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Een week lang voetballen
Voor de zeventiende keer startte maandag 14 augustus het voetbalevenement JAKO Voetbaldagen op de voetbalvelden van sportpark De Meeren in Baarlo. Het evenement
wordt georganiseerd door voetbalvereniging Baarlo en Sportevents4Kidz. Dit jaar doen 106 jongens en meisjes uit onder andere Baarlo en Maasbree mee, van ‘kabouters’
tot en met voetballers en voetbalsters van veertien jaar. “Er komen de hele week vele voetbal gerelateerde spelvormen aan bod”, laat Jan Smits van de organisatie weten.
“Boardingvoetbal, kooivoetbal, partijtjes met 7 tegen 7, voetbaldart, poolvoetbal en latjetik. Elke dag iets anders, zoals het elke dag weer een nieuwe uitdaging is.
Tientallen vrijwilligers hebben ook dit jaar weer een hele week van hun vakantie opgeofferd om iedereen een leuke week vol voetbal te bezorgen.” Op vrijdag 18 augustus
is de laatste voetbaldag, die traditioneel wordt afgesloten met het penaltyschieten en de prijsuitreiking aan onder andere de sportiefste spelers. (Foto: Jan Smits)

Voorzorgsmaatregel bij kernongeval

Overheid verspreidt jodiumtabletten in Peel en Maas
Als voorbereiding op een mogelijk kernongeval bij de Belgische kerncentrale Tihange, verspreidt de overheid
vanaf oktober jodiumtabletten aan alle inwoners van Peel en Maas tot achttien jaar. Deze maatregel wordt
genomen omdat de gemeente twintig tot honderd kilometer verwijderd is van de kernreactor. Op dinsdag
8 augustus stelde partij AndersNu vragen aan het College van B&W over de gebrekkige communicatie hierover
richting de inwoners.
Als er zich een kernongeval
voordoet bij Tihange, lopen ongeboren baby’s en kinderen tot achttien
jaar in Peel en Maas het meeste risico
om later schildklierkanker te krijgen,
aldus het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).
Daarbij meldt ze dat dit komt door het
radioactief jodium dat bij een
dergelijk stralingsincident vrijkomt.

Volgens het Ministerie zouden
jodiumtabletten voorkomen dat het
lichaam radioactief jodium opneemt.
“De reden dat de tabletten nu worden verspreid heeft te maken met het
feit dat het project ruim 250 plaatsen in
Nederland aangaat”, aldus een woordvoerster van het ministerie. “Dat vraagt
om een goede voorbereiding op het
gebied van logistiek, inkoop en com-

municatie. Het is niet zo dat er nu een
grotere kans is op een kernongeval.
Kernreactoren moeten namelijk aan
strenge veiligheidseisen voldoen.
De kans op een stralingsincident is
daarom zeer klein.” Momenteel is er
onder veel inwoners van Europa kritiek
op Tihange. Tegenstanders betwijfelen de
veiligheid van de centrale en pleiten voor
sluiting. De Tweede Kamer wil dit ook.

Nu het plan om jodiumtabletten
te verpreiden concreet wordt, vraagt
partij AndersNu zich af of dit wel
gecommuniceerd is met de inwoners
van Peel en Maas. “Toen we het als
gemeenteraad lazen in de regionale
media, vonden we het vreemd dat we
daar niet van op de hoogte gebracht
zijn”, laat Jos Wilms, fractievoorzitter
van AndersNu, weten. “We vinden het
een belangrijke zaak, daarom hebben
we de vragen gesteld.” In de brief aan
het college vraagt de partij ook duidelijkheid over de vraag of er eerlijke en
objectieve informatie verstrekt wordt
over de eventuele risico’s van een

stralingsincident en het effect van
jodiumtabletten.
Het Ministerie van VWS neemt
de taak op zich om inwoners te
informeren over de verspreiding van
jodiumtabletten, zo laat zij weten.
“Rondom de landelijke verspreiding
van jodiumtabletten, worden wel
Limburgse veiligheidsregio’s ingezet
bij de communicatie over straling”,
aldus de woordvoerdster. “Ze leggen
uit wat de risico’s zijn, wat inwoners
kunnen doen ter voorbereiding op
een stralingsincident, wat ze moeten
doen als het toch mis gaat en welke
maatregelen de overheid neemt.”
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Gevolgen voor toekomst familiebedrijven

Weinig jonge boeren in
Peel en Maas
In Peel en Maas zijn weinig jonge boeren te vinden met een eigen agrarische onderneming. Uit cijfers van het
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat er in 2016 slechts vijftien personen onder de 35 jaar een eigen
agrarisch bedrijf hebben of bedrijfsleider zijn op een land- of tuinbouwbedrijf in Peel en Maas. “Jongeren in de
agrarische sector zijn op twee handen te tellen”, aldus Chiel van den Eertwegh (26), zelf werkzaam in een agrarisch
familiebedrijf in Kessel.
Volgens de cijfers van het CBS zijn
er in totaal nog 441 mensen in Peel en
Maas actief als baas of bedrijfsleider
van een land- of tuinbouwbedrijf.
Daarvan is 3,4 procent jonger dan

Colofon
HALLO Peel en Maas
is een gratis uitgave van
Kempen Media b.v. en verschijnt
elke donderdag in de gemeente
Peel en Maas.
Oplage 19.250 exemplaren
www.hallopeelenmaas.nl
Redactie en webredactie
077 396 13 57
redactie@hallopeelenmaas.nl
Rob Dieleman
Kim Jacobs
Redactionele bijdragen
Lianne Görtz, Daphne Leenders en
Janique Peeters
Fotografie
Bram Becks
Henny Roosen
Commercieel adviseurs
077 396 13 56
advertentie@hallopeelenmaas.nl
Frank Erren
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Fabienne ten Horn
Annemie Saes-Rechmann
Bezorging
Goutiers D&D Services
077 307 47 60
info@goutiers.com
Nieuwsblad niet ontvangen? Bel of mail
vrijdagmorgen vóór 12.00 uur of ga naar
www.hallopeelenmaas.nl/bezorging om dit
door te geven.

Bezoek- en correspondentieadres
Raadhuisstraat 168
5981 BJ Panningen
Aanlevertijden (uiterlijk)
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
Beeldmateriaal en kopij dient vrij van rechten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur
dient bij aanlevering expliciet te worden
gemeld. Bij verzuim komen kosten voor
rekening van de aanbieder.
De artikelen worden doorgaans
gepubliceerd in de elektronische versie van
HALLO Peel en Maas.
Kempen Media bv behoudt zich ten
aanzien van de inhoud van deze uitgave
zowel het auteursrecht voor conform
artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet
als het databankrecht.

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

35 jaar, wat neerkomt op vijftien
personen. Ieder jaar neemt dit aantal
een beetje verder af. In 2011 waren dit
er nog negentien. Eén van die vijftien
jonge boeren die Peel en Maas nu telt,
is Chiel. “Sinds twee jaar ben ik
ingetrokken bij ons familiebedrijf, dat
mijn oma van haar ouders overgenomen heeft”, legt hij uit. “Stapsgewijs
word ik steeds meer betrokken binnen
alle aspecten van het bedrijf, zodat ik
over tien tot vijftien jaar het bedrijf van
mijn vader succesvol kan overnemen.”

Van 06.00 tot 22.00
uur werken
Chiel merkt in zijn omgeving dat
steeds meer bedrijven in de agrarische
sector wegvallen en dat er weinig
jonge aanwas komt. “Jongeren in Peel
en Maas die graag bij een boer aan de
slag willen gaan, zijn op twee handen
te tellen”, legt hij uit. “Het werk kan
veel en zwaar zijn, wat veel jongeren
tegenstaat. Soms maken we werkdagen van 06.00 uur tot 22.00 uur.
Je moet echt passie hebben voor het
werk, anders houd je het niet vol.
Daarnaast is er voor jongeren die graag
een eigen agrarisch bedrijf willen
opstarten, financieel gezien bijna geen
mogelijkheid om dat te realiseren.
De bank leent je zo’n groot startkapitaal niet.”
Volgens Léon Faassen van de
Limburgse Land- en Tuinbouwbond
(LLTB) geven de cijfers van het CBS een
vertekend beeld. “In Peel en Maas zijn
veel jonge ondernemers actief”, legt
hij uit. “Het kan goed zijn dat iemand

van 25 jaar een familiebedrijf overgenomen heeft, maar dat het bedrijf
nog op naam van de ouders staat. Die
personen zijn dus niet meegeteld door
het CBS.”
Hoewel de cijfers volgens Faassen
geen duidelijk beeld geven, zijn er
maar weinig jongeren actief in de
agrarische sector. Willem Voncken,
voorzitter van het Limburgs Agrarisch
Jongeren Kontakt (LAJK), denkt wel te
weten waar dat door komt. Het LAJK is
een organisatie voor en door jongeren
en richt zich op ontwikkeling en ondernemerschap in de agrarische sector.
“Tegenwoordig studeren veel jongeren
langer door, waardoor ze pas op latere
leeftijd gaan werken”, legt hij uit.
“Daarnaast is het niet meer vanzelfsprekend dat een agrarisch familiebedrijf overgenomen wordt. Vaak heeft
dit te maken met het financiële aspect,
omdat zich in een agrarisch bedrijf
financiële moeilijkheden voor kunnen
doen. Dit kan zorgen voor twijfel of ze
dit voor hun rekening willen nemen.”

Blijft prachtig beroep
voor jongeren
Ook het veranderde imago van
de sector in de media heeft invloed
op deze ontwikkeling. “Als een
melkveebedrijf stopt, verdwijnen de
koeien niet, maar worden ze overgeplaatst naar een ander gezond bedrijf.
Logischerwijs blijven deze bedrijven
groeien en komen er grotere stallen
bij. De nadelen van deze megastallen worden vaak ter sprake gebracht.
Als we jongeren niet enthousiast

Politie zoekt getuigen

Chiel (tweede van links) met zijn opa
(links), vader (rechts) en zoontje
kunnen maken om aan de slag te
gaan in de agrarische sector, gaat deze
ontwikkeling door. Ik denk dat dat in
de toekomst wel een probleem kan
vormen.”
Om te zorgen dat er zoveel
mogelijk bedrijven voort blijven
bestaan, is het belangrijk dat jongeren
gemotiveerd en geënthousiasmeerd
worden voor de agrarische sector,
aldus de Voncken en Faassen. “Het is
en blijft een prachtig beroep, ook

Jerrycans met chemisch
afval gedumpt in Grashoek
Zo’n vijftig vaten met chemisch afval zijn zondag 13 augustus gevonden
op Vliegert in Grashoek. Eén daarvan heeft gelekt. De politie Peel en Maas
onderzoekt de illegale dumping.
Wanneer de vaten zijn gedumpt,
is bij de politie niet bekend. Het zou
gaan om zo’n vijftig blauwe en witte
plastic jerrycans waarin een chemische
vloeistof zat. Eerst werd vermeld dat
het om ruim zeventig vaten ging,
maar dat aantal is later bijgesteld, laat
de politie weten. Een gespecialiseerd
bedrijf is uiteindelijk opgeroepen om de
vaten te verwijderen.
De politie Peel en Maas kreeg
zondagmiddag een melding dat er
jerrycans gedumpt waren op een
zandpad ter hoogte van het modelvliegtuigveld bij de Sevenumsedijk
in Grashoek. De brandweer van
Panningen werd vervolgens rond
17.20 uur gealarmeerd om ter plaatse

de vaten te onderzoeken en veilig te
stellen. Eén jerrycan bleek chemisch
afval te lekken, waardoor een stukje
zandgrond moest worden verwijderd
zodat er geen gevaarlijke stoffen achter zouden blijven in de natuur.
Een landelijk team van de
politie dat gespecialiseerd is in
het ontmantelen van drugslabs,
ondersteunt de politie in het
onderzoeken van de illegale dumping.
Wie meer informatie heeft over de
jerrycans of wie mogelijk iets gezien
heeft op Vliegert in Grashoek, wordt
verzocht zich te melden bij de politie
Peel en Maas via 0900 88 44 of
anoniem via 0800 70 00.
(Foto: Brandweer Panningen)

voor jongeren”, laat Voncken weten.
“De overheid en Provincie Limburg
denken mee over de kwestie en ook
binnen het LAJK gaan we op zeer
korte termijn kijken hoe we dit aan
moeten pakken.” Volgens Faassen zou
het nieuwe project Boer zoekt Boer
ook veel kunnen helpen. Faassen:
“Dit is een soort matchsysteem waar
we jongeren zonder familiebedrijf
koppelen aan een agrarisch bedrijf dat
geen opvolger kan vinden.”
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Pannings gemeenschaps- Ambulance uit voorzorg
huis kan gaan verbouwen Botsing op
Stichting Gemeenschapshuis in Kepèl kan definitief aan de slag met het verbouwen van het pand aan de
Kerkstraat in Panningen. De stichting kon onlangs bij gemeente Peel en Maas aantonen dat de begroting sluitend
was, waardoor de 850.000 euro subsidie van de gemeente nu aangewend kan worden. Het gemeenschapshuis komt
in de voormalige huishoudschool, waar tot voor kort het activiteitencentrum van Vorkmeer gevestigd was.

Middenpeelweg
Maasbree
Twee voertuigen hebben op de Middenpeelweg in Maasbree een
aanrijding gehad. Het incident gebeurde op dinsdag 15 augustus rond
14.00 uur, ter hoogte van McDonald’s.
Volgens de politie zijn er geen
gewonden gevallen bij het incident.
“Uit voorzorg is er wel een
ambulance gebeld om de betrokkenen te laten onderzoeken”, laat
een woordvoerder weten.
“Een vrouw die betrokken was bij

Verenigingen moeten
zich thuis voelen
Niet alleen professionele bedrijven
gaan meehelpen aan de verbouwing,
ook de verenigingen die gebruik gaan
maken van de faciliteiten steken de
handen uit de mouwen. “Dat past
binnen onze visie die we voor ogen
hebben wat betreft het beheer van
het gemeenschapshuis”, vertelt
Peter. “De verenigingen worden
zo mede-eigenaar en beheren
straks samen met het bestuur het
gemeenschapshuis. Zo hebben wij
samen de verantwoordelijkheid. Al veel

vrijwilligers hebben zich aangemeld om
mee te helpen met bijvoorbeeld verven
en slopen. De computerclub gaat zich
mede buigen over alle ICT-zaken en
gaat zelf het onderhoud hiervan doen.
Een elektricien heeft meegekeken
toen we de offertes van de elektrische
installaties binnenkregen.”
Eigen verantwoordelijkheid is
een noodzaak, zeggen de twee
bestuursleden. “Twee keer eerder
werden verenigingen richting een
soort van gemeenschapsvoorziening
gepusht, bij De Ringoven en DOK6, en
twee keer was de wil er minder. Nu is
die er wel. De KBO en dagvoorziening
hebben zelfs een leningschenking
gedaan om bepaalde zaken in
het gemeenschapshuis te kunnen
realiseren.” Lambert: “Als verenigingen
zich ergens niet thuis voelen, gaan ze
hun draai er nooit vinden. Daar begint
het mee. Wij denken dat men zich bij
Gemeenschapshuis in Kepèl wel thuis
gaat voelen.”

Elf kernen, tien dorpsoverleggen

Aanloop naar
Pannings dorpsoverleg

HALLO op trektocht
in Luxemburg
De oudste groep van Jong Nederland Panningen was in juli op
trektocht. Deze tocht was georganiseerd ter afsluiting van een
aantal mooie seizoenen, laat Ken Leenders van Jong Nederland
weten. “Voor de leden stopt het hier, enkele van hen stromen door
als leider.” De leiding had een route uitgestippeld met verschillende overnachtingsplekken in Luxemburg en België. “Vanuit de
campings hebben we een aantal ruige activiteiten gedaan, zoals
een hike. De omgeving waar we verbleven word ook wel ’het klein
Zwitserland’ van Luxemburg genoemd. Tijdens deze hike mocht
een groepsfoto met de HALLO Peel en Maas niet ontbreken.”

Het nieuwe gemeenschapshuis in Panningen kan een opmaat zijn naar een vorm van een dorpsoverleg, zo
denkt Peter Janssen, voorzitter van Gemeenschapshuis in Kepèl. De gemeente Peel en Maas heeft nu elf kernen,
waarvan er tien een dorpsoverleg hebben. Alleen Panningen blijft achter.
“Ik ben al een jaar bezig met
gesprekken over het onderwerp”,
aldus Janssen. “Partijen als het
centrummanagement, de KBO, de
ondernemersvereniging, vertegenwoordigers van Nederlanders met
een migratie-achtergrond, het
Vincent van Gogh-instituut, de
politie, inwoners van Panningen en
de gemeente heb ik al gesproken.”
Het hoeft van Peter niet per se in

een dorpsoverlegvorm gegoten te
worden. “Het moet een verzamelpunt
zijn waar burgers, verenigingen en
instanties uit Panningen zich kunnen
melden als ze iets kwijt willen of
vragen hebben. Het uitgangspunt
moet zijn: Voelen we ons nog wel
thuis in Panningen? Samen met al die
partijen moeten we ervoor kunnen
zorgen dat iedereen, van uitgaande
jongere tot eenzame oudere en van

welke afkomst dan ook, zich thuis
voelt in het dorp.” Het initiatief
wordt samen met gemeente Peel
en Maas en Vorkmeer opgezet.
In het najaar volgt nog een
bijeenkomst over het mogelijk
opzetten van een eigen dorpsoverleg in Panningen, geeft Peter
aan. “Dan gaan we kijken waar
behoefte aan is en wat de mogelijkheden zijn.”
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de oude gymzaal die omgebouwd wordt
tot zaal.” Fase 1 moet ongeveer een
half jaar duren, waarna de rechterkant
en tuin volgen in fase 2. “Dat zal rond
mei gebeuren.” De volledige afronding
zal medio juli zijn, laten beide heren
weten. “Naar verwachting is dan de
verbouwing klaar.”
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De gemeenteraad stemde in
december al in met het krediet voor
het nieuwe gemeenschapshuis, maar
dan moest er wel een sluitende
begroting gepresenteerd worden. Dat is
nu gebeurd, aldus Peter Janssen en
Lambert Leenders, voorzitter en
penningmeester van Stichting
Gemeenschapshuis in Kepèl. “Na de
bouwvak gaan we in gesprek met de
aannemers en installateurs”, aldus
Peter. “Die hebben vervolgens wat tijd
nodig om alles voor te bereiden.
We verwachten dat het daadwerkelijke
verbouwen in oktober of november
begint.”
De verbouwing vindt in twee
fases plaats. De linkerkant, vanaf de
Kerkstraat gezien, wordt als eerste
aangepakt. Die kant is ook het meeste
werk, vertellen Lambert en Peter.
“De keuken moet verplaatst worden,
de ontmoetingsruimte moet gecreëerd
worden en verschillende muren moeten
eruit. Ook komt er een doorgang naar

de aanrijding had klachten rondom
de borststreek en een kind gaf aan
last te hebben van de nek.”
Waardoor de auto met elkaar in
botsing kwamen, is volgens de
politie nog niet bekend. De precieze
toedracht wordt nog onderzocht.
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Schminken op de Grashoekse kermis
De kermis in Grashoek is voor dit jaar alweer voorbij. Van zaterdag 12 tot en met dinsdag 15 augustus stonden diverse attracties opgesteld in de straten voor de Heilig Hart van Jezuskerk.
De jeugd, en een aantal papa’s met hun kroost, vermaakte zich onder meer bij de botsauto’s, bij de rups werd gegraaid naar de pluim voor een gratis ritje, er stonden autoscooters met
boksbal, werd gespeeld bij de grijpmachines, op foto’s geschoten, touwtjes getrokken en gesmuld van een stukje vis, suikerspin of iets anders zoets van de snoepkraam. Ook konden
kinderen zich gratis laten schminken.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallopeelenmaas.nl

Onze vestiging Euroveen in Grubbenvorst is gespecialiseerd in het produceren
en vervoeren van champignon dekaarde en teeltsubstraten voor de professionele
tuinbouw. Om een optimale kwaliteit van onze producten te kunnen garanderen
beschikken wij over de modernste productiefaciliteiten en een team van
gemotiveerde medewerkers met ruime kennis en ervaring in de tuinbouw.
Jarenlange ervaring,
moderne productiefaciliteiten en drang naar

Wegens uitbreiding van onze activiteiten in zowel binnen- als buitenland
zijn wij op zoek naar enthousiaste, flexibele personen voor de functie van:

perfectionisme zorgen

Shovelmachinist (full-time)

ervoor dat BVB Substrates

In deze functie verricht je in een team van zes mensen allerlei werkzaamheden

voorop loopt in het vak.

zoals het opslaan van grondstoffen, het samenstellen van substraten en het

Een betrouwbare partner

laden van vrachtwagens, ondersteund door moderne machines.

met specialisaties in uiteenlopende markten zoals

Voor deze functie zoeken we een flexibel iemand met ervaring op een laadschop

professionele glastuinbouw,

en affiniteit met machines. Je hebt gevoel voor techniek en bent vaardig in de

natuurlijk en stedelijk groen,

omgang met geautomatiseerde systemen.

hobbysector, champignonen fruitteelt.

Heb je interesse in deze uitdagende functie met uitstekende arbeids-

Bij BVB Substrates wordt

voorwaarden, in een innovatieve organisatie? Graag ontvangen wij dan uiterlijk

alleen het beste substraat

1 september a.s., je sollicitatiebrief met een overzicht van je opleiding(en) en

geproduceerd. Geleverd

je werkervaring.

volgens afspraak op de
juiste plaats en tijd.

Je sollicitatie kun je richten aan de heer H. Spreuwenberg.

Dat is wat wij noemen een

Voor meer informatie kun je ook bellen: (077) 366 93 90.

succesvolle basis voor groei.

BVB Substrates | Euroveen B.V.
www.bvb-substrates.nl

Postbus 8551, 5970 AB Grubbenvorst
E-mail: vacature@bvb-substrates.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

At the Foundation of Growth

Vervanger Mutsaersstichting Venlo

Rooyse Wissel
verzorgt crisishulp
Peel en Maas
Forensisch psychatrisch centrum De Rooyse Wissel uit Venray gaat de
crisishulp bij huiselijk geweld regelen bij verschillende gemeenten in
Noord-Limburg, waaronder Peel en Maas. De organisatie vervangt
daarmee de Mutsaersstichting, die de samenwerking per 1 juli opzegde.
Gemeente Peel en Maas laat weten
in De Rooyse Wissel “een betrouwbare
organisatie” gevonden te hebben “die
de juiste (crisis)hulp kan bieden in een
24-uurs setting.” Het Venrayse
forensisch-psychiatrisch centrum behandelt patiënten met ernstige psychiatrische problematiek die vaak een
tbs-maatregel of andere straf opgelegd
hebben gekregen. De betrokken
Noord-Limburgse gemeenten maakten
samen de keuze voor De Rooyse Wissel.
De Mutsaersstichting uit Venlo verzorgde voorheen de crisishulpverlening
in onder andere Peel en Maas. De organisatie ondersteunt en begeleidt mensen onder andere op het gebied van
huiselijk geweld. In juni ontvingen alle
betrokken gemeenten een brief van
de stichting waarin de samenwerking

per 1 juli werd opgezegd. Dit omdat
de Mutsaersstichting ontevreden zou
zijn over de samenwerking met de
gemeenten. Die moesten vervolgens
op zoek naar een nieuwe hulpverlener.
Voor inwoners van Peel en Maas
verandert er niets, laat gemeente Peel
en Maas weten. “De crisishulp blijft
hetzelfde.” Wanneer er sprake is van
huiselijk geweld binnen een gezin, kan
de burgemeester een tijdelijk huisverbod opleggen voor tien dagen. Dit is
gericht op een persoon die volgens de
burgemeester en politie een gevaar
is voor de mensen met wie hij of zij
samenwoont. De hulpverlenende
instantie, nu dus De Rooyse Wissel,
ondersteunt en begeleidt zowel slachtoffers als daders en helpt slachtoffers
daarna opnieuw te beginnen.
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Bewoners Helden mogen zelf ideeën aandragen

Het dorp aanpassen met
advies van de inwoners

Het centrum van Helden moet grondig veranderd worden. Dat is de overtuiging van het Dörper Overleg. Bureau
LOS stadomland onderzoekt op verzoek van het Dörper Overleg en gemeente Peel en Maas momenteel verschillende ideeën die kans van slagen hebben. Het Mariaplein, winkelcentrum De Kaupman en de weg naar de Heldense
Bossen zijn hierin belangrijke punten. Het bureau wil veel draagvlak onder de inwoners hebben en verzamelt online
de reacties van de Heldenaren op de plannen.

Eén van de ideeën voor het Heljes Pad
(Impressie: Bureau LOS Stadomland)

Het zorg en wonen-plan voor De Kaupman (Impressie: Bureau LOS Stadomland)
Het onderzoeksbedrijf is nu nog
bezig met het verzamelen van alle
gegevens en het kijken naar de reacties
die binnenkwamen op hun website.
Als ze dat allemaal genoteerd hebben,
volgt er een gesprek met het Dörper
Overleg. “Hun mening is voor ons ook
heel belangrijk”, laat LOS weten.
“Ook hun opmerkingen nemen we mee
en op maandag 11 september volgt
een dorpsavond waarbij onze bevindingen worden gepresenteerd aan de
gemeenschap.”
Zo’n dorpsavond hield het bureau al
eerder. Eentje voor de inwoners en eentje
voor de ondernemers. “Wij vinden draagvlak creëren onder de bevolking heel

belangrijk. Daarom hebben we met mensen én bedrijven gesproken. Dat maakt
de kans van slagen voor ideeën ook
een stuk groter.” In die sessies kwamen
punten naar boven die LOS vervolgens
meenam in het onderzoek. Daaruit vloeiden zes punten die onderzocht werden en
waar aanpassingen voor bedacht werden.
Het gaat om de punten Molenstraat,
De Kaupman, Heljes Pad, Mariaplein,
achter de kerk en nieuwe parels.

Weg rond Mariaplein
verleggen
Het bureau plaatste de haalbare
ideeën die uit het onderzoek naar

voren kwamen, op
www.helden.onzegebiedsvisie.nl
Zo zijn er bijvoorbeeld voor winkelcentrum De Kaupman twee ideeën
bedacht. Toekomstbeeld 1 bestaat
uit een tweede supermarkt in het
winkelcentrum en auto’s die via
een ruime entree op het Mariaplein
in De Kaupman kunnen komen.
Bij Toekomstbeeld 2 krijgt supermarkt
Plus een nieuwe ingang en de rest van
het winkelcentrum wordt omgebouwd
tot wonen en zorg-gebied.
Een ander ambitieus idee van LOS
is om de doorgaande straat Mariaplein
(niet te verwarren met het plein) te
verleggen naar de andere kant van

Ruim derde woont en werkt binnen gemeentegrenzen

het grasveld. De andere plannen voor
het Mariaplein zijn onder meer om
café De Pool meer terrasruimte bieden
of een gebouwtje op het plein waar
horeca in gevestigd kan worden.
Bij meerdere ideeën kunnen de
bezoekers van de website stemmen
op wat zij het beste idee vinden.
Daarnaast is het ook mogelijk te reageren en de eigen mening achter te laten.
Er zijn al verschillende reacties achtergelaten, maar Peter Kurvers, voorzitter
van het Dörper Overleg, had er graag
nog wat meer gehad. “We zien dat veel
mensen de website bezoeken en dus
geïnteresseerd zijn. Jammer genoeg
uiten die hun mening niet allemaal.”

Heljes Pad belangrijk
punt onderzoek
De plannen worden straks gebundeld en geconcretiseerd en aan de
gemeente aangeboden, vertelt Peter.
“Natuurlijk is het niet mogelijk alle
plannen te realiseren, dus we pakken
de ideeën die de hoogste prioriteit
binnen de gemeenschap hebben en

die uitvoerbaar zijn. De gemeente kijkt
naar die plannen en maakt er zelf een
versie van die naar de gemeenteraad
wordt doorgespeeld. Die beslissen
uiteindelijk wat er daadwerkelijk
aangepakt kan worden. De meeste
punten zijn vijf- of tienjarenplannen,
dus het aanpassen zal nog niet heel
snel beginnen.”
Zelf vindt Peter het Heljes Pad
één van de belangrijkste punten in
het onderzoek. “De verbinding tussen
Helden en de Heldense Bossen is iets
wat volgens mij snel geregeld kan
worden en heel belangrijk is”, vertelt
hij. “Er moet een makkelijke verbinding
worden gemaakt, zodat toeristen goed
in het centrum kunnen komen en inwoners makkelijk kunnen gaan recreëren
in de bossen.” Het gaat er bij dit plan
voornamelijk om, om de bocht in de
Kesselseweg aan te pakken. Dat moet
een doorgaande weg worden van het
Mariaplein richting gemeenschapshuis
Kerkeböske. “Het halve dorp komt over
dat punt als ze gaan voetballen of naar
het gemeenschapshuis gaan. Dat heeft
dus wel prioriteit.

PUZZEL

Inwoner Peel en Maas
gemiddeld op
23,5 kilometer van werk Sudoku
Bijna 35 procent van de inwonerss in de gemeente Peel en Maas, woont én werkt binnen dezelfde gemeente.
De afstand tussen huis en werk is voor de gemiddelde werknemer uit Peel en Maas 23,5 kilometer.

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.

2
De cijfers zijn afkomstig van het
Centraal Bureau voor de Statistiek
(CBS), die de woon-werkafstanden
onderzocht op basis van cijfers uit
2015. In bijna twee derde van de
gemeenten in Nederland heeft slechts
30 procent of minder van de werknemers zijn baan binnen de gemeentegrenzen. Peel en Maas zit hier met
34,55 procent boven. Ruim een derde
van de inwoners woont én werkt dus
binnen de gemeentegrenzen. Het
landelijk percentage ligt op 38 procent. Buurgemeente Horst aan de
Maas komt dicht in de buurt van het

landelijk gemiddelde. Daar woont
en werkt 37,56 procent binnen de
grenzen van de eigen gemeente. In de
gemeente Venlo ligt het gemiddelde
hoger. Daar is bij 57,84 procent van
de mensen de gemeente Venlo niet
alleen de woonplaats, maar ook de
werkplaats.
Wat de afstand tussen thuis en
werk betreft, woont de gemiddelde
werkende uit Peel en Maas iets
verder weg dan andere Nederlanders.
Met een gemiddelde afstand van
23,5 kilometer van huis naar werk,
zit Peel en Maas echter niet ver af

van het landelijke gemiddelde van
22,6 kilometer. In Horst aan de Maas
moeten werknemers gemiddeld
22 kilometer naar het werk fietsen,
ten opzichte van 25,7 kilometer voor
inwoners van de gemeente Venlo.
Het CBS geeft aan dat vooral in
gebieden aan de rand van Nederland
een relatief groot deel van de werknemers in de eigen woonplaats werkt.
Werken én wonen komt daarnaast
veel voor in de grote steden. In 28
Nederlandse gemeenten werkt meer
dan de helft van de in loondienst werkende inwoners in dezelfde plaats.
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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.

9
2

7

7
2

4

3

5

Oplossing vorige week:
5

4

1

8

6

7

9

3

2

2

7

8

9

3

1

6

4

5

6

9

3

4

2

5

8

1

7

7

8

9

3

4

2

5

6

1

3

5

2

6

1

8

7

9

4

1

6

4

7

5

9

2

8

3

8

2

6

1

7

3

4

5

9

4

1

5

2

9

6

3

7

8

9

3

7

5

8

4

1

2

6

06

familie

17
08

Dankbetuiging

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

Ton Muurmans
Het heeft ons ontzettend gesteund in deze moeilijke tijd.
Mien, kinderen en kleinkinderen

Met grote verslagenheid hebben wij kennis genomen
van het overlijden van ons erelid

Wim van Dijnen
van schutterij Sint Hubertus Beringe
Wij wensen de familie veel sterkte
met het verwerken van dit grote verlies
Schutterij Sint Hubertus Beringe

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.
Nieuwe oogst appels
en pruimen Fruitbedrijf J v Horen,
Kanaalstraat 56, Beringe.

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

Soepbonen.
Er zijn weer half rijpe soepbonen.
Voor info bel 06 46 44 37 76.
Groenten en fruit te koop.
Te koop diverse soorten groenten
en fruit o.a. aardappelen frieslanders
en verse snijbonen. Keup 4a Egchel,
ma t/m vrij geopend
van 09.00 - 16.00 uur.

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

Auto te water
in Kessel

Geheel onverwacht hebben wij afscheid genomen van onze
voorzitter en AB lid Fiets4Daagse De Peel

Jac Beijers
Gedurende 10 jaar heeft Jac een bijzondere actieve en betrokken
rol gespeeld in de organisatie van de Fiets4Daagse.
Wij verliezen in Jac een zeer gewaardeerde en enthousiaste
medebestuurslid die zijn werk als voorzitter en AB lid
met veel plezier en toewijding uitvoerde.
Onze gedachten en medeleven gaan uit naar zijn vrouw,
kinderen en naaste familieleden.
Werkgroep Meijel Fiets4Daagse De Peel
Algemeen Bestuur Stichting Fietsvierdaagse de Peel

Tot oktober diverse pruimen
mirabellen voor de inmaak appels
en peren. Elke vrijdag en zaterdag
winkel open vanaf 10 uur. Stappers
Schafelt 1a Baarlo 06 54 21 83 76.
Brocante en kringloop 50%.
Kringloop Twedde Kans en Brocante
Hal Limburg. Hele maand augustus
50% korting op alles. Open di t/m vr
12-17 zat 10-16 uur. Leukste winkel
van Limburg Speulhofsbaan 7a Meterik
(Horst a/d Maas).
Gezocht poetshulp voor
2 dagdelen per week, vergoeding
€10,00 per uur, graag bellen na
18:30h, tel. 077 306 10 10.
Wespenbestrijding voor het
bestrijden van wespen, ratten en
andere plaagdieren, Constant Plaagdier
Preventie Panningen. 06 39 02 22 51.

Zorgzaam & betrokken

tel. 077-3078642
Panningen
www.janssenuitvaart.nl

Puppycursus Kessel-Eik.
Op zaterdag 26 aug. starten wij weer
met een nieuwe cursus voor puppy’s
en jonge honden. Op een leuke
diervriendelijke manier leren wij uw
hondje alle basiscommando’s.
Info: johnstoffels@ziggo.nl
T.k. jonge leghennen,
div. kleuren, alleen op afspraak.
Pubben, Ninnesweg111, Panningen
tel. 077 307 17 76.
Welkom bij Lekker Laeve!
Yoga & Running - Aerial Yoga Personal Training: www.lekkerlaeve.nl
www.woningstoffeerderijvandenbroek.nl
Trap bekleden incl. tapijt en leggen
vanaf €150,00. Raambekleding gratis
inmeten en monteren.
Tapijt, vinyl, laminaat vloeren.
Gratis offerte bel: 06 16 37 45 14.

Geboren

Milou

06 augustus 2017
Dochter van
Léon Stemkens
en Silvie Maes
Hollasstraat 1
5991 DB Baarlo

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

Piet en Mien
Maessen-Peeters
Sensus, praktijk voor counseling,
coaching & training verzorgt zondag
3 sept. van 10-11.30 ‘n Mindfulness
stilteochtend in PANNINGEN.
Kosten: € 5,-. www.sensus-pvs.nl.
Aanmelden kan tot 27 aug. Vol = vol!
Nieuwe oogst appels, peren
en pruimen bij Fruitbedrijf Kessels,
Beekstraat 70 Panningen.
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.

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

Petra Steeghs
T 077 - 2061585 • Maasbree
www.arendseuitvaartzorg.nl

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

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

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

De brandweer van Kessel werd in de nacht van vrijdag 11 op zaterdag
12 augustus gealarmeerd omdat een auto door onbekende oorzaak het
Maaswater in was gereden. De inzittenden wisten zelf uit het voertuig te komen.

Sfeermarkt Kessel
De auto was rond 03.00 uur van
de Beeselseweg, die richting het veer
in Kessel gaat, via de berm het water
in gereden. Waardoor dit gebeurde, is
niet duidelijk. De inzittenden wisten
zelf uit het voertuig te komen en
bleven voor zover bekend ongedeerd.

De gealarmeerde brandweerlieden controleerden het voertuig ter
plaatse. Daarna werd Rijkswaterstaat
op de hoogte gebracht van het
incident en kon het voertuig worden
geborgen uit de Maas.
(Foto: Brandweer Kessel)

In het historische centrum van Kessel was vrijdag 11 augustus genoeg te zien en beleven tijdens de
jaarlijkse sfeermarkt. Deze vond voor de derde keer plaats in het dorp aan de Maas. Diverse winkeliers
hadden hun winkel geopend, er konden cupcakes worden versierd, er was live-muziek en er stonden
kramen met allerlei marktkoopwaar. Hoewel het weer goed begon, was het later op de middag wat
grijs en grauw. Dat mocht de kooppret echter niet drukken bij de vele bezoekers uit de omgeving die
op zoek waren naar leuke koopjes of enkel mensen wilden kijken vanachter een biertje op een van de
terrassen in het dorp.
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Vereniging Bosbeheer doet onderzoek

Familie gedupeerd door illegale boomkap
Er bij toeval achter komen dat vreemden illegaal bomen hebben gekapt
op jouw stuk bos. Het gebeurde een familie uit Panningen, die een stuk bos
in de Heldense Bossen bezit. De familie heeft aangifte gedaan, maar vreest
een hoge boete omdat het om hun grond gaat. Omdat er op meerdere
plekken bomen zijn verdwenen, wil Vereniging Bosbeheer Peel en Maas ook
weten of haar leden gedupeerd zijn.
Het gaat om een stuk grond van
0,5 hectare dat sinds 1978 in eigendom
is van twee zussen en hun broer nadat
ze het erfden van hun vader. De familie,
wiens namen bekend zijn bij de redactie, ontdekte vorige week per toeval dat
er bomen waren gekapt op hun stuk
bos. “Onze broer woont in NoordHolland en was laatst in de buurt”,
vertelt één van de gedupeerden van de
familie. “Hij besloot een kijkje te gaan
nemen en ontdekte dat er bomen waren
gekapt. We zijn samen gaan kijken en
het zag er úit. Hele stronken lagen uit de
grond en het was er helemaal ongelijk.
We zijn ontzettend geschrokken.”

‘Wij hebben niet
eens iets gedaan’
In dezelfde periode als de
Panningse familie de kaalslag in het

bos ontdekte, lazen ze het artikel
‘Bomen Heldense Bossen illegaal
geveld’ in HALLO Peel en Maas van
donderdag 10 augustus. “Het was wel
heel toevallig dat er al over geschreven werd, want we hadden het pas
net zelf ontdekt. Het is de eerste keer
dat we dit meemaken. Je staat er ook
niet bij stil in het dagelijks leven dat
mensen dit doen. Ze moeten gewoon
van andermans eigendommen afblijven.” De familie heeft aangifte gedaan
bij de politie. “Dat werd ons aangeraden, omdat het dus verboden is om
te kappen en je een flinke boete kunt
krijgen. We zijn bang dat wij gestraft
worden en een boete krijgen voor iets
dat wij niet eens hebben gedaan.”
Op meer plekken in de Heldense
Bossen zijn bomen gekapt, zo was in
dit blad te lezen. De Heldense Joep
Hermans van het Dörper Overleg

Een perceel in de Heldense Bossen waar bomen
gedund zijn. (Foto: Joep Hermans, Dörper Overleg)
merkte namelijk in maart al op dat er
bomen waren geveld. Het zou gaan
om bospercelen die verspreid over
het bos liggen, waaronder twee van
20.000 vierkante meter en vijftien
van 500 tot 1.000 vierkante meter.
Het vellen of kappen van bomen
zonder kapvergunning, ook al is het op
particuliere grond, is strafbaar volgens
de Wet natuurbescherming en kan een
flinke geldboete opleveren.
Voorzitter Tom van Duuren van
vereniging Bosbeheer Peel en Maas
is ook op de hoogte van de illegale
kap en de aangifte die gedaan is.
“Wij gaan volgende week onderzoeken of er op grond van bij ons aange-

sloten leden ook illegaal is gekapt”,
aldus Van Duuren. De vereniging zet
zich namelijk in voor boseigenaren
in de gemeente Peel en Maas en
omgeving en houdt zich bezig met het
behoud van het bos. Momenteel zijn
350 eigenaren van bospercelen bij de
vereniging aangesloten. De gedupeerde familie die aangifte deed, zegt
geen lid te zijn.
Volgens Van Duuren hebben de
afgelopen periode diverse ‘activiteiten’ plaatsgevonden in de Heldense
Bossen. Zo heeft volgens Van Duuren
een eigenaar van meerdere bospercelen kaalkap laten plegen en zijn er
in de gemeente Peel en Maas bomen

verwijderd tijdens het broedseizoen.
“Of daar de illegale kap onderdeel van
was, weet ik niet. Maar dat wil ik wel
graag weten.”
Bosbeheer heeft zelf daarnaast
tijdens het zaagseizoen nog bomen
verwijderd voor een aantal eigenaren.
Ook zijn door de vereniging verjongingsgaten gemaakt met medeweten van de eigenaren van de grond.
“Daardoor zijn kleinere open gaten in
het bos ontstaan en dat is ook mensen
opgevallen. Daar is dus niet illegaal
gekapt, maar de bodem door ons met
beleid ‘verwond’ om kiemplanten van
de nieuwe bomen een goede bodem
te geven.”

Springplezier bij Kids Fun
Speciaal voor de kinderen uit Panningen en omgeving vond in het centrum van het dorp het evenement Kids
Fun plaats op maandag 14 augustus. De vele springkussens zorgden voor springplezier, naast de vele andere
activiteiten die georganiseerd waren.

HALLO in Lourdes
Wim van Helden uit Baarlo bezorgt normaal gesproken de
HALLO, maar hij sloeg eerder dit jaar een keertje een donderdag
over. Wim was namelijk samen met zijn vrouw in Lourdes voor een
vakantie. Het echtpaar verbleef vijf dagen in het Franse
bedevaartsoord.

Het weer hielp maandagmiddag mee
voor de vele buitenactiviteiten. Er waren
springkussens opgeblazen, kinderen
konden een wedstrijdje spijkerbroekhan-

gen doen, er stond een vingervlugge
goochelaar op de Markt en er konden
fidgetspinners worden ‘gepimpt’. Ook
stond er een grote neppalmboom op de

Markt die snoep liet ‘regenen’ en
stonden veel jongens en meisjes in de rij
om met schmink omgetoverd te worden
tot beer, prinses of vlinder.
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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: Thijs Zeelen.

ID GASTHOOFDREDACTEUR
NAAM

Thijs Zeelen
GEBOORTEDATUM

20-01-1968
WOONPLAATS

Kessel-Eik
C.V.

NLD

Eigenaar Meteo Limburg,
weerman bij Limburgse omroep L1

Thijs is gefascineerd door het weer
en mede daardoor is hij een bekend
gezicht als de weerman bij de provinciale
omroep L1. Hij is echter niet in dienst
van de omroep, maar zijn bedrijf
Meteo Limburg wordt ingehuurd om de
weersverwachtingen voor de komende
dagen te geven. Naast L1 zijn er nog
andere klanten die gebruik maken van
het actuele weerarchief van Thijs.
Hij houdt van de natuur en gaat vaak
fietsen en wandelen om dan natuurlijk
vooral te genieten van het weer. Thijs
woont al zijn hele leven in Kessel-Eik
en koos bij de onderwerpen voor zijn
pagina’s in HALLO dan ook vooral zaken
die betrekking hebben op ‘Eik’.

<<<Thijs<<<<<<<<Zeelen<<<<<<<20-01-1968<<<<<<<<Kessel-Eik<<<

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.

Thei
Reinders

Als meteoroloog houdt gasthoofdredacteur Thijs Zeelen van de natuur. Toen hij iemand mocht aandragen voor deze rubriek, moest dat
iemand uit Kessel-Eik zijn die veel van de natuur weet. Dat was geen lastige opgave voor Thijs: Thei Reinders. De 66-jarige vogelliefhebber wordt
daarom deze week geplukt.
Acht jaar geleden ging Thei Reinders met
pensioen. Waar hij toentertijd als onderhoudstimmerman bij Janssen De Jong in Venlo vooral
op de bouw te vinden was, spendeert de
geboren en getogen Kessel-Eikenaar tegenwoordig zijn tijd voornamelijk in de natuur.
“Natuurlijk krijgen mijn partner José, onze twee
dochters Janine en Nicole en de twee kleinkinderen ook genoeg aandacht, maar voor de rest
ben ik veel met dieren en natuur bezig.”

Door uitwerpselen de
leeftijd bepalen
Waarschijnlijk de grootste hobby van Thei
zijn vogels. Hij kweekt er zelf thuis, maar ook
die in het wild hebben zijn interesse. “Ik doe de
roofvogelinventarisatie in Peel en Maas en ik
ben medebeheerder van 45 nestkasten hier in
de omgeving”, vertelt hij. Thei fietst ook graag

en tijdens die tochten kijkt hij altijd goed rond
of hij roofvogels ziet vliegen. “Als ik er eentje
zie zweven, weet ik al ongeveer waar het nest
zit. Aan de uitwerpselen onder het nest zie ik
hoe oud de beestjes zijn. Dat is iets waar je
ervaring mee moet hebben.” Vervolgens schakelt hij iemand in die de beestjes omlaag haalt,
zodat Thei ze kan ringen.
De vogelliefhebberij beleefde zijn hoogtepunt toen Thei in 2004 met een vriend naar
Tasmanië en Nieuw Zeeland trok. “Een onvergetelijke reis”, aldus Thei. “Vooral de vogels
op Tasmanië waren speciaal. De gekste dingen
kwamen daar voorbij. Van kaketoes tot ara’s.
We stonden om 05.00 uur op en reden de
hele dag in een busje door wildreservaten om
vogels te kijken. Ongelooflijk genoeg had niemand van onze groep een verrekijker bij zich,
behalve ik”, lacht Thei. “Zo’n vakanties vind ik
veel leuker dan op het strand liggen.

Er moet wel wat avontuur in zitten.”
Dat avontuur vindt Thei ook in de eigen
omgeving, maar dan met jagen. Hij schiet zelf
niet, maar Thei gaat regelmatig als drijver met
jagers mee op stap. “Sommige dieren beginnen een probleem te worden hier in de buurt.
Ganzen, duiven en vossen bijvoorbeeld zijn
jarenlang beschermd geweest, maar omdat er
nu zoveel zijn niet meer. Er lopen en vliegen er
te veel rond nu, die de jagers moeten afschieten.” Thei wil graag benadrukken dat de jagers
goed werk doen. “Ze krijgen vaak kritiek omdat
ze dieren afschieten, maar die mensen liggen
dagen- en nachtenlang in het veld om ervoor
te zorgen dat akkergronden niet leeggevreten
worden, de veiligheid op de weg niet in het
gevaar komt door overstekend wild en dat één
soort niet al het voedsel opeet. Jagers mogen
meer waardering krijgen.”
Vanwege zijn passie voor de natuur en de

HALLO
Column
Vergeten
In de gemeentegids 2017 staan
op een kaartje van bijna alle elf
kernen de grenzen, maar die tussen
Kessel en Kessel-Eik is men vergeten. Tot op heden was dat niet echt
belangrijk, maar volgend jaar wel.
De grens liep vroeger ongeveer van
de GIK aan de Karrenweg naar de
Napoleonsbaan. Als dit nu ook nog zo
is, dan vindt het LVK Kessel volgend
jaar plaats in Kessel-Eik.
Gelukkig wordt Kessel-Eik door
omroep L1 volgend jaar met
Halfvasten niet vergeten. Dan komt Eik
tijdens de Einzelgängeroptocht
uitgebreid live op L1TV. Ook de kerk
waar men de toren vergeten is, zullen
de kijkers denken.
Hopelijk blijft de lelijke hoogspanningsmast op het onlangs fraai
opgeknapte Mariaplein uit beeld.
Die zijn ze ooit vergeten te verplaatsen
volgens mij. Tijdens het
WK-wielrennen in Valkenburg in 2012
werden bomen gekapt voor de
tv-uitzending. Ik zou willen dat voor
L1TV de hoogspanningsmast verwijderd wordt in ruil voor een grote
majestueuze eik. En meer schaduwbrengende bomen op het Mariaplein,
die ze recent vergeten zijn te planten.
Met steeds meer hittegolven de
laatste jaren brengen die verkoeling:
één boom koelt net zoveel als tien
airco’s!
Hoe dan ook, het wordt op 11
maart 2018 een TV-uitzending uit
Kessel-Eik om nooit te vergeten.
Thijs

jarenlange ervaring, werd hij door gemeente
Peel en Maas gevraagd plaats te nemen in het
Groenplatform. “In het platform zit uit alle dorpen
één persoon en wij mogen zaken aankaarten die
volgens ons aangepakt moeten worden. Zo hebben wij gepleit om de Tasbeek weer te laten
meanderen in Kessel en hebben we vleermuiskasten laten bouwen in Helden. Zo helpen we de
gemeente in het natuurbeleid.”

Thuiswedstrijd bij
Einzelgängeroptocht
Dan heeft Thei nog twee hobby’s die
helemaal niets met zijn natuurliefhebberij
te maken hebben. Iedere maandag is Thei
te vinden op de beugelbaan en sinds 25 jaar
loopt hij bij de carnavalsoptocht in Kessel mee
als einzelgänger. Ook doet hij mee aan de
Einzelgängeroptocht van L1 die met halfvasten
plaatsvindt. “Volgend jaar is die in Kessel-Eik”,
weet ook Thei. “Die thuiswedstrijd moet ik
eigenlijk wel winnen hè? Ik heb al wat ideeën
om dan goed voor de dag te komen.”
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Vakantietip

Umbrië

Umbrië is een regio in Italië net ten zuidoosten van Toscane,
maar dan veel rustiger en minder toeristisch. Thijs kwam in de
regio terecht toen hij in 2009 op de bonnefooi naar Italië ging.
Na geland te zijn in Ancona belandde hij met een huurauto in
een dorpje vlakbij Assisi. “Een bergachtige streek waar je
prachtig kunt wandelen.”
Thijs zoekt op vakantie vooral rust en
natuurschoon en laat dat nou net volop aanwezig zijn in Umbrië. “Zo heb ik veel gewandeld in de Apennijnen. Maar ik heb ook veel
mooie stadjes bezocht, zoals Gubbio. Dat
dorpje staat bekend om de grootste kerstboom ter wereld. Dan bevestigen ze lampjes
tot 650 meter hoog tegen een berghelling
aan die samen een kerstboom vormen.”
Niet alleen de natuur vond Thijs de
moeite waard, ook het stadje Assisi zelf.
Thijs: “Het bleek een fraai pelgrimsstadje te
zijn, waar in een kerk het graf van Franciscus
van Assisi druk wordt bezocht.” De heilige
Franciscus is patroonheilige van onder andere
een leefbare wereld en milieubeschermers.
“De huidige paus, die ook duidelijk zorgen
heeft over de versterkte klimaatopwarming
en vaak zegt dat we zuinig moeten zijn met
moeder aarde, heeft zijn naam naar deze
heilige genoemd”, vertelt Thijs.
Umbrië ligt in het midden van Italië en
daar kan het in de zomer ongenadig heet
worden. Zo ook tijdens de vakantie van Thijs
in 2009. “Ik heb heerlijk verkoeling gezocht
op de nabij gelegen hoge berg Monte

Subasio”, vertelt
hij. “Na een
lange wandeltocht stond er
op de top op
1.300 meter
hoogte een
heerlijk koel
briesje en
jawel, een
weerstation.
Ook fiets ik
veel en in
die contreien
ben ik erachter gekomen
dat ik vrij goed een berg kan beklimmen.”
Thijs staat doordeweeks altijd vóór
06.00 uur op en op vakantie is dat vaak niet
anders. “Ook daar was het genieten van het
ochtendgloren”, vertelt hij. “Heerlijk koel
weer, veel dauw en mist in de dalen en er
was vaak een zogenoemde mistboog te zien
tussen de cipressen. Prachtig om dat mee te
maken. Dat zie je alleen als je op tijd je bed
uit bent.”

‘Nog lang niet klaar
met de Mussenbergh’
Gasthoofdredacteur Thijs kan zich nog goed herinneren dat hij als kind regelmatig vertoefde op de Mussenbergh in zijn eigen Kessel-Eik.
De zandhelling aan de Maas was populair onder de Kessel-Eikse bevolking om een middagje door te brengen. Het gebied werd echter een hele
tijd verwaarloosd, waardoor de populariteit afnam. In 2009 werd gestart met het opknappen van het stukje natuur.

je vanuit de Weerdbeemden door het bos naar
de Mussenbergh lopen.”
Giedie en Jeanne zijn echter nog niet tevreden. “De gemeente heeft toentertijd beloofd
om het wandelpad te onderhouden, maar dat
wordt maar sporadisch gedaan”, vertelt Giedie.
“De brandnetels groeien af en toe een meter over
het pad heen. Dan is het niet fijn om er te lopen.”
Ook ergeren ze zich aan de rotzooi en verbrande
stukken hout die achtergelaten worden. “De prullenbakken zitten vaak helemaal vol en er blijft ook veel
rotzooi op de grond achter”, vertelt Giedie. “Er zou
wat meer gecontroleerd mogen worden. Er zijn wel
vrijwilligers als Sjra Derix die opruimen, maar de
gemeente mag wat meer doen.”

Prullenbakken overvol en
rotzooi op de grond

Niet alleen de Mussenbergh, maar ook de
Weerdbeemden werd betrokken bij het plan
dat de Eiker dorpsraad opstelde na input van de
inwoners van het dorp. Jeanne Hesen en Giedie
van Herten van het dorpsoverleg waren nauw
betrokken bij het aantrekkelijker maken van de
natuurgebieden. “Het is een mooi gebied, maar

niemand kent het”, vertelt Jeanne. “Daar moest
verandering in komen, vonden wij.”
De dorpsraad kreeg met hulp van de
gemeente al behoorlijk wat voor elkaar. Zo werd
er een wandelpaadje van de Maasstraat naar
de Mussenbergh gerealiseerd, maakten ze een
ommetjespad en er kwamen een knopenpad.

Dat laatste was nog lastig, aangezien er naast
de Mussenbergh stroken grond van vijf meter
breed lagen die allemaal van verschillende
eigenaren waren. “We hebben alle tien de
eigenaren aangeschreven om te vragen of wij
een paadje over hun stuk mochten aanleggen.
Dat vonden ze gelukkig allemaal goed. Nu kun

Een belangrijk doel is de oude zandhelling in
ere herstellen. “Gemeente Kessel besloot op een
gegeven moment klei op de zandhelling te gooien
om er minder werk mee te hebben”, aldus Jeanne.
“Dat heeft ervoor gezorgd dat de mensen er minder op gingen zitten en inmiddels is het helemaal
volgegroeid met struiken. Je ziet de Maas nog
amper vanaf de bankjes die op de Mussenbergh
staan. Het zal veel kosten, maar we zouden graag
zien dat er in ieder geval een klein stukje van de
helling weer met zand wordt bedekt.”
De initiatiefnemers, met als kartrekker Jan
Reinders namens Dorpsoverleg Eik, willen nog
verschillende zaken aanpakken. Onder andere de
metalen brug vervangen door een houten variant,
de Maaskant van de Weerdbeemden opknappen, de oude kapel renoveren en meer en betere
borden plaatsen die aangeven waar de wandelpaadjes zijn en hoe mensen bij de Mussenbergh
kunnen komen. “Het ligt allemaal verstopt”,
zegt Jeanne. “Wat zou het mooi zijn als we het
allemaal weer in originele staat wordt hersteld
en iedereen er van kan genieten. Dan hebben we
weer een natuurgebied om trots op te zijn.”

10

verenigingen

SeniorWeb Leercentrum Meijel

KBO Meijel helpt
senioren met tablet
of computer
Senioren die meer willen doen met hun tablet of computer, kunnen
vanaf september bij het SeniorWeb Leercentrum bij gemeenschapshuis
D’n Binger in Meijel meedoen met drie verschillende soorten cursussen.
Ook is er iedere maandag een computerspreekuur.
De drie cursussen worden georganiseerd door KBO Meijel. De cursus
die ingaat op het kennis maken met
de computer en het internet heeft acht
lessen en gaat op donderdag 21 september van start. Om te leren hoe
foto’s bewerkt kunnen worden, volgen
senioren vijf lessen. De eerste les vindt
plaats op maandag 25 september.
Senioren die graag meer willen weten
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Verzameling landbouwspullen

Van mestkuikenhok naar
museum vol herinneringen
Verzamelen zit bij Jan Nabben (81) uit Maasbree in de familie. Vroeger gooide zijn vader bijna nooit iets weg en
ook Jans broer heeft thuis een uitgebreide verzameling. De collectie van Jan is sinds 1997 te bezichtigen in zijn eigen
landbouwmuseum, waar hij samen met zijn vrouw Maria (80) geregeld geïnteresseerde groepen verwelkomt.

over hun iPad, kunnen op woensdag
13 september starten met een cursus
van drie lessen. Verder wordt er ook
iedere maandag van 18.30 tot 19.30 uur
een computerspreekuur gehouden bij
gemeenschapshuis D’n Binger in Meijel.
Kijk voor meer informatie op
meijel.seniorweb.nl of neem contact
op met Leo Tittulaer via
l.tittulaer@live.nl of 077 466 96 00.

Schutterij Sint Hubertus

Bondsfeest en schietwedstrijd in Beringe
Het schuttersterrein in Beringe staat in het weekend van zaterdag 19 en
zondag 20 augustus in het teken van twee schuttersfeesten. Op zaterdag
organiseert de Beringse schutterij Sint Hubertus een schietwedstrijd en op
zondag vindt het derde bondsfeest van de schuttersbond Juliana plaats.

“Ik heb vroeger altijd gezegd dat ik
ooit een museum zou gaan beginnen”,
vertelt Jan terwijl hij tussen de
landbouwvoertuigen zit. “Ik moest dat
eerst nog eens zien”, vertelt Maria
lachend. Hoewel het verzamelen al van
jongs af aan begon bij Jan, is het
museum er pas later van gekomen.
“Ik heb eerst mijn spullen in een kleine
ruimte in onze boerderij gezet”, vertelt
Jan. “Toen we zijn gestopt met het
bedrijf besloot ik rond 1997 om echt
een museum te gaan maken in een oud
mestkuikenhok. Ik heb toen zelf
allemaal verschillende ruimtes
gemaakt, zoals een slaapkamer, een
schooltje en een bibliotheek. Omdat ik
zelf altijd in de agrarische sector
gewerkt heb, hebben vrijwel alle
spullen hiermee te maken en is dit het
algemene thema van het museum.”

Zaterdag wordt in zestallen
gestreden om de HU-BARKE-trofee
tijdens de schietwedstrijd op de grote
buks. Het inschieten begint om 15.00 uur
en de wedstrijd vangt aan om 15.30 uur.
Zestallen kunnen gevormd worden door
vrienden, familieleden, collega’s en
verenigingen en mogen maximaal twee
actieve schutters bevatten. Omdat de
minimale leeftijd om mee te doen
zestien jaar is, dient iedereen een
geldig legitimatiebewijs mee te nemen.
Voor de jeugd organiseert de schutterij
een schietwedstrijd op de luchtbuks.
Rond 19.00 uur vindt de prijsuitreiking
plaats en worden er verschillende
optredens verzorgd.
Zondag staat in het teken van het

Alles mag worden
aangeraakt

derde bondsfeest van de bond Juliana.
Het feest wordt om 13.00 uur geopend
op het voetbalterrein van voetbalvereniging BEVO in Beringe. Twintig schutterijen en gildes starten om 13.30 aan de
traditionele optocht door het dorp. Na de
optocht wordt het feest voortgezet bij
’t Sjuttershoes aan de Hoevenstraat in
Beringe. Hier vinden diverse schiet- en
nevenwedstijden plaats. De jeugd kan
deelnemen aan het luchtbuksschieten.
Om 19.00 uur vindt de prijsuitreiking
plaats, dat gevolgd wordt door een
optreden van La Bamba.
Neem voor meer informatie over de
mogelijkheid om deel te nemen aan de
wedstrijden op zaterdag contact op met
Leon Peeters via 06 21 52 51 09.

VAKGARAGE
PEETEN BV

Onderhoud en
reparatie van
alle merken

APK

www.vakgaragepeetenbaarlo.nl

tel. 077 477 15 90

Volgens Maria staat er één apparaat
in het museum dat niet helemaal met
landbouw te maken heeft. “Jan kwam
op een dag thuis en zei dat hij een
schoenmakersmachine gekocht had”,
legt ze uit. “Ik vroeg me toen wel af
wat dat met landbouw te maken heeft.
Uiteindelijk heeft het een mooi plekje
gekregen en komt de man waar de

machine altijd van is geweest nog wel
eens schoenen maken in het museum.”
Hoewel Jan veel verhalen kent achter de verschillende voorwerpen, wordt
hij soms ook wel eens bijgepraat door
bezoekers van het museum. “Zo heb
ik een hele oude foto van een groep
mensen uit Maasbree in het museum
hangen. Na lang zoeken had ik vrijwel
alle namen achterhaald, maar kwam
ik nog drie namen tekort. Deze namen
heb ik met hulp van een aantal bezoekers weten te achterhalen. Het is mooi
dat het museum zoveel herinneringen
oproept bij mensen. De ruimte met
historische wasspullen is bijvoorbeeld
heel herkenbaar voor vrouwen die daar
vroeger mee gewerkt hebben. Ook heb
ik twaalf ploegen in het museum staan
waar mensen uit de agrarische sector
meteen op reageren. Zij snappen welke
ergernissen dit landbouwwerktuig met
zich meebracht.”

Loten om
pronkstukken
De spullen die in het museum te zien
zijn, heeft Jan voornamelijk gevonden op
rommelmarkten of via advertenties uit
de krant. Jan: “Het komt wel eens voor
dat er mensen spullen komen brengen
die ze anders toch niet meer gebruiken.
Ik heb ook nog een paar voorwerpen

van mijn vader in het museum staan.
Vroeger toen we Sinterklaas vierden,
stond er altijd een oude doos met een
paar pronkstukken uit zijn verzameling klaar. We moesten toen altijd loten
wie wat mocht hebben. Ook als Maria
en ik op vakantie zijn, kom ik wel eens
mooie spullen tegen. Als we dan op een
historisch plekje aankomen, ziet Maria
de mensen die er lopen en heb ik alleen
maar oog voor de historische voertuigen
of voorwerpen.”
Voordat de spullen in het museum
terecht komen, knapt Jan ze nog een
beetje op. “Vooral als de voorwerpen
van staal of hout zijn, kan ik ze nog wat
verfraaien”, vertelt hij. “Dat doe ik niet
alleen omdat het er mooier uit ziet, maar
ook omdat iedereen die in het museum
komt alles aan mag raken. Zo mogen de
lades open gemaakt worden, de beeldjes
opgepakt worden en de boekjes gelezen
worden. Omdat ik dat zo gewend ben
bij mijn eigen museum, vergeet ik wel
eens dat het bij andere musea niet mag.
We waren onlangs nog in Amsterdam bij
een museum en toen pakte ik daar een
voorwerp vast. Direct gingen er verschillende alarmen af en in een mum van tijd
stonden er twee mensen bij me die vroegen wat ik aan het doen was. Ik vertelde
ze dat ik thuis een museum heb en dat ik
dit voorwerp nog niet had. Gelukkig konden ze er wel om lachen.”

Fietstocht supportersverenigingen SV Panningen
De twee supportersverenigingen van voetbalclub SV Panningen, SC Knuurke en Vrienden van SV Panningen,
organiseren samen een fietstocht. Op zondag 20 augustus vertrekken de deelnemers tussen 13.00 en 14.00 uur bij
de voetbalclub en fietsen een route van ongeveer 40 kilometer.
“Het voetbalseizoen staat weer voor
de deur en om het een goede, sportieve
start te geven, hebben we besloten een
fietstocht te organiseren”, laten de twee
supportersverenigingen weten.
De tocht begint in de kantine van
sportpark Panningen-Noord en de
groepjes waarin gefietst wordt, kunnen

zelf samengesteld worden. Tijdens de
tocht is er genoeg gelegenheid om een
eventuele pauze in te lassen.
Deelname is voor iedereen
mogelijk en er zijn geen kosten aan
verbonden. De organisatie vraagt
deelnemers zich op te geven om zo
beter in te kunnen schatten hoeveel

mensen er komen.
Opgeven kan bij Ves Meulemans via
s.meulmans@home.nl,
Dave van den Beucken via
davevdbeucken@hotmail.com of
06 40 35 55 66 en bij Thijs Vanmaris via
t.vanmaris@svpanningen.nl
of 06 29 57 47 29.
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Beperkte dienstverlening
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.
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•• 16.00
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tot 18.00
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• Verrassing op
op het
het kermisterrein
kermisterrein tussen
tussen 18.00
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Wij
wensen u
fijne kermisdagen!
Wij
Wij wensen
wensen u
u fijne
fijne kermisdagen!
kermisdagen!
Huis van de Gemeente
Wilhelminaplein 1
5981 CC Panningen

Postbus 7088
5980 AB Panningen

077 - 306 66 66
info@peelenmaas.nl

www.peelenmaas.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.

Beckers Meijel
Het heeft lang geduurd. Te lang voor de buurt waarvan ikzelf deel
uitmaak, maar alles heeft een reden. Op 11 juli kwam wethouder en
partijgenoot Arno Janssen met het verlossende woord.
IJs en weder dienende zal begin
2018 gestart kunnen worden met de
bouwplannen bij pand Beckers.
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 bestaand
beleid en daar prijzen wij hem

voor. De bouwplannen bij Beckers
kennen een lange geschiedenis die
meer dan 10 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.

vv Helden zoekt verzorger!
Voor de komende seizoenen is vv Helden op zoek naar een
verzorger die de selectie wil begeleiden. Als verzorger maak je
deel uit van het medisch team van vv Helden en werk je nauw
samen met de fysiotherapeut.
Lijkt jou het leuk om opgeleid te worden tot verzorger van de
Heldense voetbalclub? Wellicht ben je al sportmasseur of volg je een
opleiding fysiotherapie (geen must) dan is dit zeker iets voor jou!
De selectie van vv Helden traint op dinsdagavond- en
vrijdagavond en speelt haar wedstrijden op zondagmiddag.
Voel jij je geroepen of ken je iemand in jouw
omgeving die hier wel oren naar heeft?
Neem dan contact op met secretariaat@vvhelden.nl
of bel met Johan Peeters (06-27427478)

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 die 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 dan zijn
we ook blij dat we eindelijk van de
puinhoop verlost zijn.
Rob Willems,
fractievoorzitter
Lokaal Peel&Maas

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.
In september start weer ‘n workshop
en ‘n 8 weekse MINDFULNESS training
in PANNINGEN. De wetenschappelijk
onderzochte training wordt verzorgd
door ‘n erkend & professioneel trainer.
Info: www.sensus-pvs.nl
Wij (een gezellig 5-persoons
huishouden in Panningen),
zoeken een huishoudelijke
hulp voor 1 dagdeel in de week.
Bij interesse neem contact op met
huishoudelijkehulppanningen
@hotmail.com
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Dorpsoverleg Meijel wil parkeerborden plaatsen

Ontwikkelingen in branche

‘Vriendelijk’ wijzen op fout Tweede Kamerlid
parkeren in centrum
bezoekt kindercentra Panningen

Dorpsoverleg Meijel zag dat na de aanpassingen aan het kerkplein in Meijel auto’s vaak op plekken staan
geparkeerd die daar niet voor bedoeld zijn. Om dat tegen te gaan, wil het overleg borden plaatsen om mensen op
een vriendelijke manier te wijzen op het foutparkeren. Het Meijelse bedrijf InovaMedia werd gevraagd om mee te
denken en ontwierp een bord.

De landelijke Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang
(BMK) heeft Tweede Kamerleden uitgenodigd voor werkbezoeken aan
hun leden. Op woensdag 9 augustus bezocht Rens Raemakers, woordvoerder kinderopvang voor D66, Hoera Kindercentra in Panningen en een
opvanglocatie in Maasbree.

geopend, heerst er volgens Joost nog
“We zien nog best vaak dat auto’s
wat onduidelijkheid. “Niet alleen toein plaats van in de parkeervakken,
risten gaan de fout in. Je ziet ook veel
gewoon op het plein staan”, vertelt
Meijelnaren die niet precies weten hoe
Joost Stemkens, voorzitter van
Dorpsoverleg Meijel. “De bedoeling van het nu zit. Om die mensen te behoeonze actie is om mensen ervan bewust den voor een boete, komen straks die
borden. Het zou toch jammer zijn als
te maken dat wat ze doen, niet mag.
toeristen niet meer naar Meijel komen
We willen bewust geen gebods- of
verbodsborden ophangen, want dat kan omdat ze de vorige keer een dikke
prent hebben gekregen.”
negatief overkomen. Daarom hebben
we InovaMedia gevraagd een vriendelijk bord te maken.”
Het is niet zo dat het dorpsoverleg
denkt dat mensen bewust de auto fout
neerzetten. Mede door de verandering
InovaMedia maakte een ontwerp
van het plein dat in juli vorig jaar werd dat geplaatst kan worden op de plek-

‘Behoeden voor
dikke boete’

ken die niet als parkeerplek gebruikt
mogen worden. Op het bord staat:
’Deze P staat voor Peelgeluk en niet
voor parkeren (parkeren kan in de vakken en niet hier)’.
“We wilden iets anders dan de
standaardborden en daarom hebben
we dit bedacht”, laat het marketing- en communicatiebedrijf weten.
“Blijkbaar zien de mensen gewone
borden ook niet, want er staan er
wel bij de ingang van het plein.
We hopen dat we er zo voor kunnen
zorgen dat er minder auto’s op foute
plekken staan.”
(Foto: impressie InovaMedia)

Project maatschappelijk ondernemer Rendiz

Zelfvoorzienende woningen
voor woonurgenten

Rens Raemakers van D66, Rudie Peeters
van Hoera en Sharon Gesthuizen van BMK
Het Tweede Kamerlid wil met zijn
werkbezoek de praktijk zien en kennis
overdragen met eindverantwoordelijken van kinderopvangorganisaties en
bestuurders. Zo hoopt hij beter in te
spelen op wet- en regelgeving door te
horen hoe in de praktijk de wettelijke
ontwikkelingen worden ervaren.
Sharon Gesthuizen, voorzitter van
BMK, is blij met het bezoek. “Het is
belangrijk dat Kamerleden met de
portefeuille kinderopvang goed op de
hoogte zijn van de ontwikkelingen in
de branche en de actualiteit bij
kinderopvangorganisaties.”

Directeur Rudie Peeters van Hoera
Kindercentra: “Dergelijke bezoeken
zijn waardevolle ontmoetingen.
We hebben uitgebreid gesproken
over het uitstel van een aantal IKKmaatregelen en over de complexe
problematiek van de BKR (beroepskracht-kindratio, red.) waar we echt
de tijd voor hebben genomen omdat
goed uit te leggen. Daarnaast hebben
we gesproken over de verbetering
van de kwaliteit van de gastouderopvang. En tenslotte is het onderwerp
van de kosten van kinderopvang voor
ouders aan de orde gekomen.”

Maatschappelijk ondernemer Rendiz, gevestigd in het SIF-gebouw in Panningen, heeft vier modulaire woningen
gebouwd om te verhuren aan woonurgenten. Deze bouwpakket-huizen zijn met steun van gemeenten en woningcorporaties uit de regio gemaakt door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

De woningen zijn gemaakt in het
kader van het project C3 Living, dat in
2014 werd gestart, en gefinancierd
door middel van crowdfunding.
Samen met gemeenten en woningcorporaties ontwikkelde Rendiz het project
om ervoor te zorgen dat zelfvoorzienend wonen bereikbaar en betaalbaar
zou worden. Daarom is gekozen voor
modulaire bouw, wat inhoudt dat het
huis bestaat uit een bouwpakket en
daardoor in relatief korte tijd in elkaar

gezet kan worden. Voor de bouw
worden materialen hergebruikt en er
worden zonnepanelen op de units
geplaatst om in energie te voorzien.
In de voormalige SIF-fabriek zijn
de eerste vier woningen gebouwd.
Rendiz werkt in verschillende projecten
met mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt, zoals dak- en thuislozen.
De onderneming helpt hen daardoor aan werk. De woningen zijn zo
ontworpen dat mensen met beperkte

technische kennis deze kunnen
bouwen. Dit doen ze bijvoorbeeld als
dagbesteding, werkervaringsplek of als
onderdeel van hun re-integratietraject.
Het bedrijf C3 Living wil in totaal
zes of acht woningen bouwen en
uiteindelijk jaarlijks 200 tot 250 woonunits plaatsen die door woningcorporaties worden verhuurd aan studenten,
woningzoekenden, asielzoekers,
statushouders en zorgbehoevenden.
(Foto: Rendiz)

Ochtendshow 3FM bij
camping Beringerzand
3fm-dj Domien Verschuren zond zijn dagelijkse ochtendshow op woensdag 16 augustus uit vanuit camping Beringerzand in Panningen. “Ik ben geen
campingliefhebber, maar ik vond het echt heel gezellig met iedereen hier”,
aldus de dj. “We hebben woensdagmorgen alles opgezet voor de ochtendshow.”, vertelt Ruud van der Elsen, bedrijfsleider van camping Beringerzand.
”Om 06.00 uur begonnen we. Vervolgens hebben we met meer dan honderd
campinggasten gezamenlijk ontbeten en hebben we samen een lesje
aerobics gedaan. De show werd afgesloten door een optreden van zangeres
Teske. De gasten vonden het geweldig, dus dan ben ik ook heel blij.”
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Bespreking Poll week 31

De Veldstraat in Baarlo moet een 30-kilometerzone worden.
De poll van twee weken geleden maakte heel wat reacties los op onze
website en Facebookpagina. Toch was er geen sterke meerderheid. In totaal vond
54 procent van de stemmers dat de snelheid op de Veldstraat in Baarlo teruggeschroefd moet worden naar 30 kilometer, in plaats van de 50 kilometer die nu
geldt. Jan Theeuwen uit Baarlo liet via de website weten dat er zijn inziens veel
te hard wordt gereden op de straat. Hij was het eens met de stelling.
“Het is een wonder dat tot op heden geen ernstigere ongelukken zijn gebeurd”,
aldus de Baarlonaar. “Ik zou de huidige 30-kilometerzone vanaf het kruispunt

Markt en Hoogstraat tot bij Sjiwa naar 15 kilometer verlagen en verlengen tot
aan de Bolleberg.” Uit de Facebookreacties bleek dat inwoners van het dorp zich
op meer plekken ergeren aan hardrijders. Volgens Jolanda Nass wordt er ook op
de Diepenbroeklaan erg hard gereden, terwijl de weg veel wordt gebruikt door
schoolkinderen. Andere reacties varieerden van “Ook met 30 kilometer is de kans
groot dat het een racebaan blijft” tot “De politie moet er elke dag gaan staan en
mensen meteen contant laten afrekenen” en “Kom op, het is een doorgaande
weg. Die is ingericht op 50 kilometer per uur.”

Stimuleer jongeren om als boer aan de slag te gaan.
eens/oneens > www.hallopeelenmaas.nl

Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) neemt het aantal boeren onder de 35 jaar in Peel en Maas geleidelijk af. Waren het er in 2011
nog negentien, vorig jaar waren dat er nog maar vijftien. Het is voor de toekomst
van de boerenbedrijven in Peel en Maas van belang dat jongeren gestimuleerd
worden om in de agrarische sector aan de slag te gaan. Dit om te voorkomen dat
megastallen straks de overhand krijgen en het vak kleinschaliger en lokaal te kunnen houden. Zo kan de traditie van een echt familiebedrijf voort blijven bestaan en
kunnen mensen blijven genieten van lokale producten. Jongeren die zelf een agra-

risch bedrijf willen starten, moeten daarnaast meer financiële hulp kunnen krijgen.
Aan de andere kant is het wat overdreven om jongeren in een keurslijf te
gaan dwingen. Ze moeten doen wat ze zelf willen. Als dit niet inhoudt dat ze een
familiebedrijf over willen nemen of er zelf een opstarten, moeten ze dit vooral niet
doen. Werken als agrariër is vaak zwaar, ze maken lange dagen en financieel is
het een vak met veel risico’s. Het is niet voor niets bijna onmogelijk om een nieuw
boerenbedrijf op te zetten; de bank leent het benodigde bedrag vaak gewoon niet.
Stimuleer jongeren om als boer aan de slag te gaan. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 32) > ik eet geen eieren meer sinds het Fipronil-schandaal > eens 18% oneens 82%

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

Smerig wachthokje van de bushalte
Bij deze wil ik naar de gemeente toe nogmaals, voor de derde
keer, vragen om het bushokje genaamd ‘Raadhuisstraat’ langs de
Kennedylaan (voorheen de Wietel) eens grondig schoon te maken.
Het is verschrikkelijk smerig
en stinkt. De mensen die hier op

de bus stappen, blijven op de
stoep staan. Vorig jaar heb ik bij

de gemeente gevraagd om een
bankje in deze zelfde bushalte.
Dat is er geplaatst, maar nu kun je
er niet op gaan zitten omdat het
binnenin zo smerig is. Ik hoop dat
de gemeente dit leest en dan

eindelijk eens gehoor geeft aan
mijn verzoek. Bij voorbaat dank.

Nell Geuijen-Verheijen,
Piushof Panningen

Geschiedenisles
Deze zomervakantie bevond
ik me een aantal dagen in het
Poolse Krakau, wat me een
hoop stof tot hersenkraken
geboden heeft over het doen en
laten van ons mensen.
Krakau is namelijk erg
authentiek. De binnenstad bruist
met de meeste kroegen per
vierkante meter in Europa. Het is
echter ook een stad met een
koolzwarte geschiedenispagina.
De stad waarin duizenden joden in
de Tweede Wereldoorlog werden
opgesloten in een getto. Het is een
stad met kamp AuschwitzBirkenau op slechts een uurtje
rijden afstand en waar schotgaten
nog zichtbaar in buitenmuren zijn.
Vreselijk om te zien wat
mensen hebben aangericht,
maar nog vreselijker vond ik het
gebrek aan aandacht en respect
hiervoor. Het was onbegrijpelijk:
ik zag in een eeuwenoude
synagoge een meisje met een
Assassin’s Creed shirt met de tekst
‘Kill Them All’. Ik zag mensen die
zich geeuwend van verveling rond
lieten toeren in een golfcaddy
door het voormalige getto. Ik zag
vandalisme op waardevolle
monumenten. En tijdens mijn zeer
overweldigende bezoek aan
Auschwitz werd het nog erger.
Ik zag vrolijke tekstjes in watervaste stift, recent achtergelaten op
het hout van de barakken. Ik zag
mensen glimlachend selfies
maken, leunend op een oude
treinwagon en ik zag een
jongeman lachend zingen en een
dansje doen voor de ingang van
het kamp. Zonder schaamte.
”What do you think you are
doing?!”, schreeuwde de tourleider. ”You are singing in Auschwitz,
have some respect!” Waarop de
man lacherig reageerde: ”But do
you know the song?”.
In een stad waarin de
geschiedenis nog voelbaar is,
konden mensen geen gevoel voor
het verleden opbrengen. In het
licht van deze ervaring, wil ik
graag een quote delen die vlakbij
de gaskamers in Auschwitz op een
monument staat: ”Those who
cannot remember the past are
condemned to repeat it.” Stof tot
hersenkraken. Hoop ik.
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Twee keer derde prijs

Cowboys Maasbree
pakken prijzen bij LK
Door: rijvereniging en ponyclub de
Cowboys
Vier ruiters van rijvereniging en
ponyclub de Cowboys Maasbree
hebben zondag 6 augustus meegedaan aan de Limburgse Kampioenschappen in Sevenum. Naast twee
keer de derde prijs, werd ook een
vijfde prijs en een zesde prijs
binnengehaald.
Zondagochtend stond Mariska
Ewalds met Highway aan de start in de
klasse L springen. Na een snelle en
foutloze barrage ging ze er met de
derde prijs vandoor. Sandra Haenen
mocht samen met Whynomy in de
ochtend aantreden in de klasse M1
dressuur. De proef werd beloond met
een vijfde prijs. ’s Middags kwamen
Esther Roeven met Fiësto en Sylvia
Dorssers met Grander aan de start in de
klasse M springen. Esther behaalde de
derde prijs en Sylvia de zesde prijs.

Mountainbiken door dorp

Nieuw parcours
en onderdeel bij
streetrace Baarlo
Wielerclub TWC Olympia uit Baarlo organiseert op zaterdag 2 september
voor de twaalfde keer de HOFFZ.nl mountainbike-streetrace door het
centrum van Baarlo. Voor deze editie is het parcours gewijzigd en wordt er
een nieuw onderdeel geïntroduceerd, de koppel-nightride. Wie deel wil
nemen aan de race, kan zich inschrijven.

topkwaliteit

schoon

schoon

service

topkwaliteit

schoon
gemak

gemak

topkwaliteit

topkwaliteit

gemak

service

tel. (077) 320 97 00

gemak

www.ikzoektuingrind.nl

gemak
schoon

service

schoon

Voorafgaand aan de koppelnightride starten om 18.00 uur zoals
gebruikelijk de jeugdwedstrijden en om
19.00 uur de wedstrijden voor licentiehouders vanaf 15 jaar. Na het wedstrijdprogramma vindt de huldiging en de
Radler-party plaats in het jongerencentrum aan de Hoogstraat in Baarlo.
Inschrijven voor de jeugdwedstrijden en de wedstrijden voor licentiehouders kan via wielrenbond.nl.
Koppels die zich in willen schrijven voor
de koppel-nightride kunnen mailen
naar hoffzmtbstreetrace@gmail.com.
Vermeld in de mail de naam van het
koppel en de namen en geboortedata
van beide renners.
Kijk voor meer informatie op
www.streetrace.baarlo.nl

service

Het parcours van de streetrace is
dit jaar compacter dan vorige edities.
Daarnaast worden er dit keer hindernissen opgesteld bij jongerencentrum
Sjiwa in plaats van bij café De Zwaan.
De start en finish zijn beide te vinden
op de Markt in Baarlo.
Speciaal voor de recreanten
wordt daarnaast de koppel-nightride
georganiseerd. De wedstrijd is voor
koppels en vindt in het donker plaats.
Elke ronde wisselen de rijders elkaar
af op een speciale wisselplaats.
Aangezien alleen de finishlocatie en
de wisselplaats extra worden verlicht,
dienen deelnemers zelf voor voldoende licht te zorgen. De wedstrijd
vangt aan om 20.45 uur en duurt
ongeveer een uur.

schoon

Tel. 077-3072462
www.vanhalstomerij.nl

Mariska Ewalds won de derde prijs met Highway

Drie finales voor Atletiek
Helden op EK
Door: Atletiek Helden
In het Ceres stadion & arena van Aarhus in Denemarken vonden van 27 juli tot met 6 augustus de Europese
kampioenschappen master atletiek plaats. Aan dit kampioenschap deden ruim vierduizend atleten mee, waaronder
Frans Marcelissen en Job Dusch van Atletiek Helden.
De 65-jarige Frans Marcelissen
wist in het hoge noorden twee keer
de finale te bereiken, op zowel de
400 als 200 meter. De atleet van
topcoach Carolus Bouten wist op de
400 meter de vijfde plaats te behalen en kwam bij de 200 meter als
zevende over de lijn. Helaas speelde
een lichte achillespeesblessure hem
parten en was hij niet top.
Job Dusch kwam in zijn debuutjaar

als master op de 800 meter uit. Deze
afstand wordt de laatste jaren gedomineerd door sterke Spanjaarden.
Dit was dit jaar niet anders. Op donderdag liepen de atleten de series,
waarbij ze zich konden plaatsen voor
de finale. In de voorronde is het de
bedoeling om met zo weinig mogelijk
inspanning een maximale score te
behalen. Job wist dit in zijn serie te
bewerkstelligen en wist directe plaat-

Vis deed het minder

sing in de finale af te dwingen.
Op zaterdag bleek de finalerace
erg spannend: de wedstrijd kwam
eerste 600 meter maar moeilijk op
gang. Op de laatste 200 meter liepen
de Spanjaarden voorin en kwam de
sprint op gang. Er volgde een ware
veldslag. Job wist in een knappe
eindsprint beslag te leggen op de
derde plaats en zo brons op een EK
binnen te slepen.

Eerste prijs Albert Trines
Door: HSV De Noordervaart
Hengelsportvereniging
De Noordervaart hield zondag
13 augustus er weer een wedstrijd
op visvijver De Donk in Meijel.
Tijdens de trainingen van de week
daarvoor was er al een teken dat de
vis het minder deed en dat zette zich
tijdens de wedstrijd ook door.
Het was Albert Trines die toch met
een redelijk gewicht eerste werd.
Hij hengelde in totaal 7.880 gram vis
binnen. De tweede plek was voor Yoeri
van Lieshout met 6.165 gram en het
brons was voor zijn vader Johnny, die
met 3.950 gram de derde plek bereikte.
Naast Youri en Johnny van Lieshout
bereikte nog een visser met de naam
Van Lieshout de top tien: Jozef werd
tiende met een vangst van 1.750 gram.
Zondag wordt er weer gevist op de
Noordervaart.
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Meijelnaar Hans Vissers doet zijn naam eer aan

‘Vissen is een kwestie van
voorbereiding en aanvoelen’
De sportvissersbond is met meer dan een half miljoen leden de op twee na grootste sportbond van Nederland.
Ieder weekend gaan honderdduizenden mannen en vrouwen richting kanalen, beken en vijvers om vissen aan de
hengel te krijgen. Sommigen doen het voor de innerlijke rust en anderen willen juist wedstrijden winnen. Zo ook
Meijelnaar Hans Vissers (60) die met zijn naam geboren lijkt voor de sport en de laatste weken wel erg vaak opdook
als winnaar van weer een wedstrijd.

Al veertig jaar doet Hans mee aan
viswedstrijden. “Voor de rust? Juist niet.
Ik ga vissen voor de competitie. Ik ben
constant bezig als ik aan het vissen
ben. Ik heb helemaal geen tijd om uit
te rusten. Je moet bezig blijven om
alles in de gaten te houden en om zo
veel mogelijk vis te vangen. Soms is
het een beetje geluk hebben met de
plek, maar vaak is het voorbereiding en
inspelen op de omstandigheden”,
vertelt Hans.

Vissen verleiden
om te bijten
Eigenlijk had Hans het vissen de
laatste jaren op een lager pitje gezet
en ging hij alleen nog op zondagochtend aan de vijver zitten hengelen.
Maar vorig jaar werd hij door drie
‘jonge gasten’ gevraagd om met twee
vismaten van hem in een team te
komen. “Dat hebben we gedaan en
het heeft ervoor gezorgd dat ik weer
veel bezig ben met de sport. Vooral bij
de grotere wedstrijden zit ik iedere
avond in mijn viskamer thuis om me

voor te bereiden, net als twintig jaar
geleden.” In die viskamer staat een
behoorlijk arsenaal aan spullen.
Als Hans richting een wedstrijd gaat, is
hij dan ook voorzien van een goede
uitrusting die hij meeneemt in zijn
auto of fietskar. “Als je eenmaal een
fatsoenlijke uitrusting hebt, kost het
allemaal niet meer zoveel. Nu ben ik
iedere week wat geld kwijt aan aas,
dat is het wel. En veel tijd natuurlijk.”

Vier keer Limburgs
kampioen
Dat Hans verstand heeft van de
sport is wel te zien aan zijn prijzenkast. Door de jaren heen won hij
tientallen wedstrijden waaronder vier
keer het Limburgs kampioenschap.
Dit zomerseizoen staat er geen maat
op Hans en wist hij al zeven wedstrijden te winnen. “Het gaat nu wel goed
ja”, vertelt hij. “Maar ik heb vaker
goede seizoenen gedraaid. Ik ben
een paar keer dicht bij het Nederland
kampioenschap geweest, maar dat is
helaas nog niet gelukt.” Het WK miste

hij een keer op een haar na.
Vissen is voor Hans dan ook
meer dan alleen maar aan de kant
van het water zitten en een hengel
uitwerpen. “Het lijkt wel of sommige mensen denken dat het alleen
maar wachten is tot er een vis bijt.
Maar het is zo veel meer. Bij een
grote wedstrijd zijn we bij het water
al twee uur bezig met alle spullen
klaarzetten. Alles klaarmaken, lijntjes
opzetten, peilen, dat soort dingen.”
Hans zorgt ervoor dat het materiaal
in ieder geval op orde is. “Daar heb
je invloed op. De wedstrijd zelf is
vooral aanvoelen. Ik praat voor de
wedstrijd vaak met mensen die
in de week voorafgaand al gevist
hebben op de plek, want die weten
meer over hoe ze bijten. Daarna is
het proberen en inspelen op wat er
gebeurt. Soms moet je wat meer
voer strooien en soms juist minder
en je moet het op de juiste manier in
het water gooien. Je moet de vissen
verleiden om te bijten. Als je rustig zit
af te wachten, win je geen wedstrijd.
Je moet er wel iets voor doen.”

Peel en Maas verbroederingstoernooi

Vijf beugelverenigingen
houden gezamenlijk toernooi
In totaal 44 deelnemers van beugelverenigingen uit Maasbree, Helden, Baarlo, Kessel en Meijel nemen deel
aan de achtste editie van het Peel en Maas verbroederingstoernooi. De voorrondes vinden gedurende drie dagen
in de maand augustus plaats, waarna op zaterdag 26 augustus de finale wordt gespeeld.
De wedstrijden worden
gespeeld in koppelvorm en vinden
plaats op de beugelbaan in Meijel.
Op maandag 21, dinsdag 22 en

donderdag 24 augustus vinden de
voorrondes plaats. Deze wedstrijden
beginnen allebei om 19.00 uur.
De twaalf beste koppels mogen op

zaterdag 26 augustus vanaf
16.00 uur tegen elkaar strijden om
de prijzen. De finale begint rond
22.00 uur.
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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.

aan
Borre Perquin

Eierstress
Toen ik afgelopen week
eieren bij aan het vullen was
in de lokale supermarkt, kreeg
ik een aantal vragen en
opmerkingen van klanten.
‘Zijn deze eieren wel veilig?’ of
‘Wat een onzin, dat gezeur met
die eieren’, werd er gezegd.
Het zal ook u vast niet ontgaan
zijn: de besmette eieren in
Nederland.
Het horror-roerei, de dooier
des doods en het gifei, allerlei
bijnamen werden de afgelopen
weken verzonnen over de
besmette eieren. Eieren die met
fipronil besmet zijn, zijn volgens
de overheid hartstikke gevaarlijk
voor de volksgezondheid. Bij ons
thuis werden dan ook alle eitjes
meteen gecontroleerd op code.
Helemaal geen ei meer eten,
dat zou het beste zijn volgens de
autoriteiten. Maar dat kan toch
vrijwel niet, want in bijna elk
voedsel zit toch ei? De mensen
die geen eieren mogen eten,
maken er al een groot drama
van. Maar voor de kippenboeren
is het toch veel erger? Zij moeten complete stallen met
onschuldige beestjes ruimen,
waar jarenlang hard voor
gewerkt is. Dat is pas een
drama.
Nu begint men zich af te
vragen of de voedselveiligheid
in Nederland wel zo goed
gewaarborgd is. We hebben veel
instanties die controleren op de
voedselveiligheid, maar afgelopen week bleek dat deze
instanties zo lek als een mandje
kunnen zijn. Al acht maanden
geleden is het probleem met de
eieren ontstaan, zonder dat het
volk hier iets van wist. Dit roept
toch wel vraagtekens op.
Ernstige situaties zijn tot op
heden gelukkig nog niet
voorgekomen, maar we moeten
blijkbaar toch blijven opletten.
Zelfs hier in Nederland, waar
normaalgesproken alles zo goed
geregeld is.
Janique

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Borre Perquin
14 jaar
Helden
het Bouwens

Wat voor reis zou je ooit willen
maken?
Ik ben gek op zonnige landen met
stranden. Ik zou weleens een zonvakantie willen maken naar Malibu. Malibu is
een stad in Californië in de Verenigde
Staten die dichtbij Los Angeles ligt.
Ik wil sowieso nog een keer in mijn
leven een reis naar Amerika maken.
Wat zou je nooit weggooien?
Ik zou mijn telefoon nooit weggooien.
Aan het begin van de zomervakantie
zat mijn telefoon in mijn zwembroek.
Na 20 minuten in het zwembad kwam
ik erachter dat mijn telefoon nog in
mijn broek zat. Die heeft het jammer
genoeg niet overleefd. Ik heb nu een
nieuwe die waterdicht is.
In welke bestaande film zou je zelf
willen spelen?
Toen mijn broer de drie films The Lord
Of The Rings mee naar huis nam,
dacht ik eerst dat het stomme films
waren. Maar toen ik de films uiteindelijk had gekeken, bleken ze superleuk
en spannend te zijn. Het zijn mijn
favoriete films die ik makkelijk nog
heel wat keren kan bekijken.
Als je in een ander land en in een
andere cultuur geboren zou zijn,
welke zou dat dan zijn?
We zijn met het gezin al een aan-

tal keer naar Frankrijk op vakantie
geweest. Ik vind Frankrijk een heel
mooi en zonnig land. Het liefst zou ik
dan ergens in het zuiden wonen in
de buurt van het stadje Goudarges.
De cultuur in Frankrijk spreekt mij aan
en het eten vind ik verrukkelijk.
Wat is je leukste en wat is je
stomste vak op school?
Het stomste vak op school vind ik
wiskunde. Ik ben er heel erg slecht
in. Het leukste vak op school vind ik
gym. Het maakt dan niet uit wat we
gaan doen, want ik heb er altijd zin
in. Ik ben veel liever aan het bewegen
dan dat ik stil zit.
Ben je meestal te vroeg, precies op
tijd of te laat?
Ik ben altijd te vroeg. Ik haat het om
te laat te komen en vertrek altijd
net iets eerder van huis om op tijd
te komen. Ik heb mij één keertje
verslapen, maar zelfs toen was ik nog
op tijd.
Wie is je favoriete leraar?
Mijn favoriete leraar is meneer
Goutier. Meneer Goutier geeft Duits
en rekenen op het Bouwens. Hij geeft
bijna nooit huiswerk en wordt nooit
boos. Hij is verder altijd vrolijk en je
kunt altijd even een leuk praatje met
hem maken.
Wat is je droombaan?
Het liefst word ik later topvolleyballer.
Toen ik zes jaar was, begon ik met volleyballen. Ik speel bij VC Olympia en
zit vanaf volgend seizoen in de Heren

2 in de tweede klasse. Mijn broer gaat
dan naar Heren 1, ook in de tweede
klasse. Wie weet mag ik een wedstrijd
tegen hem spelen. Als het mooi weer
is, gaan mijn broer en ik naar buiten
om in de tuin te volleyballen.
Heb je een bijnaam?
Afgelopen schooljaar had ik twee
dagen slippers aan, toen het heel
mooi weer was. Sindsdien noemt
iemand mij in de klas ‘slipperboy’.
Maar vader noemt mij al heel lang
‘Borriebor’ als hij mij roept. Ik kan er
wel om lachen.
Wat is je favoriete game?
Mijn favoriete game is Sniper Elite 4.
Het spel speelt zich af in de Tweede
Wereldoorlog. In het spel mag je allemaal missies uitvoeren voor de goede
partij. Ik heb het spel aan het begin
van de zomervakantie uitgespeeld.
Ik vond het een heel erg leuk spel,
omdat je maar bleef spelen en het
heel gevarieerd was.
Hond of kat?
Thuis hebben wij twee teckels.
Phil is 13 jaar en is een ongelofelijke
zeurhond. Hij piept altijd. Ollie is
twee jaar en is een hele gemakkelijk hond. Ik vind het een heel
leuk beestje. Als ik er tijd voor zou
hebben, zou ik later een labrador
willen. Die zijn superschattig als ze
puppy zijn.
Als je een topsporter zou zijn, waar
zou je dan heel goed in willen zijn?
Ik zou dan in het buitenland in een

topteam volleyballer willen zijn. Als ik
dit wil behalen, moet ik nog groeien.
Je moet boven de 1.90 meter zijn.
Ik ben nu 1.78 en hoop ongeveer 1.95
meter te worden. Ik heb drie keer
per week een volleybaltraining en
op zaterdag een volleybalwedstrijd.
De overige dagen van de week ga
ik naar de sportschool. Ik vind het
belangrijk om fit te zijn en te blijven.
Optimist, pessimist of realist?
Ik bekijk altijd alles van de goede
kant en ben dus een echte optimist.
Ik wil nooit iets van de slechte kant
bekijken.
Welk kinderprogramma vind je
stiekem nog steeds leuk?
Vroeger keek ik altijd naar het kinderprogramma Spongebob Squarepants.
Als iemand anders het programma
nu zit te kijken, kijk ik mee. Ik vind
het een grappig programma en als ik
het nu kijk, denk ik weer even aan
vroeger.
Wat is het laatste cijfer dat je op
school hebt gekregen?
Na de zomervakantie ga ik naar de
derde klas van vmbo-kader. Ik heb
in de laatste proefwerkweek een
paar onvoldoendes gehaald en voor
de rest allemaal punten boven de
5.5. Zo haalde ik een 6 voor Duits.
Ik ben superslecht in Duits en dacht
na de toets dat ik hem echt helemaal
verknald had. Ik was echt supertevreden toen ik erachter kwam dat ik een
voldoende had gehaald.
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Vakantie op wielen

‘We zouden vaker naar
Limburg moeten gaan’
Veel vakantiegangers ervaren de ultieme vrijheid pas met een camper. Kilometers maken terwijl je je vakantiehuisje altijd bij je hebt. Wat voor reis maken deze mensen, wat brengt hen naar Peel en Maas en waar zijn ze al
geweest? HALLO Peel en Maas vroeg het aan bezoekers van de camperplaats in Kessel.

Voor de vierde of vijfde keer zijn
Marty en Aad Steenbakker uit het
Zeelandse Terneuzen te vinden op de
camperplaats in Kessel. “Toen de
camperplaats hier net gemaakt en
geopend was, kwamen we hier al om
te overnachten”, laten ze weten.

“Door de vriendelijkheid van de
mensen hier en de mooie omgeving
komen we ook weer graag terug. Juist
omdat we zand en stranden zijn
gewend, vinden we het heerlijk om
hier door de bossen en langs het
water te fietsen. Ook de afwisselende

tuin- en landbouw is mooi om te zien.
Verder vinden we de cultuur in
Limburg ook interessant, doordat er
veel Duitse invloeden te zien zijn. Er is
hier zoveel te bezichtigen, dat we
eigenlijk veel vaker naar Limburg
zouden moeten gaan.”

HALLO in Pripjat
Pascal van Haaren uit Baarlo bezocht onlangs met een gids de
Russische stad Tsjernobyl, waar op 26 april 1986 een ontploffing
bij de kerncentrale de grootste kernramp ooit veroorzaakte.
De Baarlonaar ging ook naar de stad Pripjat, die in 1986 volledig
werd ontruimd als gevolg van de kernramp. “In de stad woonden
vóór 1986 zo’n 55.000 inwoners waarvan velen werkten bij
de kerncentrale”, aldus Pascal. De stad ligt nu in quarantaine
vanwege de radioactieve straling die er nog aanwezig is, maar het
is wel met een gids te bezoeken. “Het pretpark daar is enorm
beroemd, omdat de botsauto’s en het reuzenrad er nog steeds
staan zoals ze er ooit achtergelaten werden. Uiteraard moest de
HALLO mee op mijn bezoek.”

Eerste editie
voor Pleinfeest
Beringe
Het kerkplein in Beringe staat op zondag 27 augustus in het teken van
een nieuw evenement: Pleinfeest Beringe. Met live muziek, eetkraampjes
en springkussens wil de organisatie een feest houden voor jong en oud.
Het nieuwe feest is een initiatief
van café De Nabber, Crinno Marketing,
JCS Partyrent en Partyservice Hans
Janssen. “Allemaal Beringse bedrijven
die wat leven in de brouwerij willen
brengen”, vertelt Roger Gielen van
Crinno Marketing. “We vonden dat het
tijd was om weer iets te organiseren
in Beringe. Zeker in de zomerperiode
gebeurt hier niet veel en hebben
mensen volgens ons wel behoefte om
gezellig samen te komen. Vandaar dit
evenement.”
Bij het evenement komt een
vrachtwagentrailer te staan waar een
gelegenheidsband een optreden in

verzorgt. De van oorsprong Beringse
muzikant Freek Koopmans treedt
met vier andere muzikanten uit de
regio op. Daarnaast is ook dj Leon
Tillemans aanwezig om diverse
nummers ten gehore te brengen.
“Onder de muzikale klanken kunnen
de bezoekers genieten van een
drankje en een hapje dat te krijgen
is bij de diverse kraampjes op het
plein”, aldus Roger. “Voor de jeugd zijn
springkussens aanwezig. Het is een
laagdrempelig evenement voor jong
en oud dat gratis te bezoeken is.”
Pleinfeest Beringe begint op
zondag 27 augustus om 14.00 uur.

Je bedrijf
gezond laten
groeien?

Ik doe met je
mee!

Erik Bovée doet mee met Berry Brothers uit Roggel
"Berry Brothers is een prachtig familiebedrijf dat het hele proces - van teelt tot
en met verkoop - in eigen hand heeft. Recent heb ik hen begeleid bij de
aankoop van 20 hectare grond waarvan 3 hectare kas.

Bekijk de video over Berry Brothers op rabobank.nl/pml
Een aandeel in elkaar
Op de foto van links naar rechts: Rabobank Accountmanager Erik Bovée, Gerco van Zuilen en zijn broer Nijs van Zuilen.

18

cultuur

17
08

Agenda t/m 24 augustus 2017
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Zomerfair

Kermis (t/m 22 augustus)

Tijd: 14.00 uur
Locatie: centrum Helden

Tijd: 14.00 uur
Locatie: centrum Kessel-Eik

Toeristische markt:
Ondersteboven Kessel

Schietfestijn om de
Hans van Rijn-wisselbeker

Tijd: 11.00-17.00 uur
Organisatie: Elroco Jaarmarkten
Locatie: centrum Kessel

Tijd: 14.00 uur
Organisatie: Schutterij St. Anna
Locatie: schietterrein Oud Heldenseweg Maasbree

Ondersteboven Kessel met
optreden Rogus Jazz Com

Schuttersfeest
schietwedstrijden

Auto Arena Grootveld Toernooi
(t/m 27 augustus)

Tijd: 14.00-16.00 uur
Organisatie: Elroco Jaarmarkten
Locatie: centrum Kessel

Tijd: 15.00 uur
Organisatie: Schutterij Sint Huberg
Locatie: ’t Sjuttershoehs Beringe

Tijd: 17.00 uur
Organisatie: TV Grootveld
Locatie: Tennisbanen TV Grootveld Panningen

zo
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Kepella Cultura
Friday Night Live met Collin en
Lisanne van Geleuken
Tijd: 17.30 uur
Locatie: centrum Panningen

Tijd: 10.00-13.00 uur
Organisatie: Verzamelaarsvereniging De Peelstreek
Locatie: gemeenschapshuis D’n Binger Meijel

Den Soeten Inval Zomerspecial met
Bigband Noord Limburg

Kepella Cultura
Friday Night Live met From USA

Tijd: 11.00-13.00 uur
Locatie: Kasteel De Keverberg Kessel

Tijd: 21.00 uur
Locatie: Terras Dok6 Panningen
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Ruilbeurs

DAF Club Classic

Repaircafé
Tijd: 09.30-11.30 uur
Locatie: durnééve Oppe Koffie Meijel

Tijd: 12.00-14.00 uur
Organisatie: DAF classic club
Locatie: Wilhelminaplein Panningen

Wandeling In het spoor van de
Bospartizanen

Schuttersfeest inspectie, mars
en schietwedstrijden

Tijd: 10.00-12.00 uur
Organisatie: VVV Baarlo
Locatie: bossen van Baarlo

Tijd: 13.00 uur
Organisatie: Schutterij Sint Hubert
Locatie: start VV Bevo en ’t Sjuttershoehs Beringe

Muziek onder de Toren
Gaambloazers Remunj en
Keverberger Muzikanten

Fietstocht supportersverenigingen
SV Panningen

Kepella Cultura
Sunday Sounds met Nika
Tijd: 15.00-18.00 uur
Locatie: Centrum Panningen

ma
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Jumbo Panningen Voetbaldagen
(t/m 24 augustus)
Tijd: 09.30 uur
Organisatie: Football4Fun
Locatie: SV Panningen

Inloopcafé tablets en smartphones
Tijd: 09.30-11.00 uur
Organisatie: KBO Panningen
Locatie: KBO-lokaal in de Ringoven Panningen

Open dag vliegtuigcollectie
Tijd: 10.00 uur (mogelijk ook 13.30 uur)
Organisatie: VVV Baarlo
Locatie: PS Aero Baarlo

Workshop dromenvanger maken
Tijd: 19.00-22.00 uur
Locatie: Happy-nez Egchel

Tijd: 13.00 uur
Organisatie: SC Knuurke en Vrienden van SV Panningen
Locatie: start SV Panningen

Tijd: 13.30-15.30 uur
Locatie: Raadhuisplein Panningen
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omzet van deze avond komt ten goede van de kermis 2018

Kessel-Eikse kermis
De draaimolen, rups, grijpmachines, een klimtoren en de altijd in trek zijnde attractie waar touwtje
getrokken kan worden, strijken zaterdag 19 augustus weer neer in Kessel-Eik. De kermis duurt tot en
met dinsdag 22 augustus. De kermis wordt op zaterdag om 14.00 uur geopend onder toeziend oog van
kermismeester Piet Ebisch. Na vier dagen lol en plezier met de vele attracties voor jong en oud, wordt
de ‘Eikse’ kermis traditioneel afgesloten met de prijsuitreiking van de kleur- en ballonnenwedstrijd,
een kermisloterij en ‘Sla je slag’ in de kermistent bij restaurant De Pleisterplaats.
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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 20 augustus
H. Mis 09.30 uur - koor
t.i.v. ouders Coba Hendriks-Wijnands
en Harry Hendriks (jaardienst/verj).
Woensdag 23 augustus
H. Mis 09.00 uur sacristie

Parochie Egchel
Misintenties NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
T 077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 20 augustus
Geen H. Mis
Zondag 27 augustus
H. Mis 11.00 uur
Overleden: Jan Peeters, 78 jaar

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 20 augustus
H. Mis 11.00 uur.
Lectoren: Mevr. Stien Bruijnen Dhr. Jacques Bouten
Zang: Dameskoor
Intenties
Overl. ouders Jan en Gondje HermansBerden. Jaardienst Lian Smits. Frans
Maessen (verjaardag), dochter Maria
Maessen en zonen Hay en Ger Maessen.

Parochie Grashoek

Parochie Koningslust

Misintenties NL24 RABO 0141910526
A. Cruijsberg T 077 307 52 93
Spreekuur in kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
Zaterdag 19 augustus
H. Mis 19.00 uur t.i.v.
Wiel Spreeuwenberg (verj), Tinus
Spreeuwenberg en Theodora Schoeber

Misintenties NL05 RABO 0120795132
A. van den BoerDe 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 19 augustus
H. Mis 17.30 uur
Zaterdag 26 augustus
Geen H. Mis

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 20 augustus
H. Mis 10.00 uur - herenkoor t.i.v.
Frans van Dooren (jaardienst) en
Maria van Dooren-Geraedts; overledenen
van de familie Maessen en voor de
overledenen van de familie Nijssen.

Jaardienst Leon Smits. Zeswekendienst Jér
Thijssen en Truus Thijssen-Houtappels.
Dopen
12.00 uur Max Thijssen.

Parochie Kessel
Gezinsbijdrage NL39RABO0125305311
Pastorie Dorpstraat 13 T 077 462 12 65
E lajverhaag@parochiekessel.nl
Kerkdiensten
Zaterdag 19 augustus
14.00 uur Huwelijk van Frans Görtz en
Inge van Dijk.
19.15 uur Nel van de kerkhof en
overleden familie. Jaardienst voor Jan
Timmermans. Jaardienst voor Truus
Joosten-Teeuwen.
Woensdag 23 augustus
9.00 uur H.Mis voor de zieken van de
parochie.

Parochie Meijel
Misintenties NL16 RABO 0133405613
Pastorie Kerkstraat 5
T 077 466 18 50
W www.parochiemeijel.nl
Spreekuur
maandag 19.30 tot 20.00 uur en
donderdag van 11.00 tot 12.00 uur
secr.kerkbestuurmeijel@vodafonethuis.nl
Kerkdiensten
Donderdag 17 augustus
H. Mis 09.00 uur t.i.v. alle parochianen

Parochie Panningen

Zaterdag 26 augustus
19.15 uur Jan Croonenbroek en
overleden familie. Uit dankbaarheid
vanwege de 80e verjaardag van Pastoor.
Mededelingen
Mooie vakantie aan iedereen.

Jaard. Andreas Cootjans en
Mechtilde Cootjans-Berden.
Donderdag 24 augustus
8.30 uur H. Mis.

Parochie Baarlo
Misintenties NL31RABO0103903976
Pastorie Markt 3 T 077 477 12 75
E pastoor@parochiebaarlo.nl
W www.parochiebaarlo.nl
Kerkdiensten
Zaterdag 19 augustus
17.00 uur Gebedsdienst in
verzorgingshuis Ter Borcht.
Zondag 20 augustus
9.30 uur H. Mis.
Jaard. Robert Pennings en
Eleonora Pennings-Pijpers.

Bieb tipt zomerboeken
Het is weer tijd om lekker met een boek in het zonnetje te gaan zitten. Het maakt niet uit of dat thuis in de
tuin is of op vakantie aan het zwembad, want een goed boek leest zich overal. De Bibliotheek Maas en Peel
tipt boeken die niet mogen ontbreken in het vakantiekoffer, naast de tuinstoel of op de e-reader.

Maria Verhaegh-Reijnders van de bibliotheek Panningen:

Het geluk van een wijngaard María Dueñas
“Een meeslepend verhaal
over een vrouw die een man
leert zien waar het in het
leven om gaat. De Mexicaanse
mijnbouwexploitant Mauro Larrea
is schatrijk geworden en heeft
alles ook weer verloren. Bij het
uitbreken van de Amerikaanse
Burgeroorlog in 1861 zit hij diep
in de schulden, maar het tij lijkt
te keren als hij in het Cubaanse
Havana met een weddenschap

een erfenis wint. Hij krijgt een
huis, een wijngaard en een bodega
(wijnhuisje) in Zuid-Spanje. Hij reist
meteen af naar Andalusië om de
boel zo snel mogelijk te verkopen.
Eenmaal daar ontmoet hij Sol
Claydon, de vrouw van een Londense
wijnhandelaar. Zij leert Mauro dat het
in het leven om meer gaat dan alleen
rijkdom en aanzien.
Mauro Larrea’s avontuurlijke leven
voert de lezer mee van de jonge

09.30-10.00 uur Stille Aanbidding
Zondag 20 augustus
H. Mis 11.00 - herenkoor t.i.v. Anna
Sanders (gest.jaard); uit dankbaarheid
Maandag 21 augustus
Stille Aanbidding 18.30 uur
Rozenkrans 19.00 uur
Dinsdag 22 augustus
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen,
aansluitend koffiedrinken
Donderdag 24 augustus
H. Mis 09.00 uur t.i.v. alle parochianen
09.30-10.00 uur Stille Aanbidding

republiek Mexico in de tweede helft
van de negentiende eeuw, naar het
prachtige Havana en van West-Indië
naar het kleurrijke Andalusië.
Een spannend verhaal over
tomeloze ambities, schimmige
intriges, verlangen naar roem, eer en
rijkdom. En over de moed om alles
op alles te zetten en te vechten voor
wat werkelijk de moeite waard is.
Een echt vakantieboek: heerlijk om te
lezen en moeilijk om weg te leggen.”

Misintenties NL44 RABO 0141900660
Parochiecentrum Wilhelminastraat 14
T 077 307 13 88
info@parochiecentrumpanningen.nl
Spreekuur
maandag- dinsdag- woensdag en
donderdag van 09.00 tot 11.30 uur
Kerkdiensten
Zaterdag 19 augustus
H. Mis 19.00 uur - samenzang

Parochie Kessel-Eik
Misintenties NL41RABO0125300522
Misintenties 25,L. Timmermans T 077 462 16 78
Kerkdiensten
Zondag 20 augustus
9.30 uur H. Mis
Zeswekendienst Ton Muurmans en
tevens bijzetting van de urn.
Zondag 27 augustus
9.30 uur H. Mis
Miet Bongers-Bergs.
Mededelingen
De fancy-fair vind plaats op
9 en 10 sept.

t.i.v. Sjraar Gommans en Elisa
Gommans-Driessen; Cor van den Beuken
en Jac. van den Beuken; Herman
Peeters en opa en oma Peeters-van Lier
Zondag 20 augustus
H. Mis kapel Missiehuis 10.30 uur

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

En op zondag 10 sept is er om 9.30 uur
de H.Mis voor alle overledenen van de
Fancy-Fair.

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
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Enthousiast, gastvrij & betrouwbaa r!

GRATIS BEZORGD!
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499,-

4K

ULTRA HD

395,-

ULTRA HD TV / KD55XD8599

GRATIS BEZORGD!

1299,-
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995,-

Ontdek onze Super Service!
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Ons Service Center
is er voor u!
EP:Tummers heeft een uniek Service Center in de winkel in Panningen, Roermond en Echt. Ons Service Center is hét aanspreekpunt
wanneer u ondersteuning nodig heeft met technische vragen of problemen. Heeft u bijvoorbeeld een storing op uw tv en weet u niet hoe
u dit moet oplossen? Geef ons dan een belletje, stuur ons een mailtje
of kom even bij ons langs. Wij staan graag voor u klaar!

De grootste elektrovakspeciaalzaak
van Limburg!
HORST

Nu ook in
TEGELEN
PANNINGEN
Horst en
HEYTHUYSEN
ROERMOND
Heythuysen!
ECHT

Afbeeldingen kunnen afwijken. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

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

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

Horst
Hoofdstraat 25
5961 EX Horst
T. 077-3983021

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

