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30-60% KORTING
OP ALLE SHOWROOMMODELLEN
Diverse kasten, dressoirs, tafels, stoelen en salontafels van Karat en Dividi direct vanaf toonzaal.
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Heldense Group, Industrieterrein 17, 880,
5981 NK Panningen. Info: P. Wilms
Tel. 077-307 27 77, Email info@heldense.com
Actie loopt van 27 juli tot 12 augustus 2016.
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Geopend maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur.
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Summer Kick-Off Meijel
In Meijel vond op zaterdag 23 juli voor de negende keer de Summer Kick-Off plaats. Het Beach-evenement op het grasveld, dat bedekt was met een berg zand, naast de
Trambaan bestond uit een beachvolleybaltoernooi overdag, gevolgd door een Beachparty in de avonduren. Aan het volleybaltoernooi deden 36 teams mee. Tijdens het sporten
lieten verschillende dj’s hun draaikunsten horen bij de Rabobank DJ-contest. Na het volleyen begon de Beachparty waarbij bekende dj’s als Wildstylez, Sidney Samson en Billy
The Kit het podium betraden. Mede vanwege het warme weer verwelkomde het evenement een stuk meer bezoekers dan afgelopen jaar, zo laat de organisatie weten.
“Vorig jaar waren er 1.800 bezoekers en dit jaar waren dat er vierhonderd meer, waardoor het helemaal uitverkocht was. Er zijn geen gekke dingen gebeurd bij het feest,
dus we zijn als organisatie heel tevreden over hoe het gelopen is.”

Meldingen verwarde personen gestegen
Gemeente Peel en Maas behoort tot de top vijf van gemeentes waar het aantal meldingen met betrekking tot
verwarde personen het meest is gestegen. Naar aanleiding van een artikel over bezuinigingen in de zorg waar dit
onderwerp naar voren kwam, heeft de fractie van CDA Peel en Maas vragen gesteld aan het College van B&W. “Het
cijfer klopt, maar het moet wel genuanceerd worden”, laat het college weten in de beantwoording van de vragen.
Het artikel sprak over een stijging
van 259 procent van het aantal
meldingen over verwarde personen ten
opzichte van vorig jaar. Hiermee
behoort de gemeente Peel en maas tot
de top vijf van de stijgers. “De stijging
van het aantal meldingen met
betrekking tot verwarde personen
klopt”, laat het college weten. “Wel is
het belangrijk om te vermelden dat
één persoon ook meerdere meldingen
op zijn naam kan hebben staan. In een
gemeente van ruim 43.000 personen
zijn er ‘maar’ 75 meldingen van
verwarde personen.”
Het college noemt meerdere

redenen waardoor het aantal meldingen gestegen is. “De toename
komt onder andere door afnemende
maatschappelijke tolerantie. Ook worden meldingen beter geregistreerd bij
de politie. Daarnaast is er sprake van
decentralisatie en ambulantisering
van de gezondheidszorg. Verder zijn er
lange wachttijden in de zorg, waardoor mensen sneller ‘buiten de boot’
vallen”, aldus het college. “Een andere
reden voor de stijging is dat mensen
tegenwoordig langer zelfstandig thuis
wonen, waardoor mensen met alzheimer of dementie ook vaker in de wijk
voorkomen. Tot slot kan het niet opti-

maal op elkaar afgestemd zijn van de
werkprocessen tussen instanties voor
de stijging van het aantal meldingen
zorgen.”

Extra aandacht voor
de doelgroep
De fractie van CDA Peel en Maas
vroeg ook aan het College van B&W
welke maatregelen genomen worden
binnen de gemeente. “Enerzijds vindt
er regelmatig overleg plaats met
betrokken partijen over onder andere
verwarde personen”, antwoordt het college. “Hier worden signalen besproken

en gekeken naar structurele oplossingen. Anderzijds werken de teams
maatschappelijke ontwikkelingen en
openbare orde en vrijheid goed samen
en krijgt deze problematiek de aandacht
die het verdient.” Daarnaast meldt het
college dat de centrumgemeente Venlo

op regionaal niveau bezig is met een
startnotitie Aanpak verwarde personen,
waarin beschreven staat hoe regiogemeenten dit probleem gezamenlijk en
vanuit gebundelde krachten kunnen
aanpakken.
Lees verder op pagina 03

BARBECUE & BUFFET
T 077 464 04 20
www.HenkAarts.com
Eenvoudig online
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Mobiel pinnen
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Vanaf 10 p. gratis gebruik
gas-BBQ, borden en bestek
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voor bedrijven

02

nieuws

28
07

Te weinig deelnemers fietstocht

Teldertrappe stopt na negen jaar
Fietstocht Teldertrappe heeft dit jaar zijn laatste editie beleefd.
Het evenement had te kampen met een halvering van het aantal
deelnemers ten opzichte van het voorgaande jaar en de organisatie heeft
besloten er een punt achter te zetten. “Het is heel jammer, maar de
interesse werd gewoon minder”, vertelt bestuurslid Sjaan van Horen uit
Beringe.
Bij de tocht fietsten de deelnemers
langs de gemeenschapshuizen van
Beringe, Egchel, Grashoek, Koningslust
en Helden. “Vorig jaar hadden we nog
498 deelnemers en dit jaar was dat de
helft”, vertelt Sjaan. “We hadden een
jaar geleden gezegd dat we rond de
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vijfhonderd moesten blijven, anders
had het geen zin meer. We hebben
ruim honderd vrijwilligers en dat
zijn er wel erg veel op een totaal
van tweehonderdvijftig deelnemers.
Dan zijn er heel veel mensen bezig
voor een heel klein publiek. Dat werkt
niet. Vrijwilligers hebben we dus
wel genoeg, maar er zijn te weinig
deelnemers. En ook financieel is het
niet meer rond te breien, ondanks de
sponsoring van de bedrijven en instellingen.”

Geen telefoon met
weerapp
Het dalende aantal fietsers heeft
mede te maken met het grote aanbod
waar mensen uit kunnen kiezen. “Er is
zoveel te doen tegenwoordig”, legt
Sjaan uit. “Daarnaast vallen aan de
bovenkant de oudere deelnemers
af en aan de onderkant komen er
geen nieuwe bij. Ook heeft iedereen
tegenwoordig een mobiele telefoon
waarop ze kunnen zien wat voor
weer het wordt over twee weken.
Dan besluiten ze niet mee te doen
omdat een app zegt dat er regen gaat
vallen tijdens de tocht. En mensen
moeten zich toch opgeven, anders
weten wij niks.”
Het kostte ieder jaar behoorlijk
wat tijd om alles op poten te zetten,
vertelt Sjaan. “Het organiserende
TelderTrappe Team is tien maanden
van het jaar bezig om alles op de rit
te krijgen”, vertelt ze. “Denk maar aan
routes maken en uitzetten, thema’s
bedenken en tot uitdrukking laten
komen, het hapje dat de deelnemers
bij de gemeenschapshuizen krijgen, koks en uitserveren, de horeca,
entertainment en ga zo maar door.

Er zat behoorlijk wat werk in.”

Nieuw evenement in
de steigers
Dus besloot de organisatie een
jaar voor het 10-jarig jubileum
een einde te maken aan de
traditionele fietstocht langs vijf
gemeenschapshuizen in de gemeente.
In Beringe willen ze wel een
soortgelijk evenement behouden.

Geld inzamelen voor onderzoek
hersentumoren

Aanlevertijden (uiterlijk)
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur

Nieuw doel Ut
P&M Hoés

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.

Omroep P&M zet zich dit jaar tijdens de actie Ut P&M Hoés in voor
onderzoek naar hersentumoren. In samenwerking met Stichting Arjan en
Walk4BrainsMeijel zamelt de omroep van maandag 12 t/m zondag
18 december geld in zodat er meer onderzoek gedaan kan worden naar de
genezing van hersentumoren.

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.

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

Stichting Arjan is een stichting uit
Meijel die zich inzet om onderzoek te
laten doen naar zeldzame vormen van
hersenstamkanker. Familie en vrienden
van Arjan Betting uit Meijel richtten de
stichting vier jaar geleden op. Arjan had
aan een zeldzame vorm van kanker in
zijn ruggenmerg, waaraan hij in 2012
uiteindelijk overleed. Walk4Brains is
een wandeltocht die is georganiseerd
om meer aandacht te krijgen voor
onderzoek naar hersentumoren. Met de
tocht wordt geld opgehaald dat ten

goede komt aan de stichting Stop
Hersentumoren.
De actieweek van Ut P&M Hoés
start op maandag 12 december.
Op zaterdag 17 en zondag 18
december vindt de finale plaats
van het evenement, met op
zaterdag een speciale uitvoering
van het kerstverhaal en op zondag
een finale met optredens van
artiesten. Ook wordt die dag het
voorlopige eindbedrag van de actie
bekendgemaakt.

“We hebben iets in de steigers staan
om volgend jaar weer een culinaire
fietstocht te organiseren vanuit
gemeenschapshuis De Wieksjlaag
in Beringe”, laat Sjaan weten.
“En ik heb gehoord dat ook andere
gemeenschapshuizen denken aan
vervolgactiviteiten.”
Sjaan vindt het heel jammer
dat er nu een einde komt aan het

evenement waar zij zeven jaar
voorzitter van was. “We willen alle
sponsoren, vrijwilligers, bestuurders
van de gemeenschapshuizen en
andere bedrijven en instellingen die
zich belangeloos hebben ingezet heel
erg bedanken”, vertelt Sjaan. “En we
willen uiteraard de deelnemers
bedanken voor het meefietsen in de
negen edities van het Teldertrappe.”

PUZZEL

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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Crash in maïsveld

Dieven aangehouden na
achtervolging Grashoek
Drie dieven zijn zaterdag 23 juli in een maïsveld gecrasht, terwijl ze op de vlucht waren voor de politie.
Het drietal is aangehouden.
De politie zag zaterdagochtend
23 juli rond 05.00 uur een personenauto
met hoge snelheid over de Middenpeelweg rijden. De dienstdoende agenten
wilden het voertuig, met daarin drie
inzittenden, controleren en gaven een
stopteken. Daarop stopte de bestuurder
even, maar ging er vervolgens alsnog
vandoor. Er werd een achtervolging
ingezet richting het centrum van

Grashoek. Op de straat Belgenhoek
verloor de automobilist volgens de
politie de macht over het stuur en
kwam in een maïsveld tot stilstand.
Eén verdachte kon bij de auto
worden aangehouden. De twee andere
inzittenden wisten te ontkomen.
Na een zoekactie in het maïsveld,
konden ook de twee andere verdachten
alsnog worden aangehouden. In de

auto werden onder andere een bosmaaier en gereedschappen aangetroffen, waarvan de politie vermoedt dat
ze gestolen zijn.
Alle drie de verdachten zitten
vast en het onderzoek naar de zaak
is gestart. Het gaat volgens de politie
om twee Venlonaren van 27 en
21 jaar oud en een 24-jarige man uit
Tegelen.

Verhoogd risico natuurbrand

Brandweer geeft code geel af
Kampte heel Peel en Maas in juni nog met hevige regen- en onweersbuien, de afgelopen weken viel bijna
geen druppel regen meer in de gemeente. Als gevolg daarvan gaf de brandweer maandag 25 juli code geel af
voor het natuurbrandrisico in de regio Peel en Maas. Dit betekent dat er een verhoogd risico is op natuurbranden.
Hoewel er wel regen is voorspeld,
adviseert de brandweer om extra
voorzichtig te zijn met open vuur,
zoals vuurkorven of barbecues, en
met roken in natuurgebieden. Door
sigaretten en glas altijd in een
prullenbak te gooien of mee te
nemen, kan een natuurbrand

voorkomen worden.
Als er een brand ontstaat bij code
geel raadt de brandweer aan om
112 te bellen, maar hulp niet af te
wachten. De brandweer adviseert ook
weg te vluchten en daarbij niet voor
de brand uit of in de richting waarin
de brand zich verspreidt te lopen.

Dit om te voorkomen dat de brand
u inhaalt. Ook is extra alertheid
in natuurgebieden met heide en
dennenbos geboden, omdat hier de
kans op een snel uitbreidende brand
groter is dan in een loofbos.
Kijk voor meer informatie op
www.natuurbrandrisico.nl

HALLO op Vierdaagse
Anny Smeets-Engels uit Baarlo stuurde deze foto in van vier
Baarlose deelnemers aan de Nijmeegse Vierdaagse die van dinsdag
19 tot en met vrijdag 22 juli duurde. Guus en Léan van Dijk,
Loes Bos-Ottenheijm en Hans Knippenbergh (gehurkt) trotseerden
vier dagen lang de felle zon en hoge temperaturen, gekleed in
gemeente Peel en Maas T-shirts. “En deze kanjers liepen de
Vierdaagse uit”, aldus de trotse Anny. De foto is gemaakt bij Cuijk
op de laatste dag van het wandelevenement.

Vervolg voorpagina

Meldingen verwarde
personen gestegen
“De gemeente heeft de regie
in deze en is verantwoordelijk voor
een goede aansluiting van instanties
en partijen”, vervolgt het college.
“Verder heeft het landelijke aanjaagteam verwarde personen de provincie
Limburg als verdiepingsregio aangemerkt. Het doel hiervan is bestaande,
goed werkende initiatieven vooruit te

helpen en kennis hieromtrent te delen.
Volgens de gemeente Venray (trekker
vanuit provincie) is het niet de intentie
om een plan van aanpak te schrijven.
We bespreken dit probleem gezamenlijk binnen de regio Noord- en MiddenLimburg en bekijken hoe we dit het
beste lokaal met onze eigen partners
op kunnen pakken.”

Schilderwerken

J. Geraedts
Voor al uw
binnen& buitenwerken
30 jaar ervaring

Tel. 06 - 15 38 00 98

€

pantalons

2+1
GRATIS

Actie is alleen geldig in juli

geldt niet voor leer & suede

Tel. 077-3072462
www.vanhalstomerij.nl

Nu

20*

Basisschoolleerlingen openen
Maak het
schooljaar leuker
strand Baarlo
Maak het schooljaar leuker
cadeau

Open met je kind een jongerenrekening
Open met je kind een jongerenrekening en laat hem zijn pinpas pimpen
en laat
hem
zijn pinpas pimpen
Het Maasstrand dat onlangs aangelegd werd tussen het veer en de stuw in Baarlo,
is op
woensdag
*Kijk op snsbank.nl/jongeren. Ook voor de actievoorwaarden.
20 juli officieel geopend door een aantal basisschoolleerlingen. De kinderen uit Baarlo brachten
*Kijk op snsbank.nl/jongeren. Ook voor de actievoorwaarden.
emmertjes, schepjes en andere zandvormen mee, zodat ze de hele middag in het zand konden vertoeRaadhuisplein 38
Raadhuisplein 38
ven. Met de zomerse temperaturen van de afgelopen dagen, liet het weer hen hierbij
niet in de steek.
5981 AT Panningen
5981 AT Panningen
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Midden in het leven
nog zoveel te geven
Ideeën en plannen te over
in één keer voorbij
Voor ons was je een kei
enig in zijn soort
We zetten ons leven
in jouw gedachten voort

Na een leven dat gekenmerkt werd door eenvoud, goedheid, bezorgdheid en liefde is zacht en kalm van ons heengegaan ôs mam, schoonmoeder, lieve oma en super-oma

Susanna Bos-Luijten
echtgenote van Jeu

* 1 september 1923

Anke Verwegen - van Drunen
pap en schoonvader van
Ellen en Barry
Jeroen en Eline
Vrijdag 29 juli om 19.00 uur vindt de avondwake plaats
in de Sint Lambertuskerk
gelegen aan het Rochusplein te Helden.
De afscheidsdienst vindt zaterdag in besloten kring plaats.
We stellen het op prijs als u in plaats van bloemen
een donatie wilt geven
voor een nog nader te bepalen doel.

Werken was zijn leven
Zijn gezin zijn stille kracht
Zijn trots het restaurant
Zo zullen wij mijn compagnon, onze gastheer

Henk Verwegen
in onze herinneringen bewaren.
Wij willen Anke, Ellen en Barry, Jeroen en Eline veel sterkte wensen
om dit verlies te dragen.
Mirko en Hennie de Boer en medewerkers restaurant ‘Op d’n Berg’

“Het is stil in het bos”
Vol verbijstering hoorden wij het verschrikkelijke nieuws.

Henk Verwegen
de mede-exploitant van restaurant ‘Op d’n Berg’ is plotseling overleden.
Henk was uniek in zijn aanpak en had zoals altijd nog vele plannen.
Wij wensen Anke, Ellen en Barry, Jeroen en Eline en verdere familie
heel veel sterkte.

† 26 juli 2016

En oma’s kleinkinderen en
achterkleinkinderen

Maasbree, † 22 juli 2016

echtgenoot van

Meijel

Mariet en Theo
Wim en Elly
Harrie en Toos
Peter en Mia
Els en Leo

Henk Verwegen
Uden, * 24 december 1953

Bos †

Henk Verwegen
Henk, hartelijk bedankt voor jouw inzet en betrokkenheid
bij ons jaarlijks Triduüm en dit al 20 jaar lang. Heel veel sterkte gewenst
voor jouw gezin, familie en collega’s van Restaurant Op de Berg.

De plechtige uitvaartdienst vindt plaats op maandag 1 augustus om
10.30 uur in de Sint Lambertuskerk te Helden-Dorp. Hierna wordt
mam door haar kinderen en kleinkinderen naar het crematorium
begeleid.
Op zaterdag 30 juli is er tussen 15.30 en 16.15 uur gelegenheid om
afscheid te nemen in Rouwcentrum ‘Panningen’, Schout van Merwijckstraat, Panningen.
Liever geen bloemen, maar een donatie voor Sint Jozef Wonen en
Zorg in de collectebus achter in de kerk.

Ter nagedachtenis aan Will Lormans,

Will Lormans,
mede oprichter en voorzitter van stichting Baarlo Leeft!,
leeft niet meer.

In de 7 jaar dat stichting Baarlo Leeft! nu bestaat, zijn er in
Baarlo activiteiten ontwikkeld en gestimuleerd, waardoor dat is
gerealiseerd. Een stimuleringsfonds voor verenigingen, waardoor
o.a. de Kinderfeesten, Koningsdag, Sintermerte en Sint-Nicolaas
viering, een goede facelift hebben gekregen. Kastelendag Baarlo
in 2014, dat duizenden mensen naar Baarlo trok. En zeker ook het
Theater op Straat festival, dat dit jaar op 4 september al voor de
7e keer wordt georganiseerd. Stuk voor stuk ontwikkelingen en
initiatieven om trots op te zijn.
Door de jaren heeft Will zich laten gelden als een daadkrachtig
persoon die doortastend op kon treden als dat nodig was.
Daar had hij vaak niet veel woorden voor nodig, maar zorgde
met zijn aanwezigheid ervoor dat zaken goed werden uitgevoerd.
We zijn blij dat hij op de meest recente bijeenkomst van stichting
Baarlo Leeft, op kasteel De Keverberg, nog aanwezig kon zijn.
Wij wensen Miriam en kinderen Sjoerd, Luuk en Nina de sterkte
om het verlies te dragen.
Bestuur stichting Baarlo Leeft!

Wespenbestrijding
bel 06 39 02 22 51. Constant Plaagdier
Preventie Panningen.
Aangeboden. Voor € 500 excl. btw
uw huis verkocht krijgen! Voor meer
informatie: tel. 06 55 12 69 96 of
www.heikevastgoed.nl

Knuffeltante:

Brigitte Ueberbach
Knuffeloom:

Ron vd Kerkhof
Rieterlaan 23
5981 DB Panningen

Hoera,
Lindy heeft een zusje!

Sanne
19 juli 2016
Tom & Anke
Verheijden
Rooijakkers
Houwenberg 4
5985 PE Grashoek

Meijel

Kersen. Te koop elke dag overheerlijke
verse zoete kersen en pruimen. Lange
Heide Maasbree, geopend van 7.30
tot 22.00 uur. Info 06 42 34 82 63.
Alles voor uw feest, ook frietwagen
aan huis en evenementen.
PartyServiceBever tel. 06 12 54 76 38.

Truus
Coolen-Breukers
80 jaar
Hartelijk gefeliciteerd!
Te koop mooi gelegen vrijstaand
chalet te Velden. Tel. 06 81 99 56 17.
Bijbaan voor studenten
Hallo studenten Ben je op zoek naar
een bijbaan in de verpleging, gezondheidszorg, ergo-, logo- of fysiotherapie
of communicatie/computer.
Voor meer informatie of stuur je cv
naar peelenmaas1958@gmail.com
Vragen over je liefdesleven? Kijk op
www.betrouwbaarmedium.nl voor
antwoorden op je levensvragen!
Hulp bijv. in de tuin nodig?
Heeft u hulp bij tuin en of andere
klussen (ook boodschappen e.d.)
nodig. Bel 06 19 27 86 38.
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.hallopeelenmaas.nl
klik rechts op de pagina op ‘zoekertjes’.
Via het formulier ‘zelf uw advertentie
hier plaatsen’, kunt u uw tekst opgeven en meteen de kosten voldoen.
Gratis stalmest op kopakker telefoon
06 46 77 51 56 of 06 27 59 33

Deskundig & betrokken
Nieuwe aardappelen.
Wij bezorgen onze eigen geteelde
nieuwe aardappelen (Frieslanders)
gratis bij u thuis. Min. 5 kg. Absoluut de
lekkerste. Tevens uien te koop.
Tel. 077 307 88 53.

Dochter van
Lodie en Wendy
Ueberbach
2874 gram / 48 cm

Aan ons de uitdaging om zijn gedachtegoed voort te laten leven.
Leefbaarheid in onze eigen leefgemeenschap heeft een andere
dimensie gekregen door oprichting van stichting Baarlo Leeft!
De wereld verbeteren is voor een individu erg moeilijk, maar in
eigen omgeving het leven prettiger maken is mogelijk, als je er
maar in gelooft en er aldoor aan blijft werken.

Gasten, Comité van aanbeveling, Ambassadeurs en Bestuur Triduüm

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.hallopeelenmaas.nl
klik rechts op de pagina op ‘zoekertjes’.
Via het formulier ‘zelf uw advertentie
hier plaatsen’, kunt u uw tekst opgeven en meteen de kosten voldoen.

Tess

Meijel, Sint Jozef Wonen en Zorg
Correspondentieadres:
Peter Bos, Stegemanshof 2, 5991 CV Baarlo

Directie en personeel Camping De Heldense Bossen
Raad van Commissarissen en Toezichthouders Camping De Heldense Bossen

Geschrokken en bedroefd hebben wij kennis genomen
van het plotselinge overlijden van

Geboren op 23 juli 2016
om 12.10 uur

tel. 077-3078642

www.janssenuitvaart.nl

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

Op zoek naar professioneel kleuren/of interieuradvies, of een
compleet en praktisch interieurplan?
Jacqueline Janssen van Sfeer en
kleur@home werkt graag samen
met u aan de plek waar u zich thuis
voelt. Voor meer informatie
www.sfeerenkleur.nu of bel Jacqueline:
06 29 36 38 77.
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Meer benadeeld dan steden

‘Peel en Maas loopt structureel
half miljoen mis’
Het CDA heeft Kamervragen gesteld aan minister van Binnenlandse Zaken Stef Blok over het feit dat plattelandsgemeenten benadeeld worden ten opzicht van stedelijke gemeentes. Tweede Kamerlid Mustafa Amhaouch uit
Panningen is één van de indieners van de vragen. De vragen gaan over de herverdeling van geld uit het gemeentefonds. Kleine gemeentes blijken de komende jaren minder geld te krijgen dan waar ze recht op hebben.
“De grote, verstedelijkte gemeenten
worden overbedeeld uit het
gemeentefonds: zij krijgen jaarlijks 129
miljoen euro te veel”, stelde tijdschrift
Binnenlands Bestuur eerder al.
“Diverse onderzoeken tonen die
scheefheid aan. Van het ministerie van
Binnenlandse Zaken hoeven grote
gemeenten in plaats van de 129 miljoen
euro die ze te veel kregen uit het
gemeentefonds, maar 43 miljoen euro
terug te geven”, schreef het tijdschrift
op basis van een brief van minister Blok
aan de Tweede Kamer.
Tweede Kamerlid Amhaouch was
het niet eens met de inhoud van de
brief waarin stond dat de stedelijke

gemeenten minder geld hoeven af
te dragen en besloot vragen neer te
leggen bij de minister.

Burgers moeten
zelf bijleggen
“We missen in plattelands
gemeentes als Peel en Maas nog
één derde van het geld dat we door
het besluit van de minister dus nooit
zullen krijgen”, laat Amhaouch weten.
“Daardoor lopen we nu structureel een
half miljoen euro mis. Vorig jaar en dit
jaar lopen we anderhalf miljoen euro
mis. De burgers moeten dat geld zelf
bijleggen. Dit kabinet heeft niet veel

met het platteland.”
Met de Kamervragen wil het CDA er
onder andere achter komen waarom de
minister de adviezen van de Vereniging
van Nederlandse Gemeenten en de
Raad voor de financiële verhoudingen
aan de kant heeft geschoven.
Beide organisaties pleiten volgens het
CDA voor volledige doorvoering van de
herverdeling. Ook vraagt de partij of
de minister weet dat veel gemeentes
al rekening hadden gehouden
met een volledige herverdeling in
hun begrotingen en kadernota’s.
Amhaouch verwacht na het zomerreces
van de Tweede Kamer een antwoord te
krijgen op de vragen.

Bermbrand in Panningen
Het brandweerkorps van Panningen heeft op woensdag 20 juli een brand in een aanhangwagen en in de
berm naast de Maasbreeseweg moeten blussen. De schade viel uiteindelijk mee en de brand was snel geblust.
Rond 17.15 uur kreeg de
brandweer bericht dat er een
autobrand woedde op de Maasbreeseweg. Daar aangekomen bleek

het om een brandje op een aanhangwagen te gaan. Vanwege de droogte
was er tevens een stukje berm in brand
gevlogen. De brand was vrij snel onder

HALLO op Nijmeegse
Vierdaagse

De Meijelse Ans Gommans en Marian Wijnands namen van
dinsdag 19 tot en met vrijdag 22 juli deel aan de honderdste editie
van de Nijmeegse Vierdaagse. “We kregen heel veel leuke reacties
op onze T-shirts van gemeente Peel en Maas”, aldus de dames.
Tijdens het uitrusten na een lange dag wandelen namen Ans en
Marian even de tijd om HALLO Peel en Maas te lezen.

controle. Er vielen geen gewonden en
de schade bleef volgens de brandweer beperkt, mede door ingrijpen
van omstanders.

Ter versterking van ons team zijn wij per direct op zoek
naar een enthousiaste nieuwe collega.

ASSISTENT MAGAZIJNMEESTER /
WERKPLAATSRECEPTIONIST
GARAGEBEDRIJF M/V
Werkzaamheden
Het assisteren van onze magazijnmeester/
werkplaatsreceptionist met o.a.
• beheer van het onderdelenmagazijn
• te woord staan van de klanten en het maken van
afspraken
• voorbereiden van de facturatie
• voorbereidende (administratieve) werkzaamheden
m.b.t. de LPG-inbouw
• alle andere voorkomende werkzaamheden
Profiel
• Technisch inzicht met bij voorkeur een afgeronde
opleiding autotechniek
• Goede beheersing van de Nederlandse taal
• Kennis van de Engelse en eventueel Duitse en/of Franse
taal
• Klantgericht, commercieel en flexibel
• Geen 9 tot 5 mentaliteit
• Streven naar perfectie
• In het bezit van rijbewijs B

Vier generaties
Overgrootmoeder An Nijssen-Crienen uit Baarlo is maar wát trots. Met de geboorte van haar achterkleinkind Yara Moen uit Meterik zijn de vier generaties compleet. Mieke Jenniskens, woonachtig in
Meterik, werd begin juli moeder van dochter Yara. Superoma An Nijssen-Crienen en oma Nel
Jenniskens-Nijssen uit Meterik zijn enorm trots en dolgelukkig met de komst van de kleine spruit.

Wij bieden een uitdagende functie met doorgroeimogelijkheden volgens het CAO voor Motorvoertuig- en
Tweewielerbedrijven (MvT).
Ben jij als schoolverlater of jong talent op zoek naar
een leuke, afwisselende en uitdagende baan? Stuur dan
je CV met korte motivatie naar info@poulsbaarlo.nl
Voor meer informatie bel +31 77 4773355
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld
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Zomer in Peel en Maas
De zomervakantie in Peel en Maas is begonnen. Het is tijd om met vrienden een terrasje te pakken, samen te gaan zwemmen of lekker te wandelen. De zomer staat vaak
ook in het teken van op vakantie gaan. Terwijl de een met zijn gezin naar een camping in Zuid-Frankrijk rijdt of met vrienden de beest uit hangt in Spanje, blijft de ander
thuis om in de eigen gemeente van de zomerperiode te genieten. HALLO Peel en Maas vraagt toeristen waarom naar deze regio komen. Ook laten we deze zomer zien welke
pareltjes van plekken in Peel en Maas de moeite waard zijn om te bezoeken en vragen we inwoners welke plek in de gemeente zij aanraden aan toeristen.

  

Pareltjes van Peel en Maas
2/8

museum Villa Oeverberg Kessel

Met weekmarkten, straattheaters, natuurgebieden, streekproducten en verschillende culturele juweeltjes is
Peel en Maas een bruisende gemeente. Eigenlijk is er te veel te doen om op te noemen. In deze serie lichten we
daarom een aantal pareltjes in onze gemeente uit die de moeite waard zijn om eens te bezoeken. De tweede uit
de reeks is museum Villa Oeverberg in Kessel.
Kijk voor meer foto’s
op www.hallopeelenmaas.nl

“Om de verzameling te voeden,
ging ik eerst vaker naar markten”,
legt Miny uit. “Tegenwoordig sla ik
deze over en kom ik via vaste
contacten bij brocante-collecties van
anderen. Sommige verzamelaars zijn
namelijk bezig met het uitdunnen van
hun assortiment en willen daarom
graag wat spullen kwijt. Als er iets
moois en bijzonders tussen zit, neem
ik het graag op in mijn verzameling.
Het hoeft absoluut niet perfect te zijn.
Ik vind het juist mooi als het er
beschadigd uitziet. Normaal
gesproken ga ik de gevonden
pronkstukken dan ook niet
ombouwen tot het er weer nieuw uit
ziet. Hoogstens verander ik af en toe
een hoedje wat een pop op heeft.”

Museum en winkel

Wonen midden in een
verzameling van authentieke
poppen, engelen, beelden,
relikwieën beertjes, kleding en
speelgoed. Voor Miny en Jim
Silvrants-Peulen is het de
normaalste zaak van de wereld,
terwijl het voor bezoekers van

museum Villa Oeverberg een dagje uit
is. Het kasteel ligt aan de Maas in
Kessel en wordt nu zo’n negentien jaar
bewoond door het duo. “Toen we
zagen dat deze villa te koop was,
hebben we er alles aan gedaan om hier
naartoe te verhuizen”, vertelt Miny.
“Negentien jaar geleden hebben we

dan ook onze boerderij verkocht en zijn
we in deze villa gaan wonen. Ik had al
best een grote verzameling van
brocante spullen, maar deze is vanaf
dat moment alleen nog maar groter
geworden.” Drie jaar geleden besloot
het stel om er een museum van te
maken.

Naast het museum hebben Miny
en Jim ook een winkeltje gemaakt
waar ze van alles verkopen. “Als ik
nieuwe spullen heb gekocht, moet
er af en toe ook wel eens wat weg
uit mijn verzameling. Die zet ik dan
te koop in mijn winkel, die iedere
zaterdagmiddag open is”, aldus
Miny. “Verder ben ik doordeweeks
eigenlijk iedere dag wel bezig met
afspraken. Zo kunnen bezoekers een
rondleiding krijgen en mogen ze
natuurlijk nog even rondsnuffelen in
de winkel.” Omdat ze in het museum
leeft, ziet ze zelf niet altijd meer
hoe bijzonder het huis eigenlijk is.

“Iedere keer weer voel ik me zo
rijk als er mensen speciaal hier
naartoe komen. Als ze dan ook nog
eens een leuke dag hebben gehad,
word ik daar zelf helemaal hyper
van.”

Genieten van
vroeger
Bij de rondleidingen wordt ze af
en toe bijgestaan door haar vriendin
Truus van Kessel. Ook van haar man
en dochters krijgt ze de nodige
hulp. “Jim is architect en heeft de
villa helemaal teruggebracht in de
oude stijl”, vertelt Miny stralend.
“Daarnaast helpen mijn dochters me
met de Facebookpagina en gaan we
binnenkort misschien een website
en webshop lanceren”, vult ze aan.
“Maar dat is nog allemaal even
uitzoeken. Wat ik in de toekomst wel
ga doen, is het museum naar oudere
mensen brengen. Je ziet vaak dat
deze mensen dingen van vroeger
helemaal geweldig vinden. Ik neem
dan gewoon een paar spullen mee,
zodat ze net als ik kunnen smullen
van al het moois dat vroeger is
gemaakt. Genieten.”
Kijk voor meer informatie op de
Facebookpagina van Villa Oeverberg.
Weet u ook een leuk pareltje in
Peel en Maas? Mail uw tip dan naar
redactie@hallopeelenmaas.nl!

Kijk voor meer foto’s op
www.hallopeelenmaas.nl

Kids Fun in centrum
Panningen
HALLO in Wales
Door en Appie Maessen uit Beringe toerden begin juli negen dagen met hun motor door Wales.
Tijdens hun tocht kwamen ze ook langs het dorp met de langste naam van Europa. De stop in het pittoreske
plaatsje met de naam Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch werd aangegrepen om
een kijkje te nemen in de HALLO. Na hun motorrit dwars door Wales keerden ze op dinsdag 12 juli weer
veilig terug op het Europese vasteland.

In het centrum van Panningen vond op maandag 25 juli Kids Fun plaats.
Er stonden onder andere opblaaskussens en een carrousel, kinderen konden
geschminkt worden en er was een goochelaar present.
Leden van musicalschool Me on
Stage gaven ook nog een optreden op
het podium bij café Momus. Veel kinderen maakten gebruik van het mooie
weer en kwamen een kijkje nemen in

Panningen. Kids Fun werd georganiseerd door het centrummanagement
van Panningen in het kader van de
zomerse evenementenreeks Kepèlla
Cultura.
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Varen met HALLO

‘Zoveel soorten mensen
op het veer’
In de zomervakantie interviewt HALLO iedere week reizigers op de veerponten tussen Baarlo en Steyl of Kessel
en Beesel. Waar gaat de reis naartoe?

Naar Peel en Maas

‘De fietspaden mogen
wel wat breder’
Al twaalf jaar komen meneer en
mevrouw Holzapfel met z’n tweeën
naar camping De Oda Hoeve in Kessel.
“Voor ons is de camping heel belangrijk,
maar
ookgeldig
de bossen
vinden
we geweldig
Alléén
op 21, 22
en 23 juli
hier”, vertelt meneer Holzapfel. “Ik ga
ook vaak fietsen hier in de regio. Vroeger
gingen we nog met z’n tweetjes, maar
de laatste tijd ga ik alleen.” Het echtpaar
uit Drenthe spendeert iedere zomer acht
weken in hun caravan in Peel en Maas.
Ze kennen veel andere bezoekers van de

camping inmiddels ook wel. “Onze buurvrouw uit Overijssel komt hier al zes jaar
en de overburen uit Friesland al twaalf
jaar. Dus ja, we kennen elkaar wel.”
Toch heeft meneer Holzapfel wel nog
een puntje van kritiek over de gemeente.
“De fietspaden zijn hier veel te smal”,
laat hij weten. “In Drenthe zijn ze veel
mooier. Vooral voor mensen op leeftijd is
het lastig fietsen hier. Daar mag wel iets
aan gebeuren. Voor de rest zijn we heel
tevreden hoor.”

Weekendpakker do vr za

Henk Kleinstra (60) uit Linne staat
gemiddeld vier dagen per week aan
het roer van de veerpont die tussen
Baarlo naar Steyl op en neer gaat.
“Ik doe dit werk al ongeveer achttien
jaar en ik geniet er nog iedere dag
van. Er komen zoveel soorten mensen
hier op het veer en juist dat maakt het

iedere dag weer zo leuk”, vertelt de
veermeester. “Doordeweeks komen er
vooral ouderen, maar in het weekend
en nu met de vakantie zijn er ook veel
jongeren die aan de andere kant van
de Maas moeten zijn.” Als Henk niet
op het veerpont hoeft te staan, schrijft
hij graag. “Onlangs heb ik een boekje

geschreven over het honderdjarige
bestaan van het veerpont.
In september heb ik ook een paar
weken vrij, dus dan kan ik weer
nieuwe bladzijdes vol gaan schrijven.
Ik wil ook nog graag op reis, maar ik
heb nog geen idee waarheen”,
aldus Henk.

11.99
PLUS BBQ
Weekendpakker
do
vr za
grillschotel
KILO

Alléén geldig op 28, 29 en 30 juli

Per kilo

9.49

250 GRAM

3.

Openingstijden:
ma - do 8.00 -ma-do
20.00 | vr8.00
8.00 - 21.00
| za 8.00
19.00 |-zo21.00
10.00 - 17.00
Openingstijden:
- 20.00
| vr- 8.00

Deze zomer vraagt HALLO Peel en Maas haar inwoners naar hun favoriete plek in de gemeente. Waar moeten
toeristen die Peel en Maas bezoeken zéker naartoe? Deze week: Nel van Nisselroy, 56 jaar en Mien Muijsenberg, (78)
uit Helden

Winkel | Plusweg
1 | Plusstad34
| | Helden |
Gommans
| Kaupmanshof

4.99

49

Per 250 gram

PLUS Blonde d’Aquitaine Biefstuk
PLUS Blonde
250 GRAM 4.99
d’Aquitaine
Gommans
Biefstuk
Per 250 gram

3.

49

Kaupmanshof 34 | Helden

Openingstijden: ma - do 8.00 - 20.00 | vr 8.00 - 21.00 | za 8.00 - 19.00 | zo 10.00 - 17.00

Gommans | Kaupmanshof 34 | Helden |

Baarlosestraat 4 Maasbree l info@nienshoreca.nl l 077-465 2219

Voor de mooiste fiets- en
wandelroutes ga je naar de VVV!
Ook kunt u bij de VVV terecht voor:

Kasteel De Keverberg Kessel
Nel van Nisselroy (72) en Mien Muijsenberg (78) uit Helden fietsen heel wat af met z’n tweeën. Eén van
hun favoriete plekjes in Peel en Maas is bij de Maas in Kessel. “Kasteel De Keverberg in Kessel is pasgeleden
opgeknapt en is zeker de moeite waard om eens te bezoeken, wat mij betreft”, zegt Nel. “Je kunt daar ook
nog eens boven op het terras zitten, waar je kunt uitkijken over de Maas”, voegt Mien toe. De schoonzusjes
fietsen vaker ergens naartoe waar mooie plekjes zijn om te zitten. “Ik denk dat ik wel ongeveer één keer
per week op pad ga met de fiets. Soms met Nel, maar soms ook met mijn man”, vertelt Mien.
Hetzelfde geldt voor Nel, die hieraan toevoegt: “Het ligt natuurlijk ook wel een beetje aan het weer,
hoe vaak we gaan fietsen. Als het niet regent en de zon een beetje schijnt, kijk ik wie er met me mee wil
fietsen en dan ga ik eropuit.”

• diverse cadeaubonnen
• de fiets- en
wandelknooppuntenkaart
• regionale ijsbonnen
• uw eigen streekpakket met
producten uit Peel en Maas

VVV Panningen | VVV Kessel | VVV Baarlo
www.liefdevoorlimburg.nl

08

opinie

28
07

Bespreking Poll week 28

Peel en Maas mag zich meer op jongere toeristen richten
Het ging gelijk op met de poll van twee weken geleden. Vijftig procent van
de stemmers is van mening dat Peel en Maas zich meer op de jongere toeristen
mag richten. Die stemmers vinden dat het aanbod voor oudere toeristen en
jonge gezinnen die hier vakantie komen vieren groot genoeg is, terwijl er minder aandacht lijkt te zijn voor de jeugd. Want er is inderdaad genoeg te doen,
maar het is de vraag of die activiteiten jongere toeristen wel aanspreken.

De andere helft van de stemmers vindt niet dat de gemeente zich meer op
de jongere toerist hoeft te richten. Onder de twintig jaar zoeken jongeren toch
sneller de bekende badplaatsen op of vertrekken ze naar het buitenland. Als ze
al hiernaartoe komen om vakantie te vieren, weten ze heus wel wat hier zoal
te doen is. Dat er discotheken en kroegen zijn, restaurantjes, winkels, meer dan
genoeg terrasjes en plekken om te zwemmen en zonnen met mooi weer.

Ik ben blij dat Pokémon Go er is
eens/oneens > www.hallopeelenmaas.nl

Het interactieve spel Pokémon Go is onlangs officieel gelanceerd in Nederland.
Op ieder moment van de dag zie je wel jongeren met een telefoon in de hand
rondlopen op zoek naar de virtuele beesten. Het doel van het spel is de beesten,
die niet in het echt maar alleen op het telefoonscherm te zien zijn, te vangen.
Net zoals bij veel ontwikkelingen duurt het even voordat het volledig geïntegreerd is in de samenleving. Waarschijnlijk is dit het eerste spel van velen dat
op deze manier gespeeld gaat worden. Mensen moeten er gewoon aan wennen.

En het is zo dat jongeren nu juist buiten komen en met elkaar in gesprek gaan.
Dat is beter dan thuis achter de computer zitten.
Van de andere kant is het zo dat spelers van het spel nergens meer op letten.
Ze lopen zonder te kijken straten over en tegen mensen en dingen aan. In plaats
van te praten met elkaar, kijken ze alleen maar op het scherm en zien ze eigenlijk
alsnog niets van de buitenwereld.
Ik ben blij dat Pokémon Go er is. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 29) > Het is goed als de gemeente financieel wil bijdragen aan het in stand houden van kerken in
Peel en Maas > eens 45% oneens 55%
De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO Peel en Maas (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

Meer duidelijkheid over mantelzorgwoningen
De gemeente Peel en Maas is een mantelzorgvriendelijke gemeente,
in 2013 zelfs door het Platform Mantelzorg Limburg uitgeroepen tot meest
mantelzorgvriendelijke gemeente van Limburg. De laatste jaren tekent zich
af dat inwoners met een zorgvraag langer thuis blijven wonen en daardoor
vaak zorg ontvangen uit hun naaste omgeving.
Er komen dus steeds meer
inwoners in Peel en Maas die
mantelzorg krijgen. Inkrimping van
aanbod in verzorgingshuizen en
lagere budgetten vragen intensievere
thuiszorg. Fractie Lokaal Peel&Maas
vindt het belangrijk dat deze
verandering in zorgverlening goed
gefaciliteerd wordt en aansluit bij de
wensen van zorgvragers.
Bij de behandeling van de

Kadernota enkele weken geleden,
heeft Lokaal Peel&Maas met steun
van alle partijen in de gemeenteraad
een motie hierover ingediend. In deze
motie wordt het college opgeroepen
inwoners veel actiever voor te
lichten over de mogelijkheid om een
mantelzorgwoning te plaatsen. Dit kan
bijvoorbeeld achter of in een bestaande
woning. Ook bestaat de mogelijkheid
een losse zorgunit te plaatsen achter

een woning. Na de wijziging van het
Omgevingsrecht in 2014 is er in de
meeste gevallen geen vergunning
nodig, maar is een melding voldoende.
Stopt de mantelzorgverlening, dan mag
de woning niet verder gebruikt worden
als tijdelijke woning.
De mantelzorgwoning hoeft dan
niet te worden afgebroken, maar moet
wel ongeschikt worden gemaakt voor
aparte bewoning. Ook hebben wij het
college gevraagd om maatwerk toe te
passen in die gevallen waar zorg in de
directe nabijheid van de zorgverlener
de enige humane oplossing is.
Raadslid Wie Naus,
fractie Lokaal Peel&Maas

Totale OPHEFFINGS

UITVERKOOP

Horloges:

o.a. Raymond Weil, Edox, TechnoMarine,
TW Steel...

Sieraden:

o.a. Heart to Get, Elisabeth Landeloos, Bastian,
Wouters & Hendrix

Scheiding
kerk en staat

Een actueel thema: scheiding tussen kerk en staat.
Hoe religieus wil een volk
geregeerd worden? Of juist
niet. Het leidt tot grote
spanningen. We zien het in
meer landen, met Iran en
Saoedi-Arabië als afschrikwekkend uitersten.
Ook bij ons gaat het vaker over
scheiding tussen kerk en staat.
Sommigen denken dat dit betekent
dat ze niets met elkaar te maken
mogen hebben. Dat is een
misvatting. Alsof het geloof binnen
de kerkmuren en achter de
voordeuren moet blijven. Met scheiding tussen kerk en staat wordt
bedoeld dat beiden hun eigen
verantwoordelijkheid hebben.
De één moet zich niet dwingend
met de ander bemoeien. Natuurlijk
zal de kerk zich houden aan de wetten van de staat. Juist waar het gaat
over een rechtvaardige samenleving
heeft ook de kerk haar opinies.
Door haar deelname aan het
maatschappelijk debat kan zij een
positieve bijdrage geven aan de
samenleving. De scheiding
betekent zeker niet dat de één niet
betrokken is met de ander.
Kerkmensen doen actief mee
in de samenleving, van bestuur tot
maatschappelijke dienstverlening
en zorg. Terecht! De scheiding
tussen de twee betekent dus niet
dat de staat de kerk, in zoverre zij
bijdraagt aan zingeving en zorg
voor mensen via diaconie en
vrijwilligerswerk, niet zou mogen
erkennen en waarderen. Een
ander aspect van de scheiding
tussen kerk en staat is de zorg
voor gebouwen. Vaak monumentale kerken, die het dorpsgezicht
mee bepalen en bijdragen aan
kleur en levendigheid in de
kernen. Juist bij de
instandhouding van het
cultureel erfgoed komen
de belangen van kerk en
staat samen. Het is
immers in ieders belang
dat monumenten goed
onderhouden blijven of
breder gebruikt worden
dan de oorspronkelijke
bestemming.
Maar natuurlijk, ieder
houdt zijn eigen verantwoordelijkheid. Zo moeilijk lijkt me dat niet voor
redelijke mensen van
deze tijd.

25 - 75% KORTING
Wegens reorganisatie naar
See You Memorial Jewelry
Rob Leurs Juwelier - Markt 34 - Panningen
www.robleursjuwelier.nl

pastoor
Peter van der Horst
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Panningse werkt als VoetreflexPlustherapeute

’Meer dan aan tenen friemelen’
Bianca Colbers (43) werkt als VoetreflexPlustherapeute in Panningen. Door middel van een voetmassage kan ze
andere delen van het lichaam activeren en stimuleren. Het klinkt als hocus pocus, maar dat is deze van oorsprong
preventieve Chinese massagetherapie volgens Bianca absoluut niet.

2011 een driejarige HBO-opleiding
VoetreflexPlustherapie te volgen en
daarna Medische en Psychosociale
Basiskennis te studeren. Momenteel
studeert ze Chinli-Tuina, een
verdieping van drie jaar op de
VoetreflexPlustherapie en start ze
komend najaar met een studie Chinese
Kruidengeneeskunde. Bianca: “In
oktober ga ik op studiereis naar Beijing
in China, waar ik stage ga lopen bij een
universitair ziekenhuis.”

Apk-keuring voor
lichaam

“VoetreflexPlustherapie is een
combinatie tussen de Westerse en
Oosterse manier van voetreflexmassagetherapie”, aldus Bianca. Beide
technieken richten zich op specifieke
punten van het lichaam. Terwijl op de
Westerse manier voornamelijk met
een duimtechniek wordt gewerkt,
gebruiken ze in China meerdere
technieken om te masseren. Bianca: “Ik
masseer de meridiaanbanen, ofwel
de energiebanen die door het lichaam
lopen en waar de Chi doorheen
stroomt. Ook maak ik gebruik van

acupunctuurpunten. Daarbij masseer
ik niet alleen de voeten, maar kan ik
ook door het hoofd, de benen, armen
en rug te masseren iemand beter laten
ontspannen en blokkades opheffen.
Ik laat mensen aarden, zet hen in hun
kracht.

Frans docente
“Ik heb altijd al iets met mass
ages willen doen”, vertelt Bianca.
Ze werkt al 19 jaar als docente Frans
aan een middelbare school, maar ze
wilde meer met haar gevoel bezig

Baarlose
genomineerd voor
innovatieprijs
Corine Fleuren van Boomkwekerij Fleuren uit Baarlo is genomineerd voor
een Europese innovatieprijs voor vrouwen. De prijs wordt iedere twee jaar
uitgereikt door de Europese boerenorganisatie COPA. Fleuren is genomineerd
vanwege de ontwikkeling van mini-fruitbomen.
De prijs wordt voor de vierde keer
uitgereikt. Fleuren bedacht de MiniTree
toen ze merkte dat het hebben van
fruitbomen niet makkelijk was in kleine
tuinen, zo schrijft de organisatie van de
prijs. “De bomen hebben maar weinig
plek en verzorging nodig”, staat te
lezen. “In haar eerste jaar verkocht ze
vijfduizend boompjes en inmiddels is

Bij frambozenkwekerij Raspberry Maxx in Meijel vindt zondag 31 juli een
open dag plaats. Zowel voor volwassenen als kinderen zijn er diverse
activiteiten en er worden rondleidingen gegeven.
open dag niet mogelijk zelf frambozen
te plukken.
Het is die dag mogelijk tussen
de frambozenstruiken te picknicken.
Aanmelden hiervoor kan via
www.raspberry-maxx.nl/events
Raspberry Maxx is gelegen aan de
Steenoven in Meijel. De open dag is
vrij toegankelijk, begint om 10.30 uur
en duurt tot 18.00 uur.

Je mag er sceptisch
over zijn
Voor sommige mensen klinkt
voetreflexologie als hocus pocus of als
zweverig gedoe. En dat is helemaal niet
erg, vindt Bianca. “Je mag er sceptisch
over zijn. Je hoeft er niet in te geloven,
maar ik weet zeker dat het werkt. Maar
wanneer ik geen goed gevoel heb bij
iemands klachten, verwijs ik door naar
de huisarts. Ik maak je uiteindelijk niet
beter, dat doe je zelf. Ik raak de juiste
plek aan of benoem het. Daarna is het
aan jou om ermee aan de slag te gaan.
Bewustwording van je eigen lichaam,
daar gaat het uiteindelijk om.”

Oh, zit dat zo!
Verborgen gebreken
Door: Rick Schiffelers, Register Makelaar Taxateur o.z.
U heeft er vast wel eens van gehoord; een verborgen gebrek.
Het valt in de praktijk op dat diegene die er wel eens iets over heeft
gehoord of gelezen, er vaak ook een uitgesproken mening over heeft.
Maar waar hebben we het nu eigenlijk over en wat als er een verborgen
gebrek wordt aangetroffen?

dat gegroeid naar tienduizend per jaar.
Fleuren strijdt met vier andere agrarische vrouwen om de titel. De andere
vrouwen zijn afkomstig uit Hongarije,
Ierland, Italië en Zweden. Op woensdag
12 oktober, vlak voor de internationale
dag van agrarische vrouwen op zaterdag
15 oktober, wordt bekendgemaakt wie
de prijs binnen heeft gesleept.

Open dag frambozenkwekerij Meijel
Kinderen kunnen tijdens de open
dag geschminkt worden, het
frambozenpad belopen en wat meer
leren over voeding en gezondheid.
Volwassenen kunnen door middel van
een rondleiding van kweker Carlo
Peters leren over het kweekproces van
de vruchten. Vanwege de
overvloedige regenval van de
afgelopen periode is het tijdens de

zijn en zich verder verdiepen. Toen
ze zelf wat lichamelijke klachten
kreeg, ging ze op zoek naar de
oorzaak daarvan. “Zo kwam ik bij
voetbehandelingen en –massages uit
en ontdekte ik VoetreflexPlustherapie.
Toen viel alles op zijn plek. Dit was
mijn ding.” De Panningse besloot in

Bianca ontvangt in haar praktijk
Pieds nus, dat blote voeten betekent
in het Frans, verschillende soorten
mensen. “Van zwangere vrouwen
tot mannen halverwege de tachtig
jaar, baby’s, volwassenen en alles
daartussenin. Soms komen ze met hele
specifieke klachten, zoals hoofdpijn. De
één heeft vage klachten die de huisarts
niet kan verklaren, een ander kampt
met een burn-out. Zowel lichamelijke
als psychische klachten kunnen met
deze therapie worden behandeld.” Elk
deel van de voet staat in verbinding
met een specifiek deel van het lichaam,
ook wel reflexzones geheten. “Eigenlijk
moet je het zo zien. Je voeten zijn de

afstandsbediening, waarmee je je hele
lichaam kunt stimuleren”, legt Bianca
uit. Zo staat de grote teen in verbinding
met het hoofd en hebben het hart, de
longen en de borst een lijntje met de
bal van de voet. Het hele lichaam is
vertegenwoordigd in de beide voeten.
“Door de voeten te masseren op die
specifieke plekken, kun je een soort
apk-keuring uitvoeren aan je lichaam”,
legt Bianca uit. “Je begrijpt wel, deze
Chinese vorm van geneeskunde het
is meer dan een beetje aan tenen
friemelen.”

Dat is nog niet zo eenvoudig.
De verkoper van een woning heeft
een zogeheten meldingsplicht en
is dus verplicht om de koper te
informeren over een groot scala
aan eigenschappen en eventueel de
gebreken die met het te verkopen
huis te maken hebben.
Anderzijds heeft de koper een
onderzoeksplicht, de koper kan er
dus niet blindelings van uitgaan
dat alles maar op een presenteerblaadje aangereikt wordt. Hoe is de
onderhoudstoestand? Zijn er kwalitatieve verplichtingen van toepassing? Hoe ziet bij een appartement
de financiële gesteldheid van de
Vereniging van Eigenaars er uit? De
koper zal zelf ook in actie moeten
komen!

Toch kan het gebeuren dat de
koper na de eigendomsoverdracht
een gebrek aan de woning constateert. Wat kun je daar dan als nieuwe
eigenaar mee? Hoe is de koopakte
opgesteld, in hoeverre is het de verkoper te verwijten en is de verkoper
misschien aan te spreken voor de
kosten van herstel? Dit zijn slechts
enkele van de vele factoren die een
rol spelen.

de verkoper er kennis van had, bij
de koper ligt.
Ook hoe de koopakte is opgesteld is essentieel. Wordt er gebruik
gemaakt van de ouderdomsclausule? Is de nimmer bewoond-clausule
opgenomen? Wat staat er wel en
niet in de vragenlijst? Allemaal
zaken waar uw NVM-makelaar u
uitstekend over kan adviseren.

Kortom: Koper; zorg dat je
In principe komen gebreken
geconstateerd na de eigendomsover- onderzoekt (laat onderzoeken) wat
je koopt en verkoper; weet wat je
dracht van het woonhuis voor rekeverkoopt!
ning van de koper. Hierop zijn twee
uitzonderingen. Een ernstig gebrek;
dat is een gebrek dat het gebruik als
woonhuis in de weg staat. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een rottende dakconstructie. De tweede uitzondering is
een niet- gemeld gebrek, waarvan de
verkoper wel kennis had. Het lastige
www.intermakelaars.com
voor de koper is dat de bewijslast dat
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Tijdens de zomervakantie nodigt HALLO Peel en Maas zes gasthoofdredacteuren uit. Zij geven om beurten de input voor
deze twee pagina’s. Deze keer: Piet Schinck.

GEPLUKT

Zondagmiddag half twee. Een vader loopt met zijn dochtertje naar de
voordeur van zijn huis. Mag ik een paar minuutjes van uw tijd? Deze week in
‘Geplukt’ Mark van de Pas uit Melderslo.

Ton
Leenders

Gasthoofdredacteur Piet Schinck mocht voor deze editie de kandidaat voor Geplukt uitkiezen.
Hij wees Ton Leenders (73) uit Helden aan. “Hij is onze duizendpoot in het bestuur van het
museum ’t Land van Peel en Maas. Hij heeft veel betekend voor het museum en de kerk in
Helden. Een uiterst interessante man.”
Hoewel geboren in Heusden, verloor Ton zijn
hart aan Helden. In 1967 verhuisde hij naar het
dorp en sindsdien zijn de verenigingen waar hij lid
van was niet meer op één hand te tellen.
Het kerkbestuur, Heemkundevereniging Helden en
de gemeenteraad zijn slechts drie van de
bezigheden die Ton door de jaren heen deed.

Commandopost op de
boerderij
Om bij het begin te beginnen: Ton werd in
1943 geboren op een boerderijtje in het buitengebied van Heusden. Het dorpje net over de provin-

ciegrens bij Meijel was toentertijd nog bezet door
de Duitsers. “Toen ik één jaar oud was, zat ik bij
mijn moeder op schoot in de schuilkelder terwijl
de Engelsen over onze akkers trokken. Ze hadden
bij ons in de stal een commandopost ingericht.
Dat weet ik, omdat op de muren jaren later nog
tekeningen stonden die ze gemaakt hadden.
Je kunt wel raden wat die soldaten getekend hadden”, vertelt Ton lachend.
Toen Ton 24 jaar oud was, verhuisde hij naar,
wat later zou blijken, zijn geliefde Helden. “Ik ben
helemaal verknocht aan dit dorp.” De reden dat
hij naar ‘Dörp’ kwam, was omdat daar betaalbare huurwoningen waren. Maar het had er ook
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mee te maken dat Ton leraar was op de Mulo in
Panningen. Later ging hij lesgeven op middelbare school het Bouwens. “Daar heb ik 38 jaar
gewerkt”, vertelt Ton. “Eerst gaf ik wiskunde en
later ook economie.” Elf jaar geleden ging hij met
pensioen. “Dat bevalt uitstekend, ofschoon ik
altijd met heel veel plezier lesgegeven heb. Tot op
de laatste dag.”
Ook de kerk speelt een grote rol in het leven
van Ton. “Ik ben praktiserend katholiek en ik ben
jarenlang kerkmeester en bestuurslid geweest
bij de Lambertuskerk in Helden. Maar ik steun
ook de Tomas More-stichting die de samenhang
tussen wetenschap en geloof onderzoekt.
Ik geloof niet alles klakkeloos wat de kerk zegt.”
Ton werd gevraagd om het proces te begeleiden
toen de parochies van Panningen, Helden en
Egchel samen gingen werken. “Dat hebben we
toen tot een goed einde gebracht.” Ook toen de
samenwerking werd uitgebreid met de parochies
van Meijel, Beringe, Grashoek en Koningslust
en later nog Kessel, Kessel-Eik en Baarlo,
verrichtte Ton ondersteunende werkzaamheden.
Natuurlijk kon de kerk ook niet om hem heen
toen de dekenaten van Horst en Helden werden
samengevoegd.
Historie is ook iets dat de Heldenaar mateloos kan fascineren. Na eerst slapend lid te zijn
geweest van Heemkundevereniging Helden,
werd Ton vanaf 2000 secretaris en vrij snel daarna
voorzitter. Dat bleef hij tot 2014. Ton onderzocht
vooral de Franse tijd en de gevolgen daarvan voor
Helden. Ook was hij één van de twee redacteurs
van het boek over de Heldense Lambertuskerk.

Negen jaar wethouder
in Helden
Het lijstje van het vrijwilligerswerk van Ton
is dan nog lang niet uitgeput. Hij was betrokken
bij de oprichting van verschillende verenigingen
en organisaties. “Ik ben initiatiefnemer geweest
van het lokale Omroep P&M en ik zat in de
oprichtingswerkgroep van de peuterspeelzaal
veertig jaar geleden.” Ook zat Ton in het bestuur
van het Groene Kruis en was hij voorzitter van
het Literair Café. “Daarmee hebben we nog heel
veel bekende Nederlandse schrijvers naar Peel en
Maas gehaald.”
Maar misschien het bekendste is Ton van
zijn tijd als politicus. Hij stond aan de basis van
de politieke partij IH’82 (Initiatief Helden ’82).
“Ik heb twaalf jaar in de gemeenteraad gezeten
en ik ben negen jaar wethouder in de gemeente
Helden geweest. Dat deed ik naast mijn baan
als leraar, al werd het aantal uren voor de klas
toen wel verlaagd. Ik heb nu wel veel kennis van
hoe de gemeente werkt en welke problemen ze
tegenkomen. Het is niet makkelijk om het iedereen naar de zin te maken. Dat is iets wat ik toen
wel ondervonden heb.”
Al zijn werkzaamheden leverden hem twee
onderscheidingen op. Hij kreeg de Cultuurprijs
Peel en Maas en Ton werd benoemd in de orde
van Oranje Nassau.
Het iets langzamere tempo van leven na zijn
pensioen bevalt Ton goed. Hij kan nu optimaal
genieten van zijn vrouw Mia, twee dochters en
vier kleinkinderen. Maar het rustig aan doen
werd revalideren toen hij twee jaar geleden
een hersenstaminfarct kreeg. “Ik had een
bloedpropje in de hersenstam, waardoor een
gedeelte van de hersenen te weinig bloed kreeg.
Het heeft een tijdje geduurd voordat ik daarvan
hersteld was. Nu is het grotendeels genezen,
alleen lopen gaat nog moeizaam. Ik moet ook
alles wat rustiger aan doen nu, maar dat maakt
niet uit. Ik heb de tijd.”

HALLO

Zomer
Column
Op weg naar
een ‘Canon
Peel en Maas’
Het museum Peel en Maas bestaat
al jaren en al die tijd zet een aantal
enthousiastelingen zich in om erfgoed
en geschiedenis van de gemeente in
kaart te brengen. Een ideaal dat onder
andere gestalte moet krijgen in de
vorm van een heuse canon van de
geschiedenis van de regio.
Nog lang niet alle inwoners van de
gemeente hebben kennis genomen van
dit project dat vanaf 2008 loopt.
Men hoeft slechts de website van ’t
Museum Peel en Maas te raadplegen en
men vindt onder de Canon van Peel en
Maas de stand van zaken. Uiteindelijk
worden er tien perioden beschreven.
De Romeinse Tijd en de Middeleeuwen
zijn klaar en de Spaanse Tijd 1500-1713
verschijnt komende augustus. Daarna
volgt de Pruisische periode.
De canon-delen zijn allen op de
maat van Peel en Maas gesneden.
Het is de historie van onze streek met
veel verwijzingen naar erfgoed in beeld
en geschrift. Een voorbeeld komt uit de
Spaanse Tijd 1500-1713.
Buurtbewoners bouwen schansen als
bescherming tegen de vloek van de
oorlogswoelingen in de zestiende en
zeventiende eeuw. Alle schansen zijn
opgespoord en gerangschikt. In dat
kader wordt in september in Helden
een gereconstrueerde schans in
Ondereind weer in ere hersteld en
geopend. Aandacht voor erfgoed!
Tijd voor de scholen en de inwoners
om eens uitgebreid kennis te nemen
van de Canon van Peel en Maas.
Tijd om kennis te nemen van de eigen
geschiedenis en van de sporen die
bleven. Een gemeente die zijn eigen
geschiedenis niet kent en niets weet
van erfgoed, komt om. Historie en
erfgoed brengen een stuk identiteit,
herkenning, en de broodnodige
verdieping en respect voor zaken.
Ze brengen een stuk beschaving.
Daar schort het aan. Kom naar het
museum en leer uw verleden kennen
en erfgoed bewonderen.
Burgemeester Wilma Delissen-van
Tongerlo zei op 7 augustus 2012 bij een
bezoek aan het Peel- en Dorpsmuseum
Truijenhof in Meijel tegen één van de
grote voorstanders van het canon-project Henk Willems zaliger: “Dat zou
prachtig zijn, zo’n canon voor heel Peel
en Maas. Bindend en voor een beter
begrip van elkaars geschiedenis.”
Piet
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Vakantietip

Spaanse Trappen
Gasthoofdredacteur Piet Schinck was voor zijn pensioen geschiedenisleraar op een middelbare
school in Venlo. In de jaren 70 en 80 gingen de leerlingen in het examenjaar altijd een weekje
weg met school. “Dat was soms best ver weg”, vertelt Piet. “Het was goed voor de ontwikkeling
van de kinderen.” Eén keer ging Piet mee met de schoolreis naar Rome.
Een week lang verbleven de leerlingen
samen met een aantal leraren in de Italiaanse
hoofdstad. “Overdag was het allemaal prachtig,
maar ’s avonds veranderde er iets”, vertelt Piet.
“Ik heb mijn ogen uitgekeken bij wat gebeurde.
De leerlingen dienden ’s avonds op een
afgesproken tijd terug te zijn in het hotel, maar
natuurlijk was het voor die kinderen lastig om
zich daar aan te houden. De leraren gingen dan
op zoek naar de ‘verdwaalde’ studenten.
Dat was overigens niet heel lastig zoeken.
Ze waren te vinden op de Spaanse Trappen.”

Overvloedig drank- en
drugsgebruik
Piet verbaasde zich over het gedrag van
de jeugd van zijn school. “Zo rond 23.00 uur
werden de Trappen een oase van drank,
drugs en onbetamelijkheden”, vertelt hij.
“Romeinen die vrouwelijke studenten lastig
vielen en overvloedig drank- en drugsgebruik.
Geen goede ontwikkeling. Ik denk dat er
sowieso iets veranderd is in de beleving
van de jeugd. Vroeger had je de kerk, de
kroeg en kapitaal. De gang naar de kerk

veranderde in de gang naar
de ‘geestverruimende wereld’
en de kroegen zijn vervangen
door festivals. Kapitaal is
het enige wat hetzelfde is
gebleven. Tragisch is dat.
Ik krijg het er een beetje Spaans
benauwd van.”
De Spaanse Trappen
bevinden zich op het Piazza
di Spagna in het centrum van
Rome. Onder aan de trappen
ligt de Fontana della Barcaccia,
die ontworpen is door de Italiaan
Pietro Bernini. Het plein kwam
vorig jaar februari in het nieuws
toen ‘fans’ van de Rotterdamse
voetbalclub Feyenoord delen van de
fontein en de Trappen vernielden.
“Drugs en drank verruimden hun
culturele blik”, denkt Piet.
Het mag dan een tijdje geleden
zijn, Piet is duidelijk over wat te doen
als je in Rome bent. “De vakantietip
over de Spaanse Trappen: ga er
overdag heen, niet ’s avonds.”

Schansen in Peel en Maas
Veel gehuchten in Peel en Maas werden zo’n vierhonderd jaar geleden nog niet beschermd door een leger of de politie. Regelmatig hadden de nederzettingen last van plunderende groepjes
soldaten. Om zich daartegen te wapenen, maakten de bewoners van de gehuchten schansen. Volgens gasthoofdredacteur Piet Schinck verdienen die schansen meer aandacht. “Het is erfgoed en
veelal liggen ze in de natuur. Het is een onderdeel van de gemeentelijke historie waar de mensen op gewezen moeten worden.”

Een schans bestond uit een gracht van soms
wel zeven meter breed met daarachter een
aarden wal van twee meter hoog. ”Het zand dat
werd afgegraven voor de gracht werd vervolgens
weer gebruikt voor de wal”, vertelt Ton Leenders.
De Heldenaar onderzocht de historie van
schansen en is lid van werkgroep De Onderse
Schans. Die werkgroep is bezig met het
terugbrengen van de schans die in Helden bij de

Baarloseweg in de buurt lag in het gehucht
Onder: de Onderse Schans. Die is inmiddels klaar,
vertelt Ton. Ook lagen er schansen in Baarlo,
Kessel-Eik, Panningen en dicht bij Meijel.

Kippen, varkens en koeien
De periode dat de schansen gebouwd
werden, was rond het jaar 1630 ten tijde van
de Tachtigjarige Oorlog. De plunderaars die

langskwamen, waren onder meer leden van het
huurleger van Willem van Oranje of Spaanse
militairen. Die kwamen niet uit de buurt en
hadden geen binding met de regio.
De wal was makkelijker te verdedigen
dan de boerderij, vertelt Ton. ”De schans werd
volgeplant met struikgewas en de gracht was
alleen over te steken met een ophaalbrug.
In tijden van gevaar trokken de inwoners met

hun hele hebben en houden, inclusief het vee,
vanuit hun boerderijen naar de schans voor
bescherming. Het vee bestond in die tijd uit
enkele kippen, varkens en koeien. De beesten
achterlaten was geen optie.”
De gracht was niet al te diep, maar toch
waadden er weinig plunderaars door het water.
”Dan schoten de bewoners pijlen vanuit de
wal en de ondergrond in het kanaal was heel
modderig”, vervolgt Ton. “Daar was lastig
doorheen te komen, zeker met een harnas
aan.” Aan het einde van de zeventiende
eeuw boden de schansen weinig bescherming
meer tegen het veranderde wapentuig dat
beschikbaar was. Veel schansen raakten toen
verwaarloosd.
De gehuchten die schansen bouwden,
bestonden uit zo’n 25 boerderijen die
samenwerkten om meer veiligheid te
hebben. De samenwerkende boerderijen
waren allemaal ‘lid’ van de schans. Op een
democratische manier werd vervolgens een
schansmeester gekozen die de taak had
om de regels van de schans te handhaven.
“Als de burgers gevlucht waren achter de
schans, liep het vee door elkaar heen’, legt
Ton uit. “Zo ontstonden wel eens ruzies.
De schansmeester moest dat oplossen. Als de
schansmeester niet beviel, werd na een jaar
weer een nieuwe gekozen.”
Eind augustus begint in streekmuseum
’t Land van Peel en Maas een tentoonstelling
over de schansen in Peel en Maas. “Daar tonen
we onder andere een pijl en boog en een zwaard
uit die tijd”, vertelt Ton. “Het is een Engelse
lange boog. Daarmee konden schutters van een
afstand van zo’n dertig tot vijftig meter zelfs
door een ijzeren harnas schieten.”
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Wat hoort wel en
wat hoort niet bij PMD?
PMD (plastic, metaal en drankkartons) bestaat altijd uit lege
verpakkingen. Gooi het PMD zoveel mogelijk los in de grijze
container. Knoop PMD-zakken niet dicht want de verwerker moet
het kunnen controleren!
PMD is wel:
• Plastic verpakkingen uit huishoudens: plastic tassen, plastic
folies, plastic verpakkingen van vleeswaren, kaas, boter,
tubes, flacons van o.a. wasmiddelen, schoonmaakmiddelen,
shampoo, plastic blister (verpakking van tandborstel, schroefjes),
plantenpotten, enz.
• Metalen verpakkingen: lege drank-, conserven- en verfblikken,
spuitbussen, enz.
• Drankkartons: drankpakken van karton: alle kartonnen vloeistofdichte verpakkingen
(met dop) van frisdrank, sappen en zuivel, vloeibare wasmiddelen, wasverzachter, enz.
PMD is geen:
• Plastic speelgoed, tuinmeubels, PVC buizen, piepschuim, slangen, kabels, afzetlint,
landbouwplastic, afdekzeil, videobanden, cassettebandjes, schuimrubber, textiel, volle
verpakkingen. U kunt deze spullen gratis inleveren op het Milieupark van Peel en Maas.
• Lege pillenstrips en chipszakken. Dit zijn samengestelde materialen en horen bij het
Restafval.
Twijfelt u soms wat bij PMD moet en wat bij het restafval?
Op www.peelenmaas.nl staat een compleet overzicht van Wat Hoort Waar?

Gevonden en verloren
voorwerpen Peel en Maas
Heeft u een voorwerp in Peel en Maas gevonden waarvan u niet weet wie de eigenaar is?
Meld het dan via www.verlorenofgevonden.nl of via www.peelenmaas.nl, waar een directe
link staat naar gevonden en verloren voorwerpen in Peel en Maas.
Als digitaal melden van een voorwerp voor u niet mogelijk is, kunt u bij het Klant Contact
Centrum van de gemeente hulp krijgen bij het digitaal invullen. U kunt het voorwerp
vervolgens thuis bewaren of inleveren op het gemeentehuis.
Voor meer informatie: www.peelenmaas.nl

Officiële (verkorte) publicaties
U kunt op de hoogte blijven van de officiële bekendmakingen zoals vergunningen,
bestemmingsplannen, regelgeving van de gemeente via www.peelenmaas.nl > Inwoners >
Actueel > Bekendmakingen > Elektronisch gemeenteblad.
Elektronisch gemeenteblad
Het is de enige officiële bron van de gemeente waaraan rechten kunnen worden ontleend,
wordt wekelijks uitgegeven als pdf-bestand en is te raadplegen op de gemeentelijke website.
Een geprint EGB kunt u inzien in de informatiehoek van het Huis van de Gemeente, bij de
bibliotheken en de gemeenschapshuizen in Peel en Maas.
In dit weekblad wordt in het kort aangegeven welke regels en (bestemmings)plannen aan de
orde zijn.
Kennisgeving ontwerp beschikking tweede fase
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Uitgebreide voorbereidingsprocedure
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Peel en Maas maakt bekend
dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens is
omgevingsvergunning 2de fase te verlenen voor: Kessel, 5995 PD, Dijk 6. Planologisch strijdig
gebruik. Gebruik van de woning als bedrijfswoning. Verzonden: 27 juli 2016.
Kennisgeving ontwerp beschikking
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Uitgebreide voorbereidingsprocedure
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Peel en Maas maakt
bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens
is omgevingsvergunning te verlenen voor: Baarlo, 5991 NE, Op den Bosch perceel sectie N

Aanmelden voor burgernet kan via www.burgernet.nl.

Openingstijden

Maandag:
08.30 uur - 17.00 uur / 17.00 – 19.30 uur
Dinsdag t/m vrijdag: 08.30 uur - 17.00 uur
Zaterdag:
08.30 uur - 12.00 uur

Afspraak maken

Noodzakelijk: voor aanvragen van alle producten van Burgerzaken, voor Vergunning
Toezicht en Handhaving én afspraak op maandagavond en zaterdagochtend voor
Werk, Zorg en Jeugdhulp
Mogelijk: Werk, Zorg en Jeugdhulp overdag.
Via onze website www.peelenmaas.nl maakt u eenvoudig digitaal een afspraak.
Geen internet? Neem dan contact op met ons Klant Contact Centrum 077 - 306 66 66.
Zij helpen u graag!

Fotograaf aanwezig

maandag 08.30 – 12.30 en 16.00 – 19.30 uur donderdag 08.30 – 12.30 en 13.30 – 15.30 uur
dinsdag 08.30 – 12.30 en 13.30 – 15.30 uur vrijdag
08.30 – 12.30 en 13.30 – 17.00 uur
woensdag 08.30 – 12.30 en 13.30 – 17.00 uur zaterdag 08.30 – 12.00 uur

nummer 68. Bouw. Planologisch strijdig gebruik. Plaatsen van een pomphuisje en een inrit.
Verzonden: 27 juli 2016.
Kennisgeving verleende omgevingsvergunning
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Uitgebreide procedure
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Peel en Maas maakt
bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een tijdelijke
omgevingsvergunning voor maximaal 10 jaar heeft verleend voor: Maasbree, 5993 RC,
Lang Hout 4/4a. Bouw, planologisch strijdig gebruik en brandveilig gebruik ten behoeve van het
tijdelijk huisvesten van 20 tijdelijke arbeidskrachten in piekmomenten.
Verzonden op 27-07-2016.
Verkeersbesluiten
De gemeente Peel en Maas heeft de volgende verkeersbesluiten genomen:
1. Instellen van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats op kenteken op De Paast in
Meijel;
2. Instellen van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats op kenteken op De Schepen in
Maasbree;
3. Instellen van twee gereserveerde gehandicaptenparkeerplaatsen op kenteken op het
parkeerterrein aan de Puishof in Panningen.,
De verkeersbesluiten en de daarbij horende stukken liggen van 28 juli tot en met 8 september
2016 gedurende de openingstijden van het Huis van de Gemeente ter inzage bij de publieksbalie.
Kennisgevingen Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en Activiteitenbesluit
milieubeheer
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Peel en Maas maakt bekend dat
de volgende omgevingsvergunningen beperkte milieutoets (Obm) als bedoeld in artikel 2.1 lid
1 onder i Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) zijn verleend. Tevens zijn voor deze
veranderingen meldingen ingediend op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer:
• Grashoek, 5985 PE, Houwenberg 5: het veranderen van de varkenshouderij Mts. TheelenRooijakkers; het emissiepunt van de luchtwasser wijzigt, dieraantallen blijven gelijk.
Verzonden op 18 juli 2016 en ter inzage gelegd op 27 juli 2016.
• Beringe, 5986 NS, Hulsweg 4: voor de verandering van het bedrijf van Maatschap Simons, het
omzetten van een vergunde vleesvarkensstal naar een stal voor rosékalveren.

Huis van de Gemeente
Wilhelminaplein 1
5981 CC Panningen

Postbus 7088
5980 AB Panningen

077 - 306 66 66
info@peelenmaas.nl

www.peelenmaas.nl
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Jaarrekening 2015

College en raad eens: ‘overschot 2015’ naar spaarpot
Peel en Maas heeft 1.85 miljoen euro overgehouden in 2015, en dat geld moet snel de spaarpot
in. Daarover waren raad en college het roerend eens tijdens de behandeling van de Jaarrekening
over 2015. Zonder extra toevoegingen dalen de reserves van de gemeente immers tot onder het
gewenste niveau, en dat willen alle partijen voorkomen
De jaarrekening was het belangrijkste agendapunt van de vergadering van 12 juli (die op 19 juli nog een
kort vervolg kreeg). In het vragenhalfuurtje, het vaste begin van elke raadsvergadering, had het CDA
vragen over de bouw van de tijdelijke woningen in het Ringovenpark in Panningen. De partij wilde onder
meer weten wat portefeuillehouder wethouder Arno Janssen (Lokaal Peel en Maas) ervan vindt dat omwonenden die moeite hebben met het plan, zich niet serieus genomen voelen door de gemeente.
Janssen zei zich niet te herkennen in het geschetste beeld. Hij heeft de bezwaarmakers duidelijk
gemaakt: wat de positie is van de gemeente en van Wonen Limburg. De woningcorporatie heeft als eigenaar van het terrein al jarenlang alle benodigde vergunningen om op die locatie te bouwen.
Jong Nederland Maasbree
Het vervolg van de agenda begon met een voorstel over Jong Nederland Maasbree. Dat wil al enige tijd
de grond achter haar gebouw aan de Breestraat gebruiken als speel- en natuurkampeerterrein.
De voormalige gemeente Maasbree heeft in het verleden de twee omliggende percelen al gekocht om
dit initiatief mogelijk te maken. Omdat het verzoek afwijkt van het geldende bestemmingsplan kan het
college hiervoor echter pas een vergunning afgeven nadat de raad een ‘verklaring van geen bedenkingen’
vaststelt.
Volgens het college wordt door duidelijke regelgeving het terrein groen aangekleed en leidt het niet tot
aantasting van natuurwaarden noch tot overlast voor de omgeving - ook niet voor een nabijgelegen camping. De raad was het daarmee eens, ondanks bedenkingen van enkele omwonenden. Diverse fracties
zeiden erop te vertrouwen dat Jong Nederland goed met de buren in overleg blijft.

kengetallen om die beter te kunnen interpreteren. Bijvoorbeeld: wat zijn de streefcijfers van de gemeente, en hoe doet Peel en Maas het vergeleken met andere gemeenten?
Namens Lokaal Peel en Maas was ook Peter Craenmehr positief over de jaarcijfers, en nog meer over de
‘indrukwekkende lijst van besluiten op hoofdpijndossiers’ in het jaarverslag. Hij memoreerde wel dat
veel mensen nog moeten wennen aan het ‘nieuwe besturen’ door de gemeente, waarbij inwoners geacht
worden zélf met ideeën en initiatieven te komen.
Wethouder Paul Sanders (VVD, Financiën) kwam in zijn reactie terug op het afboeken van grondopbrengst van het LOG-Egchel. Hij herinnerde de raad eraan dat het bestemmingsplan door de raad is vastgesteld voor het LOG inclusief de verruiming van invulling van de kavels. Momenteel diverse gesprekken
lopen met geïnteresseerde partijen. Collega Arno Janssen haakte in op opmerkingen van de VVD over de
te hoge afvalstoffenheffing. Hij verwees naar de jaarrekening, waar staat dat de gemeente de tarieven
voor 2016 van de afvalstoffenheffing al naar beneden heeft bijgesteld. ‘Wij mogen en willen geen geld
verdienen met de afvalstoffenheffing.’
Berap
Tweemaal per jaar neemt de raad een besluit over de tussentijdse begrotingswijzigingen.
Burgemeester en wethouders leggen nu de eerste zogeheten ‘bijstellingsrapportage’ (Berap) aan de
raad voor. Die laat een overschot zien van ruim 33.000 euro.
In de (korte) bespreking van de Berap ging het vooral over een bijraming van zes ton voor aanleggen van
gescheiden afvoerbuizen voor regenwater (afkoppelen) in de Oude Pastoriebuurt in Maasbree.
Dat extra geld heeft weliswaar geen directe invloed op de begroting (het valt onder het Gemeentelijk
Riolerings Plan), de fractie AndersNu stelde het toch ter discussie. Volgens fractievoorzitter Jos Wilms
(tevens bewoner van die buurt) is het namelijk zeer de vraag of die dure ingreep wel nodig is.
Wethouder Arno Janssen vond van wél en zei erbij dat de gemeente momenteel hard werkt aan een
nieuw GRP voor de komende jaren. De meeste andere partijen denken ook dat maatregelen nodig zijn
om méér wateroverlast in de toekomst te voorkomen. Uiteindelijk vond men elkaar in de afspraak dat
de raad na de vakantie de aanpak van wateroverlast en de bijbehorende (hoge) kosten in brede zin zal
bespreken. Daarmee werd de Berap unaniem aangenomen.
Zienswijzen
Aan het eind van de vergadering ging de raad zonder verdere discussie akkoord met drie ‘zienswijzen’.
Dat zijn door een raadswerkgroep opgestelde brieven waarin de raad zijn visie geeft op de jaarrekening
en de begroting van regionale samenwerkingsverbanden waaraan Peel en Maas meedoet. In dit geval
ging het om de Veiligheidsregio Limburg-Noord, het Werkvoorzieningsschap en de samenwerking
Maasveren. Zo schrijft de raad bijvoorbeeld aan de Veiligheidsregio dat de gemeente Peel en Maas zich
zorgen maakt over het krappe budget voor de GGD.

De raad vertrouwt erop dat Jong Nederland in goed overleg blijft met de buren over de uitbreiding
van het terrein.

Jaarstukken
De wet schrijft voor dat het college ieder jaar verantwoording af moet leggen aan de gemeenteraad
over het gevoerde bestuur, door het overlegging van de jaarstukken. Die bestaan uit twee gedeelten:
het jaarverslag (wat is er allemaal gebeurd en bereikt in het voorafgaande kalenderjaar) en de jaarrekening (Wat heeft het gekost).
De jaarrekening sluit met een overschot van 1.86 miljoen euro en is goedgekeurd door de accountant.
Het college stelt nu voor om dat bedrag voor het overgrote deel toe te voegen aan de reserves.
Die dreigen namelijk onder het gewenste niveau te komen.
CDA-woordvoerder Han Coenen was als eerste aan de beurt om namens zijn partij zijn mening te geven.
Ook het CDA is enigszins bezorgd over de uit de jaarstukken gebleken afnemende reserves. Die slinken
enigszins, mede als gevolg van de negatief bijgestelde grondexploitatie van o.m. LOG-Egchel.
Namens de VVD zei Teun Heldens vooral blij te zijn met het positieve eindresultaat, ook al is dat mede
door de Essent-verkoopopbrengst van 1,2 miljoen. Ook vond hij het positief dat de gemeente de invoering van de ‘drie decentralisaties’ (jeugdzorg, werk en inkomen, langdurige zorg aan zieken en ouderen)
financieel behoorlijk heeft overleefd. Hij plaatste wel nadrukkelijk een kanttekening bij de hoger dan
begrote opbrengst van de OZB en de afvalstoffenheffing, geld dat door de inwoners wordt opgebracht.
Dat zorgt voor een te grote lastendruk voor de burger, vindt de VVD. ‘Genoeg is genoeg.’
Ton Hanssen gaf in zijn bijdrage het college complimenten met een ‘solide jaarrekening na toch een
moeilijk jaar, met de drie decentralisaties.’ Hij wilde wel meer informatie bij de opgevoerde financiële

Na de vaststelling van de jaarrekening luidde de raad het vakantiereces in met een verkoelend ijsje.

Huis van de Gemeente
Wilhelminaplein 1
5981 CC Panningen

Postbus 7088
5980 AB Panningen
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Begeleidingsdienst Helden en Panningen

Met een vrijwilligster naar de arts
Al vijf jaar zetten drie dames uit Helden en Panningen zich in voor ouderen uit de omgeving met hun begeleidingsdienst. “Ouderen die niet alleen naar de huisarts of het ziekenhuis willen gaan of slechthorend zijn en graag
een extra paar oren bij zich willen hebben, kunnen ons bellen”, vertelt begeleidster Nelly Nieskens-Stammen (70).

ouderen kunnen oproepen wanneer ze
naar de huisarts of het ziekenhuis
moeten. Dan hebben ze niet alleen
gezelschap onderweg, maar ook een
extra paar oren wanneer de arts iets
uitlegt. Eenmaal thuis kunnen wij het
dan nog een keer uitleggen als het
nodig is.” In een tijd waarin de
gemeente veel zorg moet regelen en
langer thuis blijven wonen onder
ouderen wordt gestimuleerd, is een
dienst als deze volgens Nelly enorm
belangrijk.

Geheel vrijwillig

Nelly Nieskens-Stammen, Rikie van den Berg-Welten en Jacqueline Bruijnen-Luijten
De Panningse Nelly werkte
jarenlang op de verpleegafdeling van
verzorgingstehuis De Kreppel in
Heythuysen. Daar merkte ze dat
patiënten, vaak ouderen, behoefte aan
meer begeleiding hadden. “Toen is het

concept van de begeleidingsdienst
ontstaan”, vertelt Nelly. De dienst is
bedoeld voor mensen uit Helden of
Panningen die 65 jaar of ouder zijn en
niet alleen naar hun afspraak bij de
huisarts of in het ziekenhuis willen of

kunnen. “Hun familie woont te ver
weg om mee te gaan, kan niet mee
vanwege werk of de oudere ziet of
loopt slecht”, legt Nelly uit.
“Zo hebben we het idee van een klein
groepje vrijwilligers bedacht, die

Het project werd goedgekeurd door
het College van B&W en is onderdeel
van het gemeente-initiatief Leven
in het dorp WWZ. Daarbij krijgen ze
financiële ondersteuning via de Wet
maatschappelijke ondersteuning
(Wmo). “We verdienen er niets aan”,
aldus Nelly. “We doen het geheel
vrijwillig. Mensen kunnen doordeweeks
in de ochtend bellen om afspraken te
maken. Als we meekunnen, plannen
we een begeleiding. Alleen het vervoer
moet de hulpvrager dan nog zelf
regelen.” Inmiddels telt het team van
Begeleidingsdienst Helden Panningen
drie leden. De Heldense Rikie van
den Berg-Welten (63) en Jacqueline
Bruijnen-Luijten (69) zetten zich samen
met Nelly in voor de ouderen uit
Helden en Panningen. Rikie gaat, net
als Nelly, mee als begeleider. Jacqueline
werkt voornamelijk achter de schermen
als telefoniste en penningmeester.
“Ik ben overal van op de hoogte, maar
ben nog niet met een oudere mee
geweest. Van ons drieën sta ik er iets
verder vanaf”, aldus Jacqueline.

Vorig jaar hadden we
84 afspraken
Nelly en Rikie gaan mee naar
kleine, poliklinische ingrepen, maar

worden ook meegevraagd naar
chemo- of bestralingstherapie,
wanneer er scans of hartfilmpjes
gemaakt worden of herhaalconsulten
plaatsvinden. “Vorig jaar hebben we
ongeveer 84 begeleidingen gehad,
waaronder diverse afspraken bij
een specialist in het ziekenhuis”,
aldus Nelly. Dat was voor de dames
een uitschieter, vergeleken met de
enkele tientallen in voorgaande
jaren. “Er waren vorig jaar een
aantal mensen die bestralingen of
chemotherapie kregen. Die vinden
vaak een paar weken lang, elke dag
plaats en ook dan gaan we met ze
mee. Dan kom je wel aan ruim tachtig
afspraken. Nelly en ik verdelen het
‘werk’ dan een beetje, want dat is
enorm intensief”, aldus Rikie.

Je maakt toch soms
intieme dingen mee
De ouderen die gebruik maken
van de begeleidingsdienst voelen zich
al snel heel vertrouwd met de dames,
ervaren ze. “Het zijn toch hele intieme
dingen die je soms meemaakt”, aldus
Nelly. “We helpen bijvoorbeeld met
uit- en aankleden en ze vertellen vaak
over de zorg die ze krijgen. Daar gaan
we heel discreet en vertrouwelijk mee
om.” Wanneer de dames opvangen dat
een oudere bijvoorbeeld meer thuiszorg
zou willen ontvangen, dan doen ze
daar wel iets mee. Nelly: “In dat geval
geven we advies en verwijzen we
hen door naar de instantie waar ze
zich kunnen melden. Maar we praten
ook gewoon over koetjes en kalfjes.
Gelukkig kunnen we het heel goed
vinden met elkaar. Het schept toch een
band.”
De Begeleidingsdienst Helden
Panningen is op werkdagen bereikbaar
van 09.00 tot 12.00 uur via
06 34 99 15 29.

Workshop biljarten in
Panningen
Huldigingsconcert Harmonie
Eendracht

Harmonie Eendracht Meijel vierde zondag 17 juli het huldigingsconcert. Tijdens deze muzikale
ochtend werden de muzikanten van het jaar en de vrijwilliger van het jaar gekozen. Vince Vriens kwam
uit de bus als jeugdmuzikant van het jaar, Arno van der Elsen werd benoemd tot muzikant van het jaar
en Jolijn Steeghs kreeg de eer tot vrijwilliger van het jaar te worden gekozen. Ook was er aandacht voor
erelid Henk Adams en de talloze gouden bruidsparen en afvaardigingen van verenigingen. Zij kregen
een Mééls Zunke uit handen van Moniek Koopmans.

VOOR SFEER IN HUIS

Wij geven advies bij u thuis
• gordijnen
• binnenzonwering
• vloerbedekking

Er zijn ervaren biljarters bij de
workshop die de belangstellenden
uitleggen hoe het spel gespeeld wordt.
“Er wordt bijvoorbeeld uitgelegd hoe
de keu op een juiste manier wordt
vastgehouden, welke technieken er zijn
en op welk moment die toegepast
moeten worden”, laat de organisatie
weten. “Bij voldoende belangstelling
willen we daarna beginnen met een

Kringloop en
woningontruiming

Bel vrijblijvend
voor een afspraak
Hanny Derks
Tel. 077 – 477 33 75

www.hadecollection.nl

J.F. Kennedylaan 211 – Panningen – 0475 440568

starterscursus. De details daarover
worden later in overleg vastgesteld.”
De workshop op zaterdag
30 juli wordt gehouden in het
activiteitencentrum van Vorkmeer
aan de Kerkstraat in Panningen en
duurt van 10.00 uur tot ongeveer
12.30 uur. Aanmelden kan door te
bellen met Frans van der Velden op
077 307 45 56.
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Hadé Collection

De biljartclub van KBO Panningen houdt op zaterdag 30 juli een
workshop voor beginnende biljarters. De bijeenkomst is speciaal voor
beginners die kennis willen maken met het biljartspel.
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• (zwem)vijvers en waterpartijen
• tuinaanleg en -onderhoud
• tuinontwerp en sierbestrating
• speciaalzaak voor tuin en vijver
Baarloseweg 20 • 5988 NM Helden
077-3071962 • www.tuinhelden.nl
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Negentiende editie

Centrum Meijel weer in teken
van Jaarmarkt
De Jaarmarkt Meijel staat vrijdag 29 juli weer op het programma. Harmonie Eendracht Meijel organiseert voor de
negentiende keer de markt die door het hele centrum van Meijel loopt. Dus ook door de Dorpsstraat over het
volledig aangepaste Raadhuisplein. “Het was wat anders plannen met de veranderingen, maar dat heb je als
organisatie graag over om het evenement te laten slagen”, vertelt voorzitster Anget Mestrom.

verenigingen 15
Dörper Schieten in Helden
Het Koninklijke Schuttersgilde St. Lambertus Helden organiseert ook
dit jaar weer het Dörper Schieten. Dit jaar vindt het schietevenement op
zondag 31 juli plaats.
Zowel jong als oud kunnen aan
het Dörper schieten deelnemen.
De jeugd tot en met vijftien jaar mag
schieten met de luchtbuks, vanaf
zestien jaar mogen deelnemers
schieten met de zware buks. Er wordt
in drietallen en individueel geschoten.

Het beste drietal krijgt de Dörper Um
uitgereikt en ook de individuele
winnaar gaat met een prijs naar huis.
Het Dörper Schieten vindt plaats
op het schuttersterrein van de schutterij aan de Hazenakkerweg in Helden
en het begint om 14.30 uur.

Böhmische Klänge bij
Muziek onder de Toren
Dirigent Theo Verhaegh is het ook dit jaar gelukt om samen met de
Stichting Bevordering Blaasmuziek (SBB) muzikanten uit de regio deel te
laten nemen aan Muziek onder de Toren. Dit muziekevenement in
Panningen vindt zaterdag 30 juli plaats.
De 79-jarige dirigent heeft een
programma met blaasmuziek
samengesteld met muziek van onder
andere de componisten Ernst Mosch
en Freek Mestrini. De zang wordt door

Cor en Brigit uitgevoerd.
Het concert van Böhmische Klänge
vindt plaats op het Raadhuisplein in
Panningen. Het begint om 13.00 uur
en duurt tot 16.30 uur.

EHBO-cursus in Meijel
In Meijel start op dinsdag 20 september wederom een EHBO-cursus,
die gegeven wordt door EHBO-vereniging Meijel. Na afronding ontvangen
de cursisten een officieel EHBO-diploma.

In 2015 beleefde de Jaarmarkt een zonnige editie
De vernieuwingen aan het plein
zijn zelfs goed voor de markt, denkt
Anget. “Het is absoluut gezelliger nu
sinds de aanpassingen.” De Jaarmarkt
loopt van Café Parties de ene kant op
naar Café De Vangrail en de andere
kant tot het einde van de Schoolstraat.
Ook zijn er nog marktkramen op de Jan
Truijenstraat, voorbij het voormalig
gemeentehuis. Zo ontstaat een parcours
van 1,5 kilometer.

‘Zetten in op negen
duizend bezoekers’
Het weer speelt een grote rol in
het aantal bezoekers dat afkomt op het
evenement, weet Anget. “Twee jaar
geleden was er dreiging van regen en
dat heeft voor wat minder bezoekers
gezorgd”, vertelt ze. In 2014 waren er

volgens de website van de Jaarmarkt
6.500 bezoekers. Vorig jaar telde de
organisatie negenduizend belangstellenden. “De weersvoorspelling is nu
nog onvoldoende betrouwbaar, dus we
gaan uit van een vergelijkbaar bezoekersaantal als vorig jaar”, vertelt Anget.
“Daar zetten we op in.”
Naast de ongeveer tweehonderdvijftig marktkraampjes houden
ook de Meijelse winkeliers de deuren
open tijdens de Jaarmarkt. Veel van
de cafés bieden live muziek aan en
het Alexanderplein wordt omgetoverd tot attractieplein voor kinderen.
“Daar komen toestellen te staan en er
zijn spellen beschikbaar voor de jongste
jeugd”, vertelt Anget. “De kerktoren is
overigens ook geopend voor belangstellenden. Van daaruit heb je een prachtig
uitzicht over Meijel en omstreken. Ook

is Peel- en Dorpsmuseum Truijenhof
geopend”, vertelt de voorzitster.
“Extra speciaal is dat we als organisatie dit jaar intensief samenwerken
met gemeenschapshuis D’n Binger”,
vervolgt Anget. “Vrijdag is tevens de
laatste dag van de Fietsvierdaagse
en met de samenwerking met het
gemeenschapshuis willen we ervoor
zorgen dat het terras uitnodigend is
voor de deelnemers aan de vierdaagse
en dat ze ook een rondje lopen over de
markt. We maken het terras levendiger
en attractiever zodat de mensen blijven
hangen.”
De Jaarmarkt in Meijel vindt plaats
op vrijdag 29 juli en begint om 16.00
uur. De kraampjes sluiten om 22.30 uur.
“Het feest bij de horecagelegenheden
zal nog wel iets langer duren”, laat
Anget weten.

Tijdens de cursus komen zaken als
reanimeren, shock en botbreuken aan
bod. Ook de kleinere ongelukken in
en om het huis worden behandeld,
zoals letsels bij kinderen of bij

ouderen. De cursus start op dinsdag
20 september en wordt vóór het eind
van het jaar afgerond.
Kijk voor meer informatie op
www.ehbomeijel.nl

Tennistoernooi
Grootveld Panningen
Het jaarlijkse Auto Arena Grootveldtoernooi vindt op maandag 22 augustus tot en met zondag 28 augustus plaats in Panningen. Dit jaar is het de
dertigste keer dat Tennisvereniging Grootveld het zomertoernooi organiseert.
Traditiegetrouw worden er
uitsluitend dubbels gespeeld, met dit
jaar de categorieën vier tot en met
acht. Iedereen die meedoet kan zich
inschrijven in de leeftijdscategorieën

17+ en 50+. Daarnaast vindt er op
vrijdagavond 26 augustus een feest
plaats. Opgeven voor het toernooi kan
nog tot en met zaterdag 6 augustus
via www.toernooi.nl

Senioren Biljart
kampioenschap Baarlo
Biljartvereniging Baarlo houdt van maandag 1, dinsdag 2 en donderdagmiddag 4 augustus haar jaarlijkse Senioren Biljartkampioenschap.
Omdat er wordt gespeeld met een
persoonlijk gemiddelde, heeft iedere
speler gelijke kansen om een partij te
winnen. Zowel ervaren biljarters als
nieuwelingen kunnen aan het toernooi deelnemen. Het toernooi wordt
gespeeld in café Centraal aan de Markt

en in KBO-gemeenschapshuis ’t Paedje
bij verzorgingstehuis Ter Borcht in
Baarlo. De finale op 1 september wordt
gespeeld in Café Centraal. Neem voor
meer informatie en opgave contact op
met Ger of Lenie van café Centraal door
te bellen naar 077 850 95 53.

Jeu de Boulestoernooi Baarlo

RKMSV vriendinnendag

Door: Jeu de Boulesclub JdBc Baarlo
De Jeu de Boulesclub Baarlo en de zustervereniging van de KBO speelden woensdag 20 juli tegen elkaar in een
onderling toernooi. Het onderling toernooi werd voor de achtste keer gehouden.

De speelsters van de twee vrouwenteams van RKMSV, de voetbalvereniging uit Meijel, houden op maandag 29 augustus een spellenmiddag bij
buitenschoolse opvang SamSam. Via deze weg wil de vereniging meisjes
vanaf 5 jaar en tot en met groep 8 kennis laten maken met het voetbalspel.

In totaal namen er 48 spelers
deel aan het toernooi, waarvan 20
van de KBO. Er werd op elf banen
gespeeld. Toernooileider Piet Derks
maakte na drie partijen de stand op.
Als beste vier spelers, met drie

gewonnen partijen, kwamen Cis
Janssen en Frits Wilms en Jo
Rooyakkers met Wiel van Lier naar
voren. De twee duo’s speelden de
finalepartij, waaruit Cis en Frits na
veertien beurten de winnaars bleken.

Ze wonnen met 13-8.
Voorzitter Tiny Vennix van de
ouderenvereniging KBO gaf daarna nog
een dankwoord aan de organisatie van
het toernooi. Daarna werden de prijzen
uitgereikt.

Het spellenparcours dat uitgezet
wordt, bestaat voornamelijk uit
oefeningen met een bal, behendigheidsspellen en teamspellen. Iedereen

mag een vriendin meenemen. Zij hoeft
niet ingeschreven te zijn bij SamSam.
Opgeven kan door een mail te sturen
naar vrouwenvoetbal@rkmsv.nl
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Derde editie hindernisparcours
Atletiek Helden op
training in Landgraaf Ook in 2017 BaarloStormt
Door: Wiel van Lier, Atletiek Helden
Manuela Geurts en Hellen Verheijen startten onlangs met trainen voor
de marathon van Eindhoven. Onder begeleiding van Ine Jacobs en met een
speciaal trainingsschema stond vrijdag 22 juli de eerste tien kilometerwedstrijd op het programma, de Meander Mondo Verde Loop in Landgraaf.
De Meander Mondo Verde Loop is
een licht hellend parcours door de
wereldtuinen van Mondo Verde.
Rian Vercoulen uit Meijel ging ook mee
om haar persoonlijk record te verbeteren. Ondanks het pittige parcours met
veel bochten heeft iedereen goed
gelopen. Zelfs zo goed dat drie dames
bloemen mochten ontvangen op het
podium, naast het persoonlijk record
voor Rian. De tijd en hartslag lagen in
de lijn van verwachtingen van de

Stormloop-liefhebbers kunnen op zaterdag 17 juni 2017 weer meedoen met BaarloStormt. Volksfeesten Baarlo
en VenloStormt slaan de handen namelijk wederom ineen voor de derde editie van de stormloop.
Op maandag 1 augustus gaan de inschrijvingen open.

trainers. Uiteindelijk liep Rian Vercoulen
een tijd van 1 uur, 11 minuten en
47 seconden, Manuela Geurts werd
tweede met een tijd van 52 minuten,
Hellen Verheijen werd eerste met een
tijd van 54 minuten en 57 seconden,
net als Ine Jacobs met een tijd van
56 minuten en 2 seconden.
De Atletiek Helden-leden gaan
nu weer een aantal weken trainen,
om vervolgens door naar de volgende
tien kilometerwedstrijd te gaan.

Eerste plek voor
De Maasruiters Kessel
Emma Kessels van rijvereniging en ponyclub De Maasruiters uit Kessel
heeft op zondag 24 juli de eerste plek gehaald tijdens een Bixie-wedstrijd
in Melderslo.
In de klasse springen Bixie A,
de moeilijkere klasse, wist Emma
samen met haar pony Blossom de
overwinning te behalen. Kinderen
in de leeftijd van zes tot en met

dertien jaar kunnen door middel
van Bixie-wedstrijden kennismaken
met wedstrijden rijden in de
categorieën dressuur, mennen en
springen.

Net als vorig jaar start het
programma met MiniStormt.
Dit begint om 15.00 uur en wordt
speciaal georganiseerd voor de jonge
stormlopers. Later op de dag mogen

jongeren en volwassenen de baan
trotseren. Voor de derde editie belooft
de organisatie meer modder en nieuwe
hindernissen. Er zijn ook onderdelen
van de vorige editie die gewoon

blijven, zoals de glijbanen en de
moddersloot. Het parcours is verspreid
over de kasteelweide, het parkbos en
de Kwistbeek. Inschrijven kan via
www.baarlostormt.nl (foto: Ted Boots)

Samen is gezelliger
Dorpsdagvoorziening de Vlashof in Grashoek
De dorpsdagvoorziening de Vlashof is opgericht in 2005 en heeft zijn plekje
in het dorp goed verankerd. We staan dan ook midden in de maatschappij. We
willen de mensen die gebruik maken van de Vlashof graag laten delen in de
vele mogelijkheden die er zijn.
Heerlijk begin van de dag met koffie en koek
We zijn op dinsdag en donderdag van 10.00 uur tot 16.00 uur en op vrijdag van
10.00 uur tot 13.00 uur geopend. Natuurlijk beginnen we de dag met koffie en
een koekje (of vaak vlaai als er iemand jarig is). Daarna wordt er samen met de
vrijwilligers overlegd hoe de ochtend en/of middag wordt ingevuld. Er is een tuin
waar een groot aantal mensen graag naartoe gaat om te werken of gewoon te
genieten van de mooie bloemen en de groenten die er verbouwd worden. Deze
groenten worden door de koks op een heerlijke manier bereid om vervolgens rond
12.00 uur op tafel gezet te worden. Heel belangrijk is wat de mensen graag willen
doen: iets actiefs, tuinieren, houtbewerking, toneel spelen, of gewoon rustig een
stukje wandelen, schilderen of kaarten. Voor ieder wat wils.
Uitstapjes maken
De wereld om ons heen is de moeite waard om te ontdekken… zo gaan we naar
de film, naar bedrijven in de omgeving of we gaan bij vrijwilligers thuis gezellig in
de tuin genieten van de bloemen, de dieren of soms een theatervoorstelling. Ook
hebben we een bezoek gebracht aan de Moskee in Panningen, de uitleg van zeer
hartelijke en gedreven mensen heeft diepe indruk op ons gemaakt. Ongeveer om
het jaar maken we een groter uitstapje zoals naar de Efteling en het Openlucht
museum. En wie weet waar we het volgend jaar naartoe gaan? Dat beslissen we
met z’n allen!

Kom gerust een kijkje nemen!
Er gebeurt zoveel in de Vlashof dat we dit niet allemaal zo kunnen uitleggen. De
enige manier om dit te ontdekken, is er zelf te komen kijken en te ervaren dat
het niet alleen gezellig is… maar dat het je prikkelt en stimuleert.
In de andere dorpen van Peel en Maas zijn ook dorpsdagvoorzieningen. Via
www.peelenmaas.nl/Vele_handen vindt u de contactgegevens.
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Dit is mijn club
4/8

VC Kessel

Peel en Maas kent een bloeiend verenigingsleven. Daar zitten ook talloze sportclubs bij. Van beugelen tot
volleyballen, alle takken van sport zijn vertegenwoordigd. Tijdens de zomerstop blikt HALLO Peel en Maas terug
op het afgelopen seizoen en wordt er een blik geworpen op de toekomst. Deze week laten we twee heren en
een dame van volleybalvereniging VC Kessel aan het woord.

Toen in 1970 de gymzaal in
Kessel klaar was voor gebruik,
besloot de Kesselse judoclub een
sportvereniging op te richten.
Zowel voor judo en gymnastiek als
volleybal. De volleybalafdeling ging
echter al gauw zelfstandig verder
onder de naam volleybalclub

VC Kessel. De eerste jaren ging het de
club niet voor de wind, met maar twee
herenteams en één damesteam. Pas in
1976 ging het de goede kant op. Er werd
onder andere een jeugdclub opgericht,
waardoor het aantal leden naar meer
dan 150 steeg. Nu, veertig jaar later,
omschrijven bestuurslid PR Vester

Peeters (40), jeugdtrainster en interimvoorzitster Henriëtte van Schaffelaar (56)
en dames 1-trainer/coach Nico Maessen
(49) de club als hecht en levendig.

Visvijver aan talent
“Het is een breed georiënteerde
club in een relatief klein dorp”, aldus

Nico. Het komende seizoen is de
uit Heythuysen afkomstige, maar in
Kessel geïntegreerde, coach voor het
vijfde jaar op rij trainer van het eerste
damesteam. “Ook al kom ik zelf niet
uit Kessel, ik kan beamen dat het een
hechte club is. Toen ik hier begon als
coach zeiden veel mensen uit mijn
omgeving al tegen me dat Kessel een
ontzettend leuke club had. En dat is wel
gebleken.” De club doet ook haar best
om betrokken te blijven bij het dorp,
aldus Henriëtte. “We geven regelmatig
volleybalgymlessen, we doen mee
met de koningsspelen en Padexpress
(een programma met buitenschoolse
activiteiten, red.) en organiseren
zogenaamde vriendjestrainingen
om wat meer jeugd aan te trekken.
Zo proberen we in de picture te blijven
en iets positiefs aan het dorp bij te
dragen.” Waar VC Kessel ook trots op
mag zijn volgens Nico en Henriëtte,
is het feit dat de club een grote
visvijver aan talentvolle jeugdspeelsters
heeft. “Ze zijn heel erg betrokken
bij de club, doen enorm hun best en
gaan regelmatig naar wedstrijden
van de dames 1 kijken”, aldus Nico.
Zijn damesteam geeft daarbij ook
training aan de jeugd. “En die jonge
meiden vinden dat subliem”, vertelt
Henriëtte.

Echt Kessels
De club moet het komend seizoen
echter zonder herenteam doen. Het eerste herenteam won afgelopen seizoen
de regiobeker, maar kreeg geen volle-

dig team meer bij elkaar om nog een
seizoen te spelen. “Ze hebben het
wel erg goed gedaan de afgelopen
seizoenen. Zeker gezien de beperkte
middelen die ze hadden, hebben
ze het hoogste regionale niveau
gehaald”, aldus Henriëtte. “Er is geen
visvijver meer voor de heren, zoals
dat bij de dames wel nog is. Dat is
jammer, maar het is een landelijke
trend. We zijn heus niet de enige
club waar minder heren bij spelen.”
Nico kan zich daar wel in vinden:
“Volleybal is langzaamaan een beetje
een vrouwensport aan het worden.” Vester vestigt zijn hoop op de
komende Olympische Spelen. “Als de
Nederlandse beachvolleybalheren
het daar weer goed gaan doen, kan
dat de interesse voor het herenvolleybal misschien aanwakkeren.”
De club mag er volgens de heren en
dame trots op zijn dat het nog een
echte Kesselse club is. “Grotere clubs
hebben vaak leden uit andere
dorpen. Onze basis bestaat echt nog
uit spelers uit het eigen dorp en zijn
door de club opgeleid. Dat is onze
kracht.” Nico kan zich daarin vinden:
“Ik durf nu al te zeggen dat mijn
periode in Kessel de beste gaat zijn
van mijn tijd als coach, als ik kijk naar
de prestaties van de dames bijvoorbeeld. Maar de hele club mag trots
zijn. VC Kessel mag in haar handjes
knijpen met zulke goede leden en
vrijwilligers. En ik mag blij zijn dat ik
bij zo’n fantastische club betrokken
ben.”

Schutterijen in actie
in Kessel
Door: schutterijen Beringe en Panningen-Egchel
Schutterij Sint Hubertus Kessel hield op zondag 24 juli het derde en laatste Bondsfeest van dit jaar.
Aanwezig waren onder andere schutterij Sint Hubertus uit Beringe en schutterij Sint Leonardus Panningen-Egchel.
Sint Hubertus Beringe haalde bij
de optocht en nevenwedstrijden de
eerste plek bij mooiste geheel, de
tweede plaats bij beste houding, de
eerste plek bij beste defilé, Peter werd
tweede bij beste commandant, Ben
werd tweede als beste bordjesdrager,
Mart werd tweede bij beste
vaandeldrager, Paul en Anne werden
tweede bij mooiste koningspaar, Anne
werd derde bij mooiste koningin en
marketentster Gerdy, Helen en Rita

behaalden de eerste plek.
Sint Hubertus uit PanningenEgchel werd bij de optocht tweede
bij mooiste geheel, derde bij beste
defilé en derde bij beste houding.
Bordjesdrager Timo werd derde en
de vaandeldrager en commandant
werden ieder eerste. Koningspaar
Peter en Leonie werden eerste bij
mooiste koningspaar en Leonie werd
tevens mooiste koningin.
Bij het schieten haalde het A-zestal

van Sint Hubertus Beringe 36 punten,
het B-zestal 35 punten, het C-zestal
35 punten en het D-zestal 34 punten.
Na het kavelen werd het A-zestal vijfde,
het B-zestal tweede, het C-zestal derde
en het D-zestal tweede. Daarmee
won de schutterij de dagprijs bij het
schieten. Het A-zestal van PanningenEgchel haalde 34 punten, het B-zestal
werd tweede en het C-zestal wist
in hun categorie te winnen met
36 punten.

Jumping Peel en Maas
in Kessel
Het paardensportevenement Jumping Peel en Maas vindt dit jaar weer plaats op de terreinen van Stal Hendrix in
Kessel. Het evenement vindt van woensdag 27 tot en met zaterdag 30 juli plaats.
Aan dit nationale springconcours,
dat voor de achtste keer wordt
gehouden, nemen elk jaar diverse
ruiters en amazones uit binnen- en
buitenland deel. De deelnemers aan de
jonge paarden rubrieken komen zich

tijdens Jumping Peel en Maas voor
bereiden op de aankomende Isah Cup.
Op donderdag 28 juli vindt het
Kampioenschap van Jumping Peel
en Maas plaats in groepenformatie,
vrijdag 29 juli wordt het Master

springen gereden en zaterdag 30 juli
wordt het evenement afgesloten
met de Grote Prijs. Daarnaast mogen
de jeugdruiters in actie komen in
de ponyrubrieken op vrijdag- en
zaterdagmiddag.

Danny Flipsen koning
HSV De Noordervaart
Door: hengelsportvereniging De Noordervaart
Danny Flipsen is zondag 24 juli uitgeroepen tot Koning van HSV
De Noordervaart uit Meijel. Hij bleek na twee wedstrijden de meeste
kilo’s te hebben gevangen. Hij wist in totaal 5.640 gram binnen te
hengelen.
De vangsten waren niet al te best bij
de wedstrijd op zondag. Met 705 gram
was al een prijs te winnen. Charlie van
Rhee wist met twee bonusvissen de
tweede Koningswedstrijd te winnen met
een gewicht van 4.445 gram. Tweede
werd Hay van Oyen met 2.925 gram,
derde Danny Flipsen met 2.215 gram.

Nadat de eerste Konings
wedstrijd erbij was gepakt, bleek dat
Danny Flipsen met 5.640 gram de
nieuwe Koning was geworden van
HSV De Noordervaart. Tweede werd
Peter Kirkels met 5.150 gram en op
de derde plaats eindigde Charlie van
Rhee met 4.585 gram.
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ACTIEWEKEN BIJ NUVA
BIJ AANKOOP VAN
5 ATAG APPARATEN,
EEN ATAG
VAATWASSER
CADEAU!*
AFZUIGKAP,
met vier snelheden,
geluidsarm, afzuigcapaciteit 679M3 en
LED verlichting.

OVEN MET
MAGNETRON,
met hetelucht, boven
en onderwarmte
en grillfuntie, inhoud
51 liter.

5- PITS
GASKOOKPLAAT,
met Supervario-wokbrander.
Door grote branderafstand
meer ruimte voor pannen
en easy-clean coating.

KOELKAST,
energielabel A+,
vier luxe plateaus in
hoogte verstelbaar
voorzien van LED.

VAATWASSER,
vijf programma’s
en start uitstel.
Energielabel A+, laag
energieverbruik en
geluidsniveau.

TOPDEAL

HOOGGLANZENDE
KEUKEN

5.998,-

JOUW SMAAK
VOOR ELK BUDGET

Incl. Granieten werkblad en achterwand,
5 luxe ATAG apparaten en eenhendelmengkraan vol RVS.
Leverbaar in 12 hoogglans
kleuren.

Bezoek nu een van onze vijf
inspirerende keukenshowrooms.
DEURNE

SOMEREN-EIND

STATIONSSTRAAT 67
T0493 441111

BOERENKAMPLAAN 143
T0493 441111

Wij zijn ook gevestigd in:
BERGEIJK

HEERLEN

TILBURG

W W W.NU VA K EUK ENS.NL

* Bij aankoop van een keuken. Vraag naar de voorwaarden in de showroom.
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15 VRAGEN

Zondagmiddag half twee. Een vader loopt met zijn dochtertje naar de
voordeur van zijn huis. Mag ik een paar minuutjes van uw tijd? Deze week in
‘Geplukt’ Mark van de Pas uit Melderslo.

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Cheyenne Vaes
15 jaar
Meijel
Het Bouwens

Als je een feestje zou geven (wat
voor een dan ook): wat voor feestje
zou het dan zijn en ter gelegenheid
waarvan?
Ik zou een feestje geven waar alleen
maar zieke kinderen of kinderen
met een beperking mogen komen.
Vaak hebben deze kinderen de kans
niet om iets leuks te doen, maar op
deze manier kunnen zij ook lol hebben
en even vergeten dat ze ziek zijn.
Als je zou kunnen leren om alles te
doen, wat zou je dan kiezen?
Ik zou graag de muziekbusiness in
willen later. Dit is al mijn droom sinds

dat ik twee jaar oud ben. Je kunt er
niet echt voor leren, maar je moet er
heel hard voor werken en veel talent
hebben. Zingen is mijn grootste passie
en ik geloof dat ik de top kan bereiken.
Hoe zie jij jouw toekomst?
Ik wil later eerst gaan studeren om
paraveterinair dierenartsassistente te
kunnen worden. Als dit mij gelukt is,
dan wil ik mijn andere droom achterna
gaan jagen: beroemd worden. Ik wil
niet opscheppen, maar ik heb het
gevoel dat mij dit wel gaat lukken.
Als ik iets wil bereiken, dan ga ik er
ook écht voor.
Wat is het belangrijkste advies dat je
ooit hebt gekregen?
Blijf jezelf, blijf vrolijk en geef nooit
op. Met dit advies kom je heel ver
in je leven. Ik heb het niet alleen

aan
Cheyenne Vaes

meegekregen, maar ik heb het zelf
ook ervaren. Ik ben anders dan andere
kinderen, dat ben ik altijd geweest,
maar wat andere mensen ook van mij
denken, ik zal altijd mezelf blijven.
Wat is het minst leuke vak op
school?
Het minst leuke vak vind ik gym.
Ik ben nooit heel goed geweest in
gym. Dingen als rennen liggen mij
gewoon niet, terwijl ik daarentegen
wel goed kan turnen. Toch heb ik het
nooit leuk gevonden om te doen.
Waar mag je jou ’s ochtends voor
wakker maken?
Je mag mij ’s ochtends wel wakker
maken met het nieuws dat je mij
beroemd kan maken. Met dat nieuws
zou ik meteen vrolijk opstaan.
Als je een dag van je leven alles

Metalwire B.V. heeft zich gespecialiseerd
in de verkoop van industriële draad in
de meest brede zin van het woord.
Inmiddels is het bedrijf uitgegroeid
tot een moderne organisatie met een
gunstig gelegen logistiek centrum.

Wij zijn per direct op zoek naar:

Vrachtwagenchauffeur CE
Wat verwachten wij van jou:
• CE Rijbewijs
• Code 95 klaar
• Digitale pas

• Ervaring met (stuur-as) trailer
• Bereidheid tot incidenteel overnachten

Wat bieden wij:
Naast een goed salaris kom je te werken bij een stabiele onderneming
met goede toekomstperspectieven. In eerste instantie krijg je een
tijdelijk contract voor de duur van één jaar. De intentie is om op termijn
een vast dienstverband aan te bieden.
U kunt bij voorkeur solliciteren via mail: sollicitatie@metalwire.com
t.a.v. Peter Janssen, Expeditiestraat 11, 5961 PX Horst
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mocht doen en geld speelt geen rol,
wat zou je dan doen?
Ik zou ervoor zorgen dat ik beroemd
word, eigen liedjes uit mag brengen
en heel veel optredens mag doen.
Daarnaast zou ik gebruik maken van
mijn roem, maar niet op een slechte
manier. Ik zou namelijk zieke en arme
mensen helpen en iets doen aan de
milieuvervuiling op deze wereld. Ik zou
mensen duidelijk willen maken dat we
onze wereld op het moment aan het
verwoesten zijn.
Op wie lijk je het meest? Op je
moeder of je vader?
Ik lijk zowel qua innerlijk als qua
uiterlijk het meest op mijn moeder.
Ik houd zowel van mijn moeder als van
mijn vader, maar met mijn moeder heb
ik een sterkere band.
Met wie zou jij een week willen
ruilen van leven?
Ik zou met niemand willen ruilen,
ik ben hoe ik ben en ik zou niets
anders willen. Het zou wel geweldig
zijn om een keer het leven van Adele
mee te maken, maar het liefst blijf ik
gewoon mezelf.
Wat is de mooiste plek op aarde?
Overal waar natuur is die niet
aangetast is door mensen. Dat vind ik
het mooiste. Natuur is het mooiste dat
er bestaat en het is fascinerend om te
zien hoe elk wezen anders is. Mensen
zouden vaker moeten realiseren dat
natuur magie is en dat wij daar vanaf
moeten blijven.
In welke bestaande film had je zelf
willen spelen?
Ik vind elke film die ik heb gezien
uniek op zijn eigen manier. Ik zou elke
rol en elk karakter dat er bestaat wel
willen spelen, ook al zou ik een boom
moeten spelen. Ik zou namelijk graag
willen ontdekken en leren en dat kan
bij elke rol.
Wat zou je ooit nog eens willen
doen?
Ik heb veel fantastische dingen in mijn
leven mogen doen, maar het mooiste
blijft toch wel optreden. Ik doe dit als
sinds mijn vijfde en ik zou het ook voor
altijd willen blijven doen. Ik zou voor
geen goud willen stoppen, het podium
is de plek waar ik thuishoor.
Wat is je favoriete indoor/outdoor
activiteit?
Bezig zijn met muziek of creatief
zijn, hierdoor blijf ik leren. Ik houd
ervan om te leren hoe bijvoorbeeld
boomblaadjes in elkaar zitten of wie
dat Martin Luther King was. Mijn leven
bestaat uit muziek en mijn hoofd zal
altijd bezig blijven met van alles en
nog wat.
Wat is je favoriete muziek?
Mijn favoriete muziek is muziek
van Michael Jackson en Adele.
Ze fascineren mij allebei op hun eigen
manier en ze inspireren me. Hier ben
ik deze artiesten ook erg dankbaar
voor.
Waar kun je jou mee opvrolijken als
je een minder leuke dag hebt?
Dat is met muziek natuurlijk, zingen
heeft mij altijd door moeilijke periodes
geholpen. Mede dankzij een moeilijke
periode toen ik klein was, ben ik
begonnen met zingen. Het zorgt er dus
echt voor dat ik mij beter voel.

Vakantiegevoel
Met een aantal tripjes in
het vooruitzicht kon ik bijna
niet meer wachten tot de
zomervakantie. Ik denk dat het
toch wel een van mijn favoriete vakanties is, waarin
school voorbij is en de zon
volop schijnt.
Ik geniet van de vrije dagen
vol tripjes en uitstapjes naar
verschillende plekken. De zomervakantie is ook wel de vakantie
waar de meeste mensen naar
een oord trekken waar ze
kunnen bakken op hun strandbedje of een trip maken naar
een land om te ontdekken.
Net zoals deze mensen pak ik
over een tijdje mijn koffers bij
elkaar om het vliegtuig in te
stappen. Ook al is thuis zijn en
genieten zeker niet verkeerd,
het geeft toch een extra
vakantiegevoel om er even
tussenuit te zijn.
Mensen reizen meer dan ooit
de hele wereld over om alle
plekken te zien en te ontdekken.
Vaak hoor je dat jongeren na
hun studie gaan reizen om de
wereld te zien. Sommigen gaan
in groepen op stap, terwijl
anderen plekken gaan ontdekken in hun eentje. Ik heb na
enkele vakanties die ik heb
mogen meemaken wel gemerkt
dat reizen je verrijkt. Het verrijkt
je in jouw wereldbeeld en
kennis over verschillende
dingen. Je leert over verschillende culturen, gebruiken en
opvattingen. Ik kwam ooit een
gezegde tegen dat hier erg goed
bij aansluit: ‘Reizen is het enige
wat je kunt kopen dat je
uiteindelijk rijker maakt.’
Met dat in mijn achterhoofd is
reizen iets wat ik heel graag
doe. Iets wat ik ook in de
toekomst wil gaan doen. Zijn er
eigenlijk beroepen waarbij je
veel bezig bent met reizen?
Bijna iedereen kent het wel.
Op vakantie gaan is heerlijk,
maar thuis komen is toch ook
weer erg fijn. Geniet van de zon,
vakantie en zomerse sferen.
Daphne
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Agenda
Kijk voor meer informatie op
www.hallopeelenmaas.nl

Baarlo

Inzameling oud ijzer
za 30 juli 10.00-12.00 uur
Organisatie: Fanfare Eendracht
Locatie: De Sprunklaan

Natuurwandeling
wo 3 augustus 10.30-13.00 uur
Organisatie: VVV Baarlo
Locatie: start bij kasteelhotel
De Raay

Beringe
Kienmiddag

do 4 augustus 13.30-16.30 uur
Organisatie: KBO Beringe
Locatie: gemeenschapshuis
De Wieksjlaag

Helden

FiveMenOut
vr 29 juli 21.00 uur
Locatie: Oranje Hotel Meijel

Tomorrowland @ Meijel
za 30 juli 21.00 uur
Locatie: feestcafé De Vangrail

Maud Panken
Loek Hendrikx

Ze groeiden op in Peel en Maas, maar besloten om diverse redenen de gemeente te verlaten. In de rubriek
Uit… Peel en Maas gaan we zoek naar de redenen voor het vertrek en hoe het de mensen vergaan is. Deze keer
Maud Panken uit Panningen en Loek Hendrikx uit Baarlo. Het stel woonde in Nijmegen vanwege hun studie,
verhuisde om diezelfde reden naar Amsterdam en gaat in september weer terug naar Nijmegen.

Open dag Frambozenfarm
Raspberry Maxx
zo 31 juli 10.30-18.00 uur
Locatie: Raspberry Maxx

Panningen

Openluchtbioscoop
do 28 juli 21.00 uur
(na zonsondergang)
Locatie: DOK6

Live Muziek: Fever of Life

Zomerfair

vr 29 juli 21.00 uur
Locatie: DOK6

do 28 juli 14.00-21.00 uur
Locatie: centrum Helden

Böhmische Klänge

za 30 juli 22.00-04.00 uur
Locatie: Club Palladio 2.0

za 30 juli 13.30 uur
Organisatie: Muziek onder de
Toren
Locatie: Raadhuisplein

Dörper schieten

Biljartworkshop

zo 31 juli 14.30 uur
Organisatie: schuttersgilde
St. Lambertus
Locatie: schuttersterrein aan de
Hazenakkerweg

za 30 juli 10.00-12.30 uur
Organisatie: KBO Panningen
Locatie: activiteitencentrum
Vorkmeer

‘House’ Summer Saturdayz

Uit

Peel
en
Maas

HMT-festival
Streekmuseum met gids
Piet Schinck
zo 31 juli 13.00, 14.30 en
16.00 uur
Locatie: Streekmuseum ’t Land
van Peel & Maas

Maasbree

za 30 juli en zo 31 juli vanaf
09.00 uur
Locatie: manege De Vosberg

Sunday Sound
zo 31 juli 14.00-18.00 uur
Organisatie: Kepèlla Cultura
Locatie: Markt Panningen

wo 3 augustus 09.00-16.00 uur
Organisatie: Kepèlla Cultura
Locatie: Centrum Panningen

Maud (23) en Loek (23) leerden elkaar kennen in het
tweede jaar op het Bouwens in Panningen en werden
vrienden. De vonk sloeg echter pas jaren later over toen
ze allebei in Nijmegen op de Radboud Universiteit
studeerden. “Raar eigenlijk dat we daarvoor uit Peel en
Maas weg moesten gaan”, vertelt Maud. Loek: “We gingen wel al samen naar festivals en we waren eigenlijk
best goede vrienden. Ik heb tijdens de introductie nog
met drie andere vrienden in de kamer van Maud
gelogeerd. Maar pas toen we al een tijdje studeerden op
de universiteit, kregen we een relatie.”

Openluchtbioscoop

Appartement bij Museumplein

Keramiekexpositie

Springkussenfestijn

zo 31 juli 11.00-17.00 uur
Locatie: De Breestraat

ma 1 augustus 13.00-17.00 uur
Organisatie: Kepèlla Cultura
Locatie: Raadhuisplein

Meijel

Fiets4Daagse De Peel
di 26 juli t/m vr 29 juli
Locatie: gemeenschapshuis
D’n Binger

Jaarmarkt Meijel
vr 29 juli 16.00-22.30 uur
Organisatie: Harmonie Eendracht
Locatie: kern Meijel

Zomerweekmarkt

do 4 augustus 21.00 uur
(na zonsondergang)
Locatie: DOK6

Keramiekexpositie
Maasbree
Kunstenaars Hilda Mulder, Jacqueline van Aarssen en Marie-Louise
Pubben exposeren zondag 31 juli hun keramiekbeelden in Maasbree.
De drie dames geven al jaren met
gestalte aan het uitbeelden van,
voornamelijk, vrouwengestaltes in klei.
In de tuin van Ita en Nick Wijnen op de

Breestraat in Maasbree worden de
beelden geëxposeerd. De expositie is
zondag 31 juli van 11.00 tot 17.00 uur
te bezoeken.

Loek studeerde geschiedenis in Nijmegen en Maud
volgde de studie bedrijfseconomie. Toen die afgerond
waren, gingen ze allebei nog voor een master naar
Amsterdam. Maud voor de master accounting en Loek
voor communicatie en marketing. Die hebben ze nu
afgerond. Maud: “Ik begin in september bij accountantsbureau KPMG in Utrecht. Het liefste wilde ik in Arnhem
gaan werken bij het bedrijf, maar daar hadden ze geen
mensen nodig. Dus nu wordt het op en neer reizen naar
Utrecht. Misschien dat er volgend jaar wel iets mogelijk
is in Arnhem.” Loek gaat een half jaar stage lopen bij het
muziekboekingsbureau Lexicon Bookings in Amsterdam.
Loek: “Hier zou ik later graag werken en als er niks uit de
stage komt, ga ik op zoek naar een baan.”
Waar ze in Nijmegen allebei een eigen kamer hadden,
besloten ze in Amsterdam samen een appartementje te
huren. Loek: “We hebben er gewoond van september
vorig jaar tot en met juni vorig jaar. Het was een woonkamer, slaapkamer, badkamer en keuken, dus niet zo
heel groot. De locatie was wel echt fantastisch. Bij het
Museumplein, midden in Amsterdam.”
Toch kwam er op 1 juli een einde aan hun tijd in
Amsterdam. “Vanaf september gaan we weer in Nijmegen

wonen”, vertelt Maud. “Mijn broertje heeft een studentenkamer in Nijmegen, maar hij gaat stagelopen in Venlo.
Wij kunnen een tijdlang in zijn kamer zitten. We gaan
ondertussen wel op zoek naar een appartement, want
een studentenkamer willen we niet meer.”
Nijmegen heeft veel voordelen ten opzichte van
Amsterdam, vinden de twee. “In Nijmegen wonen veel
vrienden van ons”, vertellen ze. “In Amsterdam is iedereen ook wat meer op zichzelf. De mensen waar wij mee
omgingen waren ook vooral gericht op hun masterstudie,
ze waren er niet om te socializen. Daarbij komen we vrijwel elk weekend terug naar Peel en Maas, dus Nijmegen
is wat praktischer.” Maud wil daar nog graag iets aan toevoegen. “De mensen in Amsterdam kunnen niet fietsen.
Dan heb ik het niet alleen over de toeristen, maar over
iedereen. Ze knallen gewoon door en vervolgens gaan ze
je uitschelden.”
Maud komt iedere week terug naar Panningen om
te hockeyen, Loek om te voetballen én vanwege zijn
band Tamarin Desert. “Alle bandleden komen uit Peel en
Maas, dus we repeteren er ook”, vertelt hij. “We spelen
door heel Nederland. We stonden in januari op festival
Eurosonic Noorderslag in Groningen. Vanwege de band
heb ik ook de switch gemaakt van geschiedenis naar communicatie en marketing. De zakelijke kant interesseerde
me heel erg.”

Ooit weer terug naar Peel en
Maas
Wat voor allebei wel vaststaat, is dat ze ooit nog
terugkeren naar Peel en Maas. Loek: “Al mijn vrienden
wonen nog in Baarlo, dus ik wil wel terugkomen.” Maud:
“Mijn broertje maakt me af als ik in Baarlo ga wonen,
maar ik wil ook wel graag een keer terug naar Peel en
Maas. Dat komt in de toekomst wel.”
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Kerkberichten
www.vincentiusparochies.nl
Pastoor Peter van der Horst
077 307 14 88
| 06 21 20 21 18
Kapelaan Roger Maenen
077 466 18 50
| 06 12 92 28 34
Kerkbestuur		077 307 14 88

|

pet.horst@home.nl

|
|

roger.maenen@ziggo.nl
kerkbestuur@vincentiusparochies.nl

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

Parochie Beringe

Parochie Koningslust

Misintenties NL21 RABO 0141939583
El Jacobs-Sturme Peelstraat 39
T 077 307 17 88 s.jacobs39@ziggo.nl
Kerkdiensten
Zondag 31 juli
H. Mis 9.30 voor de vrede
Vrijdag 5 augustus
In verband met ziekte zal de
H. Communie niet worden
thuisgebracht

Misintenties NL05 RABO 0120795132
A. van den Boer De Brentjes 81
T 077 465 36 81
Kerkdiensten
Zaterdag 30 juli
Geen H. Mis
Zaterdag 6 augustus
H. Mis 17.30 uur

Parochie Meijel
Parochie Egchel
Misintenties NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
T 077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 31 juli
Geen H. Mis
Zondag 7 augustus
Geen H. Mis
Zondag 14 augustus
H. Mis 11.00 uur

Parochie Grashoek
Misintenties NL24 RABO 0141910526
A. Cruijsberg T 077 307 52 93
Spreekuur in kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
Zaterdag 30 juli
H.Mis 19.00 uur t.i.v. Pastoor Albert
Raijmaekers
Zaterdag 6 augustus
H.Mis 19.00 uur t.i.v. De zieken in
onze parochie

Parochie Helden
Misintenties NL61 RABO 0120795094
pastorie Rochusplein 3
T 077 3071488,
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur
donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
Overleden: Henk Verwegen, Klaproos
10, Helden. Rust in vrede. Zijn
dierbaren heel veel sterkte gewenst.
Vrijdag 29 juli
Avondwake Henk Verwegen 19.00 uur
Zondag 31 juli
H. Mis 10.00 uur – samenzang t.i.v.
Christina van Lier-Beumers; Ton
van der Zandt, mgr. Willy Heuvelmans
en fam. Heuvelmans-te Locke;
Toos Maessen-Nijssen (jaardienst);
Anna Janssen (col); Nico Bruijnen (col)
Extra collecte vw de kosten van de
misboekjes

Misintenties NL16 RABO 0133405613
Pastorie Kerkstraat 5
T 077 466 18 50
W www.parochiemeijel.nl
Spreekuur
maandag 19.30 tot 20.00 uur en
donderdag van 11.00 tot 12.00 uur
secr.kerkbestuurmeijel@vodafonethuis.nl
Kerkdiensten
Donderdag 28 juli
H. Mis 09.00 uur t.i.v. alle parochianen
09.30-10.00 uur Stille Aanbidding
Zondag 31 juli
H. Mis 11.00 uur – herenkoor t.i.v.
Henk Martens (coll.); Hannie KesselsSpee en Piet Spee (jaardienst);
Jacobus v.d. Elsen en Margaretha
Gijsen en overleden fam.; uit
dankbaarheid
Maandag 1 augustus
Stille Aanbidding 18.30 uur
Rozenkrans 19.00 uur
Dinsdag 2 augustus
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen,
aansluitend koffiedrinken
Donderdag 4 augustus
H. Mis 09.00 uur t.i.v. alle parochianen
09.30-10.00 uur Stille Aanbidding

Parochie Panningen
Misintenties NL44 RABO 0141900660
Parochiecentrum Wilhelminastraat 14
T 077 307 13 88
info@parochiecentrumpanningen.nl
Open maandag- dinsdag- woensdag
en donderdag van 09.00 tot 11.30 uur
Kerkdiensten
Zaterdag 30 juli
H. Mis 19.00 uur – samenzang t.i.v.
Jan van Deursen (zeswekendienst);
An Kömhoff-Theeuwen (col) en
Wiel Kömhoff en zoon Peter;
Truus Mestrom-Jacobs (bgv. verj.)
Vrijdag 5 augustus
In verband met ziekte zal de
H. Communie niet worden
thuisgebracht.
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Natuurwandeling de Kesselse
Bergenroute
Onder leiding van een VVV Baarlo-gids kan er woensdag 3 augustus een wandeling worden gemaakt door
natuurgebied de Kesselse Bergen.
In het gebied ten westen van
Baarlo ontstonden duizenden jaren
geleden uitgestrekte heidevelden en
stuifduingebieden. Aan het begin van
de vorige eeuw zijn op die stuifduinen
bossen aangeplant. Het bos heeft ook
een rol gespeeld tijdens de Tweede
Wereldoorlog, toen bospartizanen er
tien weken lang met Duitse

krijgsgevangenen in kelders vastzaten
totdat de geallieerden hen
bevrijdden. De Kesselse Bergen
vormen samen met de Heldense
Bossen één geheel.
De route is ongeveer acht kilometer lang, duurt 2,5 uur en gaat via
Château De Raay in Baarlo naar het
natuurgebied. Het wordt aangeraden

goede wandelschoenen te dragen
en iets te eten en te drinken mee te
nemen voor onderweg. Het minimaal
aantal deelnemers om de tocht door
te laten gaan is vijf personen. Start is
om 10.30 uur bij kasteelhotel De Raay.
Vooraf aanmelden is verplicht en kan
via baarlo@beleefpeelenmaas.nl of
door te bellen naar 077 477 36 66.

Gemeenschapsproject Peel en Maas

Zanggroep Velocity Maasbree
bij Project K-2.0
Dameszanggroep Velocity uit Maasbree is één van de achttien verenigingen die meedoen aan het
gemeenschapsproject Project K-2.0. Dat werd donderdag 21 juli bekendgemaakt.
Het project is een samenwerking
tussen gemeenten Peel en Maas, Horst
aan de Maas en Leudal. In totaal
nemen 18 groepen of verenigingen uit
de drie gemeenten hieraan deel.
Samen werken ze aan één optreden.

Het thema van dit jaar is ‘Een reis door
de tijd’.

DOK6 Theater
Behalve Velocity is ook kinderkoor
Swing it Out uit Kelpen-Oler, gemeente

Leudal, een van de eerste groepen die
bekend is gemaakt. Alle optredens
vinden plaats bij DOK6 Theater in
Panningen. Het eerste optreden van
Project K-2.0 vindt vrijdag 23 september
plaats.
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KOELEN & VRIEZEN
INRUILWEKEN

ENTHOUSIAST, GASTVRIJ EN BETROUWBAAR!

DE GROOTSTE ELEKTROVAKSPECIAALZAAK VAN LIMBURG!

KOELEN & VRIEZEN
INRUILWEKEN
UNIEKE INRUILACTIE MET KORTINGEN TOT WEL €400,Electro World Tummers heeft de komende weken een fantastische inruilactie voor
uw oude en vaak energievretende vrijstaande diepvriezer of koelkast. De korting bij
inruil van uw oude model kan oplopen tot 400 euro op de prijs van een nieuw model.
Alles wordt compleet en netjes gratis bezorgd en gratis geïnstalleerd door onze
bezorgdienst. Ook het gratis ophalen van uw oude diepvries of koelkast is geen
enkel probleem. Ook als dat gebeurt op een andere dag dan de bezorgdag van uw
nieuwe apparaat. Stap dus snel over op een energiezuiniger apparaat, en bespaar
honderden euro’s per jaar op uw energierekening!

JAARVERBRUIK KOEL- EN VRIESAPPARATUUR BIJ GEMIDDELD GEBRUIK PER LABEL
Label
Koel/vriescombinatie groot
Koel/vriescombinatie tafelmodel
Koelkast zonder vriesvaktafelmodel
Diepvrieskist 200 liter
Diepvrieskast 200 liter

NO
FROST
191

366

LITER

A+++

A++

A+

A

B

Bedrag Kwh

Bedrag Kwh

Bedrag Kwh

Bedrag Kwh

Bedrag Kwh

€ 34,27 149
€ 21,85 95
€ 14,72 64
€ 21,16 92
€ 29,21 127

€ 41,40
€ 29,21
€ 19,32
€ 25,76
€ 33,81

€ 57,96
€ 40,71
€ 27,14
€ 36,11
€ 47,15

€ 76,13
€ 53,36
€ 35,42
€ 47,15
€ 61,87

180
127
84
112
147

252
177
118
157
205

331 € 103,73 451
232 € 72,91 317
154 € 48,30 210
205 € 64,40 280
269 € 84,41 367

NO
FROST

Hyper
FRESH

570
LITER

LITER

RVS

* NA €100,- REFUND VIA SIEMENS

429,INRUILKORTING

-/-

134,-

GRATIS
BEZORGEN &
INSTALLEREN

NU

295,-

799,-

1299,-

INRUILKORTING

INRUILKORTING

-/-

204,-

GRATIS
BEZORGEN &
INSTALLEREN

-/-

NU

404,-

GRATIS

*
495,

BEZORGEN &
INSTALLEREN

** GELDIG T/M 31/07/2016

GRATIS

WEBER BARBECUE **
T.W.V. €139,-

NU

895,-

ZANUSSI

SIEMENS

VRIESKAST ZFU23403WA

KOEL/VRIESCOMBINATIE KG39NXI35

AMERIKAANSE KOELKAST RS7528THCSLEF

r%JFQWSJFTMBEFOWPMMFEJHFCSFFEUF .BYJ IBMWFEJFQUF
rWBLLFONFULMFQ
r"GNFUJOHFO IYCYE YYDN

r)ZQFS'SFTIMBEFmHSPFOUFFOGSVJUCMJKGUMBOHFSWFST
r&BTZ-JGUHMBTQMBUFBVTmNBLLFMJKLJOIPPHUFUFWFSTUFMMFO
r"GNFUJOHFO IYCYE YYDN

r5XJO$PPMJOH1MVT4ZTUFFNmOBVXLFVSJHFUFNQFSBUVVSSFHFMJOH
r.VMUJ'MPXmHFMJKLNBUJHFUFNQFSBUVVSJOEFIFMFLPFMLBTU
r"GNFUJOHFO IYCYE YYDN

ENKELE TIPS OM
ENERGIE TE BESPAREN:
t Plaats een diepvries of koelkast niet naast een warmtebron
(oven, verwarming) om overmatig energieverbruik te
vermijden. Bij voorkeur in een koele ruimte, kelder of garage.

SAMSUNG

t Ontdooi de toestellen volledig om de drie maanden: een ijslaagje
t Stel de temperatuur correct in: het heeft geen zin de laagst
van 2 millimeter verhoogt het energieverbruik al met 10 %.
mogelijke temperatuur in te stellen. Voor een diepvries is -18ºC
de ideale temperatuur. Elke graad lager verbruikt 5 procent meer t Ingevroren producten kunt u ontdooien in de koelkast. De kou
energie.
die vrij komt wordt gebruikt voor de koeling.
t Denk eerst na over wat u gaat pakken in plaats vijf minuten voor t Kijk geregeld na of de deur of deksel nog goed sluit. Vormt er
de open koel- of vrieskastdeur te staan.
zich al snel een ijslaagje dan kan een slecht sluitende deur de
t Lees altijd de gebruiksaanwijzing, vaak staan hier ook tips in.

verklaring zijn.

Afbeeldingen kunnen afwijken, drukfouten en wijzigingen voorbehouden.

www.electroworldtummers.nl
DE BESTE SERVICE
DE SCHERPSTE PRIJZEN

PANNINGEN
Markt 121
T. 077 307 13 00

ROERMOND

Schaarbroekerweg 28
T. 0475 42 52 62

TEGELEN

Kerkstraat 27
T. 077 373 85 11

IEDERE ZONDAG OPEN

ECHT

Zuiderpoort 68
T. 0475 31 95 95

ROERMOND: 11.00 - 17.00 uur
PANNINGEN: 12.00 - 17.00 uur
ECHT:
13.00 - 17.00 uur

TUMMERS MAAKT HET VERSCHIL – ENTHOUSIAST, GASTVRIJ & BETROUWBAAR!

