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VERBOUWINGSOPRUIMING

30-60% KORTING
OP ALLE SHOWROOMMODELLEN
Diverse kasten, dressoirs, tafels, stoelen en salontafels van Karat en Dividi direct vanaf toonzaal.

6

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.

Geopend maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur.

Dit is mijn club: Schutterij Sint Hubertus Beringe
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Historie op wielen
Het Internationaal Historisch Festival (IHF) van de Historische Motoren en Tractoren vereniging (HMT), in de volksmond wordt het festival ook vaak HMT genoemd, vond in
het weekend van 29, 30 en 31 juli plaats in Panningen. Op het 37e editie van het evenement bij Manage de Vosberg kwamen meer dan 15.000 bezoekers af, zo laat de
organisatie weten. “Het was topweer voor ons”, vertelt Karin Reijnders van de organisatie. “Het was net te fris om aan het water te zitten, maar warm genoeg om hier rond te
lopen. Ideaal dus.” Zo’n 1.200 deelnemers uit onder andere Duitsland, België en alle delen van Nederland waren aanwezig. Bij elkaar hadden ze tussen de 2.500 en 3.000
motoren, tractoren en andere zaken bij die tentoongesteld werden. Naast de tractoren waren ook verscheidene andere zaken te zien bij het festival. Zo was deze vernuftige
fiets te aanschouwen. Op pagina 04 is een kleine fotoimpressie van het evenement te bekijken.

Zwemwaterapp

Zwemverbod kanaal Meijel en in de Maas
Waterschap Peel en Maasvallei heeft in samenwerking met Stichting Limburgs Landschap enkele
zwemverboden ingesteld op locaties waar het volgens de instanties gevaarlijk is om te zwemmen. Bij Het Evertje
in Meijel de Maas in Baarlo en Kessel geldt zo’n zwemverbod.
Het Kanaal van Deurne is een
vijftien kilometer lang zijkanaal
van de Noordervaart. Het begint
ten zuiden van Meijel en loopt
parallel aan de Helenavaart naar het
noorden, richting de grens met de
provincie Noord-Brabant. Volgens
het waterschap is zwemmen in het
kanaal in Meijel bij locatie Het Evertje
te gevaarlijk. Onder de waterspiegel
liggen grote keien en restanten van
een bunker. Zwemmers kunnen
daarnaast in moeilijkheden komen

door de te sterke stroming in het
kanaal.

Obstakels
Zwemverboden worden afgegeven
op plekken waar het volgens Peel en
Maasvallei om meerdere redenen niet
veilig genoeg is om te zwemmen. Op die
plekken staat dan ook een verbodsbord
om mogelijke zwemmers te wijzen
op de gevaren. “Op de gevaarlijke
plekken zijn bijvoorbeeld obstakels
zoals stenen, mensen kunnen verstrikt

raken in waterplanten, het water is te
ondiep of het is onmogelijk om onder de
waterspiegel te kijken. Zeker wanneer
mensen een duik willen nemen of het
water in willen springen, kan dat tot
gevaarlijke situaties leiden. Maar ook
wanneer de stroming te sterk is, kan er
een verbod worden opgelegd”, aldus
een woordvoerder van het waterschap.

Zwemverbod Maas
Het gevaar van een te sterke
stroming is volgens het waterschap

dat zwemmers plotseling door de
kou worden bevangen en niet meer
kunnen anticiperen op de veranderde
omstandigheden. Ze worden dan
mogelijk meegesleurd door de
sterke stroming, waardoor ze kunnen
verdrinken. Kramp en paniek liggen
op de loer. “Om die reden geldt
er voor vrijwel de hele Maas een
zwemverbod, met uitzondering van
plekken als Maasplassen waar een
dag- of recreatiestrand is aangelegd
in een ‘bed’ van de Maas.”
Die plekken bevinden zich echter
voornamelijk in en ten zuiden van
Roermond. In Peel en Maas is alleen
het natuurwater van recreatiepark

De Breebronne in Maasbree door
het waterschap goedgekeurd als
zwemplek.

150 euro boete
Waaghalzen die ondanks het
verbod toch een duik willen nemen,
lopen het risico een boete te krijgen.
Controleurs van het waterschap gaan
de verschillende locaties af en kunnen
in geval van overtreding boetes
uitschrijven die kunnen oplopen tot
150 euro. Kijk op de Zwemwaterapp
of op www.zwemwater.nl welke
natuurzwemlocaties zijn goedgekeurd
en waar veilig gezwommen kan
worden.
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Vernielingen vliegtuigmonument Grashoek

‘Voor straf naar Engeland sturen’
Bij het vliegtuigmonument in Grashoek zijn in het weekend van zaterdag
22 juli vernielingen aangericht. De glazen beschermplaat die voor de tekst
op het monument zit, is met geweld ervan getrokken en weggesmeten
in het bos, zo laat de Werkgroep Vliegtuigmonument Grashoek weten.
Vorig jaar werd het informatiepaneel van het Tweede Wereldoorlogmonument ook al vernield.
De werkgroep heeft bij de politie
melding gemaakt van de vernieling
die op zaterdag 22 juli rond 15.00 uur
geconstateerd werd. “Aangifte bij de
politie heeft weinig zin, want tegen
wie doe je aangifte”, vraagt de werkgroep zich af. De werkgroep raamt de
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schade van de vernielingen op zo’n
vijfhonderd euro. “Voor een kleine
organisatie zoals wij is dat een enorm
bedrag. De glazen plaat is gelukkig niet
kapot, maar het kost een hele hoop
moeite om die opnieuw te bevestigen.”
Het monument, een herdenkingssteen met glazen plaat bovenop, werd
gerealiseerd voor de zeven dodelijke
slachtoffers van de Lancaster bommenwerper die in 1943 neerstortte op
die plek. Het monument staat er sinds
2002 en in 2013 werd het informatiebord erbij geplaatst.
De werkgroep tast in het duister
over het motief en de daders zelf.
“Wat kunnen we tegen de vernielingen
doen? Wie doe nu zoiets? Als mensen
een idee hebben wie de daders zijn,
dan hopen we dat ze zich melden bij
de politie of de werkgroep met de
informatie.”

Verontschuldigingen
aanbieden
De werkgroep heeft al nagedacht
over een passende straf. Een tik op de
vingers is volgens de historici niet voldoende. Ook de schade mee laten betalen werkt niet, denken ze. “Meestal zijn
het kale kippen of ze zien door te betalen de zwaarte van deze straf niet in”,
laat de werkgroep weten. “Misschien
is in dit geval een reisje naar Engeland
de oplossing. Wij stellen voor om de
dader op reis te sturen naar legerbasis
Northalderton in Engeland om daar de
viering van het 100-jarig bestaan van
het 100e squadron bij te wonen.”
Leden van dat onderdeel van het
Engelse leger stortten in 1943 met hun
vliegtuig neer in Grashoek. “De dader

mag aan de nabestaanden van de jongens die wij hier in Grashoek eren zijn
verontschuldigingen aanbieden”, stelt
de werkgroep voor. “Misschien begrijpt

Vastgelegd op camera

Kapotte venti
lator gestolen
in Panningen
Een dievegge heeft dinsdag 26 juli een torenventilator gestolen in
Panningen. Het apparaat, dat bovendien defect is, werd weggenomen bij
het postservicepunt van supermarkt Albert Heijn.
Op camerabeelden is volgens de
politie heel duidelijk te zien hoe een
vrouw de Albert Heijn supermarkt
binnenloopt en zich richting de
servicebalie van PostNL begeeft.
Daar kijkt ze naar de ventilator die op
de balie staat en zet deze op de grond.
Na een rondje door de winkel gemaakt
te hebben, loopt de dievegge opnieuw
naar de servicebalie. Daar pakt ze de
ventilator onder haar arm en loopt er
snel mee weg.
Volgens de politie gaat het om een
zwarte torenventilator die ongeveer
400 euro waard zou zijn. De vrouw zal
er echter weinig plezier aan beleven,

want het apparaat is volgens de politie
defect.

Camerabeelden
openbaar maken
De politie roept de vrouwelijke
dader op zich aan te geven. Indien dit
niet gebeurt, kan politie Peel en Maas
besluiten de camerabeelden openbaar
te maken via Facebook zodat de identiteit van de dame kan worden achterhaald. Ook getuigen worden verzocht
zich te melden via de Facebookpagina
van de politie Peel en Maas, of door te
bellen naar 0900 88 44.

hij dan eens eindelijk hoeveel pijn en
verdriet hij met deze zinloze vernielzucht veroorzaakt heeft. Want omdat
deze zeven jongens hun leven opof-

ferden, kunnen wij nu leven in vrijheid
en dat geldt ook voor diegene die wij
op passende wijze voor hun onbezonnen gedrag mogen corrigeren.”

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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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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Brand in Baarlose loods
In een grote loods aan de Braamhorst in Baarlo heeft dinsdag 26 juli een brand gewoed. De brandweer had het
vuur snel onder controle.
De brandweer van Baarlo werd rond
17.30 uur opgeroepen vanwege een
brand in een gebouw in het buitengebied
van het dorp. Al snel werd de brandmel-

ding opgeschroefd, omdat het een
grotere brand bleek dan gemeld. Daarom
werd ook Brandweer Venlo Beroepsploeg
opgeroepen voor assistentie. Ter plaatse

bleek er brand te zijn ontstaan in een
grote loods. De brand kon snel worden
geblust door het vlugge optreden van de
brandweerkorpsen.

Kop-staartbotsing
in Baarlo
De Baarlose brandweerlieden zijn dinsdag 26 juli uitgerukt voor een verkeersongeval op de Napoleonsbaan
Noord. Daar was een vrachtwagen achterop een personenauto gereden.
Even na 16.00 uur werd er melding
van het ongeval gemaakt. De Baarlose
lieden werden ondersteund door de
brandweer uit Venlo. Ter plaatse bleek
het om een kop-staartbotsing te gaan

tussen een personenauto en een
vrachtwagen. De inzittenden hadden
het voertuig op dat moment al
verlaten en werden door de ambulancebroeders opgevangen. Of er

gewonden zijn gevallen, is niet
bekend.
Nadat de situatie weer veilig was
gesteld, is het wegdek gereinigd en
weer volledig vrijgegeven.

Tweede keer in fout

Week cel en taakstraf voor
Baarlonaar vanwege kinderporno
Een 58-jarige Baarlonaar moet een week de gevangenis in voor het bezitten en verspreiden van kinderporno.
Ook krijgt hij een taakstraf. Dat besliste de rechtbank van Maastricht op dinsdag 2 augustus.
Het Openbaar Ministerie had een
voorwaardelijke celstraf van vijf
maanden en een taakstraf van
240 uur geëist. Een gebruikelijke straf
voor het bezitten van kinderporno
grafisch materiaal. De rechtbank ging
hier echter niet in mee en was van
mening dat een voorwaardelijke
celstraf niet voldoende is.
Daarom oordeelde de rechter dat de
verdachte een week de gevangenis in
moet, 173 dagen voorwaardelijke
celstraf krijgt met een proeftijd van
drie jaar en een taakstraf moet
uitvoeren van 240 uur. Ook moet de
Baarlonaar zich laten behandelen bij
een psychiatrische kliniek en moet hij
meewerken aan een project voor de
re-integratie van zedendaders.

De advocaat van de verdachte
pleitte voor een lagere werkstraf en
een langere proeftijd, omdat zijn
cliënt bang zou zijn tot een celstraf
veroordeeld te worden. Dat zou
volgens de advocaat werken als ‘een
stok achter de deur’ die de verdachte
nodig heeft.

10.000 foto’s
Het baart de rechtbank grote zorgen
dat de verdachte voor de tweede keer
de fout in is gegaan. De Baarlonaar is
immers al eerder veroordeeld voor het
bezit van kinderporno en hij was onder
psychische behandeling. Een voorwaardelijke gevangenisstraf was volgens de
rechtbank daarom ook niet voldoende:
“Wellicht dat het uitzitten van een

gevangenisstraf wel het gewenste
effect bereikt, namelijk stoppen met
het verzamelen van kinderporno.”
Tussen 2009 en 2015 had de verdachte volgens de rechtbank in totaal
10.000 foto’s en enkele video’s in
bezit met kinderporno. De verdachte
verscheen in juni 2009 al eerder voor
de rechtbank in Roermond. Hij kreeg
toen een voorwaardelijke gevangenisstraf van een half jaar opgelegd
met een proeftijd van twee jaar.
Daarbij moest hij een werkstraf van
180 uur uitvoeren. Volgens de rechtbank is nu gebleken dat de verdachte
in maart 2009 alweer kinderporno
aan het verzamelen was, drie maanden voordat hij voor de rechter moest
verschijnen.

Tegenvallende cijfers

Robuust Panningen
sluit deuren
Koffie- en loungebar Robuust uit Panningen sluit op zondag 7 augustus
haar deuren. Dat maakten de eigenaren van de bar dinsdag 2 augustus via
de Facebookpagina bekend.
De eigenaren van de bar besloten
met Robuust te stoppen “door een
combinatie van tegenvallende cijfers en
persoonlijke omstandigheden”,
zo schrijft het bedrijf op sociale media.
De koffiebar annex cocktailbar van
eigenaren Remi en Sarah SandersPenders opende op zondag 16 augustus
2015 haar deuren aan de Markt in
Panningen. “We willen alle gasten
bedanken voor de komst, steun en

complimenten. We hebben het met
veel liefde gedaan en zijn trots en blij
met deze ervaring”, laat het
ondernemerskoppel weten.
De koffie- en loungebar is tot
en met zaterdag 6 augustus nog
geopend. Dit om de voorraad op te
maken en de inventaris grotendeels
te verkopen. Vanaf zondag 7 augustus
zijn de deuren van de bar definitief
gesloten.

Dedert Icesticks BV Horst is
een internationaal opererend
bedrijf dat jaarlijks 100 miljoen
vrieslollies produceert. Een
klein team van medewerkers is
verantwoordelijk voor de totale
productie: van voorbereiding tot
opslag. Een prettige werksfeer
en collegiale samenwerking zijn
kenmerkend voor ons bedrijf.

Dedert Icesticks BV zoekt een vakman, ter ondersteuning
van de technische afdeling en de productieafdeling, die graag
praktisch bezig wil zijn en de handen uit de mouwen wil steken.

Vakbekwaam
allround monteurvormenmaker m/v
die verantwoordelijkheid draagt voor onderhoud,
reparatie en constructiewerkzaamheden
aan mechanische installaties.
Wij vragen:
• kennis op LBO+ of MBO niveau;
• accuraat en secuur werken;
• zelfstandig met inzicht kunnen werken
en oplossingsgericht denken;
• kennis en ervaring op het gebied van lastechnieken
en constructiewerkzaamheden.
Voor aanvullende informatie bel met
mevr. D. van der Meij (06 53 22 23 40).
Wij bieden:
goede arbeidsvoorwaarden, bijbehorend salaris
en een fijne werksfeer.
Wij zien jouw schriftelijke reactie graag tegemoet binnen 14 dagen.
Per brief: Directie Dedert Icesticks B.V.
t.a.v. mevr. D. van der Meij
Industriestraat 15, 5961 PG Horst
Per e-mail: dominique@dedert.nl
Voor meer informatie www.dedert.nl
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HALLO in Deurne
Jong Nederland Panningen ging met de jongste groepen van de vereniging van zondag 23 juli tot en
met donderdag 28 juli op kamp in Deurne. De kinderen werden niet alleen vermaakt met sport en spel,
maar lazen tijdens hun kamp natuurlijk ook de HALLO.
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Bedroefd maar dankbaar dat aan zijn lijden nu een einde is
gekomen, delen wij u mede dat na een langdurige ziekte,
die hij op een bewonderenswaardige wijze heeft gedragen,
van ons is heengegaan

Herman Schaeks
levenspartner van

Historie op wielen
Er was veel te zien bij het Internationaal Historische Festival in Panningen. Zo waren er demon
straties van oude tractoren en konden de bezoekers kijken naar de trekkertrek. Natuurlijk moest ook
de innerlijke mens niet vergeten worden. Er waren voldoende eet- en drinkgelegenheden om daar
aan te voldoen.

Mien Berden
Herman overleed, na een liefdevolle verzorging in Hospice
Mariaweide te Venlo, in de leeftijd van 87 jaar.
Kinderen
Kleinkinderen
Achterkleinkinderen
31 juli 2016
Pastoor Geenenstraat 25, 5991 BH Baarlo lb
U kunt afscheid nemen van Herman in de rouwkamer
St. Martinus, ingang Prof. Gelissensingel te Venlo, op
donderdag 4 augustus van 19.30 tot 20.15 uur.
De plechtige uitvaartdienst wordt gehouden op vrijdag
5 augustus om 11.00 uur in de parochiekerk H. Petrus,
Markt 1 te Baarlo, gevolgd door de begrafenis op de
begraafplaats, Kasteellaan te Baarlo.
Samenkomst in de kerk, waar gelegenheid is tot schriftelijk
condoleren.

Welkom lieve

Fer

Michiel Antonius
27 juli 2016
Broertje van Raph
Zoon van Ton Peeters en
Steffy Gommans
Kloosterstraat 16
5988 CK Helden

Hoera, Dylano heeft
een broertje gekregen!

Vinz

21 juli 2016
Trotse ouders Sanne Vriens
& Patrick Beulen
Pastoor Leursstraat 24
5993 CC Maasbree

Deskundig & betrokken

tel. 077-3078642

www.janssenuitvaart.nl

HAN-MARK
ARENDSE
U I T VA A R T Z O R G

Petra Steeghs
T 0478 - 760012 • Maasbree
han-mark@arendseuitvaartzorg.nl

Grad & Grit
Maessen-Vossen
08-08-2016 60 jaar getrouwd
Namens de kinderen en
kleinkinderen wensen wij onze
ouders, opa & oma nog vele
fijne en gezonde jaren toe.

pantalons
Actie is alleen geldig
in augustus

2+1
GRATIS

geldt niet voor leer & suede

Tel. 077-3072462
www.vanhalstomerij.nl

Fien Bos
Uitvaartzorg

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

Meer foto’s zien?

hallopeelenmaas.nl

www.fienbosuitvaartzorg.nl

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.
Wespenbestrijding
bel 06 39 02 22 51. Constant Plaagdier
Preventie Panningen.
Vragen over je liefdesleven? Kijk op
www.betrouwbaarmedium.nl voor
antwoorden op je levensvragen!

Te koop mooi gelegen vrijstaand
chalet te Velden. Tel. 06 81 99 56 17.
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.
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.

Open Huis Schatkist Zaterdag 6 Aug.
Open Huis bij Schatkist op de Loosteeg
14e in Panningen van 13:00 tot 16:00.
Meubels, woonaccessoires, vintage en
brocante. Groetjes Angelieck en Irma
Opruiming Guapa Mode
Zaterdag 6 & 13 Aug. grote opruiming
bij Guapa Mode. Alles voor € 10,op is op! Open van 12.00 - 16.00 uur.
St.Vincentiusstraat 23 Panningen.
See you @ Guapa Mode.

Mindfulness workshop
Mindfulness is ‘n aandachttraining
en helpt om weer even tot jezelf te
komen en slimmer om te gaan met
stress. Kom ook naar de workshop
op 17 of 18 aug. te Panningen.
www.sensus-pvs.nl of T: 06 13 74 75 29.
www.hulpaanhuislimburg.nl
Zoekt u hulp in de huishouding?
Of ondersteuning bij mantelzorg?
Kijk op onze site of bel 077 467 01 00.
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Gemeente eigenaar grond

Veld vol hennep in Egchel
Een opmerkelijk gezicht voor de mensen die vanuit Egchel naar de Roggelseweg gaan: een heel veld vol hennepplanten. Op het veld aan de Gielenhofweg, dat bij het bouwproject Giel Peetershof hoort, staan de planten voor het
oprapen. Echter levert dat niet veel op, vertelt Caroline Derks van gemeente Peel en Maas. “Het is kalkhennep en
geen wiet. Het roken heeft dus weinig zin.”

De gemeente is eigenaar van de
grond en besloot hennep op het stuk te
zetten. Niet omdat dat makkelijk is of
veel geld oplevert, maar om de
duurzaamheid van het bouwproject
Giel Peetershof te benadrukken.
“Hennep is voor veel doeleinden te
gebruiken en er zijn geen pesticiden of
kunstmest nodig voor de teelt”, vertelt
Caroline. “En het is goede promotie
voor het project. Een veld vol hennep
zorgt toch voor meer reacties dan een
veld vol vlas.”
De hennep blijft tot het najaar staan
en wordt dan geoogst. Het kippenbedrijf van de familie Peters uit Helden is
daar verantwoordelijk voor. “Wij doen
de teelt op verzoek van de gemeente
en mogen de hennep gebruiken”, laat
het bedrijf weten. “Het kan bijvoorbeeld
gebruikt worden als groenbemester of
we vermalen het en gooien het in de
kippenstal. Als we het kunnen gebruiken, gebruiken we het. We hebben er
zelf ook weinig ervaring mee, dus we
zien het vanzelf wel.”

De gemeente is blij dat de familie
Peters wil meewerken aan het project.
“In deze regio wordt hennep nog niet
veel verbouwd, dus voor hen is het ook
aftasten”, vertelt Caroline. “In het noorden van het land wordt het al meer
verbouwd. Er zijn andere machines voor
nodig dan bij de normale gewassen,
dus het vergt wat voorbereiding.”

Veld al bijna leeggeruimd
Het veld zorgde al voor enige
opschudding bij voorbijgangers. “Ik heb
al gehoord van scholieren die stopten
bij de planten, maar mensen die er
verstand van hebben zien al snel dat
ze weinig hebben aan de planten”,
vertelt Caroline. ”Ook omdat er mannelijk en vrouwelijke planten staan”
Ook de familie Peters keek al een
keer raar op. “De buitendienst van de
gemeente wilde de planten al opruimen, die dacht dat het echte wiet was.
Gelukkig waren we er op tijd bij om

alles uit te leggen.” Caroline: “Bij dat
incident was net toevallig niemand
aanwezig bij de gemeente die voor
opheldering kon zorgen, maar het is
allemaal goed gekomen.”
De gemeente heeft inmiddels een
doek besteld om bij het veld te zetten.
“Daar leggen we op uit dat het niet om
wiet gaat”, vervolgt Caroline. “De inwoners van Egchel hebben we overigens
ruim van tevoren ingelicht over de
planten, dus voor hen was het geen
verrassing.”
Het project Giel Peetershof bestaat
uit twee fasen. De hennep staat
momenteel op het veld dat onder
fase 2 valt. “We zijn nu nog bezig met
fase 1”, laat Caroline weten. “Ik verwacht dat aan het einde van dit jaar
het eerste huis staat en dat begin
volgend jaar de volgende huizen gaan
verrijzen, maar ook daarna is er nog
grond te koop. Als er voldoende animo
is, kunnen we ook aan fase 2 beginnen.
Tot die tijd blijven we het als agrarisch
land gebruiken.”

HALLO op Tenerife
Het Spaanse eiland Tenerife was de bestemming voor
Guido Gielen uit Beringe maar woonachtig in Panningen, en
Lian Stammen uit Panningen. Van dinsdag 12 tot en met dinsdag
19 juli was het stel op Tenerife. Met een huurauto reden ze het hele
eiland rond. Daarnaast was er tijd om te relaxen op het strand en
dolfijnen en walvissen te spotten. Tijdens hun trip naar de vulkaan
El Teide zagen ze kans om de HALLO nog eens door te spitten.

FLORES INDONESIË

Uw voeten in goede handen

HEEFT UW STEUN NODIG!
Kita Juga

DOOR mensen met een handicap,
VOOR mensen met een handicap!
Het doel van het project
Met de woorden Kita Juga willen mensen met een handicap/
beperking aangeven dat zij OOK willen leren, OOK willen werken,
OOK zelfstandig willen zijn en OOK willen bijdragen aan de
maatschappij. Kortom: WIJ OOK! Het motto van Kita Juga is dan
ook: DOOR mensen met een handicap, VOOR mensen met een
handicap.

Hoe kijkt u terug op

Hoe
kijkt
u terug
op
kijkt
u
terugop
op
HoeHoe
kijkt
u terug
uwuw
laatste
autorit?
uw laatste
laatste autorit?
autorit?
uw laatste autorit?

Donaties op rekeningnr.: NL12 RABO 0130 8217 99
Stichting ‘Kita Juga!’ | Wilhelminalaan 7 | 5993 AB Maasbree |
info@kitajuga.com | www.kitajuga.com

www.noordervaart.nl
www.noordervaart.nl
www.noordervaart.nl

www.noordervaart.nl

• Medisch & Oncologisch Voetzorgverlener
• Gespecialiseerd in schimmel/kalknagels
• Cosmetische voetzorg
Diana Bouten
Dr Poelsplein 13,
5981 TW Panningen
tel: 077 - 851 46 56

Voor meer informatie: www.lachimere.nl
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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
3/8

Ezelcamping In ‘t Niet Maasbree

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. Het derde
pareltje in deze serie is ezelcamping In ’t Niet in Maasbree.
Kijk voor meer foto’s
op www.hallopeelenmaas.nl

afgebouwd en zijn ze zich in 2007 volledig gaan richten op het opzetten van
een camping. “Toen we verder wilden
gaan met een camping zochten we
iets waarmee we ons konden onderscheiden, vandaar de ezels”, laat Wim
weten. “We waren op dat moment
de eerste en tegelijkertijd de enige
camping in Nederland met ezels. Dit is
vooral voor gezinnen met kinderen een
aantrekkelijke combinatie.”

Op pad met ezels

beginnen, omdat Wim een erg drukke
baan had waarbij hij vaker op reis was
dan thuis”, vertelt Lily. “We wisten wel
al dat we iets met toerisme wilden
doen, maar onze voormalige woonplaats was daar niet geschikt voor.
Toen deze locatie te koop stond,
hebben we het gekocht en zijn we hier
begonnen met een groepsaccommoda-

Wat begon als een groepsaccommodatie met een terras,
veranderde langzamerhand in een
kleinschalige camping met een
aantal ezels. Wim en Lily van
Enckevort uit Maasbree begonnen
in juni 2002 met een accommodatie waar groepen konden vertoeven. “We wilden iets voor onszelf

tie en een terras.”

Enige ezelcamping in
Nederland
Om verschillende redenen moest
het terras sluiten en pakte de groepsaccommodatie anders uit dan verwacht.
Stap voor stap heeft het duo dit

Inmiddels telt de minicamping elf
ezels. Kinderen kunnen de beesten niet
alleen mee helpen verzorgen, maar
ook met ze op pad gaan. “Wanneer kinderen met de ezels op pad gaan, moet
er natuurlijk wel een volwassene mee”,
meldt Lily. “Diegene krijgt dan van ons
een route en instructies over hoe je
het beste met de ezel om kunt gaan.
De routes variëren van anderhalf uur
tot bijna de hele dag.” Wim: “Op deze
manier maken we wandelen ook voor
kinderen leuk. Als ze even geen zin
meer hebben om te lopen, kunnen
ze op de ezel zitten. Dit concept sloeg
vrijwel meteen goed aan. We bieden
deze activiteit daarom ook aan mensen
die niet hier op de camping verblijven
maar gewoon een dagje erop uit willen
gaan.”
De verzorging en begeleiding van
de ezels is vooral de taak van Wim.
“Wanneer we nieuwe ezels krijgen, ga
ik de dieren zelf begeleiden zodat ze

zelfstandig met een groepje op pad
kunnen gaan. Na het vergiftigingsincident in februari bijvoorbeeld
kregen we drie nieuwe ezels van
Stichting De Ezelhoeve, omdat zes
ezels om het leven waren gekomen.
In het begin is het natuurlijk heel
veel oefenen met de nieuwe beesten”, legt Wim uit. Ook de verzorging
van de ezels gebeurt gewoon in
Maasbree. “Ik kap ook altijd zelf de
hoeven van de ezels. Alleen als er
echt iets ernstigs aan de hand is,
zoals de vergiftiging, dan moeten we
wel hulp van buitenaf inschakelen.”

Gitaar en kampvuur
Na een ezelwandeling wordt
er een kampvuur aangestoken.
Ook wordt er in een grote pan mais
gepoft tot popcorn. “Wanneer we
’s avonds alleen met de campinggasten bij het kampvuur zitten, wordt
er vaak nog een gitaar bijgehaald
en gaan we wat zingen”, laat Lily
weten. “Maar dat gebeurt gewoon
heel impulsief, net zoals al het
andere wat hier op de camping te
doen is. Dat spontane is één van
de dingen die de camping zo leuk
maakt.” Hier voegt ze lachend aan
toe: “En dat terwijl ik altijd gezegd
heb dat ik geen camping wilde.”
Weet u ook een leuk pareltje in
Peel en Maas? Mail uw tip dan naar
redactie@hallopeelenmaas.nl!

Weekendpakker do vr za
Alléén geldig op 21, 22 en 23 juli

Kerkplein 2 6086 BK Neer
tel. 0475 59 40 68
www.eetcafe-raodhoes.nl

11.99
PLUS BBQ
Weekendpakker
do vr za
grillschotel
KILO

Alléén geldig op 4, 5 en 6 augustus

Per kilo

9.49

PLUS filetlapjes Oriëntaals,
procureurlapjes
Openingstijden: ma-do 8.00 - 20.00 | vr 8.00 - 21.00Povençaals of
2 PAKKEN 7.98
speklapjes
smokey
Winkel | Plusweg
1 | Plusstad34
| | Helden |
Gommans
| Kaupmanshof
BBQ
99 2 pakken

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

4.

PLUS Filetlapjes
Pak 350 gram, combineren mogelijk
Oriëntaals,
procureurlapjes 2 PAKKEN 7.98
Provençaals of
Kaupmanshof 34 | Helden
speklapjes smokey
BBQ

Gommans

Pak 350 gram, combineren mogelijk
2 pakken

4.99

HALLO op HMT Panningen
HALLO Peel en Maas wordt deze zomer door veel lezers meegenomen op vakantie naar de meest
verre en zonnige bestemmingen. Maar voor dat vakantiegevoel hoef je niet ver te gaan, bewijst Tim
Steijvers uit Panningen. Hij kon zelfs tijdens het Internationale Historische Motoren en Tractoren
(HMT)-festival op vrijdag 29, zaterdag 30 en zondag 31 juli in zijn eigen dorp geen moment zonder
HALLO Peel en Maas. Angeline Steijvers maakte de foto van Tim die trots mét HALLO poseert bij zijn
International 844S-tractor en giertank. “HALLO is overal!”, aldus Angelique.
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Naar Peel en Maas

‘Altijd iets warmer hier’

De Groningse familie van Houten
is niet voor de eerste keer te gast in
de gemeente Peel en Maas. “We zijn
jaren geleden al een keer in Baarlo
geweest en nu zitten we in Helden”,
vertelt vader Raymond. Samen met zijn
vrouw, zoon en dochter komt hij tien
dagen genieten van de mogelijkheden
in Peel en Maas. “Daarstraks heb ik nog

een flink stuk gefietst met de zoon.
Eerst naar Kessel en toen via Baarlo en
Maasbree terug naar Helden”, vertelt
Raymond. Dagtripjes naar Valkenburg
en Roermond staan ook nog op de
planning voor de Groningers. Maar ook
het centrum van Panningen bevalt
goed. “Het is heel gezellig daar”,
vertelt Raymond. “Alles ligt lekker dicht

op elkaar, dat is handig.” Vanuit zijn
werk als vrachtwagenchauffeur komt
Raymond door heel Nederland en
Europa. Hij weet uit eigen ervaring te
vertellen dat het hier altijd net iets
warmer is dan thuis in Groningen.
“Hier is minder wind en dus vaak wel
een graad of drie, vier warmer dan bij
ons. Dat is natuurlijk ook een voordeel.”

Varen met HALLO

‘Nederland is een prachtig
fietsland’
In de zomervakantie interviewt HALLO iedere week reizigers op de veerponten tussen Baarlo en Steyl of Kessel
en Beesel. Waar gaat de reis naartoe?

Gisèle Lodewijckx (65, rechts op de
foto) uit het Belgische Lichtaart is
samen met drie vriendinnen aan het
genieten van een 3-daagse hotelovernachting in Venlo. Het viertal is bezig
met een fietsroute langs de Maas, die
ze nu vervolgen richting Peel en Maas.
“Ik kom eigenlijk heel vaak in Neder-

land, maar ben nog nooit in deze
omgeving geweest”, vertelt Gisèle.
“Voordat we hierheen gingen, wist ik
wel al dat het gebied rondom de Maas
een mooie regio is om te fietsen.
Nederland is sowieso een prachtig
fietsland.” Omdat de vriendinnen te ver
van elkaar af wonen om iedere week

iets te ondernemen, spreken ze wel
een aantal vaste momenten af om
elkaar te zien. “We gaan één keer in de
zes weken iets leuks doen met z’n
vieren. Ook gaan we ieder jaar een
paar dagen weg, zoals nu. Zo zien we
elkaar gelukkig toch nog wel geregeld”,
aldus Gisèle.

Vakantiecolumn

No worries Mate!
De redactie van HALLO Peel en Maas heeft een aantal inwoners
gevraagd tijdens de zomermaanden een gastcolumn te schrijven.
Deze week de column van Christiaan van Roij uit Egchel.
Precies een jaar geleden zat ik
nu in Australië. Daar maakten we
een prachtige reis van Sydney
naar Cairns. Iets wat eigenlijk
iedereen een keer zou moeten
doen. Van ontbijten voor het
Opera House, koala’s checken in
de dierentuin van Steve Irwin,
snorkelen tussen de haaien in het
Great Barrier Reef, links rijden
over de Captain Cook Highway,
varen naar de Whitsunday Islands,
chillings op Mission Beach,
zeevissen aan de Gold Coast tot
dingo’s zoeken op Fraser Island,
veel beter wordt het leven niet.
Maar het waren niet alleen de
mooie plekken en prachtige
ervaringen die deze reis tot een
geweldig avontuur maakten. Wat
het meeste indruk op me heeft
gemaakt was de oprechtheid en
relaxte instelling van de
Australiërs. Hoe kan het dat in dat
land zich echt niemand echt druk
lijkt te maken? ‘No worries mate!’
is het motto dat alle Aussies tot in
perfectie lijken te beheersen. In

Australië voelt het daarom altijd
als komkommertijd…
Dat moeten we in Nederland
toch ook voor elkaar kunnen
krijgen? Laten we het hier net zo
gaan doen! Zet in elk dorp, in elk
park een openbare barbecue neer.
Ontmoet elkaar en drink samen
een biertje. Leer elkaar kennen
zonder vooroordelen. Groet elkaar.
Trek een legging aan, want dat
kan ook gewoon prima als broek.
Doe af en toe eens helemaal
niets. Ben trots op je land en je
sporters. Ga links rijden. Neem de
tijd voor mensen. Help. Geef tips.
Smeer je in. Ga het avontuur aan.
Geniet. Leef! Nu!
En vergeet niet dit te doen
met de mensen waar je van
houdt. Neem het nooit voor lief.
Besef elke dag hoe mooi het
leven is. Besef wat je hebt! Als we
dat allemaal samen ook hier eens
gaan doen, dan wordt het hier
misschien ook gewoon altijd
komkommertijd. No worries mate!
Christiaan
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‘Een eigen camperplaats was onze droom’
feestje wilden organiseren voor veertig
personen. Van ons spaargeld kochten
we wat spullen en zo is Beuckenverhuur ontstaan.”

Campervirus

Ze hebben ieder een volledige baan, voeden drie kleine kinderen op en runnen een verhuurbedrijf. Toch was dat
voor Wendy en Geert van den Beucken uit Kessel nog niet voldoende. Begin mei opende het jonge stel een camperplaats waar vakantiegangers op doortocht korte tijd kunnen staan. “We werken graag en veel. Het is heerlijk om te
doen”, aldus Wendy.
Hard en veel werken is Wendy (28)
en Geert (30) nooit vreemd geweest.
“Ik heb altijd in de horeca gewerkt en
Geert werkt nog steeds in de bouw”,
aldus Wendy. “Zeven jaar geleden

woonden we in Helden en kwam ik
lelijk ten val. Daardoor moest ik enkele
maanden stoppen met werken en was
ik aan bed gebonden. De verveling
sloeg echter al heel snel toe. Uiteinde-

lijk kwam ik door mijn horeca-ervaring
op het idee om kleine spullen te
verhuren voor feestjes. Dat idee sprak
zich rond, waarna een neef van Geert
opeens op de stoep stond. Of wij hun

Een paar jaar werkte het stel
vanuit thuis, waar de verhuurspullen
in de schuur werden opgeslagen. Dat
werd echter al gauw te klein, waardoor het stel besloot naar Kessel te
verhuizen. “Daar wilde Geert ook zijn
hobby oppakken: het telen van bomen.
Ook hadden we daar veel meer plek om
ons verhuurbedrijf te laten groeien.”
Het stel had daarnaast nog een andere
wens, die ze maar wat graag in vervulling wilden laten gaan. “We wilden
in de toekomst iets met een camping
doen. We werken graag met mensen,
houden ervan het anderen naar de zin
te maken. Een eigen camping was echt
een droom van ons. Maar we zeiden
tegen elkaar dat we zouden wachten
totdat onze drie kinderen groter waren”,
aldus Wendy. Vorig jaar besloot het
echtpaar een nieuwe loods te bouwen, nadat de oude flinke schade had
opgelopen door een storm. Daardoor
ontstond er meer ruimte voor het verhuurbedrijf, de bomenteelt van Geert en
eventueel meer. “Toen kwamen Geert
zijn vader en zijn vriendin met het idee
om een camperplaats naast de loods te
openen, aangezien we toch al aan het
verbouwen waren”, vertelt Wendy. “Zij
waren zelf al besmet met het campervirus en wisten dat enthousiasme over
te brengen naar ons. We besloten niet
te wachten totdat onze kinderen groot
waren, maar gingen zo snel mogelijk

aan de slag.” Er werd een camperplaats
met achttien standplaatsen gerealiseerd
met elektriciteit, een overdekte afwasplaats, een verwarmd sanitair gebouw
met invalidetoilet, een vulstation voor
drinkwater, een afvoerbak voor het
ledigen van de vuilwatertank en het
chemisch toilet en draadloos internet.
Wendy: “We krijgen enorm veel lovende
reacties. En als het goed blijft lopen,
mogen we in de toekomst uitbreiden
naar 25 plaatsen.”

Werkdagen tot
23.00 uur
De camperplaats is inmiddels
zo’n drie maanden open en heeft al
plek geboden aan tientallen campers.
“We vinden het heerlijk om dit erbij
te doen”, aldus Wendy. “We werken
allebei elke dag tot 23.00 uur, maar dat
is het absoluut waard.” Mede dankzij
de hulp van een groot netwerk
aan vrienden en familie, lukt het
Geert en Wendy om te werken, hun
hobby’s uit te oefenen en het gezin
draaiende te houden. Het stel heeft
de driejarige tweeling Bram en Tren
en dan is er nog Guus van net een
jaar oud. “Onze kinderen blijven het
belangrijkste van alles”, vertelt Wendy.
“We houden altijd rekening met hen, of
we nu aan het werken of hobbyen zijn.
Daarbij zorg ik voor voldoende mamatijd met de jongens. En af en toe moet
ook bij Geert de rem erop, want hij zou
het liefst dag en nacht aan het werk
zijn. Het klinkt als een georganiseerd
zooitje, maar alles sluit hartstikke mooi
op elkaar aan.”

Starters in de regio
Met Trudy

Cheque voor Plattelandshoés

t 133. Iets
Makelaarskantoor Vrijehuizenmarkt heeft bij de opening van de nieuwe locatie in Panningen
en doen we
750 euro opgehaald voor het Plattelandshoés. De cheque werd onlangs door Maarten Pijnenborgh en
iteit zit in
Frank Sijbers van het makelaarskantoor overhandigd aan het bestuur van Stichting Plattelandshoés.
Het Plattelandshoés is een hospice en zorginstelling dat zich gaat vestigen in het gebouw van de
voormalige basisschool Panningen-Noord. De verbouwingen aan het pand zijn al aan de gang.
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• Bent u op zoek naar prettig gezelschap?
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Een belevenis, hergebruik en creativiteit; dat is Markt 133. Iets
geks schuwen we niet. Zomaar iets mode of stijl noemen doen we
niet meer. Wij creëren belevenissen waarbij de creativiteit zit in
simpele dingen.
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Niet alles is perfect, maar dat maakt ons uniek. Dankzij
deskundigheid en expertise op het gebied van kleur, interieur,
mode en een neus voor de allermooiste vintage pareltjes wordt
shoppen een hele ervaring. Alles in de winkel is te koop. Kortom
een winkel vol verassingen van tijdloos goed.

• Een handreiking bij dagelijkse
activiteiten?
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• Een aangenaam perspectief
voor de dag van morgen?
• Voor uzelf of voor een familielid
of kennis?

MET TRUDY

Een belevenis, hergebruik en creativiteit; dat is Markt 133. Iets
geks schuwen we niet. Zomaar iets mode of stijl noemen doen we
niet meer. Wij creëren belevenissen waarbij de creativiteit zit in
simpele dingen.

Trudy Hordijk

Niet alles is perfect, maar dat maakt ons uniek. Dankzij
deskundigheid en expertise op het gebied van kleur, interieur,
mode en een neus voor de allermooiste vintage pareltjes wordt
shoppen een hele ervaring. Alles in de winkel is te koop. Kortom
een winkel vol verassingen van tijdloos goed.
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Markt 133
5981 AA Panningen

Bedrijf
Met Trudy
Gezelschapservice
Eigenaar Trudy Hordijk
Adres
Averbodestraat 2
Plaats
Helden
Telefoon 06 51 62 57 16
E-mail
info@mettrudy.nl
Website www.mettrudy.nl
Sector
Welzijn
Start
01-07-2016
Activiteiten
Met Trudy biedt praktische en
sociale ondersteuning aan
ouderen die actief willen blijven.
Denk aan ontspannende en
alledaagse activiteiten, waarmee
u midden in het leven blijft
staan. Met Trudy is een waardevolle aanvulling op eventuele
huishoudelijke ondersteuning.
U bepaalt zelf wat u Met Trudy
onderneemt en hoe vaak.
Kinderen hebben steeds
minder tijd om op bezoek te gaan
bij hun ouder(s), vooral in de
vakantieperiodes. De kinderen
wonen bijvoorbeeld ver weg en
hebben hun eigen leven, waardoor er weinig tijd overblijft voor
een bezoekje aan pap of mam.
Met Trudy kan in dat gat springen.
Samen Met Trudy kunt u bijvoorbeeld een vriendin bezoeken die
u al een tijd niet gezien heeft, een
kopje koffie drinken en een

spelletje doen, koken, de tuin
bijhouden, naar de bioscoop of
het theater gaan, een museum
bezoeken, wandelen of winkelen.
Doelgroep
Ouderen en jongeren die
dreigen te vereenzamen.
Mensen die er graag op uit
willen, maar liever niet alleen of
in groepsverband willen gaan.
Met Trudy kan ook mantelzorgers
helpen om hen een paar uur te
ontlasten van de werkzaamheden. Daarnaast zijn kinderen die
steeds minder tijd kunnen
vrijmaken voor pap of mam altijd
welkom bij Met Trudy.
Onderscheidend vermogen
Cliënten van Met Trudy
blijven baas in eigen huis,
houden zelf de regie over de
dagelijkse activiteiten, zijn niet
afhankelijk van de goedheid van
anderen en hoeven niet steeds
familie of vrienden te vragen en
af te wachten. Met Trudy is een
afspraak een afspraak. De werkzaamheden kunnen mogelijk
betaald worden uit de WMO.
Met Trudy kan de aanvraag
regelen. Vooraf kan een vrijblijvend kennismakingsgesprek
plaatsvinden, als u wilt samen
met naaste familie.
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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.

jongeren 09

aan
Anne Roeven

Doping

Naam:
Leeftijd:
Woonplaats:
School:

Anne Roeven
15 jaar
Panningen
Het Bouwens

Wat is je favoriete indoor/outdoor
activiteit?
Volleybal is mijn favoriete activiteit.
Ik beoefen deze sport al een tijdje en
vind het leuk dat je samen in een team
speelt. Wat ik nog meer leuk vind zijn
de technieken die je gebruikt en de
vaardigheden die je nodig hebt om de
sport te kunnen beoefenen.
Als je ervoor kon kiezen om voor
altijd één bepaalde leeftijd te
hebben, welke zou dat dan zijn?
Dan zou ik gaan voor een leeftijd rond
de twintig jaar. Naar mijn gevoel is dat
een leeftijd dat je in de bloei van je
leven zit, begint met het krijgen van

een baan, je studie hebt afgesloten,
een carrière opbouwt en meer uitgaat.
Dat lijkt me een leuke levensfase.
Als je iedereen zou kunnen ontmoeten, levend of overleden, wie zou je
dan ontmoeten?
Dan zou ik graag mijn tante willen ontmoeten. Mijn tante is kort geleden overleden aan kanker. Ik had een hele goede
band met haar en zag haar vaak. Nu ze
overleden is, mis ik haar vaak en ontbreekt ze op feestjes. Ik zou graag willen
weten of ze het fijn heeft daarboven.
Wat is je minst favoriete vervoersmiddel?
Mijn minst favoriete vervoersmiddel
is toch wel de auto. Ik ben erg snel
wagenziek, vandaar. Ik heb dit al sinds ik
klein ben. Dan ben ik misselijk en moet
ik heel de tijd op de weg blijven letten
om niet nog zieker te worden. Ik kan
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daarom ook geen boek lezen in de auto.
Wat is jouw droomberoep?
Mijn twee droomberoepen hebben
beide iets te maken met iets sociaals
waarbij ik mensen kan helpen. Zo lijkt
het me leuk om juffrouw te worden op
een basisschool en zo kinderen iets bij
te brengen en dingen te leren. Ik ben
al een keer naar de open dag van de
PABO geweest. Verder lijkt het me ook
leuk om iets in de verpleging te doen.
Wat is het minst leuke vak op school?
Het minst leuke vak op school vind
ik Nederlands. Ik heb dyslexie en
daarom ben ik niet zo goed met taal.
De dyslexie maakt het lezen, de grammatica en de spelling extra moeilijk.
Verder vind ik de vele uitleg saai.
Ik probeer veel te oefenen en vraag
mijn vader vaak om mij te overhoren.
Welke muziek luister je veel?
Het liefst luister ik naar popmuziek
of naar de muziek van Caro Emerald.
Dat is een vrouw die vooral jazz-achtige
liedjes maakt. Ik ben al een aantal keer
naar een concert van haar geweest en
vind de muziek die ze maakt erg mooi.
Nu zijn Ain’t Your Mamma en Fast Car
een paar van mijn favoriete liedjes.
Als je naar het buitenland zou
moeten verhuizen, welk land zou dat
zijn?
Dan zou ik verhuizen naar Frankrijk.
Dat is een land waar we al een paar
keer op vakantie zijn geweest. Ik vind
de taal mooi en de relaxte sfeer en het
warme zomerklimaat trekken mij ook
erg.
Heb je ooit iets gewonnen?
Tot groep 6 heb ik aan wedstrijdzwemmen gedaan waarmee ik een aantal
medailles heb gewonnen. Verder ben
ik met volleybal twee keer kampioen
geworden.
Waar kun je jou mee opvrolijken als
je een minder leuke dag hebt?
Je kunt mij dan opvrolijken met men-

sen die goede zin hebben en grapjes
maken. Ik ben een persoon die over
het algemeen erg vrolijk is en veel
lacht. Als dat niet het geval is, ben ik
graag omringd door mensen die dat
wel zijn.
In welke historische tijd had je
willen leven?
Dan zou ik willen leven in het tijdperk
waarin nog niet iedereen een mobiele
telefoon had. Ik heb het idee dat het
toen veel rustiger was en minder
gestrest. Ik gebruik mijn telefoon niet
veel omdat ik er vaak geen behoefte
aan heb of omdat ik te lui ben om op
mijn mobieltje te kijken.
Heb je een gekke gewoonte?
Voordat ik mijn boterham eet moet ik
hem altijd eerst een beetje plat hebben geduwd. Ik weet niet waarom ik
het doe, maar ik doe het écht altijd. Ik
krijg er weleens grappige of verbaasde
opmerkingen over.
Welk eten zou je nooit van je leven
eten?
Ik zou echt nooit een augurk eten.
Ik heb het nog nooit gegeten en ben
het ook niet van plan om het ooit te
gaan eten. Ik vind het zo erg stinken en
alleen al door de stank durf ik het niet
te eten.
Wat is het belangrijkste voorwerp
dat je hebt?
Dat is mijn klarinet. Ik speel nu
ongeveer vier jaar klarinet bij de
jeugdharmonie Peel en Maas en bij
de Koninklijke Harmonie Concordia.
Ik vind de klarinet een mooi instrument
en haal veel plezier uit het bespelen
ervan.
Op wie lijk je het meest? Op je
moeder of je vader?
Ik lijk het meest op mijn moeder. Ik heb
nu dingen die zij vroeger had. Als ik
jeugdfoto’s van haar zie herken ik
mezelf er wel in en kun je zien dat we
veel op elkaar lijken.

Het grootste sportevene
ment van de wereld staat weer
voor de deur: de Olympische
Spelen. Dit jaar in Rio de
Janeiro, in Brazilië. Bijna alle
landen op de wereld doen
mee. Natuurlijk Nederland,
maar ook Rusland, waarvan de
afgelopen weken dopingschan
dalen zijn opgedoken.
Je kunt het de afgelopen
weken bijna niet gemist hebben,
maar er is naar buiten gekomen
dat tientallen Russische atleten
die deelnamen aan de
Olympische Winterspelen in
Sotsji, doping hebben gebruikt.
Er wordt voorafgaand aan de
wedstrijden gecontroleerd op
doping door middel van urineafname, maar leden van de
Russische geheime dienst
hebben besmette urinemonsters
verwisseld met schone urinemonsters. Hierdoor mochten de
atleten gewoon deelnemen aan
de wedstrijden en wonnen ze
zelfs medailles.
Er werd lange tijd gedreigd
dat er géén Russische sporters
aan de Olympische Spelen deel
mochten deelnemen.
Een terechte straf, vind ik.
Zo loopt de Russische overheid
geld mis. Dat zal hen leren en
ervoor zorgen dat ze de volgende keer beter nadenken.
Tientallen sporters uit andere
landen liepen namelijk in 2014
een medaille mis. Niet omdat zij
slechter waren dan de Russische
sporters, maar omdat zij wel
eerlijk waren en geen doping
gebruikten.
Het Internationaal Olympisch
Comité heeft echter besloten dat
er toch wel sporters uit Rusland
naar de Olympische Spelen
mogen. Alleen spelers die nooit
in aanraking zijn gekomen met
een dopingschandaal zijn
welkom. Hierdoor zullen veel
mensen zich, denk ik, toch
afvragen of er geen doping in
het spel is wanneer een Rus op
het podium verschijnt. Ik denk
dat het gebruik van doping nooit
de wereld uit zal gaan. Jammer,
want meedoen blijft toch altijd
belangrijker dan winnen.
Janique
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Bespreking Poll week 29

Het is goed als de gemeente financieel wil bijdragen aan het in stand
houden van kerken in Peel en Maas
Een kleine meerderheid van 55 procent van de stemmers op de poll wil
dat gemeente Peel en Maas financieel bijdraagt aan het in stand houden van
kerken. Toch kwamen op de site enkel reacties binnen van tegenstanders van
de stelling. Dus reacties van mensen die niet willen dat de gemeente geld
steekt in kerken. “De rooms katholieke kerk is rijk genoeg om zelf hun kerken
te onderhouden. En anders verkopen ze maar wat bezit. Er komen toch niet
veel mensen meer in de kerk. Mijn belastinggeld niet naar de kerk!”, schreef

L. Willems uit Panningen bijvoorbeeld. Hij krijgt bijval van Ron Giesen, eveneens
uit Panningen. “Heb ik er maanden over gedaan om uiteindelijk te worden
uitgeschreven uit de rooms katholieke kerk, willen ze mijn belastingcenten
aanwenden om kerken te behouden. Dacht het niet! Dat ze zelf maar de broek
ophouden. Trouwens kerk en staat (en dat geldt ook voor lokale overheid) zijn
in Nederland STRIKT gescheiden.” Beide reacties zijn duidelijk in hun standpunt:
ze willen niet dat de gemeente zicht bemoeit met de kerken.

Vernielers van monumenten moeten op
een alternatieve manier gestraft worden
eens/oneens > www.hallopeelenmaas.nl

In Grashoek werd onlangs het monument vernield dat herinnert aan een
neergestorte bommenwerper uit de Tweede Wereldoorlog. Daarbij kwamen toen
zeven mensen om het leven. De werkgroep die het monument oprichtte, pleit
voor een alternatieve manier van straffen van de daders.
De daders een boete of taakstraf geven, werkt helemaal niet. Dan zijn ze het
over een tijdje weer vergeten en doen ze weer hetzelfde. De werkgroep wil de
daders echt iets bijbrengen, zodat ze het nooit vergeten. Zij willen dat de daders
hun excuses aanbieden aan de nabestaanden van de slachtoffers die herdacht
worden bij het monument. Dan leren de daders er echt iets van. Op die manier

hebben ze het er over tien jaar nog over.
Aan de andere kant is het zo dat de daders wel erg makkelijk van hun straf
afkomen als ze enkel hun excuses moeten aanbieden. Waarschijnlijk lijkt het of
ze echt te doen hebben met de nabestaanden, maar als ze weer bij hun vrienden
zijn, verandert er niets. Keihard aanpakken met hoge boetes of in het openbaar
werkstraffen laten doen die niet bij hun imago passen, doet hen wellicht veel
meer ‘pijn’.
Vernielers van monumenten moeten op een alternatieve manier gestraft
worden. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 30) > Ik ben blij dat Pokémon Go er is > eens 39% oneens 61%

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.

Fijnstof
Uit recent onderzoek is gebleken dat met name fijnstof van intensieve
veehouderijen een nadelige invloed heeft op de gezondheid. Wetenschappelijk onderzoek bij mensen met longaandoeningen heeft dit aangetoond.
Verder onderzoek is hier wel op
zijn plaats zonder direct met een
vinger naar de intensieve vee
houderijen binnen de agrarische
sector te wijzen. Ons beleid is om een
ondernemer kansen te bieden, maar
daarnaast onze inwoners een zo
gezond mogelijke leefomgeving te
garanderen. De balans hierin maken
we samen met u allemaal. Ook hout
stoken in houtkachels en
verwarmingen et cetera blijken een
onvermoede grote invloed op

luchtkwaliteit van fijnstof en dus onze
gezondheid te hebben.
Het wegverkeer is een andere,
misschien minder bekende, veroorzaker van slechte luchtkwaliteit, maar
ook eentje die de nodige vervuiling
geeft. De auto- en vrachtwagenindustrie zal hier snelle slagen moeten
maken om de uitstoot te verminderen. Technisch gezien zijn hier goede
oplossingen mogelijk. Natuurlijk willen
wij voor alle inwoners, ook voor de
mensen met longproblemen, in Peel

en Maas een gezonde luchtkwaliteit.
De agrarische sector heeft al aangegeven hiermee aan de slag te gaan.
Men zoekt naar slimme voorzieningen
en technische middelen voor een beter
leefmilieu. Maar het vraagt tijd!
Voor de raad van Peel en Maas
ligt er een pittige uitdaging om rond
luchtkwaliteit en fijnstof een goed
aangepast beleid te maken. De raad
bezocht al bijeenkomsten over
luchtkwaliteit en wil meningen van
experts en burgercomités horen.
Wij houden u blijvend op de
hoogte.
Jeanne Hesen,
raadslid Lokaal Peel & Maas

Stichting Herberg Papilio,
probeert zoveel mogelijk, de
vakanties kosteloos aan de
bieden, aan gezinnen waarvan
een kind is overleden. Tijdens
deze vakantie zal ontspannen en
samen verwerken centraal staan.
Carselispad 10, 5993 EV Maasbree, info@herbergpapilio.nl

LOTGENOTEN VAKANTIES

VOOR GEZINNEN MET VERLIES

w w w.herbergpapilio.nl

Donaties kunnen worden
overgemaakt op:
IBAN: NL91RABO0100913725
BIC: RABONL2U

(Kom-)kommer en kwel
Toen ik 14 jaar oud was,
heb ik een zomer lang in een
komkommerkas gewerkt.
Vre-se-lijk. Benauwd en
vochtig was het in de kas,
terwijl ik met een veel te
scherp mes voor mijn lompe
aard de hoge planten pareerde
om komkommers te snijden.
Die zomer gaf een geheel
andere lading aan de uitdruk
king ‘komkommertijd’.
Het nieuws in de media
betrof het probleem van de
processierups, de cliffhanger van
GTST en de prestaties van
sporters op de Olympische
Spelen of een ander groot
toernooi. Het ging letterlijk over
kommer en kwel uit het
dagelijks leven. Je kon de hele
krant uitlezen tijdens één
toiletbezoek op de camping.
En dat was fijn. Er was een
adempauze van al het leed in de
wereld. De zomer was komkommertijd: drukte bij de kwekers,
maar een rust in nieuws en
activiteiten. Het stelde de mens
in staat even bij te komen en
onbekommerd te genieten van
een welverdiende vakantie.
We konden collectief ontstressen. Zelfs de criminelen, want
ook zij waren toe aan vakantie
na een heel jaar ‘hard werken’.
Helaas is die heerlijke
komkommertijd deze zomer niet
ingegaan. Aanslagen en
gruweldaden regeren de media.
Veilig en onbezorgd op vakantie
bestaat niet meer. De wachttijden op Schiphol voor de douane
zijn gruwelijk, maar met uren
niet lang genoeg om al het
gruwelijke nieuws bij te lezen.
Ik verlang nu terug naar die
zomer in de komkommerkas,
waar ik me druk maakte om
mijn haarcoupe in plaats van een
coup op een regering. Een zomer
met raketijsjes in plaats van
raketten. Zullen we erop
proberen te vertrouwen dat zo’n
zorgeloze zomer nog mogelijk is
in de toekomst? Dat gun ik
iedereen van harte. En wie weet
wat een beetje vertrouwen al
niet kan doen.
Jill
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week 31 / 04 augustus 2016 / Informatie van en over de gemeente

Officiële bekendmakingen
Voornemen ambtshalve opname in de Basisregistratie Personen (BRP)

Het college van Peel en Maas heeft besloten om de bijhouding van de persoonslijsten
van onderstaande personen op te schorten omdat uit een ingesteld onderzoek geen
uitsluitsel is verkregen over de huidige verblijfplaats.
Naam
Blaszczyk
Cyran
Filingier
Forgó
Glinka
Grabara
Grabowski
Horváth
Kalinski
Karamucka
Kasprzak
Kilkowski
Krajícek
Krejci

Voorletters
D.P.
W.
A.J.
Z.Z.
R.A.
M.
T.A.
N.
A.S.
M.K.
J.M.
S.D.
J.
J.

Geb.datum
22-07-1992
10-01-1989
07-11-1970
03-02-1988
15-06-1961
29-10-1977
12-10-1971
19-10-1993
06-03-1980
18-01-1995
28-07-1981
21-11-1992
08-04-1994
25-03-1979

De volledige publicatie vindt u in het Elektronisch Gemeenteblad en op de website.
Kyanka
Ladocha
Novák
Scumpu
Scumpu
Scumpu
Skoop
Skrycki
Strzelewski
Szubryt

V.
A.
J.
A.
A.
C.
E.J.T.
L.K.
L.A.
J.

13-03-1996
07-11-1988
17-01-1977
06-07-1989
22-03-1987
20-06-1983
25-09-1979
22-07-1989
04-11-1962
19-07-1988

Voornemen ambtshalve uitschrijving naar ‘land’ in de Basisregistratie
Personen (BRP)
Naam
Brysiak
Drewnik
Elizer
Iwaszkiewicz
Klys

Voorletters
D.L.
M.E.
P.
M.J.
J.E.

Geb.datum
25-08-1971
13-05-1996
08-01-1986
16-08-1977
01-11-1983

Bezwaar
Bent u het niet eens met dit besluit?
Dan kunt u een gemotiveerd bezwaarschrift bij ons indienen. Dat doet u binnen zes weken na
de datum van dit besluit. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen
behandelen. U stuurt uw bezwaar naar: het college van burgemeester en wethouders,
Postbus 7088, 5980 AB Panningen.

Meyer
Molcher
Strebska

L.
C.A.
E.K.

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.

05-10-1998
29-03-1992
07-08-1964

Huis van de Gemeente
Wilhelminaplein 1
5981 CC Panningen

077 - 306 66 66
info@peelenmaas.nl

Postbus 7088
5980 AB Panningen

www.peelenmaas.nl

Wij maken bedrijven zichtbaar.
Wij maken bedrijven zichtbaar.
Op
het
juiste
moment,zichtbaar.
Wij
maken
bedrijven
Op het juiste moment,
op
de
juiste
plek
Op
het
juiste
moment,
op de juiste plek
en
met
de juiste
boodschap.
op
de
juiste
plek
en met de juiste boodschap.
en met de juiste boodschap.
werkt direct
werkt direct
werkt direct
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gasthoofdredacteur
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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: Mustafa Amhaouch.

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.

John
Habets

HALLO

Zomer
Column
Verant
woordelijk
heid

John Habets (75) uit Panningen is een bezige bij. Hij ging in 1998 met pensioen, maar doet nog
mantelzorgwerk, verzorgt een aantal tuinen, is terreinknecht bij voetbalclub SV Egchel en brengt
iedere morgen kranten rond. De veelzijdigheid van John was voor gasthoofdredacteur Mustafa
Amhaouch reden om hem uit te kiezen voor de Geplukt. “Hij is een goede buurman van me en doet
al zoveel jaar vrijwilligerswerk”, laat Mustafa weten. “Een perfecte kandidaat denk ik zo.”
Ik heb er veel veranderingen meegemaakt.
Zo was het eerst een opvangplek alleen voor
mannen en op een gegeven moment werd het
gemengd. Ook de komst van het computertijdperk
heb ik nog gedeeltelijk meegemaakt. Ik heb er
een fijne tijd gehad en tot voor een paar jaar
geleden kwam ik nog regelmatig daar om te
praten met de cliënten.”
John is een echt mensenmens, benadrukt
zijn vrouw Marij. Dat komt mede voort uit het
gezin waar hij in geboren werd. “Ik heb vijf
broers en vier zussen”, vertelt John. Hij werd
Voor zijn pensioen werkte John bij Kerkeböske. geboren in Nuth en ging naar de Mulo in
Heerlen. Daarna werd hij lid van het klooster.
Toen was in het huidige gemeenschapshuis van
John: “Het hoofdbestuur wees dan een functie aan
Helden nog een tehuis voor gezinsvervangende
waar je je op moest richten. Ik wilde altijd wel iets
opvang. Van 1975 tot 1998 was John daar
doen waarbij ik dienbaar was aan de gemeenwerkzaam. “Ik was hoofdleider, maar gelukkig
zeiden ze in het begin al dat ik ook gewone
schap. Toen heb ik voor de verpleging gekozen.”
diensten moest meedraaien. Zo kon ik ook
Later volgde John nog de studies orthopedagogiek
mensen leren kennen en gesprekken voeren.
en de hogeschool voor verplegenden in Nijmegen.
Een aantal keer per week is John te vinden op
sportpark De Wietel van voetbalclub SV Egchel.
Na zijn pensioen in 1998 werd hij gevraagd om de
rol van terreinknecht op zich te nemen. Nu trekt
hij de lijnen en maakt hij de velden in orde.
“Maar ook het terrein rondom de velden houd ik
bij en op zondagochtend wil ik nog wel eens de
kleedlokalen schoonmaken”, vertelt John. “Ik heb
een eigen hok achter de kleedlokalen waar mijn
materialen liggen.”

Gewerkt bij Kerkeböske

ID GASTHOOFDREDACTEUR
NAAM

Mustafa Amhaouch
GEBOORTEDATUM

27-06-1970
WOONPLAATS

Panningen
C.V.

NLD

Voorzitter handbalclub Targos Bevo Hc,
Tweede Kamerlid CDA, oud-voorzitter
CDA Peel en Maas, oud-voorzitter
moskee Assalaam Panningen

<<<Mustafa<<<<<<Amhaouch<<<<<<27-06-1970<<<<<<Panningen<<<

Na met geestelijk gehandicapten te
hebben gewerkt bij zorginstelling Sint Joseph in
Heerlen en Heel vertrok hij begin jaren 70 naar
Roosendaal. “Ik leerde in die tijd mijn vrouw
Marij kennen”, weet John nog wel. “We werkten
bij dezelfde orde en in de regels stond dat je
dan geen relatie met elkaar mocht beginnen.
Toen ben ik op zoek gegaan naar een andere
baan en die vond ik in Roosendaal. Daar hebben
we uiteindelijk vier jaar gewoond en gewerkt.
Toen wilden we toch weer terug naar Limburg en
zodoende kwam ik bij Kerkeböske terecht.”

Iedere morgen om
03.30 uur uit bed
Marij en John hebben drie kinderen en één
kleinkind. “Er zijn nog er twee op komst”, vertelt
John. “Die zijn allebei begin augustus uitgeteld,
dus het kunnen er zo maar drie zijn als het artikel
gepubliceerd wordt.” De kinderen van John en
Marij hadden een krantenwijk toen ze jonger
waren. Zij stopten daar mee en John nam de wijk
over. Nog steeds fietst hij iedere morgen rond
om de kranten rond te brengen. “Ik sta iedere
dag rond 03.30 uur op”, vertelt hij. “Dan drink ik
rustig een kopje koffie en luister ik naar de radio.
Vervolgens doe ik nog wat oefeningen zodat ik
fit op de fiets stap. Na het nieuws van 05.00 uur
spring ik op de fiets en doe mijn ronde. Je moet
het kranten rondbrengen puur therapeutisch zien.
Het zorgt ervoor dat ik in beweging en fit blijf.”
De rest van de dag is John bezig met zijn
hobby’s. Naast de werkzaamheden voor de
voetbalclub is hij nog mantelzorger van een
aantal personen op het Piushof in Panningen en
houdt hij drie tuinen bij in de buurt. Hun eigen
tuin echter niet. “Die is van mij”, laat Marij weten.
Daarnaast heeft John ook nog een volkstuintje
waar hij vaak te vinden is. Maar misschien wel
de grootste hobby is het repareren van oude
uurwerken. “Ik heb klokken die dateren vanaf
eind negentiende eeuw”, vertelt John. “Vaak koop
ik zakhorloges voor twintig euro ofzo op de markt
en dan poets en repareer ik ze. Ik heb er denk ik
een stuk of tweehonderd hier thuis liggen.”
John vindt zichzelf gezond, maar mist vanwege huidkanker een stuk van zijn oor. “Het was
meer uit voorzorg dat ze daar in gesneden hebben”, vertelt John. “Het is kanker, maar eigenlijk
niet zo ernstig. Voor de rest hoop ik nog lang
gezond te blijven, want ik heb het druk zat.”

“Er bestaat niet zoiets als succes
of falen, overwinning of nederlaag,
maar er bestaat wel zoiets als
verantwoordelijkheid en ik heb deze
zo serieus mogelijk genomen.”
Abdelkrim El Khattabi (Riffijnse vrij
heidsstrijder). Dit citaat kwam ik per
toeval (Cruijff: “Toeval is logisch”)
tegen tijdens het lezen van een
boekje over het levend erfgoed in de
Rif van Noord-Marokko.
Het citaat zwierf een paar dagen in
mijn hoofd. Dit kon omdat het zomerreces van de Tweede Kamer reeds was
begonnen en er wat vrije ruimte kwam
op de harde schijf in mijn hoofd. Het
reces is zo’n periode waar je even kunt
loskoppelen van de dagelijkse drukte
en routine en meer tijd hebt voor
persoonlijke zaken.
Het citaat sprak me aan omdat ik
wel iemand ben die gaat voor de
successen en overwinningen in de sport
of in het dagelijks werk. Anders zou ik
natuurlijk geen voorzitter van een
handbalvereniging zijn; je wilt dat je
team wint. Net als die sporters ben ik
niet bang om af en toe te falen of een
nederlaag te begaan, om daarna weer
snel samen te herpakken en de
overwinning te zoeken.
Wat ik me tegelijk afvraag is wat
het zou betekenen voor onszelf
wanneer succes en falen of overwinning en nederlaag geen criteria (meer)
zijn voor wat we doen? Wat motiveert
ons dan om in actie te komen voor een
persoon, groep of club in de samenleving? Dat je een handreiking doet en je
nek durft uit te steken als dit niet in
jouw eigenbelang, winst of rendement
te vertalen is?
Dit komt samen in het veelomvattend begrip ’verantwoordelijkheid’ met
de bijbehorende handelingen. Ik zie dit
als verantwoordelijkheid nemen
om bijvoorbeeld de sport- en muziekverenigingen draaiende te houden en
te zorgen voor saamhorigheid in buurt
en dorp. Dit betekent dat je activiteiten
organiseert, gesprekken aangaat en er
bent voor iemand die je nodig heeft.
Wat als de bal jouw kant komt
oprollen om verantwoordelijkheid te
nemen?
Om af te sluiten met een citaat van
Johan Cruijf: “Om te beginnen is er
maar één bal en die moet je dus
hebben, maar waar het dus in wezen
om gaat, is: wat doe je met die bal?”
Mustafa Amhaouch
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Vakantietip

Noord-Marokko
Gasthoofdredacteur Mustafa Amhaouch kiest als vakantietip zijn eigen
geboortestreek: Noord-Marokko. “Veel mensen kennen steden als Marrakesh
en Rabat wel, maar het noorden wordt vaak vergeten”, vertelt Mustafa.
“Dat terwijl tachtig procent van de Marokkanen in Nederland zijn roots heeft
in dit gebied. Het is een plattelandsgebied waar veel ontwikkelingen
plaatsvinden en daarnaast is er ook prachtige natuur.”
Het gebied dat Mustafa als vakantietip geeft,
ligt tegen de Middellandse Zee aan en strekt
zich uit van Tanger in het westen, via Al Hoceima
en Nador naar Oujda aan de Algerijnse grens in
het oosten. “De regio’s Al Hoceima en Nador, dat
bekend staat als het Rifgebied, bestaan
voornamelijk uit een bergketen die zich langs de
Middellandse Zeekust strekt”, vertelt Mustafa.
“Ook bevat het vlaktes die geschikt zijn voor
landbouw. Dit gebied kenmerkt zich door een
gematigd mediterraan klimaat, waar de
temperaturen aan de kust in de zomermaanden
zo’n dertig graden bereiken en het in de winter
rond de twintig graden blijft.”
De bergachtige regio is volgens Mustafa
prachtig om te zien. “Het is een ruig gebied
met rotsbergen, prachtige heuvels en
verschillende mooie stranden als het rustige
Bouyafa strand”, vertelt hij. “Maar ook Karia
Arkman, Ras el ma en het toeristische Saidia
met een maritieme jachthaven, strandtenten
en watersportmogelijkheden mogen er zijn.
Het gebied is, gelukkig, nog niet helemaal ten
prooi gevallen aan de toeristenindustrie, waar
wel hier en daar enkele projecten in uitvoering
zijn. Uitzondering hierop is de drukke badplaats
Saidia.” Ook zijn er door de Spaanse bezetting

in het verleden veel Spaanse
invloeden in oude gebouwen
als kazernes, rijksgebouwen,
mijnen en kerken te zien.
“De streek is aan te
raden aan mensen die op
zoek zijn naar authenticiteit
en nieuwsgierig zijn
naar wat dit voor een
gebied is waar het volk
een grote binding heeft
met Nederland”, vertelt
Mustafa. “Tegelijkertijd
kun je tot rust komen in
berg- en heuvelachtig
wandelgebied. Afwisseling
is er met de volksmarkten
en de vele eettentjes en cafe’s,
bijvoorbeeld Café de Molen in Nador.”
In het voorjaar is het volgens Mustafa
nog vrij rustig in het gebied, terwijl in de
zomermaanden de inwonersaantallen in
sommige steden verdubbelen. Mustafa:
“Veelal door Marokkaanse Nederlanders die er
voor zorgen dat de verschillende Nederlandse
accenten op straat en op de stranden te horen
zijn. Al met al een aanrader voor iedereen!”

Handbal Extra-team Bevo één jaar oud

‘Ze horen echt bij de club’
Het Handbal Extra team van handbalclub Targos Bevo Hc uit Panningen bestaat in september één jaar. Gasthoofdredacteur Mustafa Amhaouch is voorzitter van de sportvereniging en is blij dat
het team er is. “Als je ziet hoeveel plezier zij hebben, dat is geweldig”, laat hij weten. “Het team voegt echt iets toe aan onze club.”
competitie doen ploegen uit onder meer Sittard,
Geleen, Roermond en Venlo mee. “We zijn
afgelopen seizoen gevraagd voor toernooitjes in
Noord-Holland en andere plekken in Nederland,
maar dat vonden we toch nog net te ver reizen”,
vertelt Els. “We doen komend jaar wel mee aan
de Nederlandse kampioenschappen.”
Maar belangrijker dan de wedstrijden en
trainingen vindt Els het feit dat de hele club
het team omarmd heeft. “De trainer van het
eerste team Martin Vlijm heeft een training
gegeven en speler Dario Polman is ook wel eens
langsgekomen”, vertelt ze. “De spelers mochten
ook een keer mee het veld oplopen met het
eerste heren- en damesteam. Ze zijn ook fanatiek
fan geworden van die teams. Veel van de spelers
van Handbal Extra kwamen eerst nooit kijken en
nu wordt er naar ze gevraagd als ze er een keer
niet zijn.”

Helpen met de trap
oplopen
Het Handbal Extra team samen met het eerste damesteam van Bevo
Els Timmermans (61) is één van de vijf
begeleidsters van het team. “Naast mij zijn dat
nog vier jonge meiden die erg enthousiast zijn”,
vertelt ze. Els zag de spelers, die allemaal
verstandelijk beperkt zijn, het afgelopen jaar
groeien. “Niet alleen qua spel”, vertelt ze.
“De twaalf spelers en speelsters zijn echt
onderdeel van de club geworden. Eén van de
meisjes die deelneemt zei laatst nog tegen mij
dat ze zich volwaardig lid voelt, niet meer of

minder bijzonder dan een ander. Daar doen we
het voor.”
Het idee waarde al een tijdje rond binnen
de club, maar tot vorig jaar werd geen team
opgericht. “Er was een aantal jaar geleden al wat
sponsorgeld binnengekomen en dat heeft de club
aan de kant gezet en afgelopen jaar aangewend”, vertelt Els die al meer dan veertig jaar in
de gehandicaptenzorg werkt. “De club wil aan
breedtesport doen en voor dat dit team er was,

was de vereniging geen juiste afspiegeling van de
maatschappij. We willen met Handbal Extra laten
zien dat iedereen meetelt. Dat vinden we als club
belangrijk. Ze hebben ook nieuwe shirts gekregen
met eigen sponsoren, geen afgedankte tenues.”
Het team traint op woensdagavond en
speelde al een aantal vriendschappelijke
wedstrijden en toernooitjes. Vanaf komend
seizoen is er ook een competitie waar het
Handbal Extra-team aan gaat deelnemen. Aan de

Bij het clubmixtoernooi van Bevo, dat altijd
plaatsvindt aan het einde van het seizoen, deden
de Handbal Extra-spelers ook mee en dat moment
was tekenend voor de integratie van de gehandicapte sporters. Alle handballers van de club worden dan door elkaar gehusseld en in teams gezet.
Els: “Het mooiste vond ik om te zien dat spelers
van de F-jes onze spelers een hand gaven om de
trap op te lopen of dat iemand van ons moeite
had met het betalen van een pilsje en dat hij
geholpen werd door iemand die naast hem stond.
Het team hoort bij de Bevo-familie. Dat vinden ze
zelf ook heel fijn, dat ze echt meetellen.”
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Dit is mijn club
4/8

Schutterij Sint Hubertus Beringe

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. De schutters van Sint Hubertus
Beringe waren dit jaar tiende bij de grootste schutterswedstrijd van het jaar: het OLS.

Afvaardiging van het bestuur: Tonny Kunzler, Gerdy Steeghs, Hen Hubens,
Jos van den Beucken, Mart van Roij en Leon Peeters bij het Sjuttershoehs.
Het zestal van Sint Hubertus was
in eerste instantie al blij dat ze de
eerste dag overleefd hadden van het
Oud Limburgs Schuttersfeest in Maasmechelen in België. Dat was de club
namelijk al jaren niet meer gelukt.
“We hebben een heel goed seizoen
gedraaid”, beaamt voorzitter van de

vereniging Leon Peeters. De vereniging
werd uiteindelijk tiende. Daarmee
presteerde Sint Hubertus het beste van
alle schutterijen uit de gemeente Peel en
Maas. Daarnaast pakte de vereniging de
dagprijs bij het schieten bij twee van de
drie Bondsfeesten en won het één keer
de ereprijs. “Natuurlijk zijn we trots op

Grote Prijs Jumping
Peel en Maas
Ruiter Jelmer Hoekstra van Stal Thijssen uit Sevenum won zaterdag
30 juli de Grote Prijs van het paardensportevenement Jumping Peel en Maas.
Deze werd voor de achtste keer georganiseerd door Stal Hendrix in Kessel.
In totaal namen er 53 ruiters deel
aan de achtste editie van de Grote
Prijs bij Stal Hendrix in Kessel.
Uiteindelijk gingen zeven duo’s voor
de eindstrijd bij het concours met een
barrage van 1.40 meter. Springruiter
Jelmer Hoekstra wist uiteindelijk de
ruiters Mark Martens uit Meijel en
thuisruiter Pieter Keunen uit Kessel
net voor te blijven met zijn paard
Amour. De 22-jarige ruiter uit America
legde het parcours af in een tijd van
42,80 seconden. Mark Martens kwam
daar vlak achter met 43,50 gevolgd
door Pieter Keunen die het 530 meter

lange parcours in een tijd van
43,66 seconden aflegde.
Michel Hendrix uit Kessel legde
het parcours die avond het snelste
af. In slechts 40,90 seconden ging
hij over alle dertien hindernissen.
Hij verspeelde zijn zege echter door
de balk op de laatste hindernis,
bij de oxer, er vanaf te stoten.
Daarvoor kreeg de Kesselnaar vier
strafpunten, wat hem uiteindelijk
een vijfde plaats opleverde.
Springruiter Jelmer Hoekstra mocht
de prijs van 10.000 euro in ontvangst
nemen.

onze prestaties, want het ligt dicht bij
elkaar hier in de regio”, vertelt Leon.

Geen onderlinge
verwijten
De goede prestatie was
verrassend, maar om het toeval te

noemen gaat Leon toch net wat
te ver. “Wij worden niet gezien als
kanshebbers of favorieten, maar we
zaten al een paar jaar dicht tegen de
goede prestaties aan”, vertelt Leon.
“Dit jaar was het sowieso erg lastig
schieten met de zon en de wind. We
hebben ons vooral geconcentreerd
op het volgende bölke, we waren
niet bezig met hoe hoog we zouden
eindigen. Misschien heeft het ook
meegeholpen dat er bij ons geen druk
op zat. Wij zijn niet een vereniging die
heel erg gaat trainen voor het OLS. Als
je zo fanatiek bent kan het voorkomen
dat er onderling verwijten worden
gemaakt, dat is bij ons absoluut niet.
We missen met z’n zessen en nemen
niemand iets kwalijk.”
Toch kan een misser hard
aankomen bij degene die het bölke
laat staan. Eén misser betekent
namelijk dat het hele team is
uitgeschakeld. “Daar moet je wel mee
om kunnen gaan”, vertelt bestuurslid
Hen Hubens. “Dat is een behoorlijke
deuk in het zelfvertrouwen. Het ligt
aan de schutter hoe lang het duurt
voordat hij of zij daar overheen is.
Vooral bij de eerste keer kan dat
even duren.” Leon: “Vaak gaat het bij
een beginner steeds beter en beter,
maar op een gegeven moment mist
iedereen een keer. Dan is het lastig
om dat op een rijtje te zetten en je te
herstellen. Daar proberen we diegene
natuurlijk bij te ondersteunen.”
Het saamhorigheidsgevoel zie je
ook terug bij de schutterijen onderling.

Het is een soort familie, vertelt Hen.
“Als wij missen bij het OLS gaan we
de andere verenigingen uit de buurt
aanmoedigen. Het is geen haat en
nijd zoals je wel eens bij andere
sporten ziet. Wij gunnen elkaar de
overwinning. Als een andere club het
verdient om te winnen, vinden wij
het niet erg om te verliezen.”

Drumband gestart
De schutterij is één van de
oudste verenigingen van Beringe.
Hij werd in 1923 opgericht en
telt momenteel nog ongeveer
vijftig leden, waarvan er 32 nog
in uniform meelopen. De meeste
leden van de club zijn ouder dan
vijftig jaar, vertelt Leon. “Natuurlijk
zouden we wel wat jongere
leden willen hebben, maar dat is
behoorlijk lastig. We zijn onlangs
een drumband gestart en dat heeft
vier nieuwe leden opgeleverd.
Hopelijk worden er dat nog wat
meer. Veel mensen zien het uniform
ook als een drempel, maar dat heb
je maar een keer of vijf per jaar
aan. Dat valt dus ook reuze mee.”
De goede resultaten van het
afgelopen seizoen zorgen niet
voor hogere verwachtingen in de
toekomst. Leon: “We hoeven niet
perse te winnen. Het zou mooi zijn
als we nog een jaar zo bovenin
mee kunnen draaien en de zondag
van het OLS kunnen overleven.
Dan hebben wij een geslaagd
seizoen.”

Milo ponywedstrijd

Sportieve prestaties
Maasruiters Kessel
Door: paardensportvereniging de Maasruiters Kessel
Enkele Kesselse ponyruiters van de Maasruiters hebben hun droom zien uitkomen tijdens de
Milo ponywedstrijden van Jumping Peel en Maas. De wedstrijden werden van woensdag 27 tot en met
zondag 31 juli gereden.
Onder het toeziend oog van de
vele nationale en internationale ruiters
en amazones en het publiek dat in
grote getale aanwezig was, mochten
ze hun sportieve prestaties tonen.
Dat de pony van Lotte Hermans,
Brummerhoeve’s Pilgrim, in topvorm
verkeerde, bleek op de eerste
wedstrijddag uit een vierde prijs in de
Lichte Tour en een overwinning op de
tweede wedstrijddag. Met een snelle

en foutloze ronde, die direct op tijd
werd verreden, wist ze de concurrentie
achter zich te houden.

Limburgse
kampioenschappen
In de Zware Tour was er een
zesde prijs voor Marieke Vervoort met
Tongerveld’s Chiko. Nina Vercoulen en
Emma Kessels eindigden net buiten de

ereprijzen. Met een fraaie herinneringsrozet en een mooie ervaring rijker, kijken
ook zij terug op een geslaagde wedstrijd.
Ook in Laar konden de ponyruiters
hun pony’s nog een laatste keer aan
de start brengen ter voorbereiding op
de Limburgse Kampioenschappen, die
op zaterdag 6 en zondag 7 augustus
verreden worden. In de klasse DB
behaalde Danice Giesbertz met Vayda
H de derde prijs.

Sportiefste team Noord-Limburg

VAKGARAGE
PEETEN BV

Onderhoud en
reparatie van
alle merken

APK

www.vakgaragepeetenbaarlo.nl

tel. 077 477 15 90

MVC’19 krijgt fairplay-prijs
Het eerste team van voetbalvereniging MVC’19 uit Maasbree heeft op zaterdag 30 juli de FairPlayTopper in
ontvangst genomen. Het team kreeg de prijs van de scheidsrechtersvereniging Venlo en omstreken omdat de
ploeg het sportiefste standaardelftal van Noord-Limburg was.
De Maasbreese voetballers kregen
de trofee in de rust van de voetbal
wedstrijd tussen VVV-Venlo en de
Engelse club West Ham United.

Criteria voor de prijs zijn onder meer
het aantal gele en rode kaarten en het
sportieve gedrag op en naast het veld
gedurende het afgelopen seizoen.

Het eerste team van VV BEVO uit
Beringe eindigde op de derde plek van
de sportiviteitsranglijst en het standaardelftal van VV Baarlo werd vijfde.
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Overlast speelveldje Hoefsmidstraat

Buren en jongeren uit
Baarlo in gesprek
Jongeren en buurtbewoners van de Hoefsmidstraat in Baarlo kwamen donderdag 21 juli bij elkaar in MFC
De Engelbewaarder in Baarlo. Daar gingen de twee groepen onder leiding van jongerenwerkers van Vorkmeer met
elkaar in gesprek over de overlast op het speelveldje.

In totaal gingen zeven
buurtbewoners en acht jongeren in de
leeftijd van 12 tot en met 16 jaar met
elkaar in gesprek en werden vragen
gesteld en adviezen gegeven. Op het
speelveldje aan de straat wordt volgens
de jongerenwerkers zowel overdag als
’s avonds veel gespeeld en gevoetbald
door kinderen tot 17 jaar. Omdat een
aantal buurtbewoners bij het
jongerenwerk van Vorkmeer had
aangegeven de overlast niet prettig te
vinden, werd er een bijeenkomst met
de jongeren georganiseerd. “Dit om
een basis te leggen voor contact en

onderling begrip”, aldus
jongerenwerker Vester Bergmans.
Er werden volgens Vester een
aantal concrete afspraken gemaakt.
De jongeren gaven aan op eventuele
geluidsoverlast te letten als ze na
22.00 uur nog op het veldje spelen.
De buurt sprak af om de jongeren
zelf aan te spreken wanneer ze
ergens hinder van ondervonden,
in plaats van meteen de politie te
bellen. “Er werden ook bijna letterlijk
deuren geopend”, aldus Vester.
“Buurtbewoners boden de jongeren
aan dat ze gerust aan mogen bellen

wanneer ze wat water willen drinken
of gebruik willen maken van het toilet.
Eén ontmoeting is vaak al genoeg
om begrip te krijgen voor de ander.
Wij kunnen als brug fungeren tussen
de jongeren en de buurt en daarna is
er vaak geen brug meer nodig, want
dan is er geen afstand meer.”
Ook kwam uit het gesprek naar
voren dat de wens bestond pannakooien, ofwel hekken om de speelveldjes, te realiseren in Baarlo omdat er in
het dorp op veel plekken gevoetbald
wordt. Binnenkort legt een werkgroep
dat plan voor aan de gemeente.

ACC de Blue Birds

Nachtcross Kessel
Autocrossclub ACC de Blue Birds uit Kessel organiseert ook dit jaar weer de Nacht van Kessel. Dit nachtcross
evenement vindt plaats op zaterdag 6 en zondag 7 augustus.
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Ossefeesttoerrit
Maasbree
Voor het 22e jaar op rij wordt de motortoer Ossefeesttoerrit gehouden
tijdens de Ossefeesten in Maasbree. Dit jaar wordt de tour op zondag
7 augustus gereden.
De Ossefeesttoerrit wordt jaarlijks
door Peter Thijssen, een Maasbrees lid
van de Moto Guzziclub Nederland,
georganiseerd tijdens de Ossefeesten in
Maasbree. “Toen ik pas bij de club
aangesloten was, werd er onder de
grote rivieren vrijwel geen activiteit
georganiseerd”, aldus Peter. “Toen vroeg
men mij waarom ik niet zelf een toerrit
wilde organiseren. Inmiddels start dit
jaar alweer de 22e editie van de
Ossetoerrit. Deze toer vindt altijd plaats
tijdens de Ossefeesten, omdat er dan
genoeg te doen is in het dorp en de
datum daardoor gemakkelijk te
onthouden is. Iedereen die motor rijdt
en de tocht wil maken, kan zich zondag
7 augustus melden bij de startplaats.”
De toer is door de deelnemers op
eigen initiatief te rijden. Tussen 10.00
en 12.00 uur kan er gestart worden

vanaf café Niëns in Maasbree, waar de
toerrijders de routebeschrijving op papier
ontvangen. Er is geen versie voor het
navigatieapparaat beschikbaar. De rit is
167 kilometer lang. “Er zit geen wedstrijdelement in de route”, aldus Peter.
“Wanneer iemand graag een stop wil
maken, dan kan dat gewoon. Maak je er
teveel, dan kom je gewoon in het donker
naar huis. Wat ook leuk is: onderweg naar
de leuke en interessante verkeersborden
kijken.” De rit gaat van Maasbree via
Helden naar Neer, Roggel en Heythuysen
naar de Peel. Via Nederweert, Weert,
Someren en Asten voert de route via de
gemeente Horst aan de Maas weer terug
naar Maasbree.
Neem voor meer informatie over
de Ossefeesttoerrit contact op met
Peter Thijssen via 077 465 26 40 of via
peter.w.thijssen@gmail.com

Kennismakingsmiddag
bridge in Helden
Bridgeclub B.C. Helden organiseert een kennismakingsmiddag voor
mensen die kennis willen maken met de denksport. Deze vindt plaats op
dinsdag 13 september.
Tijdens de kennismakingsmiddag
worden heel kort de beginselen van
de denksport uitgelegd door ervaren
spelers van de Heldense bridgeclub.
Deelnemers kunnen daarna besluiten
of ze aan de volledige cursus deel
willen nemen.

De kennismakingsmiddag begint
dinsdag 13 september om 13.30 uur
in gemeenschapshuis Kerkeböske in
Helden. Neem voor meer informatie contact op met Ine Loeffen via
ineloeffen@gmail.com of via
077 306 10 70.

Bonusvissen bij
HSV De Noordervaart
Door: hengelsportvereniging HSV De Noordervaart
Het is nog niet veel wat betreft de vangsten op de Meijelse Noordervaart in de wedstrijd. Als men alleen zit, dan kan men nog aardig wat vis
vangen. Maar zodra er een wedstrijd is, wordt het een ander verhaal.
Zo ook zondag 31 juli.
De vangsten, op een paar
uitzonderingen na, waren niet al te
best. Het was Charlie van Rhee die
met twee dikke bonusvissen eerste
werd met een gewicht van 4.885
gram. Hans Vissers werd met 4.415

De cross in Kessel is onderdeel van
vier nachtcrossen die dit jaar worden
gehouden door samenwerkende clubs
uit Baarlo, Horst, Kessel en Siebengewald. Uit al deze crossen komt
uiteindelijk één grote nachtcross
kampioen van 2016.
In totaal staan er zaterdag
6 augustus ruim 135 auto’s aan de

start van de Kesselse nachtcross.
Om 16.00 uur beginnen de kwalificatiewedstrijden voor de grote nachtcross.
Rond 20.00 uur begint de voorstelronde
van de negentig deelnemers die uiteindelijk geplaatst zijn, waarna aansluitend de grote cross begint. Na afloop is
er vanaf 21.00 uur in de grote tent een
feest met dj’s Beck&Bauer en worden

de prijzen uitgereikt.
Op zondag 7 augustus wordt er nog
gestreden in verschillende klassen voor
het ASUZ kampioenschap van 2016.
Die wedstrijden gaan om 11.00 uur van
start.
De Nacht van Kessel vindt plaats
op het crossterrein aan de Keizersbaan
in Kessel.

gram tweede, mede dankzij twee
bonusvissen. Jan Martens eindigde als
derde met 2.430 gram, waaronder
een zeelt. Verder werd er ook nog
voor bijna twee kilo aan voorns
gevangen door Albert Trines.
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Heldense maakt zelf maandverband

Twaalf inlegkruisjes van halve meter stof
Marloes Rechsteiner-Comperen (36) uit Helden maakt al twee jaar haar eigen maandverband. Dit doet ze om
het milieu te ontlasten, maar ook omdat ze het beter vindt voor haar lichaam. “Via YouTube leerde ik hoe je van
een paar meter stof inlegkruisjes en maandverbandjes kunt maken”, vertelt Marloes.

nen”, aldus Marloes.
Jarenlang heeft Marloes moeite
gehad om als ieder ander mee te
draaien in het werkende leven.
Door een hersenaandoening die ze
sinds haar geboorte heeft en een
aantal gezondheidsklachten, zit ze
al een aantal jaar thuis. Om toch
iets te doen te hebben, kocht ze een
naaimachine en ging ze creatief aan
de slag. “Ik denk ook veel na over de
gezondheid en zorg voor de planeet”,
aldus Marloes. “Ik was al een tijdje
op zoek naar een alternatief voor het
reguliere maandverband dat bij iedere
drogist te koop is. Daar kon mijn huid
namelijk niet goed tegen, waardoor
ik klachten kreeg. Ook schijnen daar
stoffen in verwerkt te zitten die
schadelijk zijn voor het milieu en het
lichaam.”

Uitwasbaar en
herbruikbaar

Aan de gekke reacties is ze inmiddels wel gewend. “Vrouwen vinden het
blijkbaar nog steeds gek om openlijk
over hun menstruatie te praten, laat
staan vertellen welk maandverband of
wat voor tampons ze gebruiken”, vertelt

Marloes, die met haar man Patrick in
Helden woont. Dat taboe hoopt Marloes
op haar eigen manier een beetje te
kunnen doorbreken. Sinds 2014 maakt
ze namelijk haar eigen maandverband
en inlegkruisjes van verschillende

Kastelenfietsroute
Peel en Maas

soorten bontgekleurde stof, in diverse
maten. Die probeert ze nu voorzichtig
‘aan de vrouw’ te brengen via verkoopgroepen op Facebook. “Ooit hoop
ik een webshop te kunnen beginnen,
zodat ik er wat geld mee kan verdie-

In haar zoektocht naar
alternatieven, stuitte Marloes op
websites en YouTube-kanalen waar
vrouwen vertelden over uitwasbaar,
en dus herbruikbaar, maandverband
dat in de Verenigde Staten en Canada
verkrijgbaar is. Marloes: “Ik besloot
een set te bestellen om het uit te
proberen. En nu klink ik misschien als
een reclamevrouw, maar het was een
wereld van verschil. Mijn menstruatie
veranderde, werd minder hevig en
mijn huidklachten verdwenen ook
door de ademende stof van het
maandverband.” De damesverbandjes
die Marloes in Amerika bestelde,
waren echter te duur om regelmatig
te kopen. “We hebben maar weinig te
besteden, dus moest ik op zoek naar
een alternatief. Door die filmpjes op

YouTube kwam ik op het idee om het
dan maar zelf te maken en leerde ik
hoe je van een paar meter stof je eigen
inlegkruisjes en maandverband kunt
maken.”

Kleine vleugeltjes
met een knoopje
Op de weekmarkt in Panningen
kocht Marloes een paar meter molton,
fleece, badstof en katoenen stoffen
in verschillende printjes. Met een
patroon tekende ze de verbandjes uit
op de stoffen, die ze daarna met de
naaimachine aan elkaar vastmaakte.
“Van de molton, fleece of het badstof
maak ik meerdere laagjes, afhankelijk van hoeveel het verbandje op
moet kunnen vangen”, aldus Marloes.
“Bovenop komt een leuk katoenen
stofje, zodat ze er ook nog een beetje
leuk uitzien. Er zitten kleine vleugeltjes
aan met een knoopje, waarmee je ze
om je slip vast kunt maken. Uit een
halve meter stof haal ik zo’n twaalf
inlegkruisjes, afhankelijk van de maat.
Als ik het thuis verwissel, maar niet
meteen in de wasmachine kan gooien,
stop ik ze in een luier-emmer waarin
wat koud water en waspoeder zit.
Zo heeft niemand er last van. Daarna
was ik ze op zestig graden en hang
ik ze aan de waslijn. Dan zijn ze weer
klaar voor gebruik.” Marloes krijgt
weleens reacties van vrouwen die
het maar een vies idee vinden en het
liefst wegwerpverbanden gebruiken.
“Het is zeker niet vies”, vertelt ze.
“Het is immers van jezelf. We zijn best
wel verwend door de wegwerpcultuur. Als ze het tot in de jaren zestig
gebruikten omdat er nog niets anders
bestond, waarom zouden we dat nu
niet weer doen?”

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

Deze zomer is het mogelijk een fietstocht te maken die onder andere
langs de vele kastelen in Peel en Maas gaat. De tocht, die door de VVV-winkels wordt aangeboden, start in Kessel.
De fietstocht voert langs diverse
kastelen in Peel en Maas, waaronder
Kasteel De Keverberg, kasteel Villa
Oeverberg en Kasteel Huis Oyen in
Kessel en langs Kasteel D’Erp en
Chateau De Raay in Baarlo. Ook is
Kasteel De Keverberg één van de
startpunten in Kessel. Van de kastelen
waarlangs de tocht gaat, zijn enkelen

check

www.thatshappening.com

Voor ALLE vrijetijdsbestedingen
in je regio!

(deels) vrij toegankelijk en anderen
alleen te bezichtigen op afspraak.
Kasteel D’Erp in Baarlo en Kasteel Huis
Oyen zijn privébezit en niet van binnen
te bezichtigen.

Startpunt bij Kasteel
De Keverberg
Vanuit Kessel gaat de tocht via het
fietsveer in Neer of met het veerpont in
Kessel verder richting Beesel. Daar staat
de fietstocht in het teken van het
Draaksteken, het historische volksspel
dat zich daar afspeelt.
Het startpunt van de fietstocht
bevindt zich bij Kasteel De Keverberg
in Kessel of bij knooppunt 3 bij de
veerpont in Kessel. De fietstocht is in
totaal ongeveer vijftig kilometer lang,
maar het is ook mogelijk beide routes
afzonderlijk te fietsen. De Kastelenroute
in Kessel en Baarlo is ongeveer 33 kilometer lang. De route, onder andere een
initiatief van het Toeristisch Platform
Peel en Maas, is te verkrijgen bij de
VVV-winkels in Peel en Maas.

Braderie in centrum Helden
In het centrum van Helden vond op donderdag 28 juli de eerste editie van de Braderie Helden-Dorp
plaats. Bij het evenement kon naar hartenlust gewinkeld worden bij de marktkraampjes die aanwezig
waren, kinderen konden op het luchtkussen spelen en voor livemuziek werd gezorgd door het duo Thei
en Joop. In de morgen vielen nog wat druppels regen, maar in de middag draaide dat volledig om naar
een stralende dag met veel zon.
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Kijk voor meer foto’s op
www.hallopeelenmaas.nl

Jubileumeditie Fiets4Daagse
Meijel
In totaal startten 4.454 deelnemers op dinsdag 26 juli in Meijel met de 41e Fiets4Daagse. Dit jaar
was Meijel voor de 25e keer startlocatie van het fietsevenement dat door de Peel in Limburg en
Brabant gaat. De organisatie kijkt zeer tevreden terug: “Het was een geslaagde Fiets4Daagse. Dit jaar
was het aantal starters ook nagenoeg hetzelfde als vorig jaar, dus we zijn dik tevreden.” Op zaterdag
30 juli, de dag na het evenement, werden tachtig vrijwilligers nog extra in het zonnetje gezet vanwege
het Meijelse jubileum.

Wandeling Bospartizanen Baarlo
VVV Baarlo organiseert in augustus weer de wandeling In het spoor van de Bospartizanen. Deze vindt plaats
op zaterdag 13 augustus.
Tijdens de wandeling vertelt de
gids uitgebreid over de belevenissen
van de verzetsgroep, die zich tijdens
de Tweede Wereldoorlog ophield in
de bossen van Baarlo en de Duitse
toevoerlijnen saboteerde. Omdat de
beloofde wapendropping door de
Geallieerden uitbleef, besloten de
partizanen Duitse troepen te

overvallen om zichzelf van wapens te
voorzien. De bevrijding zou niet lang
meer op zich laten wachten en de
Geallieerden verwachtten steun van het
verzet als het zover was. Daarnaast
komen ook de voedselvoorziening in
het kamp, de Duitse soldaten, de
risico’s voor het dorp, de houding van
de toenmalige bewoner van Kasteel

Scheres en de afloop van het ‘drama’
aan bod.
De wandeling begint om
10.00 uur op de parkeerplaats van
Chateau De Raay in Baarlo. De wandeltocht is acht kilometer lang en
duurt twee uur. Aanmelden kan door
contact op te nemen met VVV Baarlo
via 077 477 36 66.

Limburgse artiesten bij De Keverberg
Kasteel De Keverberg in Kessel houdt vanaf zondag 7 augustus iedere maand Den Soeten Inval in het kasteel.
Bij de muzikale bijeenkomsten komen Limburgse artiesten twee uur lang hun kunsten tonen. Zondag 7 augustus
komt Joekskoer Toujours langs.
Den Soeten inval wordt vanaf
zondag 7 augustus iedere eerste
zondag van de maand gehouden in
het kasteel. De optredens vinden

telkens tussen 11.00 en 13.00 uur
plaats in een intieme setting.
Afhankelijk van hoe mooi het weer is,
vinden de optredens plaats op

De Binnenplaats, in het open
luchttheater of op het terras.
Per editie is er plaats voor zo’n
150 gasten.

Rondleiding PS Aero
VVV Baarlo houdt op woensdag 10 augustus een rondleiding bij PS Aero. Bij het bezoek aan het bedrijf in
vliegtuigen in Baarlo kijken de bezoekers naar een film over PS Aero en worden ze vervolgens rondgeleid langs
de aanwezige vliegmachines.
Een gids neemt de bezoekers mee
langs 35 historische vliegtuigen en
helikopters en vertelt anekdotes over
de toestellen. De belangstellenden
kunnen in verschillende vliegtuigen en

cockpits een kijkje nemen tijdens de
rondleiding. De rondleiding begint om
10.00 uur en duurt ongeveer twee uur.
Een plaats reserveren kan door te mailen
naar baarlo@beleefpeelenmaas.nl of te

bellen naar 077 477 36 66.
De rondleidingen worden tevens
op woensdag 24 augustus en
woensdag 26 oktober aangeboden
door VVV Baarlo.
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Agenda

Meijel

Kijk voor meer informatie op
www.hallopeelenmaas.nl

wo 10 augustus 21.00 uur
Locatie: Café de Vangrail

Baarlo

Ladies Night

Rondleiding PS Aero
wo 10 augustus 10.00 uur
Organisatie: VVV Baarlo
Locatie: PS Aero, Napoleonsbaan
Zuid
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Bitterballenbal

do 11 augustus 21.00 uur
Org: Feestcafé de Vangrail

Panningen

Openluchtbioscoop

Helden

Bouwvak bbq
vr 5 augustus 17.00 uur
Locatie: De Belaeving

Ossefeesten in Maasbree weer van start

‘Ander vlees gebruiken
was geen optie’
De Ossefeesten in Maasbree zijn toe aan de 56e editie. De feesten in de tent vinden plaats op zaterdag 6,
zondag 7, woensdag 10, vrijdag 12 en zaterdag 13 augustus. De laatste jaren moesten er door verscheidene
redenen zaken veranderen. Dit jaar stopte ook nog het bedrijf wat ieder jaar de os levert die op de zondag bereidt
wordt. “Toen is heel even ander vlees ter sprake gekomen, maar we wilden toch bij de naam van het feest blijven”,
vertelt Loek Huijs van de organisatie.

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

LiveMuziek!
Free Your Mind
zo 6 augustus 22.00-04.00 uur
Locatie: Club Palladio

vr 5 augustus 21.00 uur
Locatie: DOK Café

Kunst op Straat

Kessel

za 6 augustus 11.00-17.00 uur
Organisatie: Kepèlla Cultura
Locatie: centrum

za 6 augustus 16.00 uur
zo 7 augustus 11.00 uur
Organisatie: ACC de Blue Birds
Locatie: crossterrein Keizersbaan

Optreden Muziekkapel
Didymos

Nachtcross

Den Soeten Inval
zo 7 augustus 11.00-13.00 uur
Locatie: De Binnenplaats,
openluchttheater of terras
(weersafhankelijk) bij Kasteel
De Keverberg

Maasbree

Ossefeesten: Vegas
za 6 augustus 20.30 uur
Locatie: Ossetent Dorpsplein

za 6 augustus 13.30-15.00 uur
Org: Muziek onder de Toren
Locatie: Raadhuisplein

Optreden Speulendjer-Wieës
za 6 augustus 15.00-16.30 uur
Org: Muziek onder de Toren
Locatie: Raadhuisplein

Sunday Sound
zo 7 augustus 14.00-18.00 uur
Organisatie: Kepèlla Cultura
Locatie: centrum

Kids Fun
Ossefeesten: BAD & Viva La
Vida tributes
wo 10 augustus 12.00 uur
Locatie: Ossetent Dorpsplein

Ossefeesttoerrit
zo 7 augustus start tussen
10.00-12.00 uur
Organisatie: Peter Thijssen
Locatie: start bij café Niëns

ma 8 augustus 13.00-17.00 uur
Organisatie: Kepèlla Cultura
Locatie: centrum

Zomerweekmarkt met live
muziek
wo 10 augustus 09.00-16.00 uur
Organisatie: Kepèlla Cultura
Locatie: Markt

Openluchtbioscoop
Os aan het spit en muziek
zo 7 augustus 12.00 uur
Locatie: Ossetent Dorpsplein

do 11 augustus 21.00 uur
(na zonsondergang)
Organisatie: DOK6 Horeca
Locatie: Raadhuisplein

De organisatie koos dus noodgedwongen voor een andere leverancier
van het vlees, maar ook die zorgt
ervoor dat de mensen gewoon een
stukje os voorgeschoteld krijgen op de
zondag. “Het is al zo lang traditie en
het is wel de hoofdtaak van ons feest
om de os te serveren, dus we zijn er
toch weer bij beland”, vertelt Loek
Huijs. “Dan doen we de naam van de
feesten ook eer aan, dat vinden we als
organisatie belangrijk. Om die os staan
we toch bekend, al hebben we nu wel
een nieuw recept door de andere
leverancier. Het is wel weer gewoon
een os die aan het spit hangt, zoals het
hoort.”

Minder ruimte dan
anders
Naast de levering van de os moest
de organisatie nog meer veranderingen op zien te vangen. Het dorpsplein
wordt momenteel aangepast en de
werkzaamheden zorgen ervoor dat de
Ossefeesten minder ruimte hebben
dan andere jaren. “Tot zo’n zes à zeven
jaar geleden was het ieder jaar bijna

hetzelfde omdat er niks veranderde aan
het plein”, vertelt Loek. “Dit jaar moesten we bijvoorbeeld de wc-wagens
op een andere plek neerzetten en het
buitenterrein is wat knusser dan voorgaande edities. Hopelijk hoeven we
de komende jaren weinig meer aan te
passen als ze klaar zijn met het plein.
Dan krijgt die commissie het rustiger na
al die tropenjaren.”
De organisatie is namelijk opgedeeld in allerlei commissies. Fanfare
Sint Aldegondis is al sinds het begin
verantwoordelijk voor de feesten, maar
het evenement wordt in grote lijnen
georganiseerd door een commissie van
elf personen, zo vertelt Loek. Die werkgroep is het hele jaar bezig met alle
voorbereidingen. Loek: “Vanaf september wordt er maandelijks vergaderd en
na twaalf vergaderingen moet het klaar
zijn. De meeste zaken gaan na zoveel
edities wel op de automatische piloot,
maar toch zijn er dingen, zoals de os en
het plein, die veranderen. De betreffende subcommissie gaat dan met die
zaken aan de slag.”
Voorbeelden van subcommissies zijn muziek, promotie, werk-

schema’s, financiën en Ôs Kingerdörp.
“Die regelen dus de zaken waar zij
verantwoordelijk voor zijn”, vertelt
Loek. In de weken voorafgaand aan
de feesten worden de leden van de
fanfare ingeschakeld. Loek: “De posters
en flyers moeten verspreid worden, er
worden ossebraadkaarten huis-aan-huis
verkocht en in de laatste week voor
de Ossefeesten wordt er elke avond
opgebouwd. Tijdens de feesten vind
je de leden van de fanfare achter de
bar, bij de entree en de kassa’s, bij het
secretariaat en bij de artiesten.”

‘Groter hoeven we
niet’
De zondag, de dag dat de os gebraden wordt aan het spit, trekt de meeste
belangstellenden, weet Loek. “Dan komt,
verspreid over de hele dag, het halve
dorp een kijkje nemen.” Het feest hoeft
niet in capaciteit te groeien want het
bezoekersaantal is al jaren constant,
vertelt Loek. “We groeien als evenement
vooral door te blijven vernieuwen. We
gaan gewoon lekker zo door, want zo
bevalt het goed.”

Böhmische Klänge in Panningen
Onder leiding van dirigent Theo Verhaegh stond zaterdag 30 juli het blaasorkest Böhmische Klänge
op het Raadhuisplein in Panningen. Deze editie van Muziek onder de Toren, waarin Theo Verhaegh en
Stichting Bevordering Blaasmuziek (SBB) samenwerkten, kon rekenen op veel publiek. Het concert was
tevens het moment voor zanger Cor Aldenzee om afscheid te nemen van zangpartner Brigit Geuijen en
het orkest. Ook bedankten de dirigent en voorzitter na afloop van het concert de bezoekers, het orkest,
de dirigent en mensen achter de schermen voor de zomerse, muzikale middag.
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Kerkberichten

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

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 7 augustus
H. Mis 9.30 uur t.i.v. Harrie Leijten
en fam.

Misintenties NL05 RABO 0120795132
A. van den Boer De Brentjes 81
T 077 465 36 81
Kerkdiensten
Zaterdag 6 augustus
H. Mis 17.30 uur
Zaterdag 13 augustus
Geen H. Mis

Parochie Egchel

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 6 augustus
H.Mis 19.00 uur t.i.v. De zieken
in onze parochie
Zondag 14 augustus
H.Mis 11.00 uur t.i.v. Tinus Steeghs
(verj); Tijdens deze viering zegening
van de kroetwis.

Parochie Helden
Misintenties NL61 RABO 0120795094
pastorie Rochusplein 3
T 077 3071488,
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur
donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
Vrijdag 5 augustus
De H. Communie wordt thuisgebracht
vanaf 9.00 uur
Zondag 7 augustus
H. Mis 10.00 uur – samenzang
10.00 uur t.i.v. Nol Jacobs en
Nellie Jacobs-van Maris (mnd);
overl. fam. Hendricks-Rutten;
Nentje Lemmen-Scheres en
Piet Lemmen (mnd); Ton PeetersBeeks en overl. fam. Peeters en
fam. Beeks
Overleden:
San Bos-Luijten, St. Jozef Zorg en
Wonen, Meijel
Harrie Janssen, Steenbakkers
straat 234, Panningen

Parochie Meijel
Misintenties NL16 RABO 0133405613
Pastorie Kerkstraat 5
T 077 466 18 50
W www.parochiemeijel.nl
Spreekuur
maandag 19.30 tot 20.00 uur en
donderdag van 11.00 tot 12.00 uur
secr.kerkbestuurmeijel@vodafonethuis.nl
Kerkdiensten
Donderdag 4 augustus
H. Mis 09.00 uur t.i.v. alle parochianen
09.30-10.00 uur Stille Aanbidding
Zondag 7 augustus
H. Mis 11.00 uur – herenkoor
t.i.v. Wim v. Oostaijen en Pop v.
Oostaijen-de Wert (gest.jaard.);
Tinus Basten en Tina Basten-Thijssen
(gest.jaard.); Pierre Nelissen (coll.);
H. Mis uit dankbaarheid voor
Paul Vossen en Maria Vossen-Simons
en Elisabeth Naus; voor Jan Vossen
(Nieuw-Zeeland), overleden op
24xjuni: dat hij moge rusten in
vrede; Miet Schers-Verstappen
(verj), Frits Schers, Harrie Schers,
Thea Schers-Kessels, Britt Schers en
Ger Schers en Piet Heijmans
Maandag 8 augustus
Stille Aanbidding 18.30 uur
Rozenkrans 19.00 uur
Dinsdag 9 augustus
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen,
aansluitend koffiedrinken
Donderdag 11 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
Vrijdag 5 augustus
Vangwege ziekte zal de H. Communie
niet worden thuisgebracht.
Zaterdag 6 augustus
H. Mis 14.30 uur “De Groenling”
H. Mis 19.00 uur – samenzang t.i.v.
Beb Engels-Linssen (jaardienst/Col.);
Piet Janssen en To Janssen-van der
Linden en zoon Sjraar; Joke Goes;
b.g.v. trouwdag

Jaarmarkt in Meijel
De Jaarmarkt in Meijel op vrijdag 29 juli heeft bijna 9.000 bezoekers naar de vernieuwde kern van
het Peeldorp getrokken. Mede dankzij het goede weer werden de kraampjes en terrassen goed
bezocht. Harmonie Eendracht, die de markt organiseert, kijkt naar eigen zeggen terug op een
geslaagde editie. Bij de Jaarmarkt kon tevens een kijkje worden genomen in de kerktoren en was
Museum Truijenhof geopend. Verder hadden veel horecagelegenheden een muzikaal programma zodat
ook na de markt, die om 22.30 uur was afgelopen, nog genoeg te doen was in het dorp.

LEVEN ROND DE DOOD

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

U staat er
niet alleen
voor!
• U bent mantelzorger en
de zorg wordt u te veel
• U bent ongeneeslijk ziek
• U hebt een dierbare verloren
• U wilt begeleiding en praten over
wat u en het gezin bezighoudt

Wat kost onze hulp?
Alle hulp is kosteloos.
Indien u de Stichting financieel
wilt steunen, is een gift altijd welkom:
NL48 RABO 0120 7272 34
t.n.v. Stichting leven rond de dood.

VPTZ - Vrijwillige Palliatieve LPZ - levensbeschouwelijke
Terminale Zorg
Psychosociale Zorg:
06-51 21 34 43
06-22 98 51 19
Dit houdt in:
• voorkomen van overbelasting
van de mantelzorger
• steunen van de mantelzorger
• luisteren en ‘er zijn’
• waken bij de zieke
• helpen bij de verzorging van de zieke

Dit houdt in:
• luisteren naar uw zorgen
• praten over gevoelens van onmacht,
angst en onzekerheid
• in gesprek gaan over levens-vragen
en het levensverhaal
• begeleiding van de zieke en de naasten

Deze zorg wordt geboden door geschoolde
vrijwilligers.

Deze zorg wordt geboden door
professionele begeleiders.

Bel ons of kijk op de site www.levenronddedood.nl
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ENTHOUSIAST, GASTVRIJ EN BETROUWBAAR!
DE GROOTSTE ELEKTROVAKSPECIAALZAAK VAN LIMBURG!

NIEUW
NU OOK IN PAN

NINGEN!

7 DAGEN PER
WEEK GEOPEND

EIGEN
REPARATIEDIENST

TELEFONISCHE
SUPPORT

ONLINE
SUPPORT

BIJNA 100 JAAR
KENNIS & ERVARING

Martijn

ONDERDELEN &
ACCESSOIRES

7 DAGEN PER WEEK SUPER SERVICE!
Om u nog beter van dienst te kunnen zijn hebben wij onlangs ook
een Service CenterLQRQVȴOLDDOLQ3DQQLQJHQJHRSHQG2QV
6HUYLFH&HQWHULVK«WDDQVSUHHNSXQWZDQQHHUXRQGHUVWHXQLQJ
QRGLJKHHIWPHWWHFKQLVFKHYUDJHQHQSUREOHPHQ+HHIWX
ELMYRRUEHHOGHHQVWRULQJRSXZ79HQZHHWXQLHWKRHXGLW
PRHWRSORVVHQ"*HHIRQVGDQHHQEHOOHWMHVWXXURQVHHQ
PDLOWMHRINRPHYHQELMRQVODQJV2Q]HVSHFLDOLVWHQVWDDQ
XGRHOJHULFKWHQGDDGNUDFKWLJWHZRRUGRPXZSUREOHPHQ
]RJRHGHQ]RVQHOPRJHOLMNRSWHORVVHQ=HOIVRS]RQGDJ

OOK VOOR ONDERDELEN

0DDURQ]HGLHQVWYHUOHQLQJJDDWYHUGHUGDQGDW:LMKHEEHQ
LQRQV6HUYLFH&HQWHUQDPHOLMNRRNHHQHLJHQUHSDUDWLHGLHQVW
=LMYRHUHQ$%&UHSDUDWLHVXLWWHUZLMOXJHQLHWYDQHHQKHHUOLMN
NRSMHNRɝ
H(QPRFKWXKHWDSSDUDDWELMRQVPRHWHQDFKWHU
ODWHQGDQNULMJWXYDQRQVHHQJUDWLVOHHQDSSDUDDW]RGDWXLQ
GHWXVVHQWLMGQLHW]RQGHUDSSDUDDWNRPWWH]LWWHQ
Daarnaast kunt u bij ons Service Center ook terecht voor een
EUHHGDVVRUWLPHQWDDQRQGHUGHOHQHQDFFHVVRLUHV+LHUELMNXQW
XGHQNHQDDQVWRI]XLJHU]DNNHQȴOWHUVNDEHOVPDDURRNELMYRRU
EHHOG RQGHUGHOHQ YRRU ZDVPDFKLQHV GURJHUV NRHONDVWHQ YDDWZDV
VHUV VWRI]XLJHUV NRRNDSSDUDWXXU VDQLWDLU HWF .RUWRP RQV 6HUYLFH
&HQWHULVHUYRRUX

EIGEN REPARATIEDIENST

Afbeeldingen kunnen afwijken, drukfouten en wijzigingen voorbehouden.

www.electroworldtummers.nl
DE BESTE SERVICE
DE SCHERPSTE PRIJZEN

PANNINGEN
Markt 121
T. 077 307 13 00

TEGELEN

Kerkstraat 27
T. 077 373 85 11

ROERMOND

Schaarbroekerweg 28
T. 0475 42 52 62

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 EN BETROUWBAAR!

