de ervaringen van onze patiënten en
bezoekers.”
Wensenlijstje
De oprichting van het patiëntenpanel
stond hoog op het wensenlijstje van
de Cliëntenraad van VieCuri. Deze raad
behartigt de gemeenschappelijke belangen
van patiënten van het ziekenhuis en
adviseert het ziekenhuis gevraagd en
ongevraagd over onderwerpen die voor
patiënten van belang kunnen zijn. Huub
Selen, voorzitter van de Cliëntenraad:
“Wij zijn erg verheugd met het bereiken
van deze mijlpaal. Panelleden worden
bevraagd over uiteenlopende onderwerpen.
Denk aan vragen op het gebied van
zorg en behandeling, maar ook over
onze nieuwbouw- of fusieplannen. Wij
gebruiken de uitkomsten in onze adviezen
aan het bestuur. Door deel te nemen aan
het patiëntenpanel van VieCuri hebben
inwoners daadwerkelijk invloed.”

Iedereen die zich ook maar enigszins betrokken
voelt bij VieCuri kan deelnemen aan het patientenpanel. Deelnemers wordt gemiddeld vier
keer per jaar per email gevraagd een online
vragenlijst over een bepaald thema in te vullen.
Bijvoorbeeld over ouderenzorg of de communicatie met het ziekenhuis. VieCuri informeert
deelnemers na elk panelonderzoek over de
resultaten.

Duidelijke stem
Voor VieCuri is het vanzelfsprekend om de
ervaringsdeskundigheid van patiënten en
bezoekers uitgangspunt te maken van zijn
zorgverlening. Zo kan het ziekenhuis werken
aan betere dienstverlening. “Met behulp
van het panel geven we (toekomstige)
patiënten, bezoekers en inwoners in en
rondom Venlo en Venray een duidelijke

stem in onze organisatie. We willen
graag van de patiënten zelf horen wat ze
belangrijk vinden”, aldus bestuursvoorzitter
Ankie van Rossum.
Samen mét de patiënt
Alles sámen met de patiënt, dat is
waar VieCuri dagelijks werk van maakt.
Ward Verkuylen, manager Marketing,

Merseloseweg 130, 5801 CE Venray
Tegelseweg 210, 5912 BL Venlo
www.viecuri.nl
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Staren naar de weg van het beloofde land,
Daar ben ik nu aangekomen aan de andere kant.
Mijn leven hier is nu voorbij,
Maar in onze harten zijn we weer samen, en voor altijd: WIJ.

Oh, zit dat zo!

Voorjaar 2019, Jacqueline

Jacqueline Bruijnen - Luijten
echtgenote van

Mat Bruijnen
* Helden, 27 september 1946

Wijziging WW sectorpremie
per 1 januari 2020
Door: Mathieu Hooijmaijers RB Belastingadviseur
Ingevolge de inwerkingtreding van de Wet Arbeidsmarkt in Balans
(afgekort WAB) per 1 januari 2020, zullen de sectorpremies zoals we die
op dit moment kennen voor de WA, komen te vervallen.

† Helden, 12 augustus 2019

Helden: Mat Bruijnen
Helden: Johan en Christel Bruijnen - Hermans
Esther, Rens
Grashoek: Chantal en Richard Janssen - Bruijnen
Job, Teun
Familie Bruijnen
Mariaplein 12 A3
5988 CJ Helden
De crematiedienst heeft plaatsgevonden
op zaterdag 17 augustus in
crematorium Midden-Limburg te Baexem.

In je hart leven mensen
die daar helemaal thuis zijn
en die daar blijven wonen
ook als ze er niet meer zijn.
Met groot verdriet, maar dankbaar voor alle fijne jaren dat Jan
bij ons is geweest, hebben we afscheid moeten nemen van
mijn zorgzame man, lieve behulpzame vader en trotse opa

Vanaf deze datum is de
WW-premie (dan WA-premie en
WE-premie samengevoegd) afhankelijk van de duur van het arbeidscontract en niet meer afhankelijk van de
sector waar men ingedeeld is.
De regering wil hiermee bereiken
dat er een betere balans komt tussen
vaste en flexibele arbeid zodat meer
werknemers een vast contract krijgen.
Vanaf 2020 geldt, ongeacht de sector
waartoe de werkgever behoort, eenzelfde hoge en lage premie. De lage
premie mag alleen worden toegepast
op het loon van medewerkers die
een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd hebben
met een vaste arbeidsomvang.
Voor alle overige contracten (dus ook

oproepcontracten) geldt de (aanzienlijk) hoge WW-premie. Het verschil
tussen de hoge en lage WW-premie
zal 5 procentpunten worden. De hoge
WW-premie zal niet van toepassing
zijn bij studenten jonger dan 21 jaar
en die gemiddeld niet meer werken
dan 12 uur per week. Ook voor BBL-ers
(BeroepsBegeleidende Leerweg) mag
de lage WW-premie worden toegepast,
ongeacht de duur van de overeenkomst. Dit heeft als doel om werkgevers te stimuleren opleidingsplekken
aan te bieden aan leerlingen in het
beroepsonderwijs.
Oproepcontracten kunnen toch in
aanmerking worden voor de lage WWpremie, indien er gekozen worden voor
een jaarurennorm. Dit houdt in dat er
een vast aantal uren per jaar worden
overeengekomen en dat deze gespreid over het jaar gewerkt worden.
Het aantal uren dient wel zo te worden
overeengekomen dat het niet meer als
30% afwijkt, anders dient namelijk de

WW-premie alsnog op hoog te worden gezet met terugwerkende kracht.
Ook in andere situaties dient de WWpremie (met terugwerkende kracht)
omgezet te worden van laag naar
hoog, ondanks het feit dat het een
contract voor onbepaalde tijd betreft.
Met name als de dienstbetrekking
beëindigd wordt binnen 2 maanden
na aanvang, of de werknemer in een
kalenderjaar meer dan 30% verloond
krijgt dan contractueel is overeengekomen.

Vestiging Horst
Spoorweg 10, 5963 NJ Hegelsom
T 077 – 398 46 00
Vestiging Roggel
Groenstraat 2, 6088 CW Roggel
T 0475 – 49 46 28
www.innovista.nu

Jan Grubben
echtgenoot van

Mien Grubben-Hermans

THANATOPRAXIE

Hij overleed op 82 jarige leeftijd
Marly en Stephan
Julie, Mila
Jackie c
Ruud
Ilse, Jens

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

uitvaartverzorgingtwanschreurs.nl

Peet Steeghs
Uitvaartzorg
Pannen, leien, platte
en kunststof daken
Dakkapellen, dakramen
en trespabekleding

Maasbree
06 38 43 79 56

Dakgoten, lood,
koper en zinkwerk

www.peetsteeghsuitvaartzorg.nl

Schoorsteenvegen,
renoveren en vernieuwen

Panningen, 8 augustus 2019
Correspondentieadres: Heideweg 29, 5993 CM Maasbree
De afscheidsdienst heeft in besloten kring plaatsgevonden.

Garageverkoop Egchelhook
1 september 10.00 uur - 13.00 uur
Wethouder Tielenstr, Pastoor Koningsstr.
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.

De Hypotheekshop
Makelaardij
Taxaties

samen met u zorgen
voor een mooi afscheid

t. 077-3078642
Panningen
www.janssenuitvaart.nl

Verzekeringen

Fien Bos
Uitvaartzorg

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

www.fienbosuitvaartzorg.nl
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S in
•
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•

Vitale 69-jarige man zoekt baan als
chauffeur icm magazijnwerk omg.
Baarlo. Reacties 06 33 00 46 93.

Pedicure aan huis. Bel voor
informatie of een afspraak
Petra Vossen 077 462 22 04.

Meijel | 077 466 41 41
www.uitvaartvandenboom.nl

NNINGEN
a k PA
x
e l a a r d i j • Ta

M

Tijdelijke kracht confectieatelier
Panningen. Voor de drukke periode
rond de feestdagen zoeken we
hulpkrachten voor eenvoudig
atelierwerk (stikken strijken vouwen
tafellinnen). Ben je een aanpakker,
flexibel en beschikbaar vanaf week 46?
Mail dan: mieke@cottona.com

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

Nieuwe oogst
Fruitbedrijf J. Beurskens
Napoleonsbaan zuid 39a, Baarlo
077 477 19 18 ‘s woensdags gesloten.

ies

Yoga? Heel flexibel bij Lekker Laeve!
Aerial-Yin-Hatha-Power: kom proeven!
Kijk op www.lekkerlaeve.nl

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

at

Wespenbestrijding Peel en Maas.
06 39 02 22 51 info@cpdp.nl

Schilder nodig? Bel: J. Bosman
077 475 09 80/06 11 35 09 70
Vrijblijvende offerte.

Tel 06 22 20 93 47 | www.abridak.nl

•••

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

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

Al 40 jaar
uw Makelreaagiro!
in de

Panningen • Venlo
(077) 382 77 88 • www.sannen.nl
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GEPLUKT Nicky de Bruijn

Hij zingt, speelt toneel, houdt van de natuur, van fotografie en meteorologie. Hij gaat op de fiets van Panningen naar zijn werk bij Oppe Koffie in
Meijel. En ja, er komen bij hem veel prikkels binnen. En dat is soms behoorlijk lastig. Deze week heeft HALLO Nicky de Bruijn (29) uit Panningen geplukt.
“Ik heb 28,5 jaar thuis gewoond,
bij m’n ouders in Panningen.
Sinds Koningsdag woon ik hier.
Ik deel dit appartement met een huisgenoot. We krijgen allemaal begeleiding bij het wonen door Gewoon Mezelf.
Die helpen met huishoudelijke taken,
met de was, schoonmaken, koken en zo.
Ja, ik heb een zorgindicatie. Iets op
het autismespectrum; ik krijg ontzet-

tend veel prikkels binnen en dat kan
nogal snel teveel worden. In de loop der
jaren heb ik wel geleerd daarmee om te
gaan. Het komt er op aan je grenzen te
bepalen. Hoeveel kan ik aan? Wanneer
stop ik met werken? Het gaat steeds
beter, maar het blijft soms lastig.
Ook vervelend is dat ik vaak niet
wordt begrepen. Mensen zeggen het
niet, maar je merkt dat ze anders naar

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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Oplossing vorige week:
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me kijken. Het is voor mij soms moeilijk om contact te maken. Toch heb ik
veel vrienden. Door m’n hobby’s en m’n
werk.
Ik werk tegenwoordig in Meijel
bij een lunchroom. Acht jaar heb ik de
post rondgebracht. Vooral de eerste
jaren vond ik dat een erg mooi baantje.
Ik fiets graag, ben graag buiten en hou
van de natuur. Mijn middelbare schooltijd was niet echt fijn, dit was een goede
manier om af te schakelen.
Maar na drie jaar begon het te borrelen. Ik dacht: is er niet iets anders?
Ik zag geen uitdaging meer. Ik had het
gevoel dat ik mijn talenten niet benutte.
Ik had erg leuke collega’s, maar die zag
je alleen ’s morgens met post sorteren.
Sinds februari werk ik bij een
lunchroom in Meijel. Erg mooi werk.
Veel organiseren. ’s Morgens het terras opbouwen en alles klaarzetten voor
de gasten. We doen alles in een team.
Met tien tot twaalf mensen. Iedereen
is er voor elkaar. Het is echt een warm
bad. Misschien wil ik ook wel bij
Groenrijk in Maasbree werken, want ik
ben graag in de natuur.
Daarom ben ik ook vrijwilliger bij
Nederland Schoon. Ik wandel graag en
maak graag foto’s. Vooral van het landschap in contrast met de lucht. Ik heb
een passie voor fotografie én voor
meteorologie. Het is mooi om te zien
wat er allemaal in de lucht gebeurt.
Ik ken nog niet alle wolkennamen, maar
ben wel lid van de Vereniging voor
Weerkunde en Klimatologie. Ik leer erg
veel van hun maandblad en de gegevens van waarnemers.
Samen met mijn vriend Joost
Gommans uit Egchel zijn we de

Facebookpagina Weather Hunters
gestart. Daar duiden we het weer,
vooral als er actief weer komt.
Storm, onweer en zo. Als er echt onweer
of windhozen op komst zijn, gaan we er
achteraan. Als storm chasers.
We houden daarom 24 uur per dag
het weer in de gaten. We kijken naar
verschillende weermodellen.
Vorige week zag ik nog een heel
mooie rolwolk. De meeste mensen zien
dat niet. Ze zijn druk met hun mobiel en
alles wat ze moeten, maar ze vergeten
om zich heen te kijken en naar de lucht.
Die fascinatie voor het weer heb ik
m’n hele leven al. Net als voor muziek.

Pas op m’n vierentwintigste heb ik ontdekt dat ik het zingen in me heb. Tijdens
een personeelsfeestje, toen ik nog bij de
post werkte. Het was rond middernacht
dat ik bij de dj stiekem de microfoon
pakte en ging meezingen. Het was bij
‘Walk of Life’ van de Dire Straits, ik weet
het nog goed. Het was een heel bijzonder moment. De hele zaal deed mee,
ze gingen om me heen staan. Dat gaf
zoveel energie.
Ik heb sinds 2017 elke keer met alle
PM Sessies meegedaan. Ook met kerst.
En met het amusementsprogramma de
Proos in Helden. Daar mocht ik met de
band Kate Moon meezingen. Sinds 2015
ben ik ook bij het zangkoor Konzagro in
Koningslust. Ik mocht toen meteen met
het kerstconcert meedoen.
En ik speel toneel. Eerst bij
Habbekrats in Maasbree, maar sinds
2015 bij Aventatie in Panningen.
De regisseuse laat me vaak zingen.
Zoals de laatste uitvoering. Dan gaat het
doek op en sta ik meteen in de spotlights. Ik had nooit gedacht dat ik zoiets
zou kunnen. Ik heb mezelf overwonnen.
Natuurlijk komen met optredens
veel prikkels op je af. Maar dan zit je in
een andere flow. Dan ben je zeg maar
in een andere staat van zijn. Je bent één
met de muziek en het enige dat je wilt
is iets moois overbrengen en er helemaal voor gaan. Als je ergens honderd
procent voor gaat, dan blijkt dat je veel
meer kan.”

Weer in
Peel en Maas
Nicky de Bruijn deelt zijn
passie voor meteorologie en
fotografie graag met een groot
publiek. Dat doet hij op zijn
facebookpagina Weather
Hunters, maar voortaan ook met
enige regelmaat in HALLO Peel
en Maas. Met een weerfoto en
een korte uitleg houdt hij de
lezers op de hoogte van het weer
in de gemeente. Zie pagina 02.

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 •
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Geef ook uw mening

Bespreking poll week 33

Zwijgen maakt de politie ongeloofwaardig
Het rommelt al een tijdje bij de politiebasiseenheid Horst-Peel en Maas.
In totaal zijn acht agenten geschorst vanwege onprofessioneel gedrag.
Om wie of wat het precies gaat doet de politie geen enkele uitspraak.
De poll luidde in week 33: zwijgen maakt de politie ongeloofwaardig.
66 procent is het met deze stelling eens. Volgens de politie loopt er momenteel een onderzoek naar wat er zich heeft afgespeeld. Ze wil eerst duidelijk
hebben voordat ze iets naar buiten brengt. Een lek in een zaak zoals deze zou
grote gevolgen kunnen hebben voor politie, maar ook voor de agenten die nu
thuis op de bank zitten. Het team brengt in ieder geval niets naar buiten totdat er volledige openheid is.

De andere 34 procent is het niet eens met de stelling. Zij vinden dat
politie-eenheid Horst-Peel en Maas meer openheid moet geven in de zaak.
Het zou dus de geloofwaardigheid aantasten. De burger die afhankelijk is
van de politie blijft in het ongewisse. Maakt het haar eigen organisatie nu
niet verdacht? Ze hebben immers iets te verbergen. Diegene die oneens
zijn met de stelling, snappen dat de politie terughoudend is en geen namen
noemt van de desbetreffende geschorste agenten. Maar wat voor misdrijven zij hebben uitgevoerd, mag volgens hen tenminste iets openbaar
gemaakt worden. De stennis rondom de politie is in ieder geval nog lang
niet afgelopen.

Nikabdragers moeten geweigerd
worden in de bus eens/oneens > facebook.com/hallopeelenmaas
Nikabdraagster Angela Kempeners uit Geleen werd maandag 19 augustus
geweigerd in de bus vanwege het dragen van een nikab. Toch had de
buschauffeur volgens de regels van Arriva de nikabdraagster niet mogen
weigeren, omdat ze niet handhaven op het boerkaverbod. Wat vindt u?
De stelling deze week luidt: Nikabdragers moeten geweigerd worden in de bus.
Sinds 1 augustus geldt het boerkaverbod. De handhaving van het verbod
was op voorhand al omstreden. Openbaarvervoerbedrijven lieten weten geen
moslima’s te zullen weigeren die hun gezicht hebben bedekt, omdat ze een
vervoersplicht hebben. Angela Kempeners wist dat er niet gehandhaafd zou
worden en stapte maandag, gehuld in nikab, in een lijnbus. Toch werd ze
geweigerd. Tegenstanders van de stelling kunnen vinden dat alle chauffeurs

zich aan de afspraken moeten houden die de vervoerder met ze heeft
gemaakt. De Geleense Nikabdraagster was zelfs bereid de nikab even af te
doen om zich te identificeren, maar dat hoefde niet van de buschauffeur.
Het enige argument om de wet af te dwingen, het niet kunnen identificeren,
wordt hiermee weggehaald. Waarom moet de vrouw dan nog geweigerd
worden?
Aan de andere kant kunnen voorstanders van de stelling vinden dat er ook
gehandhaafd moet worden op het boerkaverbod, daar is immers de wet voor
gemaakt. Het weigeren van een nikabdraagster heeft niets met discriminatie
te maken, maar met het volgen van wetten en regels. Waarom worden er
wetten gemaakt als ze niet gehandhaafd worden?

Uitslag vorige week (week 33) > Zwijgen maakt de politie ongeloofwaardig > eens 66% oneens 34%

BEZORGERS
GEZOCHT!
VOOR DE VOLGENDE ROUTES:

Meijel buitengebied rondom Heldensedijk € 10,00
Meijel rondom Langstraat € 10,00
Meijel rondom Nederweerterdijk € 13,00
Maasbree rondom Broekstraat € 11,25
Panningen rondom Schoutenring € 7,40
Panningen rondom Ruijstraat € 7,10

bedrag
per week

WERKZAAMHEDEN Elke donderdag het nieuwsblad HALLO bezorgen.
INTERESSE OF INFORMATIE Mail naar bezorgers@garcon.nl of bel 085 071 10 90.

Handelstraat 17 5961 PV Horst

Niksen mag
De vakantie zit erop.
Maar uitgerust, dat is helaas
niet gelukt. De eerste week
tikten we de 40 graden aan, en
kon je weinig anders doen dan
niets. Ramen en deuren gingen op slot tot later in de
avond, pas dan kwam de
verkoeling.
Terwijl je rustig aan probeerde de dag door te komen,
lukte dat toch niet zonder een
laagje zweet. De tweede week
was ook mijn man vrij, en
konden we samen nog wat
ondernemen met de kinderen.
Maar één week samen, die
vliegt ook voorbij.
Ik heb het serieus geprobeerd, genieten van het niets
doen. Maar het wil me maar
niet lukken. Het zit gewoon niet
in mijn systeem. Niets doen, en
je daar niet schuldig over voelen, daarin heb ik nog een
lange weg te gaan.
En daarin ben ik de enige
thuis. Man en kids gaat dit
prima af. Het weekend en de
vakantie zijn tenslotte bedoeld
om niets te doen, tenzij je daar
zelf voor kiest. De perfecte
zondag speelt zich af op en rond
de bank, met tv of games als
enige activiteit.
Ik wordt daar kriegelig van,
wil iets doen. Vaak betekent dat
dan toch poetsen op zondag,
dan heb ik rust op de wat
drukkere maandag. Daar snapt
manlief helemaal niets van, en
verzucht dan waarom ik toch
niet lekker op de bank kom
zitten. En eigenlijk heeft hij
gelijk en kan ik ook soms
jaloers zijn op het gemak waarmee ze alles lekker langs zich
heen kunnen leggen.
Gelukkig lukt het me af en
toe wel, als ik maar weg ben
thuis. Zolang je maar niet ziet
wat voor klusjes er nog wachten, gaat ontspannen iets beter.
Bijkletsen met vrienden, naar
een concert, een weekendje
weg met m’n lief, dan laad ik
weer op. En dan misschien nog
een weekje vakantie in de
herfst, waarin niksen mag,
en we hopelijk nog wat laatste
zonvitamientjes opdoen.
Lijkt me een prima plan.
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Burgemeester sluit twee
drugspanden

29 augustus

Beperkte dienstverlening

Burgemeester Delissen-van Tongerlo heeft op 15 augustus 2019 twee drugpanden voor
drie maanden gesloten:
• drugspand aan de Roomweg in Grashoek: de politie heeft in juni 2019 een woningdoorzoeking
uitgevoerd omdat in een strafrechtelijk onderzoek informatie naar voren was gekomen
waaruit bleek dat vermoedelijk met enige regelmaat hennep geknipt/verwerkt werd in de
woning. Op het perceel is hennep aangetroffen en zijn diverse goederen voor de verwerking
van hennep, een grote hoeveelheid contant geld en een op een echt lijkend vuurwapen
aangetroffen. De woning blijft gesloten tot 15 november 2019.
• drugspand aan de Servaashof in Helden: de woning werd gesloten in verband met het
aantreffen van twee hennepplantages in juni 2019. Op de eerste etage is in een slaapkamer een
in werking zijnde hennepplantage van 184 hennepplanten aangetroffen. Op de tweede etage is
in een henneptent een in werking zijnde hennepplantage met 148 hennepplanten aangetroffen.
Ook deze woning in Helden is tot 15 november 2019 voor iedereen verboden terrein.
Waarom sluit de burgemeester drugspanden?
Inwoners van Peel en Maas moeten zich veilig kunnen voelen in hun straten, wijken, dorpen
en buitengebied. De productie en handel in drugs is een onwenselijke situatie, die ernstige
gevolgen kan hebben voor de openbare orde en veiligheid. Met de sluiting wordt de openbare
orde, de aantasting van het woongenot en de bedreiging van de leefbaarheid voor de omgeving
hersteld en het gevaar voor de veiligheid en gezondheid beëindigd.
Meewerken aan het terugdringen van drugspanden?
Aan de buitenkant kunt u niet altijd zien wat er in een pand gebeurt. Toch zijn er signalen die
kunnen wijzen op de aanwezigheid van een drugslab of hennepkwekerij:
• afgeplakte ramen en deuren die altijd dicht zijn;
• (dichte) rolluiken waar geen logische aanleiding voor is;
• roosters op opmerkelijke plekken aan de gevel of het dak;
• het pand maakt een verlaten indruk: er is zelden iemand of een korte tijd en/of op een vast tijdstip;
• geur, stankoverlast;
• wateroverlast of vochtproblemen;
• condens op de ramen;
• kunstlicht (gloed van felle lampen) en/of licht in een ruimte dat altijd blijft branden;
• installatie camera’s of beveiliging;
• zoemend of ronkend geluid (van ventilatoren);
• illegale aftap van elektriciteit, buiten de meter om.
Meld verdachte situaties altijd
Drugspanden, wietzolders, drugslabs zijn overal. Op het platteland en in woonwijken. In
een buurt waar drugs wordt geteeld, lopen ook de buurtbewoners gevaar. Vermoedt u een
hennepkwekerij of xtc-lab in uw omgeving of een andere verdachte situatie? Of herkent u
één of meerdere signalen? Blijf er niet mee lopen maar meld wat u weet bij de gemeente.
Ook als u twijfelt. U kunt contact opnemen met de adviseurs Openbare Orde en veiligheid
van de gemeente, tel. 077-306 66 66. Wilt u liever anoniem blijven? Stuur dan een e-mail:
iserietsnietpluis@peelenmaas.nl of vul het tipformulier in op onze website.
Meer informatie?
Lees onze folder ‘ondermijnende criminaliteit’ op www.peelenmaas.nl, bekijk de website
van de Regionale Informatie en Expertise Centra (RIEC) www.riec.nl voor bestrijding van
ondermijnende criminaliteit en op de website van de politie www.politie.nl.

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

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.

Zijn uw gegevens in de
gemeentegids nog actueel?
Uitgever Akse Media is gestart met het actualiseren van de redactionele adressen voor
de gemeentegids 2020 van Peel en Maas.
• Adressen uit de gids 2019 met e-mailadres, krijgen van Akse Media een e-mail.
• Overige vermeldingen worden telefonisch door Akse Media benaderd.
Organisaties of verenigingen moeten zich zelf aanmelden voor plaatsing in het
adressengedeelte. U kunt wijzigingen voor de gemeentegids 2020 doorgeven tot uiterlijk
13 september 2019.
Hoe moet ik mutaties of aanmeldingen doorgeven?
U kunt ook zelf op de volgende manieren reageren:
• per e-mail: redactie@aksemedia.nl (o.v.v. Gemeentegids Peel en Maas);
• telefonisch: 0223-67 30 10 (redactie Akse Media);
• schriftelijk: Akse Media (t.a.v. Gemeentegids Peel en Maas) Postbus 6033, 1780 KA Den Helder
• of stuur de bon in die achterin de gemeentegids staat.

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

Cursussen/workshops

Tekenen en Schilderen
nu

Keulenman 6, Helden • tel. 077 307 92 30

€10,-

www.blinkzonwering.nl

Slaapzakken
wassen
Rolluiken voor
aan uw woning

Zonwering
voor buiten

Zonwering
voor binnen

Terrasoverkappingen

Hordeuren en
-ramen

Rolpoorten

Tel. 077-3072462
vanhalstomerij.nl

Atelier Marian Litjens
Info of aanmelden: www.marianlitjens.com | 06 41 30 41 76
Marian.litjens@gmail.com | St. Josephstraat 12 Horst
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verenigingen

Liedjesmiddag
Carnavalsvereniging De Kieveloeët zoekt deelnemers voor de Méélse
Liedjesmiddag op zondagmiddag 24 november. De winnaar mag Meijel
vertegenwoordigen op het P&M Liedjesfestival, dat ook in Meijel
plaatsvindt en wel op zaterdag 11 januari 2020.
Artiesten worden opgeroepen
te beginnen met het schrijven van
liedjes, want ze kunnen zich vanaf
nu opgeven. Groepen die voor de
eerste keer meedoen aan de Méélse
Liedjesmiddag, maken kans op een
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Jeu de Boules

Uitwisseling voor Breetanque
Jeu de Boulesclub Breetanque uit Maasbree had op donderdag 15 augustus de jaarlijkse uitwisseling met PC
Venlo. Vanwege het slechte weer vond deze plaats in de hal van PC Venlo in Boekend.

midi-arrangement dat hen gaat helpen bij het maken van een carnavalsnummer. De nieuwe groep die
zich als eerste aanmeldt, wint deze
prijs. Aanmelden kan via
liedjes@kieveloeet.nl

Dorpsbijeenkomst
Maasbree
Dorpslab organiseert samen met Rabobank Peel, Maas en Leudal en
het Dorpsoverleg Maasbree een dorpsbijeenkomst over de toekomst van
het dorp. Deze wordt gehouden op woensdag 4 september in Niens.
De organiserende partijen willen
Maasbree klaarmaken voor de inwoners van nu en later. Samen met de
bezoekers gaan ze op zoek naar dromen en ideeën voor de toekomst van
het dorp. Ideeën vanuit het dorp zijn
welkom. De organisatie: “We gaan
op zoek naar Brees Mooiste én onze
kennis over Maasbree wordt op
de proef gesteld.” De bijeenkomst
start om 19.00 uur. Rabobank Peel,

Maas en Leudal initieert Dorpslab in
Maasbree. Een initiatief waarmee
ze mensen in het drop in beweging
brengt. Samen gaan zijn op zoek
naar nieuwe ambities en dromen
voor het drop, werken ze deze uit
in concrete plannen en innovatieve
ideeën die bijdragen aan de leefomgeving van de inwoners.
Voor meer informatie, kijk dat op
www.dorpslab.org

Gerard Schouren, Geert van den Beele, Leo Hesselmans
Vanuit PC Venlo waren negentien leden aanwezig. Breetanque
had 29 leden. Omdat er later begonnen werd, zijn er geen finales

gespeeld. Na drie gespeelde wedstrijden werd de eindstand bepaald.
Er waren vijf spelers met drie
gewonnen wedstrijden. Vier perso-

nen kregen een prijs. De prijswinnaars waren Geert van den Beele,
Leo Hesselmans, Marij Thiede en
Gerard Schouren.

Modderig Maasbree
Champignonkwekerij Jacobs BV is een moderne kwekerij die
wekelijks 200 ton champignons machinaal oogst voor de
verwerkende industrie. Gedrevenheid is het sleutelwoord tot
succes van deze onderneming. Er wordt gewerkt in een open,
persoonlijke en gemoedelijke werksfeer.
Wij zijn op zoek naar een:

Teeltmedewerker
(parttime/fulltime)

Wat ga je doen?
Als teeltmedewerker ben je mede verantwoordelijk voor het machinaal
oogsten, sorteren en beoordelen van de champignons middels een
automatische oogstlijn. Andere teeltwerkzaamheden bestaan o.a. uit
het vullen van de teeltbedden, het leegmaken van de teeltcellen en het
reinigen van cellen en machines.

De Battlerun Maasbree, een van de grotere sportevenementen in Peel en Maas, vindt dit jaar plaats op
zondag 8 september. Het is voor het vierde jaar op rij dat dit evenement op het Ruiterterrein Breukerheide wordt
gehouden.
De stormbaan van de Battle Run
is dit jaar ongeveer 4,5 kilometer
lang en heeft dertig hindernissen.
Of men nu meedoet aan de Single
Run, de Team Run of de Fighters Run
voor mensen met een lichamelijke of
geestelijke beperking, de baan is toegankelijk voor iedereen. Het doel is
dat iedereen de finish haalt.

Het reguliere parcours is al toegankelijk voor deelnemers vanaf
zes jaar. Voor kinderen van twee
tot en met vijf is er een mini-battle.
Hier manoeuvreren kinderen zich
onder begeleiding van professionals
door een parcours vol hindernissen
van ongeveer 200 meter. Aan het
eind van de modderige baan nemen

ze een medaille in ontvangst.
In de week voor en na deze
obstaclerun is een grote groep vrijwilligers bezig op het ruiterterrein om
alles klaar te maken voor het event.
De Stichting Battlerun kan nog medewerkers gebruiken. Opgeven als deelnemers of als vrijwilliger kan via
www.battlerunmaasbree.nl

Wie zoeken we?
• Je hebt affiniteit met de champignonteelt/agrarische sector.
• Je hebt technisch inzicht en handigheid met machines.
• Je bent betrokken en enthousiast.
• Je bent communicatief en goed in staat om in teamverband te werken.
Wat bieden we?
• Een veelzijdige en zelfstandige baan volgens een vast schema.
• Passend salaris.
• Werken in een platte organisatie met korte lijnen.
• Doorgroeimogelijkheden.
Ben jij dynamisch en enthousiast en heb je zin in een uitdagende functie,
stuur dan jouw cv en eventueel met motivatiebrief naar:
Champignonkwekerij Jacobs B.V.
Karreweg-noord 10, 5995 ME Kessel
info@jacobschamp.nl - www.jacobschamp.nl

Kermisborrel Kessel-Eik
Op de kermis in Kessel-Eik werd dit jaar voor het eerst een kermisborrel voor senioren gehouden.
Ongeveer 45 ouderen kwamen afgelopen maandag borrelen in de feesttent op het Mariaplein.
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45 jaar

Jubileumweekend Hockeyclub
Peel en Maas
Hockeyclub Peel en Maas bestaat dit jaar 45 jaar. De club viert dat op zaterdag 31 augustus en zondag 1 september met een jubileumfeest. Er wordt onder meer een hockeyclinic van bekende internationals georganiseerd
en er is muziek van artiesten zoals Marleen Rutten, Mike Kanders en DJ Ruud Peeters.

verenigingen 11
Vleermuizen
spotten in Helden
IVN Helden gaat op donderdag 29 augustus op pad met vleermuizenkenners en apparatuur om vleermuizen in Helden te ontdekken. De groep
vertrekt om 21.00 uur bij het IVN gebouw op Kloosterstraat 12 in Helden.
Ieder jaar in het laatste weekend van augustus wordt de Nacht
van de Vleermuis georganiseerd en
staan de vleermuizen in de schijnwerpers. De Internationale Nacht
van de Vleermuis is een initiatief
van Eurobats, de Europese organisatie voor de bescherming van
vleermuizen. In Nederland wordt
het evenement gecoördineerd door
Vleermuiswerkgroep Nederland,
van de Zoogdiervereniging.
Hierbij wordt samengewerkt met
de KNNV, IVN, Staatbosbeheer,

Natuurmonumenten, diverse provinciale landschappen en veel vrijwillige excursieleiders.
Vanuit het IVN gebouw loopt de
groep via de Heldense Bossen naar
de vleermuizenkelders in het Holtje.
Tijdens deze tocht inventariseren ze
de soorten vleermuizen die ze kunnen zien en horen met de apparatuur.
Tijdens de 5 kilometer lange wandeltocht, is er voldoende tijd voor het
beantwoorden van de vragen over dit
dier. Mail voor meer informatie naar
faunawerkgroep@ivnhelden.nl

Wandeling
naar de Exaten
In het kader van de natuurwandelingen gaat IVN Helden deze keer
naar de Exaten, een klein gebied langs de Napoleonsweg tussen Horn
en Baexem.

De hockeyclub is in 1974 opgericht als MHC Helden. In 2009 werd
dit omgedoopt tot HC Peel en Maas.
Dat ging gepaard met de bouw van
een gloednieuw clubhuis en nieuwe
kleedruimtes. Ondertussen heeft de
club circa 280 leden, in de leeftijd van
4 tot en met 60 jaar. Deze zijn verdeeld over elf jeugdteams, vier senioren teams en een trimhockey team.
De club heeft vier kernwaarden: fair, energiek, sociaal en samen
sterk. Koos Mulder van de hockeyvereniging legt uit: “Sportief gedrag

staat hoog in het vaandel. Energiek
staat voor de vele actieve leden de
we hebben. Verder zijn we een sociale vereniging die veel waarde hecht
aan het organiseren van activiteiten
voor families en de verschillende
generaties binnen de club. Samen
sterk, dat wil zeggen dat we in zowel
goede- als slechte tijden bij elkaar
komen”, aldus Mulder.
In het jubileumweekend is er
op zaterdagmiddag een Sportways
hockeyclinic voor de jeugd. Deze is
toegankelijk voor de jeugdleden.

Vanaf 20.00 uur op zaterdag begint
het feest dat voor iedereen toegankelijk is. Op zondag 1 september zijn
er vanaf 11.00 uur hockeywedstrijden. Het eerste dames- en herenteam speelt dan tegen de All Stars
Heren en Dames.

Informatie
De hockeyvereniging nodigt geïnteresseerden uit om naar de vereniging te komen en het jubileum te
vieren. Kijk voor meer informatie op
www.hcpm.nl

In dubio over toekomst

Peel Zonder Grenzen verzet
de bakens

Het landschap van de Exaten
kenmerkt zich door de grote afwisseling van stuifzanden, berken- en
dennenbossen, maar ook droge en
natte heidevelden. Ook zijn er grote
en kleine vennen. De laatste jaren
laat de blauwvleugelsprinkhaan er
zich regelmatig zien. Wim Maassen
en Jan Stevens begeleiden de wandeling die ongeveer twee uur duurt.
Deelnemende wandelaars verza-

melen zich om 09.00 uur bij het
IVN-gebouw in Helden en gaan van
daaruit carpoolend naar de startlocatie langs de Napoleonsweg in Horn.
Deze liggen even voorbij de op en
afritten van de N280. Rechts van de
weg aan een ventweg bevindt zich
daar een parkeerplaats. Vertrek vanaf
deze startlocatie is omstreeks 09.30
uur. De wandeling is niet geschikt
voor rolstoelers of kinderwagens.

Jeu de Boulesclub Baarlo

Maria van Lier
clubkampioen
Jeu de Boules Club Baarlo heeft op woensdag 15 augustus haar 15e
clubkampioenschap en clubdag georganiseerd. Dit vond plaats op de
eigen accommodatie aan de Kasteellaan.

Peel Zonder Grenzen is in dubio over de toekomst van dit dorpsevenement. Editie 2020 gaat gewoon door,
maar het is ongewis of het spel daarna in de huidige vorm blijft bestaan.
Met de opening van het nieuwe
dorpsplein in 2016 kwam er een
nieuwe vorm van het traditionele zeskamp in Meijel. Het spel ‘Peel Zonder
Grenzen’ is dit jaar voor de vierde keer
georganiseerd, maar het aantal deelnemers loopt terug.
“Het is dit jaar weer uitstekend
verlopen en we krijgen goede reacties”, vertelt Ivo Naus. Het aantal deelnemers is echter tanende. Het eerste
jaar deden er 28 teams mee met in
totaal zo’n 300 personen, dit jaar
waren er nog negentien teams over
met ieder tien tot twaalf personen.

Animo
De animo onder de vrijwilligers is
echter niet afgenomen. “Vijf Meijelse
ondernemers nemen de organisatie
van de feestavond voor hun rekening.
Zij zijn in de aanloop zo’n zestig uur

bezig en met het op- en afbouwen
nog eens vier tot vijf dagen”, weet Ivo.
Met de organisatie rondom het spelevenement en het ontwikkelen van
het spel zijn nog eens vijf vrijwilligers
bezig. “Daar steekt nog meer tijd.”

Meijelse identiteit
behouden
Al die inspanningen moeten wel
wat opleveren, vindt Ivo. Daarom
wordt gedacht aan een andere vorm.
“Misschien dat het niet meer elk jaar
moet plaatsvinden, maar slechts eens
in de twee jaar.” Niks is echter zeker,
alles is nog mogelijk. “Vorig jaar hebben we ons ingespannen om deelnemers uit Neerkant te betrekken,
dit heeft echter niks opgeleverd.
Ik denk dat het goed is als er deelnemers uit de rest van Peel en Maas mee-

doen.” Het evenement moet echter
niet teveel van z’n Meijelse identiteit
verliezen. Het is misschien een teken
dat deelnemers minder tijd hebben.
Er wordt tegenwoordig steeds meer
georganiseerd, een evenement dat
niet alleen de vrijdagavond in beslag
neemt, maar ook de hele zaterdag tot
in de late uurtjes, is misschien wat veel
gevraagd. “We zien nu al dat verschillende deelnemende teams op de vrijdagavond met één of twee personen
minder zijn.” Vandaar dat het ook een
optie is het evenement in te korten.
Hoe Peel Zonder Grenzen er na
2020 uitziet is nog ongewis, maar de
fundering van het evenement is ijzersterk, garandeert Ivo. “We hebben
nog altijd volop energie om ervoor
te gaan. Maar we zijn daarbij wel
afhankelijk van het draagvlak in de
gemeenschap.”

De wedstrijden begonnen om
12.30 uur. Er waren dertig leden die
zich hebben ingeschreven. Voor de
pauze werden twee wedstrijden
gespeeld. Na de pauze werd nog een
partij gespeeld waarna toernooileider Piet de eindstand opmaakte.
Maria van Lier bleek de beste te zijn.
Tweede werd Wiek Bors, derde Jac

Gerards, vierde Pieter Driessen en op
de vijfde plaats eindigde Leny van
Erp. Het was voor Maria van Lier de
tweede keer dat ze kampioen werd.
In 2016 was ze ook al eens de sterkste. Rond 16.30 uur werden de prijzen uitgereikt door voorzitter Henri.
Hij overhandigde de beker aan Maria
van Lier.
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Tennisvereniging viert 50-jarig jubileum

LTV Kessel: ‘Meer dan een club’
Tennisvereniging LTV Kessel viert dit jaar haar 50-jarig jubileum. Het weekend van zaterdag 24 en zondag 25 augustus wordt hier bij stilgestaan. Niemand minder dan ex-toptennisser
Sjeng Schalken, voormalig nummer elf van de wereld, geeft op zondag een clinic in Kessel. Hans Beenen (61), voorzitter van de vereniging, en Werner Schmitz (70), het enige nog actieve lid
sinds de oprichting, halen herinneringen op en blikken vooruit.
het park en het wordt allemaal door
vrijwilligers georganiseerd. Dan ben
ik echt gruuëts op Kessel en onze
club”, zegt Hans.
Waar denken de heren als eerste
aan om hun vereniging te typeren?
“Voor mij is het gewoon een hele
gezellige club waarbij het sociale
aspect super belangrijk is”, zegt
Werner. Het is ook een echte familieclub, als je kijkt hoeveel generaties
er inmiddels rondlopen. Voor de toekomst is het dan ook de belangrijkste uitdaging om het samen-gevoel
dat we nu hebben te behouden”,
vult Hans aan. Om stil te staan bij
het jubileum, wordt er zaterdagavond 24 augustus voor leden een

feestavond georganiseerd. Één dag
later komt Sjeng Schalken op bezoek.
Voorafgaand aan de clinic wordt
een brunch georganiseerd waarbij
diverse jubilarissen in het zonnetje
worden gezet. Werner draagt tijdens
het interview een Barcelonashirt.
Al wijzend naar het logo zegt hij.
“Kijk, hier staat: ‘Mes que un club’.
Dat betekent ‘meer dan een club’.
Zo is het hier ook, LTV Kessel is meer
dan een club. Ik denk dat mensen
zich tekort doen als ze niet bij een
vereniging gaan. Het is iets heel
wezenlijks wat een vereniging betekent voor mensen. Ik hoop dat we
dat nog lang kunnen vasthouden”,
aldus Werner. (Foto: archief LTV Kessel)

Internationaal tafeltennistoernooi
In 1969, het jaar dat LTV
Kessel opgericht werd, bereikte
Nederlander Tom Okker de derde
plaats op de wereldranglijst.
“Tennis was echt booming toen.
Helden, Baarlo, Grubbenvorst,
Reuver en Beesel waren de eerste
dorpen die de beschikking hadden
over een tennisclub. Vanuit Kessel
waren daar ook mensen lid”, vertelt
Werner. Dat leidde er toe dat enkele
Kesselnaren het initiatief namen om
een vereniging op te richten, die
officieel is opgericht op 1 juni 1969.
Binnen een mum van tijd waren er
meer dan zeventig leden en werd
het het College van B&W in Kessel
verzocht twee banen aan te leggen. In de raadsvergadering van
19 augustus 1969 werd een positief
besluit genomen. Kosten: 23.500
gulden.
Ruim tien maanden na de oprichting van de vereniging was het dan
zover, er kon getennist worden.
Burgemeester Vennekens verrichtte

de opening. “In die tijd speelden we
met witte ballen en natuurlijk houten rackets. Ook de witte clubkleding
was verplicht. Destijds bestond er
nog een behoorlijke drempel om bij
een tennisvereniging te gaan vanwege het elitaire karakter. Ik ben blij
dat dat in Kessel volledig verdwenen
is”, vertelt Werner. Het ledenaantal groeide gestaag en zo kwamen
er extra banen bij. Sterker nog, in
1970, toen de club een jaar na de
oprichting al 170 leden had, volgde
een ledenstop vanwege ruimtegebrek. In de jaren daarna kwamen
er steeds meer banen bij en inmiddels liggen er zes gravelbanen op
het park. “Wij zijn de enige vereniging in Peel en Maas die altijd gravel heeft gehad”, vertelt voorzitter
Hans. “Afgelopen jaar zijn de banen
vernieuwd. Daarbij hebben we veel
hulp gehad van vrijwilligers en de
gemeente. Het park ligt er geweldig
bij en in combinatie met de centrale
ligging in het dorp heeft het een
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mooie, pittoreske uitstraling.”
De tennisvereniging telt inmiddels
270 leden waarvan 50 jeugdleden.
“Het afgelopen jaar hebben we vijftig
nieuwe leden mogen verwelkomen”,
zegt Hans die sinds 1974 lid is van de
vereniging en die ook jeugdbestuurslid was. LTV Kessel is bekend van het
jaarlijkse Dubbelgezellig toernooi, dat
dit jaar voor de 26e keer georganiseerd werd.

Gruuëts
op Kessel
Tennissers uit de omgeving trekken die week naar Kessel om wedstrijden te spelen en te genieten van
al hetgeen naast de baan georganiseerd wordt. “Daarnaast hebben
we met dertien teams op zaterdag
een zeer drukke competitie. Ook het
‘Sjanstoernooi’, waar leden een
introducé mogen meenemen, heeft
behoorlijk aan populariteit gewonnen. Er zijn dan zo’n 150 mensen op

Beter lopen
begint bij

Daantje Lommen
wint in Düsseldorf
Daantje Lommen uit Panningen deed zaterdag 17 en zondag
18 augustus voor het eerst mee aan een internationaal tafeltennistoernooi in Düsseldorf, Andro Kids Open. Daantje wist in de finale haar
tegenstandster Anika Links met 3-0 te verslaan.
Op het toernooi stonden ongeveer
90 tafels en er deden ongeveer 1400
deelnemers mee. Jongens en meisjes werden verdeeld en op leeftijd
gesplitst. Op zaterdag werden de wedstrijden in de poule gespeeld, waarin
ze eerste werd. Op zondag volgde de
finalerondes. De kwartfinale wist ze

te winnen met 3-1 in sets. In de halve
finale speelde ze tegen de nummer
drie van vorig jaar, Magdalea Höfele.
In een spannende wedstrijd wist ze
met 3-0 te winnen. In de finale kwam
ze op achterstand maar wist ze zich
te herpakken en de wedstrijd met 3-1
naar zich toe te trekken.

Zilver Nikki Hanssen
op LK eventing
Nikki Hanssen kwam zondag 18 augustus aan de start op de eventing wedstrijd te Arensgenhout waar tevens het Limburgs
Kampioenschap werd georganiseerd. Nikki behaalde een tweede prijs
in de klasse DB en werd daarmee ook de tweede Limburger.
In het wekend van zaterdag
10 en zondag 11 augustus reisde
Damae hanssen af naar Jumping
De Beerze in Middelbeers.
Ze behaalde hier een tweede
prijs met Up Winds Byoutie in de

klasse D-L. Vrijdag 16 augustus
nam Anne Pouwels deel aan een
dressuurwedstrijd in Someren
bij de Molenhorst. Hier wist ze
de overwinning op te eisen met
Jarona in de klasse L1.

Drietalschieten
bij St. Leonardus
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Op het schietterrein van schutterij St. Leonardus Panningen-Egchel
aan de Horsten in Egchel vindt op zondag 25 augustus vanaf 15.00 uur
het traditionele drietal schieten plaats.
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donderdag

augustus
met

vrijdag

augustus
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PAST schoenen®

augustus

Hoofdstraat 14 Horst
T (077) 397 01 97
www.pastschoenen.nl

zaterdag

augustus

se en koffie
etcheckanaly
o.a. GR ATIS vo

+ vlaai

Social icon

Rounded square
Only use blue and/or white.

volg ons ook op

For more details check out our
Brand Guidelines.

Deelnemers kunnen kiezen uit
twee categorieën: individueel schieten of met zelf samen te stellen
drietallen. Iedereen is welkom een
team te vormen: families, vriendengroepen, keten, verenigingen, buren
of collega’s. Volwassenen moeten

met een zware buks proberen te
schieten op de ‘bölkes’. Legitimatie
is verplicht.
Ook kinderen kunnen meedoen. Onder deskundige begeleiding
mogen zij schieten met een professionele luchtbuks.
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15 VRAGEN

Naam:
Leeftijd:
Woonplaats:
School:

T 077 477 25 71

WWW.G-HELDENS.NL

Lonneke Verbruggen
15 jaar
Kessel
Het Bouwens

Heb je een bijbaantje?
Ja, ik breng al sinds mijn dertiende
één keer in de week HALLO Peel en
Maas rond.
Wat is de laatste foto die er van je is
gemaakt?
Dat is een foto van mij en mijn pony.
Wat heb je liever: iedereen hoort
wat jij denkt, of jij hoort wat
iedereen denkt?
Geen van beide zou ik eigenlijk
willen. Als ik namelijk zou horen wat
andere mensen de hele tijd denken,
dan zit ik met de problemen. Als ik
de andere kant zou kiezen dat andere
mensen de hele tijd kunnen horen
wat ik denk, denk ik dat ze daar
altijd even blij mee zullen zijn. Soms
denk ik negatieve dingen en dat is
natuurlijk niet zo leuk als degene

jongeren 13

aan
Lonneke Verbruggen

waar het over gaat dat allemaal kan
horen. Beide gevallen lijken mij dus
niet zo fijn eigenlijk.
Waar ben je het meest trots op?
Ik ben echt heel erg trots op het feit
dat ik zoveel bereikt heb in de paardensport en dat ik op het hoogste
niveau bij de pony’s rijd. Ik vind het
ook echt super dat ik met trots al een
paar keer de titel op mijn naam heb
kunnen zetten.
Hoe breng jij het liefst een
regenachtige dag door?
Dan verzorg ik graag mijn pony’s
door ze lekker binnen te zetten en
te borstelen, dat is wel gezellig.
Soms moet ik gewoon trainen, ook
al regent het. Een paard wordt er
natuurlijk niet beter van om te veel
stil te staan.
Wie is je favoriete docent?
Inge Coenen, mijn paardrijdtrainster,
omdat ze altijd heel fijn les geeft en
me elke keer weer een stuk beter
maakt.

Welke superkracht zou je willen
hebben?
Ik zou wel graag kunnen teleporteren met mijn pony, want dan hoef
ik niet zo’n verre reis te maken met
de vrachtwagen en dan kan ik in
één seconde op het terrein zijn waar
ik ga rijden. Het zou heel erg veel
tijd en moeite kosten om gewoon
te kunnen teleporteren, dus daarom
kies ik daarvoor.
Wat vind je het leukste aan jezelf?
Ik vind het heel erg goed van mezelf
dat ik nooit opgeef als het me even
niet lukt. Ik gooi het probleem over
mijn schouders en kom veel sterker
terug. Ik vind dat dit me heel erg
helpt om een sterk persoon te zijn
en daarom vind ik dat erg leuk aan
mezelf.
Wat is je favoriete drankje?
Tintelend Sinaasappel met citroen,
omdat het een lekkere frisse smaak
heeft en omdat het op een warme
dag lekker verkoelend is. Dan moet
het drankje natuurlijk wel koud zijn,
haha.
Wat is je raarste droom?
Ik had een keer een droom waarin ik
mijn proef helemaal verkeerd reed
en gewoon door bleef rijden toen er
gebeld was. Aan het einde won ik de
proef ook nog eens, terwijl het dus
eigenlijk helemaal fout ging.
Waar dagdroom je het meest
over?
Om als internationaal te starten bij
de pony’s en het daar goed te doen.
Dit lijkt me echt superleuk en ik zou
het dus ook echt geweldig vinden als
deze dagdroom uit zou komen.
Aan welk liedje heb je een
speciale herinnering?
Stand up (for the champions) van
Right Said Fred, omdat ze dat liedje
de meeste keren draaien als je
Limburgs kampioen bent geworden.
Het doet me daar dus eigenlijk altijd
aan denken en daardoor is het een
leuke herinnering voor mij.
Welke sport is helemaal niet jouw
ding?
Eventing, een discipline in de paardensport waarbij er verschillende
aspecten van de training aan bod
komen. Je moet dan een dressuurproef, een terreinproef en een
springparcours rijden. Dit lijkt me
echt helemaal niks voor mij, omdat
ik het akelig vind om in de bossen te
crossen en ik totaal niet van springen
houd. Bij dressuur kan ik me kalmeren, dus dat is meer mijn ding.
Waar maak jij je zorgen over?
Ik maak me nu op dit moment gelukkig helemaal nergens druk om. Alles
gaat nu eigenlijk wel goed en ik heb
ook veel plezier in mijn leven.
Zou je je woonplaats ooit verlaten?
Ja, dit zou ik best wel kunnen doen.
Ik zou het niet erg vinden omdat ik
eigenlijk al van plan ben om later
een plek te gaan kopen waar een
binnenbak in zit, samen met een
paar stallen. Op deze manier zou
ik later een pensionstalling kunnen
beginnen, wat me heel erg leuk lijkt.
Omdat ik niet echt verbonden ben
met Kessel is dat voor mij ook geen
reden om te blijven.

Fotografie
Ik weet niet precies
meer wanneer ik erachter
ben gekomen dat ik fotografie leuk vind. Wel weet
ik dat ik steeds meer na
ging denken over hoe
belangrijk ik het vind om
een goede, mooie foto te
maken.
Hoewel ik een paar jaar
geleden nog allerlei wazige
foto’s had waarop je bij het
inzoomen alleen maar een
vage vlek had, staat mijn
fotogalerij nu vol met foto’s
waarbij er juist heel erg is
gelet op hoe scherp de foto
is. En met vol bedoel ik ook
echt bomvol.
Het werd dus tijd om het
soort foto’s waar ik meer
moeite in stak voortaan met
een ‘professionele’ camera te
maken. Uiteindelijk ben ik
heel blij met de keuze om er
eentje te kopen. Zeker met
een extra lens merk je al een
heel verschil tussen de foto’s
die je met je telefoon kan
maken en de foto’s die je
met een camera maakt. En
doordat ik ben doorgegaan
met het plan om een fototoestel te kopen, weet ik nu ook
dat ik het echt leuk vind om
tijd te besteden aan het
maken van goede foto’s.
Doordat ik elke dag van
een ander onderwerp een
foto probeer te maken, is het
mij opgevallen dat ik ook
meer op deze onderwerpen
ga letten. Zo kijk ik vaker
naar de dingen om me heen
en zo zie ik sneller veranderingen. Ik heb deze vakantie
in ieder geval al een heleboel foto’s met mijn camera
kunnen maken en ik hoop
dat, nu school weer begonnen is, ik mijn nieuwe hobby
nog net zo veel kan beoefenen.
Lisa
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Pubquiz Baarlo
Tijd: 20.00-23.00 uur
Organisatie: Centraal Baarlo
Locatie: Centraal Baarlo, Markt 1, Baarlo
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Natuurwandeling naar Horn

Live muziek Harvest Moon

Tijd: 09.00 uur
Organisatie: IVN Helden
Vertrek: IVN-gebouw, Kloosterstraat 12, Helden

Tijd: 16.00-20.00 uur
Organisatie: Restaurant De Belaeving
Locatie: De Belaeving, Neerseweg 80, Helden

Repair Café Baarlo

Garage Sale Kessel

Tijd: 10.00-12.00 uur
Locatie: MFC De Engelbewaarder Baarlo

Tijd: 10.00-15.00 uur
Locatie: Ongeveer 30 verkoopadressen in Kessel

Muziek onder de Toren
met RoerMaas Muzikanten

LEF Foodfestival
Tijd: 12.00-18.00 uur
Locatie: Proeflokaal Limburg, Doorbrand 2, Neer

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

Muziek onder de Toren
met Lustno Muzikantje

Jubileumweekend LTV Kessel
met o.a. Sjeng Schalken

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

Tijd: vanaf 13.00 uur
Organisatie: LTV Kessel
Locatie: LTV Kessel, Karel Appelstraat 37, Kessel

Sjöttefiëst met zestal Schieten

Kunstmarkt Kessel
met beeldentuin

Tijd: vanaf 16.00
Organisatie: Schutterij St. Hubertus Beringe
Locatie: Hoevenstraat 4, Beringe
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Fietstocht naar Kaldenkirchen
Tijd: 10.00 uur
Organisatie: KBO Panningen
Vertrek: Gemeenschapshuis ‘In Kepel’

Vleermuizen spotten in Helden
Tijd: 21.00 uur
Organisatie: IVN Helden
Vertrek: IVN-gebouw, Kloosterstraat 12, Helden

Jouw agendapunt hier?

Tijd: 12.30-17.00 uur
Locatie: kasteeltuin Kasteel De Keverberg Kessel

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

Garage Sale in Kessel
In Kessel wordt op zondag 25 augustus de eerste editie van de Garage Sale georganiseerd. Van 10.00 tot en
met 15.00 uur bieden zo’n veertig bewoners hun tweedehands spullen aan. Dit word gedaan vanuit de eigen
garage, oprit of carport.
In de gemeente Peel en Maas
worden meerdere Garage Sales georganiseerd. “Wij konden daarom niet
achterblijven”, aldus de organisatie. Bij

ongeveer veertig adressen kan er langs
gegaan worden om te snuffelen tussen
speelgoed, huisraad, kleding en boeken. De verkopers zijn te herkennen aan

de ballonnen en posters aan de straat.
Op elk adres kan er een deelnemerslijst
afgehaald worden waarop alle adressen
staan waar langs gegaan kan worden.

Kunstmarkt in Kessel
De poorten van de kasteeltuin in Kessel gaat dit jaar op zondag 25 augustus weer open voor de jaarlijkse
Kunstmarkt. Daarbij worden onder andere schilderijen, beelden en keramiek tentoongesteld. Het evenement dat
vol staat met cultuur en kunst vindt plaats tussen 12.30 en 17.00 uur.
Het thema dit jaar is beeldentuin. Verschillende kunstenaars stellen hun beelden op speciale sokkels
tentoon. “Geïnteresseerden kun-

nen door de paden lopen de kunst
ontdekken”, aldus de organisatie.
Met een entreebewijs kan zowel
op de Kunstmarkt, de Beeldentuin

en in het kasteel een kijkje worden
genomen.
Voor meer informatie kijk op
www.kunstmarktkessel.nl

Kasteelparkbos vol glamour
ADVERTENTIE W E E K

34

In het jaar dat Baarlo 800 jaar bestaat, vierde ook het Straattheater een tweede lustrum.
Het evenement vond afgelopen weekend voor de tiende keer plaats. Om dit te vieren werd al op
vrijdagavond uitgepakt met Theater by Night. De zondagmiddag was weer volledig gevuld met tal
van artiesten op verschillende locaties. Zoals op deze foto La Tanik die met de show Salon Desastre
het Kasteelparkbos bij Hoeve Hofackers veranderde in een salon vol glamour. (Foto: Jac Willekens)
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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
woensdag 21 augustus
H. Mis 09.00 uur in sacristie
Zondag 25 augustus
H. Mis 09.30 uur – koor t.i.v. een goed
en leerzaam schooljaar
woensdag 28 augustus
H. Mis 09.00 uur in sacristie
Kledinginzameling Beringe
Op maandag 2 september is
de volgende inzameling van
(bruikbare) kleding, schoenen,
dekens, gordijnen en knuffels.
De dichtgebonden zakken kunt
u afgeven op het kerkplein van
13.30 tot 14.30 uur en van 17.00
tot 18.00 uur. Ons team staat klaar
om u te helpen bij het uitladen.
Ook kunt u de zakken iedere dag,
wanneer het u uitkomt, voor de
garagedeur achter de pastorie (Aan
de Muele) plaatsen. Kunt u het niet
zelf brengen: bel dan 3076521 en
alles wordt bij u opgehaald. B.V.D.

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 25 augustus
11.00 uur: Zang herenkoor
Lectoren: Mevr. Toos Leijsten , Dhr.
Jaques Bouten
Intenties: Overleden ouders Jan en
Gondje Hermans-Berden.
Verjaardag van Sraar Engels
Mededelingen
Doop: Ties van den Hurk. (12:00 uur).
Overleden: Mevr. Nel van DijkHanssen.

Parochie Egchel
Misintenties NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
T 077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 25 augustus
H. Mis 11.00 uur t.i.v. Piet Willems en
familie
Zondag 1 september
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 25 augustus
H.Mis 11.00 uur t.i.v. lev. en overl.
leden van Schutterij Sint Urbanus;
Theo Spreeuwenberg (coll); Wiel van
der Sterren (verj) en alle overledenen
van de fam. van der Sterren-Vossen
Zaterdag 31 augustus
H.Mis 19.00 uur t.i.v. het welzijn van
alle parochianen

Kerkdiensten
Zondag 25 augustus
H. Mis 10.00 uur – herenkoor- t.i.v. Leo
Hendricks
Extra collecte vw de weekboekjes.
Doopviering 11.30 uur: Mason Peters
Overleden: Catharina Adams-Daniëls,
85 jaar; Jo Nijssen, 80 jaar.

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 24 augustus
Doopviering 14.00 uur: Shanaya
Timmermans
Geen H. Mis
Zaterdag 31 augustus
Geen H. Mis

Parochie Meijel

Misintenties
NL61 RABO 0120795094
pastorie Rochusplein 3
T 077 3071488,
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur
donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.

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 22 augustus
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de overledenen

Parochie Kessel

Parochie Baarlo

Gezinsbijdrage NL39RABO0125305311
Pastorie Dorpstraat 13 T
077 462 12 65
E lajverhaag@parochiekessel.nl
Kerkdiensten
Zaterdag 24 augustus
19.15 uur H.Mis voor de parochie.
Woensdag 28 augustus
9.00 uur H.Mis voor de zieken van de
parochie.
Zaterdag 31 augustus
19.15 uur Mevr. Jo Jacobs-Stappers.
Mededelingen
Onze oprechte deelneming aan de
familie Giesbertz-van Heugten met het
overlijden van Moeder en Oma Agnes.
Ook onze oprechte deelneming aan
de familie Lenders met het overlijden
van Pierre.

Misintenties NL31RABO0103903860
Pastorie Markt 3 T 077 477 12 75
E kapelaan@parochiebaarlo.nl
W www.parochiebaarlo.nl
Kerkdiensten
Zaterdag 24 augustus
17.00 uur: H. Mis in Verzorgingshuis Ter
Borcht.
Zondag 25 augustus
9.30 uur H. Mis. Zang: Gemengd koor.
Kerkdeurcollecte Miva-actie.
Overleden ouders Mathias Peeters en
Maria Peeters-Geurts en overleden
zonen Harry en Jan.
Jaardienst Harrie Lormans en Johanna
Lormans-Zeetsen en kinderen Berry
en Wim.
Jaardienst Andreas Cootjans en
Mechtilde Cootjans-Berden.

Parochie Helden

MIVA-collecte

Kerkcollecte voor kinderen in
Kameroen

service 15

Aansluitend: Stille Aanbidding
Zaterdag 24 augustus
H. Mis 19.00 uur met dameskoor t.i.v.
pastoor Jan Schoenmakers (zeswekendienst); Nelly Derckx-Martens (coll);
Roos Heldens-Kessels (b.g.v. verj); uit
dankbaarheid
Zondag 25 augustus
Geen H. Mis in de ochtend
Doopvieringen:
13.30 uur Tom Jacobs
14.30 uur Jane Vervoordeldonk
Maandag 26 augustus
18.30 uur Stille Aanbidding
19.00 uur Rozenkrans
Dinsdag 27 augustus
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen.
Donderdag 29 augustus
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de overledenen.
Aansluitend: Stille Aanbidding

Vrijdag 23 augustus
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Zaterdag 24 augustus
H. Mis 19.00 uur – gemengd koor
t.i.v. Joke Goes; Nellie van Oostaijenvan Nienhuijs (coll) en Theo van
Oostaijen en overl. fam; Emmy BosMaassen (bgv. verj) en overl. familie;
Tru Wijnands-Nellen (jaardienst) en
Né Wijnands (bgv. verj.)
Zondag 25 augustus
H. Mis Missiehuis 10.30 uur
Dinsdag 27 augustus
Géén H. Mis
Woensdag 28 augustus
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Donderdag 29 augustus
Géén H. Mis

Parochie Panningen

www.vincentiusparochies.nl

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
In verband met de vakantieperiode is
ons kantoor aan de Wilhelminastraat
14 in Panningen, op vrijdag 23 augustus gesloten.
Kerkdiensten
Donderdag 22 augustus
H. Mis 09.00 uur dagkapel

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

Jaardienst Jan Mertens, tevens voor
Gerda Mertens-Tercken en dochter
Lilian Mertens en de overleden familieleden van de familie Mertens en
Tercken.
Overleden bestuursleden Stichting
Baronesse d‘Erp.
Levende en overleden leden van
Schutterij St. Antonius en St. Petrus.
Donderdag 29 augustus
8.30 uur H. Mis.

Parochie Kessel-Eik
Misintenties NL41RABO0125300522
L. Timmermans T 077 462 16 78
Kerkdiensten
Zondag 25 augustus
9.30 uur Voor de parochie.
Mededelingen
14 en 15 sept vind de 69 ste fancy-fair

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

plaats in en rond ‘’ ut gemeinsjapshoes’’ in Kessel-Eik.

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

vintage • industrieel • brocante

2

2.500lomop
kring

De MIVA-collecte vindt dit jaar plaats op zaterdag 24 en zondag 25 augustus in de katholieke kerken van
Peel en Maas. MIVA ondersteunt mensen die zich in afgelegen gebieden inzetten om anderen te helpen.
Dit jaar wordt aandacht gevraagd voor meisjes in Kameroen.
Met de opbrengsten van de collecte krijgen achtergestelde meisjes hulp in het ontwikkelen van hun
vaardigheden. In een sober klooster, waar geen stromend water, geen
toilet en soms elektriciteit is, vangt
zuster Clementine deze meisjes op. Ze

krijgen naailes, computerles of leren
kappersvaardigheden. “Een glimlach
toveren op het gezicht van de meisjes, daar doe ik het voor”, aldus Zuster
Clementine, die in Bangang, Kameroen
woont. De 3-jarige Marvelous is
geboren met een afwijking aan haar

benen. Zuster Clementine heeft zich
ingezet dat zij geopereerd kon worden. MIVA ondersteunt mensen die
zich in achtergestelde gebieden inzetten om anderen te helpen. Dit doen ze
met vervoers- en communicatiemiddelen.

Kringloopspullen ophalen of ontruimen?

Bel 06 10 38 89 24 voor een afspraak
J.F. Kennedylaan 260 - Panningen - allerhande-panningen.nl
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Klanten beoordelen
Superkeukens met een

Jij maakt ‘m super

4.999,Incl. apparatuur met
5 jaar garantie

Luanda
Deze greeploze keuken heeft een
modern uiterlijk door de combinatie
van RVS greeplijsten met een strakke
afwerking. Inclusief kookplaat,
afzuigkap, combi-magnetron,
vaatwasser, koelkast en spoelbak met 5 jaar garantie.

WIN EEN GEVULDE
KOELKAST!
In je nieuwe keuken is het waarschijnlijk het enige dat nog mist: een goedgevulde koelkast.
Omdat Superkeukens je graag alle zorgen ontneemt, maak je daarom nu kans op een
koelkast met inhoud! Zo kun jij meteen aan de slag in je nieuwe keuken. Het enige dat je
hoeft te doen is naar jouw dichtstbijzijnde Superkeukens vestiging te gaan en een keuken te
kopen. Op die manier maak je automatisch kans om te winnen. Kom dus snel langs!

HORST

ROERMOND

Witveldweg 100

Burghoffweg 13

(Gevestigd binnen Interchalet)

(Gevestigd tegenover Retailpark)

T. 077-3982234

T. 0475-691548

www.superkeukens.nl

SUPERKEUKENS IS
ELKE ZONDAG GEOPEND!

8,5

