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Historisch wassen
in Baarlo
Bij wasplaats De Sprunk in Baarlo wordt ieder jaar op de derde zondag van juli een demonstratie gehouden van hoe er vroeger gewassen werd. De wasplaats in het
centrum van het dorp kreeg in het begin van de 19e eeuw de functie van dorpswasplaats. Tot aan de jaren 50 van de vorige eeuw werd er door Baarlose vrouwen nog de was
gedaan. Daarna werden alle huishoudens aangesloten op de waterleiding. Nog ieder jaar laat een aantal vrijwilligers zien hoe het er vroeger aan toe ging op de wasplaats.

Verzekeraar weigert uit te betalen

Onduidelijkheid over eigendom kerkverlichting Meijel
De kerk in Meijel blijft voorlopig in het duister gehuld, nu de verzekeraar weigert de door bliksem beschadigde de schade op moet draaien. Dat is nu
ledverlichting in de kerktoren te vergoeden. De vraag die bij het kerkbestuur, de gemeente en de verzekeraar rijst, gedaan, maar de verzekeraar moet nog
officieel toestemming geven voor dat
is wie nu eigenlijk de eigenaar van de ledverlichting is en dus opdraait voor de herstelkosten.
onderzoek. En vanwege de vakantie
kan het wel even gaan duren voordat
pas van de verlichting toen de bliksem
zonder medeweten van het
Door een blikseminslag vorig jaar
we uitsluitsel krijgen.”
kerkbestuur”, aldus Jos van Hal van het insloeg. Wie dan de eigenaar is, is dus
juni doet de ledverlichting van de
Voor de Meijelse kerk staat nog een
de vraag.”
kerkbestuur. “Toen de bliksem insloeg,
Sint Nicolaaskerk in Meijel het niet
renovatie van 750.000 euro gepland
Het kerkbestuur diende een
was de in december aangebrachte
meer. Die werd in december 2015
bezwaar in bij de verzekeraar toen deze van onder andere het dak en de toren.
ledverlichting niet gemeld bij de
aangebracht toen de kern van Meijel
Volgens Van Hal is het idee in het dorp
liet weten niks te vergoeden, maar
een herinrichting onderging. Vanuit de verzekeraar. Er is nog steeds een
geopperd om de reparatie van de leddat werd vorige maand afgewezen.
verschil van inzicht over wie er nu
gemeente werd 85.000 euro geïnvesverlichting daarin op te nemen. Maar
Van Hal: “Volgens de verzekeringseigenlijk de eigenaar van is.” Aan de
teerd in het verlichten van de kerk,
het is volgens het bestuurslid de vraag
voorwaarden moet er bij een geschil
ene kant kan de kerk volgens Van Hal
naar aanleiding van een idee van het
tussen de verzekeraar en de verzekerde of dat mogelijk is. “Wanneer wij in het
eigenaar zijn, omdat de verlichting
dorpsoverleg. De geschatte schade na
gelijk worden gesteld, zijn we zo klaar.
een bureau ingeschakeld worden dat
op het kerkgebouw is aangebracht.
de inslag bedraagt 76.000 euro.
Dan komt de verzekeraar hopelijk over
onderzoekt wie er uiteindelijk voor
“Maar aan de andere kant wisten wij
“De verlichting is aangebracht

de brug. Als we geen gelijk krijgen,
kijken we dan wel verder hoe we het
gaan oplossen.”
Raadslid Teun Heldens van de
fractie VVD Peel en Maas stelde
onlangs enkele vragen aan het
College van B&W van Peel en Maas
over de kerkverlichting in Meijel.
Het raadslid vreest dat de 85.000 euro
die de gemeente in de verlichting
stak, weggegooid geld is geweest
als de verzekeraar definitief niet
uitbetaalt. “Hoe is dit mogelijk en
wie is er nu echt eigenaar?”, aldus
Heldens. Het college heeft de vragen
in behandeling genomen.
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Glasplaat aan gruzelementen

Lancaster-monument Grashoek weer vernield
Voor de derde keer in anderhalf jaar tijd is het oorlogsmonument in
Grashoek vernield. De dikke glazen beschermplaat is ergens tussen zaterdag
22 en zondag 23 juli aan gruzelementen geslagen. “Dit is een aanslag op
het monument, op ons en de jongens die hier zeventig jaar geleden
omkwamen”, laat Huub Kluijtmans van Werkgroep Vliegtuigmonument
Grashoek weten.
De werkgroep heeft wederom melding gemaakt van de vernieling bij de
politie Peel en Maas, maar doet geen
aangifte. “Dat heeft geen zin. Wat heb
ik eraan? Ik ken de daders niet”, laat
een geëmotioneerde Kluijtmans weten.
“Het is om te huilen. Ik heb een uur
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lang een goed gesprek gehad met een
agente op het bureau in Panningen.
Zij pakken het serieus op. We gaan het
helemaal anders doen, want dit kan
niet meer. We hebben de hoge kosten
steeds uit eigen zak betaald, maar nu is
de boot echt aan.”

Zeven slachtoffers
Lancaster-crash
Een voorbijganger meldde zondagochtend bij de werkgroep dat de
glasplaat op het monument in Grashoek
was vernield. “Dus ergens tussen zaterdagochtend en zondagochtend moet
dat zijn gebeurd”, aldus Kluijtmans.
Het monument is een herdenkingssteen
met daarop een glazen plaat. Deze werd
in 2002 gerealiseerd ter nagedachtenis
aan de zeven geallieerden die daar in
1943 omkwamen toen een Lancasterbommenwerper neerstortte.
Waarom het herdenkingswerk
voor de derde keer het doelwit is van
vernielingen, roept bij Kluijtmans alleen
maar vraagtekens op. “Ik heb geen vijanden, dus vraag me af waarom ze dit

tweede incident te voorkomen. In juli
vorig jaar sloegen vandalen echter
weer toe. Toen werd de gepantserde
glazen plaat van het monument
gewrikt en op de grond gegooid.
(Foto: Werkgroep Vliegtuigmonument
Grashoek)

Opnieuw auto’s vernield in Maasbree
Voor de tweede keer dit jaar zijn in Maasbree vernielingen aangebracht aan auto’s. In de nacht van dinsdag 18 op woensdag 19 juli plaats werden bij
diverse auto’s krassen in de lak gemaakt en banden lek gestoken. De politie kreeg elf aangiftes binnen van gedupeerde autobezitters.
het vandalisme plaats tussen 20.00
uur op dinsdagavond en woensdagochtend 07.30 uur. In februari van dit
jaar werden al twintig auto’s op een
zelfde manier vernield. Het ging toen

Dit keer ging het om auto’s op
de Tongerveldweg, Molenstraat,
Westeringlaan, Parallelweg,
Rutgerstraat en de Van Lommstraat
in Maasbree. Volgens de politie vond
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dreun na. Het is walgelijk.”
In 2015 werd het informatiebord
dat bij het monument staat omver
gereden. Het kostte de werkgroep
destijds 1.800 euro om de schade te
herstellen. Daarna werden er rotsblokken rondom de zuil geplaatst om een

Elf aangiftes binnen bij politie

Kempen Media bv behoudt zich ten
aanzien van de inhoud van deze uitgave
zowel het auteursrecht voor conform
artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet
als het databankrecht.

media

monument moeten hebben. Blijkbaar
zijn er mensen die niet begrijpen wat
normen en waarden zijn. Deze vernieling is een aanslag op het monument,
op ons en de jongens die hier ruim
zeventig jaar geleden omkwamen.
Zij krijgen nu nog eens een flinke
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om ongeveer twintig auto’s op de
Herikstraat, Heideweg, Kamillestraat,
Weegbreestraat en de Distelstraat.
Na de vernielingen lieten buurtbewoners toen weten dat dergelijk vandalisme in de jaren daarvoor al vaker was
voorgekomen in het dorp.

Regende aangiftes
woensdagochtend
Eén van de aangiftes van de laatste
keer kwam van de familie Staaks.
“Alle vier de banden van onze auto
waren lek geprikt en er zaten diepe
krassen in de lak”, vertelt Wendy. “Dat is
een behoorlijke kostenpost. Maar het
opmerkelijke is de willekeur. Vanwege
werkzaamheden stonden er heel veel
auto’s hier in de straat waar niks aan
te zien was, die van ons stond gewoon
op de oprit en is wel beschadigd.

Ik dacht eerst aan een doelbewuste
actie, maar de politie vertelde me op
woensdagochtend dat het aangiftes
regende. Die kwamen ook nog eens uit
heel Maasbree, niet alleen onze buurt.
Het lijkt willekeurig.”
Wendy herinnert, net als veel
andere buurtbewoners, de vernielingen
van februari. “Onze buren zijn al
eerder de klos geweest en ook hier
tegenover hebben ze de auto’s wel
eens beschadigd”, vertelt ze. “Het is
een terugkerend iets. Het voelt een
beetje als: dit keer waren wij de pineut.
De volgende keer kan het weer iemand
anders zijn.” De politie onderzoekt of de
vernielingen in februari te maken hebben
met het vandalisme van 19 juli. De politie
vraagt mensen die iets gehoord of gezien
hebben of meer informatie hebben over
de vernielingen zich te melden via 0900
88 44 of anoniem via 0800 70 00.

De Ringoven
Panningen verlicht
De schoorsteen van de voormalige steenfabriek De Ringoven in
Panningen wordt sinds zondag 23 juli in de avonduren verlicht.
De buitenverlichting werd op
zaterdag 22 juli aangebracht. Het pand
was vroeger de Heldense Steenfabriek,
maar werd een aantal jaar geleden
verbouwd tot restaurant en

activiteitencentrum waar onder andere
sociale onderneming De Stijlfactorij is
gevestigd. Met het aanbrengen van de
buitenverlichting zijn de laatste puntjes
op de i gezet, aldus De Stijlfactorij.
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Auto rijdt op paaltje

‘Veldstraat moet
30-kilometerzone worden’
Een man heeft op zaterdag 22 juli zijn auto stuk gereden op een verkeerspaaltje op de Veldstraat in Baarlo.
Bij het kapotte paaltje lag een grote olievlek afkomstig van de wagen. De dader is opgespoord en op maandag
gehoord door de politie. Buurtbewoner Marcel Bol grijpt het voorval aan om zijn onvrede te uiten over de
verkeersveiligheid op de Veldstraat.
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Goed Bee-zig 2.0

Proeflocaties
voor bloemrijke
akkerranden
Op een aantal plaatsen in Peel en Maas is momenteel een proef bezig
om te kijken hoe bloemrijke akkerranden in de natuur werken. De proef
is onderdeel van het Goed Bee-zig 2.0 project, een samenwerking tussen
Plattelandscoöperatie, Cultus Agro Advies en Vereniging Innovatief
Platteland. De proeven vinden plaats bij telers.
De drie partijen doen onderzoek
naar de functionele toepassing
van bloemrijke akkerranden in de
land- en tuinbouw. Biodiversiteit
naast percelen zorgt volgens de
organisaties voor meer bijen en
andere insecten op de akkers wat
er weer voor kan zorgen dat minder
gewasbeschermingsmiddelen nodig
zijn op het land.
“Om te zorgen dat bijen en
insecten voldoende voedselaanbod
en leefgebied hebben, biedt het
inzaaien van bloemstroken nabij de

teeltpercelen uitkomst”, laten de
organisaties weten. “Hiermee wordt
het voedselaanbod vergroot, neemt
de biodiversiteit toe en kan de inzet
van gewasbeschermingsmiddelen
worden gereduceerd. Zo luidt de
theorie.” Om die theorie te testen
worden zes bloemrijke akkerranden,
waarvan een aantal in Peel en Maas,
in de gaten gehouden om te zien hoe
het in de praktijk werkt. In september
organiseren de projectpartners een
praktijkdag waar de eerste resultaten
worden gepresenteerd.

Organisatie aan de slag
“De Veldstraat is net een racebaan
nu”, zegt Marcel. ”Het wordt tijd dat
er hier een 30 kilometer-zone komt.
Ik hoop dat dit voorval de politie en
gemeente wakker heeft geschud.
Er moeten toch niet eerst slachtoffers
vallen voordat er iets gebeurt?” Zelf zag
Marcel het ongeval niet, omdat hij net
thuis kwam. “Maar mijn vrouw was wel
thuis. Ze hoorde een enorme knal en

zag een wagen wegrijden. Ze is snel
gaan kijken wat er gebeurd was.”
De politie meldde zich al snel bij
de plek van het ongeluk. Omstanders
wezen de agenten in de goede
richting, al was dat volgens Marcel
niet nodig geweest. “Er was een groot
oliespoor zichtbaar op de weg. De auto
kan niet ver gekomen zijn, denk ik.
Zoveel olie lag er.”

Het probleem van de Veldstraat
is volgens Marcel de snelheid die
gereden wordt door de weggebruikers.
“Ze gaan veel te hard”, laat hij weten.
“Ook is er veel vrachtverkeer dat door
de straat buldert. Het is zelfs zo erg dat
de muren bij ons in huis scheuren aan
het vertonen zijn.” Hij heeft zijn zorgen
inmiddels kenbaar gemaakt bij de
gemeente Peel en Maas.

Stichting opgericht
voor Kessels LVK
Het Limburgs Vastelaovesleedjes Konkoer van volgend jaar in Kessel
heeft sinds donderdag 20 juli een stichting. Met de stichting LVK Kessel 2018
kan de organisatie aan de slag met de officiële contacten die nodig zijn om
het muziekspektakel in goede banen te kunnen leiden. “Het is de basis voor
de rest”, vertelt Maurice Vervoort, voorzitter van de stichting. Het LVK vindt
op vrijdag 26 januari plaats in een paviljoen op het terrein van het bedrijf
Neptunus.

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

Zon en regen
tijdens Fiets4Daagse De Peel
Deelnemers aan de 42e editie van de Fiets4Daagse De Peel konden van dinsdag 18 tot en met
vrijdag 21 juli rekenen op zonnig fietsweer met tussendoor enkele verfrissende buien. Vanuit de
startplaats in Meijel vertrokken dit jaar 4.057 fietsers voor de 30, 45 of 60 kilometer lange fietsroute.
De organisatie is tevreden, zo laat zij weten. “Het wisselvallige weer weerhield de deelnemers er niet
van om de dagelijkse kilometers te fietsen. Het waren geweldige routes met veel aandacht voor de
veiligheid, gezelligheid onderweg en in de startlocatie. Het was één groot fietsfeest.” Volgend jaar
wordt de 43e editie gehouden van dinsdag 10 tot en met vrijdag 13 juli. Kijk voor alle uitslagen op
www.fiets4daagsedepeel.nl (Foto: Fiets4Daagse De Peel)

De organisatie was al volop
bezig, maar voor sommige zaken is
een stichting nodig, vertelt voorzitter
Maurice. “Bijvoorbeeld voor het aanvragen van subsidies bij de gemeente
of het contact met artiesten die komen
optreden, is het handig om een stichting
te hebben. Ook drankleveranciers en
eetbenodigdheden kunnen nu vastgelegd
gaan worden.”

Vrijwilligers nodig
Op 13 juni werd bekend dat Kessel
volgend jaar het LVK mag organiseren.
Daar is veel organisatie voor nodig,
vertelt Maurice. “Het gaat tot nu
toe voortvarend. We hebben laatst
al een bijeenkomst gehad met alle

kopmannen van de tien commissies,
denk aan sponsoring, elektra en
personeel, die we hebben opgericht.
Op vrijdag 1 september hebben we een
grote bijeenkomst in gemeenschapshuis
De Paort in Kessel voor alle Kesselnaren
om te laten zien wat we van plan zijn en
om vrijwilligers te werven.”
Want vrijwilligers zijn er genoeg
nodig, laat Maurice weten. Niet alleen
voor de vrijdagavond als het LVK
plaatsvindt, maar ook de twee dagen
erna. “Op zaterdag willen we een grote
artiest in het paviljoen neerzetten en
de zondag moet een gezinsmiddag
worden”, vertelt Maurice. “Over de
artiesten kunnen we op dit moment
nog niks bekendmaken.”
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Gemeenteraadsverkiezingen maart 2018

Kandidatenlijsten
bekendgemaakt
in najaar

Peel en Maas op Nijmeegse
Vierdaagse

Diverse sportievelingen uit de gemeente Peel en Maas namen van dinsdag 18 tot en met
vrijdag 21 juli deel aan de 101e editie van de Nijmeegse Vierdaagse.

De politieke partijen in Peel en Maas maken vrijwel allemaal in het
najaar hun kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart
volgend jaar bekend. Alleen PvdA/GroenLinks maakte al de volledige lijst
openbaar. Eenmansfracties Ton Hanssen en Fractie Hesen willen waarschijnlijk ook doorgaan in de raad.
Lokaal Peel&Maas, nu acht zetels
en in de coalitie, maakt in september
of oktober de kandidatenlijst bekend.
Vertrekkend wethouder Arno Janssen
wil niet meer in het college, maar komt
waarschijnlijk wel op de kandidatenlijst
te staan als lijstduwer, zo laat de partij
weten. Coalitiegenoot VVD Peel en
Maas, drie zetels, maakt begin oktober
de lijsttrekker bekend, waarna half
november de kandidatenlijst volgt.
CDA Peel en Maas werd de grootste
partij bij de vorige verkiezingen met
negen zetels, maar kwam niet in de
coalitie. Onlangs maakte de partij
bekend dat oud-wethouder Marlou
Absil de kandidatencommissie voor
volgend jaar gaat leiden. Die gaan
in september, oktober en november
aan de slag om een lijst te creëren.
De partij verwacht in november een
definitieve lijst. AndersNu, twee zetels,

vindt het nog te vroeg om iets te zeggen over de kandidatenlijst. “We zijn
in gesprek met kandidaten. De lijst
maken we later dit jaar bekend”, aldus
de partij. Eenmansfractie Ton Hanssen
wil volgend jaar weer meedoen aan
de verkiezingen. Fractie Hesen twijfelt
nog, maar neigt ook naar deelname.
De lijst van PvdA/GroenLinks, drie
zetels in de raad, is al bekendgemaakt.
De coalitiepartij leverde één wethouder, Raf Janssen, maar die gaf al aan
die rol niet meer te ambiëren. Annigje
Primowees uit Maasbree, momenteel
fractievoorzitter, wordt de nieuwe
lijsttrekker. Frits Berben uit Meijel staat
op plek twee van de kieslijst, gevolgd
door de Maasbreenaar Fred Peeters,
de aftredend wethouder Raf Janssen uit
Panningen, Melad Kohistani uit Meijel,
de Kesselse Hans Wijers en lijstduwer
Quincy Wijnands uit Panningen.

De Kesselse Miets Willems-Beunen liep dit jaar de Vierdaagse samen met haar broer Peter, die voor
het eerst meedeed en haar schoonbroer Jaap die de Vierdaagse twee keer eerder liep. Toen Miets
donderdag 20 juli de Zevenheuvelenweg had gelopen en aankwam bij de finishlocatie de Wedren, was
kleinzoon Tijn daar om oma aan te komen moedigen.

Aanrijding
tussen Grashoek en
Koningslust
Op de grens tussen Grashoek en Koningslust zijn in de ochtend van
woensdag 26 juli een busje en een auto op elkaar gebotst. Het ongeluk
gebeurde op de kruising van de Vliegertsdijk en de Sevenumsedijk.
Een traumahelikopter werd opgeroepen voor één van de inzittenden.
De twee wagens knalden rond
07.00 uur in de ochtend bij de
kruising tussen de Sevenumsedijk,
de Brentjes en de Vliegertsdijk op
elkaar. Het busje belandde door de
klap op zijn zij. In het voertuig zaten
volgens de politie tien personen.

Eén persoon liep meerdere botbreuken
op, de rest kon ter plaatse behandeld
worden. De auto had vooral aan de
voorkant schade. De bestuurder van
de personenauto is aangehouden.
De oorzaak van het ongeluk wordt
momenteel nog onderzocht.

John en Tessa Roeven uit Baarlo voltooiden de Nijmeegse Vierdaagse dit jaar voor de 25e keer.
Vader John liep de ‘Walk of the World’ in totaal achttien keer, voor dochter Tessa was het de zevende
keer dat ze meeliep.

Garagebedrijf
W. Aarts

WIJ WENSEN U
EEN VEILIGE
VAKANTIE

Kanaalstraat 80A | BERINGE
Tel.: 077 - 306 16 01

WWW.GARAGEAARTS.NL

Kent u het gemak
van onze

KLEDING REPARATIE
SERVICE al?
Tel. 077-3072462
www.vanhalstomerij.nl

Imke Verhoeven en Pleun Bongers uit Meijel zijn twaalf jaar en al negen jaar vriendinnen. Dit jaar
liepen ze voor het eerst de Vierdaagse, samen met het #vteam. Dit team bestaat uit 101 deelnemers
uit heel Nederland die geboren zijn in 2005 en samen vier dagen lang de 30 kilometer lopen.
“We hebben het samen helemaal uitgelopen”, laten Imke en Pleun weten. “Het ging heel goed.
Soms hadden we een beetje last van onze knieën, maar we hebben geen blaren gekregen. Ook was
het supergezellig, want we hebben allemaal samen liedjes gezongen tijdens het lopen.”
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Baarlo, Kessel en Panningen

Kwaliteitscertificaat voor huisartsen
praktijken
Drie huisartsenpraktijken in Peel en Maas hebben onlangs een kwaliteitscertificaat behaald. Deze certificaten
werden aan praktijken uit Baarlo, Kessel en Panningen uitgereikt door huisartsencoöperatie Cohesie.

de kwaliteit binnen de huisartsenzorg
te verbeteren. De praktijk in Kessel
is de eerste in Nederland die het
kwaliteitskeurmerk ook ontving voor
de apotheek.
In Noord-Limburg werd in
2014 gestart met het HaZo24traject, met als doel eind 2017
alle huisartsenpraktijken in de

regio en de koepelorganisatie
Cohesie gecertificeerd te hebben.
Momenteel zijn de laatste
praktijken in de afrondende fase
hiervan. Naar verwachting ronden
zij het traject in het najaar af,
waarna alle Noord-Limburgse
huisartsenpraktijken in het bezit zijn
van zo’n kwaliteitscertificaat.

Gemeente Peel en Maas

Waarschuwing
voor nepverkopers
Gemeente Peel en Maas waarschuwt bedrijven om goed op te letten als
ze gebeld worden over de bedrijvengids van de gemeente. Het kan namelijk
voorkomen dat het gaat om malafide verkopers die alleen uit zijn op het
geld van de bedrijven, zo laat de gemeente weten.

Medewerkers van huisartsenpraktijk Kessel met het behaalde certificaat
De huisartsenpraktijk in Baarlo,
de praktijk Van der Linden uit
Panningen en de apotheekhoudende

huisartsenpraktijk in Kessel waren
drie van de twaalf praktijken uit
Noord-Limburg die het HaZo24-

certificaat in ontvangst mochten
nemen. Dit getuigschrift is een
kwaliteitsnorm die is ontwikkeld om

Oh, zit dat zo!
Mondeling akkoord en nieuw
bod van andere gegadigde,

Het is een preventieve
waarschuwing, zo laat de gemeente
weten. “Het is in het verleden wel
eens voorgekomen dat bedrijven wel
reageerden op de telefoontjes en
een advertentie doorgaven”, laat een
woordvoerster weten. “Het geld dat
betaald werd, waren die bedrijven
daarna kwijt.” De malafide bedrijven
wekken de schijn dat ze voor de
gemeente werken, maar dat is niet
het geval, aldus de woordvoerster.
Het is niet alleen in Peel en Maas een
probleem, vertelt de woordvoerster.
“In heel Nederland komt het voor.
Elk jaar zo rond de tijd dat er begonnen
wordt met de bedrijvengids, beginnen
die bedrijfjes met rondbellen en –
mailen. Ze contacteren heel veel

bedrijven in de hoop dat die snel
reageren zonder goed op te letten.”
De gemeente heeft dit jaar
nog geen meldingen ontvangen
van bedrijven uit Peel en Maas die
benaderd zijn. “Omdat het in het
verleden wel gebeurd is, waarschuwen
we ieder jaar om ervoor te zorgen
dat de bedrijven alert zijn”, aldus de
woordvoerster. “De gemeentegids
wordt uitsluitend verzorgd door het
bedrijf Akse Media uit Den Helder.
Dus reageer niet op andere bedrijven.”
Als tip geeft de gemeente bedrijven
in Peel en Maas mee om nooit in te
gaan op telefonische vragen over de
advertenties. “Vraag altijd of ze de
vraag digitaal kunnen stellen en of ze
langs kunnen komen.”

wat is de rol van de makelaar daarbij?
Door: Rick Schiffelers, Register Makelaar Taxateur o.z.
In een vorige column ben ik ingegaan op het schriftelijkheidsvereiste
en op de vraag wanneer koper en verkoper nu daadwerkelijk een
koopovereenkomst hebben gesloten. Uit deze column kwam naar voren
dat het, na een bereikte mondelinge overeenstemming, kan gebeuren
dat koper afhaakt of dat verkoper ingaat op een nieuw voorstel van een
andere potentiële koper.

In een drukke markt komt het
nogal eens voor dat na het bereiken
van een mondelinge overeenstemming met een partij er door een
andere gegadigde een (hoger) bod
wordt neergelegd. Consumenten
geven vaak aan het niet juist te vinden dat een verkopende makelaar
met dat andere bod aan de slag
gaat. In de praktijk blijkt dat ook wij
makelaars deze situatie als lastig
ervaren.
De rol van de verkopende
makelaar op het moment dat hij een
nieuw (hoger) bod krijgt en er nog
niet is getekend met de eerste ge-

gadigde is hier van belang. Wat moet
de verkopende makelaar met dit
nieuwe bod doen? De verkoopmakelaar dient allereerst het belang van de
verkoper te behartigen. Verder moet
hij niet alleen richting zijn verkoper
duidelijk zijn, maar ook richting koper.
Op basis van de opdracht met de
verkoper moet de makelaar daarom
in ieder geval het bod bij zijn opdrachtgever voorleggen en hem uitleggen
dat deze daar op drie manieren op kan
reageren.
Verkoper kan ervoor kiezen om
een schriftelijke koopovereenkomst
aan te gaan met de eerste gegadigde.
Daarnaast kan verkoper ervoor kiezen
om beide geïnteresseerden een uiterst
voorstel te laten uitbrengen.
Tot slot kan de verkoper besluiten
aan de tweede kandidaat te verkopen

zonder de eerste kandidaat de
mogelijkheid te geven om een
laatste voorstel te doen. Deze drie
opties zijn naar voren gekomen
in een tussenbeslissing van een
uitspraak van de Centrale Raad van
Toezicht NVM.
Goede voorlichting kan helpen
om teleurstelling of onbegrip te
voorkomen. De verkoopmakelaar
kan uitleg geven over het schriftelijkheidsvereiste aan koper en verkoper, maar ook een aankoopmakelaar
kan een koper helderheid geven
over de positie van partijen.

OPRUIMINGSFINALE!
Nu de gehele zomercollectie, nachtkleding
en schoenen zeer voordelig afgeprijsd.
€ 15,-

€ 25,-

€ 39,-

€ 49,-

Graag tot ziens bij:

Doolgaardstraat 8
Horst aan de Maas
077 398 56 51
www.mariettemode.nl

www.intermakelaars.com

500 m winkelplezier • parkeren voor de deur
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Dankbetuiging
Wij danken iedereen voor de overweldigende belangstelling en de
vele kaarten die wij mochten ontvangen na het overlijden
van mijn man, onze pap, schoonvader en opa

Giel Steeghs
De leegte blijft, maar geeft ons kracht om verder te gaan.
Truus Steeghs-Sillekens
kinderen en kleinkinderen
Panningen, juli 2017

Na 50 jaar stop ik per 1 augustus met
mijn pedicuresalon Nellie Peeters.

Graag wil ik mijn cliënten bedanken
voor het in mij gestelde vertrouwen!
Een lieve groet,
Nellie Peeters-Verheijen



Dr. Ariënstraat 7, 5981VD Panningen

Geboren

Langs deze weg willen wij iedereen hartelijk danken voor de vele blijken
van medeleven na het overlijden van mijn partner, onze vader en opa

Harrie Hebben
De vele uitingen van betrokkenheid hebben ons diep geroerd en getroost.
Het heeft ons daarbij enorm gesteund te merken wat een bijzonder
persoon Harrie, niet alleen voor ons, maar ook voor velen is geweest.

Sophie

18 juli 2017
Dochter van
Bas Lichteveld en
Maike Groszwardt
Zusje van Sven
Zand Arabiëweg 5
5914 PJ Venlo

Dankbetuiging

Bedankt voor de vele kaarten, bloemen en warme woorden
en uw overweldigende aanwezigheid bij het afscheid van
mijn man, pap, schoonvader en opa

Henk van Ninhuijs
Het heeft ons ontzettend gesteund in deze moeilijke tijd.
Annie, kinderen en kleinkinderen

Zoveel kaarten,
zoveel hartelijke woorden
zoveel warme belangstelling
zoveel troost
Het doet ons goed.

Twan
23 juli 2017
Zoon en broertje van
Alexander en Susan
Offenberg-Verstappen
Daan
Boekweit 8, 5988 JA Helden

Groenten en fruit.
Te koop groenten en fruit, ook verse
snijbonen en spekbonen van eigen
teelt. Van Mullekom Keup 4a Egchel
ma t/m za van 09.00 tot 16.00.

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

www.hulpaanhuislimburg.nl
Zoekt u een leuke bijverdienste in de
huishouding? Kijk op onze site en meld
u aan of bel 077 467 01 00.

Nieuw pruimenautomaat.
Heerlijke pruimen vrijdag en zaterdag
winkel open vanaf 10 uur.
Stappers Schafelt 1a Baarlo.

Nieuw in Panningen “Source”
vers hondenvlees in div. smaken in
diepvries pond verpakkingen.
Nu 10 kg voor € 22,50 normaal € 25,06 50 80 43 28/077 307 90 95.

Te koop gevraagd sloopauto’s,
100 euro contant bij afhalen en direct
vrijwaring. Tel. 06 53 13 85 59/
077 306 12 03.

familie Verheijen
familie Hebben
Meijel, juli 2017

Geboren

Kringloop Horst 50% korting
op alles. Actie verlengd tot 31 juli.
Kringloop Twedde Kans en Brocante
Hal Limburg. Speulhofsbaan 7a Meterik
Horst aan de Maas.
Aardappelen.
Wij bezorgen onze eigen geteelde
nieuwe aardappelen (Frieslanders)
gratis bij u thuis. Min. 5 kg. Absoluut
de lekkerste. Tevens uien te koop.
Tel. 077 307 88 53.

Private Label Meubelatelier.
Voor het repareren en herstofferen van
uw bank, fauteuil, boot, caravan etc.
Woninginrichting. Vervangen van het
doek van uw markies of zonnescherm.
Pepijnstraat 92 5921 HP Venlo
077 390 37 15.
Zomeraanbieding Lekker Laeve!
3 (Proef)lessen voor € 25,00.
Info en reserveren op lekkerlaeve.nl

Opa Jo 70 jaar
Gefeliciteerd
van de kinderen
en kleinkinderen

Gezocht: nette en betrouwbare
hulp in de huishouding
voor plm. 4 uur per week. Wonend in
de omgeving van Meijel. Graag een
korte motivatie via br.o.nr. 802 sturen
naar Hallo Peel en Maas, Raadhuisstraat
168, 5981 BJ Panningen.
Cursus babymassage
1-8-15 augustus bij Lekker Laeve!
Info en aanmelden: lekkerlaeve.nl
Tuinman gevraagd
in Maasbree.
Tel. 06 23 22 41 01.
Te koop eigengeteelde
gele wasboontjes, groene sperciebonen,
nieuwe vastkokende aardappelen
frieslanders, gekleurde slasoorten,
koolrabi, zomerprei en streekgroenten.
Kwekerij Brummans
Vosberg 16 Panningen.
Aardappelen en groente
boerderijwinkel de Vlegert. Wij vekopen
kookvaste aardappelen 3 kilo voor
2 euro, ook verse eigengeteelde
groenten, nu volop snijbonen en
spitskool. Verlinden Lorbaan 41b
Grashoek, wij zijn elke dag geopend.

Wij danken iedereen die heeft meegeleefd na het
overlijden van mijn man, onze pap en opa

Jan Teeuwen
Thea Teeuwen-Kranen
Judith en Frank, Juul, Roos, Pien
Patrick en Sandra, Jade
Helden, juli 2017

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.

Zorgzaam & betrokken

tel. 077-3078642
Panningen
www.janssenuitvaart.nl

Computerproblemen?
Voorkom dataverlies, bankfraude
en andere stress. Ik zorg voor een
schone, veilige en snelle pc/laptop.
Karel Heines Baarlo. Verdere tips en
info: karelheines.nl 06 50 96 29 15.

Fien Bos
Uitvaartzorg

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

www.fienbosuitvaartzorg.nl

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

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

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

Daniëlle Bouten uit Baarlo woonde met haar gezin 5,5 jaar in
de buurt van de Spaanse plaats Alicante. Daar runde ze op
30 kilometer van de stad een hotel en restaurant. “We kwamen
geregeld in Alicante, waar we een drankje of een lekker diner
nuttigden”, vertelt Danielle. “Eén keer in de twee a drie jaar keer
ik terug.” Dat deed ze afgelopen mei ook. Toen bleef ze vijf dagen
in de zonovergoten Spaanse plaats. Daniëlle: “Deze keer alleen om
de sfeer op te snuiven en weer even Spaans te kunnen spreken.”
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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 07

aan
Belle Weerts

Eindelijk
vakantie
Ik keek op de klok en kon
mijn gedachtes bijna niet meer
houden bij de laatste toets van
het jaar. Het duurt nog een
paar minuten tot de laatste
schoolbel van het jaar zou
klinken; nog een paar minuten
tot het eindschot van het
schooljaar.

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Belle Weerts
14 jaar
Panningen
Het Bouwens

Wat voor reis zou je ooit willen
maken?
Ik zou een reis willen maken naar
Curaçao, de Malediven of andere
exotische landen. Dit zou ik graag
samen willen doen met mijn beste
vriendin Milou. We praten hier vaak
samen over en maken dan al plannen
voor een reis samen in de toekomst.
Welke superkracht zou je willen
hebben en hoe zou je hem
gebruiken?
Ik zou graag kunnen teleporteren.
Dan kan ik mij heel makkelijk
verplaatsen naar een mooi land en zo
kan ik ervoor zorgen dat ik nooit meer
te laat kom. Normaal gesproken ben ik
maar net op tijd, dus zo’n superkracht
lijkt mij superhandig.
In welke bestaande film zou je zelf
willen spelen?
Dat vond ik een moeilijke keuze, maar
ik kies voor de films over Harry Potter.
Ik vind het mooie films en heb ze
allemaal wel een keertje gezien.
Een vrouwelijke rol daarin lijkt me leuk.
Wat zou je nog eens opnieuw willen
doen of beleven?
Ik zou mijn tijd op de basisschool nog

eens opnieuw willen beleven. Aan die
tijd heb ik veel leuke herinneringen.
Ik zat destijds op basisschool
De Groenling in Panningen. Het was
een tijd zonder huiswerk en veel
gezelligheid.
Wat is je leukste en wat is je stomste
vak op school?
Het leukste vak vind ik gym, want
ik houd erg van sporten. Zelf speel
ik handbal. Het stomste vak vind ik
natuurkunde, want dat zijn lange en
saaie teksten om te leren. Volgend
schooljaar ga ik naar 3-havo. Als ik naar
de bovenbouw ga, dan heb ik liever
geen natuurkunde meer.
Hoe heb je je beste vriend/vriendin
ontmoet?
Ik ken mijn beste vriendin sinds groep
1 van de basisschool. We zitten nu helaas
niet meer bij elkaar in de klas, maar we
spreken wel nog vaak af. Dan kijken we
vaak film of spelen we De Sims.
Wat is je favoriete hobby?
Mijn hobby is handballen. Ik speel
bij Targos Bevo Hc in Panningen en
vind het leuk om daar in mijn team te
spelen. Ik train drie tot vier keer in de
week en speel daarbij ook wedstrijden.
In mijn team zitten ook mijn
vriendinnen, dus dat is erg gezellig.
Waar ben je verslaafd aan?
Ik ben verslaafd aan het computerspelletje De Sims en aan series kijken.

Ik speel één of twee keer in de week
het spelletje en kijk iedere dag wel
naar een serie. Het ligt er natuurlijk
ook aan wanneer ik toetsen of veel
huiswerk heb, maar nu is het gelukkig
vakantie en heb ik tijd genoeg
daarvoor.
Hoe zou je je eigen stijl omschrijven?
Ik heb een sportieve stijl. Het liefst zou
ik iedere dag in een joggingbroek naar
school gaan, maar dat doe ik natuurlijk
niet. Als ik thuis ben, doe ik wel
meteen mijn joggingbroek aan. Ik heb
een vrij basic stijl, maar volg wel de
nieuwste trends.
Wat doe je het liefst op een vrijdagof zaterdagavond?
Het liefst ga ik dan gezellig chillen met
mijn vriendinnen. We doen veel
verschillende dingen. Gezellig kletsen,
een film kijken of we gaan samen
ergens heen. We gaan iedere keer
bij iemand anders chillen, we komen
overal dus wel een keertje.
Wie is je grote voorbeeld?
Ik heb twee grote voorbeelden.
De eerste is Alissa Violet, zij is een
model en YouTuber. Ze blijft altijd
zichzelf en maakt super leuke video’s.
Mijn tweede voorbeeld is Yvette
Broch, dat is een goede en bekende
handbalster. Ik heb ze helaas nog nooit
ontmoet, maar dat zou ik wel graag
willen.

Wat is je beste en wat is je slechtste
eigenschap?
Mensen zeggen altijd dat ik slordig ben,
maar wel heel sociaal. Ik ben slordig
met opruimen, huiswerk maken en
plannen. Ik maak wel altijd gemakkelijk
een praatje met mensen en ben
niet bang om nieuwe vriendinnen te
maken.
Wat vind je belangrijk in een
vriendschap?
Ik vind het belangrijk dat je elkaar kunt
vertrouwen en dat je naar elkaar kunt
luisteren. Ik heb een vriendinnengroep
met zeven meiden en we hebben het
altijd supergezellig met elkaar. Ik kende
voor de middelbare school bijna
niemand van hen, maar nu kunnen we
het heel goed met elkaar vinden.
Wat is je favoriete game?
Dat is De Sims. Bij deze game maak je
een familie aan en die laat je leven.
Als ik een familie zat ben, maak ik
gewoon weer een nieuwe. Ik speel het
vaak met mijn vriendinnen, die hebben
dat spel ook.
Als je een topsporter zou zijn, waar
zou je dan heel goed in willen zijn?
Ik zou dan graag goed willen zijn in
handbal. Ik denk niet dat dat voor
mij is weggelegd, maar het lijkt mij
wel leuk. Ik speel nu samen met
mijn team in de eerste klasse van de
handbalcompetitie.

Dat moment speelde zich
zo’n drie weken geleden af.
Op dit moment heb ik vakantie.
Ik geniet intens van mijn vrije
tijd. Buiten enkele verplichtingen
(die niet eens voelen als
verplichtingen) mag ik mijn tijd
helemaal invullen zoals ik het
zelf wil. Met mijn oom ga ik
Rotterdam onveilig maken, met
mijn nichtje ga ik een dagje naar
het strand en met vriendinnen
ga ik bijkletsen over het
afgelopen en komende jaar.
Sommige mensen mogen zich in
de zomervakantie ook
verheugen op een vakantie
buiten huis (net zoals ik, yeah!).
Ik vind de zomervakantie
leuk, omdat je daadwerkelijk
niets aan je hoofd hebt wat te
maken heeft met school.
Het afgelopen schooljaar is aan
het begin van de zomervakantie
hopelijk afgesloten met een
mooie cijferlijst en het volgende
schooljaar gaat pas zes weken
later beginnen met een frisse
start. In vergelijking met de
herfst-, kerst- en
carnavalsvakantie hoef je niets
voor school uit te voeren.
De zomervakantie is een
vakantie om tot rust te komen
en even alles weer op een rijtje
te krijgen.
Aan het randje van het begin
van de vakantie hoor je veel
‘Ik ben écht toe aan vakantie!’
om je heen. Nou moet ik zeggen
dat ik dat gevoel dit jaar ook wel
heb. Mijn motivatie was bijna op
en mijn energie stond op een
laag pitje. Daarom is het maar
goed dat ik nu vakantie heb.
Als u dat ook heeft, hoop ik dat
u er net zo van mag genieten
zoals ik ga doen de komende
weken.
Daphne
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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: Jolanda Verstraten.

ID GASTHOOFDREDACTEUR
NAAM

Jolanda Verstraten
GEBOORTEDATUM

23-06-1983
WOONPLAATS

Koningslust
C.V.

NLD

huisarts in Thorn, eigenaar van huisartsenpraktijk
Verstraten Medico in Panningen met specialisatie in
het bewegingsapparaat, atlete bij Atletiek Helden

<<<Jolanda<<<<<<Verstraten<<<<<23-06-1983<<<<<<<<Koningslust<<<

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.

Samen met haar man Joost Blokland,
kippen en twee ganzen woont gasthoofdredacteur Jolanda in Koningslust.
De in Koningslust geboren atlete begon
op haar negende met rennen omdat ze dat
leuk vond. Haar eerste hardloopwedstrijd in
Helden leverde nog geen medaille op, waarna
ze startte met trainen bij atletiekvereniging
Atletiek Helden. Jolanda ging van rondjes
rennen voor het plezier naar topsport. Ze nam
deel aan nationale en internationale hardloopwedstrijden. Ze won drie keer Nederlands
goud en deed acht keer mee aan een
Europees kampioenschap. Naast haar topsport
volgde Jolanda de studie geneeskunde en
specialiseerde ze zich tot huisarts. Inmiddels
heeft ze al enkele jaren een eigen praktijk in
Panningen waar ze mensen behandelt aan het
bewegingsapparaat. Hardlopen doet Jolanda
nog steeds voor haar plezier.

Carla
Beurskens

Ze sleepte maar liefst 23 nationale titels in de wacht, deed mee aan marathons over de hele wereld en mag zich een succesvol atlete
noemen. De in Helden woonachtige Carla Beurskens (65) is een vooraanstaand atlete en verdiende het volgens gasthoofdredacteur Jolanda
Verstraten dan ook om geplukt te worden.
Samen met haar man Jac, met wie ze al
35 jaar getrouwd is, woont Carla in Helden.
“Ik heb Jac leren kennen via de fietsenzaak
van mijn vader. Mijn broer en Jac deden allebei
aan wielrennen en zo hebben wij elkaar leren
kennen.” Het sportieve stel woont inmiddels
vijftien jaar in de Heldense Bossen met hond
Luna. “We hebben eerst in Venlo gewoond en
waren eigenlijk op zoek naar een woning net over
de grens in België, toen we hoorden dat de grond
waar we nu wonen, te koop stond. Uiteindelijk
hebben we heel snel een besluit moeten nemen
en dit gekocht. Het huis dat we eigenlijk in België
wilden kopen, hebben we hier grotendeels
na-gebouwd. We zitten hier echt in het bos,
wat we enorm fijn vinden.”
Carla is geboren in Tegelen als jongste in een
gezin met vier kinderen. Ze heeft een oudere
broer en twee zussen. “Ik heb jaren bij de scou-

ting gezeten, maar na een paar jaar wilde ik iets
anders doen. Mijn broer zei dat ik atletiek maar
eens uit moest proberen. Ik was een jaar of twaalf
toen ik samen met een buurvrouw, die aan atletiek deed, ben meegegaan om te kijken of het
iets voor mij was.” Carla begon in spelvorm de tak
van sport te leren kennen. Vooral het hardlopen
vond ze erg leuk. Op haar veertiende begon ze
met cross en op haar zeventiende met wedstrijden op de baan. Uiteindelijk werd ze professioneel
hardloopster en blonk ze vooral uit op de lange
afstanden.

Nederlands kampioen
“Toen ik twintig was heb ik mijn eerste
Nederlands kampioenschap op de 1.500 meter
in Arnhem gelopen in de stromende regen.”
In 1981 was Carla de eerste Nederlandse
vrouw die een marathontitel op haar naam

zette. Daarna deed ze twee keer mee aan de
Olympische Spelen, drie keer aan EK’s, één keer
aan een WK en ze werd 23 keer Nederlands
kampioen. Tussen 1981 en 1997 liep ze in totaal
34 marathons; van Eindhoven tot Tokio en van
Rotterdam tot Honolulu op Hawaï.

Tekenbeet en
de ziekte van Lyme
In 1997 zette een tekenbeet de wereld van
Carla op zijn kop. “Toen was er nog niet zo veel
bekend over teken en de ziekte van Lyme. Ik was
wel moe, merkte dat mijn conditie flink afnam en
kon de tien kilometer niet meer in 35 minuten
lopen. Pas drie jaar later, in 2000, kreeg ik de
diagnose dat ik de ziekte van Lyme heb.”
Ondanks dat het een heftige ziekte is
waardoor mensen in een rolstoel terecht kunnen

HALLO
Column
Ze hebben ‘m al!
Nog even mijn veters strikken en
dan ben ik weer klaar voor een
hardlooptraining. Na een hele dag
binnen zitten, is het fijn om een frisse
neus te halen. De spieren voelen nog
wat stram de eerste passen, maar al
snel vinden mijn benen het gebruikelijke ritme. Na de warming-up even
wat rekken, een boom of bankje
volstaat. Ik breng mijn kuitspier op
lengte als ik hoor: “He, duw die boom
niet om.” Meer dan een schaapachtig
lachje komt er niet als reactie van
mij. De meneer met het hondje
vervolgt zijn weg. Het hondje voorop
en de meneer sjokt er achteraan.
De benen voelen soepel. Vandaag ga
ik een aantal minutenloopjes doen,
even lekker tempo maken en een
dribbelpauze. Voor mijn gevoel loop ik
best hard, nu dat tempo ook tot het
einde vol zien te houden. Ik moedig
mezelf aan het laatste stuk nog wat te
versnellen. Een aantal solo-fietsers
passeren me gejaagd, die willen zeker
snel naar huis. Dan komt er een groepje
breed uitgewaaierd over het fietspad
tegemoet. Ik wil eigenlijk geen tempo
minderen, dus ik ga in de berm lopen
om ze te laten passeren. “Ze hebben
hem al hoor.” Deze heb ik vaker
gehoord, spijtig vraag ik me af waarom
ik nou nog steeds geen leuk antwoord
klaar heb. Eigenlijk kan ik wel lachen
om die opmerkingen en inmiddels loop
ik met een glimlach rond. Aan het einde
van de ronde zie ik de meneer met het
hondje weer. Het hondje staat met één
poot omhoog richting de boom. “Hé plas
die boom niet om”, zeg ik tegen het
hondje. De man lacht schaapachtig.

komen, gaat het goed met Carla. “Mijn goede
conditie heeft er misschien wel voor gezorgd
dat ik mij nog zo goed voel. Hoewel mijn
bloedwaardes in de gaten moeten worden
gehouden, kan ik nog regelmatig gaan rennen.”
Vier keer per week doet Carla nog aan hardlopen;
in totaal legt ze wekelijks 75 kilometer af. Ook is
ze lid van atletiekvereniging Atletiek Helden.
“Ik ben helaas niet meer zo’n snelle renner,
dus ik zal niet gauw meer met de Venloop
meedoen bijvoorbeeld. Een leuke wedstrijd voor
het goede doel of een estafette sla ik echter
niet gauw over.”
Hoewel ze er soms echt de tijd voor
moet vinden, kan Carla enorm genieten
van kunst. In haar tuin en in huis staan een
aantal beelden. De meesten gekocht, maar
ook enkele zelfgemaakte. “Ik heb een cursus
beeldhouwen gedaan en tijdens een familiedag
ook wat gemaakt. Daarbij heb ik op zolder een
schildersezel staan, waar ik vlinders en bloemen
teken of schilder. Maar tijd ervoor heb ik bijna
niet. Ik ben er ook veel te onrustig voor.”

gasthoofdredacteur 09

27
07

Vakantietip

Gerona

Als Jolanda Verstraten een favoriete
vakantiebestemming moet kiezen, wordt het de Spaanse
stad Gerona. Ze was er twee keer om te trainen voor een
hardloopwedstrijd en vierde er eerder dit jaar vakantie.
“Het is een heerlijke stad, waar je het gevoel hebt dat je
door een dorpje loopt. En je bent er zo!”
Voor slechts twintig euro en twee uurtjes vliegen
heb je het wisselvallige weer in Nederland verruild
voor de Spaanse zon in de stad Gerona. Jolanda
kwam er in december 2015 voor het eerst, toen ze
er naartoe reisde om te overwinteren en te trainen
voor het toen aankomende Europees kampioenschap. “Vaak vlieg ik vanuit Eindhoven of Weeze bij
Düsseldorf, want de tickets zijn vaak heel goedkoop.
Als je eens ergens anders wil slapen dan in één van
de vele hotels, raad ik aan via Airbnb te boeken.”
Gerona ligt in de regio Catalonië op zo’n
100 kilometer ten noorden van de Catalaanse hoofdstad Barcelona. “Gerona heeft een perfecte ligging.
Je bent op een half uurtje rijden van zee of van het
meer Banyoles en na veertig minuten met de trein
ben je in Barcelona.” Wie graag een daguitstapje
maakt, kan naar het stadje Figueres gaan en daar
het Dalí-museum bezoeken. “Je moet van zijn surrealistische kunst houden, maar het is wel iets wat
je gezien moet hebben.”
Wie op zoek is naar kunst, cultuur en sfeer is in
Gerona aan het goede adres. “Er is veel oude cultuur
te vinden en de stad kent heel veel kleine steegjes
en geweldige restaurantjes.” Wat bezienswaardigheden betreft, raadt Jolanda aan de kathedraal
te bezoeken. “Deze ligt op het hoogste punt van
de stad en daardoor heb je vanaf de trappen een

geweldig uitzicht.” Ook de
stadsmuren van Gerona, de Muralles, geven een
wijds uitzicht over de stad en zijn een aanrader om
te bewandelen.
Sportievelingen kunnen hun hart ook ophalen
in de Spaanse stad. “Het is een populaire regio
voor wielrenners en je kunt naar de Spaanse
Pyreneeën gaan. In Gerona zelf liggen mooie
aangelegde paden die perfect zijn voor hardlopers.
Mijn persoonlijke favoriet is de prachtige Tossols
Basil-atletiekbaan in Olot. Hardlopen midden
in het groen met een prachtige vulkaan op de
achtergrond.”

Heel Peel en Maas in beweging krijgen
Als er iets is dat gasthoofdredacteur Jolanda belangrijk vindt, is het wel beweging. Daarom maakte ze samen met Omroep P&M, de buurtsportcoach en Sportdorp Maasbree in maart het televisieprogramma Peel en Maas in Beweging, geïnspireerd op het Omroep MAX-programma
Nederland in Beweging met voormalig atlete Olga Commandeur.

sluiten de oefeningen aan op het aanbod aan
sporten dat er al is. Zo kunnen mensen thuis
blijven bewegen.”
Het idee komt van wijkverpleegkundige
Hanneke Hinssen, vertelt hoofdredacteur Bart
Nelissen van Omroep P&M. “Bij een brainstormsessie over de toekomst van Maasbree en het
sportdorp Maasbree heeft zij dit idee naar voren
gebracht, waarna de partijen bij elkaar zijn gaan
zitten om te kijken hoe het idee vormgegeven
zou kunnen worden.” De oefeningen worden zo
uitgelegd, dat mensen ze thuis kunnen volgen.
“Ook huisartsen, thuiszorgverpleegkundigen en
dorpsdagvoorzieningen proberen ouderen te
stimuleren om meer te bewegen en mee te doen
aan het programma”, aldus Nelissen.

Week van de Sport

Still van het programma Peel en Maas in Beweging (Foto: Omroep P&M)
Volgens de Nederlandse Norm Gezond
Beweging bewegen ouderen boven de 55 jaar
minder dan het gemiddelde in Nederland. Van de
55- tot 64-jarigen beweegt zo’n 40 procent
onvoldoende. “Het is belangrijk dat mensen in
beweging blijven”, aldus Jolanda. “Dat geldt
zeker voor ouderen. In beweging blijven is één
van de redenen waarom iemand zelfstandig
thuis kan blijven wonen. En die zelfstandigheid
is belangrijk voor de kwaliteit van leven.
Genoeg kracht hebben is dan ook zeer belangrijk

om zelf uit bed te kunnen stappen en naar het
toilet te kunnen gaan.”

Laagdrempelige oefeningen
Het tv-programma Peel en Maas in
beweging wordt sinds april elke dag om
10.30 en 15.30 uur uitgezonden bij de lokale
omroep. De uitzendingen worden opgenomen
in woonzorgcomplex In Den Clockenslagh in
Maasbree, waar buurtsportcoach Tiny Valckx de
oefeningen leidt. “Het is ontzettend leuk om dit

voor de ouderen te doen”, vertelt ze. “We krijgen
ook veel positieve reacties, zelfs van buiten Peel
en Maas.” De oefeningen die in het programma
worden gedaan, zijn bewust laagdrempelig
gehouden. “Als mensen het zien, kunnen ze het
thuis zo nadoen. We doen yoga, tai chi, maken
gebruik van ringen en elastieken of een stoel als
we evenwichtsoefeningen doen. Ook houden we
rekening met de wensen. Iemand die kortademig
is, heeft veel baat bij ademhalingsoefeningen,
dus dan doen we dat in een aflevering. Daarbij

Gasthoofdredacteur Jolanda is werkzaam
als huisarts en geeft in het beweegprogramma
achtergrondinformatie over de werking van het
menselijk lichaam, het nut van de oefeningen
en tips over gezond blijven. “Ik leg de medische
achtergrond uit van klachten zoals incontinentie
of een hoge bloeddruk.” Maar niet alleen ouderen
hebben haar aandacht als het om beweging gaat.
“Ik wil in het algemeen iets voor mensen kunnen
betekenen, dus ook voor de jeugd bijvoorbeeld.
Je hoeft geen topsport te gaan doen, maar regelmatig bewegen is wel belangrijk. Als mensen
vragen welke sport ze moeten gaan doen, vraag
ik altijd wat ze leuk vinden. Iedereen vindt wel
iets leuk, dus je moet iets vinden wat bij je past.”
Tijdens de Week van de Sport in september,
organiseren Omroep P&M, Jolanda Verstraten,
de buurtsportcoach en Sportdorp Maasbree een
beweegdag. Op vrijdag 15 september vinden in
Panningen workshops plaats, worden nieuwe
uitzendingen van Peel en Maas in Beweging
opgenomen en worden beweegactiviteiten
gehouden voor jong en oud.
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Bespreking Poll week 28

Mollemalen

Het is goed dat er op de provinciale weg N275 trajectcontroles komen
De provinciale weg N275 die van Koningslust via Beringe naar Nederweert
leidt, krijgt een trajectcontrole. De inwoners van Peel en Maas houden zich
blijkbaar graag aan de snelheid, want een meerderheid van 67 procent van de
stemmers vindt het fijn dat de controle er komt. Het zorgt ervoor dat auto’s
niet meer heel hard rijden, afremmen bij een flitspaal en vervolgens weer
heel hard gaan rijden. Het is ook een eerlijke manier van controleren, want het
is geen momentopname. Iedereen kan wel eens even te snel rijden. Bij een

trajectcontrole wordt dat gecorrigeerd en is het niet erg als je toevallig niet op
aan het letten was of een langzame chauffeur in het halen was.
De controle is natuurlijk vooral van belang voor het verkeer dat vanuit de
richting Venlo naar Weert of het industrieterrein in Beringe moet. Veel inwoners
van Peel en Maas komen er maar sporadisch en zullen in principe maar
weinig merken van de controles. Of het gaat werken, moet blijken als de
trajectcontrole geplaatst wordt.

De gemeente moet de schade aan het Grashoekse
vliegtuigmonument vergoeden
eens/oneens > www.hallopeelenmaas.nl

Het Lancastermonument in Grashoek is voor de tweede keer in een jaar tijd
het doelwit geworden van vandalen. Vorig jaar juli werd de glazen plaat die op
de stenen gedenkzuil ligt, verwijderd en op de grond gegooid. In de nacht van
zaterdag 22 op zondag 23 juli gingen de vandalen nog verder door de glasplaat
volledig kapot te slaan. Het monument is een initiatief van een werkgroep.
Het zou getuigen van betrokkenheid bij de historie van Grashoek als de
gemeente de schade aan het vliegtuigmonument zou vergoeden. Zo hoeft
de werkgroep niet steeds diep in de buidel te tasten. Het herdenkingspunt is

belangrijk voor de historie van Peel en Maas en moet meer aandacht krijgen
van de gemeente. Van de andere kant is het zo dat niemand gevraagd had
om het herdenkingsmonument. De werkgroep heeft het zelf geïnitieerd.
De gemeenschap hoeft dan niet voor de kosten op te draaien. Het is heel zuur
voor de werkgroep, maar de rest van de gemeente kan er weinig aan doen.
De daders moeten opdraaien voor de kosten, niet de burgers.
De gemeente moet de schade aan het Grashoekse vliegtuigmonument
vergoeden. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 29) > Het is goed dat sigaretten uit het zicht geplaatst worden > eens 94% oneens 6%
De ingezonden brieven, die worden gepubliceerd in alle media-uitingen van HALLO Peel en Maas, bevatten maximaal 300 woorden en worden met naw-gegevens geplaatst. De redactie behoudt het recht om deze in te korten. Ook kan
zij brieven weigeren die te lang zijn, te laat binnenkomen, geen nieuwe feiten bevatten of een racistische en/of grievende inhoud hebben. Ook moet de brief zakelijk van toon zijn. Er worden geen bijdragen opgenomen die elders zijn
aangeboden of die reageren op wat in andere media wordt gesteld. De redactie neemt hier geen deel aan de discussie en de brievenrubriek kan niet als rectificatie-instrument worden gebruikt.

Ingezonden brief

Kerkverlichting Maasbree
Het valt mij op dat sinds de tijd dat de torenspits van Maasbree is
voorzien van nieuwe dakbedekking en het voegwerk is bijgewerkt, zo’n half
jaar geleden, er nog steeds geen verlichting is aangebracht op het uurwerk
van de kerktoren en deze ook vanuit de begane grond niet belicht wordt.
Misschien is dit wel een
zaak van het Bisdom Roermond?

Of misschien heeft het ermee te
maken dat onze dorpskern nog

steeds niet voltooid is?
Of is dit te wijten aan geldgebrek
van de gemeente en moet dit, net
zoals zoveel andere projecten in ons
mooie kerkdorp dat toch behoort tot
de gemeente Peel en Maas, weer
wachten vanwege het feit dat er

toch weer te veel is geïnvesteerd
in het altijd vooropstaande
Panningen?
Jeu Smits,
Maasbree

Hadé Collection
VOOR SFEER IN HUIS

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

3011.00
JULI
Brocante markt
– 17.00 uur Flujasplein, Venlo (bij C&A)
www.thejostijdloos.nl

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

www.hadecollection.nl

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.

De Nederlandse taal heeft
een nieuw woord: mollemalen.
Mollemalen slaat op Bauke
Mollema die op zondag 16 juli
de 15e etappe van de Tour de
France gewonnen heeft en wel
op zijn eigen onnavolgbare
wijze. Een man met karakter,
een eigen stijl, die niet voor
schoonheid gaat, maar voor het
resultaat. Een echte volhouder,
ploeteraar en doordouwer.
Hij gaat door ook als hij eigenlijk
niet meer kan. Het lichaam wil
opgeven maar de geest wil door.
Het woord mollemalen doet
mij zomaar denken aan al die
mensen met een ernstige ziekte,
chronisch of levensbedreigend,
die de moed niet opgeven.
Zij gaan al lang niet meer voor
de schoonheidsprijs, maar voor
de V van Victorie, van
Volhouden. Ook al moet er nog
zoveel worden afgezien. Vaak wil
het lichaam opgeven, maar de
geest wil door. Opgeven is geen
optie! Niet één etappe of een
paar weken Tour, maar hun strijd
duurt maar en duurt maar.
In hun eigen Tour van het Leven
rijden zij ook vaak solo aan kop.
Want al heb je nog zoveel lieve
en goede familie, artsen,
verpleegkundigen,
mantelzorgers en mensen uit de
wijkzorg om je heen, je moet
het toch alleen doen. Ook als het
zwaar valt. Ook als anderen
zeggen of denken: “Dat zou ik
niet kunnen. Ik zou de moed
allang hebben opgegeven.”
Maar... mollemalen betekent
toch ook, en we hebben het in
die etappe weer gezien,
je aangemoedigd voelen door
zovele mensen die meeleven.
Bauke Mollema werd de laatste
kilometers van die
etappe bijna naar de
finish geschreeuwd
door een enthousiast
publiek. Zo belangrijk
is het dat al degenen
die een zware
levensetappe moeten
gaan, zich
aangemoedigd blijven
voelen. Een
bemoedigend woord,
een luisterend oor, een
steunende schouder,
een verkwikkende lach,
een vertrouwvol
gebed.

Beckers Meijel
Het heeft lang geduurd. Te lang voor de buurt waarvan ikzelf deel
uitmaak, maar alles heeft een reden. Op dinsdag 11 juli kwam wethouder
en partijgenoot Arno Janssen met het verlossende woord. IJs en wederdienende zal begin 2018 gestart kunnen worden met de bouwplannen bij
het voormalige pand Beckers in Meijel.
Gebouwd op een wijze die ons als
Lokaal Peel&Maas voorstond, vasthoudend aan beleid. De druk op onze
wethouder werd groot, maar hij hield
vast aan het bestaande beleid en daar
prijzen wij hem voor. De bouwplannen bij Beckers kennen een lange

geschiedenis die meer dan tien jaar
teruggaat. Tot op heden was het niet
gelukt om hier een doorbraak in te
realiseren, iets wat wethouder Janssen
wel gelukt is.
Als de bevolkingsgroei nauwelijks
tot niet meer groeit, moet je niet je

ogen sluiten maar daarop inspelen.
Oneindige nieuwbouw hoort niet
meer bij deze tijd. Juist nu moeten we
kijken naar het totaalbeeld van een
dorp. Ook in Meijel ligt leegstand en
verpaupering op de loer. Wij hebben
dan ook tijdens de kadernota gevraagd
hoe de gemeente ontwikkelingen
kan ondersteunen die dit voorkomen.
Onze insteek is om samen met het dorp
de keuzes te maken die nodig zijn om
er voor te zorgen dat de leefbaarheid
behouden blijft. Dat er kansen blijven

bestaan zonder de jeugd op te zadelen met een overschot aan woningen
waar straks geen bewoners meer
voor zijn.
En als wij, de omwonenden van
voormalig pand Beckers, volgend
jaar de ontwikkelingen op gang zien
komen dan realiseren wij ons dat het
lang heeft geduurd, maar zijn we blij
dat we eindelijk van de puinhoop
verlost zijn.
Rob Willems,
fractieleider Lokaal Peel&Maas

pastoor
Peter van der Horst
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Beperkte dienstverlening
17 augustus
Op donderdagmiddag 17 augustus is het loket Burgerzaken vanaf 13.00 uur gesloten.
Het aanvragen en afhalen van documenten, verklaringen en uittreksels (Burgerzaken) is
dan niet mogelijk. Vanaf 15.00 uur is er geen dienstverlening mogelijk vanuit Team Werk en
Inkomen, Jeugd en Zorg. De bibliotheek is normaal geopend van 13.00 tot 17.00 uur.

Brandweer Maasbree oefent
bij jou in de wijk
Jaarlijks worden veel mensen verrast door brand in hun woning! Wist je dat de kans op
een woningbrand 1 op 65 is? Uit onderzoek blijkt dat in veel gevallen het eigen gedrag een
belangrijke rol speelt bij het ontstaan van de brand. Aandacht voor brandpreventie is dus
365 dagen per jaar nodig. Daarom gaan de lokale posten van Brandweer Limburg-Noord samen met team Brandveilig Leven - oefenen bij jou in de buurt.

Wij zoeken getuigen!
Onlangs is aan de Ontginningsweg / Marisbaan / “Lancasterweg” in de bossen van Grashoek
het Lancastermonument wederom vernield. Het Lancaster-monument werd opgericht ter
nagedachtenis van 7 militairen, die in 1943 om het leven kwamen toen de Lancaster ED 973
neerstortte. Dit monument wordt met liefde en toewijding onderhouden door de inwoners
van Grashoek.
De gemeente Peel en Maas én de politie hopen snel te achterhalen wie hiervoor verantwoordelijk
is. Vervanging van de glasplaat kost veel geld.
Opzettelijke vernielingen tolereren wij niet en wij doen een dringende oproep aan mogelijke
getuigen. Heeft u iets gezien of gehoord meld dit dan zo snel mogelijk, uw melding wordt
vertrouwelijk behandeld.
U kunt contact opnemen met de politie of Perry Leeuwerik van de gemeente Peel en Maas,
tel. 077 306 66 66 of stuur een email naar info@peelenmaas.nl.
Wilt u liever anoniem blijven? Neem dan contact op met Meldmisdaad Anoniem, 0800-7000.

Werken als Klant Contact Consulent bij de gemeente Peel en Maas?
Kijk op www.driessen.nl en solliciteer direct!

Openingstijden

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

Afspraak maken

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

Deze oefening laat zien hoe de brandweer bij een woningbrand te werk gaat. Daarnaast krijg je
handige tips om je huis brandveiliger te maken en de gevolgen van brand te beperken. Ook kun je
vragen aan de brandweer stellen. De oefening duurt ongeveer een uur.
• Woon je in Maasbree of omgeving?
• Voel jij je ook het liefst (brand)veilig?
• Ben je benieuwd hoe de brandweer een woningbrand bestrijdt?
Dan is deze woningbrandoefening van brandweer Maasbree zeker interessant voor jou. Kom jij
ook kijken?
De oefening vindt plaats op donderdag 27 juli a.s. om 19.15 uur; Baarlosestraat 3 in Maasbree
Oefenen in jouw Wijk gebeurt in samenwerking met gemeente Peel en Maas, Brandweer
Maasbree en team Brandveilig Leven van Brandweer Limburg-Noord.

Zijn uw gegevens in de
gemeentegids nog actueel?
Begin januari komt de gemeentegids 2018 uit. Uitgever Akse Media is gestart met het
actualiseren van de redactionele adressen voor de gemeentegids 2018 van Peel en Maas.
Overigens worden de gegevens ook METEEN opgenomen en/of aangepast in de digitale
gemeentegids 2017! Adressen uit de gids 2017 die voorzien zijn van een e-mailadres, krijgen van
Akse Media een e-mail ter controle van de gegevens met een unieke persoonlijke code, zodat
u zelf de gegevens kan controleren en vervolgens aanpassen. De overige vermeldingen 2017
worden tijdens de actualisatieperiode telefonisch door Akse Media benaderd.
Staat u nog niet in de gemeentegids?
U moet uw organisatie of vereniging zelf aanmelden voor eventuele plaatsing in het
adressengedeelte.
Hoe moet ik mutaties of aanmeldingen doorgeven?
U kunt ook zelf op de volgende manieren reageren:
per e-mail: redactie@aksemedia.nl (o.v.v. Gemeentegids Peel en Maas);
telefonisch: 0223-67 30 10 (redactie Akse Media);
schriftelijk: Akse Media (t.a.v. Gemeentegids Peel en Maas) Postbus 6033, 1780 KA Den Helder of
stuur de bon in die achterin de gemeentegids 2017 staat.
Tot wanneer kan ik wijzigingen doorgeven?
Voor de digitale gemeentegids kunt u altijd wijzigingen doorgeven. Voor de gemeentegids die
huisaanhuis begin januari wordt verspreid, kunt u wijzigingen en/of aanmeldingen voor het
adressengedeelte aan de redactie doorgegeven tot uiterlijk 15 september 2017.

Huis van de Gemeente
Wilhelminaplein 1
5981 CC Panningen

Postbus 7088
5980 AB Panningen

077 - 306 66 66
info@peelenmaas.nl

www.peelenmaas.nl
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Onder water op
bezoek
Door: duikvereniging The Bubble Mates
Duikvereniging The Bubble Mates uit Panningen
kreeg zondag 16 juli de waterscoutingvereniging uit
Hilvarenbeek op bezoek. In totaal kregen vijftien
jongeren tussen de 15 en 18 jaar en vier begeleiders
een introductieduik. Omdat de waterscouting veel met
water heeft maar nog nooit gedoken had, hadden ze
de Panningse vereniging gevraagd een introduik te
geven. “Dit is de manier om kennis te maken met de
onderwaterwereld”, aldus The Bubble Mates.
“Onder professionele begeleiding neem je een kijkje
onder water en wordt de basis van het duiken uitgelegd. Hierna wordt je meegenomen het water in.”

Wereld Muziek Concours in Kerkrade

Goud voor Meijelse schutterij op WMC
Het muziekkorps van Sint Willibrordus uit Meijel heeft op zondag 23 juli een gouden medaille gewonnen bij het Wereld Muziek Concours in het Parkstad
Limburg Stadion in Kerkrade. De Meijelnaren deden voor het eerst in veertig jaar mee en wisten meteen met goud naar huis terug te keren. Ze scoorden
80 punten.

het WMC overtroffen. Toen haalde het
muziekkorps zilver.
Bij terugkomst liep het korps nog
een muzikaal rondje door Meijel,
waarna het feest werd voortgezet in
het clubgebouw van ‘de Grúún van
Méél’, de bijnaam van de schutterij
vanwege de groene uniformen.
“De frietwagen stond al klaar en de
vaten bier waren aangesloten”, vertelt
Loes. “We hebben het niet al te laat
gemaakt, want we waren immers al
om 07.00 uur die ochtend bij elkaar
gekomen. Maar het was een mooi feest.”

Minder spanning door
vroeg optreden

De uitslag zorgde voor enorme
blijdschap bij de korpsleden.
“Het vele oefenen vooraf, het lange
aanlooptraject, het is allemaal
niet voor niets geweest”, laat
de vereniging weten. Het korps
liet de mars Green Power horen,
geschreven door instructeur

André Falize. “De uitslag was een
grote verrassing”, vertelt Loes van
Heugten, cornetspeelster in het
korps. “We hadden ons voorbereid
op een score van rond de 60 punten.
Het optreden ging zo goed dat we
hoopten op 70 of misschien zelfs wel
75 punten. Dat we 80 punten zouden

halen, hadden we echt helemaal niet
verwacht.”
Na het optreden van de
Meijelnaren, dat al om 11.00 uur in
de ochtend plaatsvond, moest de
vereniging lang wachten op de uitslag.
Pas om 17.00 uur wisten de leden
hoe ze het gedaan hadden. “Toch

ging dat vrij snel voorbij”, vindt Loes.
“We waren eigenlijk wel blij dat we als
eerste moesten. Zo kon de spanning
niet oplopen en werd er niet getwijfeld
bij het optreden. We werden ook als
eerste omgeroepen en konden het
niet geloven.” Met het goud werd het
laatste resultaat van Willibrordus op

Of de goede prestatie meteen
zorgt voor zo’n goed gevoel binnen
de vereniging dat er over vier jaar
weer deelgenomen wordt aan het
WMC, is nog wat vroeg om te zeggen.
Loes: “We hebben er veel tijd in gestopt
de afgelopen vier jaar en de laatste
week voor het WMC zijn we er zelfs
iedere avond mee bezig geweest. Nu is
het eerst tijd voor vakantie. Het wordt
nog wat om iets te vinden om al die
avonden op te vullen de komende
tijd. Na de vakantie gaan we napraten
en kijken wat de bedoeling is voor de
komende vier jaar.”

HALLO Venray zoekt

fulltime redacteuren
www.kempen-media.nl/vacature

(m/v)
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Dubbelgezellig

Jubileum voor Kessels
tennistoernooi
Het tennistoernooi Dubbelgezellig van LTV Kessel vindt in week 30 voor de 25e keer plaats op de tennisvelden in
Kessel. Het toernooi waarbij dubbels in gecombineerde klassen spelen, begon in 1993. Het jubileum wordt onder
meer gevierd met een YouTube-filmpje en een reünie-lied.
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Klasse CB

Nikki Hanssen wint
in Nuenen
Door: paardensportvereniging De Cavaliers
Nikki Hanssen van PSV De Cavaliers uit Helden heeft onlangs een
Eventing-wedstrijd in Nuenen gewonnen. Met haar paard Millstreets
Stuufke mocht zij, dankzij goede resultaten bij dressuur, springen en
cross, de gouden medaille in de klasse CB mee naar huis nemen.
Anne Pouwels kwam op
vrijdag 21 juli in actie bij een
dressuurwedstrijd in Someren-Heide
en werd met Don Johnson tweede in
de klasse Z2. Op zondag 22 juli was
er bij het Keelven in Someren een
menwedstrijd waar Job Steijvers met
Tess een tweede prijs behaalde in de
vaardigheid-jeugdklasse. Zijn vader
Eric Steijvers werd met Bo en Tess
tweede in de vaardigheid-klasse BB.

Ook werd er dressuur gereden
in Heusden en hier nam Ellen Boots
de overwinning mee naar huis in
de klasse B met Caesar. Ten slotte
was er ook een springwedstrijd
bij De Peelbergen in Sevenum en
hier behaalde Inge Sonnemans in
de klasse B een vierde prijs met
Uline van ter Hilst en Linda Peeters
behaalde in de klasse M een zesde
prijs met Domino.

Wedstrijd in Sevenum

Deelnemers LK van
TomMix bekend
Door: rijvereniging TomMix
De leden van rijvereniging TomMix uit Baarlo hebben alle selectiewedstrijden voor de Limburgse kampioenschappen erop zitten. Het LK
vindt plaats op zaterdag 5 en zondag 6 augustus in Sevenum. De ruiters
die mee gaan doen, zijn inmiddels bekend.
Het begon toen een aantal spelers
van LTV Kessel in 1993 in een gekke bui
besloot een eigen toernooi op te zetten. “Er werd gestart met deelnemers
van vier verenigingen, maar inmiddels
is het uitgegroeid tot een begrip in de
regio met 170 deelnemers”, laat de
organisatie weten. “Ieder jaar groeide
het toernooi weer. De opzet, waarbij
alle dubbels minimaal drie partijen
spelen, bleek aan te slaan.”

Het thema van het toernooi is
De Reünie. De organisatiecommissie
van het toernooi heeft daarom besloten een speciale uitzending à la het
bekende KRO-programma De Reünie te
maken die te bekijken is op YouTube.
Daarnaast is er een reünie-lied uitgebracht met medewerking van Pim van
Wylick en Jerome Lenders. Het lied is
geschreven door Ruud Hillen en gezongen door commissielid Evelien.

Het toernooi begon op dinsdag
25 juli en duurt tot zondag 30 juli.
In de week van het toernooi worden
iedere dag vanaf 18.00 uur wedstrijden
gespeeld op de tennisbanen.
Op vrijdag- en zaterdagavond zijn de
feest- en verbroederingsavonden.
Op zondag volgen de finales.
Neem voor meer informatie contact
op met wedstrijdleider Ed Vervoort via
06 22 52 92 82.

Bij de pony’s springen mogen
meedoen Beau Schuttelaar met
Lexius E van het Juxshot in het
DZZ en met Mojito in het DM, Britt
Schuttelaar met Koka D’Almy in het
DM en Sanne Schuttelaar met Rody in
het DB.
Bij de paarden mogen Sophie
Kessels met Gameboy SRV in het
L2 en Lotte Heggers met Dante

in het M2 deelnemen aan het
dressuur. Bij het springen voor
paarden mogen meedoen Femke
Coenen met Electric Dream in het
B, Lotte Kersten met Jim in het
B, Kylia Houben met Faitana D’O6 in
het L, Koen van Dijk met Amanda in
het M, Loes van Dijk met Zonneglans
in het M en Twan van Dijk met Astrix
in het Z.

Verona Peeters in Jong Oranje U19

Maasbreese handbalster op EK in Slovenië
De Maasbreese handbalster Verona Peeters (18) strijdt van donderdag 27 juli tot en met zondag 6 augustus met
Jong Oranje om de Europese titel. Ze staat dan met vijftien selectiegenoten op het EK U19 in het Sloveense Celje.

Enkele maanden geleden
werd de Maasbreese geselecteerd
door bondscoach Robert Nijdam,
oud-trainer van Targos Bevo
Hc uit Panningen. De in totaal
zestienkoppige selectie uit Nederland
neemt het in haar poule op tegen
Hongarije, Zweden en Roemenië.
Verona vindt het spannend, maar
heeft er ook vooral veel zin in.
“Als we allemaal ons best doen en
er vol voor gaan, komen we er wel.
Ik heb er alle vertrouwen in. Mijn
ouders en oma reizen mee naar
Slovenië om ons aan te moedigen,
dus dat is helemaal fijn.”

Ooit spelen bij
buitenlandse club

Verona (zwart shirt) in de aanval (Foto: Koen Rijpkema voor www.handbalfoto.nl)

Enkele maanden geleden nam
Verona als één van 22 spelers
deel aan de trainingsdagen bij de
voorselecties. Vorige maand hoorde
ze officieel dat ze met Jong Oranje
mee mocht spelen dit EK. “We zijn
al enkele maanden aan het trainen
en hebben kortgeleden nog een
teambuildingsdag gehad. De hele
groep speelt al zo’n vier jaar samen

en ik kom er nu nieuw bij. Naast mij
zitten er nog twee Limburgse meiden
bij de selectie, de rest komt uit heel
Nederland.”
Verona begon met handballen
bij handbalvereniging BSAC in
Maasbree en stapte jaren geleden
over naar HandbaL Venlo, waar
ze nu een basisplek heeft als
linkerhoekspeelster. Ze heeft er
inmiddels negen interlands op
zitten en maakte tien doelpunten.
In het nieuwe seizoen speelt ze
voor Vlug en Lenig uit Geleen.
“Het was echt een droom van mij
om met Jong Oranje mee te mogen
spelen”, vertelt ze. “Dit is er één
die nu in vervulling gaat. Zo wil ik
mij de komende jaren steeds blijven
verbeteren en ontwikkelen, zodat ik
misschien ooit voor een club in het
buitenland kan gaan spelen.”
Op donderdag 27 augustus speelt
Jong Oranje de eerste wedstrijd
tegen Zweden. Uiteindelijk mogen de
nummers één en twee van de vier
poules door naar één van de twee
winnaarspoules. Daarin kunnen de
teams zich plaatsen voor de halve
finales.
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Jumping Peel&Maas Kessel
Volgens goed gebruik vindt in het laatste weekend van juli Jumping Peel&Maas plaats bij Stal Hendrix in Kessel.
Bij het paardensportconcours komen de beste springruiters uit de regio en ver daarbuiten naar Kessel om hun
springkunsten te laten zien.

Het Maasdal wint
schietfestijn Maasbree
Door: Twan Smets, schutterij Sint Martinus
Het jaarlijkse schietfestijn van schutterij Sint Martinus uit Maasbree vond
plaats op zondag 23 juli. Er was een wedstrijd voor de jeugd, het persoonlijke kampioenschap en een strijd voor de viertallen. Daar wisten de
mannen van Het Maasdal de titel te grijpen.

“Van 26 tot en met 29 juli
staat het buitenterrein van Stal
Hendrix niet alleen in het teken
van springsport, maar ook van
gezelligheid en vertier”, laat de
organisatie weten. “Op vrijdag
en zaterdag is er voor de jongste
belangstellenden vermaak in het
kinderdorp op Milo’s speelweide met

onder meer een hindernisparcours en
springkussen.”
Op woensdagochtend trapt
het evenement af met een drietal
springrubrieken. Op donderdagavond
wordt er gestreden om het
Kampioenschap van Peel&Maas,
waarna op vrijdag de vier- en
vijfjarige springpaarden aan de beurt

zijn. Vrijdagavond staat garant voor
spektakel met het Sponsor Team
Springen en het Masterspringen.
Op zaterdag sluit het concours af met
’s middags het ponyspringen en als
slotstuk de Grote Prijs van Peel&Maas.
Het evenement is gratis te
bezoeken. Kijk voor meer informatie
op www.jumpingpeelenmaas.nl

26 t/m 29 juli 2017

“We troffen het met het weer.
Niet te warm en geheel droog.
De omstandigheden waren eigenlijk
perfect”, aldus Twan Smets van de
schutterij. “Er was een onverwacht
grote belangstelling. Ook maakten
vele campinggasten kennis met de
Limburgse cultuur. Er waren mensen
die afkomstig waren van Purmerend tot
Groningen. De schutters uit Barendrecht
waren weer met een grote afvaardiging aanwezig.” Joekskapel Toemarop
zorgde voor de muzikale omlijsting.
Bij het windbuksschieten voor de
jeugd hadden zich negen schutters
geplaatst voor de kavelronde. Na vijf
rondes was bekend dat Rowena Koen

eerste was geworden. Kevin Seelen
eindigde als tweede en Thijs Wijnen
op de derde plek. Bij de strijd om het
persoonlijk kampioenschap gaven
enige schutters geen duimbreed toe,
waardoor er een spannende kaveling
ontstond. Het was tenslotte Jan Hermans
die als winnaar uit de bus kwam.
Op de tweede plaats eindigde Frank
Seelen, terwijl Peter Nelissen als derde
eindigde. Bij de viertallen gingen de
mannen van Het Maasdal met de eerste
prijs aan de haal. Het team bestond uit
Wiek, Frank en Peter. Op de tweede
plaats eindigde het Baarlose viertal van
schutterij Kluthausen. Derde werden de
Poolbargangers.

Stal Hendrix in Kessel

Jumping

Peel & Maas

EEN GEZELLIG DAGJE UIT VOOR HET HELE GEZIN !

GRATIS ENTREE

Hans Vissers
wint op Noordervaart
Door: hengelsportvereniging De Noordervaart
Hans Vissers heeft wederom een wedstrijd van HSV De Noordervaart
gewonnen. Hij wist op zondag 23 juli ruim 3 kilo vis te vangen op de
Noordervaart. Een dag eerder waren Sjaak Beeks en Gerard van Eijk de
sterksten in een koppelwedstrijd op visvijver De Donk in Meijel.

MILO’S SPEELWEIDE MET DIVERSE KINDERATTRACTIES
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WWW.JUMPINGPEELENMAAS.NL

De koppelwedstrijd op zaterdag was
met vijftig vissers goed bezet. Er werd
in totaal bijna 90 kilo vis gevangen.
Sjaak en Gerard visten 10,45 kilo
vis bij elkaar. Huub Peters en Gerard
Pijnenburg volgden daarachter met
7,485 kilo en derde werden Mart Gellen
en Albert Trinus met 7,460 kilo. Daags
na de koppelwedstrijd werd er weer

gevist op de Noordervaart. In de week
voorafgaande aan deze wedstrijd werd er
erg goed gevangen op de Noordervaart.
Maar zoals altijd is het dan zondags
heel anders. Deze zondag bleek geen
uitzondering. Eerste werd Hans Vissers
met 3,215 kilo. Op de tweede plek
eindigde Mat Leunissen met 3,1 kilo en
derde werd Albert Trines met 2,475 kilo.
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Internationale modellencarrière Panningse

‘De foto’s kwamen op billboards
van wel 6 meter’
Het had niet veel gescheeld of Iyana Schrijver (20) uit Panningen deed in 2013 mee met het televisieprogramma Holland’s Next Top Model. Inmiddels reist ze stad en land af voor modellenwerk en heeft ze verschillende
fotoshoots gedaan in Milaan, New York, Curaçao, Istanbul en India. In augustus gaat Iyana voor de derde keer naar
India. “Af en toe mis ik de rust van thuis en mijn familie en vriendinnen.”

winkelen in Eindhoven gescout door
een modellenbureau uit dezelfde stad.

New York, Istanbul,
Curaçao en India
Iyana was zeventien jaar toen haar
eerste reis als model begon. “Nadat
ik mijn diploma heb gehaald, ben
ik tweeënhalve maand naar Milaan
geweest”, vertelt ze. “Van tevoren had
ik al een aantal testshoots gedaan,
zodat ik niet helemaal onervaren in
Milaan aan het werk ging. De eerste
fotoshoots die ik heb mogen doen,
waren vooral kleine opdrachten.
Dit kwam doordat ik nog zo jong was.”
Toen Iyana terugkwam, is ze anderhalve maand thuis geweest. “Daarna
ben ik naar New York gereisd. Hoewel
het een soort vakantie was, heb ik
ook veel fotoshoots gedaan. Na twee
maanden in New York heb ik nog drie
maanden in Istanbul gewerkt. Daarna
in Curaçao, nog een keer in Istanbul
en inmiddels twee periodes in India.”
In augustus vertrekt Iyana voor de
derde keer naar India.

Muren van 6 meter
Het begon allemaal drie jaar
geleden, toen vriendinnen Iyana
opgegeven hadden voor het
televisieprogramma Holland’s Next
Top Model. “Via een wildcard kon ik

nog een plekje bij de laatste dertien
bemachtigen”, legt Iyana uit. “Dat wil
zeggen dat ik via een andere manier
nog in het programma kon komen.
Ik bleef nog over met enkele andere

meiden, onder wie Daelorian van der
Kolk. Zij werd uiteindelijk uitgekozen
voor het programma en eindigde als
derde.” Een tijdje later deed Iyana nog
een fotoshoot en werd ze tijdens het

De meeste fotoshoots zijn
volgens Iyana in een studio, maar er
zijn altijd uitzonderingen. “In Milaan
heb ik midden op straat een
fotoshoot gedaan. Dit was bijzonder, aangezien er overal gewoon

mensen liepen. Wat ik ook heel
leuk vond, was een campagneshoot
voor een internationaal kledingmerk
in India. Deze foto’s zijn overal
beland; van posters in winkelcentra
tot billboards op muren van maar
liefst 6 meter.” Ook in en om de
omgeving van Peel en Maas heeft
Iyana enkele fotoshoots gedaan.
“In Maasbree heb ik bijvoorbeeld
een keer model gestaan voor het
magazine Mini Cooper. Verder ben ik
in Reuver model geweest voor een
luxe kledingmerk en heb ik in Venlo
eens een professionele fotoshoot
mogen meemaken.”
Hoewel Iyana van ieder moment
geniet wanneer ze als model aan
het werk is, mist ze soms ook de
rustige en vertrouwde omgeving in
Panningen. “We wonen net buiten
de bebouwde kom met een aantal
paarden en vier honden”, legt
ze uit. “Daarom is het hier altijd
rustig, iets wat ik soms toch mis
als ik op reis ben. Als ik thuis ben
ga ik daarom vaker wandelen door
de bossen en langs de rivieren.
Ook vind ik de frisse lucht hier
heerlijk. De meeste mensen hier
zullen daar niet zo snel bij stil
staan, maar in India is de lucht
bijvoorbeeld helemaal niet zo fris en
schoon. Verder is het natuurlijk fijn
om familie en vrienden weer te zien
als ik weer terug in Panningen ben.”

Urban Obstacle Run 4 Kids

Rennen over obstakels voor goede doel
Zo’n 75 kinderen renden, klommen en klauterden maandag 24 juli over zes verschillende hindernissen in het
centrum van Panningen voor het goede doel. In samenwerking met DOK6 Panningen organiseerden Damion
Penningnieuwland en Roel Roubroeks de Urban Obstacle Run 4 Kids.

“Ondanks het slechte weer zijn
we behoorlijk tevreden”, vertelt Roel
Roubroeks.

Helft van het
streefbedrag binnen

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

“Gedurende de dag hebben
heel veel kinderen meegedaan en
gedoneerd. Sommigen deden zelfs
vijf rondjes, zo leuk vonden ze de

obstakelrun.” Penningnieuwland en
Roubroeks zitten nu ongeveer op
de helft van het geld dat ze nodig
hebben om mee te kunnen doen aan
de marathon. “We hebben nog vier
weken de tijd voor de andere helft.
Het zal moeilijk worden, maar we
hebben de steun nog hard nodig.”
Kijk voor meer informatie op
www.junglemarathon.nl
(Foto: Jac Willekens, fotoclub Kiek Ze)

N

IE
Een BOB nodig? U
Bel Taxi Henk

Ook voor al uw:
• airport ritten, vergaderingen enz.
• ziekenhuis bezoeken
• spoed expres pakketzendingen
Vraag vrijblijvend prijsopgaaf

Het duo wil in oktober meedoen
met de Jungle Marathon, een
hardloopwedstrijd die 270 kilometer

lang is en door de Braziliaanse
Amazone gaat. Daarmee willen ze
geld ophalen voor de Nina Foundation,

een organisatie die zich inzet voor
kinderen met de neurologische
stoornis het Angelman Syndroom.

THM Smets
Lanterdweg 5, 5995 SC Kessel
Mob. +31 (0)6 54 33 50 72
desmeed@gmail.com
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Ruim 200 kramen

Twintigste
Jaarmarkt Meijel
Traditioneel vindt op de laatste vrijdag van juli de Jaarmarkt plaats in
het centrum van Meijel. Dit jaar is deze op vrijdag 28 juli. De markt wordt
georganiseerd door Harmonie Eendracht uit Meijel.
Ruim tweehonderd kramen met
verschillende koopwaar staan tijdens
de markt opgesteld in het centrum
van Meijel. Het Alexanderplein wordt
omgedoopt tot attractieplein met

springkussens en een klimtoren.
Op de terrassen in het dorp wordt live
muziek gespeeld.
Vanaf 16.00 uur is de Meijelse
Jaarmarkt geopend.

Verzamelaars

Kessels strandfeest
De Markt in Kessel werd in het weekend van zaterdag 22 en zondag 23 juli omgetoverd in een
dorpsstrand voor het Beach Break Festival van Café De Boesjer. “Het was een supermooi feestje, maar
wel jammer dat we twee dagen regen hebben gehad. Ondanks dat was de opkomst er niet minder
naar”, laat café-eigenaresse Joke Emonts weten. Het ‘strandfeest’ op zaterdag vond binnen en buiten
plaats, met optredens van onder andere Vleisboeket. Op zondag werd de eerste Kesselse Beach Cantus
gehouden, waarbij de deelnemers samen liedjes zongen en dronken. “Door de regen deden er wat
minder mensen aan mee, maar toen het droog werd konden de mensen op het terras er prima van
meegenieten.” (Foto: Café De Boesjer)

Historische
tractoren
in Panningen
Voor de 38e keer komen historische tractoren uit binnen- en buitenland op
zaterdag 29 en zondag 30 juli naar Panningen voor het Internationaal Historisch
Festival (IHF). Het evenement wordt georganiseerd door de Historische Tractoren
en Motorenvereniging (HMT). Vorig jaar kwamen ruim 2.500 tractoren en
motoren naar het manegeterrein De Vosberg voor het festival.

IN
DEN
BOSCH
II
2 VRIJSTAANDE EN 6 HALFVRIJSTAANDE WONINGEN
DORMANSGOED MAASBREE

WWW.PLANINDENBOSCH.NL
# Royale kavels (va. 212 tot 357 m2) en tuinen op het zuiden

# Ruime woningen met 3 slaapkamers en vaste zoldertrap

# Energiezuinig (Label A) en onderhoudsvriendelijk
# Diverse indelings- en uitbreidingsopties
# Prijzen vanaf € 217.500 v.o.n.

T 077 306 71 00

T 077 326 26 00

Het is volgens de organisatie de
grootste verzamelaarsbijeenkomst
van historisch erfgoed in Europa.
Vorig schatte het HMT het aantal
bezoekers op zo’n 15.000 mensen.
Omdat het tractorenmerk Ford &
Fordson dit jaar de 100e verjaardag
viert, wordt het IHF deze keer
georganiseerd in samenwerking met
de Ford & Fordson Club Nederland.
“Oude ambachten, trekkertrek,
ploegwedstrijden, dorsen, een

onderdelenmarkt, netwerken en
livemuziek zijn te vinden op het
terrein”, aldus de organisatie.
“De vaste bezoekers weten dat het
festival veel meer is dan alleen
het bekijken van oude tractoren,
machines en gereedschappen.
Het is vooral gezellig.”
Het IHF vindt plaats bij manege
De Vosberg in Panningen en duurt
zowel op zaterdag als zondag van
09.00 tot 17.00 uur.
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Eigen openbare mini-bieb aan huis

Meijelse Truus laat iedereen meegenieten
van haar boeken
Iedereen mee laten genieten van de boeken waar ze zelf geen plaats meer voor heeft. Dat is het idee achter de
minibieb van de Meijelse Truus van Klaveren (84). Ze kreeg half april een houten huisje cadeau van haar schoonzoon en Truus vulde het kastje met allerlei boeken die ze nog had liggen. Iedereen mag de boeken meenemen om
te lezen. “Het geeft me een fijn gevoel dat andere mensen er plezier van hebben.”

kan nemen”, aldus Truus. “Dus het is
goed als mensen ze meenemen. Het
geeft me een voldaan gevoel als ik zie
dat er exemplaren zijn meegenomen.
Dan voelt het alsof ik wat goeds doe
voor anderen. Ik ga iedere dag kijken
en ik geniet ervan de boeken te
ordenen en bij te vullen.”

Werk van Carmiggelt
weer weggehaald
In het hokje ligt niet de minste
literatuur. Zo zijn de Nederlandse
schrijvers Maarten ’t Hart, Jan Wolkers
en Harry Mulisch vertegenwoordigd.
Soms legt Truus ook nieuwere boeken
in de minibieb. “Die zijn altijd zo weg”,
vertelt ze. “Er zijn ook boeken die ik
er bewust niet bij leg, omdat ik denk
dat niemand ze wil lezen. Zo heb ik
het werk van Simon Carmiggelt weer
weggehaald, want niemand nam ze
mee. Ik ben groot fan van de werken
van Thomas Mann, maar ik verwacht
niet dat iemand op zijn boeken zit

te wachten. Ik houd het bij de iets
populairdere auteurs.”
Truus denkt ook aan de toeristen.
Er ligt altijd een Engels en een Duits
boek klaar. “Ik weet niet of er veel
toeristen komen. Ik zie wel regelmatig
dat er mensen stoppen, soms zelfs hele
groepen die de fietsroute aan het volgen
zijn, maar ik kan er niet heen lopen.
Ik ben namelijk slecht ter been. Ik wil
de mensen ook helemaal niet storen als
ze een boek uitzoeken. Dat hebben ze
alleen maar last van mij.”

Niet verkopen
Ze had de boeken ook kunnen
verkopen, maar dat vond de 84-jarige
te veel werk. “Daar had ik geen zin
in. Dan had ik ze allemaal op moeten
sturen naar de kopers. Nu worden ze
hier opgehaald. Veel gemakkelijker.”
De minibieb van Truus is in ieder geval
nog lang niet uitgeput. “Ik heb nog
een ruime voorraad van boeken van
bekende schrijvers waarvan ik hoop dat
er liefhebbers voor zijn.”

Afscheid Theo Verhaegh
Iedere dag gaat Truus even kijken
bij het hokje dat buiten haar omheining
naast de Peelweg in Meijel staat.
Ze checkt of er nog boeken weg zijn of
dat er terug zijn gebracht. “Dat laatste
komt niet heel vaak voor”, vertelt ze.
“Meestal nemen de voorbijgangers
alleen boeken mee en komt er niets

voor terug. Al moet ik zeggen dat er
laatst twee boeken weer terugkwamen
met een heel lief briefje erbij.” In het
hokje ligt ook een briefje waarop staat
dat lenen gratis is, en dat voor
meenemen een vrijwillige bijdrage
gewenst is. “Dat heeft tot nu toe nog
niet al te veel geld opgeleverd”, aldus

Truus. “Geld ophalen is niet de
bedoeling. Ik vind het promoten van
lezen veel belangrijker.”
Dat de boeken terugkomen, is ook
geen must, zo vertelt ze. “Ik ben
al op leeftijd en ik wil kleiner gaan
wonen. Ik heb zoveel boeken thuis
dat ik die onmogelijk allemaal mee

Nieuwe dirigent
Böhmische Klänge
Het gelegenheidsorkest Böhmische Klänge presenteert op zaterdag
29 juli de nieuwe dirigent. De bekendmaking vindt plaats bij het
optreden van de blaaskapel bij het evenement Muziek onder de Toren op
het Raadhuisplein in Panningen.
Theo Verhaegh neemt bij het
optreden op 29 juli afscheid van
het blaasorkest. Op 29 juli staat
Theo Verhaegh voor de pauze voor
de laatste keer als dirigent voor de
Böhmische Klänge. Na de pauze
draagt hij de stok over aan de nieuwe
dirigent. “Het uitgangspunt van het
orkest was een dirigent te zoeken die
enkele jaren op niveau ervaring heeft
opgebouwd en de juiste opleiding

Concert voor verjaardag
fanfare Eendracht Baarlo
Fanfare Eendracht Baarlo hield onlangs een jubileumconcert vanwege het 165-jarig bestaan van
muziekvereniging. “Voor een bomvolle Markt in Baarlo werd op de heerlijke zomeravond een concert
gepresenteerd aan het publiek, waaronder wethouders Paul Sanders en Ronald van Kessel”, laat de
fanfare weten. Ook deputé Ger Koopmans was aanwezig. Als apotheose zorgden de leden van schutterij
Sint Antonius en Sint Petrus voor zestien kanonschoten. “Het was een fantastische afsluiting van het
muzikale jaar en een geslaagde verjaardag”, aldus fanfare Eendracht.

heeft genoten”, laat het orkest weten.
“De nieuwe dirigent zal officieel vanaf
2018 de muzikale activiteiten van het
orkest gaan leiden.”
De stichting wil graag één of twee
keer per jaar met muzikanten uit de
regio Böhmische blaasmuziek presenteren aan liefhebbers om er voor te
zorgen dat Böhmische blaasmuziek
als cultureel erfgoed voor de provincie
Limburg behouden blijft.
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Agenda t/m 3 augustus 2017
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Jumping Peel&Maas (t/m 29 juli)

Jaarmarkt buitenfestijn

Kepèlla Cultura Sunday Sound

Tijd: vanaf 09.00 uur
Locatie: Stal Hendrix Kessel

Tijd: 20.30 uur
Locatie: Heere van Meijel in Meijel

Tijd: 15.00-18.00 uur
Organisatie: Thuis in Panningen
Locatie: centrum Panningen

Tennistoernooi Dubbelgezellig

Badslipper Beach Party

Ibiza Lounge

Tijd: 18.00 uur
Organisatie: LTV Kessel
Locatie: tennisvelden LTV Kessel

Tijd: 21.00 uur
Organisatie: LTV Kessel
Locatie: tennisvelden LTV Kessel

Tijd: 15.00-21.00 uur
Locatie: Heere van Meijel in Meijel

Internationaal Historisch Festival

Grote Prijs Jumping Peel&Maas

Tijd: 09.00 uur
Organisatie: HMT
Locatie: manege De Vosberg Panningen

Tijd: 18.00 uur
Organisatie: Jumping Peel&Maas
Locatie: Stal Hendrix Kessel

Kepèlla Cultura Openluchtbioscoop
Tijd: vanaf 21.00 uur (na zonsondergang)
Organisatie: Thuis in Panningen
Locatie: café Momus Panningen
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Crazy Kessel Night

Tennistoernooi Dubbelgezellig

Tijd: 21.00 uur
Organisatie: LTV Kessel
Locatie: tennisvelden LTV Kessel

Tijd: vanaf 10.00 uur
Organisatie: LTV Kessel
Locatie: tennisvelden LTV Kessel

Jaarmarkt Meijel

Oud-ijzer inzameling

Varkensfeesten Optreden 30 past 7

Tijd: 16.00-22.30 uur
Organisatie: harmonie Eendracht Meijel
Locatie: centrum Meijel

Tijd: 10.00-12.00 uur
Organisatie: fanfare Eendracht Baarlo
Locatie: parkeerplaats Sprunklaan Baarlo

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Mafcentrum Maasbree

Horecaplein

Kepèlla Cultura Hobbymarkt

Tijd: 16.00 uur
Organisatie: Oranje Hotel en D’n Burgeméster
Locatie: Raadhuisplein Meijel

Tijd: 11.00-16.00 uur
Organisatie: Thuis in Panningen
Locatie: centrum Panningen

Bouwvak Borrel met Joep & Joep

Optreden Böhmische Klänge

Tijd: 16.00 uur
Locatie: café Tinus Panningen

Tijd: 13.30-16.30 uur
Organisatie: Muziek onder de Toren
Locatie: Raadhuisplein Panningen

Sponsor Team Springen

In ‘t (r) ootje genomen

Tijd: 16.30 uur
Organisatie: Jumping Peel&Maas
Locatie: Stal Hendrix Kessel

Tijd: 21.00 uur
Organisatie: LTV Kessel
Locatie: tennisvelden LTV Kessel

Kepèlla Cultura Friday Night Live
Tijd: 17.30 uur
Organisatie: Thuis in Panningen
Locatie: centrum Panningen

Tennistoernooi Dubbelgezellig
Tijd: 18.00 uur
Organisatie: LTV Kessel
Locatie: tennisvelden LTV Kessel
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Internationaal Historisch Festival
Tijd: 09.00-17.00 uur
Organisatie: HMT
Locatie: manege De Vosberg Panningen

Finaledag Tennistoernooi
Dubbelgezellig
Tijd: vanaf 10.00 uur
Organisatie: LTV Kessel
Locatie: tennisvelden LTV Kessel
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01
08
wo
02
08

Kepèlla Cultura Springkussenfestijn
Jump for Kika
Tijd: 13.00-17.00 uur
Organisatie: Thuis in Panningen
Locatie: centrum Panningen

Cursus babymassage
Tijd: 09.00-10.30 uur
Locatie: Lekker Laeve Helden

Kepèlla Cultura Zomerweekmarkt
Tijd: 09.00-16.00 uur
Organisatie: Thuis in Panningen
Locatie: Markt Panningen

Varkensfeesten Danny Dwaas &
Luie Luuk
Tijd: 20.00 uur
Locatie: Mafcentrum Maasbree
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Kienmiddag
Tijd: 13.30-16.30 uur
Organisatie: KBO Beringe
Locatie: gemeenschapshuis De Wieksjlaag Beringe

Varkensfeesten Maasbree Stormt
Tijd: 18.00 uur
Locatie: Mafcentrum Maasbree

Borstvoedingsvoorlichting

Optreden Joekskoer Toujours

Kepèlla Cultura Openluchtbioscoop

Tijd: 19.00-21.30 uur
Locatie: Lekker Laeve Helden

Tijd: 11.00-13.00 uur
Organisatie: Den Soeten Inval
Locatie: Kasteel De Keverberg Kessel

Tijd: vanaf 21.00 uur (na zonsondergang)
Organisatie: Thuis in Panningen
Locatie: café Momus Panningen

HALLO Venray zoekt een

commercieel adviseur
www.kempen-media.nl/vacature

(m/v)
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Kerkberichten
Vincentiusparochies
Parochie Beringe
Misintenties NL21 RABO 0141939583
El Jacobs-Sturme Peelstraat 39
T 077 307 17 88 s.jacobs39@ziggo.nl
Kerkdiensten
Zondag 30 juli
H.Mis 09.30
Woensdag 2 augustus
H. Mis 09.00 uur sacristie

Parochie Egchel
Misintenties NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
T 077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 30 juli
Geen H. Mis
Zondag 6 augustus
Geen H. Mis

Parochie Grashoek
Misintenties NL24 RABO 0141910526
A. Cruijsberg T 077 307 52 93

Cluster MKBE
Parochie Maasbree
Misintenties NL58RABO0131001973
Pastorie Dorpstraat 4 T 077 465 12 19
E par.aldegundismaasbree@hetnet.nl
W www.parochiemaasbree.nl
Kerkdiensten
Zondag 30 juli
H. Mis: 11.00 uur.
Lectoren: Dhr. Jacques Bouten Mevr. Riky Jans
Zang: Herenkoor
Intenties
Voor de intenties van de Mariakapel
op het kerkhof.

Spreekuur in kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
Zaterdag 29 juli
H.Mis 19.00 uur t.i.v. Het welzijn van de
parochianen
Overleden: Henny Cuijpers-Kurvers, 68 jaar

Parochie Helden
Misintenties NL61 RABO 0120795094
pastorie Rochusplein 3
T 077 3071488,
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur
donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
Zondag 30 juli
H. Mis 10.00 uur – samenzang t.i.v. Mia
Jacobs-Heijnen (zeswekendienst) en Jeu
Jacobs en Peter Jacobs en overl. fam.;
Lucie Hermkes-Kartner (verj); Christina
van Lier-Beumers;
Extra collecte vw de weekboekjes.
Overleden: Jo Rietveld, 101 jaar
Viktor Lialichkin 71 jaa

Parochie Kessel
Gezinsbijdrage NL39RABO0125305311
Pastorie Dorpstraat 13
T 077 462 12 65
E lajverhaag@parochiekessel.nl
Kerkdiensten
Zaterdag 29 juli
19.15 uur. Harrie Peeters. Lies Feyen en
overleden ouders. Overleden familie Engelen-Beeks.
Woensdag 2 augustus
9.00 uur. H.Mis voor de zieken van de
parochie.
Zaterdag 5 augustus
19.15 uur. Voor Pierre Hanssen vanwege de verjaardag. Jaardienst voor
Funs Vervoort en overleden familie.

Parochie Koningslust
Misintenties NL05 RABO 0120795132
A. van den Boer De Brentjes 81
T 077 465 36 81
Bij geen gehoor kunt u contact
opnemen met het parochiecentrum in
Panningen T 077 307 13 88
Kerkdiensten
Zaterdag 29 juli
Geen H. Mis
Zondag 30 juli
Doopsel 12.00 uur: Tren Hunnekens
Zaterdag 5 augustus
H. Mis 17.30 uur t.i.v. Wies Caelers-van
Geleuken (coll/verj.) Harrie Caelers en
Peter Caelers; Uit dankbaarheid leden
verzetsbeweging 1945 (gest. jaardienst)

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

Mededelingen
Onze oprechte wensen aan de familie
Lamers met de doop van Yfke.

Parochie Baarlo
Misintenties NL31RABO0103903976
Pastorie Markt 3 T 077 477 12 75
E pastoor@parochiebaarlo.nl
W www.parochiebaarlo.nl
Kerkdiensten
Zondag 30 juli
9.30 uur H. Mis, Jrd. Mathieu Berden.
Donderdag 3 augustus
8.30 uur H. Mis.
Zaterdag 5 augustus
17.00 uur Gebedsdienst in
Verzorgingshuis Ter Borcht.

Kerkdiensten
Donderdag 27 juli
H. Mis 09.00 uur t.i.v. alle parochianen
09.30-10.00 uur Stille Aanbidding
Zondag 30 juli
H. Mis – herenkoor t.i.v. Netje en Jacques
Geraets-Lenders en overl. familie en
voor Agaath en Jean v.Berlo-Foss en
overl. familie; Hannie Kessels-Spee en
Piet Spee (jaardienst); uit dankbaarheid
Maandag 31 juli
Stille Aanbidding 18.30 uur
Rozenkrans 19.00 uur
Dinsdag 1 augustus
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen,
aansluitend koffiedrinken
Donderdag 3 augustus
H. Mis 09.00 uur t.i.v. alle parochianen
09.30-10.00 uur Stille Aanbidding

Parochie Panningen
Misintenties NL44 RABO 0141900660
Parochiecentrum Wilhelminastraat 14
T 077 307 13 88
info@parochiecentrumpanningen.nl
Open maandag- dinsdag- woensdag
en donderdag van 09.00 tot 11.30 uur

Kerkdiensten
Zaterdag 29 juli
H. Mis 19.00 uur – samenzang t.i.v.
Joke Goes, Truus Mestrom-Jacobs b.g.v.
trouwdag
Extra collecte misboekjes
Zondag 30 juli
H. Mis kapel Missiehuis 10.30 uur
Overleden: Wiel Verlinden, 75 jaar

www.vincentiusparochies.nl
Pastoor Peter van der Horst
077 307 14 88 | 06 21 20 21 18
pet.horst@home.nl
Kapelaan Roger Maenen
077 466 18 50 | 06 12 92 28 34
roger.maenen@ziggo.nl
Kapelaan Piet Houben
06 57 58 75 06
phjhouben@onsbrabantnet.nl
Kerkbestuur | 077 307 14 88
kerkbestuur@vincentiusparochies.nl
Misstipendium zon- en feestdagen
€ 25,00 | door de week € 10,00

Overleden Peter Jacobs, 63 jaar,
Kloosterhof 11.

Parochie Kessel-Eik
Misintenties NL41RABO0125300522
Misintenties 25,L. Timmermans T 077 462 16 78
Kerkdiensten
Zondag 30 juli
9.30 uur H. Mis, Stien Peeters-Knubben
v.w. kaart vriendinnen.
Zondag 6 aug
9.30 uur H. Mis, Pastoor Kallen.
Mededelingen
Fam. Theelen de hartelijke geluk wensen met het dopen van Sem.
De fancy-fair vind plaats op 9 en 10 sept.

Administrator (pastoor):
deken de Graaf Woutering
077 398 14 16
a.degraafwoutering@rkhorst.nl
Maasbree/Baarlo:
kapelaan te Boekhorst
077 477 12 75 | 06 52 29 66 46
kapelaan@parochiebaarlo.nl
Kessel/Kessel-Eik:
pastoor Verhaag
077 462 12 65 | 06 50 69 45 07
Kerkbestuur:
secretaris Arno Houwen
077 462 17 50
houwenarno@gmail.com

Jong talent op podium SPEM!LIVE
Jong talent uit Peel en Maas krijgt woensdag 2 augustus een podium
tijdens het muziekevenement SPEM!LIVE. Voor de tweede keer organiseren
de jongerengroep van Omroep P&M en de jongerenwebsite Pemmers.nl het
evenement, dat plaatsvindt bij camping Heldense Bossen.
De eerste editie vorig jaar werd
gehouden op De Schatberg in Sevenum.
De organisatie wilde het evenement
echter graag organiseren binnen
Peel en Maas, het werkgebied van
de organisatie. “Vandaar dat we op
zoek zijn gegaan naar een locatie in
de gemeente Peel en Maas, dat is de
Heldense Bossen geworden”, aldus
medeorganisator Jip Huijs.

Voor de campinggasten is er
’s middags een open podium, dat live
op de radio wordt uitgezonden vanaf
14.00 uur. De beste optredens van die
middag zijn daarna nog een keer te
zien tijdens SPEM!LIVE. Onder andere
zangduo Joep en Kay, Evi Geraets
en Lisanne van Geleuken treden op.
SPEM!LIVE gaat om 20.00 uur van start
en is vrij te bezoeken.

Auto Hunnekens Meijel, sinds 1981

‘Werken met
mensen en auto’s
is mijn passie’

Met uw auto op vakantie?
Laat ons de vakantiecheck uitvoeren.

t!

Kerkstraat 20A Meijel - T 077 - 466 1852 - www.autohunnekens.nl

Ook al heeft u ‘m elders gekoch

Danny

Tummers

Enthousia st,
ga stvrij & betrouwbaar!

KOELEN & VRIEZEN

INRUILACTIE!
Kortingen tot wel € 400,- bij inruil van uw oude vrijstaande koelkast of vriezer!

* Na € 50,00 refund via Samsung. Geldig t/m 31 juli 2017.

EP:Tummers heeft de komende weken een fantastische inruilactie
voor uw oude en vaak energievretende vrijstaande diepvriezer of
koelkast. De korting bij inruil van uw oude, vrijstaande model kan
oplopen tot wel 400 euro op de prijs van een nieuw model. Alles
wordt compleet en netjes gratis bezorgd door onze bezorgdienst.
Ook het gratis meenemen van uw oude diepvries of koelkast is geen
enkel probleem. Stap dus snel over op een energiezuiniger apparaat,
en bespaar honderden euro’s per jaar op uw energierekening!

JAARVERBRUIK KOEL- EN VRIESAPPARATUUR BIJ GEMIDDELD GEBRUIK PER LABEL
Label

A+++
Bedrag Kwh

A++
Bedrag Kwh

A+
Bedrag Kwh

A
Bedrag Kwh

Koel/vriescombinatie groot
Koel/vriescombinatie tafelmodel
Koelkast zonder vriesvak tafelmodel
Diepvrieskist 200 liter

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

€ 41,40 180
€ 29,21 127
€ 19,32 84
€ 25,76 112

€ 57,96
€ 40,71
€ 27,14
€ 36,11

€ 76,13
€ 53,36
€ 35,42
€ 47,15

Diepvrieskast 200 liter

€ 29,21 127

€ 33,81 147

€ 47,15 205

NO FROST!

252
177
118
157

B
Bedrag Kwh

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

€ 61,87 269

€ 84,41 367

NO FROST!

RVS LOOK!

599,-

749,-

239,-

*/36*-,035*/(

*/36*-,035*/(

*/36*-,035*/(

-/GRATIS
BEZORGD!

150,NU

-/-

399,*

GRATIS
BEZORGD!

154,NU

-/-

595,-

GRATIS
BEZORGD!

64,NU

175,-

Koel-Vriescombinatie / RB31FERNCSA

Vrieskast / FN 24062 WS

Koelkast / ZRG16605

t" t,PFMHFEFFMUFMJUFS WSJFTHFEFFMUFMJUFS
t/P'SPTUWPPSLPNUJKTWPSNJOH POUEPPJFOJTOJFUOPEJH
t I Y C Y E DNt4NBSU4QBDF

t" tMJUFStMBEFO
t/P'SPTUWPPSLPNUJKTWPSNJOH POUEPPJFOJTOJFUOPEJH
t I Y C Y E DNt%FEFVSPQFOUDPNGPSUBCFM

t" tMJUFStTDIBQQFO EFVSWBLLFO HSPFOUFMBEF
t7FSXJKEFSCBSFTDIBQQFO NBLLFMJKLTDIPPOUFNBLFO
t I Y C YDN

Enkele tips om
energie te besparen:
t Plaats een diepvries of koelkast niet naast een warmtebron
(oven, verwarming) om overmatig energieverbruik te
vermijden. Bij voorkeur in een koele ruimte, kelder of garage.

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

verklaring zijn.

Afbeeldingen kunnen afwijken. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

www.eptummers.nl
Panningen
Markt 121
5981 AA Panningen
T. 077-3071300

Horst
Hoofdstraat 25
5961 EX Horst
T. 077-3983021

Tegelen
Engerstraat 2
5931 EL Tegelen
T. 077-3738511

Heythuysen
Dorpstraat 82
6093 ED Heythuysen
T. 0475-440353

Roermond
Schaarbroekerweg 28
6042 EJ Roermond
T. 0475-425262

Echt
Zuiderpoort 68
6101 KA Echt
T. 0475-319595

Al onze winkels zijn
elke zondag geopend!
Roermond: 11.00 - 17.00
Overige vestigingen: 12.00 - 17.00

