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Branden in
gortdroge natuur
De droogte die al wekenlang over de regio hangt, begint op sommige plekken zijn tol te eisen. Het kleinste vonkje kan al een natuurbrand ontketenen. In Peel en Maas
valt het nog mee met de hoeveelheid branden, maar toch zijn er al verschillende genoteerd. Zo moesten de brandweerkorpsen van Panningen, Maasbree en Meijel afgelopen weekend al diverse keren naar de Sevenumsedijk in Koningslust om daar brandjes aan te pakken. De korpsen van Kessel en Baarlo hadden op donderdag 19 juli hun
handen vol aan een grote buitenbrand aan de Oyen in Kessel. Brandweerlieden uit de hele regio schoten te hulp om alles onder controle te krijgen. Lees verder op pagina 02
hoe de brandweer omgaat met de aanhoudende droogte en wat dat betekent voor de brandweermensen.

Welles-nietesverhaal

Nog geen besluit over Keverbergplein Kessel
Er is nog altijd geen eenduidig plan voor de verkeerssituatie van het Keverbergplein in Kessel. Dat bleek tijdens
een bijeenkomst over de nieuwste ontwikkelingen het plein, die op donderdag 19 juli plaatsvond. Een onafhankelijk onderzoeksbureau heeft twee mogelijkheden onderzocht. Volgens de actiegroep tegen het sluiten
van het plein moet er een compromis worden gesloten.
“Nu ligt de bal dus weer bij
de gemeente”, aldus Johan van
Knippenberg, woordvoerder namens
de actiegroep die tegen sluiting van
het Keverbergplein is. Het plein is al
jaren een veelbesproken onderwerp
in Kessel. Een groep omwonenden
wilde in 2014 het plein aanpassen en
de twee straten die door het plein
lopen sluiten, zodat het een verkeersvrij plein zou worden. Andere
omwonenden waren het daar niet
mee eens en richtten een actiegroep

op. Het eerste plan van de initiatiefgroep stuitte op veel kritiek, waarop de
gemeente een vergelijkbaar plan presenteerde waarin twee wegdelen worden gesloten. De actiegroep wilde dat
ook niet en zorgde ervoor dat er vorig
jaar ruim 350 zienswijzen binnenkwamen op dat plan. De gemeente besloot
de beslissing over het Keverbergplein
daarom te verschuiven naar dit jaar.
Een onafhankelijk onderzoeksbureau werd aangesteld om een nieuw
ontwerp van het plein te maken.

“Toen de gemeente besloot dit aanvullende onderzoek te laten uitvoeren, hadden wij al het vermoeden dat
er niet veel uit zou komen”, aldus Van
Knippenberg. “Nu is inderdaad gebleken dat zowel de situatie zoals het nu
is, als een van de nieuwe ontwerpen
gelijkwaardig is.”
Het blijft een welles-nietesverhaal,
zegt Van Knippenberg. “Maar we zijn
als actiegroep in ieder geval bereid om
water bij de wijn te doen en ermee
akkoord te gaan als alleen de binnen-

weg af wordt gesloten voor auto’s.
Dan willen we wel dat de andere
kruising met de Koninginnelaan openblijft. We blijven het een onnodige en
dure ingreep vinden om die kruising
af te sluiten en in feite de straat 10
meter verderop te leggen. De afspraak
is nu dat zowel de initiatiefgroep
als de actiegroep gaat overleggen
met de achterban en dat we er dan
weer op terug komen.” Ook wil Van
Knippenberg in augustus in gesprek
gaan met de dienstdoende wethouders
van de gemeente.
Gemeente Peel en Maas vindt
zelfsturing belangrijk en stimuleert inwoners om mee te denken en zelf plannen in te dienen.

Van Knippenberg: “Ik vind het goed
dat dat wordt gestimuleerd en ik
begrijp dat de gemeente de initiatiefgroep niet wil afvallen, maar ze
moet wel reëel blijven. In dit specifieke geval is er zo’n grote groep
tegen de plannen om de wegen af te
sluiten, dat het onzin is om veel geld
en energie te steken in een nieuwe
situatie.” Volgens de Kesselnaar is de
situatie is wat uit de hand gelopen.
“We hebben respect voor degenen
die hun tijd en energie er al in hebben gestoken, maar van zelfsturing
is geen sprake meer. De gemeente
moet het denk ik gewoon overnemen en gaan beslissen, want anders
blijft dit spel eindeloos doorgaan.”
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Droogte zorgt voor oplettendheid bij brandweer

Extra alert op een melding van de pieper
Door de droogte die inmiddels al weken aanhoudt, lijkt het steeds vaker voor te komen dat de brandweer op
pad moet. Een weggegooide sigaret kan er zomaar voor zorgen dat een natuurgebied in de as gaat. In gemeente
Peel en Maas valt het nog mee met de natuurbranden, maar volgens de Panningse postcommandant Perry
Madou zijn alle brandweerleden extra alert in deze tijd.
De droogte is qua extra meldingen
bij de post in Panningen wel te merken, vertelt Perry Madou. “We zitten
nu tegenover dezelfde periode vorig
jaar op vijftig meldingen meer”, aldus
de postcommandant. “Een aanzienlijk
aantal daarvan komt door de droogte.”
Het is ook een combinatie van zaken.
“Omdat het vakantieperiode is, zijn
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de verschillende posten minder goed
bemand. Daarom worden in deze tijd
altijd standaard twee posten gealarmeerd bij een prio 1-melding. Door de
droogte zijn de mensen van de meldkamer ook extra waakzaam en wordt
een melding eerder als prio 1 gezien.
Die twee samen betekenen dus meer
uitrukken.”

Wachten op de eerste
brand
Bij de post in Maasbree merken ze,
in tegenstelling tot bij de Panningse
post, nog maar weinig van het weer.
“We zitten op een normaal aantal
meldingen”, vertelt Thijs Zeelen van
de Maasbreese brandweer. “We hebben in Maasbree zelf nog geen natuurbranden gehad, maar bij de laatste
drie meldingen werden we opgeroepen om te helpen bij een natuurbrand in Koningslust.” Ook Panningen
moet vaak naar grote branden die niet
in het eigen gebied vallen. Zo werd
de post opgeroepen voor branden
in onder meer Ysselsteyn, Kessel en
Heythuysen.
Ondanks relatief weinig branden,
is het dus toch een drukke periode
voor de vrijwillige brandweerlieden.
Voor de brandweermannen en
-vrouwen voelt het echter niet als een
probleem. “Ze hebben hier zelf voor
gekozen en een uitruk is toch vaak
waar je het voor doet”, vertelt Madou.

“Nieuwe leden wachten ook vaak op
hun eerste natuurbrand, maar dat is
snel voorbij zodra ze die meemaken.
Het is hard werken. Het is extreem
warm en met een beetje pech kun je
met de wagen niet op de juiste plek
komen, waardoor je dus veel slangen
moet trekken. Het is niet fijn als je
slang om de zoveel meter weer achter
een boomstronk blijft hangen.”
De brandweerlieden vinden het
niet erg om regelmatig opgeroepen te
worden. Ze houden er zelfs rekening
mee. “Er zijn veel leden die vakantie
hebben, maar zich toch aangemeld
hebben om ingeroosterd te worden”,
vertelt Madou. “Als het in april twee
weken geregend heeft en mijn vrouw
heeft de auto nodig om naar het centrum te gaan, is dat geen probleem.
Nu moet ze toch echt met de fiets
gaan, want ik moet snel op de kazerne
kunnen zijn bij een melding. De kans
op een uitruk is groter nu, dus je houdt
er ook rekening mee.”

leven rondom de brandweer bouwt.
Het is niet zomaar een hobby.”
De brandweermensen kunnen
wel extra oplettend zijn en er alles
aan doen om op tijd te zijn, volgens Madou en Zeelen ligt het echter niet aan de brandweer of er meer

of minder natuurbranden komen.
Madou: “Vorige week was er brand
omdat iemand aan het barbecueën
was in de natuur. Dan snap je het echt
niet.” Zeelen: “Wij moeten niet alerter
zijn. De mensen zelf moeten bewuster
worden van de gevaren en risico’s.”

Kans op uitruk is
groter
In Venlo gaan shoppen als je
dienst hebt bij de brandweer zit er
dus de komende tijd niet in. “We blijven dichter bij huis”, vertelt Zeelen.
“Mijn kinderen heb ik laatst moeten
droppen bij de buurman, omdat ik snel
weg moest. Veel mensen beseffen
niet dat een brandweerman zijn hele

De brandweer in actie bij de branden aan de Sevenumsedijk
in Koningslust (Foto’s: Brandweer Panningen)

578 hennepplanten

Hennepkwekerij in pand Meijel
Burgemeester Wilma Delissen-van Tongerlo van gemeente Peel en Maas heeft een bedrijfspand in Meijel voor drie maanden gesloten.
Dat maakte de gemeente op vrijdag 20 juli bekend. In het gebouw werd in mei een hennepkwekerij aangetroffen.
Het bedrijfspand aan de
Banmolen is de komende drie
maanden verboden terrein.
De plantage werd al in mei ontdekt.
Er werden 578 hennepplanten
gevonden door de politie. De elektriciteit waarmee de groeilampen

werden gevoed, werd illegaal afgetapt
door de beheerders van de kwekerij.
De plantage werd ontmanteld en de
planten werden vernietigd.
De burgemeester kan panden sluiten als er drugs of bijvoorbeeld spullen ter voorbereiding van de productie

van drugs zijn aangetroffen. “Met de
sluiting wordt de openbare orde, de
aantasting van het woongenot en de
bedreiging van de leefbaarheid voor
de omgeving hersteld en het gevaar
voor de veiligheid en gezondheid
beëindigd”, aldus de gemeente.

Eerder dit jaar werd op het
industrieterrein in Beringe een hennepplantage ontdekt in een vrachtwagen en oplegger. Die waren
gestald in een loods, die vervolgens
door de burgemeester voor drie
maanden gesloten werd.

Vergunning Heldense
camperplaats ingetrokken
Het College van B&W van gemeente Peel en Maas heeft de vergunning voor een camperplaats op de Baarloseweg in Helden ingetrokken. In december
vorig jaar verleende de gemeente wel nog een omgevingsvergunning voor de camperplaats, maar na een bezwaarschrift besloot het college daar
alsnog van af te zien.
De vergunning wordt ingetrokken omdat volgens bezwarencommissie van de gemeente uit het
ingediende bezwaarschrift blijkt dat
met de realisatie van de camperplaats schade wordt toegebracht aan
de bedrijfsvoering op het aangrenzende perceel. Ook heeft er geen of
onvoldoende overleg plaatsgevonden

door de aanvrager met de omgeving.
Verder wordt niet voldaan aan de
VNG-richtlijn Bedrijven en milieuzonering.

Niet goed genoeg
getoetst
Volgens de bezwarencommissie

van de gemeente is het besluit van
het college om de vergunning toe te
kennen niet goed genoeg getoetst
geweest aan de planvoorschriften en
onvoldoende gemotiveerd. “Er heeft
geen onderzoek plaatsgevonden van
alle relevante factoren en belangen
en niet alle relevante belangen zijn
meegewogen”, aldus de commissie.

Het college heeft het advies van
de bezwarencommissie overgenomen en de vergunning ingetrokken.
Omdat er nog diverse onderzoeken moeten plaatsvinden, kan er
niet meteen een nieuw besluit op
de omgevingsvergunning worden
gegeven. Dat besluit volgt volgens de
gemeente op een latere datum.
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Baarlose Fleur volgde jaar high school

Studeren in het buitenland: Wisconsin
Even weg van het bekende en op avontuur om nieuwe dingen te ontdekken en te leren. Elk jaar gaan jongeren uit Peel en Maas met reisorganisatie Travel Active uit Venray voor langere tijd naar het buitenland om daar te
werken of te studeren. Zo ook Fleur Trepels (17) uit Baarlo. Zij kwam in mei terug na tien maanden high school in
de staat Wisconsin in de Verenigde Staten.

(Fleur (midden) met haar gastmoeder en diens kleindochter)
Momenteel geniet Fleur vooral
van haar zomervakantie, zodat ze in
het nieuwe schooljaar verder kan op
5vwo op het Valuascollege in Venlo.
Maar vorig jaar had ze het gevoel dat
ze even een pauze nodig had.
“Ik wilde ontdekken wie ik echt was
en wat ik nu eigenlijk wil in de toekomst”, vertelt ze. “Een tussenjaar op
een school in het buitenland leek mij
perfect. Helemaal alleen naar een land
waar ik niemand kende en waar
niemand mij kende. Een periode vol
nieuwe mogelijkheden en kansen
waar ik mijn hele leven lang van zou

kunnen profiteren.”
Fleur wist al snel waar ze dan
naartoe zou gaan: de Verenigde
Staten. De droom om naar Amerika
te gaan, had ze al sinds ze klein was.
“Vaak keek ik op internet video’s die
zich afspeelden in Amerika en het is
natuurlijk een land waar veel films
en muziek worden gemaakt. Ik wilde
weten hoe het echte Amerikaanse
leven is en niet zoals je het in films
vaak ziet. Zo ben ik uiteindelijk uitgekomen bij filmpjes op YouTube
van jongeren die een jaar op een
Amerikaanse high school zaten.

HALLO in Conques
Twan Wijnen uit Egchel vertrok op woensdag 18 april te voet
naar het bedevaartsoord Santiago de Compostella. De Egchelnaar
deed dat niet vanwege het geloof, maar voor het avontuur.
Op zondag 22 juli kwam Twan aan in Santiago na een lange tocht
door onder meer België, Frankrijk en Spanje. Eén van de tussenstops hield Twan in Conques in Frankrijk. Daar vond hij de tijd
om de HALLO te lezen.

Mijn interesse in een schooljaar in het
buitenland verblijven werd hierdoor
steeds groter.” Fleur zocht op internet
naar organisaties die haar zouden hel-

pen om een jaar high school te gaan
volgen en kwam uit bij Travel Active,
een bureau uit Venray.
Na het aanmelden bij het bureau
moest er eerst nog een hoop geregeld worden. “Het zou mijn eerste
keer vliegen worden, dus ik moest
een paspoort aanvragen”, aldus Fleur.
“Ook moest ik een aantal inentingen
krijgen, heb ik een hoop documenten op moeten vragen en verzamelen, moest ik naar Amsterdam om
een studentenvisum aan te vragen en
ben ik nog naar een informatiebijeenkomst gegaan.” Uiteindelijk kon Fleur
haar profiel invullen met informatie
over zichzelf, zodat een gezin haar kon
kiezen als haar uitwisselingsstudent.
“Het kost even wat tijd, maar achteraf
is het het allemaal waard.”
Fleur mocht in augustus vorig jaar
uiteindelijk haar koffers pakken om
tien maanden bij ‘The Ray family’ in
Oshkosh in de staat Wisconsin te gaan
wonen. “Mijn gastmoeder van 55 jaar
en gastvader van 60 jaar waren hele
leuke en ondernemende mensen”,
vertelt Fleur. “Ze hebben me veel
dingen in Amerika laten zien en hebben me veel geleerd. Op Winneconne
High School zat ik in het laatste jaar,
of ‘senior year’. Ik zat ik bij de fotografie- en kunstclub, was manager

van het meisjesbasketbalteam in de
winter en ik speelde ‘girls soccer’
(meisjesvoetbal, red.) in de lente. Ik
nam lessen in Photoshop en microbiologie en met vrienden ging ik veel
naar de stad en naar restaurantjes
waar ik nog nooit was geweest.”

Drie dagen lunchen
met restjes
Eén keer in de twee weken
had Fleur contact met thuis door te
videobellen. “In het weekend had ik
meestal geen tijd, dus dat maakte het
soms lastig om een moment te plannen. Maar door sociale media kun je
toch makkelijk contact hebben met
elkaar.” De verschillen met Nederland
zijn best groot, ervoer Fleur. “Ze gaan
overal met de auto naartoe, al is
school bijvoorbeeld om de hoek.
Ook de porties eten zijn veel groter.
Meestal nam ik wat over was mee
naar huis, zodat ik dat de komende
drie dagen tijdens de lunch kon eten.”
Na tien maanden Wisconsin
kwam Fleur eind mei weer terug naar
Baarlo. “Het was een heel goede
ervaring”, vertelt ze. “Dit was een
jaar dat ik mijn hele leven niet meer
vergeet. Ik heb meer geleerd over
mijzelf.”
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Gevolgen voor verkoopprijs niet bekend

Verborgen gebreken bij oude bieb Panningen
Bij het voormalige bibliotheekpand aan de Schout van Merwijckstraat in Panningen zijn verborgen gebreken ontdekt. Over wat voor gebreken het gaat en wat dit voor de verkoopprijs
van het pand betekent, wil gemeente Peel en Maas niets zeggen. De toekomstige eigenaar van het pand wil van het gebouw een duurzaam informatiecentrum maken.
Wethouder Paul Sanders bevestigde eerder deze maand, na vra-

gen van PvdA/GroenLinks-raadslid
Raf Janssen, dat er mankementen

zijn ontdekt in of aan het pand, waar
voorheen de Panningse bibliotheek
gevestigd was. Het pand is volgens
Sanders op papier daarom nog niet
verkocht, maar toegewezen aan een
nieuwe eigenaar. “We doen ons best
om eruit te komen met de toekomstig
eigenaar”, aldus de wethouder.
In december maakte het College
van B&W van Peel en Maas bekend
dat ondernemer Huub Hanssen, medeoprichter van familiebedrijf Bouw

HALLO in Santiago
de Compostella

Hanssen Compagnons (Bohaco), het
gebouw mocht kopen. Het gebouw
werd door de gemeente van de hand
gedaan via een openbare inschrijving en er waren twee gegadigden.
Voor het gebouw stond een minimale
vraagprijs van 280.000 euro. De eerste gegadigde bood te weinig, waardoor Hanssen het gebouw toegekend
kreeg. Hij bood 1.000 euro boven de
vraagprijs. Hij liet eerder weten van
het pand een duurzaam informatie-

centrum te willen maken voor verenigingen en ondernemers.
Een woordvoerder van gemeente
Peel en Maas laat weten dat ze, in
overleg met de koper, geen uitspraken wil doen over het soort gebreken
dat is ontdekt. Ook wil de gemeente
niet zeggen wat dit betekent voor de
verkoopprijs die is afgesproken met
de ondernemer. “We gaan er vanuit
dat we na de zomer tot een afronding
komen”, aldus de woordvoerder.

Twee leden vervangen

Juryleden
Ondernemersprijs bekend

Hay Peeters en Frans Willems uit Maasbree fietsten samen
2.500 kilometer naar Santiago de Compostella. Vier weken lang
waren ze onderweg. “We hebben genoten van het prachtige,
wisselende landschap, maar ook van de mooie dorpen en steden”, aldus de twee mannen. “Het is uitdagend om elke dag
weer een overnachting te zoeken en de maag te kunnen vullen.
Het was een tocht om nooit meer te vergeten. We bevelen hem
van harte aan iedereen aan.”

Jeroen Daniels, Rudie Peeters, Mirjan Bottinga, Jan Velmans en Mustafa Amhaouch zijn de vijf juryleden die
gaan bepalen wie dit jaar de Ondernemersprijs Peel en Maas gaat winnen. Begin september bezoekt de jury de
genomineerde bedrijven.

PUZZEL

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en
kolommen en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Jeroen Daniëls, Rudie Peeters, Mirjan Bottinga,
Jan Velmans en Mustafa Amhaouch (Foto: Dick Holthuis)
Jurylid Jeroen Daniëls is directeur
van Daniëls Traprenovatie, het bedrijf
dat vorig jaar de Ondernemersprijs
won. Rudie Peeters is directeur van
Hoera Kindercentra en Mirjan Bottinga
is directeur van Kuypers Kessel Beheer
BV. Mustafa Amhaouch is Tweede
Kamerlid van het CDA en Jan Velmans

is directeur en eigenaar van Velmans
Industries Holding BV en Addit BV in
Venlo. De samenstelling van de jury
wisselt elk jaar. Dit jaar namen Dorrie
Eilers en Wim Hermans afscheid van
hun taak als jurylid. Voor Dorrie Eilers
zat na vier jaar haar termijn erop als
voorzitter. Die plek is nu ingevuld door

Rudie Peeters. Mustafa Amhaouch
neemt de juryplaats in van Wim
Hermans, die dit jaar benoemd werd
tot wethouder en daarom volgens de
organisatie geen onafhankelijk jurylid kan zijn. De ondernemersprijs
wordt in oktober uitgereikt in DOK6 in
Panningen.
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Stephan Neeten en
Ingrid Hendrix

Ze groeiden op in Peel en Maas, maar besloten om diverse redenen de gemeente te verlaten. In de rubriek Uit… Peel en Maas gaan we op zoek naar de redenen voor het vertrek
en hoe het de mensen vergaan is. Deze keer Stephan Neeten uit Kessel en Ingrid Hendrix uit Meijel. Ze hadden een goed leven in Nederland, maar vielen als een blok voor de rust en
ruimte van Noorwegen. Stephan en Ingrid leerden elkaar kennen tijdens de ‘Heljese’ kermis van 1998 en na zeven jaar te hebben samengewoond in Veldhoven en Kessel, zijn ze
getrouwd in Lapland. Ze delen een passie voor reizen, zijn avontuurlijk en houden van de natuur. In 2009 emigreerden ze vanuit Kessel naar Noorwegen.
met uitzicht op een gigantische fjord in het
plaatsje Hol, een dorpje tussen Bergen en
Oslo met ongeveer 300 inwoners. Ingrid is
bedrijfsleidster bij een dierenspeciaalzaak in
het nabijgelegen Heilo en Stephan werkt bij
een appartementencomplex waar hij alles
doet, van boekingen en receptiewerk tot
conciërgewerkzaamheden. “Ik zal niet zeggen
dat we nooit meer teruggaan, maar we hebben
het hier wel goed naar de zin en voelen ons
echt thuis”, aldus Stephan.

Noren een streepje voor

“Ons leven in Nederland was prima,
maar wel vrij hectisch”, vertelt Stephan.
“We hadden allebei een drukke baan
en hielden weinig tijd over voor onszelf.
Ingrid werkte bij de gemeente en ik was
IT-consultant met daarnaast een eigen
fotografiebedrijf.
Toen we dertig waren, dachten we:

we kunnen zo doorgaan tot ons pensioen,
of we kunnen het eens ergens anders
proberen. Als het dan lukt, is dat fijn en
als het niet lukt, zijn we in ieder geval een
ervaring rijker.” De twee hebben zich eerst
breed georiënteerd, maar uiteindelijk trok
Noorwegen hen het meest.
Het stel heeft inmiddels een eigen huis

Toch was het in het begin niet altijd
gemakkelijk. De eerste vier jaar in Noorwegen
verbleven ze in Eidfjord, maar daar bleek in de
winter nauwelijks werk te zijn. “We hebben
lang naar werk gezocht, maar in zo’n situatie
hebben Noren toch meestal een streepje
voor”, vertelt Stephan. “Toen zag Ingrid ineens
een advertentie van een dierenspeciaalzaak.
Gelukkig werd ze aangenomen en we zijn
meteen dichter bij Heilo gaan wonen. Nu
is er gelukkig wel het hele jaar door werk,
want het is een echte wintersportplaats en
in de zomer komen er veel cruiseschepen en
natuurliefhebbers.”
Via Facetime houden ze contact met het
thuisfront en ze bezoeken elkaar één tot
twee keer per jaar. “In december hebben we
in Nederland Kerstmis gevierd en vanaf eind
juli komt eerst Ingrids familie hier op bezoek
en daarna die van mij.” Van Nederland
missen ze verder niet zoveel. “Als we er
zijn, eten we altijd wel een frietje met een

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

frikandel, maar dan hebben we er ook wel
weer genoeg van. We vinden het natuurlijk
fijn om iedereen weer te zien, maar zijn
altijd weer blij om terug te gaan naar ‘ons’
Noorwegen.” De twee houden van de Noorse
natuur, de rust en ruimte. “Je zit hier binnen
10 minuten in de bergen en dan kun je uren
wandelen zonder iemand tegen te komen.
We maken hier ook veel meer tijd voor elkaar
en leven veel meer buiten, ook ’s winters.
We doen meer dingen die we leuk vinden.”
De Noorse taal was wel even wennen in het
begin, maar inmiddels kunnen ze het beiden
probleemloos spreken, schrijven en lezen.
“Het is nog niet perfect, maar we zitten op
95 procent denk ik. We hebben geen moeite
met de verschillende Noorse dialecten. Als
je de taal spreekt, gaan er veel meer deuren
voor je open en is het minder lastig om werk
te vinden.”

‘We raken niet
uitgekeken’
Stephan en Ingrid hopen over een jaar
of tien een camper te kunnen kopen en
daarmee rond te trekken door Noorwegen.
“We hebben pas een klein deel van het
land gezien, er is nog zoveel te ontdekken.
In Nederland maakten we graag verre reizen,
maar daar hebben we nu niet meer zo’n
behoefte aan omdat we al in zo’n mooie
omgeving wonen. Maar Noorwegen zelf,
daar raken we de rest van ons leven niet op
uitgekeken.”

Heldenaar
wederom opgepakt
in moordzaak
De in Helden woonachtige John B. is wederom opgepakt in de zaak
rond de moord op de Venlose Tanja Gurskaja in 2012. B. ging in 2014 vrijuit
nadat het Openbaar Ministerie een fout had gemaakt. De 57-jarige B. werd
echter weer opgepakt omdat er nieuwe feiten en omstandigheden aan
het licht zijn gekomen, aldus het OM.

Hete kindermiddag in Panningen
Zoals elk jaar is de maandagmiddag in het centrum van Panningen tijdens de zomer helemaal
voor kinderen. Ondanks de hoge temperaturen trok Kids Fun op maandag 23 juli kinderen naar het
centrum van Panningen voor een doe-middag. Kinderen konden zich laten schminken, er was een
tropisch palmbomen-springkussen, er kon geknutseld en gekleurd worden aan een grote
knutseltafel, er waren liters ranja, er konden spellen worden gespeeld en een clown maakte de
mooiste en meest kleurrijke ballonnenwerken. Op maandag 30 juli is de volgende kindermiddag.
Dan nemen springkussens het centrum over tijdens het Springkussenfestijn voor het goede doel.

B. ontsnapte in 2014 aan
vervolging, doordat een
getuigenverhoor van de Officier van
Justitie niet gemeld was bij de
verdediging en de rechtbank. De
rechter oordeelde dat B. geen eerlijk
proces meer kon krijgen en stelde
hem op vrije voeten. Het onderzoek
werd later echter weer opgepakt en
dat resulteerde in het opnieuw
oppakken van B. Hij zit momenteel
vast en mag alleen contact hebben
met zijn advocaat.
De 39-jarige Tanja Gurskaja
werd in 2012 voor haar huis aan
de Lovendaelseweg in Venlo
doodgeschoten. Volgens diverse
media wordt B. ervan verdacht
opdracht gegeven te hebben voor de
moord. Het was naar verluidt echter
niet de bedoeling Gurskaja dood te
schieten, maar diens vriend. B. zou

ruzie met hem hebben gehad en
een moordenaar op de man hebben
afgestuurd.
In totaal zijn er volgens het
OM drie verdachten in de zaak.
Eerder deze maand was er een proformazitting van een andere verdachte
in de zaak.

Garagebedrijf
W. Aarts
WIJ WENSEN U EEN
FIJNE VAKANTIE
Kanaalstraat 80A | BERINGE
Tel.: 077 - 306 16 01

WWW.GARAGEAARTS.NL
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Bijzondere bouwwerken
6

Wilmach Antiek Grashoek

Elke kern in de gemeente Peel en Maas heeft van die gebouwen die niet weg te denken zijn.
Gevoelsmatig zijn ze er altijd al geweest, ook al hebben ze misschien een geheel nieuwe bestemming
gekregen. HALLO Peel en Maas dook in de archieven en zocht het verhaal achter die bijzondere bouwwerken.
Zoals het voormalige pand van Wilmach Antiek in Grashoek, dat vorig jaar door een brand werd verwoest
nadat het al bijna een eeuw bij het dorpscentrum hoorde.

Wilmach Antiek (achter de bomen) anno 1955.
(Archieffoto: Historische Werkgroep Grashoek)

“Grashoek is honderd jaar
geleden in een heidegebied
opgetrokken uit klei en steen”,
aldus Huub Kluijtmans (70) van de
Historische Werkgroep Grashoek.
Rond 1900 ontstonden de eerste boerderijtjes en vormde zich
een gemeenschap, al woonden
er wel al eerder mensen. Huub:
“Grashoek heeft weinig historische
gebouwen. Er zijn wat boerderijen

die al een eeuw oud zijn, maar verder zijn er niet veel oude gebouwen
meer.” Eén van de weinige historische
panden die tot voor kort nog overeind
stond, was het pand waarin als laatste
restaurant Wilmach Antiek gevestigd
was.
“Lodewijk Hunnekens, ofwel
‘Hunnekens Lod’ heeft het gebouwd
rond 1920”, vertelt Huub. “Lod mocht
de grond kopen van de parochie

Grashoek en er een boerderij bouwen,
mits hij er een café zou vestigen.”
Het café, met kenmerkende grote
lindebomen voor de gevel, werd nog
lang door volgende generaties van de
familie Hunnekens gerund.
Al voor de oorlog had Grashoek
een eigen kermis. De twee marechaussees die dan een oogje in het
zeil hielden, logeerden altijd bij
Hunnekens Lod. Na de oorlog werd

de kermis jarenlang tegelijk met die
in Groot-Helden gevierd, maar vanaf
1983 werd er in Grashoek weer een
eigen kermis gehouden.

Gered van de sloop
Huub vertelt: “In dat eerste jaar
van de eigen kermis ging het goed
mis.” Café Hunnekens was inmiddels overgenomen door Henk Drissen,
die er sinds halverwege de jaren 70
café Beej Henk runde. “De wijkagent
liep rond sluitingstijd even binnen
bij café Beej Henk om de gasten aan
te manen naar huis te gaan. Toen hij
een half uur later terugkwam met een
collega-agente, stonden de cafégasten
ze al op te wachten. Beide agenten
zijn behoorlijk te grazen genomen, de
vrouw is zelfs zwaargewond naar het
ziekenhuis gebracht.”
Na dit incident werd het cafépand gesloten en stond het jarenlang leeg. In 1987 kregen William en
Karin Lemmen de kans om het pand
te kopen. William vertelt: “We boden
10.000 gulden meer dan de prijs die
de gemeente bood en zodoende konden we het redden van de sloop.”
Het pand was toen in zeer slechte
staat, nauwelijks meer dan een ruïne.
“We begonnen aan een project zonder
einde en hebben er vijfentwintig jaar
over gedaan om het op te knappen.”
Ze begonnen een antiekzaak,
maar in 2011 besloten ze het roer om
te gooien en een café-restaurant te
beginnen. De zaken liepen goed, maar
de combinatie van café en restaurant
was niet ideaal, waardoor ze in 2014
besloten alleen met het restau-

rant verder te gaan. “Wanneer er
’s avonds restaurantgasten binnenkwamen, zaten er geregeld
dronken cafégangers en daar zaten
eetgasten niet op te wachten”,
aldus William.

Pand weer in ere
hersteld
Een jaar geleden sloeg het
noodlot toe. In het woongedeelte op
de eerste verdieping ontstond een
grote brand, die het pand geheel
verwoestte. William: “Waarschijnlijk
was het de verwarmingsketel, maar
zelfs na twee onderzoeken is de
oorzaak niet met zekerheid vast te
stellen. Een ramp was het.”
De familie Lemmen start
nog dit jaar met de bouw van
een nieuw restaurant. “We willen het pand in ere herstellen,
met dezelfde kenmerkende kopgevel. We konden vanwege de
brandveiligheid helaas niet voor
een Engelse kap gaan, dus wordt
het een zadeldak”, aldus William.
Aan de zijkant komen twee commerciële ruimtes, waar kleine
ondernemers zich kunnen vestigen.
Verder wordt er een appartement
voor de familie Lemmen gebouwd.

Bron: Huub Kuijtmans, Historische
Werkgroep Grashoek; ‘Waar de Groote
Molenbeek ontspringt… De geschiedenis van Grashoek’, Historische Werkgroep
Grashoek (2010); PeelenMaasNet; William
Lemmen, eigenaar Wilmach Antiek.

Zomerse filmavond
De zon was onder, de drankjes geserveerd en de temperatuur zomers: op donderdag 19 juli vond
de eerste editie van de gratis openluchtbioscoop van deze zomer plaats bij DOK6 in Panningen.
Op het terras van de horecazaak en bioscoop werd de documentaire ‘Nao ‘t Zuuje’ getoond, waarin
Venlonaar Lex Uiting te zien is die in 2017 uitgeroepen werd tot stadsprins van Venlo. De openluchtbioscoop is onderdeel van het zomerprogramma Kepèlla Cultura in Panningen en vindt, bij goed
weer, nog plaats op donderdag 26 juli. Dan wordt de film ‘De Zevende Hemel’ getoond.
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Warme editie Nijmeegse Vierdaagse
Het was voor de ruim 44.000 mensen die op dinsdag 17 juli begonnen aan de Nijmeegse Vierdaagse geen gemakkelijke editie. Vanwege de hitte was het voor veel deelnemers een zware
tocht. Dankzij het vaak enthousiaste publiek langs de kant en het water dat zij beschikbaar stelde, was het uiteindelijk toch allemaal te doen. In totaal liepen 41.006 mensen de tocht uit.
Ook uit Peel en Maas reisden verschillende lopers richting Nijmegen en omgeving om het kruisje te verdienen. Hieronder een aantal van de lopers.

Sander Verstappen en Pieter Jaspers uit Meijel
liepen samen met twee vrienden de 50 kilometer
bij de Nijmeegse Vierdaagse. Na vier dagen ploeteren
lukte het alle vier om op tijd binnen te zijn op vrijdag.
Na afloop werd van Dennis Bouten, Pieter, Sander en
Jolien Willems een foto gemaakt met de befaamde
gladiolen die ze in hun handen gedrukt kregen op het
einde van de tocht.

Maria Vaessen-Berkers uit Koningslust en Linda
Berkers uit Neer deden voor de tiende keer mee
aan de beroemdste vierdaagse van Nederland.
“Het was warm, maar Nijmegen bedankt!”, laten ze
weten. “We hebben ervan genoten. Wat een feest.
Zoveel mensen langs de kant: gigantisch. Het is
ieder jaar veel geregel, maar we zeggen oprecht:
dankjewel.”

HALLO-redacteur Rob Dieleman uit Panningen
besloot ook een poging te wagen en vier keer 50
kilometer te lopen. Samen met zijn zwager Rik van
Hulst uit Nijmegen voltooide hij de tocht. “Het kostte
nogal wat blaren en doorzettingsvermogen, maar
heel mooi dat we het allebei gered hebben. Ik ben
heel blij met het kruisje, maar de kans is groot dat
het bij deze ene blijft.”

Biomassa-installatie
in Maasbree
Het Delftse bedrijf AgroEnergy, gespecialiseerd in energie voor tuinders, gaat in tuinbouwgebied Siberië in Maasbree een biomassa-installatie neerzetten. Vier tuinders krijgen de warmte straks aangeleverd vanuit
de nieuw te bouwen installatie, zo schrijft het bedrijf op haar website.

www.grashoekholsteins.nl
Melkveebedrijf Grashoek b.v. is een modern melkvee- en Holstein fokbedrijf. Ter uitbreiding van ons
team zijn we op korte termijn op zoek naar een:

Medewerker melkveehouderij (m/v)
(Fulltime / parttime)

De warmte moet vanuit de
installatie door een lokaal warmtenet
aan de omliggende kassen geleverd.
Dat warmtenet wordt door de tuinders
zelf gerealiseerd. Naar verwachting
begint de bouw van de installatie na
de zomer. Na zo’n negen maanden
moet alles klaar zijn. De levering van
de warmte uit de biomassaketel staat
gepland voor medio 2019.

Taken
• Melken van de koeien volgens roosterplanning (melktijden 05.00 uur en 17.00 uur)
• Verzorgen en voeren van het (jong-)vee
• Schoonmaak en onderhoud van gebouwen
Wij zoeken
Een collega met affiniteit voor de melkveehouderij en ervaring in een soortgelijke functie.
Jouw doel is het welzijn van onze koeien!
Jij bent een ondernemende medewerker met passie voor koeien. Je bent flexibel, gemotiveerd, gedreven
en hebt zeker geen 8-tot-5-mentaliteit. Je kunt zelfstandig werken, maar bent ook in staat om samen met
collega’s de processen op het bedrijf verder te optimaliseren.
Onze voorkeur gaat uit naar sollicitanten met een MBO-veehouderij diploma, ervaring met het werk op een
melkveebedrijf en woonachtig zijn in de regio Grashoek.
Wij bieden
Salaris en arbeidsvoorwaarden passend bij de functie. Je hebt de mogelijkheid om je kwaliteiten in deze
veel- zijdige functie verder te ontwikkelen.
Solliciteren
Geïnteresseerd? Stuur dan jouw sollicitatie met CV, bij voorkeur per e-mail naar ralph@engelengrashoek.nl
of per post naar: Melkveebedrijf Grashoek, t.a.v. Afd. Personeelszaken, Postbus 7171, 5980 AD, Grashoek.
Meer informatie
Voor meer informatie over deze functie kun je telefonisch contact opnemen met Ralph Engelen (Manager
Melkveebedrijf Grashoek) op telefoonnummer 06-1138 0919.

Gevraagd

SHOP
MEDEWERKER
fulltime + parttime

WEEKEND/
VAKANTIEKRACHT
voor Total Bos Panningen
en Total Sevenum
Uren in overleg
Minimumleeftijd 18 jaar
Voor info H. Bos 06-11012777
Stuur bij interesse je cv naar
manager.bos@retailbnl.com

“We zijn er trots op dat vier
tuinders in deze regio overgaan
op duurzame warmte. Dat is een
mooie stap naar een duurzame en
toekomstbestendige glastuinbouw”,
aldus Jimmy Wolleswinkel van
AgroEnergy. Het wordt de eerste
biomassa-installatie in de regio.
De eigenaren van de installatie zijn
TBM Europe B.V. en Kwekerij Gubbels.
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Na een liefdevolle verzorging in St. Jozef Wonen & Zorg te
Meijel is van ons heengegaan

Harrie van den Beucken
Gon van den Beucken-Janssen
Kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkind

Nelly Janssen - Winkelmolen
Panningen, juli 2018

weduwe van

Ben Janssen
* Neerkant, 25 februari 1938

† Meijel, 19 juli 2018

De zeswekendienst wordt gehouden op zaterdag 4 augustus
om 19.00 uur in de kerk van Onze Lieve Vrouw van Zeven
Smarten te Panningen.

De uitvaartdienst heeft plaatsgevonden op dinsdag 24 juli
in de parochiekerk St.Willibrordus te Neerkant,
waarna we Nelly te rusten hebben gelegd bij Ben
op het R.K. kerkhof aldaar.

Rust nu maar uit, je hebt je strijd gestreden,
je hebt het zo ontzettend moedig gedaan.
Wie kan begrijpen hoe je hebt geleden
en wie kan voelen wat jij hebt doorstaan?

Hein Maessen

Voorzien van het Heilige Sacrament der Zieken
Helden, * 13 januari 1935

Bedroefd, maar ook zeer dankbaar voor al het goede
dat hij ons gegeven heeft, delen wij u mee dat van ons
is heengegaan

Harry van Lier

echtgenoot van

Toos van Lier-van den Berghe †

Pap, schoonvader en opa van

Panningen:

* Helden, 8 oktober 1928 † Helden, 18 juli 2018
Pap, schoonvader, opa en overgrootvader van
Helden:
Well:
Maasbree:
Helden:

Jan en Els
Marian en Ed
Donnie en Koen
Emelien en René

Panningen:
Beringe:

Opa’s kleinkinderen
en achterkleinkinderen
Correspondentieadres:
Jan van Lier, Koetsiersweg 17, 5988 CN Helden

Correspondentieadres:

De uitvaart vindt in besloten kring plaats.

Het is een troost te weten
dat wij niet de enigen zijn die haar missen.
Dit zal ons ook tot steun zijn in de komende tijd.

Panningen, juli 2018

Theo, kinderen en kleinkinderen

Uitvaartverzorging
regio Peel en Maas
077-3874141
info@vanderlaan-uitvaart.nl

www.vanderlaan-uitvaart.nl

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

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

Poetshulp gezocht. Wij zoeken een
poetshulp die secuur en grondig poetst
voor 3 tot 4 uur per week. Moet goed
om kunnen gaan met honden.
Bij interesse 06 14 44 90 05.

Math en Nance
Lisa en Jean-Paul
Peter en Christel
Tim en Annick
Melanie
Luuk
Frank en Brenda
Marco
Stefanie
Jacqueline en Erwin
Jelle en Linda
Jort en Lieke
Jits

Gebruikte kantoormeubelen.
Kasten, stoelen, bureaus, stelling
enz. Obelisk Rozenobel 12 Beringe.
Vrij 9.00- 17.00 en za 9.00 - 16.00 uur
of na tel. afspraak 06 14 04 02 72.
Computerproblemen?
Uw pc veilig en als nieuw:
herinstallatie € 165,- all-in.
Karel Heines Baarlo. Verdere info &
tips: karelheines.nl. 06 50 96 29 15.
Gevraagd
hulp in de huishouding voor 3 uur p.w.
in Meijel. Tel. 077 369 05 43.
T.k. gevraagd landbouwmachines
o.a.: ploegen.frees.kopeg.spitmachine.
weibloter.kipper.mesttank.schudder.
hark.maaier.tractor.enz.alles
aanbieden Tel.: 06 19 07 69 59.
Medewerker gezocht
Optical Media Services in Baarlo zoekt
een flexibele medewerker (m/v)
die nauwkeurig werkt. Zowel ft als
pt mogelijk. Interesse? mail naar
wilmapeeters6@gmail.com

De Hypotheekshop
Makelaardij

Familie Maessen
Westeringlaan 18 A1
5993 CG Maasbree

Wij nodigen u uit voor de Eucharistieviering op zaterdag 28 juli
om 11:00 uur in de kerk van Heilige Aldegundis te Maasbree.
Aansluitend begeleiden wij pap naar de parochiebegraafplaats.
Liever geen bloemen. Een donatie voor het K.W.F. en het
Longfonds wordt door ons zeer op prijs gesteld.
Hiervoor staan bussen op de condoleancetafel.

Taxaties
Verzekeringen
ds 1979 •
S in
•
VENLO

•

Gerda Kusters - Maas

Yoga... iedereen is welkom!
Bij Bloeinest, Ruijsstraat. 65a Helden
(van Heijst). Reserveer eenvoudig
online op www.lekkerlaeve.nl
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x
e l a a r d i j • Ta

M

Onze oprechte dank voor
de hartverwarmende blijken van medeleven
die wij ontvingen na het overlijden van
mijn vrouw, onze mam en oma

Venlo, † 23 juli 2018

Net Maessen - Smits

Venlo:

echtgenoot van

Poetshulp gezocht
2,5-3 uur p. week. Tijd en dag in
overleg. Meijel. Tel: 06 52 15 34 53.

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

Familie Winkelmolen
Familie Janssen
Correspondentieadres:
Truus Sonnemans - Winkelmolen
Sint Vincentiusstraat 32, 5758 SE Neerkant

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.hallopeelenmaas.nl
klik rechts op de pagina op ‘zoekertjes’.
Via het formulier ‘zelf uw advertentie
hier plaatsen’, kunt u uw tekst opgeven en meteen de kosten voldoen.

ies

Verder van de wereld weg
elke dag een beetje
dichter naar de hemel toe
elke dag een treetje.

Dankbetuiging
Zonder Harrie, pap, opa is alles anders. Het doet ons goed
zoveel kaarten, bemoedigende woorden, belangstelling en
meeleven te hebben ontvangen na het overlijden en bij de
uitvaart van

at

familie

•••

08

Gratis verhuisdzoze en
voor al on
klanten!

Panningen • Venlo
(077) 382 77 88 • www.sannen.nl

Een speciaal woord van dank aan de medewerkers en doktoren van
de afdeling Interne Geneeskunde en Longafdeling VieCuri Venlo.

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.hallopeelenmaas.nl
klik rechts op de pagina op ‘zoekertjes’.
Via het formulier ‘zelf uw advertentie
hier plaatsen’, kunt u uw tekst opgeven en meteen de kosten voldoen.

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

Aardappelen.
Wij bezorgen onze eigen geteelde
nieuwe aardappelen (Frieslanders)
gratis bij u thuis. Min. 5 kg. Absoluut
de lekkerste. Tevens uien te koop.
Tel. 077 307 88 53.

Fien Bos
Uitvaartzorg

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

www.fienbosuitvaartzorg.nl

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

uitvaartverzorgingtwanschreurs.nl

Zorgzaam & betrokken

tel. 077-3078642
Panningen
www.janssenuitvaart.nl
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Bespreking poll week 28

Winkelstraten moeten mindervaliden-vriendelijker worden ingericht
De winkelstraten in Peel en Maas kunnen veel mindervalidenvriendelijker worden ingericht, vindt 71 procent van de stemmers op
onze poll van twee weken geleden. We vroegen inwoners of zij zich
konden herkennen in de signalen die VVD-raadslid Teun Heldens ontving,
namelijk dat de straten in Meijel slecht begaanbaar zijn voor mensen met
een rollator of rolstoel of voor personen die slecht of niet kunnen zien.
Voor hen zijn de fietsen, promotiematerialen en rekken met voorraad
op de stoep flinke obstakels. Op Facebook vindt 59 procent dat het veel

beter kan. Winkels geen materialen meer op de stoep te laten zetten en
bijvoorbeeld lantaarnpalen anders op straat te laten plaatsen, zodat de
stoepen toegankelijk blijven, zou een optie zijn. Daarnaast zou gemeente
Peel en Maas ervoor kunnen zorgen dat de stoepen ook echt obstakelvrij
blijven, door erop te controleren. Huup Peeters uit Helden behoort tot de
stemmers die geen last zeggen te hebben van obstakels. Hij noemt de poll
komkommertijd-nieuws. “Ik heb zelf een rollator en in geen enkel dorp in de
gemeente heb ik hier last van.”

Het landelijke hitteplan is overdreven
eens/oneens > www.hallopeelenmaas.nl

De hitte van de afgelopen weken en de hoge temperaturen van deze week
zijn het gesprek van de dag. Waar ze er in landen als Spanje, Portugal en Italië
wel aan gewend zijn, weten we in Nederland niet wat we met die hitte aanmoeten en worden we voorzichtiger. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu (RIVM) stelde daarom maandag 23 juli het Nationaal Hitteplan in.
Hierin wordt alle Nederlanders aangeraden voldoende te drinken, te zorgen
voor verkoeling en extra te letten op mensen in onze omgeving die hulp kunnen gebruiken of minder goed tegen de warmte kunnen, zoals ouderen.
Moeten we ons in Nederland in een officieel hitteplan laten vertellen hoe
we ons moeten gedragen op hete dagen? Dat je genoeg moet drinken, je koel

moet kleden en de airco aan moet zetten als je die hebt, is toch logisch?
We zijn in Nederland van het gezonde, boerenverstand. Dan moet dat met dit
weer toch ook lukken.
Aan de andere kant zijn er nog steeds mensen die hun hond in een auto
laten zitten op de zonovergoten parkeerplaats van de supermarkt. En in een
tijd waar iedereen drukker is met zijn of haar telefoon dan met de omgeving, is misschien een signaal dat op elkaar letten niet zo vanzelfsprekend is.
Misschien kunnen we door de hitte niet meer zelf nadenken en is zo’n hitteplan
wel hard nodig als herinnering.
Het landelijke hitteplan is overdreven. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 29) > Bedrijven horen maatregelen te nemen bij een hittegolf > eens 81% oneens 19%

Garagedeuren
Kunststof kozijnen
Zonweringen

Hadé Collection
VOOR SFEER IN HUIS

Wij geven advies bij u thuis
• gordijnen
• binnenzonwering
• vloerbedekking

www.hadecollection.nl

Molenstraat 18 | 5768 EC Meijel | T 077-4663920 | www.mathpeeters.nl

BIJZONDER THEATER OP
BIJZONDERE LOCATIES
VIJFDAAGSE THEATRALE
ONTDEKKINGSTOCHT DOOR
MIDDEN-LIMBURG

Bel vrijblijvend
voor een afspraak
Hanny Derks
Tel. 077 – 477 33 75
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TOCHT DOOR MIDDEN-LIMBURG!
Woensdag 8 augustus gaat het Limburg Festival weer van
start. Je kunt dan vijf dagen lang op een laagdrempelige
manier hoogstaand theater ontdekken. Theater vol muziek,
dans en verhalen. Maar niet alleen het theater is verrassend,
ook de locaties zijn bijzondere plekken.

Ga mee op ontdekkingstocht!
Trek je schoenen aan en wandel mee! Maak kennis met jong
talent tijdens Nestvlieders, ontdek hoe mooi opera kan zijn
tijdens Ommetje Opera of laat je meevoeren in de wereld van
dans bij de Danspromenade. Je kunt ook op de fiets het mooie
Midden-Limburgse landschap verkennen terwijl je onderweg
verrast wordt door theater voor het hele gezin. Ben je meer het
type dat veel wil zien maar weinig wil bewegen? Dat kan! Laat
je dan rondvaren op de Maasplassen tijdens de TOM Cruise.

Maar er is nog zo veel meer!
Wat te denken van de vele theatervoorstellingen op locatie en
de kindermiddag. Het is te veel om op te noemen! Begin de
ontdekkingstocht op onze nieuwe website en laat je verrassen!

WWW.LIMBURGFESTIVAL.NL
THEATER

TONEEL

MUZIEK

OPERA

MIME

Recordgekte
Afgelopen zomers hebben
we flink gemopperd met z’n
allen. Massaal pakten we het
vliegtuig naar de zon, want
vakanties verregenden.
De zomer kwam te laat of te
vroeg en als je dan weer aan
het werk moest, liet de zomer
zich van haar beste kant zien.
Hoe anders is het dit jaar.
Sterker: het regent records dit
jaar. Maar of we daar blij mee
moeten zijn?
Het is een zomer zoals we
hem lang niet meer gehad
hebben. Dit is precies zoals je je
de zomer voorstelt en dus was
het in het begin genieten.
Want zo lang zou dat vast niet
duren. Maar de zomer houdt
aan. Alles wat groeit en bloeit
snakt inmiddels naar een verfrissende regenbui. We proberen
dapper alles in leven te houden
door het zelf te bewateren.
Maar ook dat is niet altijd voldoende. Op de heetste uren van
de dag gaat alles in huis op slot
en blijven we binnen. ’s Avonds
komen we weer naar buiten,
genietend van de iets koelere
lucht. Want de nachten koelden
tot nu toe nog redelijk af, maar
ook dat gaat veranderen.
Want de zomer blijft, en hoe.
Gelukkig geen 40 graden, maar
die kans was ook klein.
De paniek was er niet minder
om. Maar met 35 graden wordt
het toch pittig en in de nachten
klimmen de temperaturen tot
20 graden. Het zullen woelige
nachten worden, met het
nodige slaaptekort.
Zorg goed voor jezelf de
komende tijd. Drink veel water,
blijf uit de felle zon en doe niet
meer dan nodig is. Want deze
zomer is een voorproefje op de
zomers van de toekomst. De zon
zal de hoofdrol op gaan eisen en
regen zal meer dan ooit
gewenst worden. Dit jaar wacht
ons waarschijnlijk een nieuw
droogterecord. Deze uitzonderlijk goede zomer zullen we ons
nog lang herinneren.
Karin

DANS
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verenigingen

Biodiversiteit
gepromoot met bord
Verschillende organisaties zijn in het kader van de projecten Bright Tree
en Goed Beezig al een tijd bezig met het inzaaien van akkerranden om
meer biodiversiteit te creëren in onder meer Peel en Maas. Om dat kracht
bij te zetten, hebben de betrokken organisaties, adviesbureau Cultus,
Plattelandscoöperatie en Vereniging Innovatief Platteland, een bord
geplaatst op één van de akkers waar de randen ingezaaid zijn.
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Realiseren voorzieningen mindervaliden

Opnieuw bijdrage
gemeenschapshuis Kessel-Eik
Stichting Gemeenschapshuis Kessel-Eik krijgt opnieuw een bijdrage voor het uitbreiden en
herinrichten van het gemeenschapshuis van Kessel-Eik. Dit keer krijgt de stichting 40.000 euro van
goede-doelenorganisatie VSBfonds.
Nadat de stichting zelf een
aanvraag heeft gedaan voor een
donatie van het VSBfonds, is er op
verzoek van het fonds een rapport
uitgebracht. Daarin is gekeken naar
aandachtspunten bij de verbouwing,
zodat onder andere ook mindervaliden straks toegang hebben tot het

vernieuwde gemeenschapshuis in
Kessel Eik. Hiervoor worden enkele
maatregelen genomen, zoals het
maken van een hellingbaan bij de
ingang en het realiseren van een
invalidenparkeerplaats.
Het VSBfonds ondersteunt diverse
initiatieven in de samenleving.

Dit doet ze in de vorm van donaties,
praktische kennis en netwerken.
Het fonds wil bijdragen aan de
zelfredzaamheid en samenredzaamheid in Nederland door
sociale en culturele projecten te
steunen en door studiebeurzen te
verstrekken.

Voorrondes in augustus
Op de akker aan de de
Zandbergweg in Helden is de biodiversiteit al goed te merken, vertelt Ron
Janssen van de Plattelandscoöperatie.
“Bij het plaatsen, krioelde het van de
vlinders en insecten om ons heen.” Het
project met de akkerranden is volgens
Ron een eerste aanzet naar meer
plaagdierbestrijding door middel van
natuurlijke vijanden creëren in plaats
van het spuiten van bestrijdingsmiddelen. Naast het aantrekken van natuurlijke vijanden van plaagdieren die de
akkers bedreigen, zorgen de bloem-

rijke akkers volgens de organisaties
ook voor meer insecten die helpen bij
de bestuiving van planten en bloemen.
“Dat is echt Functionele AgroDiversiteit
pur sang”, aldus de organisaties. Die
tekst staat ook op de verschillende
borden die geplaatst worden bij de
akkers die als proef gediend hebben
voor de bloemrijke akkerranden.
“Agrariërs en burgers begrijpen zo wat
de meerwaarde is van de bloemrijke
randen en dit zal zeker de komende
jaren verder in de teelten toegepast
gaan worden.”

vintage • industrieel • brocante

Peel en Maas verbroederingstoernooi beugelen
Beugelclub De Flatsers uit Baarlo mag dit jaar het Peel en Maas verbroederingstoernooi organiseren.
Het beugeltoernooi vindt elk jaar plaats bij een beugelclub in Peel en Maas. De voorrondes zijn op maandag
27 en dinsdag 28 augustus.
Het is de negende keer dat in
gemeente Peel en Maas een
verbroederingstoernooi wordt
georganiseerd. Vorig jaar deden
44 deelnemers mee van de
beugelclubs uit Maasbree, Helden,
Baarlo, Kessel en Meijel.

De voorrondes worden gespeeld op
maandag 27 en dinsdag 28 augustus.
De finale vindt plaats op zaterdag 1
september. Alle beugelverenigingen
hebben een uitnodiging voor het
toernooi ontvangen. Wie graag een
gooi wil doen naar de prijs, kan zich

bij zijn of haar eigen club opgeven, of
dit direct bij de organiserende
vereniging De Flatsers doen. Ook is het
mogelijk de wedstrijden als
toeschouwer te bekijken. Kijk voor
meer informatie over het toernooi op
www.bcdeflatsers.nl

2
2.500lomop
kring

Kringloopspullen ophalen of ontruimen?

Bel 0475 440568

voor een afspraak

J.F. Kennedylaan 260 - Panningen - allerhande-panningen.nl

Houthandel & Timmerbedrijf
Houthandel
& Timmerbedrijf
Rene van Ophoven
v.o.f.
Rene van Ophoven v.o.f.
Meijelseweg 3 • 5985 NH Beringe
06 223 712 88 • renevanophoven@gmail.com

Meijelseweg 3 • 5985 NH Beringe
phoven@gmail.com
ge • 06 22 37 12 88 • renevano
Meijelseweg 3 • Berin06
223 712 88 • renevanophoven@gmail.com

OOK VOOR UW TUINHOUT
GEHELE BOUWVAK GEOPEND

Nieuwe busjes Vrijwilligersvervoer Kessel en Kessel-Eik
Drie nieuwe busjes voor het Vrijwilligersvervoer Kessel en Kessel-Eik zijn dinsdag 17 juli officieel
in gebruik genomen door wethouder Rob Wanten en oprichter van het vervoer, Cees van der Knaap.
Die werd diezelfde middag koninklijk onderscheiden voor zijn maatschappelijke verdiensten.
Het Vrijwilligersvervoer is in 2005 opgericht en krijgt subsidie van provincie Limburg, gemeente
Peel en Maas en bijdragen van diverse sponsors. Inmiddels zijn tientallen chauffeurs erbij aangesloten, die inwoners van Kessel en Kessel-Eik naar hun gewenste bestemming brengen. De nieuwe
busjes werden door pastoor Louis Verhaegh ingezegend. (Foto: Ger Bos)
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Zijn uw gegevens in de
gemeentegids nog actueel?
Uitgever Akse Media is gestart met het actualiseren van de redactionele adressen voor
de gemeentegids 2019 van Peel en Maas. Overigens worden de wijzigingen ook meteen
opgenomen en/of aangepast in de digitale gemeentegids 2018!
• Adressen uit de gids 2018 die voorzien zijn van een e-mailadres, krijgen van Akse Media
een e-mail ter controle van de gegevens met een unieke persoonlijke code, zodat u zelf de
gegevens kan controleren en vervolgens aanpassen.
• De overige vermeldingen 2018 worden tijdens de actualisatieperiode telefonisch door Akse
Media benaderd.
Staat u nog niet in de
gemeentegids?
U moet uw organisatie of vereniging
zelf aanmelden voor eventuele
plaatsing in het adressengedeelte.
Hoe moet ik mutaties of
aanmeldingen doorgeven?
U kunt ook zelf op de volgende
manieren reageren:
• per e-mail: redactie@aksemedia.nl
(o.v.v. Gemeentegids Peel en Maas);
• telefonisch: 0223-67 30 10
(redactie Akse Media);
• schriftelijk: Akse Media
(t.a.v. Gemeentegids Peel en Maas)
Postbus 6033, 1780 KA Den Helder
of stuur de bon in die achterin de
gemeentegids 2018 staat.
Tot wanneer kan ik
wijzigingen doorgeven?
Voor de digitale gemeentegids kunt u
altijd wijzigingen doorgeven. Voor de
gemeentegids die huis-aan-huis begin
januari wordt verspreid, kunt u wijzigingen en/of aanmeldingen voor het adressengedeelte aan
de redactie doorgegeven tot uiterlijk 7 september 2018.

Spookfacturen gemeentegids
Waarschuwing: Op dit moment zijn er weer zogenaamde spookfacturen in omloop.
Voor de gemeentegids werken wij alleen met Akse Media bv. Ontvangt u facturen of offertes
voor advertenties voor de gemeentegids Peel en Maas van andere ondernemingen betaal deze
dan niet.
Neem bij twijfel over een factuur of offerte contact op met Akse Media:
telefoon 0223-66 88 77 of info@aksemedia.nl.

Juli en augustus 2018

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

WhatsApp

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

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

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

info@peelenmaas.nl
06 - 12 36 09 04

www.peelenmaas.nl

Auto Hunnekens Meijel, sinds 1981

‘U een storing
Wij een oplossing!’

Met uw auto op vakantie?
Laat ons de vakantiecheck uitvoeren.

t!

Kerkstraat 20A Meijel - T 077 - 466 1852 - www.autohunnekens.nl

Ook al heeft u ‘m elders gekoch

DRIES

12

jongeren

26
07

15 VRAGEN

aan
Jim Hendrix

Rijbewijs
Ik ben sinds ongeveer een
half jaar bezig met rijlessen
nemen en mijn examen komt
al aardig dicht in de buurt.

Naam
Leeftijd
Woonplaats

Jim Hendrix
17 jaar
Helden

Heb je een bijbaantje?
Ja, ik werk sinds maart 2017 bij
Toverland in de horeca. Ik had het daar
al snel naar mijn zin, omdat ik daar
meteen al aardig wat verantwoordelijkheden kreeg. Ook werk ik bij
supermarkt Plus Gommans in Helden.
Ik vind beide plaatsen leuk om te werken.
Doe je aan een sport?
Al sinds ik 6 jaar ben, voetbal ik bij
voetbalvereniging Helden. Dat vind ik
superleuk om te doen. Komend seizoen zit ik in het laatste jaar van de
jeugd. Op de dagen dat ik niet hoef te
voetballen, fitness ik.
Wat staat er op jouw bucketlist?
Bungeejumpen, parachutespringen,
met dolfijnen zwemmen en de wereld
rondreizen. Er zijn zo veel dingen die
je gewoon eens gedaan moet hebben,
dat die bucketlist aardig lang is.

Wie zijn jouw helden?
Ik heb niet echt een held of idool.
Maar als ik dan toch moest kiezen is
Cristiano Ronaldo wel echt mijn held,
omdat hij de beste voetballer ter
wereld is en hij onvoorstelbare dingen
laat zien op het veld.
Waar kun je uren mee bezig zijn
zonder dat je je gaat vervelen?
Met vrienden chillen, met een
muziekje erbij en wat te drinken kan
ik me uren vermaken. Heerlijk vind ik
dat.
Heb je een motto?
‘Life is what you make of it’ is
toch wel mijn motto. Het betekent
‘het leven is wat je ervan maakt’.
Ik geloof dat je veel dingen in eigen
hand hebt.
Wat zou je doen als je een dag
onzichtbaar was?
Dan zou ik een dag naar Afrika gaan
en kijken hoe de mensen het daar
hebben. Ik denk dat je je dan pas zou
beseffen hoe goed we het hier in
Nederland hebben.

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

Wat is het beste cadeau dat je ooit
hebt gekregen?
Dat was vorig jaar toen ik met mijn
vader naar de voetbalwedstrijd FC
Schalke 04 tegen Ajax ging. Echt een
topwedstrijd, waarna Ajax na de verlenging ook nog won. Een avond om
nooit meer te vergeten.
Wat is je favoriete tijd van het jaar?
Ik vind de zomer het leukste, omdat je
dan lekker buiten kunt zijn. Met warm
weer kun je zwemmen, een ijsje gaan
eten of met vrienden op een terras
gaan zitten. De feestdagen in december en carnaval zijn ook leuk, maar als
ik zou moeten kiezen, zou ik toch voor
de zomer gaan.
Ben je bijgelovig?
Nee, ik ga helemaal uit van mijn eigen
capaciteiten en intuïties. Bovendien
moet je altijd uit gaan van je eigen
kunnen.
Wat is de leukste vakantie die je
ooit had?
Als ik moet kiezen, dan ga ik denk ik
voor mijn vakantie naar Zeeland twee
jaar geleden. We waren vooral gezellig
met de familie aan het genieten van
het weer en de omgeving. Komende
zomer ga ik voor het eerst met vrienden naar Blanes in Spanje en ik ben
benieuwd hoe dat uitpakt. Ik heb er
veel zin in, want je krijgt dan toch
meer vrijheid dan wanneer je met je
familie op vakantie gaat.

Waar zie je jezelf over 20 jaar?
Dan zie ik mezelf met een leuke vrouw
en kinderen samenwonen in een groot
huis. Ook hoop ik een succesvolle baan
te hebben, waar ik mijn gezin mee
kan onderhouden. Sportief gezien
hoop ik dan in het eerste herenteam
van VV Helden te spelen en me nog
net zo fit te voelen als nu.
Waar zou je voor wensen als je maar
één wens had, maar je wist dat die
zou uitkomen?
Daar hoef ik niet lang over na te denken. Dan zou ik wensen dat iedereen
in mijn directe omgeving een gezond
en gelukkig leven mag leiden.
Waarom zou je de wereld wel/niet
rond willen reizen?
Ik zou het wel willen. Het is gewoon
iets dat je gedaan moet hebben in
het leven, Het lijkt me zeker leuk om
andere culturen te ontdekken en om
te zien hoe het leven op andere plekken gaat. Australië lijkt me bijvoorbeeld een erg interessant land.
Hoe ziet de perfecte dag er voor jou
uit?
s’ Ochtends rond 10.00 uur opstaan
met aansluitend een lekker ontbijtje.
Vervolgens ’s middags een wedstrijdje voetballen met mijn eigen
team, Helden A1. De perfecte dag zou
ik s’ avonds afsluiten door lekker met
mijn vrienden ergens te gaan zitten
met een drankje erbij.

De meeste jongeren beginnen rond de 16 of 17 met het
nemen van theorielessen en
nemen vervolgens, of soms
tegelijk, praktijklessen.
Bij iedere leerling is het aantal
lessen dat ze nemen anders.
Zo heb ik er 38, maar zijn er ook
mensen die met heel weinig
uren al slagen, of soms ook
meer natuurlijk. Ik heb afgelopen winter de theoriecursus
gedaan in Baarlo. Gelukkig heb
ik het in één keer gehaald en
ben ik nu dus bezig met de
praktijk.
Voor mijn eerste rijles was ik
best nerveus, maar nu is dat al
een stuk minder geworden.
Vergeleken met vroeger is het
proces van je rijbewijs halen
veel veranderd. Laatst had ik het
hier met mijn opa over. Hij vertelde me dat hij bijna geen
lessen had gedaan en het rijbewijs halen vergeleken met nu
best goedkoop was.
Tegenwoordig duurt het halen
van het rijbewijs in totaal ongeveer een half jaar tot een jaar,
soms misschien wel langer.
Natuurlijk is dit niet zo fijn, maar
het zorgt er wel voor dat jongeren beter en veiliger rijden en
daardoor dus minder ongelukken veroorzaken.
Ook al is het onderwijs op
gebied van rijden verbeterd,
toch is het aantal verkeersongelukken in 2016 ten opzichte
van 2014 gestegen volgens het
CBS en Rijkswaterstaat.
De reden hiervoor is dat autobestuurders steeds vaker hun
smartphone gebruiken tijdens
het rijden, wat natuurlijk
gevaarlijk is en dus zorgt voor
ongelukken. Gelukkig is bij mij
tot nu toe alles veilig verlopen
en hoop ik mijn rijbewijs dit jaar
te halen. Mocht jij binnenkort
beginnen met theorie of praktijklessen, dan wens ik je veel
succes!
Lique
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Adver torial

Heidi Holierhoek uit Venray

‘Met MS valt best goed te leven’
In 2011 werd bij Heidi Holierhoek (40) Multiple Sclerose (MS) vastgesteld. Dat had ze
niet echt zien aankomen. Inmiddels zijn we zeven jaar verder en is Heidi’s situatie, dankzij
medicatie en maatwerkbegeleiding vanuit VieCuri Venray behoorlijk stabiel.

Heidi weet nog exact hoe het destijds
begon: dagenlang een linker slapend been,
daarna een dof gevoel in haar linkerarm en het
linkerdeel van haar gezicht. De huisarts stuurde
haar meteen door naar VieCuri waar een MRIscan 1,5 week later aantoonde dat het om MS
ging. Heidi: ‘Je wereld stort in op dat moment.
Alles glipt uit je handen, ik zag meteen een
rolstoel voor me en had even geen perspectief. Van begin af aan ben ik onder behandeling bij dokter Pop, een geweldige arts en een

fijn mens. Hij staat altijd voor je klaar. Fijn voor
hem dat hij volgend jaar met pensioen gaat.
Ik zal hem erg missen, hoe goed zijn andere
collega’s ook zijn.’
Patiëntvriendelijk medicijn
Hoe gaat het nu? Heidi: ‘Behoorlijk goed
eigenlijk. Zoals alle MS-patiënten heb ik enkele
blijvende klachten: tintelingen, vooral aan de
linkerkant van mijn lichaam, mijn korte termijngeheugen is niet zo goed, ik ben snel moe en

Alex Sanders, leidinggevende Paramedische diensten en
Sportgeneeskunde VieCuri (Venray en Venlo)

Bij Multiple Sclerose (MS) ontstaan ontstekingen in het zenuwstelsel.
Het beschermlaagje rond je zenuwvezels,
myeline, wordt daarbij beschadigd door
aanvallen (schubs, spreek uit: sjoebs) van
je eigen afweersysteem. MS is om die
reden een auto-immuunziekte. Door de
ontstekingen kunnen je hersenen prikkels
en signalen minder goed verzenden naar
bijvoorbeeld je armen en benen. Je wordt
zo minder mobiel.
Er zijn vier hoofdvormen van MS
waarvan Relapsing-remitting MS de
meest voorkomende is: circa 85% van de
MS-patiënten heeft deze variant. Je klachten verlopen hierbij in een golfbeweging:
periodes van aanvallen (relapsing) wisselen af met die van herstel (remitting).
Tysabri werkt goed als ontstekingsremmer, waardoor het lichaam minder
vatbaar wordt voor aanvallen. Bij langdurig gebruik is er een kleine kans op het
ontstaan van PML, een ernstige herseninfectie. Patiënten, ook mevrouw Holierhoek,
worden hier regelmatig op getest.

Alex: ‘Het is gewoon erg leuk en motiverend om een ziekenhuis vanuit diverse invalshoeken te mogen bekijken. Het houdt je fris en
betrokken en je kunt, mede door jouw inzet,
dingen voor elkaar krijgen zoals destijds het
terugbrengen van het aantal verpleegdagen na
een heupvervanging en het slimmer plannen
en afstemmen van onderzoeksmomenten zodat
patiënten in twee sessies klaar zijn in plaats
van zes. Iedereen wordt daar beter van: de patient, zijn naasten en het ziekenhuis.’
Zijn huidige functie is heel breed: onder
de paramedische diensten vallen disciplines

als fysiotherapie en diëtetiek. Bij sportgeneeskunde is er veel aandacht voor snelle diagnoses van (top)sporters. Alex is zelf ook sportief
aangelegd: zijn roots liggen in de acrobatische rock ’n roll, waarin hij jarenlang gekke
capriolen uithaalde. Tegenwoordig is hij nauw
betrokken bij de organisatie van de Venrayse
Singelloop, dit jaar op 7 oktober. Alex: ‘Vanuit
Sportgeneeskunde vinden we het belangrijk
verenigingen in de regio actief te ondersteunen
door voorlichting en stimulering van op gezond
bewegen gerichte activiteiten. De Singelloop is
daar een mooi voorbeeld van.’

Een ouderwetse
mensendokter
en hij gaat
binnenkort met
pensioen
Bijna dertig jaar is Paul Pop inmiddels
werkzaam voor VieCuri. Als neuroloog en
specialist MS/hoofdpijn, migraine heeft hij,
samen met twee collega’s, de zorg over
zo’n 300 MS-patiënten in de regio Venray.
In maart 2019 gaat hij met pensioen.
Het afscheid nemen is al een beetje
begonnen, dat kan niet anders met
patiënten die je soms maar ééns per half
jaar ziet.

stressgevoelig. Ik heb sinds 2011 enkele aanvallen gehad, gevolgd door herstelperiodes.
Deze MS-variant heet RRMS (Relapsing-remitting
MS, zie kader). Sinds vier jaar krijg ik het medicijn Tysabri en daar heb ik veel baat bij. Het is
heel patiëntvriendelijk: eens in de vier weken
ga ik naar de MS-poli en krijg daar een infuus
met wat ik een shotje noem. De dag daarna voel
ik mijn lichaam al aansterken. Ik kom daarom
graag bij VieCuri in Venray. De verpleging is
vriendelijk en behulpzaam, de artsen zijn top,
ze kennen me er goed. En ik zie daar Sonja, mijn
infuusmaatje en vraagbaak! Zij heeft vijfentwintig jaar MS en alles al meegemaakt.’
Heidi leeft verder een vrij normaal leven:
ze is moeder van twee kinderen van 9 en 12
jaar oud, woont in een fijne buurt in Venray en
werkt achttien uur in de week in een bakkerij.
Daarnaast is ze actief voor het Oranjecomité en
de stichting Make a Wish. Heidi: ‘Prachtig werk,
dat veel voldoening geeft.’

‘Regelmatig van functie wisselen
houdt je fris en scherp’
Alex Sanders, opgeleid als verpleegkundige, kent VieCuri van binnen en van buiten.
Hij begon in 1990 als teamleider Hartbewaking/Intensieve zorg en was daarna leidinggevende op onder andere Verpleegafdelingen, de Revalidatie en binnen het Facilitair bedrijf.
In zijn huidige functie geeft hij leiding aan de Paramedische diensten en Sportgeneeskunde
van VieCuri in Venray en Venlo.

Paul Pop, neuroloog en
MS-specialist bij VieCuri
Venray

Pop omschrijft zichzelf als een ouderwetse mensendokter: ‘Patiënten komen bij
mij met heel specifieke klachten. Als arts zoek
je altijd naar de beste behandeling. Maar voor
mij is het sociale aspect ook heel belangrijk: wat doet iemand in het dagelijks leven
en hoe gaat het met hem of haar. Je bouwt
zo niet alleen een band op met je patiënt,
maar je kunt ook betere begeleiding bieden.
Bij mevrouw Holierhoek die zeven jaar geleden vrij plotseling hoorde dat zij MS had, was
dit niet anders.’
Pop benadrukt dat het voor MS-patiënten
heel belangrijk is om vanuit een brede setting
te worden behandeld: ‘De ontwikkelingen
binnen MS gaan heel hard. Elk jaar komen er
medicijnen bij en worden er nieuwe therapieën ontwikkeld. Je moet echt met een
team van artsen zijn om hier het maximale
uit te halen. Bij VieCuri doen we dat goed,
ook door de nauwe samenwerking met het
MS-Centrum in Sittard, waar veel kennis en
ervaring zit.’
Tekst: Frank Heijster
Foto’s: Hans van der Beele

Merseloseweg 130, 5801 CE Venray
Tegelseweg 210, 5912 BL Venlo
www.viecuri.nl
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Tijdens de zomervakantie nodigt HALLO Peel en Maas zes gasthoofdredacteuren uit. Zij geven om beurten de input
voor deze twee pagina’s. Deze keer: Judith van Weel.

ID GASTHOOFDREDACTEUR
NAAM

Judith van Weel
GEBOORTEDATUM

11-07-1976
WOONPLAATS

Panningen
C.V.

NLD

TAALjuweel, docent,
onderwijsinnovator,
pilates- en fitnessinstructeur

<<<Judith<<<<<<<<van Weel<<<<<<<11-07-1976<<<<<<<<Panningen<<<

Judith is geboren in het NoordHollandse Spanbroek, bij Hoorn.
Voor haar studie Nederlandse Taal- en
Letterkunde verhuisde ze naar
Nijmegen. De liefde vond ze uiteindelijk
in Panningen. Daar woont ze met haar
man Lars, hun kinderen Siem (bijna
11 jaar) en Femke (9) en boxer Oscar.
Sinds een aantal jaar heeft ze haar eigen
tekstbedrijf: TAALjuweel.
Ook organiseert Judith schrijfcafés en
geeft ze als bevoegd zelfstandig docent
bijles en huiswerktrainingen. Judith zet
zich daarnaast in voor buurtcollege
Agora Maas en Peel, is gek op klassiek
ballet, geeft pilates- en fitnessles bij
ladies-only sportclub Fit2B in Panningen
en is lid van de adviescommissie
Cultuurprijs Peel en Maas.

GEPLUKT Marcel Engels

Zondagmiddag half twee. Een vader loopt met zijn dochtertje naar de
voordeur van zijn huis. Mag ik een paar minuutjes van uw tijd? Deze week
in ‘Geplukt’ Mark van de Pas uit Melderslo.

Marcel met Jeroen Gommans, één van de vaste deelnemers bij Gewoon Buitengewoon
Op een gewone werkdag timmert Marcel Engels (52) uit Panningen, samen met cliënten bij zijn eigen, kleinschalige dagbesteding, letterlijk aan de weg. Marcel speelt daarnaast sinds 2006 bij feestband Khick, waarmee hij 35 keer per jaar optreedt. De geboren Heldenaar wordt
deze week geplukt op verzoek van gasthoofdredacteur Judith van Weel, een buurtgenoot die zijn werk bewondert.
Marcel werd in 1966 geboren in Helden en
is de middelste van drie kinderen. “Mam was
huisvrouw en pap was timmerman”, vertelt hij.
“Mijn oudste broer is 54 en woont in Panningen.
Mijn jongere broer woont in Groeningen
bij Boxmeer en is acht jaar jonger dan ik.”
Marcels vader overleed drie jaar geleden.
‘Mam Engels’ is 81 jaar en woont nog steeds in
het ouderlijk huis op de Sint Lambertusstraat.
Nu woont Marcel met zijn vriendin Tiny Jacobs,
dochter Jopie (11) en zoon Siem (7) in een oude
langgevelboerderij in Panningen. Daar ligt ook
Marcels bedrijf Gewoon Buitengewoon, een
kleinschalig zorgbedrijf met dagbesteding of een
werk-leertraject voor mensen met een verstandelijke beperking of psychiatrische problematiek.
Naast zijn bedrijf werkt Marcel nog twee
ochtenden bij zorgorganisatie Daelzicht als
begeleider intensief. “Op mijn zeventiende ben
ik vakantiewerk in Gennep gaan doen”, vertelt
Marcel. “Ik wilde een schooljaar overbruggen

omdat ik niet precies wist wat ik wilde leren.
In Gennep deed ik vakantiewerk bij een zorginstelling, waardoor ik ontdekte dat ik de zorg in
wilde. Daar ben ik uiteindelijk de opleiding tot
verpleegkundige gaan doen.” Dat werk deed
hij dertig jaar lang, tot hij in 2014 voor zichzelf
begon. Toen combineerde hij zijn werk in de zorg
met zijn grootste hobby: houtbewerking. “Ik ben
het type ‘werkschoenen aan en gaan’, dus dit
paste perfect.”
Zo ontstond Gewoon Buitengewoon. “Ik houd
er zelf van om te knommelen en knutselen met
hout en mooie dingen te maken. Ik wilde die
passie delen en toch iets voor anderen kunnen betekenen.” De deelnemers die bij Marcel
komen, hebben vaak een verstandelijke beperking of een vorm van autisme. “Maar er zijn
ook jongens bij die met drugsproblematiek te
maken hebben. Voor sommigen is het een vorm
van dagbesteding, terwijl het voor anderen een
werk-leerplek is om zich voor te bereiden op een

toekomstige baan. Ze kunnen hier hun energie
kwijt, contacten opdoen en leren omgaan met
een klant, zelfstandig te werken, zelf na te denken en oplossingen te verzinnen.”
De deelnemers en vrijwilligers onderhouden
bospercelen en ontwerpen en maken diverse
producten van hout, waaronder schuttingen en
poorten, meubilair, buitenverblijven, buitenkeukens en diverse soorten brandhout onder
de naam ‘Hou(d)t van ons’. Ook het houthakkershuisje naast Marcels huis waar tussen de
middag een boterham wordt gegeten, hebben
de deelnemers zelf gebouwd. Het mooiste aan
zijn werk, vindt Marcel het zien opbloeien van
de deelnemers. “Iedereen pept elkaar op als
het even tegenzit en er iets niet meteen lukt.
De jongens hebben enorm veel aan elkaar en
het is geweldig om te zien hoe hecht die vriendschap onderling kan zijn. Het is heerlijk om met
die jongens elke dag bezig te mogen zijn.”
Naast zijn werk is Marcel ook nog druk

HALLO
Column
Cultureel
genieten
Wat een geweldige zomer is dit
al! Het weer is prachtig en ik genoot
al volop van een paar geweldige
uitstapjes. Met het hele gezin naar
Parijs, de kermis in Panningen.
Eerder dit jaar genoten we met de
kinderen al van een zonovergoten
EGOpop en onlangs kwamen daar de
zomersessies in het Wilhelminapark
bij.
Ja, ik ben een liefhebber van cultuur
en evenementen. Toen ik nog in
Nijmegen woonde, bezocht ik ze ook
vaak. Als timide, jonge studente was ik
uit het Noord-Hollandse naar ‘de grote
stad’ gekomen en daar (her)ontdekte ik
mijn talenten voor dans en toneel en
voor schrijven. En met zomers boordevol
theater, kunst en muziek, de Vierdaagse
en mijn werk als entertainer op campings was mijn studententijd een
toptijd. Dus toen ik voor de liefde naar
Panningen wilde komen, was ik wel
een beetje huiverig voor de overgang.
Zou ik in dat Limburgse dorp wel voldoende bruisend leven tegemoet zien?
Ik geef toe: het was wennen.
Maar mijn huiver bleek ongegrond.
Want op het gebied van cultuur zit je in
Peel en Maas juist helemaal goed.
De gemeente barst van het talent, niet
alleen uitvoerend, maar ook organiserend. Als lid van de adviescommissie
Cultuurprijs Peel en Maas ontdekte ik
dat ook. Van oudgedienden die al jaren
hun steentje bijdragen aan het culturele
leven, tot jonge, nieuwe initiatieven die
hopelijk nog jaren mee kunnen.
Wat een cultuurpracht.
Mij zul je deze zomer zeker nog op
een evenement tegenkomen. En u,
waar tref ik u? Geniet van de zomer!
Judith

met muziek. Al twaalf jaar staat hij als bassist
met feestband Khick op het podium. Inmiddels
35 keer per jaar. “Roy Smets, die ook bij Khick
speelt, vroeg me een avond of ik niet bij zijn
band wilde komen”, vertelt Marcel. “Ik was niet
meteen enthousiast, maar moet uiteindelijk toch
ergens hebben toegezegd, want de dag erna lag
er een aantal mp3-tjes in mijn brievenbus met
liedjes die ik moest oefenen.” Marcel besloot
ervoor te gaan en oefende zich suf. “Het was
heel andere muziek dan de grungemuziek die
we speelden met Chillfactor, een band waar ik
jaren geleden met Roy in zat. Nu spelen we echt
allerlei muziek die mensen kennen. Vanaf het
allereerste optreden met Khick was het leuk.
Het is altijd één groot feest als we op het podium
staan.”
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Vakantietip

Noord-Portugal
Een favoriete vakantiestek? Dat is niet moeilijk voor gasthoofdredacteur
Judith van Weel. “Want al zijn wij doorgaans geen ‘terugkeerders’, deze plek
was voor ons zó bijzonder, dat we er twee jaar achtereen zijn geweest:
Noord-Portugal. En in het bijzonder Quinta do Cascalhal.”
Het noorden van Portugal is erg vruchtbaar,
groen, niet te warm en met prachtige natuurgebieden, vertelt Judith. “De rivier de Douro
stroomt door dit gebied, je vindt er bergen en
bossen, met veel mogelijkheden voor fiets- en
wandeltochten en avontuurlijke activiteiten.
Maar ook prachtige steden met veel cultuur en,
niet onbelangrijk, heerlijk eten én de typische
groene Douro-wijn.”
Judith verbleef met haar gezin op de
Quinta, Portugees voor wijngoed, van Aitze
en Gonne Bouma. “Een nuchter, gezellig en
bijzonder gastvrij echtpaar uit Nederland, dat
van deze oude wijnquinta een knusse, luxe
vakantieplek maakte. Met heerlijke safaritenten
met privézwembad. Wat hebben wij gezellige
avonden gehad. In het noorden van Portugal
vind je meer van deze voormalig wijnquinta’s,
die veelal door Nederlanders zijn omgetoverd tot
geweldig luxe vakantieoorden en yoga-retreats.”
In de Douro-streek liggen de plaatsen
Braga, Guimaeraes en Porto en je bent vlak
bij de Spaanse grens, met de stad Tui. Judith:
“Steden en bezienswaardigheden die je zeker
moet bezoeken als je daar bent. Maar voor ons
waren de letterlijke hoogtepunten de spor-

tieve activiteiten die we
daar hebben ondernomen.
Watertrekking of canyoning, een wolventour met
jeep en een picknick, een
natuurwandeling met
een gids, klimparcoursen,
mountainbiken, rodelen en paardrijden in de
bergen. En ‘last but not
least’: de Fantasticable.
Met 120 kilometer per
uur ‘head-first’ een
zipline-afdaling van anderhalve kilometer over
een vallei. Onvergetelijk! En rete-spannend om
naast je eigen dochter aan die kabel te hangen.
Man en zoon ‘vlogen’ ook samen.”
Ze weten nog niet wanneer, maar dat Judith
en haar gezin nog eens terug gaan, staat vast.
“Er valt nog veel te ontdekken in de omgeving en voor sportieve avonturiers als wij, is
een herhaling van een aantal activiteiten geen
straf. Deze zomer gaan wij iets heel anders
doen en ook dat zou zomaar een favoriet kunnen worden. Maar tot vandaag staat NoordPortugal voor ons met stip op nummer 1.”

Agora Maas en Peel

Onderwijs in Peel en Maas innoveert
Onlangs was in het nieuws dat landelijk ruim 50 procent van de vacatures in het onderwijs voor komend schooljaar nog niet is ingevuld. In deze
zomervakantie zijn veel scholen dus nog dringend op zoek naar nieuwe leerkrachten om de kinderen na de zomer weer kundig op te vangen. In veel
gevallen zal dit niet lukken. Gasthoofdredacteur Judith van Weel dook dieper in dit onderwerp en schreef voor HALLO Peel en Maas dit artikel.

In onderwijsland is het al jaren onrustig.
Het lerarentekort blijft maar oplopen, klassen
worden voller, de werkdruk hoger. En hoeveel
geld er elke keer weer wordt vrijgemaakt,
iedereen blijft ontevreden. Leraren, ouders,
kinderen.
In Peel en Maas gaan echter steeds meer
basisscholen in al die hectiek op zoek naar
manieren om hun onderwijsaanbod te vernieu-

wen. Van integrale kindcentra in samenwerking
met kinderopvang, tot volledige kind-autonome
leerroutes in open klasstructuren. Ouders en
kinderen hebben ruime keuze. Maar ook de
middelbare school in onze gemeente blijft zich
ontwikkelen, met een Technasium, Big Picture
Learning en binnenkort de Sport+-klas.
Toch hebben veel kinderen, juist door al die
vernieuwingen in het basisonderwijs, behoefte

aan heel ander voortgezet onderwijs. Met meer
autonomie, zelfverantwoordelijkheid en een
open structuur. U heeft misschien al eens
gehoord van Agora in Roermond. De Egchelse
Odilia Rens besloot vorig jaar dat het tijd werd
om zo’n innovatief aanbod ook in Peel en Maas
te onderzoeken. Odilia: “Ik vind het belangrijk
dat onderwijs nabij wordt aangeboden. Daarom
startte ik de initiatiefgroep Agora Maas en Peel.

We onderzoeken mogelijkheden en willen
ouders ondersteunen bij hun zoektocht naar
openbaar voortgezet onderwijs. We hebben ons
aangesloten bij de Agora-vereniging, om kennis
en ervaringen te kunnen delen.”
Iedereen weet inmiddels dat geen enkel
kind zich op dezelfde manier ontwikkelt.
Toch doet ons onderwijsstelsel al ruim 100 jaar
nagenoeg hetzelfde. Twee of drie semesters in
een jaar, toetsweken en een centraal examen
op grofweg drie uitstroomniveaus. Kennis staat
in boeken of op websites, de docent dicteert,
toetst en beoordeelt. En iedereen heeft tegelijk
vakantie.
Aan dit systeem wordt door de basisscholen
nu voorzichtig gemorreld. En voor veel kinderen
heeft dat succes. En dan bedoel ik niet per se
in resultaten, want dat zijn maar momentopnamen. Nee, met name in leerplezier en schoolmotivatie worden grote sprongen gemaakt.
Maar tegelijk wordt de overstap naar een meer
gemiddelde middelbare school hierdoor nóg
groter dan ie al was. Zonde, en het hoeft niet.
Innovaties in het onderwijs, het oude durven
loslaten, ik word er enthousiast van. Daarom
stapte ik vorig jaar in de initiatiefgroep.
Wordt het aanbod een kopie van Agora
Roermond? Misschien. Belangrijker is dat het
inspeelt op de behoeften van de leerlingen.
Wat hebben zij nodig? Wat is hun motivatie
en hun wens? Daarnaast is het belangrijk dat
ouders en kind nabije keuze hebben voor openbaar voortgezet onderwijs.
Voor mij persoonlijk is er ook een gevoel van
trots. Trots, dat in deze gemeente zo’n burgerinitiatief serieus wordt genomen. De gemeente
bekijkt met ons de mogelijkheden. Het onderwijs in Peel en Maas innoveert. Met een keuzemogelijkheid voor iedereen. En dat is goed
nieuws over onderwijs.
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Veel prijzen voor ruiters Caprilli
Door: Kirsten Voesten, ponyclub PSV Caprilli
De ruiters van Caprilli uit Panningen deden op zondag 22 juli mee aan een wedstrijd op Equestrian Center
de Peelbergen in Kronenberg. Er werden liefst vier eerste plaatsen behaald door de leden van de Panningse
paardensportvereniging.

Het was voor de ruiters een mooie
oefening voordat ze zich mogen laten
zien tijdens de regiokampioenschappen in Lottum op zaterdag 4 augustus.
Bij ABC B werd Amber Huskens met
Just For Fun in de eerste proef eerste
met 198,5 punten. In de tweede proef
pakte Naomi Vestjens met Puk S de
eerste prijs met 193 punten.
Gaby Versleijen met Gitan S pakte
bij de B in de eerste proef de eerste
prijs met 203,5 punten. Lynn Kok met
Espoir werd tweede met 202 punten. Levy Berkers met Versace S werd
derde met 198 punten. In de tweede

proef wist Lynn Kok met Espoir met
204 punten eerste te worden. Gaby
Versleijen werd tweede met 202 punten. Bij de L1 werd Levy Berkers met
Dreamer S in de tweede proef eerste
met 195,5 punten.
Iris Gülcher kon niet deelnemen
aan de wedstrijd. Zij mocht dit weekend haar eerste internationale wedstrijd in het Belgische Diepenbeek
rijden. Samen met Splash scoorde ze
op vrijdag bij de landenproef 60,333
procent, op zaterdag 63,333 procent
en op zondag bij de kür op muziek
behaalde ze 64,108 procent.

Winst voor ruiters
De Cavaliers
Door: paardensportvereniging De Cavaliers
Voor drie ruiters van De Cavaliers Helden uit Panningen stond er
zondag 22 juli een dresuurwedstrijd voor pony’s op de planning.
Deze werd verreden in De Peelbergen in Kronenberg en leverde één
eerste en twee tweede prijzen op.
In de klasse D-Z1/Z2 ging de
overwinning naar Anouk Neefs met
haar pony Champ of Dance, Hanna
Neefs reed haar pony Don Diamond

naar een tweede prijs in de klasse
D-L1. Ook Romee Neefs mocht een
tweede prijs in ontvangst nemen in
de klasse CDE-M1 met Demi Beau.

Samen werken
aan een vitale
leefomgeving?
Ik doe met je mee!

Ellen Schoenmakers-Hugers doet mee met
Hilde Glessner van Dorpsoverleg Horn
“Met het ‘ik doe met je mee fonds’ maken we nieuwe maatschappelijke initiatieven mede mogelijk.
Bijvoorbeeld een nieuw evenement zoals de Graafschapsfeesten in Horn, de kern waar ik Rabobank ambassadeur
ben. Tientallen sponsoren, honderden vrijwilligers en duizenden bezoekers maakten er een waar spektakel van.”

Om de leefbaarheid in de kernen in stand te houden of te vergroten
ondersteunen we jaarlijks tientallen nieuwe maatschappelijke
initiatieven via het ‘ik doe met je mee fonds’ én we ondersteunen
honderden clubs via de Rabobank Clubkas Campagne.

Rabobank Peel, Maas en Leudal zet zich als coöperatieve bank in voor gezonde groei voor ondernemers, een financieel gezond leven voor particulieren,
duurzame en gezonde voeding en leefbaarheid in de kernen. Samen met jou werken we aan een vitale regio waar het goed wonen, werken en recreëren is.

Growing
a better world
together

Bekijk de video over De
Graafschapsfeesten in Horn
op rabo.nl/pml/vitaleregio
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53 jaar aan spullen

In de ban van Radio Veronica
Ruim 2.500 oude Top 40-lijsten, 2.500 singles, 10.000 uur aan radio en diverse knipsels, hebbedingetjes en
verzamelobjecten. Ton Colbers (61) uit Baarlo is een groot liefhebber van spullen die herinneren aan de piratentijd van Radio Veronica. Hij verzamelt ze met veel passie. “Puur jeugdsentiment”, zegt hij zelf.

Ton was 8 jaar toen hij voor het
eerst de aantrekkingskracht van radio
ontdekte. En dan Radio Veronica in het
bijzonder. “Dat was toen dé radiozender”, vertelt Ton. “Voor de jeugd was er
verder niets dan Radio Veronica of
concurrent Radio Noordzee vanaf 1971,
want die draaiden populaire popmuziek.
In de tuinderskas van mijn vader stond
altijd de radio aan. Soms bleef ik
minutenlang prutsen met dat ding,
totdat ik Radio Veronica gevonden had.”
Radio Veronica was een zeezender
die vanaf 17 mei 1960 uitzond vanaf
een boot op de Noordzee, maar in 1974
moest stoppen omdat de anti-piratenwet radio-uitzendingen vanaf zee

verbood. Het was ook die zender die
de wekelijkse hitparade in Nederland
introduceerde: de Veronica Top 40 met
liedjes die op dat moment de meeste
platen hadden verkocht. Veronica-dj
Willem van Kooten, ook wel bekend
als Joost den Draaijer, ontdekte de
‘top 40’ tijdens een studiereis in de
Verenigde Staten en bracht het naar
Nederland. Op zaterdag 2 januari 1965
werd de eerste Top 40 uitgezonden.
De bijbehorende lijst met I Feel Fine
van The Beatles op nummer 1 werd op
9 januari 1965 uitgebracht.

Zo gaaf mogelijke lijst
Toen Ton een jaar of 13 was, kocht

hij zijn eerste singletjes van muziek die
hij leuk vond. “Bij de kassa lagen altijd
de Top 40-lijsten van die week. Die
mocht je gratis meenemen. Toen hadden die nog niet zo’n waarde voor mij.
Pas toen ik een jaar of 40 was, ben

ik lijsten gaan verzamelen.” Die eerste gedrukte lijst van 9 januari 1965 is
nu een zeer gewilde en zeldzame lijst.
“Ik heb hem helaas niet origineel in
mijn bezit”, vertelt Ton. “Die zijn inmiddels zo oud en zo uniek, dat je die haast
niet meer bij elkaar krijgt. Destijds
werden er maar zo’n 3.000 lijsten van
gedrukt en door heel Nederland verspreid. In de jaren 70 waren die lijsten
al populairder. Toen maakten ze er al
160.000 van.”
De oudste lijst die Ton in zijn verzamelalbum heeft zitten, is die van 16
januari 1965. De tweede gedrukte lijst.
“Inmiddels heb ik 53 albums vol; van elk
jaar één. De kunst van het verzamelen
is een zo mooi en gaaf mogelijke lijst in
je bezit te krijgen. Het liefst ook zonder stempel van de platenwinkel waar
ze ooit lagen. Dubbele lijsten bewaar ik
apart, zodat ik altijd iets te ruilen heb.
Maar compleet krijg ik het niet. Ik ken
niemand die allemaal originele lijsten in
zijn bezit heeft.”

Levendige en dure
handel
Het bleef echter niet bij de verzamelwoede van hitparadelijsten.
“Ik wilde graag de erbij horende singles hebben”, aldus Ton. “Die verzamel

ik tot 1974, want dat is de muziek uit
mijn jeugd. Het komt uiteindelijk wel
neer op 250 singles per jaar of ruim
2.500 singles in totaal.” Ook heeft Ton
10.000 uur aan radiomateriaal van
Radio Veronica. “Soms is het leuk om
zo’n programma terug te luisteren.
Ik kan er dan ook echt voor gaan zitten
en genieten van de muziek van toen.”
Daarnaast bezit Ton diverse verzamelobjecten, zoals Veronicagidsen met
muzieknieuws uit de jaren 70 en 80,
buttons met foto’s van radiodj’s van
toen, een Top40-klok en een draagbare (transistor)radio van de zender.
In de woonkamer prijken daarnaast
twee werkende jukeboxen uit de jaren
40 en 50. “De hele verzameling is puur
jeugdsentiment”, vertelt hij. De meeste
dingen tikt Ton op platenbeurzen of
vlooienmarkten op de kop, maar ook
via Marktplaats is er levendige handel in verzamelobjecten. “Er was eens
iemand die 700 euro vroeg voor een
bepaalde single van Elvis. Hetzelfde
gebeurt met Top 40-lijsten. Ik snap niet
dat mensen zo’n bedrag durven vragen.
Een hobby als deze kost natuurlijk geld,
maar het moet wel leuk blijven”, vertelt
Ton. Hij voegt er grinnikend aan toe:
“Al vertel ik mijn vrouw Truus ook niet
altijd wat ik voor een lijst of singletje
betaald heb.”

Siësta-ticket
entree vanaf 15.00u

Album ‘Naeve de Kerk’

Najaarstour Frans
Pollux in Maasbree

26 juli t/m 3 augustus*

ticket ≥120 cm € 1750 | ticket 90 - 120 cm € 1250
*
Woensdag 1 augustus gelden andere tarieven i.v.m. de
Midzomeravond, zie www.toverland.com/midzomeravond

De Venlose muzikant en zanger Frans Pollux treedt met zijn
muzikale talkshow ‘Naeve de kerk’ op bij Niëns in Maasbree.
Het optreden wordt mede georganiseerd door carnavalsvereniging
D’n Hab uit Maasbree en vindt plaats op zondag 16 september.
Frans Pollux doet een najaarstour
langs verschillende Limburgse dorpen met zijn show ‘Naeve de Kerk’.
De Venlonaar haalt verhalen op in
de vorm van een muzikale talkshow.
Dit doet hij aan de hand van hedendaagse problemen waar dorpen mee
te maken hebben of kunnen krijgen,
zoals ontgroening, vergrijzing en de
kracht van krimp. Ook komen vragen
als ‘is een dorp nog leefbaar zonder
pinautomaat? Komen jongeren weer
terug zodra ze kinderen krijgen?
En hoe gaat het ondertussen met de
fanfare?’ hierin terug.
De tour gaat langs acht dorpen:
Oostrum, Maasbree, Reuver, Heel,
Waubach, Stramproy, Koningsbosch
en Velden. Maasbree is het eerste dorp waar Pollux langsgaat.
Op zondag 9 december is het laatste dorp aan de beurt, Velden. In

elk dorp haalt Frans Pollux een
verhaal op, dat hij verwerkt in een
liedje. Die liedjes worden opgenomen, gebundeld en uitgebracht op
het conceptalbum ‘Naeve de Kerk’,
dat wordt gepresenteerd tijdens een
groot slotconcert op zondag 20 januari 2019 in Venlo. Via Facebook en
website kunnen de bezoekers van de
concerten vervolgens de totstandkoming van ‘hun’ plaat volgen.
In elk dorp wordt de samenwerking gezocht met een lokale vereniging, die het concert promoot en
steun krijgt van de organisatie van
de tour. In Maasbree is dit carnavalsvereniging D’n Hab.
De ‘Naeve de Kerk’-tour bezoekt
dorpen op zondag na de mis. Dit is in
Maasbree op zondag 16 september
om 15.00 uur. Kijk voor meer informatie op www.franspollux.nl

Ticketverkoop aan de kassa. Voor meer informatie kijk op:

www.toverland.com/siesta
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cultuur
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Agenda t/m 02 augustus 2018
do
26
07

Bevolkingsonderzoek borstkanker
Panningen

Kepèlla Cultura - Friday Night Live
met System Pilot

Sjlipperlaup – shotjestocht
langs zeven kroegen

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

Tijd: vanaf 21.00 uur
Organisatie: Thuis in Panningen
Locatie: terras Raadhuisplein Panningen

Tijd: 15.00-20.00 uur
Organisatie: Thuis in Panningen
Locatie: Grand-café Gallery, Tinus, Tommies Bar,
Dotjes Skihut, MOMUS, Thoes, café Pierke Panningen

Concours Jumping Peel&Maas
(t/m 28 juli)
Tijd: 08.30-18.00 uur
Locatie: stal Hendrix Kessel

za
28
07

Inventarisatie infiltratievijver
Wadi Zelen

Tijd: 08.00-17.00 uur
Organisatie: Historische Motoren en Tractoren
Locatie: ruiterterrein De Vosberg Panningen

Concours Jumping Peel&Maas
Tijd: 09.00-18.30 uur
Locatie: stal Hendrix Kessel

Tijd: 19.00-21.00 uur
Organisatie: IVN Helden
Locatie: infiltratievijver Wadi
bij splitsing Haagveld/Zelen Panningen

Tommies Summer Club met Brahz
& Tommie, Venny&Krulle

vr
27
07

Internationaal Historisch Festival

ma
30
07

Kepèla Cultura - Springkussenfestijn
voor het goede doel

wo
01
08

Zomerweekmarkt met kinderanimatie en live-muziek (bij goed weer)

Tijd: 13.00-17.00 uur
Organisatie: Thuis in Panningen
Locatie: centrum Panningen

Tijd: 09.00-16.00 uur
Locatie: centrum Panningen

Oud-ijzer inzameling

Boswandeling door Baarlose bossen

Tijd: 21.00 uur
Locatie: Tommies Bar Panningen

Tijd: 10.00-12.00 uur
Organisatie: fanfare Eendracht Baarlo
Locatie: Sprunklaan Baarlo

Tijd: start om 10.30 uur
Organisatie: VVV Baarlo
Locatie: startpunt opvragen bij VVV Baarlo

Gratis openluchtbioscoop met film
De Zevende Hemel (bij goed weer)

Hobbymarkt met demonstraties
en workshops

Tijd: na zonsondergang
Organisatie: Thuis in Panningen
Locatie: Raadhuisplein Panningen

Tijd: 11.00-17.00 uur
Organisatie: Kepèlla Cultura
Locatie: centrum Panningen

Concours Jumping Peel&Maas
(t/m 28 juli)

Muziek onder de Toren:
Coconblazers en Kapela Pohoda

Gratis openluchtbioscoop
(bij goed weer)

Tijd: 09.00-18.30 uur
Locatie: stal Hendrix Kessel

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

Tijd: na zonsondergang
Organisatie: Thuis in Panningen
Locatie: Raadhuisplein Panningen

Jaarmarkt Meijel
Tijd: 16.00-22.30 uur
Locatie: kern Meijel

zo
29
07

Internationaal Historisch Festival
Tijd: 08.00-17.00 uur
Organisatie: Historische Motoren en Tractoren
Locatie: ruiterterrein De Vosberg Panningen

do
02
08

Kerk Baarlo geopend voor publiek
(donderdags in augustus)
Tijd: 14.00-16.00 uur
Organisatie: VVV Baarlo
Locatie: Markt Baarlo

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

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

BEZORGERS
HALLO PEEL EN MAAS
Garçon is per direct op zoek naar bezorgers voor een route in Egchel en Panningen
voor het nieuwsblad HALLO Peel en Maas. Een baan met leuke bijverdiensten.
Werkzaamheden:
Elke donderdag een paar uurtjes beschikbaar zijn om het nieuwsblad te bezorgen.
De jaarmarkt in 2017 (Foto: Saskia van Doesburg)

Interesse of informatie?
Mail naar bezorgers@garcon.nl of bel 085 071 10 90.

Attractiepark voor kinderen

Grote jaarmarkt in Meijel
Marktkramen, muziek, attracties voor kinderen en live entertainment. Het is er allemaal tijdens de jaarmarkt in
Meijel, die op vrijdag 27 juli plaatsvindt in de dorpskern.

Handelstraat 17 5961 PV Horst 085 07 11 090 bezorgservice@garcon.nl

De groots opgezette jaarmarkt
trekt elk jaar zo’n 8.000 bezoekers,
aldus de organisatie.
Ook dit jaar staan er weer vele
marktkramen met diverse koopwaar

en verschillende lekkernijen, is er
muziek en entertainment voor jong
en oud en wordt er een prijzenfestival
gehouden.
Op het plein in het centrum is er

daarnaast een gratis attractiepark
voor kinderen. De jaarmarkt opent om
16.00 uur en duurt tot 22.30 uur.
Kijk voor meer informatie op
www.jaarmarktmeijel.nl
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Kerkberichten
Vincentiusparochies
Parochie Beringe
Misintenties NL21 RABO 0141939583
El Jacobs-Sturme Peelstraat 39
T 077 307 17 88 s.jacobs39@ziggo.nl
Spreekuur
Iedere dinsdag van 10.30 tot
11.30 uur in de sacristie.
Kerkdiensten
Woensdag 1 augustus
H. Mis 09.00 uur in sacristie
Zondag 5 augustus
H. Mis 09.30 uur

Parochie Egchel
Misintenties NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
T 077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 29 juli
Geen H. Mis
Zondag 5 augustus
Geen H. Mis
Zondag 12 augustus
H. Mis 11.00 uur

Cluster MKBE
Parochie Maasbree
Misintenties NL58RABO0131001973
Pastorie Dorpstraat 4 T 077 465 12 19
E par.aldegundismaasbree@hetnet.nl
W www.parochiemaasbree.nl
Kerkdiensten
Zondag 29 juli
H. Mis: 11.00 uur - Zang Dameskoor
Lectoren: Mevr. Maria Nabben –
Mevr. Els Hanrats
Intenties: Jaardienst Jan Grubben
en Nelly Grubben-Verheijen. Overl.
ouders Tinus Hendrix en Mina HendrixHermans en kinderen. Voor de intenties van de Mariakapel op het kerkhof.
Vrijdag 3 augustus
– Eerste vrijdag van de maand

Parochie Grashoek
Misintenties NL24 RABO 0141910526
A. Cruijsberg T 077 307 52 93
Spreekuur in kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
Zaterdag 28 juli
H. Mis 19.00 uur t.i.v. Pater Theo
Hunnekens

Parochie Helden
Misintenties NL61 RABO 0120795094
pastorie Rochusplein 3
T 077 3071488
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur
donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
Zondag 29 juli
H. Mis 10.00 uur – samenzang t.i.v.
Lucie Hermkes-Kartner (verj)
Extra collecte vw de weekboekjes.

Parochie Koningslust
Misintenties NL05 RABO 0120795132
A. van den Boer De Brentjes 81
T 077 465 36 81

Vanaf 09.00 uur wordt de H. Communie
gebracht bij zieken en ouderen.
Overleden
Mia van den Kerkhof-Smits,
Molenhuizen 5, 84 jaar
José Grubben, De Schepen 5, 79 jaar

Parochie Kessel
Gezinsbijdrage NL39RABO0125305311
Pastorie Dorpstraat 13
T 077 462 12 65
E lajverhaag@parochiekessel.nl
Kerkdiensten
Zaterdag 28 juli
19.15 uur Lies Feyen en overleden
ouders. Overleden familie Engelen –
Beeks.
Woensdag 1 augustus
9.00 uur H.Mis voor de zieken van de
parochie.

Zangeres en cabaretière

Resi Coumans
treedt op in
Kessel
De Roermondse zangeres en cabaretière Resi Coumans treedt zondag
5 augustus op tijdens het muzikale evenement Den Soeten Inval in Kasteel
De Keverberg in Kessel. Coumans zingt dan in het Nederlands en in het
Limburgs dialect.
Het optreden begint om
11.00 uur en duurt tot 13.00 uur.
De Roermondse heeft net een
tweede cd uit met liedjes in het
dialect. Ze staat tijdens Den Soeten
Inval met haar band, de Resisbent,
op het podium. Die bestaat verder
uit Jos Slabbers op gitaar en mandoline en Norbert Trout op bas,
percussie en productie.
Aan de cd werkten daarnaast

Arno Adams, Rob van Appeven,
BJ Baartmans, Alex Verbeek en
Frans Voest mee.
In 2016 trad Coumans op in
‘De Medammecour on tour’ en bij
L1 Plat-eweg, ze zit regelmatig als
gast aan tafel bij Avondgasten en
is columniste bij De Stemming.
Ook is ze actief in de Roermondse
politiek en heeft ze een eigen
café.

Bij geen gehoor kunt u contact
opnemen met het parochiecentrum in
Panningen T 077 307 13 88
Kerkdiensten
Zaterdag 28 juli
Geen H. Mis
Zaterdag 4 augustus
H. Mis 17.30 uur

Parochie Meijel

Maandag 30 juli
18.30 uur Stille Aanbidding
19.00 uur Rozenkrans
Dinsdag 31 juli
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen,
aansluitend koffiedrinken
Donderdag 2 augustus
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen
09.30-10.00 uur Stille Aanbidding

Extra collecte misboekjes
Zondag 29 juli
H. Mis in het Missiehuis om 10.30 uur
Dinsdag 31 juli
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Woensdag 1 augustus
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Donderdag 2 augustus
H. Mis 09.00 uur dagkapel

Parochie Panningen

Misintenties
NL16 RABO 0133405613
Pastorie Kerkstraat 5
T 077 466 18 50
W www.parochiemeijel.nl
Spreekuur
maandag 19.30 tot 20.00 uur en
donderdag van 11.00 tot 12.00 uur
secr.kerkbestuurmeijel@
vodafonethuis.nl
Kerkdiensten
Donderdag 26 juli
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen
09.30 uur-10.00 uur Stille Aanbidding
Zondag 29 juli
H. Mis 11.00 uur met herenkoor
t.i.v. H. Mis uit dankbaarheid

Misintenties NL44 RABO 0141900660
Parochiecentrum Wilhelminastraat 14
T 077 307 13 88
info@parochiecentrumpanningen.nl
Open maandag- dinsdag- woensdag
en donderdag 09.00 tot 11.30 uur
Kerkdiensten
Donderdag 26 juli
Geen H. Mis
Vrijdag 27 juli
Geen H. Mis
Zaterdag 28 juli
H. Mis 19.00 uur – Samenzang t.i.v Jeu
Hendricks en Zus Hendricks-Engels
(jaardienst); Luciënne Zinzen en zoon
Marco (jaardienst); Joke Goes

Zaterdag 4 augustus
19.15 uur Pierre Hanssen i.v.m de
verjaardag.
Mededelingen.
Op 15 augustus vieren we weer het
feest van Maria ten Hemel opneming.
In Tienray is er dan om 20.uur een
plechtige Hoogmis en daarna een
lichtprocessie zoals dat ook in Lourdes
wordt gedaan.

Zondag 29 juli
9.30 uur H. Mis. v.w. vakantie geen koor.
Jaard. Mathieu Berden.
Jozef Stappers.
Donderdag 2 augustus
géén H. Mis.
Overleden
Fien Jacobs-v. Bergen, 91 jaar Weem 6.
Piet Giesberts 90 jaar, Verzorgingshuis
de Kreppel, Heythuysen.

Parochie Baarlo

Parochie Kessel-Eik

Misintenties NL31RABO0103903860
Pastorie Markt 3 T 077 477 12 75
E kapelaan@parochiebaarlo.nl
W www.parochiebaarlo.nl
Kerkdiensten
Zaterdag 28 juli
17.00 uur Gebedsdienst in
Verzorgingshuis Ter Borcht.

Misintenties NL41RABO0125300522
L. Timmermans T 077 462 16 78
Kerkdiensten
Zondag 29 juli
9.30 uur Luc Berben en Lena BerbenDerkx
Zondag 5 augustus
9.30 uur Parochie

www.vincentiusparochies.nl
Pastoor Peter van der Horst
077 307 14 88 | 06 21 20 21 18
pet.horst@home.nl
Kapelaan Roger Maenen
077 466 18 50 | 06 12 92 28 34
roger.maenen@ziggo.nl
Kapelaan Piet Houben
06 57 58 75 06
phjhouben@onsbrabantnet.nl
Kerkbestuur | 077 307 14 88
kerkbestuur@vincentiusparochies.nl
Misstipendium zon- en feestdagen
€ 25,00 | door de week € 10,00

Administrator (pastoor)
deken de Graaf Woutering
077 398 14 16
a.degraafwoutering@rkhorst.nl
Maasbree/Baarlo
kapelaan te Boekhorst
077 477 12 75
kapelaan@parochiebaarlo.nl
Kessel/Kessel-Eik
pastoor Verhaag
077 462 12 65 | 06 50 69 45 07
Kerkbestuur
secretaris Arno Houwen
077 462 17 50
houwenarno@gmail.com

Zomerse boswandeling in Baarlo
Toeristen-informatiepunt VVV Baarlo organiseert woensdag 1 augustus een zomerse boswandeling door
de bossen in Baarlo. De route is ongeveer 8 kilometer lang en duurt 2,5 uur.
De wandeling wordt geleid door
een gids van VVV Baarlo. Er moeten
minimaal 5 personen meedoen aan
de wandeling om deze door te
laten gaan. De wandeling is 8 kilometer lang, duurt 2,5 uur en begint
om 10.30 uur. Het dragen van

goede wandelschoenen wordt
aangeraden en deelnemers moeten
ook iets te eten en drinken meenemen.
Aanmelden voor de wandeling is
verplicht en kan bij het VVV-kantoor
op Grotestraat 16a in Baarlo, door te

mailen naar baarlo@beleefpeelenmaas.nl of door te bellen naar
077 477 36 66. Dit is ook de plek
waar men met meer vragen terecht
kan. Na het aanmelden wordt informatie verstrekt over het startpunt
van de wandeling.

Baarlose kerk geopend
Gedurende de maand augustus is de kerk van Baarlo iedere donderdagmiddag geopend voor publiek.
Iedere week kunnen belangstellenden twee uur genieten van de binnenkant van de kerk. Er zijn gastdames
en -heren aanwezig om vragen te beantwoorden.
Op de vijf donderdagen 2, 9,
16, 23 en 30 is het mogelijk een
bezoek te brengen.
De toegang tot de kerk is
gratis. Publiekstrekkers in het

gebedshuis zijn onder meer de
bijzondere glas-in-loodramen van
onder andere Joep Nicolas en het
moderne beeldhouwwerk.
Voor meer informatie over de

geopende kerk kan contact
opgenomen worden met
VVV Baarlo via 077 477 36 66 of
door een mailtje te sturen naar
baarlo@beleefpeelenmaas.nl
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Laptop / R418UA-EB778T

479,-

Printer / ENVY6230

75,-

*

Tummers
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499,-

109,-

WiFi Starter Kit / DEV-9837

129

19,95

12,-

• 32 GB • Handzaam formaat en licht van gewicht • Beveiligde opslag

Startklaar maken
Windows installeren en updates uitvoeren
G-data Internet Security - 1 jaar
HP draadloze muis
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KOELEN & VRIEZEN

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

* Na €30 cashback via Samsung

USB Stick / HNU202W0320E4

189,• Geheugen 32 GB
• Camera: 8.0 Megapixel
• OctaCore processor
• Scherm 10,1”
• In witte en zwarte uitvoering

Laptop Service Pakket!

279

*

Galaxy Tab A
SM-T580NZAEPHN

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

89,95

• Breidt het WiFi netwerk uit via het stroomnetwerk • Eenvoudige installatie

• All-in-one printer • Printen, scannen, kopiëren, web, foto • Print via WiFi of bluetooth

99

Laptop / 1XN42EAABB

529

• 15,6” • 256 GB SSD • Intel Core i3 • 4 GB RAM • Intel HD Graphics

* Na €15 cashback
via HP

• 14” • 128 GB SSD • Intel Core i3 • 4 GB RAM • Intel HD Graphics 620

529

• 15,6” • 256 GB SSD • Intel Core i3 • 8 GB RAM • Intel HD Graphics 520

IdeaPad 320 / 80XH01NXMH

599
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