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Verbinding creëren
met Boerenmarkt
Om boeren en burgers op een vreedzame manier met elkaar te verbinden, organiseerde Hilde Oomen, initiatiefneemster van Vrijheid & Liefde Noord Limburg & Omstreken,
een boerenmarkt in Panningen. In het Wilhelminapark werden allerlei boerenkraampjes uitgestald waarbij lokale producten werden verkocht, maar ook werd er de mogelijkheid
geboden om op een vreedzame manier met elkaar in gesprek te gaan over de stikstofcrisis.
Volgens Hilde Oomen heeft de
boerenmarkt alle verwachtingen
overtroffen. “We hebben veel com
plimenten gekregen over de goede
organisatie. Reacties als ‘je waande
je in de sixties’, ‘de samenleving
op zijn best’, ‘de verbinding die
we nodig hebben’, ‘ouderwetse
goedheid’ en ‘de kinderen wil
den niet mee naar huis’ vonden
wij fantastisch. Eén van de stand
houders vond het de gezelligste
markt waar hij ooit had gestaan.
Hier zijn wij erg dankbaar voor.”
Naar aanleiding van de reacties
oppert Hilde het idee om de boe
renmarkt een vervolg te geven.
“Ons doel is zeker overgekomen.
Mede door de sprekers Lars van
Forum voor Democratie en Geert
van Farmers Defence Force zijn er
mooie gesprekken en verbindingen
ontstaan.”
Beeld: Jac Willekens

Droogte lijkt aan te houden:
Waterschap brengt watervraag in kaart
Historisch lage waterpeilen, evacuaties vanwege bosbranden en oogsten die massaal dreigen te
mislukken: heel Europa zucht momenteel onder de aanhoudende droogte. Daar vormt deze regio geen
uitzondering op. De buien die deze week over Nederland trekken, maken wat dat betreft nauwelijks een
verschil. Daarvoor zijn ze te lokaal. Bovendien is een langere periode met geleidelijke regenval nodig
om écht verschil te maken. Agrariërs slepen intussen af en aan met haspels om hun oogst niet deels
verloren te laten gaan.
Waterschap Limburg houdt het
grondwaterpeil daarbij scherp in
de gaten. ‘De grondwaterstanden
in Limburg zijn door de droge
zomers van de afgelopen jaren
nog niet op het gewenste peil’,
aldus het Waterschap. Zij heeft
na overleg met de Limburgse
Land- en Tuinbouwbond (LLTB)
geïnventariseerd welke agrariërs
binnen de kapitaalintensieve

teelt in nood komen, mocht de
droogte van nu aanhouden en het
huidige onttrekkingsverbod van
oppervlaktewater uit beken en
sloten worden aangescherpt. ‘De
vraag naar oppervlaktewater is
groter dan de waterbeschikbaarheid.
Het is daarom nodig om meer grip te
krijgen op de waterbeschikbaarheid
van oppervlaktewater. Samen
met de LLTB brengen we de totale

watervraag in kaart’, stelt het
Waterschap. “Als Waterschap willen
we op korte termijn inzicht hebben
in het aantal boeren en tuinders
dat in de problemen zou kunnen
komen”, zegt Chrit Wolfhagen
van het dagelijks bestuur van
Waterschap Limburg. Daarmee
loopt het Waterschap vooruit
op een eventuele aanscherping
van het onttrekkingsverbod op

oppervlaktewater. “Zo hebben we
genoeg tijd om te bekijken waar
de knelgebieden zijn en hoe we dit
kunnen oplossen, mocht het zover
komen.” Agrariërs die bang zijn in
de problemen te komen door de
aanhoudende droogte, konden zich
de afgelopen periode melden bij het
Waterschap.

Zorgen bij Agrariërs
Het onttrekkingsverbod van opper
vlaktewater ging in op 14 juli en lijkt
voorlopig nog niet te worden opge
heven.

Lees verder op pagina 03

02

nieuws \ 1808

Blik op groene vingers

De tuin van Johan Cuijpers Meijel
In de rubriek ‘Blik op groene vingers’ licht HALLO tuinen in de
gemeente Peel en Maas uit die het bekijken waard zijn en vertelt de
eigenaar over zijn tuin. Hier komt aan bod wat de tuin voor de eigenaar betekent en wat het favoriete plekje is. Deze week de tuin van
Johan Cuijpers uit Meijel.
Met onder meer een dierenweide,
stukje Peel, vijver én eigen kroeg,
hebben Johan Cuijpers en zijn vrouw
Anja redenen genoeg om met volle
teugen te genieten van hun tuin
in het buitengebied van Meijel.
“Als voormalig hovenier is het mijn
grootste hobby”, vertelt Johan. “Ik
heb lang als privétuinman gewerkt
en ging daarna in loondienst.
Eigenlijk ben ik altijd met tuinen
bezig. Zelfs op vakantie. Dan kan ik
het niet laten om de verschillende
typen planten te benoemen en geef
ik mijn ogen goed de kost.”

Kunstenaar
Tot zijn spijt is Johan niet meer dag
in, dag uit, bezig met het onder
houden van andermans tuinen.
“Helaas ben ik noodgedwongen
gestopt met werken. Ik heb aan
gezichtspijn. Dat zorgt voor hef
tige pijnaanvallen in mijn gezicht.
Vooral wanneer ik me te druk
maak. Die pijn straalt uit naar de
rest van mijn lichaam”, legt hij uit.
“Het komt waarschijnlijk omdat ik
nogal een perfectionist ben. Ik ben
nooit helemaal tevreden. Er is altijd

Colofon

ruimte voor verbetering in mijn ogen.
Dat gold ook als ik voor een klant een
tuin had onderhouden. Vergelijk het
maar met een kunstenaar: al staat
iedereen te klappen, dan nog is hij
nooit helemaal tevreden.” In tegen
stelling tot Johan zelf, waren de klan
ten waar hij het tuinonderhoud op zich
nam, wel bijzonder content. “Als tuin
man had ik dertig jaar lang dezelfde
klanten waar ik over de stoep kwam.”

Haag-snoei-dag
Johan en Anja kwamen in 1990 van
uit het Brabantse Ospel naar Meijel.
Samen kregen ze vier kinderen en heb
ben ze inmiddels zeven kleinkinderen.
Het is terug te zien aan de tuin, die
ruim een halve hectare beslaat. Naast
een dierenweide (“die van twee vindt
het prachtig om achter de kippen en
ganzen aan te huppelen”), zijn er een
flinke zandbak en speeltoestel waar
mee ze vooruit kunnen. “Binnenkort
hebben we weer onze jaarlijkse haagsnoei-dag. Dan helpen de kinderen,
aanhang en kleinkinderen mee met
snoeien van alle hagen die hier staan.
Daarna gaan we gezellig samen bar
becueën”, vertelt Johan trots. “Het is
prachtig om de kleinkinderen bezig te
zien”, vult Anja aan. “Met een kleine
kruiwagen en hark doen ze hun best
om ook een handje te helpen.”

HALLO Peel en Maas

Botsing

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

Handelstraat 17, 5961 PV Horst

Johan mag bij het snoeien dan mis
schien een paar welkome handjes
begroeten, de rest van het onderhoud
neemt hij volledig zelf op zich. “Je
moet het zo zien: ik heb tijdens mijn
werkzame leven een compleet park
bijgehouden. Dan is deze tuin maar
een fractie daarvan. Dat gaat dus
prima”, legt hij uit. Hij doet het op zijn
gemak. Dat moet ook wel, want stress
is voor Johan een factor die zijn aan
gezichtspijn kan uitlokken of vererge
ren. Hij houdt er altijd rekening mee.
“Het gazon maai ik met mijn Toro.
Die heb ik aangeschaft omdat je daar
ongelofelijk relaxed op zit tijdens het
maaien. Soms iets té, zelfs. Ik ben al
twee of drie keer in slaap gevallen op
dat ding. Dan schrok ik wakker omdat
ik ergens tegenaan reed”, vertelt hij
lachend.

Aanlevertijden (uiterlijk)

Jeuro

Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 16.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur

Het is voor Johan lastig om één favo
riet plekje in zijn tuin aan te wijzen.
Van alle zitmogelijkheden wordt regel
matig gebruik gemaakt, de aangren
zende wei met paarden vormt een
prettig uitzicht en de delen waar de
kleinkinderen naar hartenlust kunnen
spelen, doen hem deugd. Toch is er
één onderdeel waar hij net wat vaker
te vinden is. “Daar darten we iedere
donderdag”, zegt hij wijzend naar een
bijgebouw op het perceel. “Met twee
vrienden beginnen we steevast op
het terras in de tuin, waarna we rond
de klok van 21.00 uur naar binnen
verkassen”. Binnen bevindt zich zijn
eigen café. Met onder andere twee

Oplage 20.050 exemplaren
www.hallopeelenmaas.nl
Redactie
077 208 32 00
redactie@hallopeelenmaas.nl

Commercieel adviseurs
077 208 32 00
adverteren@kempencreeert.nl

Bezorgklachten www.garcon.nl
Bezoek- en correspondentieadres

Beeldmateriaal en kopij dient vrij van r echten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur dient bij
aanlevering expliciet te worden gemeld. Bij verzuim
komen kosten voor r ekening van de aanbieder.
De artikelen worden doorgaans gepubliceerd in de
elektronische versie van HALLO Peel en Maas.
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.
Disclaimer
Ondanks zorgvuldig samenstellen van dit blad door de
redactie, kan het voorkomen dat door actuele omstandig
heden sommige activiteiten geen doorgang vinden.

dartbanen, een toog, muziekinstalla
tie en een altijd goedgevulde koel
kast. “We hebben onze eigen kroeg
in de achtertuin ‘Jeuro’ genoemd”,
legt Johan uit. “Johan en alles voor
een euro, daar vindt de naam zijn
oorsprong.” Het gebouw werd in het
verleden niet enkel gebruikt voor een
paar potjes amateurdarts. “Toen mijn
dochter ging trouwen, wilde ze dat
graag hier in de tuin vieren. De kroeg
deed daarbij dienst als feestzaal”, blikt
hij zichtbaar trots terug.

Schilder
Johan typeert zichzelf als een echt bui
tenmens. Vrijwel altijd is hij in zijn tuin

te vinden. Sterker nog, zijn tuin weer
spiegelt zijn karakter. “Net als de plan
ten die hier bloeien, probeer ik altijd
te geven en mezelf te omringen met
mensen die me voeden, in plaats van
mensen die me leegtrekken. Geven is
veel voornamer dan nemen. Ook als
je niets terugkrijgt. Dat zie ik als sti
mulans om juist nóg meer te geven”,
legt hij uit. “De tuin an sich betekent
eigenlijk niets voor me. Het is slechts
een schakel. Een verbindingsstuk.
Uiteindelijk stelt het niets voor, als je
het niet kunt delen met de mensen
die je liefhebt”, zegt hij filosofisch. De
perfectionist in hem ziet echter ook
nog altijd kleine verbeterpuntjes. Het

uit zich bij Johan onder andere in een
stukje nagebootste Peel. “Dat ben ik
langzaam maar zeker aan het uitbrei
den. Op die manier wil ik een stukje
van De Peel behouden. In mijn eigen
tuin. Als het in de echte Peel ooit mis
zou gaan, dan ligt hier nog een post
zegel.” Het zijn dat soort kleine projec
ten die voor Johan de puntjes op de i
zetten. “Je kunt het onderhouden van
mijn tuin wat dat betreft vergelijken
met een schilder die zijn doek klaar
heeft, maar in een bepaalde hoek lie
ver een ander kleurtje had gebruikt. Er
is altijd ruimte voor verbetering.”
Tekst: Jelle van Hees
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Droogte lijkt aan te houden: Waterschap brengt
watervraag in kaart
Droogte houdt aan

Het verbod geldt voor alle vormen van
wateronttrekkingen,dus niet alleen
voor de beregening van landbouw
percelen, maar bijvoorbeeld ook voor

het besproeien van tuinen met water
uit beken en sloten. Agrariërs maken
zich inmiddels zorgen, nu de waterbe
schikbaarheid afneemt en de droogte

voorlopig nog wel eventjes aan blijft
houden. De combinatie van droogte,
hitte, felle zon en sterke wind zorgt
voor razendsnelle verdamping van

het water, wat ten koste gaat van de
gewassen. Daarnaast wordt er rekening
gehouden met tegenvallende opbreng
sten, als gevolg van de droogte.

Een blik op de weerkaarten voor de
langere termijn, leert dat er ook de
komende weken weinig tot geen
buien met geleidelijke regenval wor
den verwacht. Wel daalt het kwik
met een aantal graden, waarmee de
extreme temperaturen van de afge
lopen weken voorlopig achter ons
lijken te liggen. Het zal echter weinig
veranderen aan het geldende onttrek
kingsverbod. Volgens het Waterschap
ligt het in de lijn der verwachting dat
we de komende jaren vaker te maken
gaan krijgen met extreem droge
zomers. ‘We houden als Waterschap
rekening met de klimaatverandering
en de verandering van periodes met
droogte- en wateroverlast. Om water
overlast en droogte goed in balans te
houden, is het actieprogramma ‘Water
in Balans’ opgesteld. Het programma
heeft flinke ambities op een aantal
gebieden. Zo moet bij periodes van
droogte verdroging van gronden en
hittestress in steden in de toekomst
worden voorkomen.’

Gemeente Peel en Maas werkt mee aan trainingen Positieve Gezondheid
voor inwoners Peel en Maas
De implementatiecoaches Positieve Gezondheid Dorrie Driessen en Marga Steeghs-Verstappen gaan het
scholingsplan van de Beweging Limburg Positief Gezond in de gemeente Peel en Maas aanbieden. Deze
training bestaat uit twee reflectiemomenten van ieder 3,5 uur, waarin je alles leert over het gedachtegoed
van Positieve Gezondheid.
Dorrie Driessen geeft aan blij te
zijn met de samenwerking met de
gemeente. “Hopelijk zet dit nog
meer mensen aan om met positieve

gezondheid aan de slag te gaan. De
deelnemers zijn zich meer bewust
van hun eigen gezondheidsbeleving
en krijgen inzicht in de dimensies

waar ze zelf invloed op kunnen heb
ben.”
Ook gemeente Peel en Maas ziet
kansen in het project en geeft een

Weer in Peel en Maas

financiële bijdrage aan alle deelne
mers. “We vinden het belangrijk om
inwoners gezond te laten opgroeien
en gezonder ouder te laten wor
den in een prettige leefomgeving.
Iemands lichamelijke en mentale
gezondheid heeft invloed op het
kunnen deelnemen aan de samen
leving en de zelfredzaamheid. Dit

Te Huur aangeboden

initiatief, waarbij preventie centraal
staat, is dan ook een mooi project
waar we als gemeente Peel en Maas
graag ons steentje aan bijdragen”,
aldus een woordvoerder van de
gemeente.
Voor meer informatie mail naar
marga.steeghs-verstappen@dael
zicht.nl of bel naar 06 21 22 89 81.

Wespenbestrijding Peel en Maas
Ook voor andere plaagdieren!

Per 1 september

Woonhuis in
het buitengebied
Baarloseweg 45c HELDEN
Voor meer Informatie:
mark@leendersplants.nl
T 06 51 98 90 98

Gematigde temperaturen
De kaarten worden weer geschud vanaf deze week en we hebben inmiddels al wat neerslag gekregen. Er lijkt
zich voor de periode rond 21 augustus voor de verandering weer eens een zwakke westcirculatie in te stellen.
Dit zorgt voor enkele buiengebieden vanaf de Noordzee, die inmiddels ook behoorlijk is opgewarmd. Er zijn
daarbij gematigde temperaturen rond de 24 graden te verwachten. Volgende week lijkt een hogedrukgebied
boven Rusland meer tegengas te geven waardoor bij ons de stroming meer zuidelijk wordt met opnieuw
aanvoer van warme lucht. Het lijkt daarbij niet meer helemaal droog te blijven, zoals afgelopen tijd wel het
geval was. / Foto is gemaakt vlakbij de Schenskenweg in Koningslust. Tekst en beeld: Nicky de Bruijn

60% 70%
bij 1 item

bij 2 items
of meer

Constant Plaagdier Preventie
06 39 02 22 51 • Panningen
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Enige en algemene kennisgeving
Na een leven van toewijding en zorg voor allen die haar lief waren,
geven wij kennis van het heengaan van mijn lieve vrouw, onze zus,
schoonzus en tante

Riek Korsten-Janssen
echtgenote van

samen met u zorgen
voor een waardig afscheid

t. 077-3078642
Panningen
www.janssenuitvaart.nl

Ton Korsten
Riek overleed in de leeftijd van 85 jaar.

Meijel | 077 466 41 41
www.uitvaartvandenboom.nl

bob noten
uitvaartbegeleiding

Maasbree: Ton
Familie Janssen
Familie Korsten
Venlo, 11 augustus 2022
Correspondentieadres:
Ambrosiuslaan 95, 5913 SH Venlo
Wij hebben in besloten kring afscheid genomen van Riek.

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

24-uur
bereikbaar

eigen afscheidscentra
met 24-uurs kamers
begeleiden en ontzorgen

‘‘Samen zorgen voor een

Persoonlijk afscheid’’

t. 077 308 28 33
fienbosuitvaartzorg.nl

Computerproblemen?
Karel Heines Baarlo. Verdere info &
tips: karelheines.nl. 06 50 96 29 15.
Optidee: voor persoonlijk advies, party
en/of bestelling: 06 48 55 07 30 en
www.optidee.nl/peggy-wismans

voor élke verzekering

077-3661314 | www.bobnoten.nl

Voor aardbeienplanten - groente
planten o.a. winterpreiplanten fruitbomen en klein fruit naar Thijs
Huys Langstraat 64, 5963NW HorstHegelsom Tel.: 077 398 35 52
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.

Wij bezorgen onze eigen geteelde
nieuwe aardappelen gratis bij u
thuis. Min. 5 kg. Absoluut de lekkerste.
Tevens uien te koop. Tel 077 307 88 53
Te koop diverse soorten groenten en
fruit; o.a. Tomaten en bonen
Thijs Huys langstraat 64 HorstHegelsom Tel. 077 398 35 52
Auto’s gevraagd, alle merken
loop, sloop of schade. Direct geld
en vrijwaring, snel opgehaald.
Tel. 06 52 85 93 48.
Te koop beregeningsput
Te koop pomplabel
voor taxaties, advies en bemid
Vestjens 077 307 28 18

Dode eenden in De Donk in Meijel,
visvijver gesloten
Bedroefd, maar met een gevoel van grote dankbaarheid dat wij
haar zo lang in ons midden mochten hebben, geven wij u kennis
van het overlijden van “oos mam”, oma en superoma

An Engels-Gommans
weduwe van

Jan Engels

Visvijver De Donk in Meijel is zaterdag 13 augustus gesloten. Dit na de vondst van twee dode eenden.
Na melding gemaakt te hebben bij
de gemeente zijn de eenden opge
haald en werden zij onderzocht op
vogelgriep/botulisme. Totdat de

uitslag hierover bekend is, zal de vij
ver gesloten zijn om te vissen. Ook
dient men rekening te houden met
huisdieren die in de buurt komen

van het water. HSV De Noordervaart
zal via haar kanalen laten weten
wanneer de visvijver weer te betre
den is.

Vier generaties

in de leeftijd van 98 jaar.
Panningen: Thea en Peter
Paul en Dymphi, Kane, Quint
Helden: Ton en Ingrid
Jessica en Jochem, Olivier, Philou, Dante
Marcel, Lewis, Bowen
Helden: Annie en Theo
Rob en Inge, Meike, Sten
Loes en Philippe, Wout, Floor, Milo, Casper
Beringe: Koos en Gonnie
Irene en Kevin
Chris en Felice
Yvonne
Correspondentieadres:
Kampweg 1, 5986 NP Beringe
We nodigen u uit voor de uitvaartmis op zaterdag 20 augustus om
11:00 uur in de kerk van Onze lieve vrouw van Zeven Smarten
gelegen aan de Kerkstraat in Panningen.
Aansluitend begeleiden we mam naar begraafplaats Heiderust aan
de Sevenumsedijk waar ze weer samen zal zijn met haar Jan.
Een speciaal woord van dank aan de medewerkers van de
Zorggroep, Ruijsstraat 80 voor de goede verzorging aan
“oos mam”.

Vijfde keer vierde generatie voor
Lies Beurskens
De 92-jarige Lies Beurskens uit Baarlo mocht liefst vijf keer een achterkleinkind uit de vierde generatie
begroeten. Haar dochters Nellie en Annemiek, net als hun moeder woonachtig in Baarlo, kregen zelf ook
meisjes. Annemiek zelfs twee: Charlotte (Oss) en Liz (Egchel). Allebei zorgden ze er op hun beurt voor dat
Lies één of twee achterkleindochters uit de vierde generatie mocht ontmoeten. Liz kreeg dochtertje Lola en
Charlotte haar meisjes heten Emma en Julia. Daarmee was de koek echter nog niet op voor overgrootmoeder Lies. Ook Sanne, de dochter van Nellie en net als haar moeder woonachtig in Baarlo, kreeg twee dochters: Saar en Roos. Het zorgt voor de vrij unieke situatie dat Lies Beurskens liefst vijf achterkleindochters
uit de vierde generatie mocht verwelkomen.

1808 \ enzo
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Geplukt

René Janssen Baarlo
Al 25 jaar woont René in Baarlo waar hij veelvuldig te vinden is op het voetbalveld. Daar brengt hij zijn grote passie voetbal over aan een
gewoond. Als het zich alsnog zou
meidenteam. In zijn vrije tijd houdt hij van het bourgondische leven en geniet hij van elke dag. Want hij weet uit eigen ervaring dat het leven niet voordoen, zou ik Baarlo verlaten, maar
ik denk dat de rest het daar niet mee
vanzelfsprekend is. Deze week wordt René Janssen (52) geplukt.
eens is”, zegt René lachend.

Voetbal

Renés wieg stond in Panningen,
waar hij opgroeide met zijn ouders
en drie broers. Zijn vaders leven
bestond vooral uit werken, onder
andere in de mijnen, bouw of als
beunhaas bij anderen. “Dat was
in die tijd normaal, hij wist niet
beter”, geeft René aan. Daarom wil
René het anders doen. Zijn instel
ling is genieten van het leven.
“Je moet balans houden in het
leven. Voor mij is de kwaliteit van
het leven belangrijker dan geld
hebben. Daarom heb ik nooit full
time gewerkt, ik wilde tijd vrijhou
den voor mijn voetbalhobby en
sinds ik een gezin heb, ook voor
hen.”

Teamplayer
Drie dagen in de week zit René
achter zijn computer om de online

dienstverlening van bedrijven te ver
beteren. Sinds een jaar werkt hij voor
zichzelf, maar dat is niet geheel nieuw
voor hem. “In 2012 ben ik al eens
voor mezelf begonnen, nadat een
klant mij benaderde voor een pro
ject. Uiteindelijk ben ik toch weer vier
jaar voor een werkgever in Eindhoven
gaan werken. Ik sluit niet uit dat dit
in de toekomst nog een keer gaat
gebeuren. Het is fijn om je eigen werk
in te delen, maar het sociale contact
mis ik wel. Ik ben een echte team
player, vandaar dat ik vroeger ben
gaan voetballen.”

Risico
Voetbal was voor René zelfs belang
rijker dan zijn studie tot softwareont
wikkelaar. “Ik ben destijds benaderd
door een Belgische club voor betaald
voetbal. Dat was niet het goede

Puzzel

Bourgondisch leven

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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moment, niemand vond dat destijds
een goed idee. Achteraf vraag ik me
wel eens af welke voordelen mij dat
had opgeleverd. Nu ben ik meer van
de risico’s nemen, dat hoort bij het
leven.” René geeft aan dat dat ook
te maken heeft met de geboorte van
zijn dochter. Zijn 13-jarige dochter
Imke werd namelijk met een han
dicap geboren en kan daardoor niet
praten en lopen. “Doordat ze een
zeldzame ziekte heeft, is ze rolstoel
gebonden. In Nederland zijn er maar
veertien mensen met dezelfde ziekte.
Mijn vrouw Claudia heeft, na ruim
twintig jaar gewerkt te hebben bij
de Rabobank, besloten om volledig
de zorg van onze dochter op zich te
nemen. We hebben daar lang over
nagedacht, maar door zelf de zorg aan
haar te geven, kan ze bij ons thuis blij
ven wonen. Het lastige aan de ziekte
is dat Imke zich niet kan uiten. Als ze
huilt, weten we niet waarom en hoe
zij zich op dat moment voelt.”
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Oplossing vorige week:
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Op vakantie gaan is door het gebruik
van de rolstoel ook lastig, geeft René
aan. Er zijn volgens hem wel wat
mogelijkheden, maar die zijn zeer
beperkt. “Gelukkig is Imke een bui
tenkind en vindt ze het heerlijk als we
met haar gaan fietsen en wandelen.
Reizen is daarnaast nooit onze passie
geweest. Toen we nog geen kinde
ren hadden, zijn Claudia en ik wel
eens op vakantie geweest. We zijn
meer van de weekendjes weg, het
bezoeken van festivals en relaxen.
We houden van het bourgondische
leven. Ik geniet van alles wat het
leven mij brengt, want morgen kan
alles anders zijn.” René hoopt ooit
een logeeradres voor Imke te vinden,
maar door lange wachtrijen en hoge
kosten is dat moeilijk. “We merken
dat de 24-uurs zorg intensief is en dat

we behoefte hebben aan een adres
waar Imke zorg krijgt om ons af en
toe te ontlasten. De ziekte heeft veel
impact op ons gezin, maar ik denk dat
we het momenteel redelijk kunnen
managen. Vooral ook met de hulp van
mijn schoonfamilie. Wel hoop ik dat er
ooit een medicijn op de markt komt,
waardoor de ziekte verbetert. Omdat
het om een zeldzame ziekte gaat en
daardoor onderzoek veel geld kost, is
de kans klein dat er op korte termijn
een medicijn komt.”

Stiekem is René ook wel verknocht
aan Baarlo, mede door de voetbalver
eniging. In zijn jeugd was René nog
een ‘groene’, maar inmiddels kan hij
zich een ‘rode’ noemen. “In Panningen
voetbalde ik negen jaar in de jeugd en
negen jaar in het eerste team. Toen ik
met mijn vrouw in Baarlo ging samen
wonen, wilde ik in eerste instantie
niet in het dorp gaan voetballen. Ik
koos ervoor om in Blerick te begin
nen, dat in een hogere klasse speelde.
Na drie jaar Blerick heb ik wel de
overstap gemaakt en nog de nodige
jaren in Baarlo 1, 2 en 3 gespeeld. Tot
mijn 39e heb ik zelf gevoetbald, maar
door een scheur in de achillespees
en knieblessures ben ik gedwongen
om te stoppen. Vijf jaar heb ik bewust
geen enkele wedstrijd bezocht, tot
dat ik voor de zoveelste keer op de
jaarlijkse Volksfeesten werd gevraagd
als trainer. Inmiddels train ik zeven
jaar het jeugdteam van mijn andere
dochter Kim, waarvan de laatste drie
jaar het oudste meidenteam van VV
Baarlo.” Het was volgens René geen
makkelijke keuze om meiden te gaan
trainen. “Ik dacht uiteindelijk ‘laat ik
het gewoon doen’, en dat heeft goed
uitgepakt. We zijn drie keer kampioen
geworden en onlangs hebben we in
Denemarken meegedaan aan de Dana
Cup. Dat was een ervaring om nooit
te vergeten. Voor mij zelfs het mooi
ste moment in mijn voetbalcarrière.
Ik heb zelden zoiets meegemaakt,
het was een verademing. Als volgend
jaar zich weer de mogelijkheid voor
doet om mee te gaan, dan doe ik dat.
Ik heb er heel erg van genoten.”

Metalmuziek

Bestuurslid

Toen de kinderen nog niet waren
geboren, hadden René en Claudia
kort het idee om naar Zweden te
verhuizen. Als dat aan René had
gelegen, was de verhuizing destijds
in gang gezet. Claudia dacht er
echter anders over. De zorg voor
hun kinderen was de reden dat het
stel toch in Baarlo bleef wonen.
“Sinds 1999 organiseer ik jaarlijks
het festival ProgPower Europe met
progressieve metalmuziek. Dit idee
is ontstaan op een online platform
met muziekliefhebbers vanuit de
hele wereld. Met een klein clubje
hebben we toen in Tilburg het eerste
festival op poten gezet. Uiteindelijk
was Tilburg éénmalig en in 2000 is
het driedaagse festival verhuisd naar
Sjiwa in Baarlo. Op het festival komen
bezoekers vanuit de hele wereld, maar
ook bandjes uit verschillende landen.
Eén van de bandjes kwam uit Zweden
en met diegene hebben we contact
gehouden. Claudia en ik zijn meerdere
keren naar Scandinavië op vakantie
gegaan en omdat de Zweedse cultuur
en mentaliteit ons aansprak, hebben
we uiteindelijk een stuk bos gekocht
met de veronderstelling ooit daar te
gaan bouwen. Die aankoop deden
we blind. Als mijn vrouw destijds ‘ja’
had gezegd, hadden we nu in Zweden

Naast het trainen van de Baarlose
meiden, heeft René ook jarenlang
bij de heren van het tweede elftal
successen geboekt. Na afgelopen
seizoen is hij als trainer van VV Baarlo
2 gestopt om plaats te maken in zijn
agenda. “Natuurlijk ga ik het missen,
maar doordat mijn dochter ouder
wordt, heeft ze meer zorg nodig en
dat kost tijd. Daarnaast ben ik zes
jaar bestuurslid van de vereniging
en hebben de werkzaamheden ook
veel tijd en energie gekost. Toen het
bestuur begon, lag de vereniging op
zijn gat. Nu staat het redelijk stabiel
en daarom twijfel ik om binnenkort
mijn bestuursfunctie neer te leggen.
Het is een mooi moment om plaats te
maken voor een iemand anders.”

Natuurlijk ga ik het
missen, maar doordat
mijn dochter ouder
wordt, heeft ze meer
zorg nodig en dat
kost tijd

Tekst en beeld: Jeanine Hendriks
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Poll

eens/oneens geef uw mening op facebook.com/hallopeelenmaas

Contant geld moet blijven

‘In deze winkel kunt u alleen pinnen’: deze slogan lees je regelmatig tijdens het winkelen. Voor de jongere generaties is dat uiteraard geen probleem, want wie heeft er nog cash geld in zijn portemonnee? Maar voor de ouderen is pinnen een issue. Is het een goed idee om contant geld te
laten verdwijnen en alleen met pinpas of digitaal te betalen?
Naarmate je ouder wordt, ligt vergeetachtig
heid op de loer. Een pincode onthouden kan voor
een oudere voor problemen zorgen. Niet alle
ouderen kunnen met een pinpas overweg. Juist
voor deze doelgroep zou het belangrijk zijn om
contant geld in het leven te houden. Ook voor de
mensen die gesteld zijn op hun privacy, is een

samenleving waarin je alleen met digitaal geld kunt
betalen niet optimaal. De overheid krijgt door pin
transacties meer inzicht in jouw uitgaves. Daarnaast
verlies je zelf na een tijdje je financiële overzicht,
omdat je zelfs voor een koffie moet pinnen.
Aan de andere kant levert het ook weer veel voor
delen op. Plofkraken kunnen niet meer worden

gedaan, want er zit geen contant geld in de auto
maten. Ook overvallen op winkels zijn niet meer
mogelijk. Hierdoor hou je criminaliteit buiten de
deur en biedt je winkelmedewerkers een stukje
veiligheid.
Contant geld moet blijven. Wat vindt u?

Bespreking poll week 32

Gemeente kan niet anders dan protestvlaggen op termijn
verwijderen
De omgekeerde Nederlandse vlag is verworden tot hét symbool van het boerenprotest. De vlag, vaak vergezeld van een boerenzakdoek,
wappert bij menig huis in deze gemeente. Ondanks de afspraak dat vlaggen officieel niet omgekeerd mogen hangen op openbare plekken,
lijken gemeenten voorlopig weinig haast te hebben met het verwijderen van de omgekeerde driekleur. De vraag is hoe lang gemeenten de
omgekeerde vlag in het straatbeeld nog kunnen gedogen.
De respondenten van de poll zijn het unaniem
eens: laten hangen die vlaggen. Jos Coolen vindt
dat daarmee de overheid kan laten zien wel naar
de burgers en boeren te willen luisteren in plaats
van alleen aanhoren. Nico Timmermans vindt
het diep triest als de gemeente de vlaggen gaat
weghalen. “Zou fijn zijn als de gemeentes eens

STILTE KAPEL
Heilige

ALDEGUNDIS
Beschermvrouw
voor troost en hoop
aan zieke mensen.

DE KAPEL IS ELKE DAG OPEN
Parochiekerk - Maasbree

NIEUW:
tanden bleken
permanente
make up
powder brows

Mooi
Natuurlijk

natuurlijk mooi
Industriestraat 15
Horst aan de Maas
06 20 41 45 01 | info@jozijna.nl
Volg ons op:

WESPENOVERLAST?
BEL DE WESPENLIJN :
088-2212130
Wij helpen u vakkundig.
In de meeste gevallen
binnen 24 uur!

WWW.TRAAS.NL

achter de boeren gingen staan.” Tim Timmermans
heeft een dubbel gevoel over de vlaggen. “Weet je
wat ook triest is dat als er dan een aantal vlaggen
op openbare plekken weg wordt gehaald er bedrei
gingen komen.”
Anja Winkelmolen-Smedts is van mening dat de
gemeente geen tijd heeft om vlaggen op te ruimen.

“Er zijn belangrijkere en dringendere zaken waar ze
zich druk over kunnen maken.” Hetty Peeters - van
de Vondervoort is het met haar eens. “Laten hangen
en volhouden totdat er een goede oplossing is van
uit de landelijke politiek.”

Wij hebben jou

Broodnodig!
Voor onze ambachtelijke
bakkerij zoeken wij

Logistieke
medewerkers

voor op zaterdag en in vakanties
Rijbewijs B verplicht
Ben jij enthousiast,
e
nauwkeurig en vind
hou je van aanpakken?
Dan zoeken wij jou!
Stuur je motivatie met CV naar
personeelszaken@bakkerijbroekmans.nl
of laat je gegevens achter in onze winkels.
Wij nemen z.s.m. contact met je op.

Bakkerij Broekmans
www.bakkerijbroekmans.nl

Pastoraaltje

Column

Vlaggen en
zakdoeken
Toen ik op 15 augustus, het hoog
feest van Maria Tenhemelopneming,
de Kruudwis bij de voordeur ophing,
moest ik denken aan al die omge
draaide vlaggen en rode boerenzak
doeken die je overal ziet. Het is een
oude traditie om de Kruudwis, als
een teken van zegen, op te hangen
boven huis- en staldeuren. Bij onheil
werd een takje uit deze kruiden
bundel in het haardvuur geworpen
of fijngehakt aan het vee gegeven.
Dit is geen magie en ook geen ver
zekering, maar de Kruudwis is een
teken van toewijding aan de zegen
van God. Niet alleen het huis of de
dieren, maar ook de mensen. En
Gods zegen werkt ook in en door de
natuur. Zegen ontvangen en elkaar
tot zegen zijn. Zeven kruiden, want
zeven is in de Bijbel en de chris
telijke traditie het getal van de
volheid. Twee graansoorten, zoals
tarwe en rogge, zijn het teken van
het voedsel waar de mens hard voor
werkt en twee kruiden met genees
krachtige werking, zoals duizend
blad, boerenwormkruid, of kamille.
De mens is kwetsbaar en gebruikte
natuurgeneesmiddelen, zeker vroe
ger maar ook nu weer steeds meer.
En dan ook nog twee kruiden tegen
onweer, alsum en koninginnekruid.
Vroeger was men zich extra bewust
van het gevaar van blikseminslag in
woonhuis, boerderij of stal. Er hoort
ook nog een takje walnotenblad
bij. De bliksem zou nooit inslaan in
een walnotenboom. Gedonder is
er de laatste tijd genoeg, vandaar
die vlaggen en zakdoeken. Maar ik
denk dat de verhoudingen rondom
stikstof, milieu en de toekomst van
de boeren wel wat zegen kunnen
gebruiken. Bij die omgekeerde vlag
heb ik mijn bedenkingen, maar die
boerenzakdoeken zijn vriendelijke
uitingen van solidariteit. Die ont
wrichtende blokkades en gevaar
lijke dumpingen doen meer kwaad
dan goed. In onze kerken wordt veel
gebeden voor een goede oplos
sing van de landbouwcrisis. In het
Limburgse land staan veel kapel
letjes, vaak toegewijd aan Maria. Ik
denk dat de goede geest, waar zij
ons op wijst, hard nodig is om boos
heid en zorgen voor de toekomst, te
veranderen in redelijkheid, luister
bereidheid en wederzijds respect.
Om samen een weg te gaan die
weer perspectief biedt. En dat geldt
niet alleen voor boeren, maar voor
ons allemaal.
pastoor Peter van der Horst
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Huis van de Gemeente

Wegwijzer Vorkmeer
•
•
•
•
•

Maandag 22 augustus: gesloten
Dinsdag 23 augustus: geopend van 8.30 - 12.00 uur
Woensdag 24 augustus: geopend van 8.30 - 12.00 uur
Donderdag 25 augustus: gesloten
Vrijdag 26 augustus: geopend van 8.30 - 12.00 uur

Uiteraard kun je ook een vraag stellen via de mail: wegwijzer@vorkmeer.nl
Of bel tijdens kantooruren naar 077 307 7350 en we bellen of mailen je zo snel
mogelijk terug.

Kermis Kessel-Eik 20 t/m 23 augustus
Zaterdag 20 augustus

Ophalen bewijs van verblijf
vluchtelingen uit Oekraïne
Vluchtelingen uit Oekraïne die staan ingeschreven bij de gemeente kunnen bij
de Immigratie- en Naturalisatie Dienst (IND) een bewijs van verblijf ophalen.
Het verzoek is om dit voor 1 september 2022 te doen. Als dit niet lukt, kan dit ook na
1 september, maar in elk geval uiterlijk 31 oktober. Vanaf 1 november is een bewijs
van verblijf verplicht om te mogen werken in Nederland.
Afspraak maken
De vluchteling maakt zelf een afspraak om het bewijs van verblijf op te halen op een
ophaallocatie van de IND. Voor vluchtelingen die verblijven in het zuiden van Nederland is
er een ophaallocatie in Den Bosch. De vluchteling kan de afspraak maken op
https://portaal.refugeepass.nl
De informatie is beschikbaar in het Nederlands, Engels, Oekraïens en Russisch.
Vragen?
Heeft u vragen over het maken van een afspraak? Bel dan +31 88 043 03 61. Dit kan van
maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur. U kunt geen afspraak maken via deze
telefoonlijn.

December 2016

Akse Media
n i e u w s b r i e f

Actualiseren gemeentegids 2023
Als relatie van Akse Media ontvangt u hierbij alweer onze derde nieuwsbrief. Naast actuele vakinhoudelijke onderwerpen, besteden wij hierin
ook aandacht aan interessante projecten en vernieuwende producten. Hierdoor krijgt u een beter inzicht in wat Akse Media, naast de
vertrouwde gemeentegids, zoal voor u kan betekenen!

Binnenkort de nieuwe SmartMap online!

In het eerste kwartaal van 2017 wordt onze digitale gemeentegids, de SmartMap, vernieuwd. De SmartMap krijgt een responsive lay-out,
dit betekent dat de website zich aanpast aan het scherm waarmee een bezoeker de website bekijkt. Op een responsive website wordt de
belangrijkste informatie ook op uw tablet of smartphone perfect en overzichtelijk weergegeven. De aandacht wordt daarnaast méér gericht op het zoeken en vinden van een voorziening. Ook wordt de website
voorzien van een SSL-sleutel, waardoor klantgegevens op een veilige manier gewijzigd kunnen worden.

In week 34 begint Akse Media met het actualiseren van de redactionele adressen voor
de gemeentegids 2023 Peel en Maas.
Zoals u alleen bij Akse Media gewend bent, wordt dit alles uitgevoerd binnen uw
gemeentelijke huisstijl.
Naast de digitale gemeentegids wordt ook de Gemeentegids App vernieuwd.
De App krijgt een frissere en modernere uitstraling.

De adressen voorzien van een e-mailadres krijgen een e-mail ter controle van de gegevens.
Deze
voorzien
van status
een unieke persoonlijke code, zodat u zelf de gegevens kunt controleren
Akse Mediais
opnieuw
hoogste drempelvrije
en aanpassen. U dient uw organisatie of vereniging zelf aan te melden voor evt. plaatsing in
het adressengedeelte.
Oktober jl. heeft de toegankelijke digitale gemeentegids wederom de hoogste drempelvrije status behaald: WCAG 2 niveau
WR2-AA (3 sterren)! Wij vinden het net als u belangrijk dat onze website goed toegankelijk is voor iedereen.

Naast een toegankelijke digitale gemeentegids biedt Akse Media ook een unieke service in het toegankelijk maken van
uw gemeentelijke informatie: door een exclusieve samenwerking met Dedicon, specialist in alternatieve leesvormen.
Via de SmartMap kan kosteloos een aangepaste vorm van de gemeentegids besteld worden. In braille, grootlettertype
of gesproken als Daisy cd-rom. Een bijkomend voordeel is dat deze gidsen altijd actueel zijn. Op het moment dat een
inwoner een aanvraag verstuurd, maakt Dedicon gebruik van de laatste versie uit onze database.

Mutaties en/of aanmeldingen:
Wim Vermeij aan het woord
van de gemeente Waddinxveen
•Voormalig
perwebmaster/communicatiemedewerker
e-mail: redactie@aksemedia.nl
(o.v.v. Gemeentegids Peel en Maas)
• schriftelijk: Akse Media (t.a.v. Gemeentegids Peel en Maas) Postbus 6033, 1780 KA Den Helder.
In 2008 heeft de gemeente Waddinxveen gekozen voor Akse Media voor haar gemeentegids. Het knellende keurslijf van
de vorige uitgever was reden om op zoek te gaan naar een nieuwe partner. Akse Media bood ons de mogelijkheid om
veel wensen op het gebied van inhoud en lay-out te verwezenlijken. Akse staat voor “afspraak is afspraak”, maar wel
met de nodige flexibiliteit.
Editie 2016

Met alle medewerkers van Akse Media heb ik vanaf het begin het gevoel gehad alsof we elkaar al jaren kenden. Heel
gemoedelijk en collegiaal.

Let op:
Wijzigingen en/of aanmeldingen voor het adressengedeelte kunnen aan de redactie worden
doorgegeven tot uiterlijk week 41, 14 oktober 2022.
VEILIGHEIDSKRANT

Senioren
en veiligheid

BuurtWhatsApp
in Waddinxveen

Tent in de Wijk

Toezicht en
handhaving
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Toen mijn taken zich verplaatsten naar digitale dienstverlening via de website, hebben collega’s Akse Media ingeschakeld
om een Veiligheidskrant in 2015 uit te brengen. De naam van het bedrijf en de manier van samenwerken in het verleden
was reden voor hernieuwde samenwerking met Akse. En dat die geslaagd is, blijkt uit het feit dat ook in 2016 weer een
Veiligheidskrant is uitgebracht.

Mijn persoonlijke herinnering aan Akse Media is dat wij werden uitgenodigd voor een dagje “Sail Den Helder”. Een hele leuke dag en een
geweldige uiting van klantenbinding. Het rugzakje met de paraplu en het thermoskannetje gebruik ik nog regelmatig.

Als u dit leest ben ik met pensioen. Ik was erg vereerd toen Akse Media mij vroeg om een bijdrage te leveren aan deze nieuwsbrief. Ik voel het
als een blijk van waardering voor onze goede samenwerking. Wat ik zeker ga missen aan mijn werk is de dienstverlening naar onze inwoners en
de samenwerking met collega’s, maar ook met de mensen van Akse Media. Ik blijf ze zeker volgen, via Social Media en via de speciale uitgaven
voor gemeenten en regio’s waar ik veel tijd doorbreng.

WhatsApp

Ik wens Akse Media veel succes voor de toekomst en alle medewerkers veel werkplezier en veel gezondheid en geluk. Het ga jullie allen goed.

Gemakkelijk
Gemakkelijk en
en snel
sneleen
eenberichtje
berichtjesturen
sturenvia
via
WhatsApp nummer
nummer 06
06--1804
18047445
7445
Wij
Wij beantwoorden
beantwoorden WhatsApp
WhatsAppberichten
berichten
maandag
t/m
vrijdag
van
08.30
maandag t/m vrijdag van 08.30tot
tot17.00
17.00uur
uur

Opening kermis om 17.00 uur door wethouder Beukema.

Maandag 22 augustus

Tussen 17.00 en 18.00 uur verrassing op het kermisterrein.
Kermis zondag t/m dinsdag geopend van 14.00 tot 24.00 uur.

Veel plezier samen!

Bekendmakingen

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

Straat/omschrijving

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

Heierhof 27
Kanaalstraat 18
Kaumeshoek 24
Past. Esserstraat 7
Muldersweg 1
Perceel N 150
Akkerveld 47
Keizerbosstraat 2
Kloosterstraat 14
Mariaplein 15
Molenstraat 31
Neerseweg 107
Heldenseweg 5
Rijksweg 42
Sterrebosweg 18
Arnoudstraat 6
Leeuwerik 17
Rooth 65
Zandberg 21
Churchilllaan 69
Donk 35
Kransakker 1
Zonnedauw 3 perceel E 2166
Bernhardstraat 5
Dr. Poelsplein perceel G 7802
Loo 1A
Loosteeg 16 / Industrieterrein 14A
Past. Huijbenplein 14A 1
Digitaal aanvragen rijbewijs
Voornemen ambtshalve opname BR Personen

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

info@peelenmaas.nl
06 - 1804 7445

www.peelenmaas.nl
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15-vragen aan

Fleur Zelen Panningen

kever die op mijn bed kroop, hier op
de camping. Mijn moeder heeft de
kever gelukkig gevangen en buiten
gezet.

Hoe heb je je beste vriend/vriendin
ontmoet?
Mijn beste vriendin is Juul Peeters.
Eerlijk gezegd kennen wij elkaar al
heel lang, maar mochten wij elkaar
echt niet. Wij handballen al samen
sinds we 5 jaar zijn. Tot de brugklas
hebben we niet normaal tegen elkaar
kunnen doen. Toen we bij elkaar
in de klas kwamen, veranderde
dit en sindsdien zijn we erg goede
vriendinnen.

Heb je plannen voor de
zomervakantie?
Ik ben net een paar dagen terug van
de handbalstage in Parijs. Over een
paar dagen ben ik in Terschelling
te vinden en dan nog lekker twee
weekjes naar Italië.

Heb je een bijbaantje?
Ik werk als bijbaantje bij de Friet
bakkers en bij kledingwinkel La
Rebelle. Soms help ik ook bij
het bedrijf van mijn moeder,
Finest Housing. Het zijn echt drie
verschillende soorten bedrijven. Bij
allemaal is het hartstikke leuk.

Wat doe je het liefst op een vrijdagof zaterdagavond?

Naam
Leeftijd
School
Plaats

Fleur Zelen
16 jaar
Gilde opleiding
Roermond
Panningen

Wat voor reis zou je ooit willen
maken?
Ik zou heel graag een keer een reis
willen maken naar de Nederlandse
Antillen, omdat daar de cultuur

heel anders is. Ik zou deze reis heel
graag met één van mijn vriendinnen
willen maken zodat we samen leuke
herinneringen kunnen opdoen.

Wat zou je graag nog willen leren
in je leven?
De Spaanse taal spreekt me heel erg
aan, die zou ik graag eens leren.

WORD BEZORGER
EEN LEUKE BIJBAAN
WIJ ZOEKEN NOG BEZORGERS
VOOR DE VOLGENDE ROUTES
MEIJEL RONDOM IN HET NEERVELT
HELDEN RONDOM AKKERVELD
BAARLO RONDOM
GRAAF VAN KESSELSTRAAT
MAASBREE RONDOM DORPSTRAAT
KESSEL RONDOM VEERSEPAD

Wat deed je als kind het liefst?
Buiten spelen en handballen was
écht mijn ding als kind zijnde. Lekker
bezig zijn en vooral niet binnen zitten.
Altijd als we terugkwamen van een
drukke dag zei ik ‘Mama wat gaan we
vandaag nog doen?’

Wat is je favoriete herinnering aan
de winter?
Mijn favoriete herinnering aan de
winter is skiën. Elk jaar ben ik in
Oostenrijk te vinden op de latten. Toch
is er een moment dat altijd is blijven
hangen in mijn herinnering en dat is
de lawinetraining die we kregen van
onze skileraar.

Wat is je grootste talent?
Mijn grootste talent is handballen. Ik
ben veel in de sporthal te vinden. Ik
speel bij Herpertz/Bevo HC in de B1
landelijke divisie. Onlangs ben ik nog
op trainingsstage geweest in Parijs.

Het liefst ben ik gewoon met familie
of vrienden op een vrijdag- of
zaterdagavond. Met de vriendengroep
chillen, of een avondje op stap.
Soms gaan we ook stappen met het
personeel van De Frietbakkers. Die
avondjes zijn erg gezellig.

Wat is je favoriete dag?
Mijn favoriete dag is de zaterdag.
Op zaterdag doe ik alleen maar dingen
die ik leuk vind. Een handbalwedstrijd
spelen, chillen, werken en lekker met
de meiden op stap.

Wat is je favoriete stuk decoratie
in je kamer/huis?
Mijn favoriete stuk decoratie in
ons huis is een rek met mooie
herinneringen aan mijn broertje
Gies† en mooie herinneringen
aan onze familie. Ook heb ik, als
herinnering, een kussen gekregen met
kledingstukken van mijn broer(tjes),
zusje en moeder.

Wat was de laatste serie of film die
jij heel erg leuk vond?
De laatste serie die ik leuk vond en
ook altijd leuk blijf vinden, is Gossip
Girl. Het is mijn favoriete serie.

Wat is je favoriete herinnering aan
dit jaar?
Mijn favoriete herinnering aan dit jaar
is dat ik geslaagd ben en mijn diploma
in ontvangst mocht nemen.

Wat is je favoriete restaurant?

WERKZAAMHEDEN

Elke donderdag, vrijdag of zaterdagochtend
het nieuwsblad HALLO bezorgen.

INTERESSE OF INFORMATIE

Mail naar bezorgers@garcon.nl

Daar hoef ik niet lang over na te
denken: mijn favoriete restaurant is
Eddy’s sushi.

Wat is de laatste foto die je
hebt gemaakt?
De laatste foto is er eentje van een

Mijn favoriete
herinnering aan de
winter is skiën. Elk jaar
ben ik in Oostenrijk te
vinden op de latten

Hoi

Column

Sziget

Deze week was er bijna geen
column. Na een hele week op
een festival in Hongarije, is er
bijna geen energie meer over
om te schrijven. Toch schrijf ik,
terwijl ik op dit moment met
mijn voeten in de Donau sta af
te koelen, een verslag over het
avontuur op Sziget.
Dit was mijn eerste meerdaagse
festival. Toen ik tegen ervaren
festivalgangers vertelde dat ik
zeven dagen in een tent zou sla
pen, wensten ze me veel succes.
Het was niet altijd makkelijk, aan
gezien je hier naar bed gaat met
muziek die tot 06.00 uur ‘s och
tends doorgaat en weer wak
ker wordt met artiesten als Justin
Bieber en Dua Lipa die hun sound
checks doen in de ochtend. En als
je de muziek kunt verdragen, word
je wel wakker door je welbekende
‘Sziget-hoest’. Het is hier name
lijk zo stoffig dat ik het gevoel heb
dat mijn longen over een half jaar
nog zwart zijn van het opstuivende
zand. Als je ‘s ochtends je tanden
ging poetsen, was er één groot
koor van hoestende mensen bij de
wasbakken.
Zeven dagen festival, inclusief
twee volle dagen reizen met de
welbekende Sziget-express (een
treinrit vanuit Amersfoort naar
Boedapest van 20 uur) is inten
sief, zeker met een groep van acht
man. Toch kijk ik positief terug op
dit avontuur, want iedere dag grote
artiesten live op zien treden, soms
wel vier op één avond, is iets wat
je niet snel meemaakt. Cocktails
in een emmer van 2 liter, iedere
minuut ergens op het terrein een
show kunnen bekijken en einde
loze mogelijkheden om gezel
lig samen te komen en nieuwe
mensen te ontmoeten. Je komt op
Sziget mensen tegen van over de
hele wereld, maar Nederlanders
waren ook aanwezig. Je kon ieder
een in het Nederlands aanspreken,
de kans dat ze in een andere taal
terugspraken was klein. In het bad
huis van Boedapest verkochten ze
zelfs vlaai.
Al met al, dit is een avontuur dat
ik en mijn vriendinnen nooit ver
geten. Voor herhaling vatbaar?
Wie weet, maar op dit moment
heb ik het gevoel alsof ik een jaar
moet bijkomen. Vraag me dat maar
opnieuw als mijn Sziget-hoest
voorbij is.

Iris
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Inventarisatie planten
waterbekken De Stogger
De Florawerkgroep van IVN Helden inventariseert zondag
21 augustus om 09.00 uur de planten in het waterbekken De
Stogger in Helden. Het verzamelpunt is de bron van de Kwistbeek,
ter hoogte van Stogger 13.
Belangstellenden zijn welkom om
mee te doen, kennis van planten
is daarvoor niet noodzakelijk. De
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Vladislav Lets naar Herpertz Bevo HC
Herpertz Bevo HC heeft zich versterkt met de 20-jarige Duitse cirkelspeler Vladislav Lets. Hij komt over
van het opleidingsteam van Füchse Berlin. De ambitieuze en fysiek sterke Lets is een welkome aanwinst
voor Bevo HC na de recente knieblessure van Niek Jordens.

Florawerkgroep helpt de deelne
mers kennis te vergaren.

Meijels Mannenkoor vormt
projectkoor voor zangers
zonder ervaring
Muziek, mannen en meer. Wie durft? Dat is de slogan waarmee
Méél Voices voor één dag het grootste mannenkoor van de regio
wil gaan vormen. Met dit projectkoor staan een viertal repetities
op woensdagavond gepland in de aanloop naar een drietal buitenoptredens tijdens het Oogstdankfeest op zondag 25 september.
Door zich op deze wijze te pro
fileren wil de vereniging in een
nieuwe levensfase komen om met
haar tradities en muzikale succes
sen de toekomst met vertrouwen
tegemoet te gaan. Alle mannen
krijgen na aanmelding de te zin
gen partituur en een MP3-opname
toegestuurd. Voor deelname aan
het project hoef je geen geoefende
zanger te zijn. Ieder projectkoorlid
krijgt een ‘buddy’ die hem wegwijs
maakt in de muziek en in het koor.
Deelname aan dit project is gratis.
Gerepeteerd wordt er op woensdag
avond van 19.45 tot 22.00 uur. De

eerste keer vindt plaats op woens
dag 31 augustus in het schutterslo
kaal van schutterij St. Nicolaas op
Donkersveld 24 en vervolgens nog
drie woensdagen op de bovenver
dieping van gemeenschapshuis
D’n Binger in Meijel.

Aanmelden
Voor aanmelding en informa
tie kun je contact opnemen met
Jo Basten via 06 24 67 56 12, e-mail
jo.basten@ziggo.nl of contacteer
Peter Knoops via 06 22 14 55 03
of penningmeester@
meijelsmannenkoor.nl

Vleermuizenlezing
en wandeling
In het kader van de Nacht van de Vleermuis zal vleermuisdeskundige Aegidia van Grinsven op donderdag 25 augustus de theorie en
de bijbehorende hulpmiddelen voor het herkennen van vleermuizen behandelen. Zij doet dit aan de hand van presentaties van
Daan Dekeukeleire Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek en
ecologie adviseur Bram Aarts. Tijdens de daaropvolgende wandeling kunnen de deelnemers met behulp van enkele batdetectors het
geluid en daarmee de aanwezigheid van bepaalde vleermuizen
waarnemen.
De lezing van Aegidia van Grinsven
begint om 19.00 uur, het wandelin
getje om 20.30 uur. Beide activi
teiten zijn kosteloos en deelname
aan één van beide activiteiten
is ook mogelijk. Locatie van de

lezing en startpunt van de wan
deling is camping De Heldense
Bossen, De Heldense Bossen 6 in
Helden. Mail voor meer informa
tie naar pr@ivnhelden.nl of bel
06 15 96 22 41.

De Duitser, die vaak als ‘Vladi’
wordt aangesproken, kijkt uit naar
het nieuwe seizoen bij Bevo HC. “Ik
ben erg blij dat ik mijn carrière in
Nederland kan vervolgen. De sterke
BeneLeague competitie en het top

sportprogramma van Herpertz Bevo
HC passen goed bij mijn ambities.
De eerste trainingen hebben me een
goed gevoel gegeven over de moge
lijkheden en ik ben goed ontvangen
door mijn nieuwe teamgenoten. Ik

zal er alles aan doen om het team
te ondersteunen bij het halen van
de doelen en ook om mezelf in deze
nieuwe situatie verder te ontwikke
len.”

Kindervakantiewerk Meijel viert
60-jarig bestaan
Dit jaar is het zestig jaar geleden dat stichting Kindervakantiewerk (KVW) Meijel begon met haar activiteiten
voor de Meijelse basisschooljeugd. In de loop van die zestig jaar hebben vele duizenden Meijelse kinderen en
honderden vrijwilligers plezier beleefd aan KVW. Zaterdag 10 september wordt het jubileum gevierd met een
groot feest.
In tegenstelling tot andere KVW’s
organiseert KVW Meijel haar activitei
ten het hele jaar door: van het car
naval voor de jeugd (‘De Kejsjeut’)
en een dagtocht in de zomer tot de
kindermarkt, het discozwemmen en
het Sint Maartenfeest in het najaar.
Bovendien zijn er tussendoor regel
matig speciale evenementen. In het
verleden organiseerde KVW Meijel ook

jarenlang een zomerkamp. Vanwege
gebrek aan belangstelling is hier
inmiddels een punt achter gezet.
KVW Meijel viert het 60-jarig bestaan
zaterdag 10 september. Het evene
mententerrein aan de Trambaan ver
andert die dag tussen 11.00 en 17.00
uur in een feestelijk en gratis spel- en
vermaakparadijs. Er zijn teamspel
len, luchtkussens, marktkramen, een

schmink-stand, een verzorgde lunch
voor de deelnemers en de Bustastisch
discoshow.
Voor de teamspellen kan ieder kind in
de basisschoolleeftijd zich tot 1 sep
tember opgeven. Dit kan als team van
vier tot zes kinderen, of als individu.
Aanmelden voor beide categorieën is
mogelijk via www.kvwmeijel.nl/aan
melden

Uitwisseling Breetanque met PC Venlo
Jeu de Boulesclub Breetanque hield donderdag 11 augustus in Maasbree haar jaarlijkse uitwisseling met
PC Venlo. Vanwege de hoge temperaturen was dit evenement ditmaal verplaatst naar de avond.

Tweede Open Berings
Jeu de Boules toernooi
De afdeling jeu de boules van Bevo Beringe organiseert in de week
van maandag 29 augustus het tweede Open Berings Jeu de Boules
toernooi. Plaats van handeling is het sportpark van Beringe
Buiten.
Elke avond wordt gespeeld van
18.30 tot 20.30 uur. Van maandag
tot en met donderdag staan de
voorronden op het programma.
De finales vinden vrijdag
2 september plaats. Deelname is
gratis en spelmateriaal is aanwezig.
Inschrijven kan per tweetal of

individueel. Individuen worden
tot een tweetal samengevoegd
door de organisatie. Inschrijven
kan via Bevo.jeudeboules@gmail.
com of WhatsApp 06 37 55 71 30.
Opgeven vóór 25 augustus, onder
vermelding van de avond die het
beste uitkomt.

Bij volle maan en een aangename
temperatuur stonden drie wedstrij
den van maximaal vijftig minuten
op het programma. De vier prijswin

naars waren evenwichtig verdeeld
over beide verenigingen. Als eerste
eindigde Jan Vaessen (3 wedstrijden
+14), gevolgd door Wim Sanders (3

wedstrijden +7), Hay Christis (2 wed
strijden +16) en Riet Vaessen (2 wed
strijden +16).
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Vrijwillig de zomer door

Kookvrijwilliger Kees
Terwijl het verenigingsleven in de zomermaanden grotendeels
stilvalt en er massaal vakantie wordt gevierd, draait het vrijwillige
werk in veel gevallen gewoon door. Ook deze regio kent tal van
vrijwilligers, die hun hart hebben verpacht aan een stichting,
vereniging of club. Wie zijn ze, wat doen ze en wat drijft ze? In de
rubriek ‘Vrijwillig de zomer door’ richten we de schijnwerpers op de
stille krachten die zich belangeloos inzetten voor anderen. Deze week
vertelt kookvrijwilliger Kees van der Velden van dorpsontmoeting
Kepèl over zijn vrijwillige inzet.
Kees van der Velden (75) woont
pas een half jaar in Panningen,
maar toch zet hij zich in zijn
nieuwe woonplaats al in voor
de lokale gemeenschap. Ze
noemen hem niet voor niets
‘Kees zonder vrees’ bij stichting
dorpsontmoeting Kepèl, waar hij
de bezoekers iedere vrijdag een
voedzame lunch voorschotelt.
Hij voert zijn vrijwilligerswerk uit
onder het motto ‘voor ouderen,
door ouderen’. “Ouderen die iets
kunnen betekenen voor anderen
moeten dat vooral niet nalaten,
vind ik. Mensen van onze leeftijd
hebben er doorgaans de tijd voor,
we kunnen iets betekenen voor de
gemeenschap én je leert mensen
uit je dorp kennen. En niet geheel
onbelangrijk: het is nog leuk ook”,
vertelt hij enthousiast.

Mensen van onze
leeftijd hebben er
doorgaans de tijd
voor, we kunnen iets
betekenen voor de
gemeenschap én je
leert mensen uit je
dorp kennen

Ataxie
Als Kees op vrijdagochtend zijn
fiets parkeert op de Kerkstraat in
Panningen, weet hij dat zijn vrouw
thuis in goede handen is. Ruim
dertig jaar geleden kwam aan het
licht dat ze ernstig en chronisch
ziek is. “Ze heeft ataxie. Een aan
geboren aandoening aan de herse
nen, die zich op latere leeftijd pas
gaat uiten”, vertelt hij. “Daardoor is
ze behoorlijk afhankelijk van hulp
en zorg. Grotendeels kan ik haar
die zorg bieden, maar we krij
gen ook veel hulp van het Groene
Kruis. Op vrijdagochtend bijvoor
beeld, als ik bij de dorpsontmoe
ting ben. Sinds het Groene Kruis in
ons leven is gekomen, weet ik dat
er engelen bestaan”, zegt hij dank
baar. Rond het middaguur schuift
zijn vrouw op vrijdagen ook aan bij
de gedekte tafel van de dorpsont
moeting. Kees heeft er dan al een
paar uurtjes vrijwilligerswerk opzit
ten. Thuis bereidt hij zich iedere
week grondig voor op de maaltijd
die hij gaat maken. “Dat begint
met het zoeken van een recept.
Dit keer is dat een goedgevulde
bloemkoolsoep en daarnaast wil
ik eigenlijk een quiche bereiden.
Ik pas de recepten die ik vind wel
een beetje aan, zodat het aansluit
op wat de gasten hier lekker vin

den. Als ik hier arriveer, kijk ik eerst
wat we nog hebben liggen. Daarna
haal ik in de supermarkt de ontbre
kende ingrediënten.”

Gebakken eitje
Dat Kees ooit nog eens voor groepen
zou gaan koken, had hij vroeger niet
durven dromen. “Dertig jaar gele
den kon ik een eitje bakken, maar dat
was het ook wel zo’n beetje”, blikt hij
terug. Toen de ziekte van zijn vrouw
zich begon te ontwikkelen, vond hij
zichzelf thuis steeds vaker terug in
de keuken. “Na een aantal dagen
werd een gebakken eitje vrij eento
nig. Langzaam maar zeker heb ik leren
koken, al werd dat dus een beetje uit
noodzaak geboren. Op een gegeven
moment dacht ik ‘kijk, dat kan ik dus
ook’. Toen kreeg ik er zelfs plezier in.”
Net als koken, is het doen van vrijwil
ligerswerk Kees intussen allesbehalve
vreemd. “In Heythuysen, mijn vorige
woonplaats, was ik onder andere
actief als ouderenadviseur”, vertelt
hij. “Sinds mijn 17e heb ik altijd wel
ergens een bestuursfunctie bekleed.”

Lintje
Zijn vrijwillige inzet leverde hem
afgelopen jaar een eervolle burgeron
derscheiding op: hij werd benoemd
tot lid in de Orde van Oranje-Nassau.
“In Heythuysen ben ik heel lang
actief geweest als coördinator van
de Seniorenvereniging, had ik rol
len bij Heitser Burenhulp en stichting
Gezonde Woonomgeving Leudal én
was ik één van de kartrekkers van
Mannenkoor de Leudalzangers”, somt
hij op. Een flinke lijst. “Dat viel de bur
gemeester in Heythuysen ook op. ‘Jij
moet eens leren om nee te zeggen’,
drukte hij me op het hart. Misschien
had hij daar wel een beetje gelijk in,
maar ik zet me gewoon graag in voor
de samenleving”, verklaart Kees.

Stiekem
Ondanks het advies van zijn voormalig
burgemeester zei Kees toch volmondig
‘ja’ toen de dorpsontmoeting in Kepèl
hem als kookvrijwilliger vroeg. “Het is
ook wel eens fijn als ik even het huis uit
ben. Ook voor mijn vrouw”, zegt Kees
met een grijns. Hij doelt op het feit dat
zij redelijk afhankelijk is van zijn zorg,
waardoor ze vaak intensief samen zijn.
“Ik ben hier nu één ochtend in de week
te vinden, maar ze mogen me ook bel
len om een andere ochtend in te vallen.
Als het past, dan kan ik bijspringen. Ze
zijn bij de dorpsontmoeting sowieso
nog op zoek naar vrijwilligers. En geloof
mij: het is echt de moeite waard. De
mensen hier zijn zo ontzettend dank
baar als je lekker gekookt hebt. Een
groter compliment kun je als vrijwilli
ger niet krijgen.” De tijd begint inmid
dels te dringen. Kees moet nodig aan
de slag met de bloemkoolsoep en de

quiche, want stipt om 12.00 uur wordt
de maaltijd geserveerd. “Stiekem maak
ik altijd meer dan genoeg”, verklapt hij.
“Als er iets overblijft, dan neem ik een
kopje mee naar huis, waar mijn vrouw
en ik er nog een keer van genieten. Of

wanneer een zorgverlener hier bij de
dorpsontmoeting tijdens lunchtijd één
van de eetgasten komt verzorgen, dan
nodigen we die natuurlijk ook uit om
aan te schuiven en een hapje mee te
eten.” Het is tekenend voor Kees, een

vrijwilliger in de puurste vorm. Precies
zoals zijn motto het voorschrijft: ‘voor
ouderen, door ouderen’.

Tekst en beeld: Jelle van Hees

D’Roisler Almhütten Musi en
de Heljese Buben bij Muziek onder de Toren
D’Roisler Almhütten Musi en de Heljese Buben verzorgen zaterdag 20 augustus het wekelijkse zomer
optreden onder de Toren op het Raadhuisplein in Panningen. De optredens beginnen om 13.30 uur en
eindigen om 16.45 uur.
Het trio D’Roisler Almhütten Musi
uit Eindhoven, eerder bekend als
Die Tiroler Klammsteiger, neemt
het eerste deel van de middag voor
haar rekening. Voor de invulling

van het tweede deel zorgt het duo
de Heljese Buben uit Panningen
en omstreken. De formatie bestaat
voor deze ene keer uit Geert van
Zon en Albert van Teeffelen. Bij

slecht weer kunnen de optredens
worden afgelast. Houd daarvoor de
Facebookpagina van Muziek onder
de Toren in de gaten.

Na twee jaar weer kunstmarkt in Kessel
Na twee jaar pauze is het op zondag 28 augustus weer zover: de poorten van de kasteeltuin van het
kasteel in Kessel gaan weer open voor een kunstmarkt. Zestig deelnemers presenteren verschillende
kunstvormen of houden demonstraties.
Dit jaar wordt de kunstmarkt
opgeluisterd door Atelier Oet
de verf van Daelzicht, die voor

het eerst meedoet. De markt is
geopend van 12.30 tot 17.00 uur.
Meer informatie is te vinden op

de website:
www.kunstmarktkessel.nl

Orgelconcert Laurens de Man in Panningen
De getalenteerde jonge organist Laurens de Man speelt dinsdag 23 augustus in de kapel van de
Lazaristen in Panningen. De Man is sinds januari 2012 hoofdorganist van de Janskerk in Utrecht, waar
hij een Bätz-Witte orgel uit 1861 bespeelt. Het oeuvre van J.S. Bach speelt een bijzondere rol in zijn
activiteiten.
De Man studeert sinds septem
ber 2010 piano bij David Kuyken
en orgel bij Pieter van Dijk en
Matthias Havinga. In mei en juni
2014 deed hij voor zowel orgel als
piano Bachelorexamen. Voor beide
examens slaagde hij cum laude.
Op het programma van zijn pianoexamen stonden onder meer Bach’s
Goldbergvariaties. In juni 2016
behaalde hij zijn Masterdiploma

orgel cum laude. De Man treedt
regelmatig op als pianist en orga
nist. Zo is hij sinds 2012 pianist
van het Chimaera Trio, dat veel
vuldig optrad en prijzen won bij
de Storioni Ensemblewedstrijd in
‘s-Hertogenbosch en het Tristan
Keuris Kamermuziekconcours in
Amersfoort. Als pianist won De
Man in 2009 tijdens de nationale
finale van het Prinses Christina

Concours in Den Haag een eerste
prijs. Samen met andere prijswin
naars van het concours maakte hij
drie jaar later tournees door de
Verenigde Staten, Canada en Costa
Rica. In 2016 won hij het Govert van
Wijn Orgelconcours te Maassluis.
Het concert van De Man in de
Lazaristenkapel begint om 20.00
uur.
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Kerkberichten
Vincentiusparochies
Parochie Beringe

Misintenties
NL21RABO 0141939583
Een H. Mis opgeven kan tijdens
het parochiespreekuur op dins
dagochtend. Ook bij kapelaan
Roger Maenen tel. 077 466 18 50 of
per email roger.maenen@ziggo.nl
Spreekuur
Iedere dinsdag van 10.30 tot
11.30 uur in de sacristie.
Restauratie oorlogsmonument
Donaties voor de restauratie van
het oorlogsmonument op het
parochiekerkhof van Beringe zijn
welkom op NL 21 RABO 0141939583
van parochie Beringe.
Kerkdiensten
Zondag 21 augustus
H. Mis 09.30 uur: t.i.v. Jo VerhaeghKessels (zeswekendienst)
Woensdag 24 augustus
Geen H. Mis

Parochie Egchel

Misintenties
NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 21 augustus
geen H. Mis
Zondag 28 augustus
H. Mis 11.00 uur t.i.v. Jac Wijnen (sterf
dag), Mia Wijnen-Tillemans (verjaar
dag) en zoon Pieter.

Parochie Grashoek

Misintenties
NL24 RABO 0141910526
A. Cruijsberg, 06 48 53 14 21
Spreekuur
In kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
Zaterdag 20 augustus
H.Mis 19.00 uur t.i.v.
Wiel Spreeuwenberg (verj), Tinus
Spreeuwenberg en Theodora Schoeber
Zondag 28 augustus
H.Mis 11.00 uur t.i.v. de levende
en overleden leden van schutterij
St. Urbanus

Cluster MKBE

Mededelingen
Kerkelijk huwelijk
Bram van Sonsbeek en
In de parochies van MKBE
Anja Wennekers
wordt een nieuwe kapelaan
De Stuurgroep Communie
benoemd te versterking van
zoekt opvolgers!
het huidige priesterteam:
Na een aantal jaren met veel
Ranil Weerawarna, 32 jaar, uit
plezier de Eerste Communie te
Sri Lanka. De benoeming gaat
hebben geregeld, vinden wij
in per 1 september en hij zal
het tijd voor een frisse wind. De
gaan wonen in de pastorie in
stuurgroep neemt het voortouw in
Kessel.
het aansturen van de ouders in de
voorbereidingen op de communie.
Dat wil zeggen dat je als lid van de
Parochie Maasbree
stuurgroep taken hebt als:
Misintenties
• samenstellen en aansturen van de
NL58RABO0131001973
werkgroepen,
Pastorie Dorpstraat 31, 077 465 12 19
par.aldegundismaasbree@hetnet.nl • begeleiden van activiteiten,
• zijn van tussenpersoon tussen
www.parochiemaasbree.nl
ouders en parochie.
Kerkdiensten
• Maar vooral: er samen met ouders
Zondag 21 augustus
en parochie voor zorgen dat het voor
H. Mis: 11.00 Lector: Mevr. Marlies
de communicanten een onvergete
Steijvers. Intenties: Zeswekendienst
lijke dag wordt!
Ans Huijsmans-Linssen.
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Parochie Helden

Misintenties
NL61 RABO 0120795094
pastorie Rochusplein 3
077 3071488,
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur
Donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
Zondag 21 augustus
H. Mis 10.00 uur - herenkoor t.i.v.
lev. en overl. fam. RooyakkersNeessen-Driessen

Parochie Koningslust

Misintenties
NL05 RABO 0120795132
A. van den Boer De Brentjes 81
077 465 36 81
Bij geen gehoor kunt u contact
opnemen met het parochiecentrum
in Panningen 077 307 13 88
Kerkdiensten
Zaterdag 20 augustus
H. Mis 17.30 uur
Zaterdag 27 augustus
Geen H. Mis

Uiteraard zijn wij er het volgend jaar
nog om, waar nodig en gewenst,
onze opvolgers op weg te helpen.
Interesse? Leuk! Vragen?
Stel ze gerust! Mail ons:
communiemaasbree@gmail.com Ellis
van der Sterren – Janneke Vaessen –
Nicole van Dijk
Openstelling Aldegundiskapel
De Aldegundiskapel in onze
parochiekerk is dagelijks geopend
voor het opsteken van een kaarsje,
een gebed of een moment van
bezinning. De H. Aldegundis is
beschermheilige tegen ernstige
ziekten en voor troost en hoop.

Misintenties
NL16 RABO 0133405613
Pastorie Kerkstraat 5, 077 466 18 50
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
Zondag 21 augustus
11.00 uur H. Mis met Herenkoor
uit Dankbaarheid
Maandag 22 augustus
Geen H. Aanbidding
19.00 uur H. Rozenkrans
Dinsdag 23 augustus
Geen H. Mis
Donderdag 25 augustus
Geen H. Mis

Parochie Panningen

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

Parochie Kessel

Gezinsbijdrage NL39RABO0125305311
Iet Dings-Bovendeerdt
077 462 18 60, 06 24 21 61 06
Kerkdiensten
Zaterdag 20 augustus
19.15 uur H. Mis. Mevr van de Kerkhof
en overleden Fam. Verjaardag en
tevens jaardienst voor Jan van Kessel.
Voor Jo Huijsmans

Parochie Baarlo

Misintenties
NL31RABO0103903860
Pastorie Markt 3, 077 477 12 75
kapelaan@parochiebaarlo.nl
www.parochiebaarlo.nl
Kerkdiensten
Zondag 21 augustus
09.30 uur H. Mis. Leo Vullings v.w. ver
jaardag en voor de overledenen van
de fam. Vullings en fam. Welles.
Donderdag 25 augustus
09.00 uur H. Mis.

Kerkdiensten
Zaterdag 20 augustus
H. Mis 19.00 uur t.i.v. geestelijk
welzijn van alle parochianen;
Zondag 21 augustus
H. Mis in missiehuis om 10.30 uur
dinsdag t/m vrijdag h. Mis om 9.00
uur in de dagkapel
Overleden
An Engels-Gommans, 98 jaar.

www.vincentiusparochies.nl
Pastoor Peter van der Horst
077 307 14 88 | 06 21 20 21 18 pet.
horst@home.nl
Kapelaan Roger Maenen
077 466 18 50 | 06 12 92 28 34
roger.maenen@ziggo.nl
Kapelaan Piet Houben
06 57 58 75 06
phjhouben@onsbrabantnet.nl
Kerkbestuur | 077 307 14 88
kerkbestuur@vincentiusparochies.nl
Misstipendium zon- en feestdagen
€ 27,50 | door de week € 12,50

Parochie Kessel-Eik

Misintenties
NL41RABO0125300522
Opgave tijdelijk bij Tjeu Stemkens
06 30 10 30 13
Kerkdiensten
Zaterdag 20 augustus
18.00 uur H. Mis. Voor onze eigen
parochie.

Pastoor-deken
W. Varela 077 398 14 16
Maasbree/Baarlo/Kessel/
Kessel-Eik
Kapelaan te Boekhorst
077 477 12 75
kapelaan@parochiebaarlo.nl
Kerkbestuur
Secretaris Arno Houwen
077 462 17 50
houwenarno@gmail.com
Ziekenzalving
06 55 40 80 23
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Lokatie:
Gemeenschapshuis - Lindelaan 4 - Kessel-Eik
www.dancewithleon.nl
info@dancewithleon.nl
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Le etten!
intern

15,6”

15,6”

Adviesprijs 649,-

579,-

LENOVO LAPTOP
IdeaPad 3 15ALC6 82KU01LQMH

Adviesprijs 949,-

ASUS LAPTOP
S513EA-BN2215W

849,-

Adviesprijs 49,99

35,-

TRUST DRAADLOZE MUIS
Ozaa Rechargeable Wireless Mouse

• 15,6 inch • Full HD • Ryzen 5 5500U • 8 GB RAM

• 15,6 inch • Full HD • Intel Core i7 • 8 GB RAM

• Optische muis • Rechtshandig • Ingebouwde accu

• 512 GB opslag • AMD Radeon RX Vega 7

• 512 GB opslag • Intel Iris Xe Graphics

• Beschikt over 6 knoppen • 2400DPI

43”

Adviesprijs 259,-

AVM FRITZ!BOX ROUTER
FRITZ!Box 4060

194,-

D
BEKO WASMACHINE
WTV7736WC01

Adviesprijs 499,-

429,-

Adviesprijs 649,-

SAMSUNG SMART-TV
UE43BU8070

549,-

• Op elk netwerk aan te sluiten • Meshmaster functie,

• 7KG vulgewicht • 1400 RPM • ProSmart™-invertermotor

• 43 inch • LED • 4K Ultra HD • Crystal Processor 4K

uitbreidbaar • WiFi 6 tot 4800Mbit/s

• SteamCure™ • StainExpert™-programma

• Tizen

• Xpress superkort 14 minuten-programma

Wij geven een complete studentenkamer inrichting weg!
Vul het formulier in via www.eptummers.nl/winactie en maak kans!

ROERMOND • WEERT • PANNINGEN • TEGELEN • ECHT • HEYTHUYSEN • HORST • SITTARD-GELEEN
@tummerselectro
@eptummers
T. 085 – 105 4444 | www.eptummers.nl
8 Winkels in Limburg

