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Coronakermis
Waar normaal gesproken de kermis in Grashoek de zesde in de rij is, had het dorp dit jaar de primeur. Vanwege de coronamaatregelen konden de kermissen in Egchel, Helden, Maasbree,
Kessel en Panningen geen doorgang vinden en dus was die in Grashoek de eerste van het seizoen. Wel in aangepaste vorm natuurlijk. Bezoekers dienden 1,5 meter afstand van elkaar te
houden en bij diverse attracties stonden desinfecterende sprays klaar om de handen mee te reinigen. De eerstvolgende kermis is in Kessel-Eik. / Beeld: Henk Steeghs

Visclubs zien ledenaantal flink stijgen door corona
Het coronavirus en alle gevolgen die het teweegbracht, hebben niet voor iedereen slecht uitgepakt. Zo hebben de verschillende visclubs in de gemeente een grote groei in het ledental gezien gedurende de maanden
dat het land in de intelligente lockdown zat. Of die nieuwe visfanaten daadwerkelijk blijven hangen is de
vraag, maar de verenigingen zijn blij met de aandacht.
HSV De Noordervaart had op 1
januari van dit jaar 208 leden.
Momenteel zijn er 253 personen
aangesloten bij de Meijelse visclub.
De toename van 45 leden is niet
normaal, laat Ruud Flipsen, voor
zitter van de vereniging, weten.
“Vooral in de maanden mei en juni
hadden we een enorme groei qua
ledenaantal”, vertelt hij. “Er kwa
men veel mensen die ineens veel
vrije tijd kregen en die in moes
ten vullen. Veel mensen gingen de
tuin doen, maar er waren ook veel
mensen die gingen vissen, want

daar is de anderhalvemetermaat
regel goed na te leven. Bijkomend
voordeel was dat het in die peri
ode mooi weer was.” Ook bij HSV
De Ruisvoorn uit Helden (van 210
naar 300 leden) werd een flinke
groei geconstateerd. De cijfers van
HSV Baarlo-Maasbree slaan echter
alles. Waar de vereniging op 1 janu
ari 180 leden had, groeide dat in
zeven maanden naar 480. Een groei
van 300 personen. Dat heeft vrij
zeker te maken met het coronavi
rus, laat Dave Ottenheym van de
vereniging weten. “Dat denken wij

wel ja. Sportvisserij Nederland, de
nationale visbond, meldde in mei
reeds een landelijke toename van
25.000 vissers.”

Afvloeiende leden
Maar of al die nieuwe leden blijven
hangen nu de coronamaatregelen
weer afgezwakt zijn, weten de vis
clubs nog niet. De Ruisvoorn ver
wacht dat van de 90 nieuwe leden
zo’n 25 tot 30 mensen blijven han
gen. “De rest zal na verloop van tijd
weer afvloeien”, aldus Paul Thijssen,
secretaris van Heldense hengel

sportvereniging. “We profiteren er
gedeeltelijk van. Er zullen wat meer
mensen lid blijven ten opzichte van
andere jaren, maar daar staat tegen
over dat onze kantine geruime tijd
gesloten is geweest en dus geen
inkomsten heeft gehad. Het aantal
nieuwe leden zal deze kostenpost
niet goed maken.”
Ook Flipsen denkt dat veel nieuwe
leden weer afscheid gaan nemen.
“Er zitten veel mensen bij die een
hengeltje uitgooien als ze tijd heb
ben. Als er geen tijd meer is of als
het financieel er niet meer aan zit,
is het lidmaatschap van de hengel
sportvereniging het eerste waar op
bezuinigd wordt.”
Wel denkt Flipsen dat de hengel
sport een impuls heeft gekregen.

“Veel mensen zijn bekend geraakt
met de sport en het is nu aan de
hengelsportverenigingen de taak
om te zorgen dat deze mensen blij
ven vissen.”

Drukker
De clubs geven alle drie aan dat de
nieuwe toestroom niet tot extreme
drukte heeft geleid bij de beschik
bare visplekken. “Het is duidelijk
drukker geworden”, vertelt Thijssen
(HSV De Ruisvoorn). “Dat heeft tot
gevolg gehad dat niet iedereen zijn
plekje van voorkeur kan vinden.
Dat hoort er nu eenmaal bij, maar
het zorgt niet altijd voor blije gezich
ten aan het water.”
Lees verder op pagina 03
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Baarlo is deze zomer de single-hoofdstad van
Nederland
In en rondom Kasteel de Berckt in Baarlo zwermen al een maand lang
singles rond. De vrijgezellen zijn op bezoek in Baarlo vanuit VillaVibes,
een bedrijf dat singlereizen organiseert in binnen- en buitenland.
Omdat De Berckt als één van de weinige accommodaties in Nederland
kan voldoen aan alle coronamaatregelen, werd het kasteel gekozen als
locatie voor de SummerVibes.
De afgelopen coronaperiode was
zwaar voor de vrijgezellen in
Nederland, zegt Harold Blanken van
VillaVibes. “Geen festivals, vakanties
of feestjes. Het was heel moeilijk om
andere singles te ontmoeten.” Toen
de overheid bekendmaakte dat vanaf
1 juli groepen tot honderd mensen bij
elkaar mochten komen, ging Blanken
vol aan de slag om een alterna
tief te vinden voor de zomerreizen
(SummerVibes), die normaal richting
de Middellandse Zee gaan.
Blanken kwam na een moeizame
zoektocht uit bij Kasteel de Berckt in
Baarlo. “We hebben iedereen in ons
klantenbestand, ruim 17.000 mensen,
om suggesties gevraagd. Er kwam er
eentje binnen over De Berckt.” Het
bleek de gouden tip. “Als één van
de weinige groepsaccommodaties in
Nederland is het hier mogelijk om
groepen van deze omvang ‘corona
proof’ te kunnen ontvangen. Daarbij
had De Berckt te maken met wat
annuleringen, dus er was nog plek.
Het kwam allemaal perfect uit.”

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 19.275 exemplaren
hallopeelenmaas.nl
Redactie en webredactie
077 208 32 21
redactie@hallopeelenmaas.nl

Veelzijdigheid
Baarlo en eigenlijk heel NoordLimburg waren bij Blanken en de
andere werknemers van VillaVibes
niet bekend. “We zijn heel blij dat
we hier nu bij uit zijn gekomen.
Het is een geweldige bestemming.
De locatie is prachtig, de natuur is
mooi en er is ontzettend veel te
doen in de omgeving. Watersporten
op de Maas, rondrijden met
E-choppers, wandelen en moun
tainbiken door de bossen, het kan
allemaal hier. We waren echt verrast
door de veelzijdigheid van NoordLimburg.”
Ook de singles vinden de locatie
geweldig, zo vertelt Blanken.
“We krijgen hele goede reacties.”
Juli was al helemaal uitverkocht en
op het moment van schrijven van
dit artikel augustus ook. Er is echter
een extra weekend in september.
“De vakanties naar De Berckt trekken
ons de zomer door”, vertelt Blanken
die VillaVibes ooit oprichtte toen hij
zelf een vriendin zocht (en vond).

“De coronacrisis heeft ons bedrijf
zwaar geraakt.”

Afstand houden
Omdat corona nog steeds rondwaart
in Nederland is het van belang dat
de vrijgezellen afstand houden tij
dens hun week in Baarlo. Dat gaat
verrassend goed, zegt Blanken.
“We zijn er als organisatie ook heel

erg mee bezig. Ik ben verbaasd hoe
goed dat gaat. Zo worden er alleen
activiteiten in de buitenlucht geor
ganiseerd en ‘s avonds worden er
dingen als een pubquiz en een silent
disco gehouden, geen echte fees
ten. Alleen als er wat drank inzit, is
het voor sommige mensen lastiger
om zich aan de afstandsregels te
houden.”

Omdat de accommodatie en omge
ving zo goed bevallen, sluit Blanken
niet uit dat het bedrijf vaker terug
keert naar De Berckt. “Misschien
komen we volgend jaar wel weer
hierheen.”

Tekst: Rob Dieleman
Beeld: VillaVibes

Militair Helden veroordeeld voor drugssmokkel
Een 34-jarige militair uit Helden is door de militaire kamer van de rechtbank in Arnhem veroordeeld tot zes
jaar cel voor het smokkelen van cocaïne vanuit Curaçao naar Nederland. Dat heeft de rechtbank maandag
3 augustus bekendgemaakt.
Op 28 juni 2019 werd op marinebasis
Parera op Curaçao in twee zeecontai
ners een grote hoeveelheid cocaïne
gevonden. De cocaïne was verstopt in
drie plunjebalen en in een camelbag
die in een legerkist lag. De zeecon
tainers zouden worden gebruikt om
militaire goederen en militaire uit
rusting naar Nederland te vervoeren.
Uit onderzoek bleek dat de cocaïne

was verstopt tussen de spullen van
de man. Er werd DNA-materiaal van
de Heldenaar aangetroffen op onder
andere twee plunjebalen. De sleutels
van de hangsloten waarmee een deel
van de spullen was afgesloten, wer
den in het huis van de moeder van de
man gevonden. De Heldense militair
ontkende dat hij ook maar iets met de
cocaïne te maken had. Volgens hem

zouden anderen de cocaïne tussen zijn
spullen hebben gestopt. Volgens de
rechtbank is er echter geen enkele
aanwijzing dat dit zo is.
De militaire kamer neemt het de
man erg kwalijk dat hij cocaïne
wilde smokkelen via een distributie
lijn van Defensie. Ook wist de man
van het ‘zero-tolerance’ beleid dat
binnen Defensie geldt met betrek

king tot drugs. De rechtbank rekent
het hem ook aan dat hij het imago
van de Landmacht en Defensie
heeft beschadigd. Daarom krijgt de
man een gevangenisstraf van zes
jaar. Deze straf is hoger dan de vijf
jaar celstraf die de officier van jus
titie had geëist. De militaire kamer
vindt dat de officier van justitie niet
genoeg rekening heeft gehouden
met de grote hoeveelheid cocaïne en
de manier waarop de man misbruik
heeft gemaakt van zijn positie als
Nederlandse militair op Curaçao.

Commercieel adviseurs
077 208 32 25
advertentie@hallopeelenmaas.nl
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Initiatief van Maasbreese Marieke

Plantjes ruilen op de oprit
Wat doe je met planten die overbodig zijn geworden of stekjes die je niet wil gebruiken? Vaak belanden die in de groene container. Dat moet anders
kunnen, dacht Marieke uit Maasbree. Ze besloot in navolging van initiatieven in grotere steden een plantenbieb op te richten. Sinds woensdag 29
juli is het op de Molenstraat in Maasbree daarom mogelijk plantjes te ruilen.
Het idee van een plantenbieb is over
komen waaien uit de Verenigde Staten.
Verschillende mensen in de grotere
steden in Nederland namen het ini
tiatief over en zeker in de coronatijd
zaten veel mensen thuis en groeide het
aantal plantenbiebs als kool. Zodoende
kwam het idee ook bij de Maasbreese
Marieke terecht. “Het is echt ‘hot’ de
laatste tijd. Sowieso zijn planten weer
hip. Ik heb zelf veel planten en stek
jes in huis en wil die graag delen met
andere mensen. Daarom besloot ik
Plantenbieb Maasbree op te richten.”
De bieb heeft een eigen
Facebookpagina en de eerste plantjes
zijn inmiddels gebracht en meegeno

men, vertelt Marieke die een ‘groen’
huis heeft. “Omdat ik veel planten in
huis heb, heb ik ook een groot aan
bod in stekjes. Als ik die kan delen
met andere mensen, doe ik dat graag.
Lekker low budget houden, gewoon
delen wat je hebt. Dat maakt het leuk.
Waarom zouden we nieuwe planten
kopen als we ook onderling kunnen rui
len? Het zijn toch vaak de kleine dingen
die het doen.”

Krokodillentranen
Door haar groene huis had Marieke
meteen een goed gevulde bieb op
haar oprit. Zo konden er stekjes geruild
worden van onder meer lepelplanten,

pannenkoekplanten, graslelies, kroko
dillentranen, parapluplanten en mon
stera monkey leaf-planten. De eerste
dag was meteen een succes, vertelt
ze. “Er werden meteen behoorlijk wat
plantjes geruild. Gewoon bij mij op
de oprit. Via social media kun je veel
mensen bereiken, zo blijkt. “Het wordt
op prijs gesteld als bij nieuwe plant
jes een briefje zit wat voor plant het is.
“Zo kan de nieuwe eigenaar achterha
len welke zorg de plant nodig heeft”,
legt Marieke uit.
De plantenbieb verschilt in werkwijze
iets van de traditionele boekenbieb.
Daar moet betaald worden om een
boek voor een bepaalde tijd mee te

nemen. Bij de plantenbieb kunnen de
plantjes kosteloos geruild of gebracht
worden. Als alleen een plantje wordt
meegenomen, wordt een kleine
donatie op prijs gesteld. “Dat bedrag
mag iedereen zelf bepalen. Van de
opbrengst koop ik weer nieuwe plant
jes om te stekken, die vervolgens weer
in de bieb komen, en potgrond.”
Plantenbieb Maasbree is te vinden
op Molenstraat 13A en is bedoeld
voor iedereen, zo benadrukt Marieke.
“Voor jong en oud.” De openingstij
den van de bieb zijn iedere dag van
09.00 tot 19.30 uur.
Tekst: Rob Dieleman
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Visclubs zien ledenaantal
flink stijgen door corona

Eigen aardappelen in Duitsland
De jeugdvrienden Tim, Frank en Joep gaan regelmatig met elkaar op vakantie. Voor dit jaar stond een
treinreis van Moskou naar Peking op het programma. Door het coronavirus moest het plan echter gewijzigd worden. De drie vrienden kozen er daarom voor om naar de Grünower See in Noord-Duitsland te gaan.
“Uiteraard met de HALLO en we hebben zelf de aardappelen meegenomen uit ‘Dörp’”, laten ze weten.

ELEKTROTECHNIEK

Ook Ottenheym constateerde
een drukkere situatie. “Dat is
niet altijd positief geweest. Zo is
er ook meer rommel en extra
lawaai gemaakt aan de water
kant.” De laatste jaren gaat het
goed met de vissport, melden de
drie clubs. Al denkt Thijssen dat er
nog genoeg te verbeteren is, met
name wat betreft het beschikbare
viswater. “Je bent vaak aange

INDUSTRIËLE AUTOMATISERING

wezen op je eigen clubwater.
Zodra jeugdleden de mogelijkheid
hebben om zelf op pad te gaan
met de auto, zoeken ze andere
wateren op die verder weg liggen.
Die jeugdleden zie je vaak niet
meer terug op je eigen water, dat
is zeer jammer.”
Tekst: Rob Dieleman
Beeld: archief, Jordy Strijbos

PRODUCTIE-ICT

Geef je carrière een draai!
Wij brengen
machines
tot leven

Bij ons draait het om jou
Elektromonteur
Software-engineer
Hardware-engineer

Bekijk alle vacatures op www.vandoren.nl
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geeft zorgvuldig vorm aan
een persoonlijk afscheid,
zodat jullie met een goed
gevoel kunnen terugkijken.

Dre Nooijen
echtgenoot van

Nel van Knippenberg

Meijel | 077 466 41 41
www.uitvaartvandenboom.nl

† Grashoek, 5 augustus 2020

Grashoek: Nel Nooijen - van Knippenberg
Kinderen en kleinkinderen

Jo Wijnen
Jo was ruim 27 jaar lid van onze vereniging,
speelde tot 2011 competitie en was daarna nog
regelmatig aanwezig op onze clubmiddagen.
Wij wensen familie en naasten
heel veel sterkte bij dit grote verlies.
Bestuur en leden
Beugelclub De Treffers Maasbree

De

ffers
Tre

* Panningen, 27 mei 1934

Wij ontvingen het droevige bericht van het overlijden van ons lid

Beugelcl
ub

Na een leven vol liefde, goedheid en hartelijkheid
is van ons heengegaan

Maasbree

Familie Nooijen
Ontginningsweg 21, 5985 ND Grashoek
‘‘SAMEN ZORGEN VOOR
EEN PERSOONLIJK AFSCHEID’’

Het afscheid heeft in besloten kring plaatsgevonden op maandag
10 augustus in het crematorium te Baexem.

077 308 28 33
06 30 921 961

Een woord van dank aan dokter van der Linden en team
Groene Kruis Zorggroep voor de goede zorgen.

regio Peel en Maas

fienbosuitvaartzorg.nl

Diep getroffen door zijn plotseling overlijden hebben we op
10 augustus afscheid moeten nemen van onze zeer gewaardeerde
penningmeester en medeoprichter van onze stichting

Theo Verheijen

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

Theo, bedankt voor jouw grote passie en inzet.
Stichting Collecte Goede Doelen Maasbree

HAN-MARK
ARENDSE

Helaas is het voor ons onmogelijk om iedereen
persoonlijk te bedanken voor het warme medeleven
dat wij hebben gekregen na het overlijden van
mijn lieve man, vader, schoonvader en superopa

t. 077-3078642

Dankbetuiging

U I T VA A R T Z O R G

samen met u zorgen
voor een mooi afscheid

Wim Theelen

Daarom willen wij u op deze manier laten weten dat uw
aanwezigheid, de bloemen en de lieve kaarten ons erg
goed hebben gedaan en een grote steun voor ons zijn.
Zondag 23 augustus om 9:30 uur vindt de zeswekendienst
plaats in de parochiekerk te Beringe, deze dienst is tevens
voor de overledenen van de Familie Theelen en Vossen.
Maria Theelen-Vossen
Jack
Marlie en Eric
Merel en Sonny
Veerle

Panningen

www.vooraltijdbijzonder.nl

www.janssenuitvaart.nl
Baarlo
Kessel
Maasbree

Claudia van Haeﬀ |06-15156046
Uw woning verkopen en
toch blijven wonen?
Wij kopen direct aan. Bel 06 55 12 69 96
info@heikevastgoed.nl
Brasserie VIOS-Beringe zoekt Kok
en Medewerk(st)er Bediening.
Interesse? Bel: 06 53 20 55 80.
Opgeruimd? Niets weggooien!
Ik kom de kleine spullen graag bij u
ophalen! 06 46 48 87 15.
Verse appels, peren en pruimen.
Fruitbedrijf Kessels, Beekstraat 70,
Panningen. Openingstijden: ma-di
gesloten, wo-za geopend.
Computerproblemen?
Karel Heines Baarlo. Verdere info & tips:
karelheines.nl. 06 50 96 29 15.

Jo Wijnen
Jo was ruim 50 jaar lid van onze schutterij en was in totaal
17 bestuurslid waarvan 8 jaar voorzitter, ook was hij
2x koning van onze schutterij en volgde de laatste jaren
op de achtergrond nog steeds onze activiteiten.
Wij wensen zijn familie veel sterkte toe in deze moeilijke dagen.
Moge hij rusten in vrede.
Beschermheer, bestuur en leden
van Schutterij Sint Martinus Maasbree

Wij wensen zijn echtgenote Annemie en familie
heel veel sterkte met dit grote verlies.

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

T 077 - 2061585
www.arendseuitvaartzorg.nl

Met droefenis hebben wij het bericht
ontvangen van het overlijden van ons lid

Beringe, augustus 2020

Na een langdurige slopende ziekte en een oneerlijke
en niet te winnen strijd is toch nog vrij onverwacht
en veel te jong van ons heengegaan, onze kameraad,
wandelvriend, kaartvriend en vrijbuiter

Jac Lenders
We hebben Jac het afgelopen jaar nog vaak bezocht
in Weert en het was er altijd gezellig. Jac bedankt
voor je vriendschap in al die jaren.
Wij wensen Mariet en kinderen heel
veel sterkte toe met dit grote verlies.
Vriendengroep
“De Britse Vrijbuiters”

Dankbetuiging

Wij willen iedereen bedanken voor de overweldigende
hoeveelheid belangstelling, mooie woorden, berichtjes,
fijne kaarten en donaties, die wij mochten ontvangen na het
overlijden van onze pap, opa en superopa

Jac Peeters
Sjaak van Smidjes Handrie

De “mindfulness training” start weer;
woensdag 26 aug. 19.30-21.30 incl.
werkboek, meditatiekussen en mat.
Aanm. tot 22 aug. info@sensus-pvs.
nl /06-13747529 Panningen. Kleine
groepen i.v.m. 1,5 mtr.
Heeft u spullen uit oma’s tijd zoals:
bontkleding, gordijnen, naaimachines,
foto’s, typmachines, vinylplatenen spelers, kristalglas, tapijten,
meubelen, lampen, horloges, mode,
sieraden of munten. En wilt u dit
verkopen? Bel.: 06 53 89 56 68.

Voor aardbeienplanten,
groenteplanten o.a. winterprei,
fruitbomen en klein fruit
naar Thijs Huys, Langstraat 64 HorstHegelsom, tel. 077 398 35 52.
Te koop: Perceel landbouwgrond
in Grashoek aan de Helenaveenseweg.
Groot +/- 1ha 30a.
Voor meer informatie tel. 06-55126996
of kijk op www.heikevastgoed.nl
Gezocht: woning in buitengebied van
Maasbree. Ruilen mogelijk.
Tel.: 06 18 56 26 37.

Zo kort na het overlijden van mam, oma en superoma.
De leegte blijft nog moeilijk te aanvaarden, dat ze er beide niet
meer zijn, maar zoveel betrokkenheid verzacht het verdriet en
vergroot de moed om verder te gaan.
Panningen, Augustus 2020.
Fam Peeters,
Kleinkinderen en achterkleinkind.

Iedereen bedankt voor de lieve felicitaties,
kaarten en versieringen voor ons
60-jarig huwelijk.

Maandag 17 augustus 2020 zijn onze pap en mam/opa en oma

Het was een prachtige dag!

60 jaar getrouwd

Piet en Lies Jacobs

Van harte gefeliciteerd!

Beringe

Jack †, Nellie en Ron - Willem, Jaap, Anne, Jozé

Mart en Toos Kessels-Verhaegh
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Ook ik verbruik nu minder drinkwater
Er is niets lekkerder dan met dit warme weer in een zwembadje in de tuin te zitten of een verfrissende douche te nemen.
Natuurlijk moeten we ook niet vergeten de
bloemen op tijd water te geven en zelf genoeg
te drinken. Watermaatschappij Limburg (WML)
ziet het drinkwatergebruik sinds een paar dagen
enorm toenemen. Haar advies: geen of zo weinig
mogelijk water gebruiken voor bijvoorbeeld het
sproeien van de tuin of het (vaker) verversen

van zwembadjes. Gebeurt dit niet, dan kunnen er
problemen ontstaan bij de levering van water, denk
aan een afname van de waterdruk. WML adviseert
mensen zelf voldoende te drinken, maar voor de
rest spaarzaam om te gaan met drinkwater.
Maar niet iedereen is zich ervan bewust dat er een
probleem is. Er is toch regen genoeg gevallen in het

voorjaar? Ook in juli hebben we nog best veel regen
buien gehad. Bovendien, wat maakt dat ene zwem
bad nu uit en een verdorde tuin dat wil niemand.
We betalen er tenslotte toch met z’n allen voor?

Ook ik verbruik nu minder drinkwater. Wat vindt u?

Uitslag poll week 32 “Mondkapjes geven schijnveiligheid” / 55% eens 45% oneens

Geschreven door Frans van de Laar

Historische werkgroep Baarlo schenkt
schriftje aan Kamp Amersfoort
Tijdens het bijwerken van het archief eerder dit jaar stuitten leden van Historische Werkgroep De Borcht op
een schriftje dat de vereniging in 2003 ontving. Het is geschreven door Frans van de Laar en beschrijft diens
tijd in Kamp Amersfoort tijdens de Tweede Oorlog. Door de geringe connectie met Baarlo besloot de heemkundevereniging het schriftje te overhandigen aan Nationaal Monument Kamp Amersfoort.

weduwe van de verzetsstrijder het
aan de historische werkgroep gaf.
“De dochter van Dirkx wist ook niet
te vertellen waar haar vader het ver
kregen heeft”, vertelt Van Daelen.
“Graad heeft na de oorlog blijkbaar
niet al te veel verteld over wat er
allemaal gebeurd is.”
De Borcht scande het gevonden
schriftje in, stuurde het door en
vroeg de mensen achter Nationaal
Monument Kamp Amersfoort of ze
interesse hadden in het schrijven.
“Ze waren meteen enthousiast.
Ze hadden ook nog nooit van het
bestaan gehoord”, zegt Van Daelen.
“Eigenlijk zouden we al in maart
langsgaan om het schriftje te over
handigen, maar door de coronacrisis
moesten we het uitstellen.”

Onderzoek

Een delegatie van HWG De Borcht overhandigt het schriftje in Amersfoort

De historische werkgroep kreeg het
schriftje in 2003 van de weduwe van
Graad Dirkx, een bekende verzets
strijder uit Baarlo. De inhoud bleek
geschreven door Frans van de Laar,
een figuur met een dubieus oorlogs
verleden. “Het schriftje is een beetje
in de vergetelheid geraakt daarna”,
vertelt Ton van Daelen, secreta
ris van de Historische Werkgroep
De Borcht. “Onlangs kwamen we het
opnieuw tegen toen we het archief
door aan het lopen waren. We wil
den definitief besluiten wat ermee
te doen.”
Zelf houden was een optie, maar de
inhoud van het schriftje bleek wei
nig betrekking op Baarlo te hebben.
Auteur Van de Laar is geboren in
Weert en is, zover Van Daelen weet,
nooit in Baarlo geweest. “Het was
ons dus al vrij snel duidelijk dat we
het niet hier moesten bewaren.
We hebben erover gedacht om het
aan het NIOD (het instituut voor oor
logsdocumentatie) te geven, maar

vanwege de connectie met Kamp
Amersfoort hebben we voor die
optie gekozen.”

Kampoudste
Van de Laar zat namelijk verschil
lende jaren in Kamp Amersfoort.
Hij was door de bezetter veroor
deeld tot twee jaar wegens ver
duistering. Uit historische bronnen
leerde Van Daelen dat de geboren
Weertenaar al na enkele dagen de
rol van kampoudste kreeg toebe
deeld. “Hij had speciale taken en
kon dingen zelf regelen.”

Derikx en Govaert
komen terug in het
schriftje

Na de oorlog kwam Van de Laar in
de gevangenis terecht. In die peri

ode schreef hij het schriftje. Mede
door zijn rol als kampoudste werd
hem collaboratie met de Duitsers
aangerekend en belandde hij vier
jaar lang in de cel.
De Baarlose connectie met Van
de Laar zijn Graad Dirkx en Pater
Govaert. Derikx was een bekende
verzetsstrijder in Baarlo en Govaert
was eveneens betrokken bij het
verzet. De twee werden opgepakt
toen de Duitsers het onderduikers
kamp Bovensbos in Helden oprol
den in 1944. Ze belandden in Kamp
Amersfoort. Iets later arriveerde
ook Van de Laar in Amersfoort.
“We weten vrij zeker dat ze daar te
maken hebben gehad met elkaar.
Derikx en Govaert komen ook terug
in het schriftje”, aldus Van Daelen.

Onduidelijke afkomst
Hoe het schriftje ergens na de oorlog
in het bezit van Dirkx is gekomen, is
nooit duidelijk geworden. De Borcht
wist niet van het bestaan af tot de

Op donderdag 23 juli was het
wel weer verantwoord om naar
Amersfoort af te reizen. Een dele
gatie van Historische Werkgroep De
Borcht (onder wie Van Daelen) trok
naar Kamp Amersfoort en overhan
digde daar het schriftje van Van de
Laar aan leden van het bibliotheeken documentatiecentrum van het
monument. “Ze hebben aangegeven
onderzoek te gaan doen naar Van de
Laar.” Bij het schriftje zat ook nog
een schrijfblok van Pater Govaert.
Die bracht na de oorlog een boek uit
over zijn belevenissen en één van
de hoofdstukken was bijna één-opéén een kopie van het schrijfblok.
“Dat blok hebben we ook afgegeven
in Amersfoort.”, zegt Van Daelen.
De historische werkgroep is blij dat
de mensen van Kamp Amersfoort
aan de slag gaan met het schriftje.
“Bij ons had het er maar gelegen.
Nu wordt er onderzoek gedaan naar
de rol van Van de Laar. Sommige
bronnen geven aan dat hij ‘fout’ was
in de oorlog, maar er zijn ook bron
nen die zeggen dat dankzij Van de
Laar het regime in Kamp Amersfoort
minder onmenselijk werd. Wie weet
ontdekken de onderzoekers zijn
daadwerkelijke rol.”
Tekst: Rob Dieleman
Beeld: Historische Werkgroep De
Borcht

TamTom

Column

Ontmoeting
In het centrum van Eindhoven
sprak een man me aan. “Hé, hoe
is met jou?” Zijn gezicht kwam
me vaag bekend voor, maar
waarvan dat wist ik niet dus
reageerde ik zo neutraal mogelijk; “goed, en met jou?”
“Nog steeds getrouwd met euh...
hoe heet ze ook al weer?” vroeg hij.
“Ja”, zei ik. “En jij?”
“Ik ook”, gaf hij toe. “Zie jij nog wel
eens iemand van vroeger?”
Hoewel ik geen idee had wie hij
bedoelde zei ik “Nee, nooit. Maar ik
ben lang geleden al verhuisd uit
Eindhoven en ik kom er nauwelijks
nog.”
Hij fronste zijn wenkbrauwen.
“Woon jij niet meer in Eindhoven? “
“Neen”, zei ik.
“Nooit geweten”, zei de man.
“Weet je wie ik laatst trof?
Karel, die slome is voor zichzelf
begonnen, in keukens en er stinken
drijk mee geworden.”
Snel ging ik alle Karels na die ik
kende maar er was er niet een bij
die ik met keukens in verband kon
brengen daarom zei ik: “Och, je
weet het maar nooit. Als ik soms
hoor wat er van iedereen is gewor
den die ik vroeger gekend heb dan
zijn er veel dingen anders gelopen
dan dat je vroeger verwachtte.”
Hij keek me argwanend aan.
“Oh ja?” zei hij. “Bij wie dan?”
Ik begon een wat verdwaald gevoel
te krijgen en keek demonstratief
op mijn horloge. “Zeg ik moet ver
der, ik heb over tien minuten een
afspraak hier in het centrum, leuk je
nog eens gesproken te hebben.”
Hij keek me boos aan. “Jij weet
helemaal niet meer wie ik ben”,
constateerde hij.
Ik keek wat van hem weg en mom
pelde iets, maar hij gaf me geen tijd
voor een echt antwoord.
“Dat verbaast me niks” ,zei hij.
“Jij en ik hebben vroeger wel wat
met elkaar opgetrokken, maar echte
vrienden waren we niet, we pas
ten niet bij elkaar, net als de hik
en seks.”
Hij draaide zich om en wandelde,
gepikeerd, weg.
Ik loop al dagen te piekeren wie hij
was, maar ik heb geen flauw idee
en dat van die hik en seks kan ik
helemaal niet plaatsen.

Tom van Bakel

6 augustus 2020
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Bouw Windmolenpark Egchelse Heide
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De bouw van het Windpark Egchelse Heide is 1 juli 2020 gestart. Het windmolenpark komt langs de Haambergweg tussen Egchel en Beringe.
In totaal worden er vijf windturbines gebouwd met een ashoogte van 131 meter en een rotordiameter van 138 meter. De top komt daarmee
op 200 meter. De komende maanden is het bedrijf Mart Munsters bezig met het maken van de vijf bouwplaatsen en het aanleggen en
verbeteren van wegen. Enkele veranderingen zijn voor altijd, andere tijdelijk.
Werkzaamheden en planning
In de maanden juli en augustus legt Mart Munsters Loon- & Grondwerken de wegen en bouwplaatsen aan. In september volgt het heiwerk voor de
bouw van de funderingen. In het vierde kwartaal worden de funderingen gestort. De turbines worden begin 2021 geplaatst. Het plan is om in het
tweede kwartaal van 2021 de windmolens in bedrijf te stellen.
Wat merkt u als omwonende
• Er wordt veel grond verplaatst. Tijdens deze werkzaamheden is er meer werkverkeer. Wij vragen hiervoor uw begrip.
• Omwonende worden ingelicht voordat de heipalen de grond ingaan. Hierbij wordt ook informatie gegeven over de werkwijze en de mogelijke overlast.
• Er worden tijdelijke wegen aangelegd voor het vervoer van de onderdelen van de windturbines. Voor het transport van de rotorbladen
(transportlengte plm. 75 meter) worden ook een paar tijdelijke aanpassingen van wegen gedaan.
Kijk voor meer informatie op de website van Windpark Egchelse Heide www.windparkegchelseheide.nl

Hoe doet u mee?
Als u mee wilt doen aan de
fotowedstrijd, kunt u tot en
met woensdag 14 oktober 2020
uw foto‘s sturen naar
maria.witbaard@peelenmaas.nl
onder vermelding van uw naam,
adresgegevens en de locatie. Heeft u
veel foto’s, maak dan gebruik van
www.wetransfer.com
Prijzen
De drie winnende foto’s worden
beloond met een plaats in de
gemeentegids en een VVVcadeaukaart van € 75 (eerste
plaats), € 50 (tweede plaats) en
€ 25 (derde plaats). De beste foto
wordt bovendien geplaatst op de kaft
van de gemeentegids.
Waar moeten de foto’s aan voldoen?
1. De foto’s moeten genomen zijn in
Peel en Maas.
2. De foto’s JPG met een minimale
resolutie van 300 dpi of minimaal
1 Mb per foto
3. Fotografeert u personen, vraag
dan vooraf toestemming aan de
personen op de foto.
Kijk op www.peelenmaas.nl
voor alle criteria
Stuur uw foto’s in
Wilt u dat uw foto een jaar lang te
zien is in de nieuwe gemeentegids of
andere uitingen? Pak uw camera en
maak de winnende foto. De winnende
foto’s worden in november bekend
gemaakt. De winnaars krijgen
schriftelijk bericht.
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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

Veilig op vakantie

Eindelijk. Vakantie! Twee weken
zon, zee en strand met mijn
vrienden. #Ibiza
Als u er bij de instellingen van de
sociale media toestemming voor geeft,
wordt zelfs de exacte locatie bij het
bericht vermeld. Het is voor een inbreker
erg interessante informatie, dus ga daar
zorgvuldig mee om. Als u op vakantie
bent, kunt u beter niet via sociale media
vertellen waar u verblijft, als uw eigen
huis op dat moment verlaten is.

En let ook op wat uw kinderen
op de sociale media plaatsen.

www.peelenmaas.nl

De vakantieperiode staat voor de deur. Vanuit het kabinet is groen licht gegeven om op vakantie
te gaan, zowel in Nederland als in het buitenland. Veel mensen gaan op vakantie of een dagje weg.
Helaas is dit ook de tijd waarin veel inbrekers toeslaan, omdat ze weten dat bewoners van huis zijn
of omdat ze een raam open zien staan. Helpt u ook mee het aantal woninginbraken deze zomer nog
verder te verlagen?
Een paar belangrijke tips:
• Dagje weg? Deur op slot!
• Bel 112 bij verdachte situaties
• Gaat u niet op vakantie?
Op vakantie? Licht familie of de buren in
Vertel uw familie of vertrouwde buren over uw vakantieplannen. Zij kunnen op uw woning letten en helpen
deze een bewoonde indruk te geven. Door de post weg te halen, de plantjes water te geven, de auto af en
toe eens op de oprit te zetten en een lampje aan te doen.

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

Garagebedrijf
W. Aarts

OPSTARTPROBLEMEN
NA DE VAKANTIE?

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

WhatsApp

Gemakkelijk en snel een berichtje
sturen via WhatsApp nummer
06 12 36 09 04.
Wij beantwoorden
WhatsApp berichten
maandag t/m vrijdag
van 08.30 uur tot
17.00 uur.

BEZORGERS
GEZOCHT!

WWW.GARAGEAARTS.NL

VOOR DE VOLGENDE ROUTES:

Wij ontzorgen u!

Kessel rondom Beeselseweg

Bijvoorbeeld met
de was van uw ouders.
Met contactloze wissel
van wastassen.
www.vanhalstomerij.nl
Wespenbestrijding Peel en Maas
Ook voor andere plaagdieren!

Constant Plaagdier Preventie
06 39 02 22 51 • Panningen

WERKZAAMHEDEN Elke donderdag, vrijdag of zaterdagochtend het nieuwsblad HALLO bezorgen.
INTERESSE OF INFORMATIE Mail naar bezorgers@garcon.nl

Handelstraat 17 5961 PV Horst
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Van vroeger tot nu

Schoolstraat
Panningen

Initiatieven in gemeente verbinden

Cultuur, kunst, historie en natuur
verbinden bij Erfgoedplatform
Erfgoedplatform Peel en Maas bestaat inmiddels alweer 9 maanden. Door de coronacrisis kon de vereniging
echter nog niet zo naar buiten treden als eigenlijk gehoopt was. Om daar verandering in te brengen werd
onlangs een promofilmpje verspreid en een website gelanceerd. Het platform wil graag meer bekendheid om zo
de verschillende initiatieven die er zijn in de gemeente te kunnen verbinden.

Leden van het platform bij de opnames van de promo

Wel of geen Kepèl? De Panningse Schoolstraat met de blik gericht
op het winkelcentrum. Daar waar ooit de Mariaschool stond en nu
het Huis van de Gemeente. De oude foto is in de winter van 19301931 gemaakt. Dat bewijzen de twee kerken. De grote kerk van
Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten is door de parochianen op
‘Paaschdag’ 1931 in gebruik genomen. In 1830 bouwde men de oude
kerk naast de plek waar vanaf zeg 1638 de ‘kepél van Helden voor
Maria-verering’ stond. Bijna twee eeuwen geleden koppelde het
Belgische gouvernement ‘Paninge, bedeplaats der capelle’ als
zelfstandige parochie los van Helden. De oude kerk is einde 1931
afgebroken. Het gebouw was te klein geworden en de kerk stond
ook letterlijk ‘in de weg’. Zo moest de stoomtram die vanaf 1912
Venlo met Beringe verbond, zich hier tussen de kerk en andere
panden wringen. Busdiensten namen in 1931 de taak daar in Kepèl
tot de dag van vandaag over. / Tekst: Frans Rovers, Beeld: Jac
Willekens, archief

AUTOMOBIELBEDRIJF

PEETEN BV

Napoleonsbaan Noord 10b, Baarlo - 077 477 15 90

www.peetenmobiel.nl

Meubelstoffeerderij
John Lemmen
Voor al uw stoffeerwerk
Simonsstraat 35a, 5976 NW Kronenberg
077 - 398 22 22
info@meubelstoffeerderijjohnlemmen.nl

www.meubelstoffeerderijjohnlemmen.nl

Eén van de beste voorbeelden van
de behoefte aan een overkoepelende
paraplu op erfgoed-gebied, is de vierin
gen rondom het 75-jarig jubileum van
de bevrijding. Dat zeggen Frans Rovers
(penningmeester) en Jac Willekens
(secretaris) van Erfgoedplatform Peel
en Maas. “Je zag dat er in zo ongeveer
alle dorpen van Peel en Maas gewel
dige zaken werden georganiseerd
rondom de bevrijding”, vertelt Rovers.
“Maar er was te weinig afstemming.”

Een paraplu voor alle
erfgoedorganisaties
kan uitgroeien
tot een makkelijk
aanspreekpunt dat
mensen verder kan
helpen
Volgens Willekens en Rovers had meer
samenwerking kunnen leiden tot bij
voorbeeld meer spreiding van de activi
teiten. “Je zag dat iedereen rond 17, 18,
19 november iets wilde organiseren”,
aldus Willekens. “Als er een overkoepe
lend orgaan was geweest, hadden we
het misschien over meerdere weken
kunnen uitstrijken en kunnen zorgen
dat zaken beter op elkaar aansloten.”

Kennis delen
Het was één van de aanleidin
gen om Erfgoedplatform Peel en
Maas op te richten in november
2019. Anderhalf jaar eerder was de
basis al gelegd toen in het Breed
Erfgoedoverleg van de gemeente dui
delijk was geworden dat een aantal
mensen bereid was een samenwer
kingsverband van erfgoedorganisaties
te starten. Dat resulteerde uiteinde
lijk in de oprichting van het erfgoed

platform. Gemeente Peel en Maas
is volgens Willekens en Rovers een
enthousiaste stimulator.
De doelstelling is om de samenwerking
tussen alle organisaties in Peel en Maas
op het gebied van historie, cultuur
kunst en natuur te bevorderen en de
aanwezige kennis en ervaring te delen.
Zo moet het erfgoed bewaard blijven
voor de toekomst en de erfgoedsector
versterkt worden. “Een paraplu voor
alle erfgoedorganisaties kan uitgroeien
tot een makkelijk aanspreekpunt dat
mensen verder kan helpen”, leggen
Willekens en Rovers uit. “Stel je voor
dat iemand een boek heeft geschre
ven, maar totaal niet weet hoe hij
dan verder moet om het te publice
ren. Wij kunnen dan helpen met onze
expertise en contacten of door te hel
pen met het verkrijgen van middelen.”

Wiel uitvinden
Het is volgens de twee mannen abso
luut niet het geval dat er te weinig ken
nis is in Peel en Maas. “Integendeel”,
aldus Willekens. “Veel verenigingen
hebben de zaken heel goed geregeld.
Het zou mooi zijn als andere verenigin
gen daarvan mogen leren. Niet ieder
een hoeft het wiel zelf uit te vinden.
We snappen dat het lastig is als je altijd
alleen in je dorp bezig bent geweest,
dat je dan opeens breder gaat kijken.
Veel heemkundeverenigingen weten
bijvoorbeeld van elkaar niet welke
publicaties of activiteiten eraan zitten
te komen. Terwijl ze elkaar zo goed
zouden kunnen ondersteunen.”
Naast die verbinding tussen de ver
schillende dorpen, moet er ook meer
samenwerking tussen de soorten orga
nisaties komen. Natuurverenigingen
met heemkundekringen, orkesten
met schutterijen of kunstenaars met
eigenaren van historische panden.
Rovers vindt Belfort De Vossenberg in
Meijel een goed voorbeeld van waar

samenwerking toe kan leiden. “Daar is
op de rand van de Peel een hele goede
samenhang tussen natuur en historie.
Dat zouden we graag meer zien.”

Subsidie
Het is overigens niet zo dat het
Erfgoedplatform de beschikking of
zeggenschap krijgt over de subsi
dies van de aangesloten verenigin
gen. “Iedereen behoudt zijn eigen
subsidies”, vertellen de twee inte
rim-bestuursleden. “Wij krijgen een bij
drage van de gemeente om het geheel
op te zetten en om wat zaken te faci
literen, meer niet. Wij zijn er echt om
mensen of erfgoedorganisaties op weg
te helpen of in contact met iemand
anders te brengen.”
Om zo goed mogelijk te kunnen hel
pen, is een breed netwerk met veel
leden natuurlijk handig. “Iedereen
kan lid worden. Individuen en vereni
gingen”, vertelt Rovers. “We wilden
al eerder meer ruchtbaarheid geven,
maar door de coronacrisis is dat bijna
stil komen te liggen.” Onlangs werd
een promofilmpje opgenomen en op
de eigen Facebookpagina geplaats,
de website staat online en de vereni
ging is bezig met een erfgoedkalender.
Richting de Open Monumentendag op
12 en 13 september moeten nog acti
viteiten en promotionele acties vol
gen. Dat alles moet zorgen dat straks
iedereen die geïnteresseerd is in het
erfgoed van Peel en Maas het platform
kent. “Zo kunnen we er samen voor
zorgen dat het bestaande erfgoed, op
alle gebieden, behouden blijft. Het zou
toch eeuwig zonde zijn als dat zou ver
dwijnen.”
Kijk op www.erfgoedpeelenmaas.nl
voor meer informatie.

Tekst: Rob Dieleman
Beeld: Jac Willekens
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15-vragen aan

Lou Boerenkamps Meijel
Heb je een bijbaantje?
Nee, ik heb geen bijbaantje maar als
ik 13 word ga ik wel een baantje zoe
ken. Ik heb wel een bankrekening dus
als iemand geld kwijt moet geef me
maar een belletje.

Wat zou jij doen op een regenachtige dag?
Ik zou het liefste heel lang slapen en
daarna gamen met vrienden of afspre
ken met vrienden. Uiteten vind ik ook
leuk en soms speel ik een groot spel
zoals Catan of Ticket to Ride.

Wat is de raarste droom die je ooit
hebt gehad?
Ik heb wel vaker rare dromen maar de
raarste was wel dat ik in een land was
van toeters en snoepjes. Er was toen
een olifant, rijdend op een wolk, die
saxofoon aan het spelen was. Ik zat
toen te dansen op de muziek. Ik was
toen 6 jaar en weet niet wat ik die dag
had gedaan maar waarschijnlijk had ik
teveel suikerspin gegeten.

Welk verhaal vertellen je vrienden
altijd over jou?

Naam
Leeftijd
School
Woonplaats

De online lessen waren wel ontzet
tend saai. Voor de rest vond ik het
niet echt erg.

Lou Boerenkamps
12 jaar
het Bouwens
Meijel

Welke superkracht zou je willen
hebben?
Ik zou het liefste kunnen teleporteren.
Dat is dat je overal naartoe kan gaan
zonder vervoer. Het is goed voor het
milieu want hierdoor heb je geen files
en ook vliegtuigen zijn dan niet nodig.
Het is superhandig want als ik drinken
wil pakken of naar de kelder wil gaan
voor chips hoef ik alleen maar te tele
porteren.

Hoe beleef jij deze coronacrisis?
In het begin vond ik het eigenlijk
wel fijn omdat ik niet zo vroeg uit
bed hoefde. Maar er werd wel druk
op je gezet vanuit school en op een
gegeven moment was ik er klaar
mee. Uiteindelijk kregen we online
lessen dus kon ik niet meer uitsla
pen. Dat vond ik wel jammer maar
ook wel beter omdat ik zo meer
contact had met klasgenoten en
leraren en beter uitleg kon vragen.

Zou je liever voorwerpen kunnen
verplaatsen met je gedachten of
altijd gratis kunnen eten in
restaurants?
Als ik voorwerpen zou kunnen ver
plaatsen met mijn gedachten word ik
waarschijnlijk beroemd en daar heb
ik geen zin in. Ik blijf liever normaal.
Dus daarom zou ik kiezen voor altijd
gratis eten in een restaurant omdat ik
dan nooit naar de supermarkt hoef en
dus ook niet veel geld hoef te beste
den aan eten. Ik zou dan ook naar dure
restaurants kunnen gaan om echt dure
gerechten te kunnen proeven.

Met wie zou je één dag van leven
willen ruilen?
Met papa, want dan kan ik de hele
dag kiezen wat ik doe en kan ik kiezen
wat we eten. En of mijn zus straf krijgt
of niet (want dan krijgt ze de volle
lading). Ik zou dan ook het geld wat
papa heeft verdiend op die dag lekker
in mijn spaarpot kunnen stoppen.
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Dat ik flexibel vel heb en dat ik een
raar huisdier heb. Mijn huisdier is een
baardagaam, een soort hagedis. Ik heb
haar gekregen op mijn 8e verjaardag
en zij is nu 8. Zij heeft wel een beetje
overgewicht dus ze is een flinke tante.

Wat kies je? Voor altijd wind mee
tijdens het fietsen? Of altijd zelf
kunnen bepalen wat je eet?
Ik zou wind in de rug kiezen omdat als
ik altijd mijn eigen eten mocht kiezen
at ik nooit gezond. Met de wind in de
rug kan ik altijd zonder moeite overal
naartoe fietsen. Het is vooral handig
als het superheet is en als ik toch naar
school moet fietsen.

Wanneer had je meteen een klik
met iemand?
Ik had al meteen een klik met Sven
op de eerste dag dat ik naar school
ging. We hebben samen in alle klassen
gezeten maar sinds dit jaar niet meer.
Dat vond ik wel jammer, maar we
houden nog wel goed contact bij het
voetballen en met het afspreken.

dat ik naar binnen ga. Maar het zou
dan ook wel een saaie dag worden
omdat niemand je ziet en voor de rest
niks met vrienden of familie kan doen
omdat ze je niet zien. Voor een dag
lijkt het me wel leuk maar niet voor
langer omdat je je dan eenzaam gaat
voelen.

Wat is het lekkerste gerecht dat je
ooit hebt gegeten?
Ik eet het allerliefste pizza maar ner
gens zijn ze zo lekker als bij Debonairs.
Helaas kan je ze in de buurt niet krij
gen want dat is een pizzeria in ZuidAfrika. Gelukkig woont mijn oom daar
dus zijn we er al een paar keer op
vakantie geweest.

Wat is je grootste blunder?
Ik liep in de gang op school met mijn
rugzak vol boeken en er lag geld op de
grond dus ik ging voorover hangen om
het op te rapen, maar met die rugzak
werd het wel zwaar dus toen viel vol
met mijn gezicht op de grond. Alle kin
deren in de gang kwamen niet meer
bij van het lachen. Ik had wel mooi
50 cent te pakken.

Wat doe je het liefst in het weekend?
Ik begin met lekker uitslapen want
daar houd ik van. Daarna ga ik gamen
en dan speel ik meestal Fortnite en
Overwatch. ‘s Middags ga ik met
vrienden afspreken of een wedstrijd
voetballen en trampolinespringen.
‘s Avonds eet ik met de hele familie
frietjes bij oma Truus en opa Frans.
Daarna ga ik het liefst gamen of een
film kijken maar het allerliefst ga ik
chillen met één van de chillclubjes.

Zou je liever leven in het verleden
of leven in de toekomst?
Ik zou het liefst in de toekomst willen
leven want over het verleden weet je
al veel en over de toekomst nog niks.
Als ik in het verleden zou gaan leven
kon ik misschien wel dingen verande
ren omdat ik dan weet dat dat gaat
gebeuren. Maar in de toekomst weet
ik niet wat er gaat komen. Ik denk wel
dat bijna alles in de toekomst makke
lijker gaat omdat er vast wel iemand is
die er iets op verzonnen heeft.

Wat zou je doen als je een dag
onzichtbaar was?
Ik zou gewoon naar de Efteling gaan of
naar de bioscoop, want niemand ziet

Hoi

Column

Cadeautjes
De afgelopen paar weken waren
er in mijn omgeving ineens een
heleboel mensen die hun verjaardagsfeest vierden of die van
plan waren om het binnenkort
te vieren.
Bij sommigen is dat omdat ze
ook echt jarig zijn deze tijd, maar
er zijn nu natuurlijk ook veel
mensen die hun feestje juist nu
pas houden omdat ze dat door
het virus niet hebben kunnen
doen in de afgelopen maanden.
En dat betekent dus ook, dat het
tijd is voor cadeautjes. Bij ken
nissen of bij mijn familie (bui
ten mijn gezin om) hoef ik me
niet heel veel ‘zorgen’ te maken
over wat het cadeau is, omdat
mijn ouders dat meestal regelen.
Maar als het feest bij een vrien
din van me is, dan betekent het
dat ík een cadeautje moet rege
len. Sommige mensen vinden het
echt heel erg leuk om cadeautjes
te halen en ze plannen dit dan ook
heel goed, anderen geven er niet
heel veel om. Zelf vind ik het op
zich ook wel leuk, maar ik vind het
wel wat fijner om geld te geven,
omdat de jarige dan zelf kan kie
zen wat hij of zij ervan koopt.
Daarbij hoef ik me er dan geen
zorgen over te maken of ze het
cadeau wel leuk genoeg vinden.
Maar als ik dan toch een cadeau
tje koop, bijvoorbeeld omdat ik
met iemand samen iets regel of
gewoon omdat ik weet dat de
jarige liever cadeautjes krijgt, dan
vind ik het wel leuk om echt iets
te kiezen waarvan ik denk dat het
bij die persoon past en ook dat
diegene er iets aan heeft.

Tekst: Lotte Thijssen
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Een gegeven paard
mag je niet in de
bek kijken

Dan ga ik wel echt op zoek naar
het best mogelijke cadeau, soms
kan dat dan ook echt heel lang
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Geplukt

Peter Nooijen Kessel-Eik
De grootste passie van Peter Nooijen (51) is de schutterij. De in Egchel geboren, in Maasbree opgegroeide en
nu in Kessel-Eik woonachtige Peter begon met schieten in Maasbree, maar zit inmiddels alweer vele jaren
bij de Pannings/Egchelse schutterij Leonardus. Peter heeft zijn eigen bedrijfje in beveiligings- elektrotechniek en spaart modelvrachtwagens die betekenis voor hem hebben. Deze week wordt Peter geplukt.

Het is niet alleen schutterij wat de
klok slaat bij Peter, maar de hobby
heeft wel een grote plek in het leven
van hem. Al is het dit jaar minder.
“We hebben nog niet geschoten bij
St. Leonardus”, vertelt de vrijgezelle
Peter over de gezamenlijke schutterij
van Panningen en Egchel. “Er zitten
veel regels aan om te mogen schie
ten vanwege de coronamaatregelen.
We hebben besloten om dit jaar niet
te schieten en wel regelmatig bij
elkaar te komen met in acht neming
van de coronaregels.”

betekenen voor de vereniging die
ook veel voor hem betekent. “We zijn
misschien geen grote club, maar wel
heel hecht. Het is hier heel gezellig en
niet zo prestatief. Ik heb wel eens mis
geschoten op het OLS en dan voel je
je heel erg rot. Maar de rest vangt je
dan hartstikke goed op. Het wordt je
niet aangerekend dat je gemist hebt.
Er wordt opgeruimd en dan gaan we
de tent in om het gezellig te maken.
Dat is voor ons net zo belangrijk als
het schieten.”

Lokroep

Betekenen

Maar hoe belandt iemand die in
Kessel-Eik woont bij St. Leonardus?
Daar zit een hele geschiedenis aan

Peter is al jaren bestuurslid bij
St. Leonardus. Hij wil graag iets

Puzzel

Sudoku
Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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beveiligingsattributen zoals camera’s
en alarmsystemen, ook doet hij elek
trowerkzaamheden voor particulieren
en bedrijven. “Leuk werk en gelukkig
niet al te zwaar voor mijn rug. Ik heb
namelijk last van zenuwen die ervoor
zorgen dat mijn rug, been en voet
regelmatig pijn doen. Daardoor kan
ik niet al te fysiek werk doen. Ik krijg
iedere week een massage en daarmee
kan ik het zonder medicijnen onder
controle houden.”
Peter vindt het werk als zzp’er leuk,
maar als hij zelf mocht kiezen, dan
was hij weer internationaal vrachtwa
genchauffeur. Dat deed hij tientallen
jaren voor diverse bedrijven. “Dat is
het mooiste beroep wat er is. Ik wilde
ook al van jongs af aan vrachtwagen
chauffeur worden. Mijn vader was ook
chauffeur en we woonden tegenover
een groot transportbedrijf, wat hij
geweldig vond.” Peter kan vol pas
sie vertellen over zijn droomberoep.
“Die vrijheid die je hebt zo alleen op
de weg, dat is ongeëvenaard. Tot een
paar jaar geleden reed ik nog regel
matig, vaak ook als een soort week
endbaantje. Maar je moet keuzes
maken in het leven. Het werk als
zzp’er levert meer op, dus daarom heb
ik daar voor gekozen.”

Verzameling
Uit de voorliefde voor vrachtwagens
groeide ook een andere hobby van
Peter: het verzamelen van model
vrachtwagens en -auto’s. Hij heeft
inmiddels twee kasten met vrachtwa
gens en eentje vol met auto’s staan.
Een belangrijke voorwaarde voor Peter
is dat hij iets heeft met de voertui
gen. “Je kunt wel steeds willekeurige
modellen kopen, maar dat vind ik niet
leuk. Ik heb juist de vrachtwagens waar
ik in gereden heb of waar ik iets spe
ciaals mee heb, aangeschaft. Waarom
ik ze spaar? Geen idee, ik vind het leuk
om naar te kijken. Herinneringen opha
len aan mijn tijd als chauffeur.”
Momenteel speelt het leven van Peter
zich voornamelijk af in eigen huis.
Door de corona kon hij bijvoorbeeld
niet naar de schutterij. “Nu zijn we
wel al een paar keer bij elkaar geko
men, gewoon om elkaar weer te zien.
Maar beide keren kon ik helaas niet.
Ik hoop dat corona snel weg is, want
ik mis het om weer iedere zater
dagavond bij de schutterij te zijn.
De binding met de andere leden, de
gezelligheid. Nee, zo veel thuis zitten
is niks voor mij.”
Tekst en beeld: Rob Dieleman

vast. Gezien de roots van Peter is het
niet raar dat hij bij de schutterij die
in Egchel ligt, uitkwam. Het is name
lijk het dorp waar hij geboren werd.
Met zijn ouders en zusje woonde hij
er aan de Roggelseweg. De lokroep
om terug te gaan naar het geboorte
dorp bleek bij vader Nooijen zo sterk
dat het gezin naar Maasbree verhuisde
toen Peter 4 jaar was. “Het grootste
gedeelte van mijn jeugd heb ik daar
doorgebracht.”
Hij ging er naar school en aan de hand
van zijn vader kwam Peter bij schut
terij St. Martinus terecht. “Toen mocht
er pas geschoten worden vanaf je
zestiende, maar ik kwam er al op
jongere leeftijd. Ik ging ook al vaker
mee oud ijzer ophalen. Dan mocht ik
daarna mee naar café De Wissel, waar
we eten en drinken kregen en het
tot laat gezellig was.” Na een aantal
jaar bij St. Martinus belandde Peter
bij St. Anna, de andere schutterij in
Maasbree. Daar had hij een geweldige
tijd. “Ik was een tijdje penningmeester
en kanonnier. Ik mocht bij de optochten
op een kanon staan. Ideaal, want dan
hoefde ik niet te lopen.” Door onder
linge onenigheid viel St. Anna echter
uit elkaar en Peter besloot met nog
een aantal anderen over te stappen
naar de schutterij in het dorp waar
hij geboren werd. “Ik woonde toen al
best een tijd in Kessel-Eik, maar daar
is geen schutterij. En ik ben toch een
geboren Egchelse hè. Ik vind het nog
altijd een goede keuze dat ik toen naar
St. Leonardus ben gegaan.”

Mooiste beroep
Van beroep is Peter momenteel zzp’er
in de elektro en beveiligingstechniek.
Hij verkoopt, installeert en onderhoudt
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Kerkberichten
Vincentiusparochies
CORONA-MAATREGELEN
Vw de versoepeling van de
corona-maatregelen mogen
weer meer mensen naar de
kerk. Voor gewone weekendvieringen is reserveren niet meer
nodig, omdat we dan de norm
van het toegestane aantal
kerkgangers niet overschrijden.
Deze is afhankelijk van de
grootte van de kerk, want de 1 ½
meter afstand moet nog steeds
in acht genomen worden, voor
ieders gezondheid! Dat verschilt dus per kerkgebouw
nogal. Dus volg de aanwijzingen
ter plaatse en houdt afstand! Bij
uitvaarten steeds overleg over
het maximum aantal kerkgangers. Nogmaals: ga beslist niet
naar de kerk als u ziekteverschijnselen hebt! Was thuis al
goed uw handen. In de kerk is
desinfectiemateriaal aanwezig,
maar neem gerust uw eigen
flesje mee. Onze koren zingen
nog niet. Misintenties opgeven
is weer mogelijk. De collecte kan
nog niet worden gehouden.
U kunt uw bijdrage deponeren
in het mandje bij de uitgang.
Dank u wel. Van harte welkom.

Cluster MKBE
Parochie Maasbree
Misintenties
NL58RABO0131001973
Pastorie Dorpstraat 4, 077 465 12 19
par.aldegundismaasbree@hetnet.nl
www.parochiemaasbree.nl
Kerkdiensten
Zondag 16 augustus
H. Mis: 11.00 uur
Lector: Dhr. Jacques Bouten
Intenties: Voor de intenties van de
Mariakapel op het kerkhof.
Mededelingen
Overleden
Jac Lenders, Veldsehuizen 27, 68 jaar.
Gewijzigde mistijden
I.v.m. de viering van de 1e H.
Communie in Baarlo, op zondag 30
augustus en 6 september, zijn de h.
missen in Maasbree op beide zon
dagen om 9.30 uur.

Waterpret
Stichting Beheer Waterloat biedt
kinderen drie extra avonden
discozwemmen aan in het zwembad in Panningen. De eerste
avond vrijdag 7 augustus werd
een ware waterhappening, aldus
de organisatie. De k
 inderen van
Peel en Maas, tussen de 8 en 12
jaar mogen op de vrijdagen 14 en
21 augustus gratis gaan discozwemmen. Per avond is er plek
voor 99 kinderen en vol is vol,
bovendien moeten de kinderen in
bezit zijn van minimaal zwemdiploma A. Reserveren is verplicht
via receptie.peelenmaas@laco.eu
/ Beeld: Jac Willekens

Parochie Beringe
Misintenties
NL21RABO 0141939583
Een H. Mis opgeven kan tijdens het
parochiespreekuur op dinsdagochtend.
Ook bij kapelaan Roger Maenen tel.
077-4661850 of per email roger.mae
nen@ziggo.nl.
Spreekuur
Iedere dinsdag van 10.30 tot 11.30 uur
in de sacristie.
Kerkdiensten
Zondag 16 augustus
H. Mis 09.30 uur
Woensdag 19 augustus
H. Mis 09.00 uur (grote kerk, zij-altaar
St.Jozef)

Parochie Egchel
Misintenties
NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 16 augustus
Geen H. Mis
Zondag 23 augustus
H. Mis 11.00 uur t.i.v. Uit dankbaarheid
b.g.v. een verjaardag

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

Parochie Kessel
Gezinsbijdrage NL39RABO0125305311
Iet Dings-Bovendeerdt
077 462 18 60 of 06 24 21 61 06
Kerkdiensten
Zaterdag 15 augustus
19.15 uur H. Mis.
Jaardienst Pierre Lenders.
Mededeling
De H. Missen worden verzorgd door
kapelaan H. te Boekhorst van parochie
Baarlo. Voor de pastorale zorg kunt
u terecht bij administrator deken A.
de Graaf Woutering of kapelaan H. te
Boekhorst (zie parochie Baarlo)
Ziekenzalving: 06-55408023

Parochie Baarlo
Misintenties
NL31RABO0103903860
Pastorie Markt 3, 077 477 12 75
kapelaan@parochiebaarlo.nl
www.parochiebaarlo.nl

Spreekuur
In kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
Zaterdag 15 augustus
H.Mis 19.00 uur t.i.v. Wiel
Spreeuwenberg (verj), Tinus
Spreeuwenberg en Theodora Schoeber;
Wim Vercoulen (jaardienst en verj)

Parochie Helden
Misintenties
NL61 RABO 0120795094
pastorie Rochusplein 3
077 3071488,
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur
Donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
Zondag 16 augustus
H. Mis Maria Tenhemelopneming met
zegening van de Kruutwis 10.00 uur
– herenkoor t.i.v. Lenie KrijnenVerlaak (zeswekendienst); Lucie en
Drees Hermkens-Kartner (jaardienst);
fam. Cox- van den Beucken;

Parochie Koningslust
Misintenties
NL05 RABO 0120795132
A. van den Boer De Brentjes 81
077 465 36 81
Bij geen gehoor kunt u contact
opnemen met het parochiecentrum in
Panningen 077 307 13 88

Kerkdiensten
Zondag 16 augustus
9.30 uur H. Mis. Viering Maria ten
Hemelopneming.
Zegening van de Kroedwis.
Jaardienst overleden ouders van den
Eerwegh-van Tegelen en overleden
familie.
Voor Frits, Wiel en An Peeters.
Jaardienst Cor Driessen.
Jaardienst Lucie en Annie Heeskens,
Peter en Johannes.
Mededelingen
Vanaf 1 juli mogen er grotere aan
tallen mensen de H. Mis bijwonen.
U kunt uw handen desinfecteren bij
binnenkomst en de voorgeschre
ven afstand in acht nemen. Als u
verkoudheidsklachten heeft, blijft u
dan thuis.
Vanaf 1 juli zijn er ook weer inten
ties mogelijk. De intenties kunt u
weer opnieuw opgeven, die vanaf

Kerkdiensten
Zaterdag 15 augustus
H. Mis Maria Tenhemelopneming
17.30 uur

Parochie Meijel
Misintenties
NL16 RABO 0133405613
Pastorie Kerkstraat 5
077 466 18 50
www.parochiemeijel.nl
Spreekuur
maandag 19.30 tot 20.00 uur en
donderdag van 11.00 tot 12.00 uur
joke.holscher@gmail.com
Kerkdiensten
Zaterdag 15 augustus
Maria ten Hemelopneming en
Krudwisj: Let op: 18.00 uur H.
Mis, bij Afscheidsruimte kerkhof
t.i.v. Ton Verscharen (zesweken
dienst); Willem Sanders, Agnes
Sanders-Manders en Piet Manders;
Ger Koopmans (verj); Jo Relouvan Stiphout; Harrie Gielens, Truus
Gielens-Maessen en Ton Gielens
Zondag 16 augustus
14.30 uur H. Doopsel Lotte Lucker
Maandag 17 augustus
18.30 uur Stille Aanbidding
19.00 uur Rozenkrans
Dinsdag 18 augustus
H. Mis 09.00 uur
Donderdag 20 augustus
H. Mis 09.00 uur

15 maart, de periode dat er geen H.
Mis was zijn vervallen.
Zondag 30 augustus en zondag 6
september om 11.00 uur zijn de
Eerste Communievieringen.

Parochie Panningen
Misintenties
NL44 RABO 0141900660
Parochiecentrum Wilhelminastraat 14
077 307 13 88
info@parochiecentrumpanningen.nl
Open maandag-, woensdag- en
vrijdagochtend van 08.30 uur tot
11.30 uur.
Kerkdiensten
Zaterdag 15 augustus
H. Mis 19.00 uur Maria ten
Hemelopneming, t.i.v. Henriëtte
Haffmans; Sjraar Gommans en Elisa
Gommans-Driessen
Dinsdag t/m vrijdag
H. Mis 09.00 uur in de grote kerk

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

De bestelde H.Missen die v.w.
corona niet door zijn gegaan,
kunnen weer op nieuw aan
gemeld worden, welke datum
de familie dat wenst.

Parochie Kessel-Eik
Misintenties
NL41RABO0125300522
L. Timmermans
077 462 16 78
Kerkdiensten
Zaterdag 15 augustus
18.00 uur H. Mis
Voor de Parochie.
Mededelingen
Voorlopig is er de 1ste en de 3de
zaterdag van de maand om 18.00
uur de H. Mis in Kessel-Eik.
Dit is v.w. het overlijden van Pastoor
Verhaag, de vervangende Kapelaan
Ter Broekhorst, verzorgd in meer
dere parochies de H.Mis.

Administrator (pastoor)
Deken de Graaf Woutering
077 398 14 16
a.degraafwoutering@rkhorst.nl
Maasbree/Baarlo/Kessel/
Kessel-Eik
Kapelaan te Boekhorst
077 477 12 75
kapelaan@parochiebaarlo.nl
Kerkbestuur
Secretaris Arno Houwen
077 462 17 50
houwenarno@gmail.com

Panningen: Huishoudelijke hulp
gezocht voor woensdagochtend 3 a
4 uur / wk. Tel.: 06 57 64 32 30.
Te koop eigengeteelde, vastkokende
aardappellen (frieslanders), groene
sperci boontjes, koolrabi en prei.
Verder vele soorten vollegrond en
kasgroenten van goede kwaliteit, vers
en niet te duur. Dinsdag 18 aug zijn we
helaas gesloten. Kwekerij Brummans,
Vosberg 16a, Panningen.
De “mindfulness meditatiegroep”
start weer; dinsdag 25 aug. 18.45-20.00
Aanm. tot 22 aug. info@sensus-pvs.nl
/06-13747529 in Panningen. 8 lessen!
Kleine groep.
T.k. gevraagd land- en
tuinbouwmachines o.a. ploeg frees
kopeg spitmachine bloter weidesleep
schudder hark maaier mesttank kipper
tractor enz. Tel. 06 19 07 69 59.
Te koop snijbonen en tomaten enz.
bij Thijs Huys, Langstraat 64 HorstHegelsom, tel. 077 398 35 52.
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Tummers
daar word ik vrolijk van

Wij kunnen je laptop
startklaar maken!

549,-

649,-

499,-

elijkheden
informeer naar de mog

619,-

ASUS LAPTOP / M509DA-EJ371T

HP LAPTOP / 14S-DQ1013ND

• 15,6" FHD scherm • AMD Ryzen 3 3250U processor
• 8 GB DDR4 werkgeheugen • 512 GB SSD • Windows 10

• 14" FHD scherm • IntelCore i5-1035G1 processor
• 8 GB DDR4 werkgeheugen • 256 GB SSD • Windows 10

69,-

55,HP PRINTER / HP DESKJET 2724
• All-in-one: print, scan en kopieer • WiFi • Print ook vanaf smartphone

99,-

169,-

159,POCKETBOOK E-READER / TOUCH HD 3 GREY

DEVOLO MAGIC 1 WIFI MINI STARTER KIT

• 16 GB opslag • Spatwaterbestendig • Bluetooth

Met deze set van powerline adapters creëer je eenvoudig een hotspot en 1
extra netwerkaansluiting in je woning.

7 veilige winkels in Limburg!
Afbeeldingen kunnen afwijken, drukfouten en wijzigingen voorbehouden.

ASUS LAPTOP / M509DA-EJ371T

• 15,6" FHD scherm met anti-glare coating • AMD Ryzen 3 3250U processor
Roermond - Weert - Panningen
- Tegelen - Echt - Heythuysen - Horst
• 8 GB DDR4 werkgeheugen • 512 GB SSD • Windows 10
Kijk voor de actuele openingstijden en adressen op de site | Volg ons ook op Facebook.com/tummerselectro | www.eptummers.nl

