
Fiets4Daagse
De 45e editie van de Fiets4Daagse De Peel is dinsdag 26 juli gestart bij D’n Bingerd in Meijel. Vier dagen lang mogen deelnemers recreatieve fietstochten afleggen van 30, 45 of 60 
kilometer, door onder andere bosrijke natuurgebieden rond het Limburgse- en Brabantse Peelgebied. Deze deelnemers uit Panningen en Baarlo stelden zichzelf op de proef door 
60 kilometer te fietsen. “Maar we zijn ook al met de fiets naar Meijel gekomen en moeten nog terug. Aan het einde van de dag heb ik 100 kilometer gefietst, maar ik heb nog jonge 
benen”, zegt de Baarlose deelnemer lachend.
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Leegstaande lokalen vanaf 5 september bevolkt door 45 leerlingen
Tijdelijke huisvesting Agora in basisschool De Pas
In nauwe samenwerking met bestuur en directie van basisschool de Pas (stichting Prisma) en Hoera 
kindercentra is afgesproken dat de lokalen die nu al leeg staan in basisschool de Pas vanaf maandag 
5 september worden gebruikt door Buurtcollege Agora Maas en Peel. Ongeveer 45 leerlingen gaan hier 
onderwijs krijgen.

In augustus 2021 is in Peel en Maas 
een nieuwe richting voor voortge
zet onderwijs gestart met de naam 
Buurtcollege Agora Maas en Peel. 
Dit onderwijs vindt plaats in het 
voormalige Groene Kruis gebouw 
aan de Piushof. Na een start met 

uiteindelijk 70 leerlingen, hebben 
zich voor het volgende schooljaar 
55 leerlingen aangemeld. Deze groei 
aan leerlingen brengt ook praktische 
huisvestingsopgaven met zich mee. 
Er is voor 125 leerlingen en hun leer
krachten onvoldoende ruimte aan 

de Piushof in Panningen. Daarom is 
naar een tweede gebouw gezocht. 
Een eerdere beoogde locatie is op 
het laatste moment afgevallen. Er is 
nu een tijdelijke oplossing gevon
den in het gebouw van basisschool 
de Pas aan de Averbodestraat 19 in 

Helden. Met enige technische aan
passingen aan het gebouw is het 
geschikt te maken om in ieder geval 
voor het komend schooljaar nog 
dienst te doen als tijdelijke huisves
ting voor Agora. In de tussentijd doet 
de gemeente met Stichting LVO, waar 
Buurtcollege Agora Maas en Peel 
onder valt, onderzoek naar defini
tieve huisvesting.
Mathijs Drummen, schoolleider van 
Buurtcollege Agora Maas en Peel, is 

blij met de tweede locatie. “Het is 
een toffe locatie voor onze school. 
Omdat wij niet werken met niveaus 
is het geen probleem om de leerlin
gen over twee locaties te verdelen. 
De verwachting is dat we elk jaar 
met zestig leerlingen zullen stijgen, 
waardoor een nieuwbouwlocatie 
nodig is. De gesprekken daarover 
zitten nog in de beginnende fase. 
Voor nu zijn we blij met de tijdelijke 
locatie.”

MAASBREE

30-31 juli, 3-5-6 augustus

Q-MUSIC THE PARTY | A-FEVER | HARVEST MOON
10 FEET UP | SILENT DISCO | CAFÉ “DE GARE ÔS” 
Q-MUSIC THE PARTY | A-FEVER | HARVEST MOON
10 FEET UP | SILENT DISCO | CAFÉ “DE GARE ÔS”

Gerrie van Hoof van Werkgroep 
Meijel geeft aan dat er dit jaar op 
dinsdag 823 mensen vanuit Meijel 
zijn gestart aan de Fiets4Daagse. 

Ongeveer 300 mensen namen deel 
aan de 30 kilometer route, 350 aan de 
45 kilometer route en ongeveer 
150 fietsten 60 kilometer. Over deze 

opkomst is de werkgroep tevreden. 
“Vergeleken met andere jaren is het 
aantal toegenomen, maar loopt het 
vooral in lijn met voorgaande edities. 

Corona heeft dus geen invloed gehad 
op het aantal deelnemers”, legt Gerrie 
uit. Ook de reacties van de deelnemers 
waren weer lovend. “Ze vonden de 

routes fijn en goed geregeld. 
Deelnemers hebben lof voor de hulp 
die ze krijgen van verkeersregelaars bij 
het oversteken van de drukke wegen.”
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HALLO Peel en Maas
is een gratis uitgave van 
Kempen Media b.v. en verschijnt 
elke donderdag in de gemeente 
Peel en Maas. 

Oplage 20.050 exemplaren

www.hallopeelenmaas.nl

Redactie
077 208 32 00
redactie@hallopeelenmaas.nl

Commercieel adviseurs
077 208 32 00
adverteren@kempencreeert.nl

Bezorgklachten www.garcon.nl

Bezoek- en correspondentieadres 
Handelstraat 17, 5961 PV Horst

Aanlevertijden (uiterlijk) 
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 16.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur

Beeldmateriaal en kopij dient vrij van  rechten aangeleverd te worden. Eventuele verplichte naamsvermelding van de foto
graaf of auteur dient bij aan levering 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.

Disclaimer
Ondanks zorgvuldig samenstellen van dit blad door de 
redactie, kan het voorkomen dat door actuele omstandig
heden sommige activiteiten geen doorgang vinden.

Colofon

Onthulling kunstwerk Lancaster
Op 21 juli 1944 stortte een Lancaster met bemanningsleden en volledige bommenlast neer in het Kesselse 
Maastalud. Ter herinnering hieraan heeft beeldend kunstenaar Dirk Verberne een herdenkingsmonument 
gemaakt. De gemeente Peel en Maas en de werkgroepen Maasboulevard en Kunst en Cultuur Kessel hebben 
donderdag 21 juli het kunstwerk, dat gemaakt is van ijzer en staal, officieel onthuld. De vleugels op het 
monument staan symbool voor de bemanningsleden. Omdat één lid de crash heeft overleefd, staat één 
vleugel rechtop. / Beeld: Dick Holthuis

Gemeente neemt opmerkingen mee in ontwerpfase
Zorgen om flora en fauna door uitbreiding 
van woonbuurt Kuukven Baarlo
In een brief aan de gemeente Peel en Maas uitte IVN Baarlo-Maasbree haar zorgen over de houtwal die moge-
lijk verdwijnt door de nieuwbouwplannen in Kuukven Baarlo. Volgens de natuurorganisatie zou het kappen 
van de houtwal zorgen voor enorme schade aan de biodiversiteit. Gemeente Peel en Maas geeft nu in een brief 
aan de zorgen serieus te nemen en de gemaakte opmerkingen mee te nemen in het vervolgtraject.

Onlangs zijn de nieuwe plannen 
gepresenteerd met betrekking tot 
de woningbouw in het plan Kuukven 
fase 3, 4 en 5. In het eerste schets
ontwerp is een houtwal ter hoogte 
van de Heierhof verdwenen. In een 
brief aan de gemeente vraagt IVN 
BaarloMaasbree met klem om dat 
besluit te heroverwegen. De houtwal 
en de aanwezige eikenbomen dienen 
onder meer voor het aanvliegen en 
foerageren van de dwergvleermui
zen. Ook wordt de houtwal benut als 
nestgelegenheid door veel zangvo
gels en is het de verblijfplaats van de 
egel en eekhoorn. “Het is in deze tijd 
niet te verkopen dat bestaande bomen 
van vele tientallen jaren oud moeten 
verdwijnen. We hebben weliswaar 
geconstateerd dat het plan voorziet in 

nieuwe groenvoorzieningen, maar het 
duurt vele jaren voordat er een nieuwe 
biotoop is ontstaan die even waardevol 
is als de bestaande houtwal. Het kap
pen zou enorme schade toebrengen 
aan de biodiversiteit”, aldus de natuur
organisatie. IVN BaarloMaasbree geeft 
aan dat er alternatieve mogelijkheden 
zijn waarbij de houtwal kan blijven 
staan, zodat de biodiversiteit in stand 
blijft. “We gaan graag in gesprek met 
de gemeente om ons standpunt en de 
alternatieven nader toe te lichten.”

Onderwerp van studie
Gemeente Peel en Maas geeft aan dat 
er nog geen besluiten zijn genomen 
over de houtwal. In het eerste schets
ontwerp is de houtwal verdwenen, 
maar de zorgen van IVN zijn gehoord 

en worden in het vervolgtraject onder 
de aandacht gebracht. “Op de schetsen 
die we eerder deelden zijn meerdere 
opmerkingen gemaakt en sugges
ties gedaan. Er wordt op dit moment 
gekeken naar de (on)mogelijkheden en 
ontwerpvarianten die recht doen aan 
de gemaakte opmerkingen. Ook het 
behoud van de houtwal is onderwerp 
van studie”, reageert de gemeente.
Daarnaast is er een traject opge
start voor een flora en faunaonder
zoek. Naast het in kaart brengen van 
de bestaande natuurwaarden, wordt 
ook gevraagd om potentiële kansen 
en bedreigingen in beeld te brengen. 
“Dit kunnen we meenemen in de ont
werpkeuzes die er nog zijn. We heb
ben nadrukkelijk opgenomen dat IVN 
betrokken wordt bij dit onderzoek.”

Verhoging aankoop- en leenbedrag 
Starterslening
Voor starters op de woningmarkt wordt het steeds lastiger om een woning te kunnen kopen. Daarom heeft 
het College van B&W van Peel en Maas besloten het maximale aankoopbedrag en het leenbedrag van de 
Starterslening te verhogen.

De Starterslening bestaat al een aantal 
jaren en kan starters op de woning
markt helpen een eerste huis te 
kopen. De Starterslening is een aparte 
lening die wordt aangevraagd bij de 
gemeente. Dit is een lening boven 
op de normale lening van de bank of 
andere hypotheekverstrekker. Door de 
Starterslening kunnen starters in totaal 

meer lenen. In Peel en Maas maken 
jaarlijks tientallen starters gebruik 
van deze mogelijkheid om hun eer
ste huis te financieren. “Door de stij
gende woningprijzen komen steeds 
minder starters in aanmerking voor 
een Starterslening. Het college heeft 
daarom de maximale aankoopprijs 
verhoogd van 245.000 euro naar 

280.000 euro. Het maximale leen
bedrag wordt verhoogd naar 56.000 
euro voor een bestaande woning en 
52.000 euro voor een nieuwbouwwo
ning. Met de verruiming van de moge
lijkheden willen we de starters op de 
woningmarkt, ook juist in deze moei
lijke tijd, een extra steuntje in de rug 
geven”, ligt wethouder Rob Wanten toe.

Onlangs ontvingen wij het trieste bericht dat 
op 64-jarige leeftijd is overleden ons lid

Peter Hermans
Ons medeleven gaat uit naar de familie Hermans en 

wij wensen hen veel sterkte toe in deze droevige tijd.

Bestuur en leden Schutterij St. Anna, Maasbree

Als leven niet meer leven is
maar alleen nog lijden

Dan is het tijd je los te laten
en je te laten gaan

Peter Hermans
Hij overleed in Hospice Buurtzorghuis Doevenbos  

in de leeftijd van 64 jaar.

  Broer, zwager en oom van

 Panningen:  Coy en Ans Hermans-Goutier
  Ron en Debbie, Quinn, Xem, Yara
  Stefan

Horst, 21 juli 2022
Correspondentieadres: Familie Hermans,  
Wietelweg 61, 5981 TH  Panningen

De afscheidsdienst heeft inmiddels plaatsgevonden.

Eine kammeraod haet os verlaote

Peter Hermans
(Boebie)

Boebie weej gaon dig misse en zulle dig noeits vergaete
Bedankt veur dien vrindschap!

Peter & Gerdy, Rene & Lizette, Peter & Wilma,
Drees & Marie-Louise, Marion

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw 
tekst opgeven.

Computerproblemen?
Karel Heines Baarlo. Verdere info & 
tips: karelheines.nl. 06 50 96 29 15.”

T.k. gevraagd land en tuinbouw 
machines ploegen frees spitmachine 
schudder hark maaier bloter mesttank 
kipper tractor enz 06 19 07 69 59

Is uw stoel of bank doorgezakt,
deze kunnen wij opnieuw voor u 
opvullen. Ook oud of beschadigd leer 
kunnen wij herstellen alsof het weer 
nieuw is. Het reinigen van uw stoffen 
en leren meubels. Of alle andere 
meubelwerkzaamheden. 
www.meubelpiet.nl / 06 82 94 47 93

Optidee: voor persoonlijk advies, party 
en/of bestelling: 06 48 55 07 30 en 
www.optidee.nl/peggywismans
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Inwoners delen hun mening tijdens dorpsavond
Inbreng bewoners Maasbree wordt in 
Toekomstvisie van dorp verwerkt
Tijdens de dorpsavond in Maasbree op woensdag 20 juli hadden zeventig dorpsbewoners belangstelling 
voor de ontwikkelingen in het dorp. Veel meningen en ideeën werden naar voren gebracht. 
Het Dorpsoverleg geeft aan dat deze suggesties worden meegenomen in de Toekomstvisie van het dorp. 
Deze wordt in september aangeboden aan de wethouder.

Het Dorpsoverleg geeft aan op een 
geslaagd ‘Heerlyck Bree Café’ terug 
te kijken. “Zo’n zeventig perso
nen hebben meegedacht hoe we 
Maasbree Heerlyck kunnen maken. 
Na een korte uitleg over het proces 
van de dorpsvisie de afgelopen twee 
jaar, gingen de mensen in groepjes in 
gesprek over de vier thema’s die op 
dit moment sterk leven. Dat waren 

het realiseren van het Laefplein, de 
verfraaiing van het centrum, de plek 
van de sporthal, realisatie van de 
sportieve omgeving en de inrichting 
van het Meuleveld.”
Volgens het Dorpsoverleg was 
iedereen het erover eens dat er in 
Maasbree verandering moet komen. 
“Er werden veel meningen en 
ideeën naar voren gebracht. Bij de 

aanwezigen ligt de prioriteit bij de 
vergroening van het centrum en bij 
het aanpassen en verfraaien van 
het Kennedyplein, naast de woning
bouw waar een grote behoefte aan 
is. Als de resultaten van de avond 
zijn uitgewerkt zullen we ze delen.” 
In september zal de geactualiseerde 
Toekomstvisie worden aangeboden 
aan wethouder Erik Nijssen.

Vrijwilligersteam molen Kessel ziet voordelen in 
verplaatsing St. Anthoniusmolen
De gemeenteraad van Peel en Maas heeft ingestemd met een budget van 25.000 euro dat wordt gebruikt voor 
onderzoek naar de St. Anthoniusmolen in Kessel. De vraag of de locatie van de molen houdbaar is, wordt centraal 
gesteld tijdens dit onderzoek. Dit mede naar aanleiding van bouwplannen rondom de molen. Het vrijwilligersteam 
van de molen is blij met het onderzoek en ziet op een mogelijke andere locatie meer voordelen voor de toekomst 
van het monument.

De huidige St. Anthoniusmolen in Kessel 
is de enige resterende windmolen 
van Peel en Maas. Oorspronkelijk is hij 
afkomstig uit Meijel, waar de molen 
rond 1780 werd gebouwd ter vervan
ging van de banmolen. In 1878 kocht 
Kesselnaar Lodwijk Pennings de molen 
en positioneerde hem op eigen grond 
op de huidige plek in Kessel. De molen 
is momenteel te bereiken door vanuit 
de Baarskampstraat de Roode Eggeweg 
in te draaien, een straat die zo breed is 
als één auto. Tegenover de molen wordt 
op dit moment volop gebouwd aan vier 
seniorenwoningen. Rondom de molen 
is weinig vrije ruimte te bekennen door 
bebouwing en bomen. Van een molen
biotoop is geen sprake, geeft secreta
ris Peter Beeks aan. “Die term wordt 
gebruikt voor de natuurlijke omgeving 
waarin de molen functioneert. Een 
molen kan niet draaien zonder vrije 
windtoevoer, wat inhoudt dat er binnen 
een bepaalde afstand geen bebouwing 
mag plaatsvinden. Ook mogen bouw
plannen niet hoger dan 3 meter wor
den uitgevoerd. Deze eisen zijn in 2008 
ingesteld, waardoor oudere bouwplan
nen niet voldoen aan de nieuwe eisen. 
Op de plek waar nu de seniorenwonin
gen worden gebouwd, was vanwege de 
molenbiotoop geen andere woonvorm 
mogelijk”, legt hij uit.

Ondersteuning
Om de woningbouw te stimuleren en 

de toekomst van de molen veilig te 
stellen, ziet het vrijwilligersteam veel 
voordelen in een verplaatsing. Na drie 
jaar stilstand, dat mede te maken had 
met corona, maar ook met het conflict 
tussen de voormalige molenaar en de 
gemeente, wil het huidige vrijwilli
gersteam vooruitkijken. Na een oproep 
vanuit de gemeente, heeft zich een 
team gevormd van ongeveer acht vrij
willigers, waarvan twee die een oplei
ding volgen tot molenaar en reeds 
twee gediplomeerde molengidsen. 
“Wanneer we weer molenaars heb
ben, kan de molen meer gaan draaien. 
Het laatste jaar wordt de molen één 
keer per maand door molenaars uit 
Lottum gedraaid. Een draaiende molen 
is ook beter voor het onderhoud. Als de 
nieuwe molenaars zijn gestart, is het de 
bedoeling dat de molen minimaal één 
keer per week gaat draaien en dat we 
meer rondleidingen geven aan scholen 
en geïnteresseerde groepen, maar ook 
toeristen naar de molen kunnen lokken. 
Op de huidige locatie is dat moeilijk, 
omdat we de faciliteiten niet hebben. 
Een verplaatsing van de molen zou 
meer mogelijkheden bieden. We zien 
De Grauwe Beer in Beesel als voorbeeld 
voor de St. Anthoniusmolen. In Beesel 
is de molen al twee keer verplaatst en 
daarom krijgen wij vanuit daar waar
devolle en deskundige ondersteuning 
bij ons project”, vertelt voorzitter Hen 
Verhaegen.

Wc
Een mogelijke verplaatsing was een 
tiental jaren eerder al ter sprake 
gekomen, maar dat plan stuitte op 
weerstand. Nu het team van oude 
vrijwilligers is aangevuld met nieuwe 
vrijwilligers, is het idee nogmaals aan
gedragen. “Iedereen heeft er ideeën 
over, maar we zijn het erover eens 
dat verplaatsing voor de toekomst 
van de molen beter is. In het molen
huisje naast de St. Anthoniusmolen is 
momenteel geen water en riolering. 
Noodgedwongen hebben we een dixie 
ernaast gezet. Als we hier leerlingen 
van de bassischool zouden ontvangen, 
hebben ze niet de mogelijkheid om naar 
een mooie wc te gaan. Voorheen liepen 
ze naar de bakkerswinkel of McDonald’s 
aan de Napoleonsbaan. Dat is niet 
meer van deze tijd anno 2022”, legt 
Verhaegen uit.

Educatie
Ook een ruimte waar educatie gegeven 
kan worden, ontbreekt. Daarom zien de 
vrijwilligers een gebouw naast de molen 
wel zitten. Beeks: “In deze ruimte kun
nen we voorlichting geven, een kopje 
koffie drinken en kunnen we een winkel 
inrichten met producten uit de molen. 
Omdat we ook bezig zijn met biodiversi
teit, hebben we een bloemen en bijen
oase gecreëerd op een perceel naast de 
molen. Bij een mogelijke verplaatsing 
van de molen verhuist de bloemen en 

bijenoase mee en willen we ook de hui
dige imkerij mee. In samenspraak met 
het IVN hebben we onlangs ook een 
uilenkastje geplaatst. We hopen binnen
kort een uil hier te spotten.”

Boost
Volgens Verhaegen staat de gemeente 
open voor de toekomstvisie. Binnenkort 
staat een eerste gesprek gepland over 
het lopende onderzoek naar de ver
plaatsing. “Als verplaatsing niet moge
lijk is, dan moeten we naar andere 
mogelijkheden kijken. Wij hebben in 
elk geval niet het gevoel dat we aan 

een dood paard trekken, de gemeente 
wil meedenken. Momenteel zit de 
woningbouw in het dorp gevangen, 
omdat er weinig mogelijkheden zijn. 
Een verplaatsing van de molen geeft 
het dorp een boost, zeker als de hoog
spanningslijn ondergronds wordt beka
beld. Het mooiste zou zijn als de molen 
aan de Maasoever langs een toeristi
sche route kan worden gerealiseerd. 
Maar het belangrijkste is dat de molen 
vrij komt te liggen, zonder bebouwing 
eromheen”, aldus Verhaegen.

Tekst: Jeanine Hendriks

Boeren en burgers verbinden door 
boerenmarkt
Vrijheid & Liefde Noord Limburg & Omstreken organiseert in de vorm van een boerenmarkt een mani-
festatie voor vrijheid. De markt vindt plaats op zondag 14 augustus van 12.00 tot 17.00 uur in het 
Wilhelminapark in Panningen. De bedoeling is om boeren en burgers op een vreedzame manier te 
verbinden.

Tevens is er de mogelijkheid om 
verse lokale producten te kopen 
en het gesprek met elkaar aan te 

gaan. Dit om draagvlak te creëren 
voor de acties die op dit moment 
landelijk aan de gang zijn. Iedereen 

is welkom, er is live muziek en er 
komen een aantal mensen spreken 
op het podium.
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Dankbaar dat hij niet langer hee�  moeten lijden, 
maar intens verdrie� g om het verlies geven wij 

kennis van het heengaan van

Leonardus Hubertus Leenders
Lei

* Echt, 09-12-1939  † Venlo, 23-07-2022

Annie Leenders-Meuwissen †

Partner van Anny van der Leeden-Hendriks

 Vader, schoonvader en opa van

  Kurt en Anouk Leenders-Beckers
   Jules & Iris
   Michon
  Frank Leenders en Gabi Krüger
  Sandra en Marcel Boumans-Leenders
   Myla
   Boyd & Nienke
  Dave en Jolanda Leenders-Barents

 Bonusvader, schoonvader en opa van

  Monique en Dick Versteeg-van der Leeden
   Melissa
   Jus� n
   Brandon
  Nicole en Frank Meusen-van der Leeden
   Tim
  Roel en Linda van der Leeden-Luijmes
   Job
   Guus

Panningen, 23 juli 2022
Schout van Daelenstraat 4, 5981 EK Panningen

De afscheidsdienst wordt gehouden op zaterdag 30 juli 
om 11:30 uur in ‘t Kerkeböske, Aan de Koeberg 3, 
5988 NE Helden.

Voor een laatste groet aan Lei bent u welkom op 
vrijdagavond 29 juli tussen 19:00 – 20:00 uur in het Huis 
van troost en afscheid, Patersstraat 52, 5981 TS Panningen.

Een speciaal woord van dank aan Proteion Thuiszorg voor 
de liefdevolle zorg, Zorgboerderij “De Paddestool” en 
Dagbehandeling Piushof voor de goede zorgen.

Stichting 
Maasbree 
Wolsztyn 
zamelt geld 
in voor 
ambulance 
voor 
Oekraïne
In het oosten en zuiden van 
Oekraïne vinden elke dag zware 
gevechten plaats, waardoor 
enorme vernielingen zijn aange-
bracht en gewonden of doden 
zijn gevallen. Eerder zamelde de 
Stichting Maasbree Wolsztyn al 
chirurgische instrumenten en 
aggregaten in voor het noodzie-
kenhuis in Lityn. Nu de druk 
hoger ligt, is er behoefte aan 
een ambulance en probeert de 
stichting dit voor elkaar te 
krijgen.

Op 6 maart werd het vliegveld van 
Vinnytsja met raketten vernield en 
op 14 juli werd de stad Vinnytsja 
zelf met raketten bestookt. Dit had 
24 doden en vele vermisten en 
gewonden tot gevolg. Het 4jarige 
meisje Liza met het syndroom 
van Down, dat door deze aan
val gedood werd, is het symbool 
van deze aanval. Omdat Lityn 
(Vinnytsja) een partnergemeente 
is van partnergemeente Wolsztyn 
in Polen, en Stichting Maasbree 
Wolsztyn hierdoor mensen uit 
Lityn kent, heeft de burgemees
ter van Lityn de stichting om hulp 
gevraagd. In Lityn is naast het 
eigen ziekenhuis in een school een 
noodziekenhuis ingericht voor de 
vele gewonden, die er dagelijks 
vallen. Voor dit ziekenhuis heeft 
de stichting eerder chirurgische 
instrumenten, autoclaven, aggre
gaten en medicamenten gebracht. 
Nu de druk hoger wordt is er een 
grote behoefte aan een ambulance. 
“En wij hebben ons als stichting 
voorgenomen om een tweede
hands ambulance bij elkaar te 
brengen voor Lityn.”

Stikstofuitstotend evenement
Aanvraag motorcross evenementen Meijel 
schiet in verkeerde keelgat na bekendmaking 
stikstofbeleid
Gemeente Peel en Maas heeft eind juni een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor 
het organiseren van twee motorcrossevenementen op locatie Simonshoeksebos in Meijel. PvdA/
GroenLinks noemt het een stikstofuitstotend evenement en verwacht dat er veel onrust wordt ver-
oorzaakt indien het plan wordt goedgekeurd. De partij wil van het college weten welke mening zij 
hierover heeft.

“De geloofwaardigheid van de 
overheid wordt aangetast indien 
toestemming wordt verleend voor 
stikstofuitstotende evenemen
ten in en vlak bij natuurgebieden, 
juist nu er veel maatschappe
lijke onrust is over het landelijke 
beleid om de stuikstofuitstoot 

omlaag te brengen”, geeft PvdA/
GroenLinks aan. Volgens de partij 
geeft een dergelijke vergunning 
voeding aan de boosheid van 
de boeren. “Onder meer omdat 
ze vinden dat te uitsluitend naar 
de stikstofuitstoot van hun sec
tor gekeken wordt en dat niet of 

onvoldoende gekeken wordt naar 
de stikstofuitstoot van andere 
sectoren. Is het college met ons 
van mening dat het inwilligen 
van deze aanvraag op gespannen 
voet staat met de natuurwaarde 
van het betrokken gebied”, vraagt 
de partij aan het college.

Je moeder blijft je moeder
zo eigen en zo vertrouwd

Je wilt haar niet graag missen
omdat je van haar houdt

Truus Daniëls - Steeghs
  echtgenote van

  Lei Daniëls †

* Beringe, 23 april 1930         † Meijel, 26 juli 2022

 Panningen: Nel en Jan Stammen - Daniëls 
  Ronald en Miranda, Daan, Maud
  Judith en Maarten, Jans, Luus
  Monique en René, Saar, Ties

 Beringe: Johannie en Wiel Bruijnen - Daniëls
  Mark en Jasmijn
  Inge en Guus, Vin, Raf

 Beringe: Ingrid en Mat Basten - Daniëls
  Paul en Fiona, Leo
  Rob
  Femke en Tom

 Beringe: Leon † Daniëls

Familie Daniëls
St. Jozef, Wonen & Zorg, kamer 110

Kapelkesweg 1, 5768 AW Meijel 

De uitvaartdienst wordt gehouden op maandag 1 augustus om 
10.30 uur in de parochiekerk H. Jozef, Kanaalstraat 90 te Beringe.

Later op de middag zal het gezin Truus begeleiden naar het 
crematorium te Baexem.

Truus is opgebaard in St. Jozef Wonen & Zorg, kamer 110, 
Kapelkesweg 1 te Meijel. U kunt afscheid van haar nemen op 
vrijdag 29 juli van 18.30 - 19.30 uur.

In plaats van bloemen liever een donatie voor huiskamer de Wilg 
waartoe gelegenheid is in de collectebussen bij de condoleance.

Aangeslagen en verbijsterd zijn wij door het toch nog 
plotseling overlijden van onze goede vriendin

Sjan van Rijt
We wensen Jan, Nikki en Jonas, Bas en Vera

en verdere familie heel veel sterkte toe.

Je Pocanavrienden:
Wiel en Lies, Hannie † Geert en Karin, William en Els, Ronald, 

Jack en Resie, Harrie, Hans, Peter en Joke, Geert en Melita, 
Ed en Toos, Nicole en Gerrit †, Truus en Thijs

Met grote verslagenheid hebben wij kennis genomen
van het veel te vroege overlijden van

Sjan van Rijt
Wij wensen Jan, Nikki, Bas, Jonas en Vera heel veel sterkte

met het verwerken van dit verlies.

Ronald, Ria (Geert †) en Hans, Piet, Loes en Peter, Rob, 
Lisette en Peter, Hans, Toos en Ed

GEZOCHT! Ben jij diegene die nog wat 
uurtjes over heeft om bij onze stal 
in Horst terrein en tuinonderhoud 
te doen? Dagen en uren zelf in te 
delen.Interesse? email kimverdellen@
hotmail.com tel 06 28 83 83 89

Voor aardbeienplanten 
- groenteplanten o.a. 
winterpreiplanten - fruitbomen en 
klein fruit naar Thijs Huys Langstraat 
64, 5963NW HorstHegelsom tel.: 
077 398 35 52
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Merseloseweg 130, 5801 CE Venray
Tegelseweg 210, 5912 BL Venlo
www.viecuri.nl

Trainen voor een 
operatie helpt
Joop Konsten werkt ruim twintig jaar 
als maagdarmchirurg bĳ  VieCuri. 
“Darmkankeroperaties gaan gepaard 
met veel complicaties; tot wel 60 procent 
van de patiënten krĳ gt hiermee te 
maken. Dit leidt tot langere opnames en 
deels onnodige overlĳ dens. We kunnen 
dat voorkomen door patiënten van 
tevoren een trainingsprogramma te 
laten volgen. Vergelĳ k het met het 
rennen van de Venloop. Die is 21 kilome-
ter, je hebt een goede training en conditie 
nodig om deze te kunnen uitlopen. Bĳ  een 
operatie voor darmkanker is dit precies 
hetzelfde: door het volgen van onze 
training treden er 50 procent minder 
complicaties op. Patiënten verblĳ ven 
twee dagen korter in het ziekenhuis en 
herstellen sneller, zeker als er ook een 
chemokuur wordt gevolgd. Allemaal 
voordelen.” 

De training duurt vier weken en bestaat 
uit vĳ f onderdelen: 
• Er wordt drie keer per week fysiotherapie 

aangeboden in groepsverband. 
Elke patiënt volgt daarbij zijn eigen 
trainingsschema, afgestemd op wat hij/
zij aankan. Het zijn vooral de patiënten die 
van tevoren aangeven hier té moe voor te 
zijn, die er baat bij hebben. 

• Begeleiding/consult door een diëtiste om 
veel eiwitrijke voeding te nuttigen. 

• Coaching vóór en ná de ingreep, 
vooral ook mentaal, door gespecialiseerde 
verpleegkundigen. 

• Hulp bij het stoppen met roken. Van alle 
Nederlanders rookt nu zo’n 20 procent, 
onder kankerpatiënten ligt dat percentage 
beduidend hoger. 

• Veel darmkankerpatiënten hebben een 
ijzertekort, met een infuus wordt dat 
aangevuld. 

Wat als mensen deze training niet willen?
Joop Konsten: “Dat kan, maar ik geef duide-
lijk aan dat dit het proces bemoeilijkt én dat 
de kans op het plaatsen van een stoma er 
bijvoorbeeld door toeneemt.” 
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Herman Vermeulen (65) uit Oostrum
Snel hersteld van dikkedarmkanker, met dank
aan het trainingsprogramma Prevalidatie
Bĳ  Herman Vermeulen (65) uit Oostrum werd in maart dikkedarmkanker geconstateerd. Voorafgaand aan zĳ n operatie in april volgde 
Herman het trainingsprogramma Prevalidatie. Je probeert hierbĳ  je conditie in de weken voorafgaand aan een ingreep te optimaliseren, 
om zo beter en sneller te herstellen. Herman: ‘De vergelĳ king door de specialist met het trainen voor een wedstrĳ d begreep ik als 
voormalig langeafstandswandelaar meteen. Je moet zoiets opbouwen, wil je het succesvol afronden. En dat is goed gelukt.’

Herman werkte tot drie jaar geleden als 
 psychiatrisch verpleegkundige bij het Van Gogh 
Instituut in Venray. Hij was nooit ziek, maar 
vlak voor hij stopte met werken kreeg hij een 
longontsteking en verleden jaar kwam daar 
Covid bij. Van de langeafstandswandelaar die 
hij vroeger was, was niet veel meer over. Bij de 
tweejaarlijkse standaard controle van de ont-
lasting begin dit jaar, ging het mis. Herman: 
‘Een paar dagen later werd ik gebeld, dat het er 
niet goed uitzag. Je zit daarna vrijwel meteen in 
het ziekenhuis, waar het ene onderzoek volgt 

op het andere. De conclusie luidde dikkedarm-
kanker met een tumor die er snel uit moest. 
Dokter Konsten, mijn behandelend chirurg, 
heeft toen voorgesteld het trainingsprogramma 
Prevalidatie te gaan volgen. Ik heb me daar 
meteen voor aangemeld. Drie keer per week 
kom je dan bij VieCuri één uur bij elkaar met 
een groepje lotgenoten. Ieder doet er zijn 
eigen oefeningen op de hometrainer en aan de 
krachttoestellen. Elke week wordt de voortgang 
gemeten, na afloop evalueer je. Ik ben er écht 
sterker door geworden, in cijfers uitgedrukt: ik 

kwam er als een zesje binnen, maar ging er als 
een acht weg! Het consult bij de diëtist die mij 
aanraadde meer eiwitrijk voedsel te gaan eten, 
heeft hier zeker ook aan bijgedragen.

Daarnaast werk ik sinds kort 
twee dagen in de week. Ook heb 
ik de trompet weer in handen 
en durf voluit te blazen

Herstel ging heel snel 
En vergeet het mentale aspect niet. 
Aanvankelijk ben je lamgeslagen als je de diag-
nose dikkedarmkanker krijgt. Je denkt dat het 
einde snel nabij is. Maar daarna ga je relative-
ren. Je leest en praat erover en ontdekt dat er 
heel veel kan tegenwoordig. Ik wil hier nadruk-
kelijk ook even de verpleegkundigen noemen 
die je vanuit VieCuri monitoren. Ik had zelfs een 
persoonlijk begeleider.
Het herstel na de ingreep, ging bij mij heel vlot. 
Per dagdeel voel je je beter. Bewegen wordt 
erg gestimuleerd, lopen, fietsen noem maar op. 
Al snel kon ik weer gewoon eten. Naar de wc 
gaan is spannend, maar ook dat ging uitein-
delijk goed. Na drie dagen mocht ik naar huis, 
en dat komt volgens mij echt door die training. 
Ik sta nog onder controle, maar ben helemaal 
schoon. Dat is geweldig. 
Ik fiets nu elke dag zo’n anderhalf uur, heerlijk. 
Daarnaast werk ik sinds kort twee dagen in de 
week. Ook heb ik de trompet weer in handen 
en durf voluit te blazen als lid van bigband 
Flavour. Het leven mag geleefd  worden.’

Bij Prevalidatie wint iedereen: de patiënt, 
het ziekenhuis én de zorgverzekeraar 
Ruud Franssen is fysiotherapeut/bewegingswetenschapper bĳ  VieCuri. Het Prevalidatieproject star� e in februari 2022 bĳ  
patiënten met dikkedarmkanker. Gemiddeld zĳ n patiënten 68 jaar als ze bĳ  VieCuri komen met deze aandoening. Onder hen is een 
behoorlĳ ke groep kwetsbare patiënten, met een slechte tot matige conditie. “Bĳ  hen is de kans op complicaties na een ingreep heel 
hoog, weten we uit onderzoek. Een normaal verblĳ f van drie tot vĳ f dagen na een ingreep kan dan uitmonden in drie tot vier 
weken, soms overlĳ den mensen ook”, aldus Ruud Franssen. 

“Tegen patiënten die een zware ingreep  krijgen 
wordt nogal eens gezegd: rust vooral goed uit. 
Maar het tegendeel is waar: werk hard en zorg 
dat je conditie goed is als het zover is. De laat-
ste paar dagen mag je dan best rust nemen, 
maar in de weken daarvoor moet je echt aan 
de bak: met je conditie, met je voeding en ook 
hoe je er mentaal tegenaan kijkt. Hier heb-
ben wij dus een heel goed trainingsprogramma 
voor. We gaan dit nog verder verbeteren, onder 
andere door de fysiotherapie die nu nog in het 
ziekenhuis wordt aangeboden, meer bij de pati-
enten thuis te laten plaatsvinden. Op afstand 
monitoren wij dat dan, dat kan prima. 
Daarnaast zijn er meer punten waarin we het 
trainingsprogramma dichter bij de patiënt kun-
nen brengen en zo de succeskans vergroten.” 
Prevalidatie kent alleen maar winnaars, geeft 
Ruud Franssen aan. “De patiënt, die er letterlijk 
eerder beter van wordt, maar ook het zieken-
huis, omdat de wachtlijsten afnemen en dure 
plekken sneller vrijkomen. Tot slot hebben de 
zorgverzekeraars minder kosten.” 

Tekst: Frank Heijster
Foto’s: PCL photography
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Peet Steeghs Uitvaartzorg

Mijn allessie, mijn vrouw,
ons geluk was verzegeld,
maar de krachten hebben
ons vroegtijdig gescheiden

Met alle kracht die je in je had
heb je geprobeerd deze strijd te winnen,

toch heb ik onverwachts afscheid
moeten nemen van mijn allerliefste

Anja van Gasselt - 
Vanderheiden

* Koersel (B), 18 december 1973      † Maastricht, 23 juli 2022

echtgenote van 
Hans van Gasselt

Familie van Gasselt

Maastricht, 23 juli 2022
In den Clockenslagh 33
5993 EL Maasbree

Wij hebben in besloten kring afscheid genomen van Anja

De crematie zal in besloten kring plaatsvinden. 

Gerda Krikhaar-Jansen 
echtgenoot van 

c Helden, 22 juli 2022 5 Almelo, 16 december 1935 

Harry Krikhaar 

Verdrietig, maar met een onuitwisbare herinnering aan zijn 
leven, hebben wij afscheid moeten nemen van mijn 
toegewijde man, Dad, schoonvader en Opa 

"Als het maar van beton is..." 
                                     Harry 

Correspondentieadres: 
Kloosterstraat 10, kamer 21 
5865 AA  Tienray 

Gerda 

Margot c 
Lorian 

Linda en Ian 
Finn 

Rob en Laura 

Zo gewoon, zo bijzonder
Gewoon een bijzonder mens

Cor van Gemert
Swalmen, * 14 februari 1946

Panningen, † 21 juli 2022

In liefde verbonden met 
Gerrie Backus

 Helden:
 Lian van Gemert & Berry van den Munckhof 
  Daan 
  Sam & Kaylee
  Isa
  Jinell & Sebas
  Yaede
  Lyndon & Renske 
  Rayven 

 Helden:
 Inge & Rob Thijssen
  Meike & Raf 
  Sten

 Raamsdonksveer:
 Loes van Gemert & Joris Schakel
  Jens 
  Finn 

Correspondentieadres:
Loosteeg 2, 5981 NH Panningen

Op woensdag 27 juli hebben we afscheid genomen 
van Cor.

Op 21 juli 2022 is na een oneerlijke strijd in het 
hospice in Bremervörde (D) overleden

Henk van Duren
Geboren op 30 juni 1957 in Meijel

Echtgenoot van
Petra Albers †

Zijn kinderen en kleinkinderen:
 Oldendorf: Danny, Karo en kinderen
 Berlijn: Patrick, Claudia en kinderen
 Egchel: Jo en Terry van Duren
 Eindhoven: Peter van Duren
 Hoensbroek: Maria en Wim van Dun-van Duren

De uitvaart vindt plaats in besloten kring op 5 augustus 2022 
in Bremervörde.

Correspondentieadres:
Jo van Duren, Gielenhofweg 29, 5987 NA Egchel

Dit wondertje zo lief 
en klein, maakt dat we 
nu met z’n viertjes zijn.

Madeleine
Christina Anna Maria

18 juli 2022
Trotse ouders

Leo en Bonnie 
Kluijtmans-Janssen

Meijelseweg 52
5986 NJ Beringe

‘‘Samen zorgen voor een

Persoo nlijk afscheid’’

fi enbosuitvaartzorg.nl
t. 077 308 28 33

Peet Steeghs Uitvaartzorg

www.peetsteeghsuitvaartzorg.nlwww.peetsteeghsuitvaartzorg.nl
06 38 43 79 56

samen met u zorgen
voor een waardig afscheid

www.janssenuitvaart.nl

Panningen

t. 077-3078642

Meijel | 077 466 41 41
www.uitvaartvandenboom.nl

geeft zorgvuldig vorm aan 
een persoonlijk afscheid, 
zodat jullie met een goed 

gevoel kunnen terugkijken.
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Claudia van Haeff |06-15156046

Baarlo
Kessel

Maasbree

“Drink der énne óp méj.
Alles kumt goe.”

Wiel van den Beuken
echtgenoot van

Ell van den Beuken - Janssen

  * Meijel, 3 februari 1940        † Meijel, 24 juli 2022

Ell
Uno, Tim, Lars
Nancy en Bart, Merle

Familie van den Beuken
’t Raodhusj 14, 5768 AZ  Meijel

De afscheidsdienst wordt gehouden op vrijdag 29 juli om 
10.30 uur in Aerdehof, Grote Blerickse Bergenweg 24 te Venlo-
Blerick.

Om 13.00 uur zal het gezin Wiel begeleiden naar het 
crematorium.

Wiel is in Rouwcentrum van den Boom, Tomveld 1 te Meijel.
U bent van harte welkom om persoonlijk afscheid van hem te 
nemen op donderdag 28 juli van 19.00 - 20.00 uur.

All round klusjes man/tuinman Kessel!
Voor ons Hippische bedrijf in Kessel 
zijn wij opzoek naar een geschikte 
persoon voor het dagelijkse reilen 
en zeilen rond het bedrijf. Voor meer 
interesse contacteer ons op
info@cyorstables.com /  
06 46 79 59 85

Bach bloesems Voor meer innerlijke 
rust. www.mayproosten.nl

Te koop diverse soorten groenten en 
fruit; o.a. Tomaten en bonen 
Thijs Huys langstraat 64 Horst 
Hegelsom Tel 077 398 35 52

familie \ 2807 
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Column
OLS Meijel
De verdeling van de taken voor 
vrijwilligers van het OLS (ik 
was er één van) vond ’s morgens 
3 juli al heel vroeg plaats in de 
vorm van een soort klucht in 
meerdere bedrijven. De vrijwil-
ligers werden, op basis van de 
hen toebedeelde taken, ver-
spreid over het terrein, in 
plukjes neergezet.

In afwachting van verdere orders. 
Na anderhalf uur, veel geschuif 
met mensen, misverstanden, her
groeperen en wisselen kwamen de 
meeste vrijwilligers, min of meer, 
op hun plek terecht. De details 
bespaar ik u. Met vijf dames stond 
ik bij één van de ingangen om 
daar geld in ontvangst te nemen 
en polsbandjes uit te delen. Het 
was, met dank aan de dames, erg 
aangenaam en gezellig. ’s Middags 
toen ik naar de optocht zat te kij
ken en ogen en oren te kort kwam 
om al de pracht en praal dat voor
bijkwam in me op te nemen, zag 
je pas wat een goed georganiseerd 
en geweldig feest van samenho
righeid, kleur, muziek, cultuur en 
historie het eigenlijk was die zon
dag in Meijel.
Toen bedacht ik me ook dat zo’n 
OLS niet uit te leggen is aan men
sen die het niet meegemaakt heb
ben. Er zijn nu eenmaal dingen die 
je alleen maar snapt als je er mid
den in staat en het beleeft. Zelfs 
al heb je ooit vol bewondering 
naar de Nachtwacht, ook gewoon 
een schutterij, in het Rijksmuseum 
staan te kijken. Voor de mensen 
die er niet bij zijn geweest, zal het 
toch vooral een wat bijzondere 
verzameling mensen zijn, die in 
kleding, die al eeuwen uit de mode 
is, in optochten loopt met sabels, 
speren en bijlen. En die, als klap op 
de vuurpijl, met buksen schieten, 
op iets dat ergens boven in een 
paal hangt.
Maar weet u wat ik het allermooi
ste vond? De optocht van het Kinjer 
OLS, de dinsdag voor het grote OLS. 
Al die kleine mensjes die dapper, 
ernstig en zeer geconcentreerd 
met kleine huppelpasjes hun best 
liepen te doen om in de maat te 
blijven. Daar heb ik, sentimen
tele oude dwaas, met tranen in de 
ogen naar staan te kijken

Tom van Bakel

TamTom

Bespreking poll week 29

Inmiddels is gestart met de bewustwordingscampagne ‘Kijk Niet Weg’. De bedoeling is dat inwoners van de gemeente een actieve rol kunnen 
spelen bij het tegengaan van crimineel gedrag. Niet wegkijken dus als men iets vreemds ziet, verdachte situaties kunnen gemeld worden bij de 
politie, de wijkagent of anoniem. Maar durven burgers bij verdachte situaties daadwerkelijk actie te ondernemen? Uiteraard kan dit anoniem, 
maar vaak blijft het een drempel om een melding te maken. Zeker als het om één van de buren gaat.

Eén van de respondenten geeft aan het oneens 
te zijn met de stelling ‘Ik kijk liever weg als ik 
iets verdachts zie’. “Om een veilige woonom
geving te creëren, moeten we als mensen op 
elkaar letten en zo nodig melding maken of 
zelfs ingrijpen bij gevaar”, zegt deze persoon. 
Eén andere respondent is het daarmee eens. 
“Wegkijken heeft geen zin, het is precies waar 
de criminelen baat bij hebben”, legt deze per

soon uit. “Dit zorgt voor nog meer onveilige situa
ties in woonwijken, bossen en afgelegen gebieden. 
De politie inlichtingen verschaffen over deze zaken 
is belangrijk voor ieders veiligheid. Ook die van de 
politie zelf. Zij moet zich begeven in gevaarlijke 
omstandigheden. Kijk niet weg, wees niet laf en 
onverschillig.” Toch is het volgens een andere res
pondent niet altijd makkelijk om melding te maken. 
”Helaas zijn er in deze regio veel te weinig agen

ten en krijg je veel te vaak te horen dat iets bij hen 
geen prioriteit heeft”, geeft deze respondent aan. 
“Ik woon al meer dan dertig jaar op mijn huidige 
adres en ik heb nog nooit een wijkagent gezien.” 
Iemand anders voegt hieraan toe dat het volgens 
hem niet motiverend is dat je niet weet of er wat 
met je melding gedaan wordt. 

Berichten over een vreemdgaande Danny de Munk, grensoverschrijdend gedrag door Marco Borsato of Samantha Steenwijk, die illegale dieet-
pillen zou gebruiken om af te vallen: het zijn stuk voor stuk roddels die voor het eerst naar buiten werden gebracht door zogenaamde ‘juiceka-
nalen’. Dit zijn meestal Instagram- of YouTubepagina’s waar ongefilterd roddels over BN’ers worden geplaatst. De roddels komen vooral binnen 
via onbekende bronnen, die vaak niet worden geverifieerd. Gaat dit veel te ver? 

Van ‘hoor en wederhoor’ is bij deze ‘juicehan
nels’ vaak geen sprake. De roddels worden 
meestal direct na de ontvangst ervan naar bui
ten gebracht, zonder verdere controle. Als er 
zo’n roddel over een bekende Nederlander naar 
buiten wordt gebracht, kan dit enorm veel (repu
tatie)schade aanrichten bij deze persoon. De rod
dels zijn namelijk lang niet altijd waar. Toch blijft 
er na zo’n beschuldiging iets aan de reputatie 
van de beschuldigde kleven. Ook zorgen de ‘jui

cechannels’ ervoor dat mensen schaamteloos het 
privéleven van een ander delen, zonder echt na te 
denken over de gevolgen. Via sociale media is het 
namelijk heel toegankelijk om ze een berichtje te 
sturen.
Aan de andere kant geven ‘juicechannels’ aan dat 
ze alleen maar roddels verspreiden en geen journa
listiek verkondigen. Daarom kunnen zij zich ver
schuilen achter hun vrijheid van meningsuiting. 
‘Juicekanalen’ worden in ieder geval steeds popu

lairder. Van oudsher zijn mensen dol op sensatio
nele verhalen, vooral dingen die fout gaan in het 
leven van bekende mensen worden interessant 
gevonden. BN’ers kunnen tot slot ook verwachten 
dat er over ze gepraat wordt, dit is gewoon iets dat 
erbij hoort als je bekend bent. 

Juicekanalen gaan te ver. Wat vindt u?

Juicekanalen gaan te ver

Ik kijk liever weg als ik iets verdachts zie

eens/oneens geef uw mening op facebook.com/hallopeelenmaasPoll

check workinginfashion.nl

FIJNE VAKANTIE!
OF WERK       DOOR?
En zorg jij er samen met ons voor dat we alle 
Tommy’s en Calvins op tijd versturen?
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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. 

Fijne vakantie

Vol begrip niks extra’s doen voor kleine portemonnees

De verkiezingen liggen alweer enkele maanden achter ons. Sinds twee maanden hebben we ook een 
nieuw college. De eerste raadsvergaderingen in de nieuwe samenstelling zijn een feit. Interessante 
agendapunten hebben de revue gepasseerd en er zullen er nog vele volgen. We hebben te maken met 
grote uitdagingen. Zo houdt de stikstofcrisis de gemoederen zichtbaar bezig. Dit heeft hoe dan ook 
invloed op onze plattelandsgemeente. Ook de steeds meer stijgende prijzen baren ons zorgen. Mensen 
voelen het in hun portemonnee.

Als fractie zijn we nu compleet. 
We hebben een aantal bekende 
gezichten, maar ook wat nieuwe 
mensen in ons midden. Voor de 
nieuwe fractieleden en ook een 

herintreder is het stevig aanpoten 
om thuis te worden in de zaken 
waar we mee bezig zijn. Als raad 
worden we goed ingewerkt 
door middel van een goed en 

divers programma. Zo heeft de 
raad on tour ons al langs diverse 
plekken gebracht op het gebied 
van gemeenschapsontwikkeling, 
wonen en buitengebied.

De komende weken gaan de 
meeste mensen genieten van 
een welverdiende vakantie. Wij 
ook. De batterij opladen om begin 
september weer vol er tegenaan te 
gaan om besluiten te nemen die er 
toe doen. Voor u, voor uw familie, 
bekenden, voor iedereen in Peel 
en Maas.
Loopt u tegen ons aan of wilt u 
eens van gedachte wisselen over 
iets wat u bezighoudt, neem 

dan contact met een van ons op. 
Onze emailadressen staan op de 
website van de gemeente Peel en 
Maas. Prettige vakantie.

Fractie

Ons voorstel om de grens voor de energiecompensatie op 130 procent van het sociaal minimum te leggen, 
is weggestemd. Alle andere raadsleden waren tegen. Veel begrip en een loze toezegging, maar geen rooie 
cent extra voor huishoudens met een kleine portemonnee.

Het kabinet geeft gemeenten geld 
om mensen met een kleine porte
monnee een energietoeslag te ver
strekken: een bedrag van 800 euro 
dat intussen is verhoogd naar 
1.300 euro. De tegemoetkoming van 
het Rijk is gebaseerd op de grens van 
120 procent van het sociaal mini
mum, maar de gemeente mag die 

grens ook hoger stellen. Dan moet de 
gemeente mogelijk eigen geld hier
voor aanspreken, maar de gemeente 
Peel en Maas zit ruim in de slappe 
was. Dus ze zou makkelijk de grens 
op 130 procent kunnen stellen, net 
als een heleboel gemeenten trou
wens al doen. Maar nee, hier ver
tikken ze dat. Wel werd onderkend 

dat veel mensen het moeilijk heb
ben. Meerdere raadsleden spraken 
hun bezorgdheid uit. Dit meevoelen 
werd al snel geneutraliseerd door de 
mededeling van wethouder Mestrom 
dat ze zou kijken of in noodsituaties 
ook mensen boven 120 procent via 
maatwerk geholpen kunnen worden. 
Iedereen blij met deze dooddoe

ner, want wettelijk is allang gere
geld dat iedereen in financiële nood 
een beroep kan doen op de bijzon
dere bijstand. Maar het spaargeld 
moet dan wel worden aangespro
ken, de auto moet weg en het huis 
moet worden opgegeten. Allemaal 
voorwaarden die bij de energiecom
pensatie nu juist niet gelden. Verder 
zei de wethouder dat nu al bij de 
120 procent grens veel mensen de 
energietoeslag krijgen die het eigen
lijk niet nodig hebben, omdat ze 

nog geen hogere energieprijs hoe
ven te betalen. Hoeveel mensen kon 
de wethouder niet zeggen. Met die 
beeldvorming van ‘nu al vaak eigen
lijk niet nodig’ kon ons voorstel met 
een gerust geweten afgewezen wor
den. Beschamend asociaal voor een 
gemeente die veel geld overhoudt 
op haar begroting. Wordt vervolgd.

Annigje Primowees, Frits Berben, 
Raf Janssen, raadsleden

Lokaal Peel en Maas

PvdA/GroenLinks

DIVERSE GHIELEN DEALS
o.a. Zierikzee & Domburg,
Gouda & Leiden, Giethoorn & Elburg, 
Volendam & Zaanse Schans,
Leuven & Hasselt, Rhein in Flammen

GHIELEN

DEAL

v.a. € 45,-

NIEUW!
HULST - ZEELAND
Inbegrepen: 4 dagen - Halfpension
Vertrekdata: 26 augustus, 30 september

€ 395,- NIEUW!
RATTENBERG - DUITSLAND
Beieren
Inbegrepen: 8 dagen - Halfpension
Vertrekdatum: 4 september

€ 595,-NIEUW!
IGEA MARINA - ITALIЁ
Adriatische Kust
Inbegrepen: 10 dagen - Halfpension
Vertrekdatum: 2 september

€ 790,- NIEUW!
MUSIKHERBST
AM WILDEN KAISER
Muziekreis
Inbegrepen: 6 dagen - Halfpension
Vertrekdata: 27 september, 4 oktober

€ 775,- NIEUW!
ANDORRA
Inbegrepen: 10 dagen - Halfpension
Vertrekdata: 13 oktober

€ 925,-

NIEUW!
VERRASSINGSTOCHT
Inbegrepen: ko�  e met gebak, rondrit 
met bezoek, ko�  etafel, tocht met treintje 
& bezoek, diner
Vertrekdata: 10 en 26 augustus, 13 en 29 
september, 13 en 26 oktober

€ 95,-

NET IETS MEER DAGTOCHT
!

NIEUW!
POLDERTOCHT EN 
ORCHIDEЁENHOEVE
Inbegrepen: ko�  e met gebak, 
rondrit olv gids, ko�  etafel, entree 
Orchideeënhoeve, diner
Vertrekdata: 18 augustus, 7 september, 
6 oktober 

€ 90,-

NET IETS MEER DAGTOCHT
!

NIEUW!
EIFELDORPJESROUTE
Inbegrepen: ko�  e met gebak, gids voor 
rondrit, lunch, boottocht, diner
Vertrekdata: 2 en 18 augustus,
8 en 27 september, 19 oktober

€ 90,-

NET IETS MEER DAGTOCHT
!NET IETS MEER DAGTOCHT

!

BIESBOSCH & 
MUSEUMEILAND
Inbegrepen: ko�  e met gebak, rondvaart, 
lunch, entree & presentatie, diner
Vertrekdata: 11 augustus, 16 september, 
12 oktober

€ 95,-
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nieuwsgemeentegemeente

Huis van de Gemeente
Wilhelminaplein 1 Postbus 7088, 5980 AB Panningen  info@peelenmaas.nl
5981 CC Panningen     077 - 306 66 66  06 - 1804 7445 

www.peelenmaas.nl

Plaats/locatie Straat/omschrijving

Kieënweg 8
Vergelt 34
Vreedepeelweg 8B
Zwenkgras 3
Keup 3
Lorbaan 58
Marisstraat 40
Baarloseweg 33A
Baarskampstraat-Roode Eggeweg
Hazenakkerweg 5
Maasboulevard Sectie E, nummer 1627 
Boschlaan ong.
Rinkesfort 10
Westeringlaan 53
Beekstraat 32
Dr. Ariënsstraat perceel 4030 en 4031
Ninnesweg 113
Past. Huijbenplein 19
Verordening Starterslening

Baarlo 
Baarlo 
Beringe 
Beringe 
Egchel 
Grashoek 
Grashoek 
Helden 
Kessel 
Kessel 
Kessel 
Maasbree 
Maasbree 
Maasbree 
Panningen 
Panningen 
Panningen 
Panningen 
Peel en Maas 

Bekendmakingen
In dit overzicht staan alle bekendmakingen van vorige week. Meer informatie 

over de bekendmakingen leest u op www.officielebekendmakingen.nl > 
zoekterm ‘Peel en Maas’ U kunt aan dit overzicht geen rechten ontlenen.

Voor huishoudens met beperkt inkomen
Eenmalige energietoeslag 
verhoogd met € 500 
De energietoeslag van € 800 wordt eenmalig verhoogd met € 500 netto per 
huishouden met een beperkt inkomen. De eenmalige extra energietoeslag van 
€ 500 wordt begin december 2022 automatisch uitbetaald aan alle huishoudens die 
eerder ook al € 800 energietoeslag van de gemeente hebben ontvangen. 

Nieuwe aanvragen eenmalige energietoeslag
Huishoudens die nog geen aanvraag hebben ingediend en voldoen aan de voorwaarden 
kunnen tot en met 31 december 2022 de eenmalige energietoeslag aanvragen. 
De goedgekeurde aanvragen tot 1 december 2022 krijgen eerst € 800 euro en begin 
december 2022 de extra uitbetaling van € 500,-. De goedgekeurde aanvragen van 
1 december tot 31 december 2022 krijgen meteen € 1300,- uitbetaald.

Kijk op de pagina eenmalige energietoeslag aanvragen of u hiervoor in aanmerking 
komt.

Aanvragen van de energietoeslag kan online bij de gemeente. Hiervoor heeft u een DigiD 
en e-mailadres nodig. 

Maatwerk
Behoort u niet tot de doelgroep, maar heeft u financiële problemen door de hoge 
energiekosten? Stuur dan een e-mail naar werkeninkomen@peelenmaas.nl met uw naam, 
adres en telefoonnummer. Dan neemt de gemeente contact met u op. 

Actuele watersituatie in 
Limburg
Waterschap Limburg heeft het Waterbeeld Limburg gelanceerd. Dit informatiepunt 
is gebouwd om inwoners van Limburg sneller en beter te informeren over de meest 
actuele watersituatie.

Hoe werkt het?
Waterbeeld Limburg is een pagina met vier grote blokken: actuele neerslagverwachting, 
actuele waterstanden bij u in de buurt, hoe droog is het en overige bijzonderheden, zoals 
(zwem)waterkwaliteit. Bekijk het waterbeeld via www.waterschaplimburg.nl/waterbeeld.

Waarschuwingen bij hoogwater
Er is ook een app waarmee u actief gewaarschuwd kunt worden bij hoge of lage 
waterstanden. Het gaat om de app waterstandlimburg. Of kijk op de website 
www.waterstandlimburg.nl.

Wilt u meedenken in de Waterraad?
Dit is de eerste versie van het Waterbeeld Limburg. De komende maanden wordt dit 
verder ontwikkeld. Dit wil het waterschap doen met een klankbordgroep, genaamd 
de Waterraad. Hierin kunnen bewoners en andere geïnteresseerden actief feedback 
geven over de werking en wensen en behoeften aangeven. Wilt u betrokken worden 
bij de verdere ontwikkeling van het Waterbeeld? Meld u dan aan voor de Waterraad. 
Dit is een klankbordgroep op vrijwillige basis, die een paar keer per jaar bij elkaar 
komt om te spreken over het Waterbeeld, de waterstanden-app en andere vormen van 
risicocommunicatie. Aanmelden kan via waterraad@waterschaplimburg.nl

WhatsApp
Gemakkelijk en snel een berichtje sturen via 
WhatsApp nummer 06 - 1804 7445

Wij beantwoorden WhatsApp berichten
maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur

WhatsApp
Gemakkelijk en snel een berichtje sturen via 
WhatsApp nummer 06 - 1804 7445

Wij beantwoorden WhatsApp berichten
maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur

Peel en Maas InZicht
Woensdag 3 augustus kunt u weer kijken naar Peel 
en Maas InZicht. In dit televisieprogramma krijgt u 
inzicht in wat een gemeente zoal doet. 

De volgende onderwerpen komen dit keer aan bod:
• Groot onderhoud wegen
• Accountmanager industrie, MKB en detailhandel
• Tips om een inbreker buiten de deur te houden (tijdens je vakantie)

Kijk woensdag 3 augustus om 18.00 uur naar Omroep P&M. De herhaling is op zaterdag 6 augustus 
om 18.00 uur.

week 30 / 28 juli 2022 / Informatie van en over de gemeente

Huiselijk geweld…..het komt wel goed
Jaarlijks hebben naar schatting tussen de 200.000 en 230.000 
volwassenen en kinderen te maken met ernstig of herhaald 
huiselijk geweld. Peel en Maas wil huiselijk geweld bestrijden.

Huiselijk geweld gaat niet zomaar over!

Heeft u te maken met huiselijk geweld: 
bel Vorkmeer tel. 077 - 307 73 50 of 

Veilig Thuis via 0800 2000

Voor meer info, kijk op: 
www.vorkmeer.nl/ik-heb-ondersteuning-nodig-bij/

stoppen-huiselijk-geweld of www.veiligthuis.nl 
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Naam:  Lise Daniels
Leeftijd:  12 jaar
School:  BS De Horizon
Woonplaats:  Grashoek

Wat voor reis zou je ooit willen 
maken?
Het liefste zou ik nog een keer met 
oma Wies naar Duitsland willen 
gaan. Dat was eigenlijk ook het plan, 
maar helaas werd ze toen ziek en is 
ze overleden.

Wat zou je graag nog willen leren 
in je leven?
Goed leren paardrijden. Paardrijden 
doe ik nu al, maar mijn droom is 
om heel goed te worden met het 

paard van mijn dromen. Ik heb op dit 
moment geen voorbeeld van mijn 
droompaard.

Wat deed je als kind het liefst?
Vroeger deed ik het liefste dansen 
en optreden. Iedereen moest dan 
altijd goed luisteren, anders sprak 
ik diegene aan en werd ik soms ook 
een beetje boos. Ik zat dan altijd vol
ledig in mijn rol.

Welke herinnering bezorgt je 
kippenvel?
Op vakantie in Frankrijk dacht ik 
dat het een leuk idee was om een 
handstand tegen de bank te doen. 
Uiteindelijk viel ik met mijn hoofd 

tegen de tafel. Ik had toen een snee 
in mijn hoofd en moest naar het zie
kenhuis.

Wat is het beste advies dat je ooit 
hebt gekregen? Van wie was dat 
advies?
Ik denk van mijn tante Wendy. 
Zij vertelde mij dat ik me niet te 
veel van anderen aan moest trek
ken, gewoon lekker mijn eigen ding 
moest doen en gewoon dingen niet 
te groot maken. Mama heeft me ook 
vele adviezen gegeven.

Welke grote beslissing heb je 
onlangs genomen?
Ik heb de keuze gemaakt om naar 
Het Bouwens van der Boijecollege 
te gaan. Hier gaat Julie (een vriendin 
van mij) helaas niet naartoe, maar ik 
steun haar keuze. Ik zit samen met 
Saar en Roos, mijn vriendinnen, in 
een klas. Er zitten ook andere leuke 
meiden in de klas.

Wat is de laatste foto die je hebt 
gemaakt?
Ik ‘snap’ veel met andere mensen. 
Nu denken sommige mensen: wat 
is dat precies? Via Snapchat stuur je 
elkaar foto’s of filmpjes. Daarop heb 
ik mijn laatste foto gemaakt.

Hoe heb je je beste vriend/vrien-
din ontmoet?
Julie, die heeft trouwens ook in de 
HALLO gestaan. We kennen elkaar, 
omdat onze moeders vriendinnen zijn. 
Ze is een geweldig persoon en staat 
altijd voor me klaar. Ze beschermt me 
ook vaak, op haar manier.

Heb je een verborgen talent?
Ik wil vaak dingen goed doen voor 
anderen, soms ook iets te veel. 
Maar dit is wel echt mijn kwaliteit, ik 
bescherm mensen graag en help ze 
graag met hun problemen.

Heb je een bijbaantje?
Ik werk op dit moment niet voor 
geld. Ik werk veel op stal en vooral 

in de zomervakantie ben ik daar 
zeker vaak te vinden. Ik werk er 
graag, paarden zijn mijn passie.

Wat doe je het liefst op een vrij-
dag- of zaterdagavond?
Mijn ideale avond ziet er zo uit: 
eerst eet ik spaghetti, dan nodig 
ik mijn vriendinnen uit om hier te 
komen zwemmen. Zij gaan dan rond 
22.00 uur naar huis en dan heb ik tijd 
voor chips en Stranger Things.

Wie is je grote voorbeeld?
Ik heb niet echt een voorbeeld, maar 
voor mensen die bijvoorbeeld heel 
zelfverzekerd zijn op social media 
de haatreacties negeren en zich er 
niks van aantrekken, heb ik respect. 
Zo zou ik wel graag willen zijn.

Waar zouden anderen zich het 
meest over verbazen als ze dat 
over jou te weten zouden komen? 
Ik ben op school best rustig, maar 
thuis of bij vriendinnen ben ik zo 
anders. Ik ben op school ook best 
verlegen, maar thuis valt dat dus 
echt mee. Ik kan ook echt de lomp
ste dingen doen.

Wat was het laatste boek dat jij 
heel erg leuk vond? 
Het laatste boek waar ik echt inte
resse in had, was Het Achterhuis 
van Anne Frank, maar dat kreeg ik 
niet helemaal uit, omdat ik het saai 
begon te worden. Ik ben de laatste 
tijd een stuk minder geïnteresseerd 
in boeken.

Met welke artiest zou jij je leven 
willen ruilen? 
Ik heb echt iets met Kylie Jenner, ze 
is natuurlijk niet echt een artiest die 
zingt, maar ze is gewoon geweldig. 
Ik snap zelf ook niet waarom, maar 
ik vind haar gewoon leuk en al hele
maal omdat ze tot The Kardashians 
behoort.

Tekst: Marin Driessen

Lise Daniels Grashoek
15-vragen aan
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Column
Zomer-
vakantie 
plannen

Hoi

Vrij om te doen wat jou aan-
spreekt. Vrij om te doen waar 
jij energie en kracht uit kunt 
halen. Ja, het is weer zo ver. 
Een van de beste en spontaan-
ste tijd van het jaar. Het is 
zomervakantie. Geen moeten, 
maar mogen. Zo min mogelijk 
wekkers. Zo min mogelijke 
verplichtingen.

Je koppie even lekker in het 
zand steken, bij wijze van dan. 
En helemaal zorgeloos genieten. 
Of dat is in ieder geval, zonder 
twijfel, wel de insteek. Om even 
onbezorgd in je achtertuin te lig
gen en misschien wel in slaap 
te vallen. Maar, who cares? Des 
te meer vrijheid die je nu hebt 
of voor een ander gaat krijgen. 
Misschien ben jij wel die persoon 
die vakanties niet uit kan staan. 
Maar daar heb ik dan een andere 
mening over. En die mening laat 
ik graag horen. Net zoals ik ervan 
geniet om de muziek overal en 
nergens te horen. En niet te kun
nen plaatsen waar de muziek 
vandaan komt. Maar toch voel je 
de sferen om je heen. De geluk
kige mensen. Onbewust heeft het 
zeker een grote impact op je. Of 
je bent natuurlijk kabouter Lui. 
Ja die ene kabouter, uit het pro
gramma Kabouter Plop. Met zijn 
welbekende uitspraken. “Ik hou 
niet van vakantie, ik word daar zo 
moe van.”
Maar dat is niet mijn insteek. Mijn 
insteek is zo veel mogelijk uit de 
vakantie halen. Al wordt dat zo 
veel mogelijk werken zodat ik een 
reis kan boeken na de vakantie, 
of een autootje aan kan schaffen. 
Misschien wordt het wel maar 
heel beperkt werken om zo veel 
mogelijk tijd met vrienden en 
vriendinnen tijd door te brengen. 
Hetgeen wat vakantie vakantie 
maakt, is dat het niet van belang 
is hoe je je dag plant, maar het 
lekker spontaan van dag tot dag 
aan kijken wat we uit gaan voe
ren. En met mijn voorkeur? Zo 
weinig mogelijk.

Mirthe

 

 

Net afgestudeerd?  
Ga aan de slag bij Spring kinderopvang en ontvang een 
startersbonus van €250,-! 

Kom je kennismaken? 
• 06 11 87 14 50 
• vacatures@spring-kinderopvang.nl 
• www.werkenbijspring.nl 
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Kijk voor de oplossing 
volgende week  
in de HALLO.

Oplossing vorige week:

7

8

2

6

5

8

5

1 7

9

8

5

4

4

6

3

7

1

4

6

5

1 4

2

8

6

9

1

4

3

1

8

4

6

3

7

5

9

2

6

3

5

2

9

4

1

8

7

9

2

7

5

1

8

6

4

3

4

7

6

8

2

1

9

3

5

3

9

1

4

7

5

8

2

6

2

5

8

9

6

3

7

1

4

7

6

9

3

8

2

4

5

1

5

1

3

7

4

9

2

6

8

8

4

2

1

5

6

3

7

9

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.

Ondanks dat hij veel uren doorbrengt in zijn slagerij in Meijel, maakt hij toch tijd vrij voor zijn hobby’s. Nu het toneelstuk ‘Are you being served’ binnenkort in Meijel op de planken 
staat, is Erwin twee keer per week te vinden in D’n Bingerd waar hij met de toneelvereniging repeteert. Toneelspelen is namelijk een grote passie van Erwin. Deze week wordt Erwin 
van den Beuken (51) uit Meijel geplukt. 

Erwin werd geboren in Meijel 
in een gezin met drie kinde
ren. Al van kinds af aan hielp hij 
samen met zijn broer en zus in 
de slagerij van zijn ouders. Het 
voelde voor hem en zijn partner 
Sandra dan ook niet als een ver
plichting om de slagerij in 2015 
over te nemen. “De slagerij is in 
1910 opgezet en wij zijn de vierde 
generatie in het bedrijf. Ik denk 
dat het bedrijf daarmee stopt, 
mijn zoon en dochter hebben niet 
de intentie om de slagerij over 
te nemen. Voor mij was het als 
kind al duidelijk dat ik de slage
rij ging overnemen, maar ik kan 
het mijn eigen kinderen natuurlijk 

niet verplichten. Sandra en ik kunnen 
hopelijk nog jaren vooruit in goede 
gezondheid.”

Familie
Waar nodig springt de familie Van den 
Beuken nog regelmatig bij. “Mijn zus 
wilde het bedrijf vroeger niet overne
men, maar als het druk is met bijvoor
beeld Kerstmis dan helpt ze meestal 
mee. Dat geldt ook voor mijn broer, 
die zelfs de slagersopleiding heeft 
afgerond. Mijn vader is van de hele 
familie nog het meeste in de slage
rij te vinden. Nu mijn moeder enkele 
maanden geleden plotseling is over
leden, is hij niet graag alleen thuis 
en komt hij vaak in de winkel helpen. 

Het overlijden van mam voelt voor 
mij heel onwerkelijk. In de slagerij 
bied ik mensen altijd een luisterend 
oor, waardoor ik ook verhalen hoor 
over iemands overlijden. Als je het 
zelf meemaakt, merk je pas echt hoe 
het voelt als je iemand verliest.” Voor 
Erwin is het dan ook vreemd dat zijn 
moeder niet bij het toneelstuk ‘Are 
you being served’ in het publiek zit. 
“Ze kwam naar elke voorstelling kij
ken”, vertelt Erwin.

Toneel spelen
Ondanks dat Erwin 60 tot 70 uur in de 
slagerij werkt, steekt hij veel ener
gie in de nieuwe voorstelling van de 
Toneelvereniging C.O.M. Culturele 
Ontspanning Meijel. Al acht jaar is 
Erwin voorzitter van de vereniging en 
onlangs vierde hij zijn 12,5jarig jubi
leum als lid. “Vroeger ging ik naar 
de voorstellingen kijken. Toen dacht 
ik: ‘goh, hoe zou het zijn als ik zelf 
op de planken zou staan’. Omdat ik 
daar meer van wilde weten, bezocht 
ik een repetitie. Ik kwam daar in een 
warm bad terecht en nog steeds is 
het een zeer hechte club. Ik ben er 
nooit meer weggegaan sinds die 
repetitie.” Erwin vervulde verschil
lende grote rollen in het verleden. Hij 
geeft aan het geweldig te vinden om 
op het podium te staan tijdens een 
voorstelling. Wel heeft hij de laat
ste tijd moeite met het leren van zijn 
rollen. “Het is druk op het werk en 
ik word een dagje ouder, daardoor 
is het voor mij wel eens lastig om 
de tekst te onthouden. Met oefenen 
train je wel je hersenen, dat is niet 
verkeerd op mijn leeftijd.”
Een tandje terugnemen, is voor Erwin 
geen optie. “Ik doe nog elke dag met 

veel plezier de voordeur open van 
de slagerij. Als het druk is, dan blijf 
ik in die flow en ben ik het liefste de 
hele dag bezig. Maar zodra ik een 
moment op de bank zit, vallen mijn 
ogen dicht. Nu we twee keer in de 
week repeteren, maak ik dagen van 
06.00 tot 00.00 uur. De derde helft 
na de repetitie is natuurlijk ook leuk”, 
vertelt Erwin lachend. “Ik ben van 
lang leve de lol en hou van op stap 
gaan.”

Carnaval
Dat geldt ook voor carnaval vieren. 
Geen enkel jaar sloeg Erwin deze tradi
tie over. Gek genoeg kwam dit jaar het 
moment dat Erwin thuisbleef. “Mensen 
vroegen of ik ziek was. Vaak genoeg 
heb ik de deuren van de kroeg moe
ten sluiten. Voor mijn gevoel moest ik 
overal bij zijn, maar dit jaar had ik dat 
totaal niet. Tijdens de coronacrisis heb 
ik ‘vastenaovend’ ook niet gemist. Ik 
wilde dit jaar wel langs de kroeg lopen 
om erachter te komen welk gevoel het 
me gaf als ik hossende carnavalsvier
ders zag, maar het deed me niks. Heel 
raar. ‘Vastenoavend’ stond bij mij altijd 
op één.”

Dertien jaar lang zat Erwin in de raad 
van elf van de C.V. de Kieveloeët. 
Later was hij jarenlang de kleding
man en goudsmid van de vereniging. 
Dat wil zeggen dat Erwin alle steken 
bij zich droeg en de scepter meenam. 
“Ook regelde ik de onderscheidin
gen. Omdat ik dichtbij het clubhuis 
woonde, was het voor mij makkelijk 
om alle spullen thuis te stallen. Met 
pijn in mijn hart ben ik daar uitein
delijk mee gestopt. Het was tijd voor 
vernieuwing. We hebben mooie jaren 
beleefd, vooral het jaar 2019 toen 
mijn broer prins was. Dat was een 
goede afsluiting, een seizoen dat we 
uitbundig hebben gevierd.”
Onlangs stopte Erwin ook met optre
den samen met vriendenclub de 
Bubs. Deze vriendengroep nam bij 
elke liedjesavond deel en stond zelfs 
twee keer in de halve finale van het 
LVK. “Die optredens samen waren 
geweldig. Ons doel was plezier 
maken op de bühne. Na 22 jaar heb
ben we besloten ermee te stoppen, 
het is goed geweest.”

Tekst en beeld: Jeanine Hendriks

Erwin van den Beuken Meijel
Geplukt

Wespenbestrijding Peel en Maas
Ook voor andere plaagdieren!

Constant Plaagdier Preventie
06 39 02 22 51 • PanningenWWW.TRAAS.NL

WESPENOVERLAST?
BEL DE WESPENLIJN : 
088-2212130
Wij helpen u vakkundig. 
In de meeste gevallen 
binnen 24 uur! 
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Successen in de dressuurring
In Merselo werden in het weekend van zaterdag 23 juli de Limburgse 
kampioenschappen Springen georganiseerd en in Kronenberg vond 
zondag 24 juli een dressuurwedstrijd plaats. PSV de Cavaliers 
Helden had dat weekend succes in de dressuurring. 

Zaterdag 23 juli wist Britt Leijsten 
met haar paard Kart’Blanche een 
zesde prijs te behalen in de klasse 
L springen. Luc van Horen kwam 
in dezelfde klasse aan start met 
zijn paard Miola en werd reserve 
kampioen. Zondag 24 juli was 
er een dressuurwedstrijd bij de 
Peelbergen in Kronenberg. Hanna 
Neefs won hier de klasse M1 met 

het paard Man in the Moon. Loes 
Engels werd tweede in de klasse Z2 
met haar paard Juwell. 
Anouk Neefs had van 21 tot 24 
juli een internationale wedstrijd 
in Deauville Frankrijk met haar 
paard Guess. Ze wist daar bij de 
Youngriders een eerste prijs in de 
teamtest én een eerste prijs in de 
kür te behalen.

Handboogvereniging organiseert wedstrijden
Vijftiende Open Koningsluster Kampioenschappen
Handboogvereniging De Indianen uit Koningslust organiseert op zaterdag 1 oktober de Open Koningsluster 
Kampioenschappen. Het is dit jaar de vijftiende editie van de kampioenschappen. De wedstrijden vinden 
plaats in het clubgebouw van De Indianen in Koningslust.

Op de kampioenschappen is het de 
bedoeling om vanaf 10 meter het 
doel te raken, waarbij er geschoten 
wordt met een boog zonder hulp
middelen. Boog en pijlen worden ter 
beschikking gesteld door De Indianen 
(je mag ook je eigen boog meene

men). Er is ook een mogelijkheid 
om van tevoren alvast te oefenen. 
Mocht je dit willen, kun je dat aange
ven op het formulier dat je na opgave 
ontvangt. Er is plaats voor twaalf 
teams in totaal. Ieder team bestaat 
uit vier personen waarvan er maar 

één lid mag zijn van een handboog
vereniging. Er bedraagt inschrijfgeld 
per team. Aanmelden kan tot zon
dag 25 september bij Ron Smets of 
Jos Bots via jbots65@gmail.com

Springkussenfestijn in 
Panningen
Tijdens het Springkussenfestijn op maandag 2 juli konden kinderen zich 
uitleven op diverse springkussens in het centrum van Panningen. 
De opbrengst van het festijn ging dit jaar weer naar het goede doel gaat. 
Deze keer is gekozen voor KVW Panningen. Kinderburgemeester Saar 
Fransen mocht een cheque van ruim 1.100 euro overhandigen. 
/ Beeld: Jac Willekens

75e uitgave van De Moennik verschenen
De 75e uitgave van het historisch tijdschrift De Moennik van Heemkundevereniging Helden ligt klaar bij de 
diverse verkooppunten. Het formaat en de lay-out zijn in een nieuw jasje gestoken. Verschillende historische 
verhalen passeren de revue.

Deze editie van de Moennik bevat 
verschillende verhalen, waaronder 
een verhaal over de oorlog en een 
artikel over Herman Dorssers. Herman 
overleed op 13 mei en heeft voor de 
vereniging een belangrijke bijdrage 
geleverd aan de totstandkoming van 
De Moennink. Daarnaast bevat het 

tijdschrift ook een rubruek ‘Heljes’. Het 
overlijden en de begrafenis in de vroe
gere tijden wordt daarin besproken. 
De Moennik valt drie keer per 
jaar in de bus bij de leden van de 
Heemkundevereniging Helden. 
Voor een overzicht van alle arti
kelen kan de website van de 

Heemkundevereniging Helden geraad
pleegd worden  
(www.moennik.nl/tijdschrift). Lid wor
den van de Heemkundevereniging 
(om De Moennik te ontvangen) kan 
via een mailtje naar  
admin@moennik.nl of een briefje naar 
Heemkundevereniging in Helden.

Albert Trines wint elfde viswedstrijd
Aan visvijver De Breeërpeel in Helden vond op zaterdag 23 juli de elfde wedstrijd van dit seizoen plaats. Na de 
loting ging het deelnemersveld om 14.00 uur aan de slag voor de prijzen.

Om 17.00 uur werd alle vangst gewogen 
en Albert Trines bleek in totaal 4.475 
gram uit het water gehengeld te heb

ben. Huub Maessen werd tweede met 
3.600 gram en Cor van der Weide derde 
met 3.450 gram. Op grote afstand com

pleteerden Pieter Trines (1.500) en Jos 
Janssen (925) de top5. De competitie 
gaat begin september verder.

John Steeghs valt in de prijzen
Op Peelbergen Equestrian Centre werd zondag 24 juli een KNHS dressuur wedstrijd voor paarden en pony’s 
gehouden. Dat was voor PSV Caprilli een mooie generale voor de regiokampioenschappen in Merselo op 
zaterdag 30 en zondag 31 juli. 

John Steeghs nam zondagochtend 
deel met Gesture S in de klasse Z2 (in 
handicap met Z1) en won de eerste 

prijs met de eerste proef met 67,571 
procent. De tweede proef, ook in han
dicap, was met 64,857 procent goed 

voor de vierde plaats.

Handbalvereniging BSAC Maasbree bestaat 
zestig jaar
Handbalvereniging BSAC uit Maasbree bestaat in augustus zestig jaar. Ter ere van deze mijlpaal organiseert de 
vereniging op vrijdag 2, zaterdag 3 en zondag 4 september een jubileumweekend met verschillende activiteiten. 

De Maasbreese handbalvereniging 
werd in 1962 opgericht. De club 
startte onder de naam MHC Bree, 
dat daarna HC Bree werd, vervolgens 
Breeton Sport en tenslotte BSAC 
(Breeton Sport Alcides Combinatie). 
Inmiddels bestaat de club dus zestig 
jaar en dit diamanten jubileum wordt 
gevierd met een activiteitenweek

end en een feestavond. Sportpark 
De Driesprong uit Maasbree is op 2, 
3 en 4 september de omgeving waar 
alle activiteiten plaats gaan vinden. 
Naast een jeugdkamp op vrijdag en 
toernooi op zaterdag voor de jon
gere leden, wordt er op zaterdag
avond een feestavond met onder 
andere optredens van NFN Records 

en Venny&Krulle voor iedereen geor
ganiseerd. Het jubileumweekend 
wordt afgesloten op zondag met een 
brunch voor leden, oudleden, spon
soren en genodigden. Bij interesse in 
deelname kun je contact opnemen 
via 60jaar@hvbsac.nl

De Maasruiters in actie tijdens kampioenschappen
In Merselo werden in het weekend van zaterdag 23 en zondag 24 juli de kampioenschappen gereden. Op de 
zaterdag wisten verschillende clubleden van de Maasruiters prijzen te bemachtigen.

Zo behaalde in de klasse L 1.10 meter 
Tess Gubbels met Versailles van 
‘t Schaaphof een derde prijs. Hiermee 
behaalt ze ook een ticket voor het NK 
in Ermelo. Gerco Steegs wist met Mr. 

Herman een zeven prijs te bemachtigen. 
In de klasse M 1.20 meter haalde Ingrid 
jakobsen met L’ Or Ami een tiende 
prijs. Op de zondag in de Klasse AB 60 
centimeter werd Hanna Gubbels met 

Amadeus na een snelle barrage kampi
oen. Hiermee behaalt ze ook een ticket 
voor het NK in Ermelo.
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Baarlose meiden op voetbalavontuur in Denemarken
Het meidenteam van VV Baarlo MO19-1 neemt deze week als enige Nederlandse afvaardiging deel aan de 
Dana Cup. Een internationaal voetbaltoernooi in Denemarken waar achthonderd teams uit verschillende 
leeftijdscategorieën strijden om de prijzen. Voor het Baarlose meidenteam, dat minimaal vier keer in actie 
mag komen, vormt de trip de afsluiting van een succesvolle periode. 

Drie jaar hebben de meiden van 
VV Baarlo MO191 moeten wachten, 
maar zondag 24 juli was het dan ein
delijk zover: de start van hun bui
tenlandse voetbalavontuur. Na een 
busreis van ruim dertien uur werden 
de achttien voetbalsters, drie trainers 
en negen ouders afgelopen zon
dagavond afgeleverd voor de deur 
van motel Nordsoen, in het Deense 
Hirtshals. “Het was een behoorlijk 
lange reis, maar gelukkig hadden we 
genoeg proviand bij ons”, blikt trai
ner René Janssen terug. “En we had

den geluk dat de pizzeria in het dorp, 
die eigenlijk om 21.00 uur sluit, voor 
ons een uitzondering wilde maken. 
Net nadat we arriveerden en hadden 
ingecheckt, kwamen ze een kwartier 
na sluitingstijd alsnog flink wat pizza’s 
bezorgen bij het motel. Het was kantje 
boord, maar die overwinning is alvast 
binnen.”

Volda Ti - Fotball 
Hoewel plezier en gezelligheid deze 
week bovenaan het prioriteitenlijstje 
van de meiden prijkt, wordt er ook 

gewoon gevoetbald. Er staan wed
strijden tegen de Noorse meiden van 
achtereenvolgens Nymark IL, Volda Ti 
 Fotball en Fram IL op de planning. De 
speelsters van Baarlo zien het niet als 
noodzakelijke tussendoortjes, verze
kert de trainer. “Als het eerste fluitsig
naal klinkt, willen ze toch presteren. 
Zo fanatiek zijn ze wel. Het niveau van 
de tegenstandsters kunnen we moei
lijk inschatten vooraf, dus het wordt 
een verrassing of we hier resultaten 
kunnen boeken. Op donderdag (van
daag, red.) spelen we hoe dan ook 

nog een wedstrijd in de knockout 
fase. Als we die winnen, mogen we 
vrijdag nog een keer aantreden.” 

Afsluiter
Het Deense avontuur vormt voor de 
meiden en trainers van Baarlo MO191 
de afsluiting van een succesvolle peri
ode. In het seizoen 20192020, toen 
het idee voor een voetbalreis naar het 
buitenland vorm kreeg en het team 
nog door het leven ging als MO171, 
werden ze onverwachts kampioen. 
Een prestatie die afgelopen seizoen 
werd geëvenaard. “We wilden in 2020 
al naar het buitenland met deze groep, 
maar meermaals gooide corona roet 
in het eten. Toen de meiden door
stroomden naar MO191 bleef het plan 
leven, maar bleek ook dat er een stuk 
minder opties waren wat betreft bui
tenlandse toernooien in deze leeftijds
categorie. Toch vonden we dat we de 
afgelopen jaren met dit team op een 
mooie wijze af moesten sluiten”, ver
telt René. Komend seizoen stromen 
acht van zijn speelsters door naar de 
senioren en zes gaan de kar trekken 
bij MO171. Bij de Dana Cup hopen ze 
een laatste kunstje te flikken. “Er zijn 
hier 813 teams, uit vele landen. Wij zijn 
het enige elftal uit Nederland, wat op 
zich al best bijzonder is. Toen ik aan de 
meiden voorstelde om aan dit toernooi 
mee te doen, was er eigenlijk geen 
weg meer terug. Ze waren zo enthou
siast dat we geen keus meer hadden. 
Gelukkig reageerden de ouders ook 
direct positief”, zegt Janssen lachend. 

Verdere planning
Aan de Deense kust zal de afvaardi
ging uit Baarlo zich niet gauw gaan 
vervelen, denkt René. “Maandag 
was er een openingsceremonie. 
Daar waren alle deelnemende teams 
en begeleiding aanwezig en die liepen 
mee in een optocht door speelstad 
Hjørring, om uiteindelijk te eindigen in 
het stadion van de plaatselijke prof
club. Dinsdag speelden we vervolgens 
twee wedstrijden, dus die dag stond 

helemaal in het teken van voetbal.” 
Naast het voetbalgerelateerde ver
maak, is er aan vertier verder ook 
geen gebrek in en rondom de verblijf
plaats van de Baarlose afvaardiging. 
“We gaan in ieder geval nog een dag 
de toerist uithangen en met de fiets de 
omgeving verkennen. ‘s Avonds zul
len we regelmatig in het centrum van 
Hirtshals te vinden zijn, want er is een 
festival aan de gang. Daar staat een 
kleine feesttent. Lokale feestjes zijn 
doorgaans erg gezellig dus dat gaan 
we zeker even van dichtbij bekijken. 
Verder zien we wel, we hebben de 
planning niet helemaal dichtgetim
merd”, vult René aan. 

Noorse jongens
Het mag duidelijk zijn: aan gezellig
heid zal het niet ontbreken rondom het 
motel waar het damesteam verblijft. 
Of de sportieve prestaties daar onder 
te lijden krijgen, valt nog te bezien. 
“Aan de faciliteiten zal het in ieder 
geval niet liggen. De omgeving is 
muisstil en de kamers zijn prima hier. 
Eenvoudig, maar meer dan voldoende. 
Er zijn een paar ruimtes waar je geza
menlijk kunt zitten en dat bevordert 
de gezelligheid alleen maar”, geeft 
René aan. Er is hem nog iets opgeval
len wat de gezelligheid wel eens ten 
goede zou kunnen komen. “We heb
ben gezelschap van drie jongens
teams. Twee uit Noorwegen en eentje 
uit Finland. We zijn benieuwd hoe 
dat gaat lopen de komende dagen. 
Wie weet wat daar nog uit voortkomt”, 
zegt hij met een lach. Het damesteam 
en hun begeleiding stappen zaterdag 
weer in de bus voor de terugreis naar 
Baarlo. Of er dan een Noorse of Finse 
verstekeling aan boord zit, moet nog 
blijken. Laat staan een eventuele beker 
die hoort bij de toernooiwinst. Dat het 
tripje de perfecte afsluiter vormt voor 
het meidenteam, is wél al duidelijk. 
“We gaan er een onvergetelijke week 
van maken”, besluit Janssen. 

Tekst: Jelle van Hees

Hermans Suikermais BV is gespecialiseerd in de 
teelt, verwerking en handel van verse suikermais.

Wij zijn op zoek naar een interieurverzorg(st)er voor de 
kantoren, toiletten en kantine.

Hou jij van schoonmaken en heb je kwaliteit hoog in het 
vaandel staan, dan zijn wij op zoek naar jou!
Uren zijn bespreekbaar, max. 20 uur per week.

Ben je enthousiast geworden of wil je meer weten? 
Neem dan contact op met Marijke Smedts
077 462 9325 of stuur een mail naar marijke@mielies.nl.

Gezocht

Interieurverzorg(st)er

Dames Activiteiten Maasbree viert 
haar 90jarig bestaan
Bijna twee jaar was het niet mogelijk om activiteiten te organiseren, maar onlangs was toch zo ver: Dames 
Activiteiten Maasbree vierde haar 90-jarig bestaan. 135 dames lieten zich zien tijdens het jubileumfeest in 
de tuin bij de Poolbar. Voorzitster Door droeg een welkomsgedicht voor en daarna werd er geproost op het 
90-jarig jubileum. De zomeravond werd afgesloten met een barbecue.
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Inschrijven mogelijk
Aanmelding Kook van eige 
Deig 2022
Carnavalsvereniging De Kook uit Baarlo organiseert zaterdag 
8 oktober weer Kook van eige Deig. Deelnemers kunnen zich opge-
ven tot 1 september.

Altijd al eens op het podium willen 
staan? Ouddeelnemer die nog veel 
inspiratie heeft? Geef je dan op 
voor Kook van eige Deig door een 
persoonlijk bericht te sturen via 
Facebook Messenger of Instagram. 

Hulp bij het schrijven van een 
liedje of het maken van de muziek 
behoort tot de mogelijkheden. 
De winnaar van Kook van eige Deig 
mag deelnemen aan het P&M lied
jesfestival op 13 januari in Baarlo.

Restauratie vaandel 
broederschap Baarlo
Eén van de Baarlose verenigingen die op een lange en bewogen 
bestaansgeschiedenis kan bogen is Broederschap Sint Antonius en 
Sint Urbanus. De broederschap liet dit jaar een bijzonder vaandel 
restaureren.

Volgens de oudste koningsschilden 
is Sint Antonius en Sint Urbanus 
opgericht in 1565, maar waarschijn
lijk is het Broederschap nog ouder. 
Vandaag de dag telt de broeder
schap zestig leden. Haar activiteiten 
bestaan onder meer uit het opluis
teren van de Sacramentsprocessie. 
Verder is op 25 mei, de naamdag 
van de Heilige Urbanus, het traditi
onele vogelschieten. Als de broe
derschap naar buiten treedt, gaat 
de vaandeldrager voorop. Omdat 
tijdens de coronaperiode geen acti
viteiten konden worden gehouden, 
had het bestuur van het broeder
schap de tijd om aandacht te schen
ken aan zaken die anders bleven 
liggen, zoals de restauratie van het 
oudste vaandel. Door de vele pro
cessietochten en cafébezoeken was 
het vaandel op sterven na dood. 

Toch bood het bestuur het vaan
del ter restauratie aan bij Stichting 
Restauratie Atelier Limburg (SRAL) 
in Maastricht. De kostbare restaura
tie was onlangs gereed. Een dele
gatie van het bestuur, onder leiding 
van president Geert Cootjans, toog 
naar Maastricht. Als herboren straal
den de naamheiligen Antonius en 
Urbanus. Omdat het bewaren onder 
de juiste omstandigheden dient 
te geschieden, heeft het vaandel 
voorlopig onderdak gevonden in het 
Schutterijmuseum in Steyl. Het is 
gered voor de toekomst en kan nu 
door iedereen worden bewonderd. 
De restauratie van de geschilderde 
medaillons geschiedde door het 
SRAL. Doortje Lucassen was verant
woordelijk voor de textielrestau
ratie.

40e editie Jaarmarkt Meijel
Harmonie Eendracht Meijel organiseert op vrijdag 29 juli de 40e editie van Jaarmarkt Meijel. Het cen-
trum van Meijel wordt omgetoverd tot een zomerbraderie met veel kramen met verschillende koopwaar, 
divers entertainment, een attractieplein en veel terrassen met livemuziek. Nieuw dit jaar is een speciale 
kindermarkt voor de Meijelse basisschooljeugd, in samenwerking met KWV Meijel, én het open Meijels 
kampioenschap spijkerbroekhangen.

Bij de ingangen van het evenement 
zullen vrijwilligers iedere bezoeker 
welkom heten en wordt een boekje 
met informatie overhandigd bij een 
donatie ten behoeve van de organi
satie van de Jaarmarkt en steun aan 

Harmonie Eendracht. In het boekje 
staat informatie over de markt, een 
tegoedbon voor deelname aan het 
open Meijels kampioenschap spij
kerbroekhangen, het muziekpro
gramma en een plattegrond van 

de Jaarmarkt. De Meijelse horeca 
pakt ook deze avond uit met ver
schillende artiesten, van dj’s tot 
Hollandse zangers en van rockbands 
tot böhmische muzik. 

Jubilarissen Koninklijke Harmonie 
Concordia Panningen
Tijdens het jaarfeest van Koninklijke Harmonie Concordia werden alle jubilarissen van de afgelopen drie 
jaren gehuldigd. Helaas konden niet alle jubilarissen aanwezig zijn deze dag. Zij die niet aanwezig konden 
zijn, zullen op een later tijdstip gehuldigd worden. Theo Ferfers en Jacques Wolter zijn beide zestig jaar lid. 
Heleen Haenen werd in het zonnetje gezet voor haar 50-jarig jubileum en Heidi Janssen en Margo Wilms 
voor hun 40-jarige lidmaatschap. Kevin van Dam, Jos Haenen en Valerie Hoeijmakers vierden hun 25-jarig 
jubileum en Jan van Dam en Esmée Gootzen mogen zich al tien jaar lid noemen. 

Jubileum Muziek onder de Toren 
Panningen
Muziek onder de Toren in Panningen bestaat sinds 2011. Vorig jaar verhinderde corona de viering van het 
10-jarig bestaan. Om de schade in te halen wordt zaterdag 30 juli het jubileum gevierd.

In 2011 ontstond het idee om in de 
vakantiemaanden, juli en augus
tus, op het podium onder de Toren 
op het Raadhuisplein in Panningen 
blaaskapellen uit te nodigen. Dit ter 
muzikale opluistering van het cen
trum, speciaal voor het winkelend 
publiek. Dit initiatief is uitgegroeid 
tot een wekelijks evenement dat 
plaatsvindt van april tot eind sep
tember. Een werkgroep van negen 

personen zet zich wekelijks in voor 
het goede verloop van het evene
ment. Met de komst van een secre
taris werd alles achter de schermen 
administratief geautomatiseerd. 
Hierdoor kan de werkgroep beschik
ken over een schat aan informa
tie. Zaterdagmiddag 30 juli wordt 
van 13.30 tot 16.45 uur het jubileum 
gevierd. Blaasorkest Böhmische 
Klänge opent de middag. Dit orkest 

bestaat uit muzikanten in steeds 
wisselende samenstelling, onder lei
ding van de bekende dirigent Jos van 
de Rijt. De middag wordt afgesloten 
met een optreden van Die Original 
Maaskapelle uit Wessem, onder de 
bezielende leiding van Bert Adams. 
Dit jubileumoptreden wordt speciaal 
opgedragen aan alle muzikanten, 
bezoekers, vrijwilligers en de organi
satie van DOK6 Theater en Horeca.

SeniorenVereniging Kepèl organiseert 
maandelijkse Samen Zingen
SeniorenVereniging Kepèl organiseert op maandagavond 1 augustus weer het maandelijkse Samen Zingen. 
De bijeenkomst wordt gehouden in Gemeenschapshuis in Kepèl en begint om 19.30 uur.

Iedereen is welkom (ook nietleden) 
en de toegang is gratis. Om mee te 
zingen hoeft u geen noten te kunnen 
lezen. Ook als u af en toe een nootje 

mist, is dat geen probleem. Bij aan
vang van de bijeenkomst krijgt u de te 
zingen liedjes uitgereikt en de teksten 
worden getoond op een groot scherm. 

Meer informatie leest u op de website 
van Seniorenvereniging Kepèl.
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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 
kerk bestuur@vincentiusparochies.nl

Misstipendium zon- en feestdagen
€ 27,50 | door de week € 12,50

Pastoor-deken
W. Varela
077 398 14 16
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
Ziekenzalving 
06 55 40 80 23

Kerkberichten
Vincentiusparochies

Cluster MKBE

Parochie Beringe
Misintenties
NL21RABO 0141939583
Een H. Mis opgeven kan tijdens 
het parochiespreekuur op dins
dagochtend. Ook bij kapelaan 
Roger Maenen tel. 077 466 18 50 of 
per email roger.maenen@ziggo.nl.
Spreekuur
Iedere dinsdag van 10.30 tot 
11.30 uur in de sacristie.
Kerkdiensten
Zondag 31 juli 
H. Mis 09.30 uur  
Woensdag 3 augustus 
H. Mis 09.00 uur 
Restauratie oorlogsmonument: 
Donaties voor de restauratie van 
het oorlogsmonument op het 
parochiekerkhof van Beringe zijn 
nog steeds welkom op NL 21 RABO 
0141939583 van parochie Beringe. 
Hartelijk dank!

Parochie Egchel 
Misintenties NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
077 3079530 

Cluster MKBE
In de parochies van MKBE wordt 
een nieuwe kapelaan benoemd te 
versterking van het huidige pries
terteam: Ranil Weerawarna, 32 jaar, 
uit Sri Lanka. De benoeming gaat 
in per 1 september en hij zal gaan 
wonen in de pastorie in Kessel.

Parochie Maasbree
Misintenties
NL58RABO0131001973
Pastorie Dorpstraat 31
077 465 12 19
par.aldegundismaasbree@hetnet.nl
www.parochiemaasbree.nl
Kerkdiensten
Zondag 31 juli 
H. Mis: 11.00 uur
Lector: Mevr. Marian Verhappen
Intenties: Voor de intenties van de 

Kerkdiensten
Zondag 31 juli 
geen H. Mis 
Zondag 7 augustus
geen H. Mis 
Zondag 14 augustus 
H. Mis 11.00 uur 

Parochie Grashoek
Misintenties
NL24 RABO 0141910526
A. Cruijsberg
06 48 53 14 21
Spreekuur
In kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
Zaterdag 30 juli 
H. Mis 19.00 uur t.i.v. Uit dankbaarheid

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 31 juli
H. Mis 10.00 uur t.i.v. Willie van 
den Hoogen (zeswekendienst); Jet 

Aldegundiskapel en de Mariakapel op 
het kerkhof.
Mededelingen
De Stuurgroep Communie zoekt 
opvolgers!
Na een aantal jaren met veel ple
zier de Eerste Communie te hebben 
geregeld, vinden wij het tijd voor een 
frisse wind. De stuurgroep neemt het 
voortouw in het aansturen van de 
ouders in de voorbereidingen op de 
communie. Dat wil zeggen dat je als 
lid van de stuurgroep taken hebt als:
 samenstellen en aansturen van de 

werkgroepen,
 begeleiden van activiteiten,
 zijn van tussenpersoon tussen 

ouders en parochie.
Maar vooral: er samen met ouders en 
parochie voor zorgen dat het voor de 
communicanten een onvergetelijke dag 
wordt!
Uiteraard zijn wij er het volgend jaar 

LemmenPeeters (1e jaardienst); 
Toos MaessenNijssen (jaardienst) 
en voor de overledenen van de 
familie Maessen en van de fami
lie Nijssen; collecte mede voor de 
weekboekjes
Vrijdag 5 augustus
De H. Communie wordt thuisgebracht 
vanaf 09.00 uur

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
Zaterdag 30 juli 
Geen H. Mis 
Zaterdag 6 augustus
H. Mis 17.30 uur

Parochie Meijel
Misintenties
NL16 RABO 0133405613
Pastorie Kerkstraat 5
077 466 18 50
www.parochiemeijel.nl

nog om, waar nodig en gewenst,
onze opvolgers op weg te helpen.
Interesse? Leuk! Vragen? Stel ze gerust!
Mail ons:
communiemaasbree@gmail.com
Ellis van der Sterren, Janneke Vaessen, 
Nicole van Dijk
Openstelling Aldegundiskapel
De Aldegundiskapel in onze parochie
kerk is dagelijks geopend voor het 
opsteken van een kaarsje, een gebed 
of een moment van bezinning. De H. 
Aldegundis is beschermheilige tegen 
ernstige ziekten en voor troost en hoop.

Parochie Kessel
Gezinsbijdrage NL39RABO0125305311
Iet DingsBovendeerdt
077 462 18 60 
06 24 21 61 06
Kerkdiensten
Zaterdag 30 juli
19.15 uur H. Mis. Voor onze parochie.

Spreekuur
maandag 19.30 tot 20.00 uur en 
donderdag van 11.00 tot 12.00 uur
joke.holscher@gmail.com
Kerkdiensten
Zaterdag 30 juli
Geen H. Mis in de parochiekerk
Zondag 31 juli
11.00 uur H. Mis met Herenkoor uit 
Dankbaarheid
Maandag 1 augustus
18.30 uur H. Aanbidding (dagkapel) en
19.00 uur H. Rozenkrans
Dinsdag 2 augustus
H. Mis 09.00 uur (dagkapel) t.i.v. Vader 
en moeder Den Ouden; Broers Frans, 
Ad, Johan en Henk den Ouden; zieke zus 
Annie Den Ouden. Aansl. koffiedrinken 
met zr. Ancilla, die op bezoek komt.
Donderdag 4 augustus
H. Mis 09.00 uur (dagkapel) aansl. 
Aanbidding

Parochie Panningen
Misintenties NL44 RABO 0141900660 
Parochiecentrum Wilhelminastraat 14
077 307 13 88 
info@parochiecentrumpanningen.nl 
Open maandag en woensdagochtend 
van 08.30 uur tot 11.30 uur.

Kerkdiensten
Zaterdag 30 juli 
H. Mis 19.00 uur t.i.v. Lou van Horne 
(zeswekendienst); 
Zondag 31 juli 
H. Mis in missiehuis om 10.30 uur 
Dinsdag t/m vrijdag
Ochtendmis om 09.00 uur in de 
dagkapel

H. Mis als Jaardienst voor Piet 
Geraets en Gertruda Geraets 
Timmermans.

Parochie Baarlo
MisintentiesNL31RABO0103903860
Pastorie Markt 3
077 477 12 75
kapelaan@parochiebaarlo.nl
www.parochiebaarlo.nl
Kerkdiensten
Zondag 31 juli
9.30 uur H. Mis.
Jaardienst Coen Haenen, ouders 
HaenenMertens en dochters Truus en 
Mia.
Donderdag 4 augustus
9.00 uur H. Mis.

Parochie Kessel-Eik
Misintenties
NL41RABO0125300522
Opgave tijdelijk bij Tjeu Stemkens 
06 30 10 30 13
Kerkdiensten
Zaterdag 6 augustus
18.00 uur H. Mis.

Maasbree krijgt na twee jaar weer 
Ossefeesten
De Ossefeesten komen op zaterdag 30 en zondag 31 juli, woensdag 3, vrijdag 5 en zaterdag 6 augustus terug in 
Maasbree. Het tentfeest strijkt weer neer op het dorpsplein voor de kerk met een muziekprogramma voor 
jong en oud. Na twee Ossefeestloze jaren vanwege het coronavirus, staat de organisatie te popelen om 
Maasbree en omgeving het feest te bezorgen. Het tentfeest dat sinds 1961 wordt georganiseerd, weet ook dit 
jaar weer een gevarieerd programma neer te zetten voor alle leeftijden en muzieksmaken.

Op zaterdag 30 juli brengen de dj’s 
van QMusic The Party – 4 Uur Fout 
met hun guilty pleasures een fout 
feestje. Daarnaast zorgt AFever voor 
een heuse ABBA singalong waarbij 
geen enkele hit wordt overgeslagen. 
Op zondagmiddag draait traditioneel 
weer de os aan het spit en zorgen 
Blaaskapel Judaska, de akoestische 
coverband Harvest Moon en feest
band 10 Feet Up de hele dag voor 
muzikaal vermaak. Bezoekers kun

nen op woensdag 3 augustus kiezen 
tussen twee area’s; een silent disco 
waar dj’s de strijd met elkaar aan
gaan voor de meeste luisteraars en 
café ‘De Gare Os’ waar de bands Old 
Gin, Californicated en Kabooom het 
podium vullen. 
Het tweede weekend wordt afgetrapt 
door de artiesten van Effe Serieus. 
Met hun avondvullende show swit
chen ze tussen alle tempo’s en gen
res en gaan ze verkleedpartijen, 

winacties en verzoekjes niet uit de 
weg. Ook maken de heren van Party 
Animals al hakkend hun opwach
ting, bekend van klassiekers als Have 
You Ever Been Mellow, Hava Naquila 
en Aquarius. De Celtic Soulbrothers 
maken op zaterdag 6 augustus het 
weekend compleet. De 13koppige 
band is veertien jaar na hun aller
laatste optreden in de Ossetent 
terug voor hun zevende show op de 
Ossenfeesten. 

Wij zijn per direct op zoek naar een

technische monteur
Je komt te werken in een gezellig team. Onderhoud, reparatie en
maatwerk van landbouwmachines behoren tot je dagelijkse
werkzaamheden.

Ben je handig, heb je technisch inzicht en affiniteit met de 
landbouwwereld, dan zoeken wij jou!

Voor meer informatie bekijk onze website
of bel 077-4671935.

Grubbenvorsterweg 46, 5975  RB  SEVENUM
 

 
www.verstegensevenum.nl
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 @tummerselectro          @eptummers
T. 085 – 105 4444  | www.eptummers.nl

8 Winkels in Limburg

ROERMOND • WEERT • PANNINGEN • TEGELEN • ECHT • HEYTHUYSEN • HORST • SITTARD-GELEEN

LG KOEL-VRIESCOMBINATIE
GBP62DSSGR

• Inhoud koelgedeelte: 277l • Inhoud vriesgedeelte: 107l

• No Frost • LinearCooling • DoorCooling+ • FRESHConverter

HISENSE AMERIKAANSE KOELKAST
RS650N4AC1

• Inhoud koelgedeelte: 334l • Inhoud vriesgedeelte: 165l

• No Frost • Incl. 5 jaar garantie via Hisense • IJs en 

waterdispenser met waterreservoir

SAMSUNG KOEL-VRIESCOMBINATIE
RB38A7B6BB1/EF

• Inhoud koelgedeelte: 273l • Inhoud vriesgedeelte: 114l

• No Frost • SpaceMax  • Cool Select+ • Metal Cooling

MIELE VRIEZER
FN 26062

• Inhoud 230l • EasyOpen-handgreep 

• No Frost • VarioRoom

D E E

F FD

XXL

       
SHOP OOK ONLINE

WWW.EPTUMMERS.NL

Een boodschappen cadeaukaart t.w.v. €50,-

KOOP & WIN!

INRUILKORTING

€380,-
Adviesprijs  1219,-

799,-
€100,- CASHBACK!

Adviesprijs  1049,- Adviesprijs  1279,-

Adviesprijs  1199,- Adviesprijs  819,-

699,- 899,-

599,- 679,-

INRUILKORTING

€350,- INRUILKORTING

€380,-

INRUILKORTING

€600,- INRUILKORTING

€140,-

Adviesprijs  799,-

549,-

INRUILKORTING

€250,-

ZEER ZUINIG

AEG INBOUW KOELKAST
SKE812F1AF

• Inhoud: 203l • Afmetingen (HxBxD): 122,4 x 55,6 x 

54,9 cm • Led verlichting • Deur op deur montage

BOSCH VRIEZER
GSN58EWCV

• Inhoud 366l • VarioZone • BigBox-diepvrieslade

• No Frost • Ledverlichting *Prijs na €100,- cashback, 

cashback geldig t/m 02-10-2022


