
Afsluiting vakantie
Elk jaar wordt in Helden één week voordat school weer begint Kindervakantiewerk georganiseerd. Op dinsdag 23 augustus waren 275 kinderen, vergezeld met ruim 200 vrijwilligers, 
aanwezig om het programma van KVW te openen. Voor zowel het aantal deelnemers als vrijwilligers is dat een record. Lees verder op pagina 03
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Bridgen tegen dementie
Peter Maas en Frank Jeene willen volksziekte nummer één 
vertragen met denksport
Samen met bridgedocent Peter Maas heeft Frank Jeene uit Panningen het initiatief Brein Fit met Bridge 
opgezet. Het duo wil in samenwerking met bridgeclubs in Peel en Maas lessen in de denksport geven. Door 
middel van bridge kan de volksziekte dementie vertraagd worden. De sport vormt daarnaast een wapen 
tegen eenzaamheid. Een dag voor Alzheimerdag, dinsdag 20 september, starten de lessen bij De Flierenhof 
in Maasbree.

Frank Jeene speelt al enkele jaren 
bridge en werd voor het eerst gecon-
fronteerd met dementie toen zijn 
schoonvader deze ziekte kreeg. 
Volgens hem is bridgen bij uit-
stek een sport die voor een vertra-
gende werking van de ziekte zorgt. 
“Dementie is namelijk onder andere 
te vertragen met sociale en mentale 

activiteiten. Actief bezig zijn met de 
bridgesport biedt een hulpmiddel bij 
het behouden van een goed gezond 
brein, omdat het spel de hersenen 
laat werken en het geheugen blij-
vend getraind wordt. Het bridgespel 
is in hoge mate communicatief en 
dus is het ook waardevol in sociale 
zin en een unieke hulp in het bestrij-

den en voorkomen van eenzaam-
heid. Omdat men altijd tegen iemand 
anders speelt samen met een part-
ner bevordert het spel het verkrijgen 
van nieuwe- en het behouden van 
sociale contacten”, legt hij uit.
Het doel van Brein Fit met Bridge 
is om mensen vanaf 55 tot 60 jaar 
te stimuleren om actief hun brein 

te (blijven) gebruiken en om daar-
mee de mogelijkheid van dementie 
te vertragen. Volgens Frank is het 
een bewuste keuze om deze doel-
groep te benaderen. “Uit onderzoek 
blijkt dat dementie al ontwikkelt op 
30 à 40-jarige leeftijd, maar deze 
doelgroep is moeilijk te benade-
ren. Er wordt wel eens gezegd dat 
bridgen een sport is voor als je met 
pensioen bent, maar dat is niet het 
geval. Bridge kan door elke leeftijd 
gespeeld worden. Het is echt een 
breinkraker.”
Omdat Frank vaak te horen krijgt 

dat bridgecursussen te moeilijk zijn, 
worden de lessen opgeknipt in veer-
tig delen. “De lessen gaan de helft 
langzamer dan normaal, zodat de 
deelnemers stapje voor stapje de 
sport onder de knie krijgen en het 
leuk blijft. Voor vragen kunnen ze 
altijd aankloppen bij de begeleider. 
Deelnemers krijgen ook huiswerk 
mee naar huis.”
Wilt u meer hierover weten neem 
dan contact op met Frank Jeene via 
frankjeene@gmail.com of bel naar 
06 22 04 87 39.

#kempencreeert ontspanning
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#zomervakantie
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Niet iedereen die in gemeente Peel en Maas opgroeit, blijft hier ook 
wonen. HALLO Peel en Maas spreekt in de serie Uit… Peel en Maas 
met oud-inwoners van deze gemeente die hun dromen hebben 
gevolgd en buiten onze gemeentegrenzen terecht zijn gekomen. 
In deze serie: Chantal Hermansson, geboren in Kessel, maar 
inmiddels wonende in Dalsjöfors, Zweden.

Een speling van het lot. Zo mag 
het feit dat Chantal Hermansson al 
twintig jaar in Zweden woont, best 
worden genoemd. Het heeft alles 
te maken met een ontmoeting 
op het Caribische eiland Bonaire, 
bijna dertig jaar geleden. Daar 
liep Chantal een Zweed tegen het 
lijf. Pelle Hermansson. “Het heeft 
waarschijnlijk zo moeten zijn”, zegt 
ze zelf over die levensverande-
rende gebeurtenis, die aan elkaar 
hangt van de toevalligheden. Als 
ook maar één factor toentertijd 
anders was gelopen, had ze bin-
nenkort zeer waarschijnlijk niet 
haar 25-jarig huwelijk met Pelle 
gevierd, in een Zweeds dorpje ten 
oosten van Göteborg. Een verhaal 
over een oude vissersboot, Zweden 
op wereldreis, blauw vliespapier 
en een Nederlandse aannemer op 
Bonaire. 

Bonaire
Chantal is geboren en getogen in 
Kessel. “Als dochter van Har en Mia 
Naus. Pap heeft tientallen jaren 
op de veerdienst tussen Kessel en 

Beesel gewerkt. Helaas is hij vorig jaar 
overleden”, vertelt ze. Eind jaren 80 
ging ze studeren in Maastricht. “Toen 
ik zo goed als klaar was met die studie, 
had één van mijn medestudenten het 
idee om iets in het buitenland te gaan 
doen. Een soort praktijkstage. Ze had 
haar zinnen gezet op de Nederlandse 
Antillen”, blikt Chantal terug. “Dat leek 
mij ook wel wat. Zo gezegd, zo gedaan 
en dus vertrok ik in juni 1993 met twee 
studiegenootjes naar Bonaire, waar 
ik een half jaar in de jeugdzorg heb 
gewerkt.” In haar eerste weken maakte 
ze kennis met een vrij bijzonder gezel-
schap op het eiland. “Er was daar een 
groepje van zes Zweden. Zij maakten 
een wereldreis in een oude vissers-
boot en meerden om die reden aan 
in Bonaire. Eén van de zes bleek Pelle 
Hermansson te heten.” 

Aannemer
De avonturiers uit Scandinavië zou-
den eigenlijk maar een paar dagen 
in Bonaire blijven. “Ze kwamen om 
even te duiken en daarna zouden ze 
hun wereldreis vervolgen. Op weg 
naar weer een volgende bestemming. 
Als ze bij dat plan waren gebleven, 
zouden ze al lang en breed weer zijn 
vertrokken op het moment dat wij 
in Bonaire arriveerden”, zegt Chantal 
terwijl ze herinneringen ophaalt. “Een 
Nederlandse aannemer op het eiland 
had die groep jonge Zweden ech-
ter ook gezien. Hij had veel werk en 
een gebrek aan personeel. Zodoende 
vroeg hij het zestal of deze hem wilde 
helpen bij het bouwen van een huis. 
Na lang beraad zeiden ze daar ‘ja’ op. 
Zodoende bleven ze langer op Bonaire 
dan de planning was.” Dankzij die 
keuze liep Chantal de jongens tegen 
het lijf op het eiland. “Slechts één van 
die jongens kon metselen, de rest had 
nog nooit iets met het bouwen van 
een huis van doen gehad. Best bij-
zonder dat ze toch instemden met het 
verzoek van de aannemer. Anders had 
ik Pelle dus nooit ontmoet.”

Vliespapier
Ze werden verliefd. Pelle en Chantal. 
Er was echter één klein probleempje 
dat die prille liefde in de weg stond: 
de wereldreis van het zestal duurde 
nog anderhalf jaar. “En ik keerde na 
dat half jaar op Bonaire terug naar 
Kessel, want ik had mijn opleiding in 
Maastricht afgerond”, vertelt ze. “We 
spraken af dat we contact zouden hou-
den. Dat was makkelijker gezegd dan 
gedaan, want mobiele telefoons waren 
er nog niet. We schreven elkaar brie-
ven, op van dat dunne blauwe vlies-
papier.” Ook dat had heel wat voeten 
in aarde. “Dan kreeg ik berichten van 
hem in de trant van ‘over drie weken 
zitten we waarschijnlijk op dat eiland in 
de Grote Oceaan.’ Dan stuurde ik mijn 
brieven naar het postkantoor aldaar, 
zodat Pelle iets te lezen had als hij 
arriveerde. Soms belden we ook, maar 
dat was onbetaalbaar. Via een collect 

call konden we dan tien minuutjes met 
elkaar spreken.” Ze spraken uit dat ze 
elkaar leuk vonden, maar ook dat ze 
elkaar niets konden beloven aangezien 
het nog anderhalf jaar zou duren voor 
ze elkaar weer in de armen konden 
sluiten.

Schoonmoeder
Voor het zover was, ontmoette Chantal 
de moeder van Pelle. In de zomer van 
1994 ging ze anderhalve week bij haar 
op bezoek. “Pelle had aan zijn moe-
der verteld over onze ontmoeting. In 
reactie daarop vroeg ik het adres van 
zijn moeder, zodat ik haar een kaartje 
kon sturen. Dat vond ze geweldig. Het 
was voor haar een mooie manier om 
de Engelse taal te oefenen. In één van 
haar brieven nodigde ze me uit om 
op bezoek te komen. Een staaltje van 
typische Zweedse vriendelijkheid zon-
der serieuze ondertoon, besef ik me 
nu, maar toen dacht ik ‘dat doen we, 
leuk’.” Chantal stapte op de bus en had 
het gezellig met de moeder van Pelle, 
de man die ze op dat moment al maan-
den niet meer had gezien. Daar kwam 
in november van dat jaar verandering 
in. “Op de 14e, om precies te zijn. Toen 
landde hij op Schiphol. Ik woonde en 
werkte op dat moment in Maastricht en 
leefde in een studentenhuis. Pelle trok 
bij me in. Daar zaten we dan, samen 
op een kamertje van 4 bij 5 meter. We 
leerden elkaar meteen goed kennen.” 

Emigreren
Het beviel. Van beide kanten. Ze ver-

trokken uit het studentenhuis en gin-
gen samenwonen in een appartement 
in de Limburgse hoofdstad. Ze trouw-
den en kregen in 2000 een zoontje. 
“We hadden het goed, maar Pelle 
heeft er geen geheim van gemaakt 
dat hij nooit helemaal gelukkig zou 
worden in Nederland. Hij is graag bui-
ten, in de natuur. Dat kan in Nederland 
ook, maar het is niet te vergelijken 
met Zweden. Ik heb altijd geroepen 
dat ik nooit uit Limburg zou vertrek-
ken, maar uiteindelijk kwam het er 
toch van. Op 17 mei 2002, onze zoon 
was toen anderhalf jaar oud, zijn we 
verkast naar Zweden.” Chantal bleek 
er prima te kunnen aarden en vond al 
snel haar draai in haar nieuwe thuis-
land. “Ik leerde vrij snel Zweeds en 
ging een soort stage lopen bij een 
instelling voor jeugdzorg. Al snel 
kreeg ik daar werk aangeboden. Na 
een half jaar had ik inmiddels mijn 
diploma in de Zweedse taal en ben ik 
een andere baan gaan zoeken. Ook in 
de jeugdzorg. Die baan heb ik nu nog 
steeds.”

Heimwee
Chantal is gelukkig in Zweden. 
Spoedig is ze 25 jaar getrouwd met de 
man die ze puur toevallig ontmoette 
tijdens een stage op Bonaire en met 
wie ze een gezin stichtte. “In 2004 
kregen we een dochtertje. We zijn 
dus met z’n viertjes. De kinderen zijn 
intussen echte Zweden. Mijn moe-
der zegt wel eens ‘verdorie, je hebt je 
kinderen nooit Nederlands geleerd.’ 

Ik heb het geprobeerd. Dan spraken 
we af dat we een hele dag enkel in 
het Nederlands zouden praten. Na 
een uurtje waren ze daar wel klaar 
mee. ‘Mama, kunnen we weer nor-
maal doen?’ Ach, ze verstaan het wel. 
Dat is ook wat waard”, lacht Chantal. 
Heimwee terug naar Limburg heeft ze 
niet, al komt ze hier nog altijd graag. 
“Minstens één keer per jaar kom ik 
terug naar Kessel. In drie uurtjes ben 
ik daar, dat stelt eigenlijk niet zoveel 
voor. Waarschijnlijk heb ik daarom ook 
nooit heimwee gehad. Ieder jaar doen 
we nog iets leuks met de Nederlandse 
vriendinnengroep en ik ga natuurlijk 
op visite bij mam en andere bekenden 
van vroeger”, zegt Chantal. Hoewel 
ze zelf nooit had gedacht Limburg te 
willen verlaten, is ze achteraf maar 
wat blij dat een oude vissersboot, 
Zweden op wereldreis, blauw vliespa-
pier en een Nederlandse aannemer op 
Bonaire haar lot deels bepaalden. 

We hadden het goed, 
maar Pelle heeft er geen 
geheim van gemaakt 
dat hij nooit helemaal 
gelukkig zou worden in 
Nederland. Hij is graag 
buiten, in de natuur

Tekst: Jelle van Hees

Chantal Hermansson Dalsjöfors, Zweden
Peel en MaasUIT
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Constant Plaagdier Preventie
06 39 02 22 51 • Panningen
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Volgens hoofdleidster Ingrid Smets is 
het uitzonderlijk dat er zoveel kinde-
ren en vrijwilligers deelnemen aan 
KVW. Het tweede bijzondere aan de 

editie van dit jaar is dat ook brugklas-
sers zich mochten aanmelden. “Zij vin-
den het leuk om nog een jaar deel te 
nemen. En voor ons is het fijn dat ze 

zich het jaar daarna kunnen aanmel-
den als aspirant leider”, aldus Ingrid. 
Het vinden van vrijwilligers liep 
dit jaar makkelijker dan verwacht. 

“Het enthousiasme steekt elkaar aan 
en daar zijn we heel blij mee, want 
vrijwilligers hebben we hard nodig. 
Door vrijdag groots uit te pakken 
tijdens de afsluiting, hopen we weer 
nieuwe ouders enthousiast te krijgen 
om zich volgend jaar als vrijwilliger 
aan te melden. Daarom hebben we 
een piratenstrandfeest georganiseerd. 
Het gaat vooral om de ‘positive 
vibes’.”
Omdat het thema dit jaar piraat is, 
zingen de deelnemers elke ochtend 
het piratenlied met daarnaast het 
terugkerende KVW-lied. Wanneer het 
startschot is gegeven, beginnen de 
activiteiten. Ingrid: “Dit jaar moch-
ten de kinderen T-shirts pimpen, een 
doolhof bezoeken op het voetbalveld 

en staat de laatste dagen nog schat 
zoeken, een zeskamp, KVW-stormt 
en modderdag nog op de planning. 
De oudste kinderen hebben de laat-
ste dag kamp met als afsluiter de 
beruchte spokentocht. Ja, we hebben 
dit jaar een vol programma.” 

Het enthousiasme 
steekt elkaar aan 
en daar zijn we 
heel blij mee

Beeld: Jac Willekens
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Nummerbord gespot op camping 
in Oostenrijk
Familie Peeters uit Baarlo heeft op vakantie aan de HALLO gedacht. “Wij waren afgelopen drie weken op 
vakantie in Oostenrijk, in het Ötztal (Tirol). Op de camping waar wij stonden hebben we een camper gespot 
met een grappig nummerbord.”

Politie arresteert twee jeugdigen in Helden 
voor belediging en bedreigen van agenten
In Helden zijn zaterdag 20 augustus twee jeugdigen opgepakt voor het bedreigen en beledigen van 
politieagenten. Ook waren ze mogelijk betrokken bij de diefstal van een scooter op de Kaumanshof in 
Helden.

Al geruime tijd wordt er bijna 
dagelijks overlast ervaren op de 
Kaupmanshof in Helden, daarom 
nam de politie deze locatie dan 
ook met enige regelmaat mee 
in de surveillance. Op zaterdag 
moest de politie op de locatie 
in actie komen naar aanleiding 
van een vermoedelijk gestolen 
scooter. Hierbij zijn uiteindelijk 

twee jeugdigen aangehouden 
voor belediging, bedreiging van 
agenten en betrokkenheid bij de 
mogelijke diefstal van deze scooter. 
“Eenieder mag te allen tijde een 
mening hebben over het optreden 
van de Nederlandse politie. Daarbij 
is het online plaatsen van foto’s van 
willekeurige collega’s uit eerdere 
contactmomenten, niet alleen 

onfatsoenlijk maar in sommige 
gevallen zelfs strafbaar. Daarbij kan 
dit onbedoelde reacties oproepen 
die zeer vervelende consequenties 
kunnen hebben voor betreffende 
collega’s en hun privéomgeving. 
Wij betreuren dan ook dat dit 
wederom gebeurd is”, geeft het 
politieteam aan op Instagram.

Gemeente neemt positief standpunt in 
over Tiny Kepegchel
In het voorjaar dienden de initiatiefnemers van Tiny Kepegchel het principeverzoek in voor hun plan-
nen in Egchel. De gemeente Peel en Maas heeft aangegeven onder een aantal voorwaarden in principe 
medewerking te verlenen aan Tiny Kepegchel.

Voor de vergunningsaanvraag heb-
ben de initiatiefnemers een defi-
nitief ontwerp van het terrein, de 
infrastructuur op het terrein en de 
plekken van de tiny houses nodig. 
Ook dient er onderzoek te wor-
den gedaan naar de akoestiek en 
bodemkwaliteit op het terrein en is 
een juridische constructie nodig 
Gemeente Peel en Maas adviseert 
daarnaast het aantal tiny houses te 

verlagen. De initiatiefnemers heb-
ben ervoor gekozen om in te zetten 
op elf huisjes in plaats van veertien. 
Ook mogen de tiny houses niet te 
groot en hoog worden, daarom wor-
den een drietal ontwerpen gemaakt 
van de huisjes als toetskader.
Door middel van korte presenta-
ties worden de vervolgstappen 
van het plan toegelicht tijdens het 
Dorpsoverleg Egchel op zondag 

28 september om 19.30 uur bij ’t Erf 
in Egchel en Pius Proat van het Pius 
Park op donderdag 29 september 
om 19.30 uur. Op zaterdag 3 septem-
ber organiseren de initiatiefnemers 
een bijeenkomst voor potentiële 
bewoners. In het najaar, zodra de 
ontwerpen van het terrein en de 
voorbeeld tiny houses gereed zijn, 
wordt een open inloop georgani-
seerd.

Wat ga je precies voor ons doen?
Twee keer in de maand interview 
jij een jongere tussen de 14 en  
18 jaar uit de gemeente Peel en 
Maas en schrijf jij de jongerenrubriek 
‘15 vragen aan’. Dat kan over van 
alles gaan. Je hebt de regie in eigen 
handen, want je mag zelf kiezen 
wie je interviewt.
Je schrijft twee keer in de maand 
een column. Wat houdt je bezig, 

waar word je blij van of wat maakt je 
boos? Je bent vrij in het bepalen van 
het onderwerp. Het is helemaal jouw 
eigen column!

Wie ben jij?
n  Je bent tussen de 14 en 18 jaar oud;
n  Je woont in de gemeente 

Peel en Maas;
n  Je vindt journalistiek leuk en je 

schrijft graag!

HALLO Peel en Maas is het gratis nieuwsblad dat wekelijks wordt 
verspreid in de hele gemeente Peel en Maas en dat wordt uitgegeven 
door Kempen Media. 

Solliciteren
Lijkt het jou leuk om leeftijdsgenoten te interviewen en hierover te 
schrijven? Stuur dan een bericht naar redactie@hallopeelenmaas.nl of bel 
met 077 208 32 01.

T 077 208 32 01  •  www.hallopeelenmaas.nl

Schrijf jij graag  
en vind jij 
interviewen 
leuk?  
Dan zoeken 
wij jou!
Ben jij nieuwsgierig en klim jij graag in de pen? 
Dan is dit je kans! HALLO Peel en Maas is op zoek 
naar een jongerencolumnist en schrijver voor onze 
jongerenrubriek ‘15 vragen aan’.

Vervolg voorpagina

Afsluiting vakantie



04 familie \ 2508 

Als tranen een trap konden bouwen
en herinneringen een brug

dan klommen we hoog de hemel in
en haalden we je gelijk weer terug

    Toon Hermans

Rieky Stevens–Thijssen
* Méél, 16 april 1955 † Kepèl, 11 augustus 2022

Leeve sjat van

Jos Stevens

Allerleefste mam en trotse oma van

	 Ruth	en	Martijn,	Sten, Juul
 Tim en Mandy
	 Bart	en	Lotte,	Funs, Sas

Correspondentieadres:
Bernhardstraat 55, 5981 XN Panningen

Op 18 augustus hebben we met familie, vrienden en bekenden 
afscheid genomen van Rieky. We hadden ons geen warmer en 
mooier afscheid kunnen wensen. We bedanken iedereen voor 
alle steun in welke vorm dan ook. 

Speciale dank voor Dr. Rozenberg, medewerkers afd. Neurologie 
VieCuri Venlo en niet te vergeten alle medewerkers van Het 
Plattelandshoés	voor	de	liefdevolle	zorg	die	Rieky	en	ook	wij	
daar hebben ontvangen.

“Veur altiëd in os hert”

Marianne Janssen-Lormans
Wij willen graag iedereen bedanken voor de fijne 

steun, mooie woorden, knuffels, kaartjes, medeleven 
en bezoekjes tijdens de ziekte en ook nu na het 

overlijden van mijn lieve vrouw, geweldige mam en 
super oma. Dit geeft ons enorm veel troost!

Har
Marc en Rosa, Wendy en Michel

en Marianne’s kleinkinderen

Kessel, augustus 2022

w
w

w
.v

oo
ra

lti
jd

bi
jzo

nd
er

.n
l

Claudia van Haeff |06-15156046

Baarlo
Kessel

Maasbree

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.

Peet Steeghs Uitvaartzorg

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

bob noten

077-3661314 | www.bobnoten.nl

24-uur
bereikbaaruitvaartbegeleiding

eigen afscheidscentra

begeleiden en ontzorgen

met 24-uurs kamers

voor élke verzekering

‘‘Samen zorgen voor een

Persoo nlijk afscheid’’

fi enbosuitvaartzorg.nl
t. 077 308 28 33
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En toen ... was het stil ...

Wij willen iedereen hartelijk danken voor de steun 
tijdens de ziekte en het overlijden van

Lei Leenders
Ook de vele lieve kaarten, bloemen en appjes gaven 

ons het gevoel er niet alleen voor te staan. 
Wij hebben dit enorm gewaardeerd.

Anny
kinderen en kleinkinderen Leenders

kinderen en kleinkinderen v.d. Leeden

Panningen, augustus 2022

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

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

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

Appels zelf plukken €0,50 fruitbomen 
Tienraijseweg 2, Meerlo 06 53 13 01 32
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Zowel op het werk als tijdens het uitoefenen van haar hobby bevindt Laura zich in een mannenwereld, maar dat is voor haar geen probleem. Ze 
heeft namelijk alles over voor haar grote passie stockcar racen. In de toekomst hoopt ze in de top van haar klasse te rijden. Deze week wordt 
Laura Vervuurt (26) uit Grashoek geplukt.

Dit seizoen zit Laura voor het 
zevende jaar in de stockcar, waar-
mee ze twee keer in de maand 
wedstrijden rijdt. Die hobby komt 
niet van een vreemde; haar vader 
reed jaren hobbymatig in de stock-
car en droeg zijn passie over aan 
zijn dochter. “Ik ging vroeger al 
mee naar de wedstrijden. Toen 
zeurde ik al bij pap dat ik ook wilde 
rijden, maar twee auto’s onderhou-
den zou te duur worden. Omdat 
mijn vader vanwege een blessure 
is gestopt, kon ik mijn kans pakken 
en de auto overnemen. Inmiddels 
rij ik in mijn tweede auto, de eer-
ste was voor mij te zwaar.”

Klappen
Het eerste jaar bestond Laura’s 

vrije tijd vooral uit trainen, want deel-
nemen aan een stockcarwedstrijd is 
niet geheel zonder risico. “Het eerste 
jaar wilde ik vooral meters maken en 
de auto onder de knie krijgen. Ik had 
nog nooit in de auto gereden.” Toen 
het trainen eenmaal gelukt was, kon-
den de wedstrijden voor Laura begin-
nen. Die wedstrijden bestaan uit drie 
‘heats’ met zestien rondes, waarna 
de finaleronde volgt. Toch is het niet 
vanzelfsprekend om de finaleronde te 
bereiken. “Om je tegenstander voor-
bij te komen, mag je tegen de auto 
duwen. De rijders die vooraan starten, 
moeten de meeste klappen opvangen. 
Ik rij in het midden en daar voel je de 
druk van achteren, waar de top start. 
Zelf ben ik wel van het duwen, maar 
je hebt ook tegenstanders die lompe 

acties uitvoeren. Tijdens de eerste 
race van het seizoen ben ik over de 
kop gevlogen, waardoor de auto veel 
schade had. Gelukkig had ik zelf maar 
wat blauwe plekken. Ja, deze sport is 
echt voor gekken.” 
Door de crash verloor Laura punten in 
het klassement en werd ze een groep 
teruggezet. Ook leverde het veel uren 
op in de garage, waar Laura met haar 
vader het onderhoud van de stockcar 
verricht. “Dat heb ik eigenlijk geleerd 
in de jaren dat pap nog in de auto 
reed. Bij mij begon het met bandjes 
verwisselen, nu sleutelen we samen 
aan alle onderdelen van de auto.” 
Dit heeft Laura onder de knie gekre-
gen, ondanks dat ze geen opleiding 
heeft genoten in deze branche. “Ik 
heb de opleiding werktuigbouwkunde 
gedaan. Ook daar was ik het enige 
meisje in de klas tussen de jongens. Ik 
ben het wel gewend om in een man-
nenwereld te zitten. Op mijn werk bij 
GTL Europe, waar constructies worden 
bedacht voor de champignonteelt, zit 
ik ook tussen de mannen. Mijn taak 
is om de technische tekeningen te 
maken van de machines en dat bevalt 
heel goed. Ik werk inmiddels vier jaar 
bij GTL en zit voor nu op mijn plek.”

Fanatiek
Volgens Laura is het soms moeilijk om 
werk, hobby en een sociaal leven met 
elkaar te combineren. Haar agenda 
staat namelijk elke week propvol. “Ik 
moet best veel laten voor mijn hobby, 
er gaat veel tijd in zitten. Zo kan ik 
bijvoorbeeld de dag voor de wedstrijd 
niet gaan drinken met vrienden. Als 
ik dus een avondje op stap wil, dan 
moet ik dat goed plannen. Meestal ga 
ik op vrijdagavond met de kameraden 
wat drinken.” Maar stockcar rijden is 
niet de enige hobby die Laura heeft. 

Ze speelt ook nog volleybal en zwemt 
regelmatig baantjes. “Ik ben erg fana-
tiek. Ik volleybal drie keer in de week 
bij het tweede team van Grashoek. 
Dat doe ik vooral voor de gezelligheid. 
Daarnaast probeer ik twee keer in de 
week te gaan zwemmen. Jarenlang 
heb ik bij de reddingsbrigade gezeten, 
maar omdat ik op mijn 16e op stap 
wilde gaan, ben ik gestopt. Toen door 
corona het volleyen en stockcar racen 
stillag en het zwembad wel open was, 
ben ik begonnen met baantjes trek-
ken. Dit is ook goed voor mijn condi-
tie, die ik nodig heb ik in de stockcar.”

World Cup
Voor Laura was het geen topweekend 
toen de World Cup zaterdag en zondag 
gereden werd. Dit is volgens haar een 
belangrijke wedstrijd waar een mooie 
titel gewonnen kan worden. “Ik werd 
zaterdag na een aantal bochten aan-
getikt en dwars gezet waardoor ik veel 
plekken verloor. Uiteindelijk kwam ik 
als 25e over de finish. De heat erna 
lag ik op de 4e plek en gaf mijn dif-
ferentieel de geest, waarna we deze 
hebben gemaakt. Uiteindelijk bleek 
ook de koppeling nog stuk te zijn. 
Zondagochtend zijn we met de stockcar 
naar huis gegaan, hebben de motor en 
koppeling gewisseld, waarna ik zondag 
weer kon starten. De zondag kan ik het 
beste samenvatten als een ‘pechdag’, 
doordat ik steeds in het gedrang zat.” 
In de toekomst hoopt Laura ooit de 
World Cup te winnen. “Voor die wed-
strijd heb ik altijd wel wat spanning, 
maar pap kan er slechter tegen dan ik. 
Ik heb vooraf last van kriebels, maar 
dat wordt tijdens de wedstrijd omgezet 
in adrenaline. Dat is ook de reden dat 
ik in een stockcar rijd.”

Tekst en beeld: Jeanine Hendriks

Laura Vervuurt Grashoek
Geplukt

Column
Dementie
In mijn vorige column eindigde 
ik met de vraag of u uw kop in 
het zand blijft steken? 
Gemiddeld één op de vijf men-
sen wordt getroffen door 
dementie. Bij vrouwen ligt dat 
zelfs hoger: één op drie. 
Natuurlijk kunnen wij met zijn 
allen blijven kijken naar de 
gemeentelijke- en Rijks-
overheid, maar daar hoeft u 
niet veel van te verwachten. Zij 
zijn gebonden aan wet- en 
regelgeving en budgetten.

De Wmo wordt dusdanig uitge-
kleed dat u niet krijgt waarop u 
hoopte. Dat is ook logisch, want de 
gemeente heeft ook een ‘huishoud-
boekje’. En net zo als u probeert 
de gemeente haar financiën op 
orde te houden. Zeker als zij geen 
visie wil formuleren met betrek-
king tot dementie en waar dit de 
komende jaren naar toe gaat. Als 
je geen idee hebt waar iets naar 
toe gaat dan kun je het ook niet 
beheersen. Toch zijn er prognoses 
dat er in 2025 circa 940 mensen 
zijn in de gemeente Peel en Maas 
met dementie. Dit loopt op tot circa 
1.700 mensen in 2050. Mocht u den-
ken dat er misschien de komende 
tijd een oplossing te verwachten 
is op gebied van dementie dan 
moet ik u teleurstellen. Volgens een 
Oostenrijkse professor geriatrie ligt 
er al een kerkhof vol met doodge-
lopen onderzoeken naar medicatie 
voor dementie. De komende vijftien 
jaar hoeven wij niets te verwach-
ten op dat gebied. Bewustwording 
is één, maar hoe nu verder? Hoe 
gaan wij dementie voorkomen en/
of vertragen. Voorkomen vergt 
nog jarenlang veel onderzoek. Dat 
betekent op dit moment dat wij 
ons wel bezig kunnen houden met 
vertragen. Uit onderzoek blijkt dat 
er verschillende risicofactoren zijn 
die bijdragen aan dementie. Als we 
risicofactoren wegnemen dan is het 
dus mogelijk om het proces te ver-
tragen. Twee belangrijke factoren 
zijn: te weinig mentale en sociale 
contacten, maar ook roken, overge-
wicht, hoge bloeddruk, te weinig 
beweging, suikerziekte en depres-
sie. Om een bijdrage te leveren aan 
het vertragen van dementie start er 
op 20 september een pilot: Brein fit 
met Bridge. 

Wilt u nieuwe mensen leren 
kennen en uw brein laten kraken?  

Bel voor meer informatie 
06 22 04 87 39 of stuur een mail 

naar frankjeene@gmail.com

Alles gaat goed

Kijk voor de oplossing 
volgende week  
in de HALLO.

Oplossing vorige week:
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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.



06

Column
Tongzoen
Als kleine jongen had ik 
eigenlijk niet zo in de gaten 
dat er bij mensen een 
tweedeling aan te brengen is: 
meisjes en jongens. Bij het 
begin van de puberteit, u weet 
wel het moment waarop je 
overal haar krijgt, drong pas 
tot me door dat dat verschil er 
wel degelijk is. Wat ik met die 
wetenschap aan moest, wist ik 
niet.

Daarom bleef ik stug doen of dat 
verschil er niet was en meed ik 
meisjes. Nou was dat in die tijd 
niet zo moeilijk omdat jongens 
en meisjes in twee afzonderlijke 
werelden opgroeiden. Zo gingen 
we gescheiden naar school en 
had je in het zwembad twee, 
door een hek gescheiden, baden. 
Eén voor de meisjes en één voor 
de jongens. En wee je gebeente 
als je het waagde om over het 
hek naar het andere geslacht 
te klimmen. Je had direct een 
badmeester achter je aan, die 
je net zo lang achtervolgde 
tot je weer terug was waar 
je begonnen was: aan de 
jongenskant.
Uiteindelijk kon ik toch de drang 
om met meisjes te verkeren niet 
weerstaan. Probleem was dat ik 
geen enkel idee had hoe ik met 
ze om moest gaan. Laat staan 
hoe ze in mij te interesseren. 
Ik probeerde hen te imponeren 
door heel breed te gaan lopen 
en opzettelijk tegen ze aan te 
botsen. Dat leverde, behalve 
een hoop gedonder, niks op. Dat 
gedrag veranderde pas nadat ik 
op de kermis de stoute schoenen 
aantrok en aan een meisje, dat 
steeds naar me keek en lachte, 
vroeg of ze met me in de rups 
wilde. Voor het zover was, had ik 
lang over mijn plan van aanpak 
nagedacht. Ik worstelde vooral 
met de vraag wat ik moest doen 
als ze neen zei. Gelukkig zei ze 
ja. Ze was me waarschijnlijk 
lichtjaren voor als het ging om 
omgang met het andere geslacht 
en vond me blijkbaar écht leuk. 
In die rups werd ik voor het eerst 
getrakteerd op een tongzoen. 
Dat beviel me zo goed dat ik in 
één keer genezen was van mijn 
onhandigheid in de omgang met 
meisjes.

Tom van Bakel

TamTom

Bespreking poll week 33

‘In deze winkel kunt u alleen pinnen’: deze slogan lees je regelmatig tijdens het winkelen. Voor de jongere generaties is dat uiteraard geen pro-
bleem, want wie heeft er nog cash geld in zijn portemonnee? Maar voor de ouderen is pinnen een issue. Is het een goed idee om contant geld te 
laten verdwijnen en alleen nog maar met pinpas of digitaal te betalen?

Nee, zeggen de respondenten van de poll. Ieder-
een is het erover eens en zegt stellig dat con-
tant geld moet blijven, niet alleen omdat het 
een wettig betaalmiddel is, maar ook zodat de 
jeugd de waarde van geld leert kennen. Moniek 
Linssen betaalt zoveel mogelijk contant. “Ik vind 
het al onnozel als ze 1 of 2 eurocent niet meer 
accepteren.”
Joep van den Beucken vindt contant betalen een 
stuk makkelijker. “Erger me al vaak aan het feit 
dat je ieder boodschapje of iedere festivalmunt 
van pak hem beet 3 euro moet pinnen. Soms 
werken de pinmachines niet eens, omdat er 

geen bereik is.”
Marye Steeghs vraagt zich af waarom alles gedigita-
liseerd moet worden. “Zodat de overheid nog meer 
macht kan uitoefenen? Zij bepalen uiteindelijk waar 
wij ons geld aan uit gaan geven. Ik vind zeker dat 
cash moet blijven, niet alleen voor de ouderen of 
de jeugd, we hebben al een grote kromme onrecht-
vaardige wereld, laten we dit niet nog erger ma-
ken.”
Suzanne Timmermans maakt zich zorgen om de 
jeugd. “Er zijn genoeg mensen die niet kunnen en 
mogen pinnen. En wat met de kids? Hoe krijgen zij 
de waarde van het geld mee? Contant bij hebben 

is zoveel makkelijker. Waar gaat het naar toe met 
deze wereld?”
Daar is Janine van Helden het mee eens. “Hoe krij-
gen de kids zakgeld? Contant. Hoe leren ze met geld 
omgaan? Door contante betalingen. Zelf gebruik ik 
vaak contant. Door pinbetalingen komen veel men-
sen in de problemen.”
Hetty Peeters - van de Vondervoort haalt de situ-
atie aan van de apotheek in Peel en Maas. “Ik vind 
het schandalig dat een apotheek in Peel en Maas dit 
dus niet meer toestaat. Juist daar zou men coulanter 
moeten zijn. Je wilt toch niet dat alles digitaliseert?”

Sinds de legalisering van het online gokken in Nederland, wordt de schatkist flink gespekt. In de eerste maanden van dit jaar bracht de belasting 
op kansspelen liefst 168 miljoen euro op voor de staat, waarvan het grootste deel op het conto komt van aanbieders van online gokken.

De staat is niet de enige partij die flink profiteert 
sinds de legalisering op 1 oktober 2021. Op die 
datum kregen een aantal aanbieders, mits ze 
voldeden aan een aantal strikte voorwaarden, 
een vergunning van de Kansspelautoriteit. Ook 
sportclubs profiteren flink. Zo sloot Ajax al een 
miljoenendeal met Unibet, presenteerde AZ gok-
bedrijf Kansino als shirtsponsor en speelt ADO 
Den Haag in het Bingoal Stadion. En ook op tele-
visie vliegen de gokreclames je om de oren. 

Er zijn tienduizenden Nederlands die online een 
gokje wagen. Dat varieert van het voorspellen van 
sportuitslagen tot het spelen van een potje poker. 
Het vergroot de kans op verslavingen, stelt De stich-
ting Anonieme Gokkers en Omgeving Gokkers. Ze 
maken zich zorgen omdat gokken steeds normaler 
lijkt te worden, terwijl de problemen groter worden. 
Het is niet zo dat Nederlandse online gokkers daar 
pas mee zijn begonnen sinds de legalisering. Ook 
voor die tijd werd er al massaal ingezet via het 

internet. Het werd gedoogd. Dankzij de legalise-
ring wordt de staatskas gespekt, kunnen sportclubs 
nieuwe inkomsten aanboren en worden er miljoe-
nen extra gegenereerd met tv-reclames. Dat het 
aantal verslaafden toeneemt, viel vooraf te ver-
wachten. 

De legalisering van online gokken is een goede zet 
geweest. Wat vindt u?

Legalisering online gokken is een 
goede zet geweest

Contant geld moet blijven

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

opinie \ 2508 

OPEN DAG
Zaterdag 10 september
van 11:00 tot 16:00 uur

Maak kennis met …Maak kennis met …

Huis van troost
 en afscheid

Iedereen is welkom! 

Patersstraat 52
5981 TS Panningen

Voor de tweede keer
Voor de tweede keer mogen de Grashoekse Alda van Oijen-Bouten 
(81), Wilma Janssen-van Oijen (61) uit Panningen en Kelly Geurts-
Janssen (32) uit Koningslust een vier generatie foto meemaken. 32 
jaar geleden was dat met de moeder van Alda erbij en ditmaal met de 
dochter van Kelly: Eva Roos. De dames zijn supertrots op de kleine.

Vier generaties
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nieuwsgemeentegemeente

www.peelenmaas.nl

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

Plaats/locatie Straat/omschrijving

Bongardweide 30
Vreedepeelweg 18
Marisbaan 29
Karthuizerstraat 5
Koetsiersweg 17
Lemoenappel 5
De Brentjes 69
Dorpstraat 64
Heeske 5
Middenpeelweg 8
Langstraat 18
Steenoven 12B 37
Heibloemseweg 32
Laagheide 1
Ninnesweg 117
Raadhuisstraat perceel G 7802 
Ringovenpark 61 t/m 137
Rootsdijk 4A
Schout Cremerenstraat 1

Baarlo 
Beringe 
Grashoek 
Helden 
Helden 
Helden 
Koningslust 
Maasbree 
Maasbree 
Maasbree 
Meijel 
Meijel 
Panningen 
Panningen 
Panningen 
Panningen 
Panningen 
Panningen 
Panningen 

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.

Controles parkeren in de 
blauwe zone
Parkeren in Peel en Maas is gratis. In een deel van het centrum in Maasbree, Meijel 
en Panningen is een blauwe zone ingesteld. Dat betekent dat u daar maximaal 
2 uur mag parkeren met een parkeerschijf. De komende tijd wordt er weer vaker 
gecontroleerd op parkeren in de blauwe zone.

Boete
Langer dan twee uur parkeren of parkeren zonder parkeerschijf kan u een boete kosten. 
De hoogte van de boete is € 100,00 plus € 9,00 administratiekosten.

Parkeerschijf
Een parkeerschijf is verkrijgbaar bij diverse winkels in Peel en Maas.

Ontheffing voor bewoners
Woont u in de blauwe zone van Maasbree, Meijel of Panningen? Dan kunt u een ontheffing 
aanvragen. Met deze ontheffing mag u langer dan twee uur parkeren in de blauwe zone. 
Het aanvragen van een parkeerontheffing kost € 75,00. Om in aanmerking te komen voor 
de ontheffing, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden vindt u 
op onze website. Daar kunt u ook de ontheffing aanvragen. Kijk op www.peelenmaas.nl 
en zoek op: blauwe zone.

Bent u in het bezit van een gehandicapten parkeerkaart, dan geldt deze als ontheffing in 
de blauwe zone. U mag dan langer parkeren en u hoeft geen ontheffing aan te vragen.

week 34 / 25 augustus 2022 / Informatie van en over de gemeente

We gaan weer opruimen!
Zaterdag 17 september

www.peelenmaasschoon.nl

Twee maal per jaar organiseren we grote zwerfafval-acties.
360 vrijwilligers houden echter hun stuk Peel en Maas al schoon.
Daarom zoeken we plekken waar nog wel (veel) zwerfafval ligt.
Dan kunnen we daar met World Cleanup Day samen opruimen.

Suggesties? Mail de vervuilde plekken naar 
contact@peelenmaasschoon.nl

Maar waar?
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Podiumplaats voor Meijelse 
motorcrosser Davy Janssen
De Meijelse motorcrosser Davy Janssen heeft tijdens de Classic 50cc Nations in Linköping (Zweden) de 
derde plaats behaald in de Pré 78 klasse. Zijn vader Peter Janssen uit Neerkant behaalde in de Pré 83 klasse 
eveneens een bronzen podiumplek.

Davy en Peter Janssen zijn allebei 
actief in het Nederlands kampioen-
schap Classic 50cc. Gereden wordt met 
motoren van vóór 1982. De Classic 
50cc Nations is een jaarlijks terugke-
rende wedstrijd voor landenteams. In 
het weekend van zaterdag 13 augus-
tus stond daarvoor de eerste wed-
strijd in een reeks van twee op het 
programma. Bij deze wedstrijd gaat 

het om teams van drie rijders waar-
bij één rijder deelneemt in de Pré 
78 klasse en de andere twee in de 
Pré 83 klasse. Davy en Peter Janssen 
traden samen met Tijs Cox uit Heel 
aan als team Nederland 3. Ze moes-
ten het opnemen tegen ruim der-
tig andere deelnemers. Drie races 
met telkens een vierde plaats bleken 
voor Davy voldoende te zijn voor een 

derde plaats in de eindstrand van zijn 
klasse. Peter had na een derde, vijfde 
en vierde plaats eveneens genoeg 
punten behaald voor de derde plaats 
in zijn klasse. Davy en Peter hebben 
hun zinnen nu gezet op evenaring van 
deze prestaties bij de tweede wed-
strijd. Die vindt zaterdag 15 en zondag 
16  oktober plaats op het GP circuit in 
Arco di Trento (Italië).
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Fietstocht Vrienden SV Panningen 
en SC Knuurke
Aan de vooravond van het nieuwe voetbalseizoen organiseren de Vrienden van SV Panningen en 
Supportersclub Knuurke zaterdagmiddag 3 september een fietstocht. Startpunt tussen 13.00 en 14.00 
uur is de kantine op sportpark Panningen-Noord. De deelnemers fietsen in kleine door henzelf samenge-
stelde groepjes.

De route is omstreeks 35 kilome-
ter lang. Onderweg zijn voldoende 
horecagelegenheden om een even-
tuele pauze in te lassen. De tocht 
eindigt weer bij de kantine. Daar 
wordt gezorgd voor de inwendige 
mens. Zoals gebruikelijk ontvan-
gen leden van de Vrienden van 

SV Panningen en van SC Knuurke 
een aantal consumptiepennin-
gen. Er wordt geen eigen bijdrage 
gevraagd. Ook niet-leden zijn uit-
genodigd om deel te nemen aan 
deze tocht. Wie besluit niet mee 
te fietsen maar toch wil komen 
voor een drankje en hapje is ook 

van harte welkom. Om het aan-
tal deelnemers goed in te kunnen 
schatten, is aanmelding dringend 
gewenst. Dit kan via s.meulmans@
home.nl davevdbeucken@hotmail.
com (of app 06 40 35 55 66) of 
t.vanmaris@svpanningen.nl (of app 
06 29 57 47 29).

Geert van der Beele  
wint Schemertoernooi Breetanque
Breetanque hield vrijdag 19 augustus zijn jaarlijkse Schemertoernooi. Aan dit individuele toernooi, waar-
bij elke speler in elk ronde een andere medespeler loot, namen 27 leden deel. Op het bij kunstlicht gespeelde 
toernooi stonden drie rondes van maximaal vijftig minuten op het programma. Als eerste eindigde Geert 
van der Beele (3 wedstrijden +33), gevolgd door Herman Janssen (3 wedstrijden +28) en Jan Vaessen (3 
wedstrijden +27). Sef Gielen won eveneens drie wedstrijden, maar viel net buiten de prijzen. De troostprijs 
was voor Hannie Bischofs.

Joep Kerren winnaar 
HansvanRijnwisselbeker
Schutterij St. Anna Maasbree hield op zaterdag 13 augustus de schiet-
wedstrijd om de HansvanRijnwisselbeker. Na een spannende strijd 
werd de schietwedstrijd bij het 58e schot beslist. Joep Kerren werd de 
winnaar van de HansvanRijnwisselbeker. / Beeld: Lotte Lenders

Versterking in defensie
Adrian Chelmiński 
naar Herpertz Bevo HC
Herpertz Bevo HC heeft met de komst van de 24-jarige Poolse 
centrumverdediger Adrian Chelmiński een versterking gevonden 
in defensief opzicht. Hij komt over van de Poolse 2e Liga club 
Warmia Energa Olsztyn en moet op fysiek vlak ook voor de beno-
digde stabiliteit gaan zorgen in de verdediging.

Na het stoppen van Nick de Kuyper 
is Herpertz Bevo HC op zoek 
gegaan naar een vervanger voor 
in het centrum van de verdediging. 
Via contacten van de in Panningen 
actieve Poolse jeugdcoach Pawel 
Jacób is Adrian Chelmiński in beeld 
gekomen. Na een proeftraining 
voor de zomervakantie en een 

verdere kennismaking met de 
club en het trainingsprogramma, 
zag Chelmiński een overstap naar 
Herpertz Bevo HC als een goede 
volgende stap in z’n handbalcar-
rière. Hij gaat het handballen op 
hoog niveau combineren met een 
parttime baan in de regio.
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Elf profclubs nemen deel aan MVC TOP onder 12-toernooi

Sterren van de toekomst nu al te zien in Maasbree
Het zowel op nationaal als internationaal vlak sterk bezette MVC TOP onder 12-toernooi staat op zaterdag 27 
en zondag 28 augustus voor de zestiende keer op de agenda in Maasbree. Bij de organisatie daarvan komt 
meer kijken dan het regelen van een paar wedstrijdjes tussen aanstormende talenten op de velden van 
MVC’19. “Organisatorisch hebben we er op het moment bijna een dagtaak aan”, vertelt Jip Cox als één van de 
kartrekkers.

Met de talentvolle voetballertjes van 
Manchester City, Chelsea en Borussia 
Dortmund zijn ze er bij het MVC TOP 
Onder 12-toernooi dit jaar weer in 
geslaagd om enkele Europese top-
teams richting Maasbree te bewegen. 
Samen met hun leeftijdsgenootjes van 
onder andere Ajax, PSV, Feyenoord en 
AZ strijden ze tijdens het jeugdtoer-
nooi om een felbegeerde wisseltrofee. 

In totaal nemen er elf profclubs deel. 
Het twaalfde elftal betreft een samen-
gesteld team, dat speelt onder de vlag 
van MVC’19 en bestaat uit voetbalta-
lenten uit de gemeentes Horst aan de 
Maas, Peel en Maas en Venlo. Daar 
komt organisatorisch best wel wat bij 
kijken. “Voor de huisvesting van een 
aantal talenten mogen we gebruik-
maken van de gastvrijheid van zo’n 

veertig gastgezinnen”, vertelt Jip. “Dat 
zorgt logischerwijs voor het nodige 
regelwerk.”

Manchester City
Nu het toernooi met rasse schreden 
nadert, heeft hij het er behoorlijk druk 
mee. “We beginnen rond de jaarwis-
seling al met het opnieuw leggen van 
contacten met clubs. Dat gaat alsmaar 

door, maar zodra het toernooi dich-
terbij komt, wordt dat intenser”, zegt 
hij. “Dat is alleen maar leuk, overi-
gens. We zijn blij dat we weer mogen. 
Wegens corona konden we in 2020 
geen toernooi organiseren. Afgelopen 
jaar hebben we het in aangepaste 
vorm gedaan, met enkel Nederlandse 
deelnemers.” Die gedwongen afwe-
zigheid van twee jaar blijkt voor de 
buitenlandse clubs geen belemme-
ring te zijn. “Chelsea stond hier al vijf 
keer met de beker in handen en ook 
Borussia Dortmund prijkte al regelma-
tig op het affiche. Dat geldt ook voor 
bijvoorbeeld het Schotse Aberdeen en 
Belgische KRC Genk. Dat Manchester 
City, afgelopen seizoen nog kampi-
oen in Engeland, nu ook voor het eerst 
hun talentvolle lichting naar Maasbree 
stuurt, is extra gaaf”, meldt Jip trots.

Biljartlakens
De verklaring voor het feit dat top-
clubs de weg naar sportpark De 
Driesprong weten te vinden, ligt vol-
gens Jip aan meerdere factoren. “Ons 
toernooi is redelijk uniek, omdat we 
elf tegen elf spelen. In deze leeftijds-
categorie is dat niet de standaard. Dat 
blijkt voor een aantal clubs doorslag-
gevend. Dat unieke aspect, samen 
met de jarenlange connecties en 
aanwezige faciliteiten, zorgen ervoor 
dat veel clubs graag naar Maasbree 
komen.” Hij roemt daarbij ook de rol 
van de terreincommissie van MVC’19. 
“Onze organisatie bestaat uit acht 
personen, maar we kunnen daar-
naast altijd rekenen op vrijwilligers. 
Ik neem mijn petje af voor de mannen 
die zorgen dat de velden er tijdens 
het TOP-weekend als een biljartlaken 
bijliggen. Dat is simpelweg een eis die 
profclubs stellen voordat ze besluiten 

om aan hun reis naar Noord-Limburg 
te beginnen.” Ook daar komt voor de 
organisatie nog het nodige werk bij 
kijken. “Voor veel clubs regelen wij de 
vluchten, het vervoer van vluchthaven 
naar Maasbree én de overnachtingen 
bij hotels in de buurt. Enkel VVV-Venlo, 
Vitesse en KRC Genk reizen op en neer. 
De rest blijft slapen. De Nederlandse 
topclubs doen dat bij onze gastgezin-
nen.”

Leroy en Frenkie
Veel van de sterren van nu, liepen 
in het verleden al eens rond op de 
velden in Maasbree. “Leroy Sané, Kai 
Havertz, Frenkie de Jong en Mason 
Mount, bijvoorbeeld”, somt Jip op. 
“Je kunt intussen een elftal samen-
stellen dat hoge ogen zou gooien in 
de Champions League. Ik durf zelfs 
te stellen dat het Nederlands elftal 
over een aantal jaren voor een groot 
gedeelte uit spelers bestaat die heb-
ben deelgenomen aan ons toernooi. 
Dat vind ik een geweldige gedachte”, 
voegt hij toe. “Het toernooi is een 
voetbalfeest voor de hele regio. Het 
zet Maasbree op de kaart en is een 
prachtig visitekaartje voor de club. 
Daar profiteert de hele vereniging uit-
eindelijk van”, besluit Jip. De scheids-
rechters blazen tijdens het TOP onder 
12-toernooi op zaterdag 27 augustus 
om 11.30 uur voor het eerst op hun 
fluit, bij de aftrap van de eerste wed-
strijden. Zondag 28 augustus worden 
‘s middags de plaatsingsrondes en 
finales gespeeld. Het complete pro-
gramma is te vinden op www.mvctop-
toernooi.nl

Tekst: Jelle van Hees 
Beeld: Math Geurts Fotografie

Samen met u zorgen
voor een waardig afscheid

Zoals ieder mens een uniek leven leidt, 
zo mag ook het afscheid uniek zijn. 

stichting Rouwcentrum & Afscheidshuis ‘Panningen’,  
Schout van Merwijckstraat in Panningen is een sfeervol uitvaartcentrum, 

waar gelegenheid is om in alle rust afscheid te nemen. 
 Rouwcentrum & Afscheidshuis ‘Panningen’ beschikt over twee rouwkamers, 

met de mogelijkheid voor dagelijks afscheidsbezoek.  

Voor maximale privacy zult u tijdens dit rouwbezoek  
geen andere families tegenkomen. Dat is wel zo persoonlijk. 

In de centrale ruimte kunt u 
met een kop koffie nog herinneringen ophalen. 

Beschikbaar voor iedere familie uit de gehele gemeente Peel en Maas 
Informeer bij uw uitvaartverzorger.

  
               Loosteeg 19a, 5981NJ Panningen
                     www.janssenuitvaart.nl
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Samen de dag doornemen tijdens het koken

Ook binnen jouw budget 
een keuken met bar

nuvakeukens.nl 
Bezoek onze inspirerende keukenshowrooms in
Bergeijk | Deurne | Heerlen | Someren | Tilburg

MIVA collecteert voor medische zorg Tanzania
MIVA (Missie Verkeersmiddelen Actie) houdt zaterdag 27 en zondag 28 augustus haar jaarlijkse collecte in de 
katholieke kerken. Dit jaar vraagt MIVA aandacht voor medische zorg voor de meest kwetsbaren in Tanzania. 
Zondag 28 augustus staat in de kerken in Peel en Maas de collectebus klaar of er is een extra collecte.

Pionier Geofrey zet zich in voor goede 
primaire gezondheidszorg in het wes-
ten van Tanzania. Het ziekenhuis in 
Sumve biedt zorg aan mensen in een 
groot gebied. Bijna honderdduizend 
mensen, die verspreid over 24 dor-
pen wonen, zijn voor gezondheidszorg 
afhankelijk van Geofrey’s ziekenhuis. 

Met een auto, die hij eerder met steun 
van MIVA aanschafte, doet hij aan 
zogeheten ‘outreach’-missies: dokters 
en verpleegkundigen reizen af naar de 
omliggende dorpen om de inwoners 
voor te lichten over hygiëne, ziek-
tes, virussen en levensstijl. Daarnaast 
moeten patiënten soms met spoed 

naar het 58 kilometer verderop gele-
gen ziekenhuis in Mwanza, omdat 
het ziekenhuis in Sumve geen inten-
sive care heeft. Omdat Geofrey de 
auto nu niet volledig kan inzetten als 
ambulance, vraagt hij aan MIVA een 
extra auto. Zo kan hij de hulp aan de 
gemeenschap nog verder verbeteren.

Muziek onder de Toren Panningen
Keverberger Muzikanten en Seniorenorkest Meijel
Bij Muziek onder de Toren in Panningen zijn zaterdag 27 augustus twee oude bekenden te gast. 
De  Kever berger Muzikanten uit Kessel e.o. openen de middag om 13.30 uur. Daarna speelt tot 16.45 uur 
het Seniorenorkest Meijel e.o. (SOM).

De optredens vinden plaats onder 
de Toren op het Raadhuisplein in 

Panningen. Bij slecht weer kunnen 
de optredens worden afgelast. Houd 

daarvoor de Facebookpagina van 
Muziek onder de Toren in de gaten.

Een dag vol met LEGO in Meijel
In gemeenschapshuis D’n Binger in Meijel vindt zondag 28 augustus de tweede editie van LowlugXL plaats. 
Deze dag staat in het teken van LEGO. De zaal is op zondag van 11.00 tot 16.00 uur open voor publiek.

Er zijn bouwtafels waar je naar har-
tenlust zelf aan de slag kunt, je kunt 
een rondje rijden met een RC racer of 
demonstraties met Techni aanschou-

wen. Ook zijn er treinen (van toen en 
nu), kastelen, fantasy, superhelden en 
Star Wars LEGO te zien. Dit alles omge-
ven door meer dan 100 vierkante 

meter aan LEGO-modelbouw van 
topniveau. Rond de middag is er een 
LEGO-quiz waar je aan mee kan doen 
en voor de winnaars zijn er prijzen.

Reünie Jong Nederland Panningen
Jong Nederland Panningen (JNP) bestond op 5 mei 2020 75 jaar. 
Na twee jaar uitstel door corona kan dit jubileum vrijdag 9 en 
zaterdag 10 september eindelijk worden gevierd.

Vrijdag 9 september is er een reü-
nie voor alle leiding, oud-leiding 
en vrijwilligers van JNP. Tevens 
wordt het startsein gegeven voor 
de tentoonstelling over de jubi-
lerende vereniging. Verder is er 
de officieuze presentatie van 
het boek ‘75 jaar Jong Nederland 
Panningen’. Dit is geschreven 
door de voormalig voorzitter van 
JNP en JongNL Wim Daniëls. Het 

geeft een beeld van JNP en bevat 
veel foto’s en illustraties. De dag 
wordt afgesloten met een kamp-
vuur. Zaterdagmorgen 10 septem-
ber wordt gezamenlijk ontbeten. 
Daarna volgt een kort programma. 
Aanmelden voor de reünie kan via 
reunie@jnpanningen.nl Geef ook 
door als je blijft slapen, waarbij je 
wordt geacht zelf je slaapspullen 
mee te nemen.

Vierde editie Rondje Kunst Baarlo
Stichting Kunst en Cultuur Baarlo organiseert zaterdag 3 en 
zondag 4 september voor de vierde maal Rondje Kunst Baarlo. 
Tussen 11.00 en 17.00 uur presenteren 21 kunstenaars op vijftien 
verschillende locaties hun kunstwerken, variërend van schilder-
kunst tot textiel en van tiffany tot fotografie. Iedere kunstenaar 
stelt ook een kunstwerk ter beschikking voor de loterij.

Baarlo heeft een rijke artistieke 
historie met bekende kunstenaars 
als Shinkichi Tajiri, Albert Neuhuys 
en Jan Stekelenburg. De kunste-
naars die tegenwoordig in Baarlo 
verblijven, stellen tijdens Rondje 
Kunst hun ateliers open, een 
unieke kans om met hen in gesprek 

te gaan over hun kunstwerken. 
Startpunt is Kasteel d’Erp in hartje 
Baarlo aan de Baron van Erplaan 1. 
Hier is ook een overzichtstentoon-
stelling te zien. Bij de entreekaart 
behoort een loterijbriefje dat kans 
geeft om een van kunstwerken te 
winnen.
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www.vincentiusparochies.nl

Pastoor Peter van der Horst 
077 307 14 88 | 06 21 20 21 18 pet.
horst@home.nl
Kapelaan Roger Maenen
077 466 18 50 | 06 12 92 28 34 
roger.maenen@ziggo.nl
Kapelaan Piet Houben 
06 57 58 75 06
phjhouben@onsbrabantnet.nl
Kerkbestuur | 077 307 14 88 
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 
dinsdagochtend. 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.
Mededelingen
Restauratie oorlogsmonument
Donaties voor de restauratie van 
het oorlogsmonument op het 
parochiekerkhof van Beringe zijn 
welkom op NL 21 RABO 0141939583 
van parochie Beringe. 
Kledinginzameling Beringe
Op maandag 5 september a.s. is de 
volgende inzameling van bruikbare 
kleding, schoenen, dekens, 
knuffels en gordijnen.
Kerkdiensten
Zondag 28 augustus 
H. Mis 09.30 uur  
Woensdag 31 augustus 
H. Mis 09.00 uur 

In de parochies van MKBE 
wordt een nieuwe kapelaan 
benoemd te versterking van 
het huidige priesterteam: 
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

Parochie Egchel 
Misintenties
NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
077 3079530 
Kerkdiensten
Zondag 28 augustus 
H. Mis 11.00 uur t.i.v. Jac Wijnen 
(sterfdag), Mia Wijnen-Tillemans 
(verjaardag) en zoon Pieter; 
Piet Willems en overl fam. 
(jaardienst);
Zondag 4 september
geen H. Mis  

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
Zondag 28 augustus 
H.Mis 11.00 uur t.i.v. de levende 
en overleden leden van schutterij 
St. Urbanus
Zaterdag 3 september 
H.Mis 19.00 uur t.i.v. Jan Willems (verj) 
en Mie Willems-Kessels

Kerkdiensten
Zondag 28 augustus 
H. Mis: 11.00 Lector: Mevr. Toos 
Leijsten. Intenties: Jaardienst Pastoor 
Jan Thijssen, huisgenote Gerda Weijs 
en overleden familie. Jaardienst Louisa 
Verheijen en Anna Verheijen. Sraar 
Engels (verjaardag).
Mededelingen
Kerkelijk huwelijk
Bram van Sonsbeek en 
Anja Wennekers
Overleden
Piet van den Beuken, Piushof 
Panningen, 91 jaar.
Openstelling Aldegundiskapel
De Aldegundiskapel in onze 
parochiekerk is dagelijks geopend 
voor het opsteken van een kaarsje, 
een gebed of een moment van 

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 28 augustus
H. Mis 10.00 uur – herenkoor t.i.v. 
Truus Rooijakkers-Lenders en familie 
(jaardienst) collecte mede voor de 
weekboekjes
Vrijdag 2 september
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 27 augustus 
Geen H. Mis 
Zaterdag 3 september 
H. Mis 17.30 uur t.i.v. de levenden en 
overledenen van familie Smets.

bezinning. De H. Aldegundis is 
beschermheilige tegen ernstige 
ziekten en voor troost en hoop.

Parochie Kessel
Gezinsbijdrage NL39RABO0125305311
Iet Dings-Bovendeerdt
077 462 18 60, 06 24 21 61 06
Kerkdiensten
Zaterdag 27 augustus
19.15 uur H. Mis. Pastoor Louis Verhaag 
wegens verjaardag.

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

Parochie Meijel
Misintenties
NL16 RABO 0133405613
Pastorie Kerkstraat 5, 077 466 18 50
www.parochiemeijel.nl
Spreekuur
maandag 19.30 tot 20.00 uur en 
donderdag van 11.00 tot 12.00 uur
joke.holscher@gmail.com
Kerkdiensten
Zaterdag 27 augustus
19.00 uur H. Mis met Dameskoor t.i.v. 
Mia Mestrom-Sonnemans (jaard)
Zondag 28 augustus
Geen H. Mis in de parochiekerk
Doopviering 14.00 uur: Ivan Janssen
Maandag 29 augustus
18.30 uur H. Aanbidding (dagkapel) en
19.00 uur H. Rozenkrans
Dinsdag 30 augustus
H. Mis 09.00 uur (dagkapel) 
aansl.  koffiedrinken
Donderdag  1 september
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 woensdag-ochtend 
van 08.30 uur tot 11.30 uur.

Kerkdiensten
Zaterdag 27 augustus 
H. Mis 19.00 uur m.m.v. gemengd 
zangkoor t.i.v. Joke Goes; 
Tru Wijnands-Vellen (jaardienst) en 
Né Wijnands (verjaardag); 
Zondag 28 augustus
H. Mis in missiehuis om 10.30 uur 
dinsdag t/m vrijdag h. Mis om 9.00 
uur in de dagkapel 
Vrijdag 2 september 
’s-Ochtends: ziekencommunie 
Mededelingen
Overleden
Dien Raijmakers-Roosen, 94 jaar

Kerkdiensten
Zaterdag 3 september
18.00 uur H. Mis. Voor onze eigen 
parochie.

Kerkdiensten
Zondag 28 augustus
09.30 uur H. Mis.
Overleden ouders Mathias Peeters en 
Maria Peeters-Geurts en zonen Harry 
en Jan. Jaardienst Jan Mertens, tevens 
voor Gerda Mertens-Tercken en de 
overledenen van de Families Mertens 
en Terckens. Jaardienst An Smits-
Kuypers. Voor de levende en overle-
den leden van Schutterij St. Antonius 
en St. Petrus.
Donderdag 1 september
09.00 uur H. Mis.

Parochie Kessel-Eik
Misintenties
NL41RABO0125300522
Opgave tijdelijk bij Tjeu Stemkens 
06 30 10 30 13

Behoorlijk 
 zomersweer
Het is eind augustus en de dagen worden 
alweer een stuk korter. De zomer is over 
zijn hoogtepunt heen als september op 
de kalender staat. Dat is de maand van 
de uitgebluste natuur die zich opmaakt 
voor de herfst en daar past ook grond-
mist bij waar de koeien met hun poten in 
staan. Voorlopig blijft het weerbeeld 
echter behoorlijk zomers, want de tem-
peratuur gaat nog zeker niet onder de 20 
graden duiken. De invloed van hogedruk-
gebieden blijven groot, maar ze gaan wel 
wat meer aan de wandel, waardoor er af 
en toe neerslag valt door lokale buien. 
Het zijn echter geen hoeveelheden die de 
droogteproblematiek verhelpen en dit 
blijft voorlopig dan ook aanhouden. 
/ Tekst en beeld: Nicky de Bruijn  
(Foto is gemaakt bij de Vossenberg in Meijel)
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Wat voor reis zou je ooit willen 
maken?
Ik zou zonder twijfel ooit naar 
Zweden willen reizen. Omdat 
Zweden een heel vriendelijk land is 
dat mij aantrekt. En Zweden heeft 
een mooie natuur en cultuur.

Wat zou je graag nog willen leren 
in je leven?
Ik zou graag nog verschillende talen 

willen leren zoals Frans bijvoorbeeld. 
Omdat ik het een mooie taal vindt. 
Ook zou ik een instrument willen 
leren bespelen zoals piano of gitaar.

Wat deed je als kind het liefst?
Als kind zwom ik graag in het 
zwembad in de zomer. Ook vond ik 
koken en bakken altijd al leuk, en 
deed ik ook vaak. Koken leerden we 
van onze oma die echt een top kok 
is. De beste zelfs.

Waar mag je jou voor wakker 
maken?
Je mag me echt altijd wakker maken 

voor een blikje Monster Energy. 
Dat vind ik superlekker en drink ik 
heel graag. Ook mag je me wakker 
maken voor nieuwe kleren.

Wat is je meest trotse moment?
Het meest trots ben ik op mijn 
familie en vrienden hoe goed ze het 
doen in het leven. En ik ben trots dat 
ik ze heb leren kennen en hoe leuke 
mensen het zijn.

Wat zou je doen al je de lotto zou 
winnen?
Als ik de lotto zou winnen zou ik een 
wereldreis willen maken. Het lijkt 

me onvergetelijk en cool om ooit te 
kunnen zeggen dat je alles over de 
hele wereld hebt gezien.

Wat is de laatste foto die je hebt 
gemaakt?
De laatste foto die ik heb gemaakt 
is een screenshot van de kleren die 
ik had besteld om naar een vriendin 
te sturen.

Hoe heb je je beste vriend/
vriendin ontmoet?
Ik heb mijn beste vriendin leren 
kennen op de basisschool. We zijn 
al heel lang bevriend, maar we zijn 
weer heel close geworden sinds 
vorig jaar, op de middelbare school.

Welke app gebruik je het meest?
Ik zit het meeste op Snapchat en 
TikTok. Het leukste aan de app 
Snapchat vind ik foto’s en filmpjes 
naar mijn vriendinnen sturen. En op 
TikTok kan ik wel uren door filmpjes 
scrollen.

Heb je een bijbaantje?
Ja ik heb bijbaantjes. Ik heb één vast 
bijbaantje, dat is bij de frituur bij ons 
in het dorp. Daarnaast help ik ook 
mee bij mijn moeder in de vakantie, 
een paar daagjes bij de kapper, en 
soms bij een vriendin kistjes vouwen 
voor frambozen.

Wat doe je het liefst op een 
vrijdag- of zaterdagavond?
In het weekend slaap ik graag goed 
uit en ga ik ‘s avonds graag tot laat 
uit met vrienden. Ook gezellig met 
wat vrienden samen ergens zitten 
vind ik al snel leuk.

Wat is je favoriete dag? 
Mijn favoriete dag is vrijdag, omdat 
het weekend dan net begint en je 
nog twee vrije dagen voor je hebt. 
En je kan dan lekker uitslapen en 
uitgaan.

Wat was de laatste serie of film 
die jij heel erg leuk vond? 
Ik ben niet echt een ‘seriepersoon’ 
omdat ik het geduld er niet voor 
heb. Maar meestal hou ik wel van 
horror of drama. Maar als ik echt 
moest kiezen zou het Outerbanks 
zijn. Omdat die serie me meesleepte 
en er veel spanning inzat. Het gaat 
over een vriendengroep die op 
zoek gaat naar goud. Het is een 
superspannende serie. Een echte 
aanrader.

Waar kijk je het meest naar uit 
dit of komend jaar?
Ik kijk nu al uit naar de volgende 
vakantie van dit jaar. Ook kijk ik uit 
naar nog vele leuke avonden met 
vrienden en vriendinnen.

Wat zou je doen als je nooit meer 
hoeft te slapen?
Als ik nooit meer hoefde te slapen 
zou ik willen werken en veel leuke 
herinneringen maken door te reizen 
met vrienden of heel veel films 
kijken.
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Column
Vliegen

Hoi

Wat is vliegen toch eigenlijk 
iets unieks. Een speciale 
beleving. Iets wat je niet iedere 
dag meemaakt. 

Onder het gezelschap van 
soms wel meer dan honderden 
vreemden. Toch af en toe een 
praatje maken, even socializen met 
andere passagiers. Want je zit toch 
voor een x aantal uren met hen 
alleen.
Tijdens het opstijgen, blijven gapen 
en slikken voor de nare gevoelens 
in je oren. Tijdens het opstijgen, je 
ogen uitkijken door het feit dat je 
van de grond loskomt en gewoon 
vliegt. Alles onder je langzaamaan 
kleiner en fijner zien worden. Je 
afvragend of je niet een vogel had 
willen zijn. Zo vrij dat je je voelt. 
Je blik blijft gericht op het tafereel 
wat zich onder je afspeelt. Alles 
vervaagt en voor je het weet zit je 
hoog in de lucht. Je mag je gordel 
losmaken, en je hebt toestemming 
om door de lucht te wandelen. 
Best gek als je er zo over nadenkt, 
dat je tussen de wolken aan het 
lopen bent. Op een ondenkbare 
hoogte. Terwijl de turbulentie 
komt, snel je naar je stoel en hou 
je je vast. Toch een angst, terwijl 
de kans groter is dat je met de 
auto iets overkomt dan met een 
vliegtuig. Je klemt je goed vast aan 
je armleuning en voelt adrenaline 
door je lijf razen.
Voor je het weet ben je het 
alweer vergeten door het 
adembenemende uitzicht vanuit 
de raampjes. Als je goed kijkt, zie 
je zelf ijs. Hoe koud zou het buiten 
je wel niet zijn? Dankbaar dat je 
dat niet mee hoeft te maken, en er 
goed van afgeschermd bent.
Zodra de daling in wordt gezet, 
je toch even schrap zetten. 
Wetende dat beneden je ergens 
een kind zijn ogen uitkijkt wanneer 
hij het vliegtuig in de lucht zal 
zien. De daling steeds dichter bij 
komend, tot je weer een bent met 
de grond. Een ervaring om nooit te 
vergeten.

Wat is vliegen 
toch een speciale 
beleving

Mirthe


