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‘Ontspannen fietsfeest’
3.349 deelnemers aan Fiets4Daagse De Peel vertrokken dit jaar vanuit Meijel. Het fietsevenement vond van dinsdag 10 tot en met vrijdag 13 juli plaats. Ondanks het
warme fietsweer namen er dit jaar minder mensen deel aan de fietstochten van 30, 45 en 60 kilometer, zegt de organisatie. “Vooral de jeugd liet verstek gaan”, aldus
Werkgroep Meijel. “Maar ondanks dat zijn wij zeer tevreden over het verloop van deze editie. Zeker gezien de vele positieve reacties van de deelnemers over de aandacht
voor de veiligheid, de gezelligheid onderweg en de startlocatie. Het was één groot, ontspannen fietsfeest, zoals een deelnemer al zei.” In september starten de voorbereidingen voor de volgende editie van het evenement. Dan vindt de Fiets4Daagse plaats van dinsdag 9 tot en met vrijdag 12 juli. (Foto: Werkgroep Meijel)

Vrijwilligerswerk in Kessel en Kessel-Eik

Lintje voor Cees van der Knaap
Loco-burgemeester Rob Wanten reikte op dinsdag 17 juli een koninklijke onderscheiding uit aan Kesselnaar Cees van der Knaap (72). De uitreiking vond plaats bij café De Boesjer in
Kessel en Van der Knaap werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
“Het was toch wel een beetje een
verrassing”, aldus de gedecoreerde.
“Natuurlijk weet je dat er mensen
zijn die dit overkomt of die zoiets
juist op touw zetten, maar ik had het
niet zien aankomen.” Van der Knaap
vindt het allemaal overweldigend en
een beetje overdadig, zegt hij. “Er zijn
zoveel mensen die meer doen dan ik,
die hebben het naar mijn idee veel
meer verdiend. Deze onderscheiding
zou voor alle vrijwilligers van Kessel
en Kessel-Eik moeten gelden. De
organisaties waar ik onderdeel van

uitmaak, hebben een pluim verdiend.
Nu voelt het een beetje alsof ik met
andermans veren aan het pronken
ben.”

Extra ‘schwung’
aan waardering
De Kesselnaar vindt het bovenal
erg mooi dat hij deze onderscheiding
heeft mogen ontvangen. “Het is
geweldig als je dingen voor andere
mensen kunt doen. Zo’n blijk van
waardering geeft daar nog extra

‘schwung’ aan. Dat anderen het je
ook echt gunnen en met je meegenieten, is eigenlijk het mooist van
allemaal,” aldus Van der Knaap.
De Kesselse Cees van der Knaap
werd onderscheiden vanwege
zijn inzet voor Stichting Katholiek
Onderwijs Kessel tussen 1985 en
1995. De stichting is inmiddels opgegaan in een grotere scholengemeenschap in de gemeente Peel en Maas.
Ook maakte hij zich sterk voor een
nieuwe, functionele school en was
daarbij ook de schakel tussen het

schoolbestuur, de ouders en de leerlingen.
Verder is Van der Knaap sinds
2002 betrokken bij de Stichting
Welzijn van Kessel en Kessel-Eik.
Hij was van 2002 tot 2017 voorzitter van deze stichting en zette zich
in voor het welzijn van de bewoners
op het gebied van onder andere
verkeersveiligheid en sociale voorzieningen. Hij was onder meer
grondlegger van het plan om de
kernteams van Kessel en KesselEik te verbinden en hij was betrok-

ken bij de nieuwbouw van een
multifunctioneel centrum. Tot slot
was Van der Knaap van 2005 tot
2017 penningmeester en secretaris
van Stichting Vrijwilligers Vervoer
Kessel en Kessel-Eik. Nog altijd is hij
bestuurslid van de stichting, waarbij
hij onder meer zorg draagt voor (het
onderhoud aan) de vervoersmiddelen en de werving van vrijwilligers
en sponsors. Mede door zijn inzet
financiert de provincie Limburg een
nieuwe zogenaamde Wensbus voor
de stichting.
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Woongroep, winkel, café en atelier

Nieuw leven in tuinbouwschool Panningen
De oude tuinbouwschool aan de Ruijsstraat in Panningen krijgt een
nieuwe bestemming. Het pand is gekocht door de Meijelse zorgorganisatie
‘Grijp, het leven’ en momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de
verbouwing. Er komen diverse woonstudio’s, een woongroep waar jongeren onder begeleiding kunnen wonen, een winkel, een familiecafé, een
zeefdrukkerij en een atelier met activiteitenruimte.
In de oude tuinbouwschool waren
voorheen welzijnsstichting Vorkmeer
en Hoera Kindcentra gevestigd. Die
zitten nu samen in een gebouw op
de Kerkstraat in Panningen. “Stichting
Grijp, wat voorheen Passe Partout
heette, ondersteunt jongvolwasse-
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nen met een ontwikkelingsproblematiek en biedt levensloopbegeleiding
aan deze doelgroep”, vertelt Riny
Leenders, initiatiefneemster en eigenaar van de stichting. “We proberen
iedereen zorg op maat te bieden.
Wat heeft iemand echt nodig? We kijken niet alleen naar de woonsituatie,
maar begeleiden ook het maatschappelijke leven door bijvoorbeeld leerwerktrajecten aan te bieden.”

Leer- en
werkplekken
De conceptstore Let’s Celebrate,
die in het pand gerealiseerd wordt,
speelt daarin ook een rol, omdat er
leer- en werkplekken worden geboden aan jongeren die begeleiding
nodig hebben. “We willen dat de jongeren een zo goed mogelijke werkervaring kunnen opdoen en creëren
een situatie die zo goed mogelijk lijkt
op het werkveld daarbuiten”, aldus
Riny. De winkel is met name gericht
op kinderen, ouders en families en
biedt allerlei producten aan gericht op
deze doelgroep, van kraamcadeaus en
kleding tot producten voor de kinderkamer. Het café dat er komt, is ook
gericht op jonge gezinnen en kinderen
krijgen er een eigen speelhoek.
“We bieden in de winkel net wat
andere producten dan gewoonlijk, met
een wat gewaagder design of een vernieuwender uiterlijk. We maken veel
zelf onder ons eigen label, maar ver-

Riny Leenders en Bart Heesen voor het nieuwe pand van Grijp
kopen ook producten van merken die
bij ons passen,” vertelt Bart Heesen,
die als conceptmanager de winkel
beheer.
Er wordt ook samengewerkt met
een in het pand gevestigde professionele zeefdrukkerij, die elders weg
moest en hier een nieuwe plek heeft
gekregen. Daar werkt een kunstenaar
die zelf vanwege een ongeluk ook een
afstand tot de arbeidsmarkt heeft.
“Zo kunnen de jongeren weer leren
van iemand die ook met zijn beperkingen moest leren omgaan”, aldus Bart.
Riny vertelt verder: “Alles hier
draait om groei, ontwikkeling en leren

van elkaar. Er vinden allerlei kruisbestuivingen plaats en veel mensen die
hier werken, hebben een achtergrond
die past bij het werk dat ze doen. Bart
bijvoorbeeld heeft jarenlang in de zorg
gewerkt en heeft een eigen drukkerij, waardoor hij niet alleen thuis is in
het zorgwezen, maar ook de creatieve
en commerciële aspecten begrijpt
van een winkel die draait om zelfgemaakte producten.”
De winkel is financieel onafhankelijk van de zorgstichting en moet
dan ook haar eigen boontjes zien te
doppen. Riny: “Op die manier komt
het zorgbudget nooit in gevaar, want

dat staat los van de inkomsten van
de winkel. En aan de andere kant
zorgt het ook voor een professionele winkel waar de kwaliteit wordt
gewaarborgd. Er moeten immers
goede producten gemaakt worden die
verkoopbaar zijn.”
Op 25 en 26 augustus opent het
vernieuwde pand voor iedereen haar
deuren. De organisatie is daarnaast
nog op zoek naar oude foto’s van
de tuinbouwschool. Wie foto’s heeft
van het pand aan de Ruijsstraat in
Panningen, kan contact opnemen met
Bart Heesen via 06 11 06 08 67 of via
bart@lets-celebrate.nl

GEWIJZIGDE
OPENINGSTIJDEN
In week 30, 31 en 32 is onze
vestiging op Ruysstraat 71
in Helden gesloten.
De stomerij in Beringe is in die
weken wel open: op maandag t/m
donderdag van 07:00 - 12:00 uur.

www.vanhalstomerij.nl

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.

HALLO in Weert
Grubbenvorsterweg 18,
5973 NB Lottum

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

Het competitieteam van groen van tennisclub Tonido uit Baarlo speelde begin juni de laatste
competitiewedstrijd van het seizoen. Joris, Joris, Leco en Ralf wilden graag vanuit Weert een groet
brengen aan alle mensen van Peel en Maas na hun dikverdiende gelijkspel daar. De zomerstop is
voor de jongens aangebroken, maar vanaf september gaan ze weer fris van start.
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Beringse in de prijzen
bij opening Aldi Meijel
De vernieuwde vestiging van supermarkt Aldi aan Zonnedauw in
Meijel werd vrijdag 13 juli feestelijk geopend. De eerste 400 klanten
kregen vanwege de opening een kraskaart, waarmee ze prijzen konden
winnen. Mevrouw Theeuwen uit Beringe ging er met de hoofdprijs
vandoor.

Eerste grote Moennik uitgereikt
Voorzitter Henk Reinders van Heemkundevereniging Helden heeft vrijdag 13 juli de eerste editie
van historisch tijdschrift De Moennik uitgereikt op groot A4-formaat. Oud-hoofdredacteur Jacques
Rutten en oud-redactielid Herman Dorssers (foto) mochten het eerste, grote exemplaar van de
43e editie van het blad in ontvangst nemen. In De Moennik staan vooral verhalen, foto’s en
anekdotes over de zes kerkdorpen van de voormalig gemeente Helden: Panningen, Beringe, Egchel,
Grashoek, Koningslust en Helden. Per jaar komen drie edities uit. Door het grotere formaat van het
blad kunnen letters en foto’s groter worden afgedrukt. (Foto: Jos Keijmes)

Bevolkingsonderzoek
borstkanker Panningen
Bevolkingsonderzoek Zuid start op donderdag 26 juli in Panningen met het bevolkingsonderzoek naar borstkanker. Voor dit onderzoek worden alle vrouwen tussen de 50 en 75 jaar tweejaarlijks uitgenodigd, omdat bij
deze groep het risico op borstkanker het grootst is.
Door het onderzoek kan borstkanker vaker in een vroeg stadium
ontdekt worden, waardoor de kans
op genezing wordt vergroot, aldus
het onderzoekscentrum. Voor deze
ronde worden vrouwen uit
Panningen met de postcodes 5981,
5984, 5985, 5986, 5987 en 5988

uitgenodigd die zijn geboren in de
jaren 1943 tot en met 1968.
Het onderzoek bestaat uit het
maken van digitale röntgenfoto’s
van de borsten door speciaal
opgeleide radio-diagnostisch
laboranten. Het onderzoek is
gratis en binnen tien werkdagen

volgt een schriftelijke uitslag.
Het onderzoekscentrum staat
tot eind september 2018 op
het parkeerterrein aan het
Wilhelminaplein, tegenover het
gemeentehuis in Panningen.
Kijk voor meer informatie op
www.bevolkingsonderzoekzuid.nl

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

Een Pannings circus
Leren jongleren, oefenen voor acrobaat en clown spelen. Kinderen konden het maandag 16 juli
allemaal leren tijdens het Kepèlla Cultura-evenement Cirque du Kepèl. De Markt in Panningen werd
die middag omgetoverd tot een klein circus, waar workshops werden gegeven in jongleren met
kegels en bordjes, op een bal lopen, clown spelen en konden kinderen én hun ouders genieten van
echte circusacts, zoals fietsen op een éénwieler. Daarnaast was er een springkussen voor extra speelplezier en konden kinderen zich laten schminken.

De officiële openingshandeling
werd gedaan met het doorknippen
van een lintje door filiaalleider
Charles Rubens en vaste klant Mart
Vestjens. De eerste 400 klanten
kregen een kraskaart, waarmee ze
diverse prijzen konden winnen, zoals
versgebakken broodjes, een note-

book en de hoofdprijs van 250 euro.
Die prijs werd door de Beringse
mevrouw Theeuwen gewonnen.
Daarnaast stond er een foodtruck
voor de deur van de supermarkt,
waar diverse verse hapjes konden
worden geproefd die met producten
uit de winkel waren gemaakt.
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Op 12 juli is euverleje ôze vrundj

Rust zacht

Dré Joosten

Jan Timmermans

Dré ging veurop as ut ging um plezeer make. Unne mop, net op
‘t rendje of iets d’r euver haaj hae lichtig klaor. Aug met zien
goude hendjes haed hae hiël vuûl gemaakt veur de optog
of ôos optraejes biej Eg Kessels. Den waas niks um te vuûl,
en genoot hae met volle teuge.

Bedankt voor je jarenlange inzet voor VV Kessel
We wensen de familie veel sterkte met dit verlies.
Bestuur en leden VV Kessel

Dré weej zulle dich hiël erg gaon misse!
Jet, kinjer en kleinkinjer, weej zulle d’r veur ug zien.
Dankbetuiging

Vriendenclub “De Aoj Jeugd”
Funs, Mia, Jan, Bep, Sjaak, Mariet, Wim,
Gusta, Thei, Gertje, Jan, Hannie, Ger en Els

Voor uw blijken van belangstelling en medeleven
die wij van u mochten ontvangen na het overlijden van

An van Wijlick-Hanssen

Diep ontroerd door de vele kaarten, bloemen en blijken van
medeleven. Ze waren en zijn voor ons een grote steun. Een mooier
afscheid hadden we ons niet kunnen wensen bij het overlijden van

zeggen wij u hartelijk dank.
Jac, kinderen en kleinkinderen

Jac Ghielen
Wij danken u hiervoor hartelijk!

Voor groenteplanten, o.a. winterprei,
aardbeienplanten, klein fruit en
fruitbomen naar Thijs Huys, Langstraat
64 Horst-Hegelsom, tel. 077 398 35 52.

Thea Ghielen-Naus
Geert, Monique en Jack, Silfran en Ria
Guus, Pien, Michael, Anthonie, Stephan en Brianne

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.
Gebruikte kantoormeubelen.
Kasten, stoelen, bureaus, stelling
enz. Obelisk Rozenobel 12 Beringe.
Vrij 9.00- 17.00 en za 9.00 - 16.00 uur
of na tel. afspraak 06 14 04 02 72.

T.k. jonge leghennen
Div. kleuren, alleen op afspraak.
Pubben, Ninnesweg 111, Panningen
tel. 077 307 17 76.
Wij zijn op zoek naar chauffeurs
(65+) of zzp’ers in de omgeving van
Meijel, in het bezit van rijbewijs B(E).
Geïnteresseerd? Mail dan naar
info@red-express.nl of bel naar
Guido Roy 06 48 88 08 86.

HAN-MARK
ARENDSE
w w w. b o b n o t e n . n l

Schoonmaakhulp gevraagd.
Schoonmaakhulp in appartement
De Parel gevraagd, 3 uurtjes per
14 dagen. Tel. 06 29 01 52 61.
Healing Creme - huidverzorgende
creme, bij brand- en schaafwonden,
insectenbeten, jeukstillend. Info
www.praktijkgerhegger.nl. Ook
verkrijgbaar bij natuurwinkels in Horst.

regio Peel en Maas

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

Diane voor diverse massages.
Ik geef u heerlijke massages en ben
ook heel lief voor heren op leeftijd!
xxx Diane 06 16 67 03 81.
Yoga... iedereen is welkom!
Bij Bloeinest, Ruijsstraat. 65a Helden
(van Heijst). Reserveer eenvoudig
online op www.lekkerlaeve.nl
Pruimen. Fruitbedrijf J. v. Horen
Kanaalstraat 56 Beringe.
Computerproblemen?
Uw pc veilig en als nieuw:
herinstallatie € 165,- all-in.
Karel Heines Baarlo. Verdere info &
tips: karelheines.nl. 06 50 96 29 15.
Te koop eigen teelt nieuwe
aardappelen Frieslander, slasoorten,
prei, knolvenkel, tuinbonen, koolrabi,
gele en groene wasboontjes,
geschrapte krieltjes. Vers en niet duur.
Kwekerij Brummans Vosberg 16a
Panningen.

Zoete kersen en morellen plukken.
Zelfpluk kersen € 2,-/kg; morellen
€ 1,-/kg. Van Lankveld Tienraijseweg 2
Meerlo, 06 53 13 01 32.

Uitvaartverzorging

U I T VA A R T Z O R G

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

Pedicure aan huis. Bel voor informatie
of een afspraak Petra Vossen
077 462 22 04.

Uw bestaande tafel als nieuw.
Schuren/lakken, halen/brengen of
een nieuwe. Elke maat mogelijk. Div.
houtsoorten. Ook schuren van stoelen/
veranderen van kasten. Jan Derikx,
Hoek 10, Meijel. Tel. 077 466 22 83 of
06 10 95 42 20.

077-3874141
info@vanderlaan-uitvaart.nl

www.vanderlaan-uitvaart.nl

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

Aandacht,
rust, tijd én....
betaalbaarheid
Kitty en Twan: 077-3512798

uitvaartverzorgingtwanschreurs.nl

Fien Bos
Uitvaartzorg

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

www.fienbosuitvaartzorg.nl

Zorgzaam & betrokken

tel. 077-3078642
Panningen
www.janssenuitvaart.nl

PUZZEL

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en
kolommen en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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HALLO in Holland
Peter Beeks uit Kessel was een paar weken geleden met zijn dochter Kim, schoondochter Sietske en
kleindochters Mirthe en Aimee op rondreis door Noord-Amerika. Ze bezochten samen onder andere
Ontario, Pennsylvania, Ohio, Illinois, Indiana, Michigan en Wisconsin. Ook Peter en zijn dames wilden
graag met HALLO Peel en Maas op de foto om in HALLO te komen. Ze maakten samen een regenachtige
foto in familiepark Dutch Village in Michigan bij de plaats Holland.
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Huur- en koopwoningen

Eerste schetsen Piushof
Panningen gepresenteerd
Woningcorporatie Wonen Limburg en gemeente Peel en Maas hebben woensdag 11 juli de eerste,
voorlopige plannen gepresenteerd voor een nieuw te bouwen woonwijk op Piushof in Panningen. Beide partijen
kozen voor een plan met 64 woningen, waarvan 46 levensloopbestendige huurwoningen en 16 twee-onder-eenkapwoningen.
In 2016 werd bekendgemaakt
dat de 72 huurwoningen op Piushof
in Panningen werden gesloopt.
De huizen waren verouderd en eigenaar Wonen Limburg wilde er vanaf.
Voor de voormalige bewoners werd
een nieuw onderkomen gezocht en in
in het najaar wil de woningcorporatie
beginnen met slopen, zodat daarna
de bouw van start kan gaan. “Zeker is
dat we energieneutrale woningen
willen gaan realiseren”, aldus Wonen
Limburg. “Zonder gas en met zonnepanelen. Ook willen we veel groen
terugbrengen in het hofje, zodat het
aansluit op sportpark Pius Park.
Maar hoe dat er uit gaat zien, gaan we
de komende maanden met de
gemeente en omwonenden uitzoeken.”
Volgens de huidige, voorlopige
plannen komen er na de sloop 64
woningen op Piushof te staan. In
totaal gaat het om 46 huurwoningen
die levensloopbestendig zijn ingericht
en daarmee geschikt zijn voor ouderen, starters en gezinnen. Daarnaast
willen gemeente en de woningcorporatie 16 twee-onder-een-kapwoningen realiseren, waarvan er mogelijk
een aantal in de vrije huursector of
als koopwoning worden aangeboden. Omdat Wonen Limburg voor de
72 oude huurwoningen die gesloopt
worden, ook weer 72 huurwoningen
terug wil, gaat de corporatie extra
huurwoningen op een andere plek
De eerste schets van het nieuwe Piushof
creëren. Op welke plek, is echter nog
(Impressie: Buro Stub via gemeente Peel en Maas)
niet bekend.
De woningen die straks moeBegin september organiseren
Volgens de woningcorporatie komen
ten verrijzen, worden gemaakt voor
Wonen Limburg en gemeente Peel
op Piushof zowel huurhuizen met een
alle beurzen, aldus Wonen Limburg.
en Maas een informatieavond voor
maximale huurprijs van 710,68 euro
“We willen een gemixte woonwijk
huurders en toekomstig huurders,
voor mensen die huursubsidie ontcreëren waar zowel starters en jonge
om te inventariseren hoeveel menvangen, als huizen met een huurprijs
gezinnen als ouderen gaan wonen.
sen geïnteresseerd zijn in een woning
boven dat bedrag. Daarnaast wordt
Formaat A2
Op die manier kunnen
ze
ook
voor
op Piushof. In oktober wordt
het plan
onderzocht
of
er
naast
de
tweekapSchaal 1:1000
Piushof Panningen
11 juli 2018
elkaar iets betekenen, zodat ze er voor pers ook koopkavels kunnen worden
waarschijnlijk aan de gemeenteraad
Verkavelingsplan
STUB
de langere termijn kunnen wonen.”
voorgelegd.
aangeboden.

Herinrichting al jaren op planning

Verkeersplan Meijel eind
2018 klaar
Gemeente Peel en Maas wil eind 2018 een verkeersplan voor de herinrichting van de Kerkstraat en
Jan Truijenstraat in Meijel aan kunnen bieden aan de gemeenteraad. Dat laat de gemeente weten naar aanleiding van vragen van VVD Peel en Maas over waarom het al zo lang stil is bij de gemeente over de plannen.
De herinrichting van de Kerkstraat
in Meijel staat al jaren op de planning.
Dit plan is al enkele keren een jaar
uitgesteld door het College van B&W.
De afgelopen twee jaar is het plan
door de raad afgekeurd, omdat er
onvoldoende onderbouwing was voor
het nut, de noodzaak en de voorgestelde werkzaamheden van de
herinrichting.
Ook de Jan Truijenstraat in
Meijel zou dit jaar moeten worden

heringericht. Eind 2017 riep de
gemeenteraad het college op om met
twee uitgewerkte plannen te komen
hiervoor. VVD Peel en Maas vindt
echter dat er niet genoeg schot in de
zaak zit en vroeg het college begin
juni waarom zij al zo lang niets meer
gehoord heeft over de plannen.
Het college laat nu weten
druk bezig te zijn met het
inventariseren van de wegen en de
verkeersonveilige situaties in Peel

en Maas. Zowel de plannen als de
inventarisatie wil zij uiterlijk aan het
einde van dit jaar voorleggen aan de
gemeenteraad.
Het plan dat Dorpsoverleg Meijel
opstelde, waarin onder andere staat
dat beide straten 2 meter smaller
gemaakt moeten worden om de
snelheid van auto’s te verlagen,
gaat de gemeente meenemen in
de uitwerking van het uiteindelijke
verkeersplan.
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15 VRAGEN

aan
Nina Verkoulen

Sporten
Sinds kort heb ik een
abonnement bij een sportschool. Ik ben erg blij dat ik er
een heb genomen, want het
komt met veel voordelen.

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Nina Verkoulen
12 jaar
Baarlo
De Omnibus

Waar zou je voor wensen als je maar
1 wens had, maar je wist dat die
zou uitkomen?
Ik zou dan willen dat ik een eigen grote
manege op zou kunnen richten en daar
goede paarden kunnen rijden en trainen. Ik zou het dan een leuke werkplaats maken voor anderen en ervoor
zorgen dat de paarden, maar ook alle
andere mensen zoals klanten en personeel, het naar hun zin hebben.
Als er een vak op school was, dat je
niet meer zou hoeven volgen, welke
zou dat dan zijn?
Rekenen, omdat ik dat gewoon het
saaiste vak van school vind. Daar moet
je telkens naar de instructies luisteren en bij anderen vakken is dat veel
minder.
Houd je van achtbanen?
Jazeker. Ik vind achtbanen superleuk,

vooral omdat ze zo hard gaan. Dat is
het allerleukste eraan.
Waarom zou je de wereld wel/niet
rond willen reizen?
Op het moment zou ik de wereld niet
rond willen reizen. Ik heb nog heel
veel te doen en te leren in de aankomende jaren en ik zou veel liever mijn
tijd willen doorbrengen met vriendinnen. Nu ga ik liever een keertje op
vakantie naar een land als Spanje,
maar wie weet wil ik later wel de
wereld rondreizen.
Wat is je favoriete dag van de
week?
Zaterdag, omdat ik dan lekker weekend heb en die dag ook op wedstrijd
ga. Dat vind ik altijd superleuk om
te doen. Maar meestal logeer ik op
zaterdag ook met mijn vriendinnen bij
iemand thuis.
Wat doe je het liefst met je
vrienden/vriendinnen?
Lekker zwemmen. Als we samen naar
het zwembad gaan, is het altijd superleuk. Vooral nu het zomer is wordt het

Doe mee!
Ken jij (of ben jij) iemand uit Peel en Maas tussen de 12 en 18 jaar
die het leuk lijkt om vijftien vragen te beantwoorden én op de foto te
gaan voor HALLO Peel en Maas? Geef diegene dan op! Mail naam,
leeftijd en telefoonnummer naar redactie@hallopeelenmaas.nl

alleen maar fijner en leuker. Dan hebben we niet zo’n last van de warmte
en kunnen we iets leuks doen, zonder
de hele dag binnen te zitten.
Als je de kans had om ervoor te
kiezen nooit dood te gaan, zou je
die dan nemen?
Nee, die kans zou ik niet nemen en
om verschillende redenen. Ten eerste,
stel dat je ernstig ziek wordt. Je voelt
dan wel pijn, maar je weet al dat je
niet uit je lijden verlost zult worden.
Ten tweede lijkt het me verschrikkelijk
om al je vrienden en familie dood te
moeten zien gaan, omdat jij zelf niet
dood gaat.
Kun je makkelijk beslissingen
maken?
Meestal gaat dat wel. Ik staar bijvoorbeeld niet een halfuur naar een ijskaart om mijn keuze te maken.
Wie is/zijn je favoriete bekende(n)?
Sanne Thijssen, omdat ze supergoed
is in paardrijden. Ik zou het liefst net
zo goed willen worden als zij. Ik ga
ook elk jaar naar Jumping Indoor
Maastricht en daar zijn allemaal
bekende ruiters en amazones. Daar zie
ik dus ook veel bekenden.
Wat is je favoriete plek op de
wereld?
Nu weet ik het nog niet zeker, maar ik
denk dat mijn favoriete plek bij mijn
opa en oma thuis is. Wij gaan verhuizen naar mijn opa en oma, dus dan
weet ik zeker dat daar mijn favoriete

plek is. Daar heb ik dan bijna alles wat
ik wil, zoals bijvoorbeeld een nieuwe
stal.
Heb je een ongewone angst
voor iets?
Ik heb geen ongewone angst. Wel ben
ik enorm bang voor ratten, maar ik zal
zeker niet de enige zijn die wegrent
als ze er een zou zien.
Waar sta je om bekend bij
vrienden/familie?
Ze vinden me een vrolijk en sportief
meisje, die van dieren en buiten
spelen houdt.
Welk televisieprogramma zou je
nooit willen kijken?
Ik vind Opsporing Verzocht echt een
saai programma. Dat weet ik, want
mijn ouders kijken er vaker naar.
Dan gaan mijn broertje en ik meestal
een spelletje doen.
Wat zou je in de toekomst doen als
tijd en geld geen problemen waren?
Als geld geen probleem zou zijn, zou
ik een manege bouwen. Daar zou ik
dan veel paarden in zetten die ik dan
kan trainen en waarmee ik wedstrijden kan rijden. Het maken en verder
opbouwen van een eigen manege is
echt een grote droom voor mij.
Als je voor een dag iemand anders
zou mogen zijn, wie zou je dan
willen zijn?
Een bekende ruiter, omdat ik dan
allemaal handtekeningen kan uitdelen. Dat lijkt me gewoon supercool.

Ongeveer een maand geleden eindigden mijn hockeytrainingen. Aangezien ik
hockeykeeper ben, zijn de
trainingen en wedstrijden nooit
echt heel intensief geweest voor
mij. Ik was dus wel de tijd kwijt
aan het sporten, maar het
resultaat was er niet. Ik had het
er met een van mijn vriendinnen over en toen hebben we
samen besloten om naar de
sportschool te gaan. Een week
later hadden we een abonnement afgesloten en sindsdien
ben ik er elke week een aantal
keer naartoe gegaan. Ik ben erg
blij dat ik het doe, want ik zie na
een maand al resultaat, waardoor ik me natuurlijk ook veel
beter voel over mezelf.
Daarnaast heb ik, om de een of
andere reden, sinds ik ben gaan
sporten minder zin in koekjes en
snoepjes. Ik weet zelf niet
waarom, maar het kan natuurlijk nooit slecht zijn om wat
minder te snoepen. Ook voel je
je direct na het sporten natuurlijk heel goed en blij. Het komt
erop neer dat ik het zeer fijn
vind om een paar keer in de
week ongeveer een uur in de
sportschool door te brengen.
Ik kan er mijn hoofd leegmaken
en relaxen, ook al zou je misschien niet denken dat je van
sporten relaxter wordt. Het
resultaat is dus dat ik me veel
beter over mezelf voel, omdat
ikzelf het verschil tussen sportschool en geen sportschool
duidelijk zie. Ook voel ik me
doorgaans gezonder en blijer.
In de vakantie is sporten natuurlijk ook een goede manier om je
tijd door te brengen als je een
dag vrij hebt van werk of je je
verveelt. Ik raad het zeker aan
om te gaan sporten!
Renée
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Bespreking Poll week 27

Ik ben met warm weer zuiniger met drinkwater
Het is warm buiten en dat gaat nog wel even duren waarschijnlijk.
Twee weken geleden vroeg HALLO Peel en Maas haar lezers of ze met dit
warme weer zuiniger zijn met drinkwater. De meningen bleken nogal verdeeld.
In totaal zegt een kleine meerderheid (54 procent) inderdaad zuiniger om te
gaan met drinkwater. Dat is ook wat Waterleidingsmaatschappij WML mensen
vraagt. Zij stelt dat het het beste is om watergebruik tijdens hete dagen zoveel
mogelijk over de dag te verspreiden. De meeste stemmers vinden dit maar
een kleine moeite. “Niet meer dan normaal”, vindt Jos Janssen uit Maasbree.
“Het ergste om te zien vind ik dat voortuintjes gesproeid worden met dit weer.
Al dan niet uit een aangelegde put. Dat doet niet ter zake wanneer het water
op straat terecht komt en voor de helft in de riolering verdwijnt richting afvoer

en riolering. Dat water gaat allemaal verloren.” Ook ergert Janssen zich aan
boeren die niet opletten hoe hun sproeiers staan afgesteld. “Fietsers worden
drijfnat of moeten wachten tot de laatste straal water voorbij is en het water
gaat verloren.” Joep Hermans uit Helden vindt kostbaar omgaan met water een
goede zaak. “Maar als de burgers zuinig aan moeten doen met het water, dan
verwacht ik ook verantwoordelijkheid van het waterschap en de leden van de
LLTB. Er wordt in het buitengebied veel te veel water onttrokken.” De andere
helft van de stemmers geeft aan niet zuiniger te doen met water of ze staan
er niet zo bij stil. Het zal allemaal wel meevallen, denken zij misschien.
We hebben toch genoeg water in Nederland? Het zal heus niet in één keer op
zijn.

Bedrijven horen maatregelen
te nemen bij een hittegolf
eens/oneens > www.hallopeelenmaas.nl
Zoals de weersvoorspellingen er op dit moment uit zien, lijkt het er op dat
we een hittegolf tegemoet gaan. Sommige metingen voorspellen zelfs dat
het volgende week 40 tot 42 graden kan worden, ook al is de kans daarop erg
klein. Dat neemt niet weg dat we zeer binnenkort te maken krijgen met vijf
zomerse dagen waarbij de temperatuur boven de 25 graden uitkomt. Als het
dan drie van die vijf dagen warmer is dan 30 graden, spreekt het KNMI zelfs
van een hittegolf. Het mag dan zomervakantie zijn, er zijn altijd mensen die
moeten werken. Voor hen die tijdens een hittegolf binnen werken op een
plek zonder airco of in de buitenlucht is werken een straf. Denk bijvoorbeeld
aan de mensen die de hele dag in een kas werken, of bouwvakkers die boven
op een huis in de volle zon werken. Werk moet draaglijk blijven. Boven een

bepaalde temperatuur is het eigenlijk onverantwoord om mensen te laten
werken. Bedrijven zouden daarom ook hier maatregelen moeten nemen
door een tropenrooster in te stellen, airco aan te schaffen of hun werknemers
vrij te geven, zeker aangezien we in de toekomst vaker hittegolven
mogen verwachten. Maar wie betaalt deze aanpassingen en maatregelen?
De werknemer of de werkgever? Er zal toch gewerkt moeten worden.
Veel bedrijven kunnen hun werknemers geen extra dag missen. Ook een
maatregel als een tropenrooster kan bij bepaalde bedrijven voor problemen
zorgen. Sommige bedrijven zitten aan hun tijden vast. Neem bijvoorbeeld het
openbaar vervoer. Daar is het moeilijk om op andere tijden het werk te doen.
Bedrijven horen maatregelen te nemen bij een hittegolf. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 28) > Winkelstraten moeten mindervalidenvriendelijker worden ingericht > eens 71% oneens 29%

TOTALE MAGAZIJN
LEEGVERKOOP
ELK 2E
ARTIKEL 1 EURO
TENZIJ ANDERS AANGEGEVEN.
KORTINGEN TOT 70%
Graag tot ziens bij:

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

500 m2 winkelplezier • GRATIS parkeren voor de deur

De werkgever voor bouw
en technisch personeel
Energiestraat 2c • 5961 PT Horst • Tel. 077 398 00 66
info@werk-plek.nl • www.werk-plek.nl

De ingezonden brieven, die worden gepubliceerd in alle media-uitingen van HALLO, bevatten maximaal 350 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

Gebruik het Wilhelminapark
Afgelopen zondag was de PM Zomersessie in het Wilhelminapark.
Wat een geweldig initiatief. De weergoden waren ons gunstig gezind,
er was goeie muziek, genietende mensen, leuk vertier voor de kinderen
en geen gebrek aan spijs en drank. Het was een dag met een gouden
randje. Wat willen we dan nog meer? Nou, we willen nog veel meer,
want de zomersessie is helaas de enige activiteit in het hele jaar die in
het park plaatsvindt. Hoe kan dat?
In de afgelopen tijd is er veel
gediscussieerd over ons park en
hebben er diverse plannen op tafel
gelegen. Het één nog duurder
en ingewikkelder dan het ander.
Terwijl de oplossing zo eenvou-

dig is. Voeg er een aantal bankjes
en prullenbakken aan toe, een kiosk
om muziek te kunnen maken (en dat
hoeft heus niet altijd even hard te
gaan), een leuk prieeltje, nog wat
bloemenbakken en klaar is Kees.

Hoe moeilijk kan het zijn om een
park op te pimpen zodat het uitnodigt om er daadwerkelijk gebruik
van te maken? Een park vormt de
groene longen van een druk centrum
en geeft letterlijk en figuurlijk lucht.
Bovendien behoort het verschillende
recreatieve functies te vervullen, zoals
spel, sport, studie, ligweide, festivalterrein, rust, energie tanken, lekker
je lunch gebruiken, frühshoppen op
zondagmorgen met een optreden
van een fanfare, harmonie of blaaskapel. Haal dan de oude van dagen

uit de Groenling zodat die ook mee
kunnen genieten. Dat is waar een
park voor bedoeld is: mensen bij
elkaar brengen en samen genieten.
Een park is een onmisbare aanvulling op de bebouwing en behoort
geen verlaten, grote voortuin te
zijn van de omliggende woningen.
Kom op gemeente, zet hier eens de
schouders onder en geef ons mooie
Wilhelminapark de oppepper die het
verdient.
Christel Jacobs,
Panningen

Renée
rept
Vleesetende
moddergooiers
Er worden verhitte discussies
gevoerd in de wereld. Het is
soms moeilijk er een gesprek
over te beginnen met anderen,
omdat vaak meteen een gevoelige snaar wordt geraakt. Het
vluchtelingendebat, de zwartepietendiscussie, de vegetarisme-kwestie en het
duurzaamheidsdebat zijn
onderwerpen die mij, net als
veel anderen, niet onbewogen
laten.
Het is jammer dat er door de
gevoeligheid van deze onderwerpen maar moeilijk een substantieel gesprek over kan
plaatsvinden, waarbij er ruimte is
voor elkaars mening, emoties en
argumenten en waarbij mensen
uiteindelijk meer begrip krijgen
voor elkaars standpunt. Als je bij
een discussie je eigen standpunt
en emoties niet tijdelijk kan
loslaten, wordt een discussie
namelijk algauw een conflict en
verzandt het gesprek in moddergooien en bekvechten.
Niemand heeft de waarheid in
pacht en in mijn ogen siert het
mensen dan ook als ze zich
bescheiden opstellen in een
discussie. Al heb je nog zo’n sterke
mening, je weet nooit zeker of je
gelijk hebt. Meningsverschillen
zijn er nu eenmaal, net zoveel als
dat er mensen zijn, maar je kunt
er wel bewust voor kiezen hoe je
daarmee omgaat en hoe je je
opstelt tijdens een discussie.
Al erger ik me aan de irritatie
over de Week Zonder Vlees, wil ik
multinationals die de aarde
uithollen op zoek naar olie het
liefst met de grond gelijkmaken
en word ik woedend over het
falen van Europese landen om
vluchtelingen daadwerkelijk te
helpen. Het gaat er niet om wat ik
ervan vind of wat jij ervan vindt.
Het gaat erom dat we er samen
uitkomen, elkaars argumenten
echt overwegen en nog samen
door een deur kunnen als we het
niet eens zijn. Dan komen we
ergens. Dan blijken de argumenten van de ander misschien niet
eens zo onredelijk en komen we
wellicht nader tot elkaar dan we
van tevoren hadden gedacht.
Renée
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7 DAGEN PER WEEK

GEOPEND!
Klopboormachineset
'HP457DWEX9'
•
•
•
•

2 x 18 volt lithium-accu's
1,3 Ah
incl. lader en 70-delige
accessoiresset
in een aluminium koffer
26045113

130,-

CTA 110 poedertegellijm
• zak à 25 kg
25451814

Per zak

LED Plafoniere met sterrenhemel effect
• 12 watt
• 1200 lumen
• 4000 kelvin
• diameter 29 cm
• hoogte 9,5 cm
• ip20

25,

80

25411207

14,

95

Per pallet à 40 zakken
€ 24,51 per zak

Aanhanger
• afm. (lxbxh) 292 x 158 x 83 cm
• binnenmaten (lxbxh)
201 x 117 x 30 cm
• max. laadgewicht 627 kg
• gegalvaniseerd staal
20793414

Blokhut Nick

499,-

• afm. (lxbxh) 220 x 218 x 207 cm
• houtdikte 18 mm onbehandeld vurenhout
• geleverd inclusief dakleer
26047401

425,-
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L.J. Costerstraat 7

VENLO
www.BauhausVenlo.nl

Multimaster 'FMM 350 QSL' Bauhaus-editie 2018
• 350 watt
• QuickIN-snelspansysteem
• elektronische toerentalregeling
• incl. 8-delige accessoiresset
• incl. 47-delige slijpset
26000158

Classic slangenwagen
'60 TS compleet'
•
•
•
•

met inklapbare,
vrijlopende handzwengel
met een 20 meter
Flex-slang (13 mm 1/2")
kraanaansluitstukken
classic tuinspuit en
kraanstukken

23634293

239,-

Vitalio Start
Set bestaat uit:
• hoofddouche Ø 160 mm
• draaibare douchearm 390 mm
• handdouche
• glij-element
• vitalioflex doucheslang 175 mm
• douchethermostaatkraan
• GRATIS Philips Aquatunes radio
26112734

40,-

259,Inbouwreservoir Duofix UP100
Hanglamp 'Telma Grille'
• E27 (lichtbron apart verkrijgbaar)
• Ø 37 cm
26022392

• met dual flush(3/6 liter)
• in hoogte verstelbaar
23551648

39,Palm Winterhard
• Chinese waaierpalm
• Potmaat Ø 40 cm
• Hoogte 220-240 cm
• Stamhoogte 60-70 cm
78772591

75,-

99,-
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Deelnemers liedjesavond gezocht

Nieuwe Maasbreese
carnavalsschlagers
In Maasbree vinden de voorbereidingen plaats voor de
carnavalsliedjesavond, die wordt gehouden op zaterdag 17 november
en voor de derde keer plaatsvindt. Iedereen die graag een eigen
carnavalsschlager wil maken en opnemen, kan zich nu opgeven bij de
Maasbreese carnavalsvereniging D’n Hab.

Nieuwe wedstrijdsponsor
Atletiek Helden
Verloskundigenpraktijk Janneke van Hal is vanaf 2019 de nieuwe wedstrijdsponsor van
atletiekvereniging Atletiek Helden. De vereniging uit Panningen organiseert elk jaar twee
hardloopwedstrijden, de Heldense Bossen Cross en de Guus Wokke Opticienloop.
De nieuwe naam van de nieuwe wedstrijd wordt nog bekendgemaakt door de club.

Leren van Nederlandse taal

Statushouders Kessel
op bezoek in Beesel

Na jaren van afwezigheid vond in
2016 weer voor het eerst een liedjesavond plaats in Maasbree. Na de
winst op het P&M Liedjesfestival in
2016, besloot het trio ZoëWieZoë om
deze liedjesavond samen met carnavalsvereniging D’n Hab weer nieuw
leven in te blazen. Na twee edities
met een stijgend aantal deelnemers
vindt dit jaar de derde editie plaats

van deze strijd om de beste carnavalsschlager.
Wie altijd al eens zijn eigen carnavalsschlager heeft willen maken
en zingen, kan dat nu doen onder
begeleiding van carnavalsvereniging
D’n Hab in Maasbree. Neem voor
meer informatie en voor opgave
contact op met de organisatie via
liedjesaovend@cvdenhab.nl

Bewegen in Baarlo
Ouderen die woonachtig zijn in Baarlo en fit willen worden en
blijven, kunnen bij KBO Baarlo terecht voor diverse sportieve activiteiten onder de noemer Meer Bewegen Voor Ouderen.
Alle 55-plussers kunnen bij de KBO
terecht. Er is gym voor dames op
dinsdagmorgen in KBO-centrum
‘t Paedje en op woensdagmorgen in
de sporthal. De heren kunnen op
dinsdagmiddag in de Baarlose sporthal
gymmen. Daarnaast is er in ‘t Paedje

op donderdag- en vrijdagochtend yoga
en tai chi op maandagavond en
donderdagmorgen in De Weem in
Baarlo. Neem voor meer informatie
contact op met KBO-voorzitter
Tiny Vennix via 06 22 49 31 52 of
via titoba@ziggo.nl

Statushouders uit Kessel en Kessel-Eik vertrokken zondag 8 juli met vrijwilligers van de werkgroep statushouders en het taalcafé van de bibliotheek op een uitstapje naar Beesel.

Barbecue voor deelnemers

Eetpunt Kessel-Eik
viert jubileum
Het Eetpunt Kessel-Eik werd 12,5 jaar geleden opgestart door en met
een groep vrijwilligers. Inmiddels maken wekelijks bijna dertig mensen
gebruik van deze mogelijkheid om samen een warme maaltijd te eten.
Het eetpunt viert woensdag 8 augustus het jubileum met een bustochtje.
“De meeste statushouders waren
slechts een enkele keer met het veerpont overgestoken”, aldus Annemiek
Vullings van het taalcafé, dat het uitstapje organiseerde. “Ze vonden het
leuk om over de zonovergoten Maas
te varen.”
In Beesel aangekomen ging de
groep eerst een kopje koffie drinken
en een stukje Limburgse vlaai eten.
Annemiek: “Daarna kregen we een

heuse dorpstour van de gids Frans
Geerlings door het ‘drakendorp’ en
hebben we veel geleerd over Beesel,
over draaksteken en over hoe mensen van adel en mensen met geld hier
vroeger leefden.”
Bij het taalcafé in de bibliotheek Kessel kan iedereen die de
Nederlandse taal nog niet machtig is
terecht om te leren lezen en schrijven
in het Nederlands. Diverse vrijwilligers

zetten zich in om de arbeidsmigranten
en statushouders die naar het taalcafé
komen, te helpen bij het verbeteren
van hun Nederlands. Af en toe maakt
de groep uitstapjes om op een ontspannen manier kennis te maken met
andere culturen en meer van en over
de taal te leren door gesprekjes te
voeren. Het taalcafé is elke donderdag
van 18.30 tot 20.00 uur geopend in de
bibliotheek Kessel.

In het Kessel-Eikse gemeenschapshuis vindt het eetpunt op elke woensdag plaats. Daar is een eigen
kookgelegenheid waar de maaltijden
bereid worden door vrijwilligers.
“In totaal zetten acht vrijwilligers zich in
hiervoor, zonder enige vorm van
sponsoring of subsidie”, aldus de
organisatie van het eetpunt. “En wie
niet zelf naar het eetpunt kan komen,
kan opgehaald worden door de vrijwil-

ligersbus voor een kleine vergoeding.”
Het 12,5-jarig bestaan wordt
woensdag 8 augustus gevierd met een
speciale Eetpunt Kessel-Eik-editie voor
alle vrijwilligers van en wekelijkse
deelnemers aan het eetpunt. Ze gaan
samen op een bustocht naar Venlo,
waar wordt gebarbecued en live muziek
is. De bus vertrekt om 11.00 uur vanaf
de brandweerkazerne in Kessel en komt
om 16.00 uur weer terug in Kessel.
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Basisregistratie Personen

Besluit ambtshalve opnemen
adresgegevens in de
Het college van Peel en Maas heeft besloten om de bijhouding van de persoonslijsten van
onderstaande personen op te schorten omdat uit een ingesteld onderzoek geen uitsluitsel
is verkregen over de huidige verblijfplaats.
Naam
Buckinx
Harst
Harst
Harst
Hauser
Jujka
Rutten
Verstricht
Verweij
Zujevs

Voorletters
J.G.A.H.
J.H
M.M.C.
R.G.M.
D.T.P.
M.J.
B.
K.P.M.
A.J.
I.

Geb.datum
19-09-1956
20-02-1965
19-06-2000
27-06-2001
20-06-1993
04-07-1995
06-09-1973
06-10-1989
09-08-1980
22-04-1992

Voorletters
M.
K.W.
K.R.

Aangepaste dienstverlening
De balies Burgerzaken, Werk en Inkomen, Zorg en Ondersteuning zijn op vrijdag 20
en 27 juli en 3, 10 en 17 augustus 2018 tot 13.00 uur geopend.
Balies Burgerzaken
• Spoedaanvragen voor persoonsdocumenten (paspoort, ID-kaart en rijbewijs), verklaringen
en uittreksels en aangifte van geboorte of overlijden zijn mogelijk tot 13.00 uur.
• Aangevraagde persoonsdocumenten (paspoort, ID-kaart en rijbewijs) kunt u afhalen
tot 17.00 uur.
Bibliotheek
De bibliotheek is normaal geopend van 08.30 uur tot 17.00 uur.
Let op! Beperkte dienstverlening donderdag 16 augustus
Donderdag 16 augustus zijn de Balies Burgerzaken vanaf 13.00 uur gesloten. Het is dan
niet mogelijk om persoonsdocumenten (paspoort, ID-kaart en rijbewijs), verklaringen en
uittreksels aan te vragen of af te halen of aangifte van geboorte of overlijden te doen.

WhatsApp

Besluit ambtshalve uitschrijving naar ‘land’ in de Basisregistratie (BRP)
Naam
Abou Neweir
Sikora
Wieczorek

Juli en augustus 2018

Geb.datum
19-01-1986
22-11-1997
14-09-1993

Gemakkelijk en snel! App naar 06 12 36 09 04.
Wij antwoorden tijdens de uren waarop wij
telefonisch bereikbaar zijn.
Gebruik WhatsApp niet voor privacygevoelige informatie.
U kunt via dit nummer niet bellen of een SMS versturen.

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

Gevonden en verloren
voorwerpen Peel en Maas
Heeft u een voorwerp in Peel en Maas gevonden waarvan u niet
weet wie de eigenaar is?

Woensdag 25 juli om
17.50 uur live vanaf
de Peelfontein op
het Raadhuisplein
in Meijel.

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

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

info@peelenmaas.nl
06 - 12 36 09 04

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 (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

Omwonenden Wilhelminapark terecht boos
De burgemeesterswoning wordt gesloopt en het Wilhelminapark
wordt opgeknapt. PvdA/GroenLinks heeft tegen deze plannen
gestemd. Wij vinden dat het een veel te dure parkeerplaats voor auto’s
wordt. De meerderheid is echter voor en daar leggen wij ons bij neer.
Maar op één punt wringt het: omwonenden voelen zich belazerd.
De bouwkavel neemt een
hele hap van het oorspronkelijke
park weg. De plannen voor die
bouw-kavel dateren al uit 1993.
Toen hebben omwonenden bezwaar
gemaakt. Ze hebben gelijk gekre-

gen van de Raad van State. Het
besluit inzake de bouwkavel is vernietigd en is daarmee uit het toenmalige bestemmingsplan geschrapt.
Op papier is die bouwkavel kennelijk
blijven bestaan en bij de wijziging

van het bestemmingsplan in 2013
gewoon overgenomen. Niemand
heeft daar acht op geslagen. Ook de
gemeente niet, want die had in dat
geval de omwonenden moeten verwittigen, gezien de eerdere uitspraak
van de Raad van State. Dat hoort
bij open en betrouwbaar bestuur.
Nu komt die bouwkavel goed van
pas. De opbrengst was nodig om de
raad ‘ja’ te laten zeggen tegen het
veel te dure (auto)park. De bewo-

ners hebben protest aangetekend.
Ze beroepen zich op de uitspraak van
de Raad van State. De gemeente zegt
‘Jammer, maar het bestemmingsplan
van 2013 is onherroepelijk en daar is
geen bezwaar meer tegen mogelijk.
Dat had je in 2013 moeten doen en
toen had je beter moeten opletten.’
De bewoners voelen zich vernacheld.
In hun ogen is dit een goed voorbeeld
van een onbetrouwbare overheid. Dat
gevoel begrijpen wij. De gemeente

heeft juridisch gesproken een recht
verkregen, maar in de ogen van de
bewoners is dit een onrechtmatig
verkregen recht. Daarom vinden wij
dat de raad moet besluiten om van
dit ‘niet netjes verworven recht’
geen gebruik te maken. Het autopark kan best wat soberder worden
uitgevoerd.
Raf Janssen en Frits Berben,
fractie PvdA/GroenLinks
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Diverse eerste plaatsen behaald

Egchelse ruiter geselecteerd voor talententeam
Door: paardensportvereniging De Cavaliers
De Egchelse ruiter Nikki Hanssen van PSV De Cavaliers uit Panningen is één van de Limburgse ruiters die
geselecteerd zijn voor het Eventing Talent Experience Team. Hanssen mag nu deelnemen aan vijf centrale trainingen en krijgt individuele begeleiding. Daarnaast wisten enkele leden van De Cavaliers eerste plaatsen te
behalen op dressuurwedstrijden.

Enkelspan paard

Meijels duo
districtskampioen
mennen
Door: Henk Ulen, menclub Op d’n Bok
Peter en Annelies Zeegers van menclub Op D’n Bok uit Meijel deden
in het weekend van zaterdag 7 en zondag 8 juli mee aan de districtskampioenschappen SWM van het Mendistrict Zuid. Daar wisten ze de
eerste prijs van het kampioenschap mee naar huis te nemen.

De wedstrijden vonden in
Geldrop plaats. Peter Zeegers
was één van de deelnemers die
de strijd aanging in de klasse Z,
enkelspan paard, samen met zijn
vrouw en groom Annelies. De menwedstrijden waren onderverdeeld
in drie categorieën: marathon,

Nikki Hanssen (Foto: Agrafisch Marketing & Communicatie)
Sponsoren Bavaria 0.0 en nieuwe
partners Equestic en van Santvoort
Makelaars gaan samen met Tim Lips
jong talent in de leeftijd van 10 tot 17
jaar en 18 tot 25 jaar de kans geven
zich verder te ontwikkelen. De geselecteerde talenten mogen deelnemen aan vijf centrale trainingen en
krijgen individuele begeleiding door
de grote namen van de Bavaria 0.0
teamleden, geheel vergoed door de
sponsoren.
Voor jonge basissport ruiters is
het een kans om te leren van toppers

en zich verder te ontwikkelen voor
de toekomst. Ook is er de mogelijkheid om door te stromen naar het
Bavaria 0.0 Eventing Team. Nikki
krijgt ondersteuning met de pas net
vijfjarige D-pony Mutsaarts Pascha,
die ze zelf heeft opgeleid. Met haar
pony staat ze momenteel in de
Audax Media Eventing Pony Trophy
op een zesde plek na drie gereden
eventings tussen de al meer ervaren
L en M ruiters. Verder werden er in
het weekend van zaterdag 14 en zondag 15 juli verschillende overwinnin-

gen binnen gehaald door ruiters van
De Cavaliers Helden uit Panningen in
de dressuur. Helma Cox behaalde in
Someren-Heide twee keer een eerste
prijs met Emmerson in de klasse L2.
Anne Pouwels reed met Don Johnson
in Someren naar een eerste prijs in
de klasse ZZ-Licht. In Sevenum was
Passie voor Pony en Paard en hier
behaalde Julia Zelen een eerste prijs
met It’s Florencio’s Joy in de klasse
L1. Bij de Welsh Cup behaalde Isa
Snijkers twee keer een eerste prijs in
de klasse L1 met Quebec.

Kunstweekend
28 en 29 juli
Tijdens het Kunstweekend in
Kasteeltuinen Arcen gebruiken
tientallen kunstenaars de tuinen als
hun open atelier en inspiratiebron.

Kijk voor meer informatie & tickets op:

www.kasteeltuinen.nl

kegelparcours en hindernisparcours.
Na een spannende strijd mochten Peter en Annelies de beker
voor de eerste prijs in hun klasse
mee naar huis nemen en werden
ze daarmee Districtskampioen Zuid
Nederland.

Peel en Maas
op Vierdaagse
Bent u erbij tijdens de Nijmeegse Vierdaagse dit jaar als toeschouwer
of deelnemer? HALLO Peel en Maas is dan op zoek naar uw ervaringen en
foto’s voor een terugblik in het nieuwsblad van donderdag 26 juli.
Heeft u uw deelname op de
gevoelige plaat vastgelegd tijdens
de Nijmeegse Vierdaagse dit jaar?
Vierde u als deelnemer een
wandeljubileum of deed u juist voor
het eerst mee? Heeft u een leuk

verhaal over de Vierdaagse waar u
graag over vertelt? Laat het de
redactie van HALLO Peel en Maas
dan weten. Stuur een mailtje naar
redactie@hallopeelenmaas.nl of
bel 077 208 32 21.

TE KOOP PERCEEL
LANDBOUWGROND
ca. 15 ha

(Tevens optie tot aankoop aangrenzend bosperceel (ca. 9 ha)

Gelegen aan Bovensbos te Helden.
Prijs op aanvraag.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen
met de heer J. Pijnenburg.

Spoorweg 4, 5963 NJ Horst • tel. 077-3982921 • info@pijnenburgadvies.nl

www.pijnenburgadvies.nl
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Oefenduel tegen Israëlische topclub

Baarlo kan dubbele cijfers niet voorkomen
Door: Len Gielen, voetbalvereniging Baarlo
Het eerste herenteam van voetbalvereniging Baarlo speelde woensdag 11 juli een wedstrijd tegen Maccabi
Haifa, een topploeg uit Israël en meervoudig Champions League-deelnemer. De Israëlische ploeg was in Baarlo
op trainingskamp en oefdende op de Baarlose voetbalvelden. Baarlo kon dubbele cijfers niet voorkomen en het
werd 2-15 voor de gasten.

verschil in kwaliteit tussen beide
ploegen. Baarlo had enkele oudgedienden opgetrommeld, zoals Frank
Peeters, Wouter Peeters en Brian
Maukisch. Baarlo-trainer Rob van
Geenen werd nu waargenomen door
assistent-coach René Janssen.
Zoals verwacht was Baarlo, dat
zich kranig weerde, kansloos tegen
deze tegenstander met meer kwaliteit
in de gelederen. Binnen 10 minuten
stond er 0-3 op het scorebord. Waarna
Baarlo wat meer controle kreeg op de
tegenstander en deze een kwartier
lang van verder scoren wist af te houden. Mede door prima keeperswerk
van Jarno Hertsig in het Baarlose doel.
In de 20 minuten voor rust wist
Maccabi Haifa weer viermaal te scoren. In totaal 7 treffers. Waaronder
enkele fraaie, maar ook enkele makkelijk weggegeven doelpunten.

Op los scoren

Michiel Kramer (rechts), vorig jaar speler
bij Feyenoord (Foto: Len Gielen)
De club uit Israël heeft al geruime
tijd een flinke Nederlandse inbreng als
het gaat om begeleiding en spelers.

Zoals oud-Feyenoorder Michiel Kramer
en Etiënne Reijnen, ex-AZ-speler.
Beiden speelden woensdag 11 juli in

aanwezigheid van enkele honderden
belangstellenden mee in het oefenduel tegen Baarlo. Een wereld van

Kleidoeven winnen
Sjuutsefest Maasbree
Door: Twan Smets
De eerste editie van het Sjuutsenfest in Maasbree was ‘een schot in de roos’, aldus de organiserende vereniging schutterij Sint Martinus Maasbree. Het schietfestijn in Duitse stijl vond zondag 15 juli plaats op de Schorweg
in Maasbree.

De bedoeling was om het oude
schietfestijn van een nieuw jasje te
voorzien. Tijdens het feest kwamen
verschillende live-artiesten voorbij,
maar werd er ook geschoten. Er hadden zich diverse teams geplaatst voor
de kavelronden. Uiteindelijk pakte het
team Kleidoeven uit Baarlo, bestaande
uit Dave Ottenheim, Rob Peeters,

Thijs Joosten en Roel Coenen, de
eerste plaats bij de viertallen.
Om het persoonlijke kampioenschap moesten vele kavelronden
geschoten worden voordat de kampioen bekend was. Het was Peter
Nelissen uit America die de wisselbeker en een geldprijs wist te winnen.
Op de tweede plaats eindigde Wilbert

Maas en op de derde plaats eindigde
Marco Koen. Bij de jeugd kon men zich
via verschillende disciplines plaatsen
voor de kavelronden. Het was Davey
de Widt uit Barendrecht die als winnaar uit de bus kwam. Op de tweede
plek eindigde de winnares van afgelopen jaar, Rowena Koen. Rick van der
Sterren eindigde als derde.

Na de rust ging Maccabi Haifa
verder waar het voor rust mee was
geëindigd, namelijk er lustig op los
scoren. Rond een uur spelen waren de
dubbele cijfers (0-10) dan ook bereikt.
Bij het elfde doelpunt stond er zelfs
even 1-1 op het elektronische scorebord, dat geen dubbele cijfers aan kan.
De realiteit was anders.
In het slothalfuur wist Baarlo
zowaar nog enkele speldenprikken uit

te delen en zelfs tweemaal tot scoren te komen. Eerst dankzij de inzet
van de ingevallen Noud Schotman die
goed stoorwerk verrichte op de doelman in balbezit van Maccabi Haifa.
Die ging daarbij kinderlijk in de fout,
hetgeen hij met een overtreding op
de Baarlose aanvaller probeerde te
herstellen. De prima fluitende arbiter
van dienst wees resoluut naar de stip,
waarvanaf Matthijs Hanssen feilloos
het vonnis voltrok. En daarmee was er
in ieder geval een verdiende eretreffer
geboren voor Baarlo.
De score liep daarna verder op
naar 1-14, waarna Baarlo opnieuw de
defensie van Maccabi Haifa verraste.
Na een snel genomen korte vrije trap
op de linkervleugel maakte Bram
Reumkens er met een schitterend diagonaal boogschot in de kruising van
de verre hoek 2-14 van. Een treffer die
met veel gejuich vanaf de kant werd
ontvangen. Het slotakkoord was weer
voor Maccabi Haifa dat er in de slotminuten nog 2-15 van maakte.
De meeste doelpunten waren
voor Maccabi Haifa. Het mooiste echter ongetwijfeld de treffer van Bram
Reumkens namens Baarlo, dat met
opgeheven hoofd het veld kon verlaten. De eerste internationale topclub
waarmee de degens werden gekruist.
Een hoogtepunt in de historie van
VV Baarlo.

Dré Timmermans
clubkampioen
Maasbreese schutterij
Door: Mat Nellen
Bij de clubkampioenschappen die onlangs gehouden werden bij
de Maasbreese schutterij Sint Anna, is Dré Timmermans kampioen
geworden. De beslissing viel na 33 schoten.

Na 33 schoten viel de vogel,
geholpen door een windvlaag, uit de
schietboom. De opkomst voor de
kampioenschappen was groot,
ongeveer 90 procent van de leden
nam deel aan de wedstrijd die
plaatsvond onder zonnige omstandigheden.

De 81-jarige Timmermans is het
oudste lid en daarnaast ook voorzitter van de schuttersvereniging
uit Maasbree. Bij het traditionele
Koningsschieten, dat met Pinksteren
werd gehouden op 24 mei, werd het
jongste lid van de vereniging, Lotte
Lenders, kampioen.
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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: Ann Philipsen.

ID GASTHOOFDREDACTEUR
NAAM

Ann Philipsen
GEBOORTEDATUM

06-03-1950
WOONPLAATS

Helden
C.V.

NLD

Schreef en speelt in toneelstuk Broebels, regisseerde musicals The Show Must Go On en Aquarius, winnares Cultuurprijs Peel en Maas 2017

<<<Ann<<<<<<<<Philipsen<<<<<<<06-03-1950<<<<<<<<Helden<<<

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.

Ann Philipsen is geboren en getogen
in Helden. Met haar man Ton, die in
1980 overleed, kreeg ze drie kinderen:
Jos, Jill en Sam. Na het overlijden van
haar man ging Ann naar de
‘moedermavo’, volgde ze de mboopleiding sociale dienstverlening,
daarna hbo maatschappelijk werk en
uiteindelijk een universitaire studie tot
psychotherapeut. Dat werk deed ze een
aantal jaar. Sinds 2000 is Ann
voornamelijk actief op het gebied van
theater. Ze schrijft, regisseert, acteert
en schrijft gedichten en columns. Als
regisseur is ze al jaren actief bij de
Heldense en Beringse revue en de
laatste jaren ook bij
gemeenschapsproject The Show Must Go
On. Daarnaast zat Ann zeventien jaar in
de gemeenteraad.

Mieke JanssenHendriks

Gasthoofdredacteur Ann Philipsen wilde graag dat Mieke Janssen-Hendriks (60) uit Helden geplukt werd deze week. Ze kennen elkaar van
theatercollectief D’n Achsten Daag en van de Dörper Revue. Ann regisseerde deze revue meerdere keren en dit jaar is het Mieke die de regie
ervan op zich neemt.
Mieke groeide op in een groot gezin met vier
broers en één zus in Boekend. Haar ouders
runden er een tuinbouwbedrijf. In 1981 belandde
Mieke in Helden, waar ze samen met haar man
Wim haar drie kinderen Guus (33), Jos (32) en
Pien (22) heeft grootgebracht. Inmiddels zijn er
ook al kleinkinderen.
Mieke stond na het afronden van de pabo
eind jaren 70 een tijd voor de klas in Venlo en
werkt sinds 2000 opnieuw als leerkracht, nu op
basisschool De Liaan in Helden. “Ik kon na mijn
opleiding maar vier jaar werken, want het
waren geen goeie jaren voor het onderwijs.
Toen kondigden ook de kinderen zich aan en ben
ik thuis gebleven om ze groot te brengen.
Maar ik zat nooit stil, bleef werken in de horeca
en hield me bezig met onder andere tuinieren
en naai- en breiwerk maken voor de kinderen.”
Toneel heeft haar altijd getrokken. “Als kind
al nodigde ik eens de hele klas uit omdat ik een

toneelstuk wilde uitvoeren. Ik had de rollen al
verdeeld, teksten geschreven en aangegeven
waar het publiek moest zitten. Er waren alleen
ook veel dingen die ik bij nader inzien niet had
voorzien, maar het is gelukkig goed afgelopen.”
Daarna is het er nooit meer van gekomen om
iets met toneel te doen, totdat Ann Philipsen
haar op een dag vroeg of ze mee wilde spelen in
de Dörper Revue, een traditie die Ann nieuw
leven in wilde blazen. Ook Mieke’s man en
dochter Pien deden mee aan de eerste voorstelling in 2002.

Toneel smaakte
naar meer
“Heel speciaal om daar met z’n drieën aan
mee te doen. Het was de eerste keer dat ik echt
een stuk speelde en het was zó leuk. Ik wilde
daarna alleen maar meer. Het is fantastisch om

helemaal in een rol te duiken en om op een
podium te staan.” Vanuit de Dörper Revue
ontstond het idee voor theatercollectief
D’n Achsten Daag, bestaande uit een klein
aantal vrouwen. Zowel Ann Philipsen als de
spelers zelf schreven de stukken. “We speelden
onze eerste voorstelling in 2006 in DOK6 in
Panningen en daarna maakten we nog vijf
voorstellingen.”
Nog altijd smaakte het toneel naar meer en
Mieke begon regiecursussen te volgen. “Ik werd
gevraagd om de Beringse Revue te regisseren,
die in 2020 plaats zal vinden. Natuurlijk vond ik
het spannend om daar ‘ja’ op te zeggen, maar ik
durfde het inmiddels wel aan.” Vervolgens werd
ze ook gevraagd als regisseuse van de Dörper
Revue, die in oktober in DOK6 wordt uitgevoerd.
“Tot nu toe geeft het vooral veel energie om te
regisseren, maar het was in het begin ook
spannend. Gaan de spelers wel doen wat ik van

HALLO
Column
Even niets
Het is vakantietijd. Even alles laten
voor wat het is. Tijd doet er nu niet
toe. Door de dagen gaan, mensen
tegenkomen en erbij stil blijven staan.
Niet het gebruikelijke ‘we moeten
weer eens iets afspreken.’ Nee, nu.
En dat vind ik erg plezierig. Zitten en
genieten van de dingen die zich achter
mijn huis afspelen, de tuin die ‘kaakt
vanne dors’. Blij met de zon, ik kan
niet zonder.
De uitgebloeide papavers heb ik
alweer opgeruimd. De eerste die zich liet
zien heb ik goedemorgen gewenst.
Toen kwamen ze massaal in bloei.
Zo prachtig, hun kleuren. Als er een
hommel op landde om ervan te snoepen,
bogen de tere bloempjes helemaal naar
beneden. Een delicaat evenwicht in de
natuur. Ik pluk de eerste rijpe vijgen en
kijk de tomaten rood. Een mooie zomeravond speel ik graag buiten, net als toen
ik klein was. Jeu de boules met mensen
die daar zin in hebben. Iedere dag zwemmen en wandelen. Beweging hoeft geen
vakantie. Boeken die al langer liggen
herlezen, of dat boek waar ik niet doorheen kwam, nu toch helemaal uitlezen.
Straks met mijn schildermaatje een paar
dagen naar zee. Vaste prik, iedere zomer.
In zo’n degelijk pension met de badkamer op de gang. Waar het ontbijt na al
die jaren onveranderd blijft. Verre reizen
maak ik niet meer. Avonturen beleef ik
dichtbij. Hier en nu. Iedere dag zijn er
onverwachte momenten, mensen en
ontmoetingen. Een dame op leeftijd ben
ik geworden. Straks, na de zomer, begint
de theatertour door Limburg met
Broebels. Nu even geen teksten repeteren. Nu even niets en dat niets brengt
altijd weer iets.
Ann

ze vraag in de repetities? Tot nu toe zetten zij
zich gelukkig helemaal in en geniet iedereen
echt van de repetities.”

Lastig om controle
los te laten
Volgens Mieke is mensen ‘zo groot mogelijk’
laten spelen en ze alles eruit te laten halen soms
moeilijk als regisseur. Ook denkt ze dat het lastig
zal zijn om straks de controle los te laten, als de
voorstelling eenmaal af is. “Je bent er als regisseur constant mee bezig. Wat moet er nog in,
wat mis ik nog? De spelers, de teksten, de
timing, alles moet kloppen. Het is fijn om dat
natuurlijke spel tussen de spelers zien te realiseren, door te zorgen dat ze zich steeds afstemmen
op elkaar. Maar het belangrijkste is echter dat we
er met zijn allen plezier in hebben om een mooi
stuk neer te zetten.”
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gasthoofdredacteur 15

Vakantietip

New Delhi
De meest indrukwekkende reis die Ann in haar leven heeft gemaakt,
was die naar de Indiase hoofdstad New Delhi. Samen met haar oudere
broer Had reisde ze in 2000 naar de drukke stad die nu zo’n 250.000
inwoners telt.
In 2000 stond er een grote reis naar
Indonesië gepland, waar Ann samen met Had
een nicht zou bezoeken vanwege Anns vijftigste verjaardag. Met haar broer maakte Ann
vaker verre reizen. Door een negatief reisadvies
ging de reis naar Indonesië plotseling niet door.
“We wilden toch op reis en besloten die avond
nog dat onze bestemming India ging worden.”
Had en Ann reisden naar New Delhi, de
hoofdstad van India. De stad werd in 1912
gesticht door de Britten en moest de nieuwe
hoofdstad van Brits-Indië worden. New Delhi
staat bekend als de meest vervuilde stad van
de wereld en is met 250.000 inwoners ook één
van de drukste steden ter wereld.

Hitte en geur
Eenmaal in New Delhi kwam Ann in een
mengelmoes van kleuren en geuren. “De eerste dingen die mij opvielen toen we uit het
vliegtuig stapten, waren de hitte en de geur.
Je ruikt de stad al van ver. Het was er ook
enorm druk. Mensen en koeien liepen door
elkaar, de heilige koeienpoep lag op straat en
het was verschrikkelijk smerig. Maar anderzijds
waren de mensen ook enorm vriendelijk en

was de stad ook ontzettend kleurrijk.” Naast een
rondreis door de stad,
bezochten Ann en Had
ook de Dalai Lama in
de plaats Dharamsala.
“Daarvoor zaten we
urenlang in een bus die
vol zat met mensen en
geiten”, aldus Ann.
Alles wat voor ons
gewoon is in het leven,
is daar alles behalve
gewoon, vertelt Ann.
“Het hindoeïsme is
er voor veel mensen
leidend en het kastenstelsel verdeelt de bevolking in groepen
in. Dat was heel heftig om mee te maken.
Een kasteloze ‘dalit’ werkte onder de tafel met
stoffer en blik in een restaurant waar wij aten.
Daar mocht hij niet onderuit komen voordat
zijn baas het zei.” Waarom Ann deze reis dan
toch aanraadt? “Ga zien hoe anders het daar
is. Het leert je te waarderen wat wij hier in
Nederland allemaal hebben.”

Vijf vrienden, één geheim

Vijfde Dörper Revue in Helden
Muziek, zang, toneel en dans komen bij elkaar in de Dörper Revue, die sinds 2002 elke vier jaar wordt opgevoerd. Gasthoofdredacteur Ann
Philipsen blies de Heldense revue destijds nieuw leven in als schrijver-regisseur, maar deed een aantal jaar geleden een stap terug. Nu kijkt
ze met grote bewondering naar het werk dat regisseur Mieke Janssen en scriptschrijfster Joke Ghielen neerzetten voor de revue ‘Kammeräöj’
die in oktober wordt opgevoerd.

De revue in Helden werd voor het eerst
opgevoerd in de jaren 50, maar na twee edities
kwam er al een einde aan het Heldense evenement. Fanfare Sint Cecilia blies er weer nieuw
leven in tijdens het honderdjarig bestaan in
2000. Ann Philipsen was tot en met 2009
betrokken als schrijver en regisseur.
In 2009 droeg het bestuur het stokje over

aan een nieuwe groep. Die bracht in 2014 het
werk ‘Same sjterk’ op de planken en maakte
twee jaar later weer ruimte voor vers ‘blauw’
Heldens bloed dat de revue van 2018 zou gaan
maken. Mieke Janssen-Hendriks werd regisseur en Joke Ghielen-Janssen werd gevraagd
het script te schrijven. In oktober wordt
‘Kammeräöj’, zoals het werk heet, opgevoerd

in het DOK6 Theater in Panningen.
Een Heldense revue die in Panningen wordt
opgevoerd; een revolutionaire keuze, aldus
gasthoofdredacteur Ann Philipsen. “Ik vind het
getuigen van moed”, vertelt ze. “Het durven loslaten van de oude overtuiging dat ‘Dörp’ nooit
naar ‘Kepèl’ gaat. Echt een bewijs van zelfrespect, want DOK6 is het theater van heel Peel

en Maas.” Dat is ook precies de insteek die de
Heldense Joke Ghielen-Janssen (55) had toen ze
in juni 2016 begon met schrijven. “Het moest
een herkenbaar stuk worden over saamhorigheid dat voor iedereen in de gemeente leuk is
om te zien”, vertelt ze. “Zo ben ik op het idee
gekomen van ‘Kammeräöj’. Er zijn veel vriendengroepen die elkaar al jaren kennen en heel
hecht zijn. Ik zie het ook bij mijn broer en bij
mijn kinderen. Het is saamhorigheid, vriendschap én voor velen herkenbaar. Het bestuur
omarmde dat idee al snel en gaf mij geweldige
feedback tijdens het schrijfproces.”
‘Kammeräöj’ gaat over vijf vrienden die al
sinds hun basisschooltijd in de jaren 70 bevriend
zijn. Al die jaren was er niets dat hun vriendschap
in gevaar bracht. Een geheim uit hun jeugd,
waarvan sommigen alles en anderen niets van
weten, brengt daar verandering in. “Het stuk
schreef zich vanzelf toen ik eenmaal de personages had uitgedacht en wist waar het verhaal
naartoe moest gaan”, vertelt Joke. “Het schrijven
van de liedjes op bestaande melodieën was iets
lastiger. Verhalen bedenken en opschrijven doe ik
al van kinds af aan. Een revue schrijven is net zo
leuk en niet veel anders, merkte ik.”
Regisseur Mieke Janssen-Hendriks ging
uiteindelijk met Jokes ‘kiendje’ aan de slag.
Joke: “Het was heel spannend om te zien hoe zij
het verhaal omzet in toneelspel. Pas dan gaat
het verhaal, dat in mijn hoofd geboren is, ook
echt leven. En dat heeft Mieke geweldig mooi
gedaan. We hebben er samen intensief aan
gewerkt en blijven dat doen tot de opvoering.
Dan is het vol spanning afwachten wat de mensen er straks van gaan vinden.”
De Dörper Revue ‘Kammeräöj’ wordt 10,
11, 12 en 13 oktober opgevoerd in DOK6 in
Panningen. Kijk voor meer informatie op
www.dorperrevue.nl
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Film, muziek en kinderactiviteiten

Programma bekend

Zomerprogramma Kepèlla
Cultura in Panningen

Ossefeesten
Maasbree staan
voor de deur
Het oudste tentfeest van Nederland, de Ossefeesten in Maasbree,
wordt georganiseerd op zaterdag 4, zondag 5, woensdag 8, vrijdag
10 en zaterdag 11 augustus. Het feest vindt plaats voor de kerk op het
plein in Maasbree.
De organisatie heeft de line-up
voor het feest bekendgemaakt.
Op zaterdag 4 augustus staan Dirty
Daddies en Dansado & De
Feestneger op het podium vanaf
20.30 uur. Op Ossezondag 5 augustus is het de beurt aan 10 Feet up en
Ôs Kingerdörp. Op woensdag 8
augustus staat het Tent-Café De Gare

Het Panningse zomerfestival Kepèlla Cultura is vrijdag 13 juli van start gegaan met muziek tijdens Friday
Night Live, Cirque du Kepèl en de eerste editie van de zomerweekmarkt. Tot en met maandag 20 augustus
vinden er in het centrum diverse culturele evenementen plaats voor jong en oud.

Os op het programma vanaf
20.30 uur. Vrijdag 10 augustus
zorgen Partysquad, Lampegastuh en
HitMaestro voor de muziek. Een dag
later, op zaterdag 11 augustus is de
Hollandse Avond.
Kijk op www.ossefeesten.nl voor
meer informatie over de feesten en
de voorverkoop van de tickets.

VAKGARAGE
PEETEN BV

Onderhoud en
reparatie van
alle merken

APK

www.vakgaragepeetenbaarlo.nl

tel. 077 477 15 90

DE CENTEN WAAR U
RECHT OP HEEFT
LATEN UW
LIQUIDITEIT
WEER GROEIEN

Uw liquiditeit
groeit weer na
één brief van
AdDebt

Werkt actie 1 niet?
Dan schakelen wij
over naar
AdvoCasso

Werkt actie 2 niet?
Gespecialiseerde
advocaten nemen
de incasso over

Actie 1

Actie 2

Actie 3

AdvoCasso is sinds kort ook actief in Panningen. Van daaruit
bedienen wij de Noord-Limburgse markt met ons incasso-concept
op advocaatniveau. Dat klinkt zwaar en toch staat behoud
van úw klant voorop. Voor de eerste brief hebben we een
apart label: AdDebt. Dat levert ook nog eens een
mooie kostenbesparing op. Mét duidelijke tarieven en
we delen volledig mee in kosten en risico’s. Daag ons maar
eens uit en bel 085-029 03 37 of mail info@advocasso.nl.

John F. Kennedylaan 8 • Panningen • 085-029 03 37
www.advocasso.nl • www.addebt.nl

Elke woensdag is er zomerweekmarkt in Panningen van 09.00 tot
16.00 uur. Bij goed weer is er extra
kinderanimatie of livemuziek.
Op donderdag 19 juli verandert het
Raadhuisplein, bij goed weer, in een
bioscoopzaal. Bezoekers kunnen dan
vanaf het terras na zonsondergang de
film ‘Nao ‘t Zuuje’ kijken, de documentaire over prins Lex I van carnavalsvereniging Jocus uit Venlo. De film begint
na zonsondergang.
In de weekenden staat Panningen
in het teken van muziek. Elke vrijdagavond is er live muziek tijdens Friday
Night Live vanaf 21.00 uur. Op vrijdag 20 juli staat de regionale band

Fever of Life op het podium. Op vrijdag
27 juli treedt System Pilots op, vrijdag
3 augustus rock-coverband Lukazzz
en vrijdag 10 augustus rockband Mad
Murdock.
Op zondag is Sunday Sound, waarbij artiesten uit de regio langs diverse
horecagelegenheden in Panningen
trekken om op te treden. Dit jaar treden onder andere Joep van Wegberg,
Stan Peters (from the USA), Tony’s
Gang, Collin Verhoeve en Njoy op.
Sunday Sound begint om 15.00 uur en
duurt tot 17.00 uur.
Ook voor kinderen is er deze
zomer van alles te doen. Op maandag is Kids Fun, waarbij allerlei acti-

viteiten worden georganiseerd voor
kinderen. Er is een draaimolen, er zijn
springkussens en kinderen kunnen
zich laten schminken. Kids Fun is elke
maandag tussen 13.00 tot 17.00 uur.
Op maandag 30 juli is er een speciale
editie waarbij diverse springkussens in
het centrum staan. De opbrengst van
dit evenement komt ten goede aan
Stichting Herberg Papilio, die gezinnen
die een kind hebben verloren in contact brengt met lotgenoten.
Meer informatie over het programma van Kepèlla Cultura is te vinden op www.thuisinpanningen.nl en
via de Facebook-pagina van Thuis in
Panningen. (Foto: archief 2017)

Stichting Het Limburgs Landschap

Excursie door natuurgebied
Dubbroek Maasbree
De natuurgebieden van Stichting Het Limburgs Landschap zijn allemaal opengesteld voor wandelaars.
Om bezoekers de plekken te laten zien, worden er excursies georganiseerd onder leiding van gidsen.
De volgende excursie vindt plaats op woensdagmiddag 25 juli in natuurgebied Dubbroek in Maasbree.
De tocht duurt ongeveer drie uur en deelname is gratis.
Het natuurgebied Dubbroek ligt
deels in een oude Maasbedding
tussen Maasbree, Baarlo en HoutBlerick. Het biedt wandelaars midden
in de zomer een grote afwisseling
aan natuurschoon.
De wandeltocht voert onder meer
langs het Mortelsven, waar momenteel de bloemen bloeien, vogels druk
zijn met hun kroost en vlinders en
bijen op zoek zijn naar nectar.

Verspreid tussen de bossen liggen ook enkele graslandpercelen.
Op deze percelen wordt schraal
beheer toegepast, waardoor er speciale planten groeien die door de
wandelaars bekeken kunnen worden. Verder zullen er onderweg
stuifduintjes, een holle weg, vennetjes en oude houtkapwallen te
zien zijn. De afgelopen tijd is er veel
aan onderhoud gedaan en er zijn

verbeteringen aangebracht in de
waterhuishouding van het gebied.
Deze veranderingen kunnen de deelnemers zelf aanschouwen tijdens de
wandeling.
De drie uur durende excursie
start om 13.30 uur vanaf Restaurant
Boszicht in Maasbree.
Aanmelden voor de tocht is niet
nodig, wel wordt stevig schoeisel en
wat muggencrème aanbevolen.
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Schrijfwedstrijd
Bibliotheek Panningen
Dagblad Trouw organiseert in samenwerking met schrijf- en lezersplatform Sweek de landelijke schrijfwedstrijd ‘Mijn straat’. Yvonne Keuls, schrijfster van het Nationale Voorleeslunchverhaal 2018, nodigt mensen uit om
het verhaal van hun straat te vertellen en naar Bibliotheek Panningen te sturen.
Volgens Keuls vormt de straat
waarin kinderen wonen vaak hun
complete wereld. Haar verhaal wordt
op vrijdag 5 oktober tijdens de
Nationale Voorleeslunch voorgelezen
aan ouderen in buurthuizen, bibliotheken en zorginstellingen.
Deelnemers aan de wedstrijd

maken onder andere kans op kaarten
voor het Boekenbal. De Bibliotheek
Maas en Peel roept inwoners op om
hun verhaal niet alleen landelijk in te
sturen, maar ook naar de Bibliotheek
Panningen te zenden.
Het mooiste verhaal wordt voorgelezen op de dagvoorziening in het

dorp van de winnaar.
Het verhaal mailen kan tot
24 augustus naar maria.verhaegh@
debibliotheekmaasenpeel.nl
Kijk voor meer informatie
over de schrijfwedstrijd op
www.nationalevoorleeslunch.nl/
schrijfwedstrijd
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39e editie

Internationaal
Historisch Festival in
Panningen
Het Internationaal Historische Festival wordt voor de 39e keer
georganiseerd in Panningen. Het festival vindt plaats op zaterdag 28 en
zondag 29 juli bij manege De Vosberg in Panningen en wordt georganiseerd door de Historische Motoren en Tractoren Vereniging. Tijdens dit
festival worden er antieke tractoren en werktuigen tentoongesteld en
vinden er diverse demonstraties plaats.

Wassen in klederdracht

Historisch wasspektakel
in Baarlo
Al jaren wordt bij de vroegere waterbron De Sprunk in Baarlo een historisch schouwspel opgevoerd. Dit jaar
toont een groep vrouwen uit het dorp op zondag 22 juli hoe de kleding vroeger gewassen en gebleekt werd. Die
dag is ook de naastgelegen watermolen geopend.

Er worden dit jaar meer dan
2.000 tractoren en 400 motoren tentoongesteld. Naast de tentoonstelling van tractoren en motoren is er
een kinderdorp met diverse attracties,
een onderdelenmarkt, live muziek en
zijn er verschillende demonstraties.
Het thema dit jaar is ‘grote stationaire motoren’. Het evenement is
het op één na populairste Limburgse

Garçon is een jonge en dynamische folderverspreider uit Horst met het
grootste bereik in de gemeenten Peel en Maas, Horst aan de Maas en Venray.
Wekelijks bereiken onze bezorgers in dit gebied bijna 60.000 brievenbussen!

De wasdemonstratie vorig jaar. (Foto: Leo Kurvers)
De Sprunk is een vroegere waterbron of watersprong waar helder
water in zat. Eigenlijk werd de bron
gebruikt als drinkplaats voor het vee
dat in de zomer vanuit het dorp naar
de weiden bij de Maas werd gevoerd.
Later is deze bron dienst gaan doen
als wasplaats voor Baarlose vrouwen.

In De Sprunk werd de was gespoeld
en daarna in de zon gelegd op het
gras rond de waterbron, zodat de was
kon bleken.
De traditie wordt al een aantal jaar levend gehouden door een
groepje vrouwen die in historische klederdracht het wasspekta-

kel naspelen. Het schouwspel is van
13.30 tot 16.00 uur gratis te bekijken.
Tijdens de demonstratie is ook de
naastgelegen watermolen geopend
voor bezoekers.
De Sprunk en de watermolen liggen aan de Baron van Erplaan, nabij
de kasteelweide in Baarlo.

Rondleiding in Baarlo langs
vliegtuigverzameling
Elke zomer organiseert toeristeninformatiepunt VVV Baarlo rondleidingen bij PS Aero in Baarlo. Daar
kunnen bezoekers een kijkje nemen bij 35 vliegtuigen en helikopters. De eerste rondleiding vindt plaats op
woensdag 25 juli.
over de verzameling van eigenaar
Piet Smedts.
De rondleiding is niet gratis en
koffie, thee of fris en een plakje cake
zijn inbegrepen. De excursie start
om 10.00 uur en aanmelden is verplicht. Neem voor meer informatie en

BEZORGERS
HALLO PEEL EN MAAS
Garçon is per direct op zoek naar bezorgers voor een route in Egchel en Panningen
voor het nieuwsblad HALLO Peel en Maas. Een baan met leuke bijverdiensten.

35 vliegtuigen en helikopters

Deelnemers aan de excursie
krijgen 35 verschillende historische
en militaire vliegtuigen en helikopters te zien. Daarnaast is het
mogelijk om enkele vliegmachines vanbinnen te bekijken. De toer
start met een film over PS Aero en

evenement in 2017 geweest, aldus
Liefde voor Limburg. Verder is het
internationale historische evenement
inmiddels uitgegroeid tot het grootste festival in haar soort in Europa.
Het festival is zowel op zaterdag als
op zondag geopend voor bezoekers
van 08.00 uur tot 17.00 uur.
Ga voor meer informatie over het
festival naar www.hmtklep.nl

om aan te melden contact op met
VVV Baarlo. Dit kan op het kantoor
op Grotestraat 16a in Baarlo of door
te bellen naar 077 477 36 66.
De andere excursiedagen zijn
woensdag 8 en 22 augustus en
24 oktober.

Werkzaamheden:
Elke donderdag een paar uurtjes beschikbaar zijn om het nieuwsblad te bezorgen.
Interesse of informatie?
Mail naar bezorgers@garcon.nl of bel 085 071 10 90.

Handelstraat 17 5961 PV Horst 085 07 11 090 bezorgservice@garcon.nl
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Agenda t/m 26 juli 2018
do
19
07

Ben Bizzie Sportdag
Tijd: 10.00-12.00 en 13.30-15.30 uur
Organisatie: Ben Bizzie Meijel
Locatie: bij opgave bekendgemaakt

Bridgecafé
Tijd: 09.30-11.30 uur
Organisatie: Dorpsdagvoorziening Maasbree
Locatie: Dorpsdagvoorziening Maasbree

Bijwonen politiehondentraining
Tijd: 19.00 uur
Organisatie: VVV Baarlo
Locatie: via VVV-kantoor opvraagbaar

zo
22
07

Muziek onder de toren met
optreden Orkest Rooyal

Rondleiding bij vliegtuigverzameling PS Aero (aanmelden verplicht)

Tijd: 13.30-16.45 uur
Organisatie: Cultuur in Hartje Peel en Maas
Locatie: Raadhuisplein Panningen

Tijd: 10.00 uur
Organisatie: VVV Baarlo
Locatie: PS Aero Napoleonsbaan Zuid 27c, Baarlo

Optreden Mad Murdock met
U2-tribute

Excursie door natuurgebied
Dubbroek

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Mafcentrum Maasbree

Tijd: start om 13.30 uur
Organisatie: Stichting Het Limburgs Landschap
Locatie: start bij restaurant Boszicht Maasbree

Vlooienmarkt

Wednesdays met dj’s Willy en
Basje Basman

Tijd: 10.00-14.00 uur
Locatie: camping Den Aenstoot, Groenstraat 4,
Kessel

Tijd: 22.00 uur
Locatie: Apollo Helden

do
26
07

Bijeenkomst over verkeersplan
Kessel

Historische wasdemonstratie en
open dag watermolen

Tijd: 19.30 uur
Organisatie: Behoud Verkeerssituatie Keverbergplein
Locatie: clubgebouw Os Knip Kessel

Tijd: 13.30-16.00 uur
Locatie: wasplaats De Sprunk op kasteelweide
Baarlo

Kepèlla Cultura met openluchtbioscoop (bij goed weer)

Kepèlla Cultura - Sunday Sound
met Tony’s Gang en Stan Peters

Tommies Summer Club met Brahz
& Tommie, Venny&Krulle

Tijd: na zonsondergang
Locatie: DOK6 Panningen

Tijd: 15.00-17.30 uur
Organisatie: Thuis in Panningen
Locatie: optredens op terrassen Panningen

Tijd: 21.00 uur
Locatie: Tommies Bar Panningen

vr
20
07

Bouwvakborrel met optreden
Mad Murdock

za
21
07

Repair Café Maasbree

Tijd: 20.00 uur
Locatie: café Tinus Panningen

Tijd: 10.30-13.00 uur
Organisatie: Stichting Repair Café Peel en Maas
Locatie: bibliotheek Maasbree

Bevolkingsonderzoek borstkanker
Panningen
Tijd: hele dag
Organisatie: Bevolkingsonderzoek Zuid
Locatie: Wilhelminaplein Panningen

di
24
07

Inloopcafé voor tablets en smartphones

wo
25
07

Zomerweekmarkt – bij goed weer
met kinderanimatie en livemuziek

Jouw agendapunt hier?

Tijd: 09.00-16.00 uur
Organisatie: Thuis in Panningen
Locatie: centrum Panningen

Wil je de activiteiten van jouw organisatie
ook in deze agenda zien? Mail je agendatip naar
redactie@hallopeelenmaas.nl

Tijd: 09.30-11.00 uur
Organisatie: KBO Panningen
Locatie: gemeenschapshuis Kerkstraat 27,
Panningen

Nieuwe oogst
pruimen
uit eigen boomgaard!
diverse groenten, fruit,
aardappelen en eieren

Groente & Fruit
VAN LIER

www.ikzoektuingrind.nl
tel. (077) 320 97 00

Krum 15, Meijel • Tel. 077 466 13 18
OP WOENSDAG GESLOTEN

Donaties Kessel en Kessel-Eik
Stichting Zwembad Kessel en Stichting Gemeenschapshuis Kessel-Eik hebben samen 5.500 euro
gekregen van adviesbureau Hoeijmakers Groep uit Kessel. Het geld is afkomstig van relaties van
het bedrijf, die een donatie gaven ter ere van het veertigjarig jubileum. De stichtingen kregen
ieder 2.750 euro. De stichting achter het Kesselse zwembad wil het geld gebruiken om een
luchttrampoline aan te schaffen. Het geld voor het gemeenschapshuis, dat momenteel wordt
verbouwd, wordt gebruikt om de inrichting te vernieuwen.
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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
Spreekuur
Iedere dinsdag van 10.30 tot
11.30 uur in de sacristie.
Kerkdiensten
Zondag 22 juli
H. Mis 09.30 uur
Doopviering 12.30 uur: Selena Dings
Woensdag 25 juli
H. Mis 09.00 uur in sacristie
Overleden: Mien ter Voert-Janssen,
60 jaar

Parochie Egchel
Misintenties NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
T 077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 22 juli
H. Mis 11.00 uur t.i.v. Willem van
Gend (bgv. verj.)
Zondag 29 juli
Geen H. Mis

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 22 juli
H. Mis: 11.00 uur - Zang Herenkoor
Lectoren: Mevr. Toos Leijsten – Mevr.
Marianne Verhappen
Intenties: Jaardienst overl. ouders
Piet Verstegen en Maria Lenders
en overl. familie. Jaardienst Sjeng
Wijnen, Nel Wijnen-Hendriks,
Twan Wijnen en Piet Peeters.
Antoon Grubben en Geert Grubben.

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
Zondag 22 juli
H. Mis 11.00 uur. Uit dankbaarheid
Zaterdag 28 juli
H. Mis 19.00 uur t.i.v. Pater Theo
Hunnekens

Misintenties NL05 RABO 0120795132
A. van den Boer De Brentjes 81
T 077 465 36 81
Bij geen gehoor kunt u contact
opnemen met het parochiecentrum in
Panningen T 077 307 13 88
Kerkdiensten
Zaterdag 21 juli
H. Mis 17.30 uur t.i.v. uit dankbaarheid
Zaterdag 28 juli
Geen H. Mis

Parochie Helden

Parochie Meijel

Misintenties NL61 RABO 0120795094
pastorie Rochusplein 3
T 077 3071488,
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur
donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
Zondag 22 juli
H. Mis 10.00 uur – samenzang t.i.v.
Lei van den Beuken (jaardienst);
Jo Rietveld (jaardienst); Ton Reijnders
en overl. ouders Reijnders-Korsten;
Kerk geopend voor gebed en
bezichtiging: van 13.00 tot 17.00 uur:
torenbeklimming om 15.00 uur
Overleden: Martha Schoeren-Haver, 85 jr

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 19 juli
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen
09.30-10.00 uur Stille Aanbidding
Zaterdag 21 juli
H. Mis 19.00 uur met dameskoor

Parochie Kessel

Mededelingen.
Het komende schooljaar zal het
H.Vormsel plaats vinden op vrijdag 8
februari door Mgr. H.Schnackers. Aan
iedereen een mooie vakantie.

Gezinsbijdrage NL39RABO0125305311
Pastorie Dorpstraat 13
T 077 462 12 65
E lajverhaag@parochiekessel.nl
Kerkdiensten
Zaterdag 21 juli
19.15 uur Piet en Tiny Geloven.
Jaardienst voor Nolda Joosten –
Duisters. Sjraar Joosten en overleden
familie. Zes wekendienst voor Mevr.
Dora Houba van der Putten.
Woensdag 25 juli
9.00 uur. H.Mis voor de zieken van de
parochie.
Zaterdag 28 juli
19.15 uur Lies Feyen en overleden
ouders. Overleden familie Engelen –
Beeks.

Parochie Baarlo
Misintenties NL31RABO0103903860
Pastorie Markt 3
T 077 477 12 75
E kapelaan@parochiebaarlo.nl
W www.parochiebaarlo.nl
Kerkdiensten
Zaterdag 21 juli
17.00 uur H. Mis en ogenzegening
H. Odilia in verzorgingshuis Ter Borcht.
Zondag 22 juli
9.30 uur H. Mis en ogenzegening
H. Odilia.

Nieuw bij u
in Panningen!

t.i.v. Pierre van Heugten en Mien
van Heugten-Vaes (gest. jaardienst);
Stien Schoren (coll); uit dankbaarheid
Zondag 22 juli
Doopviering: 13.30 uur Sef Scheepers
Maandag 23 juli
18.30 uur Stille Aanbidding
19.00 uur Rozenkrans
Dinsdag 24 juli
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen,
aansluitend koffie drinken
Donderdag 26 juli
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen
09.30 uur-10.00 uur Stille Aanbidding

Jo Leijssen (bgv. verj.) en fam.
Leijssen-Strijbos
Zondag 22 juli
H. Mis in het Missiehuis om 10.30 uur
Dinsdag 24 juli
Geen H. Mis
Woensdag 25 juli
Geen H. Mis
Donderdag 26 juli
Geen H. Mis
Overleden: Tiny Lenders-Sijbers,
76 jaar

Parochie Panningen

www.vincentiusparochies.nl

Misintenties
NL44 RABO 0141900660
Parochiecentrum Wilhelminastraat 14
T 077 307 13 88
info@parochiecentrumpanningen.nl
Open maandag- dinsdag- woensdag
en donderdag 09.00 tot 11.30 uur
Kerkdiensten
Donderdag 19 juli
Geen H. Mis
Vrijdag 20 juli
Geen H. Mis
Zaterdag 21 juli
H. Mis 19.00 uur – Samenzang t.i.v

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

Zang: Gemengd koor.
Jaard. Frits Crienen.
Helmi Janssen.
15.00 uur Lof en ogenzegening.
Sluiting octaaf.
Donderdag 26 juli
géén H. Mis.

Administrator (pastoor)
deken de Graaf Woutering
077 398 14 16
a.degraafwoutering@rkhorst.nl

Parochie Kessel-Eik
Misintenties
NL41RABO0125300522
L. Timmermans
T 077 462 16 78
Kerkdiensten
Zondag 22 juli
9.30 uur Voor de parochie.
Zondag 29 juli
9.30 uur Voor de parochie.

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

Maasbree/Baarlo
kapelaan te Boekhorst
077 477 12 75
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

NIEUW ADRES: Rozenobel 19, 5986 PA Beringe

Deze aanbiedingen zijn geldig op zaterdag 21 juli 2018
in het centrum

smaakvolle Romige Graskaas
500 gram nu voor € 3,99

Voor iedere klant
een heerlijk stukje

Brie GRATIS!

• brandbeveiliging
• training
• advies
WWW.BRANDBEVEILIGING-JTI.NL

B
Bedrag Kwh

€ 61,87 269

€ 47,15 205

€ 35,42 154
€ 84,41 367

€ 64,40 280

€ 48,30 210

€ 76,13 331 € 103,73 451
€ 53,36 232 € 72,91 317

A
Bedrag Kwh

• Stel de temperatuur correct in: het heeft geen zin de laagst
mogelijke temperatuur in te stellen. Voor een diepvries is -18ºC
de ideale temperatuur. Elke graad lager verbruikt 5 procent meer
energie.

€ 47,15 205

€ 36,11 157

€ 27,14 118

€ 57,96 252
€ 40,71 177

A+
Bedrag Kwh

Tummers

6

395,-

• A+ • 180 liter • 155 x 59 x 67 cm
• NoFrost voorkomt ijsvorming, ontdooien is niet nodig
• FrostMatic functie, om snel in te vriezen
• Akoestisch en visueel alarm bij temperatuurstijging

VRIESKAST / AGB62216NW

INCLUSIEF GRATIS BEZORGING!

204,-

445,-

795,-

Kijk voor de openingstijden en adressen op www.eptummers.nl
Volg ons ook op Facebook: tummerselectro

• A+++ • VitaFresh
• Inbouwmaten: 122,5 x 56 x 55 cm
• FreshSense • 211 liter
• Deur-op-deur

INCLUSIEF GRATIS BEZORGING!

154,-

INBOUW KOELKAST / KIR41ED40

-/-

• A+++ • 217 liter koelen, 98 liter vriezen
• 185 x 60 x 67 cm • LED-interieurverlichting
• Digital Inverter Compressor met 10 jaar garantie
• NoFrost voorkomt ijsvorming • Cool Select duo lade

INCLUSIEF GRATIS BEZORGING!

154,-

Deur-op-deur

KOEL-VRIESCOMBINATIE / RB33N300NWW

-/-

INRUILKORTING
INRUILKORTING

INRUILKORTING

-/-

949,599,-

599,-

NO FROST

winkels in Limburg: Roermond - Panningen - Tegelen - Echt - Heythuysen - Horst

• Plaats een diepvries of koelkast niet naast een warmtebron • Denk eerst na over wat u gaat pakken in plaats vijf minuten voor
de open koel- of vrieskastdeur te staan.
(oven, verwarming) om overmatig energieverbruik te
vermijden. Bij voorkeur in een koele ruimte, kelder of
• Lees altijd de gebruiksaanwijzing, vaak staan hier ook tips in.
garage.

Enkele tips om
energie te besparen:

€ 33,81 147

€ 29,21 127

Diepvrieskast 200 liter

84

€ 25,76 112

92

€ 19,32

64

€ 21,16

Diepvrieskist 200 liter

€ 41,40 180
€ 29,21 127

€ 34,27 149
€ 21,85 95

Koel/vriescombinatie groot
Koel/vriescombinatie tafelmodel

Koelkast zonder vriesvak tafelmodel € 14,72

A++
Bedrag Kwh

A+++
Bedrag Kwh

Label

JAARVERBRUIK KOEL- EN VRIESAPPARATUUR BIJ GEMIDDELD GEBRUIK PER LABEL

EP:Tummers heeft de komende weken een fantastische inruilactie voor uw oude en vaak energievretende diepvriezer
of koelkast. De korting bij inruil van uw oude (vrijstaande of inbouw) apparaat kan oplopen tot wel 400 euro op de
prijs van een nieuw model. Alles wordt compleet en netjes gratis bezorgd door onze bezorgdienst. Ook het gratis
meenemen van uw oude diepvries of koelkast is geen enkel probleem. Stap dus snel over op een energiezuiniger
apparaat, en bespaar honderden euro’s per jaar op uw energierekening!
NO FROST

!
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Hoge kortingen bij inruil van uw oude koelkast of vriezer!

KORTING!

€400,-

TOT WEL

N
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&
KOELEN

Tummers

INBNU OOK I
OU NRUIL
WA KOR
PPA TING
RA O P
TEN
!

