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Grashoeks
plezier in de rups
Ieder jaar is het voor de inwoners van Grashoek weer vier dagen genieten in augustus als de kermis neerstrijkt in het dorp. Op zaterdag 11 augustus werd het jaarlijkse
feest geopend door wethouder Roland van Kessel, voorzitter van het dorpsoverleg Frits Verlinden en kermismeester Piet Ebisch. Overdag konden de kinderen in het dorp
hun zak- en kermisgeld opmaken bij de attracties en in de avonduren was het voor de oudere jeugd tijd om los te komen. Bij café Ramones en in de tent bij café-zaal
Leanzo kwamen bandjes en dj’s om de muziek te verzorgen. Op dinsdag 14 augustus was het weer voorbij en pakten de exploitanten van onder andere de rups, carrousel
en het touwtje trekken hun spullen weer in. (Foto: Ebisch-Events, Henny Roosen)

250.000 euro nodig voor nieuw complex

Project Beringe Buiten komt tonnen te kort
Stichting Beringe Buiten komt 250.000 euro te kort om te kunnen starten met de bouw van het Beringse
sportcomplex en ontmoetingsplek. De offerte die de aannemer aan de stichting presenteerde, bleek 450.000
euro hoger dan de calculatie een jaar eerder. “We hebben al 200.000 euro kunnen bezuinigen en we zijn met
onder meer de gemeente in gesprek om alles op te vangen”, aldus de initiatiefgroep.
Beringe Buiten moet een
omheiningloos sport-, beweeg- en
ontmoetingspark worden op de
plek waar de voetbalclub nu ligt.
Voetbalvereniging VV BEVO, tennisvereniging TV BEVO, Jeugd Werk
Beringe en verschillende activiteiten
van de KBO moeten in het complex
gehuisvest worden. Vorig jaar liet
Stichting Beringe Buiten al een calculatie maken voor het nieuwe gebouw
dat op het terrein komt te staan.

De kosten werden berekend op zo’n
900.000 euro. Een jaar later bleek bij
de offerte dat de kosten 450.000 euro
hoger liggen.

Extra financiële
middelen aanboren
De hogere kosten komen volgens
de initiatiefgroep door de aantrekkende economie. “Alles is duurder nu”,
vertelt John Smedts van de stichting.

Hij doelt op de bouwkosten, personeel en materiaal. “Door de krapte
in de bouw, is het voor de aannemer
ook lastig om bedrijven in te huren.”
Het was voor de leden van de stichting een grote tegenvaller. “Dan denk
je alles klaar te hebben en eindelijk
te kunnen beginnen en dan krijg je te
maken met zo’n tegenslag. Dat is heel
frustrerend. De aannemer kan hier
overigens ook weinig aan doen. Het is
gewoon de huidige situatie.”

De stichting ging zelf aan de
gang om de problemen op te lossen, schrapte in de plannen, deed
aanpassingen aan zaken als materialen en constructies en besloot sommige werkzaamheden zelf in te vullen
om de kosten te drukken. Onder de
streep bleef er echter nog steeds een
tekort van 250.000 euro over. “Op een
gegeven moment is het op en kun je
nergens meer bezuinigen. We zijn nu
in overleg met de gemeente, de aannemer en een onafhankelijk adviesbureau om te kijken of we ergens extra
financiële middelen kunnen aanboren”, vertelt Smedts. De gemeenteraad
stelde vorig jaar oktober al 633.300

euro beschikbaar voor Beringe Buiten,
waarvan 461.000 euro bedoeld is
voor het gebouw waar nu het tekort
bij ontstaan is. Vanuit de provincie
kreeg het gehele project een bijdrage van 750.000 euro. Daarnaast
verkocht de stichting nog obligaties
aan inwoners van Beringe waarmee
25.000 euro werd opgehaald.
De start van de bouw zou eigenlijk na de bouwvak beginnen. Dat zit
er niet meer in. “Toen we hoorden
van het tekort, wisten we al snel dat
onze streefdatum voor de start van
de bouw niet gehaald zou worden”,
vertelt Smedts.
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Nieuw schooljaar Stichting Leergeld Peel en Maas

Zorgen dat ieder kind op schoolreisje kan
De zomervakantie is voor de meeste ouders en kinderen een zorgeloze
tijd. Even alles laten bezinken en je klaarmaken voor een volgend schooljaar. Toch is het niet voor iedereen zo gemakkelijk. In veel gezinnen zitten
de ouders met de handen in het haar om alle eigen bijdrages, laptops en
sportverenigingen te kunnen betalen voor de kinderen. Voor hen is
Stichting Leergeld Peel en Maas opgericht.
Veel scholen vragen tegenwoordig een ouderbijdrage. Dat geld wordt
gebruikt voor onder andere uitstapjes.
Wettelijk is al geregeld dat scholen
verplicht zijn een alternatief te bieden, mocht iemand de bijdrage niet
kunnen betalen. “Maar dat is natuur-
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lijk niet leuk voor het kind”, vertelt
Willemien van den Heuvel, bestuurslid
bij Stichting Leergeld Peel en Maas die
in 2015 werd opgericht. “Wij springen
dan bij om de helft van de bijdrage te
betalen en de school legt de andere
helft bij. Zo kan het kind toch overal
aan meedoen.”

Laptop of fiets
broodnodig
Niet alleen bijdrages voor school
zijn voor gezinnen een probleem, legt
Willemien uit. “Vaak moet je bij een
middelbare school tegenwoordig zelf
een laptop aanschaffen of er is een
fiets nodig om überhaupt op school
te komen. Daar kunnen wij ook bij
helpen.” Daarnaast kan de stichting
ook bijspringen als er bijvoorbeeld te
weinig geld is om bij een sportclub
of dansvereniging te gaan. Ook het
zwemdiploma halen, blijkt voor veel
gezinnen te duur. Vorig jaar ging
meer dan de helft van het budget van
Leergeld Peel en Maas naar zwemlessen.
Gezinnen die op maximaal
120 procent van het bijstandsniveau
zitten, komen in aanmerking voor een
bijdrage van de stichting. “Dat zijn dus
gezinnen die in de bijstand zitten of
die net wat meer verdienen en 20 procent boven die grens zitten”, vertelt
Willemien. “We schatten dat er ongeveer 250 gezinnen zijn die onder die
grens zitten. Dat komt, denken we,
neer op zo’n 450 kinderen in Peel en
Maas.”
Mensen hoeven niet bang te zijn
dat er misbruik gemaakt wordt van
de stichting. “Alle aanvragen worden

Nieuwsblad niet ontvangen? Bel of mail
vrijdagmorgen vóór 12.00 uur of ga naar
www.hallopeelenmaas.nl/bezorging om dit
door te geven.

Beeldmateriaal en kopij dient vrij van rechten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur
dient bij aanlevering expliciet te worden
gemeld. Bij verzuim komen kosten voor
rekening van de aanbieder.
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Niet te gehecht
raken aan kind
De intermediairs van de stichting
gaan bij alle gezinnen die een aanvraag indienen, langs. “Alle intermediairs hebben een opleiding gehad”,
vertelt Willemien. “Daarin leren ze
onder meer niet te gehecht te raken
aan een gezin of kind. Natuurlijk zouden we het liefst alle armoede wegnemen in Peel en Maas, maar dat gaat
ons niet lukken. Daarom is onze doelstelling ervoor te zorgen dat kinderen
niet aan de zijlijn hoeven te staan. Met
onze bijdrage kunnen ze zich blijven
ontwikkelen.”

Op de Nederweerterdijk in Meijel heeft op zondag 12 augustus rond
14.00 uur een ongeval plaatsgevonden. Op de weg in het buitengebied
botste een oude legerjeep en een motorrijder op elkaar. De bestuurders
van beide voertuigen raakten lichtgewond. Later op de avond werd een
burgernetbericht verspreid met de oproep uit te kijken naar een
vermeende inbreker op dezelfde straat.
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over de drempel durven te stappen en
een aanvraag bij ons indienen. We gaan
heel zorgvuldig met de privacy om, dus
mensen hoeven niet bang te zijn dat de
omgeving er achter komt.”

Ongeval en inbreker
op Nederweerterdijk
in Meijel
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daar echt niets over zeggen”, vertelt
Willemien. “Veel mensen hebben er
geen idee van hoeveel gezinnen met
hun handen in het haar zitten om alles
te kunnen betalen. Er zijn zoveel families die het moeilijk hebben.”
Er is ook een drempel voor mensen om hulp te vragen bij Stichting
Leergeld, vertelt Willemien. Dat komt
mede doordat er veel verschil zit in de
aanvragers. “Het kunnen vluchtelingen zijn, maar ook zzp’ers of mensen
met een eigen bedrijf. Die zijn gewend
hun eigen broek op te houden en hun
problemen zelf op te lossen. Voor hen
is de stap groter om naar ons te komen.
Ze schamen zich om hulp te vragen.”
Juist die groep probeert de stichting nu
wel te bereiken. Willemien: “Denk aan
boeren, tuinders en zzp’ers. We weten
dat er veel van hen zijn die het moeilijk hebben, maar aanvragen krijgen we
weinig van die kant. We hopen dat zij

Bestuurders lichtgewond

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

De stichting kreeg afgelopen jaar
400 aanvragen binnen. Bij 327 aanvragen werd daadwerkelijk een bijdrage
geleverd. Daarbij werden 207 kinderen geholpen. “We horen vaak flauwe
opmerkingen met als ondertoon dat
die gezinnen ‘maar moeten werken
voor hun geld’. Als je de verhalen
van al die gezinnen niet kent, kun je

Sudoku

De artikelen worden doorgaans
gepubliceerd in de elektronische versie van
HALLO Peel en Maas.
Kempen Media bv behoudt zich ten
aanzien van de inhoud van deze uitgave
zowel het auteursrecht voor conform
artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet
als het databankrecht.

Handen in het haar
door problemen

PUZZEL

Bezoek- en correspondentieadres
Raadhuisstraat 168
5981 BJ Panningen
Aanlevertijden (uiterlijk)
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur

gecontroleerd en er gaat een intermediair van ons langs bij het gezin om
alles te checken en te kijken waaraan
het kind het meeste behoefte heeft”,
legt Willemien uit. “We hebben daarna
ook direct contact met de school, het
bedrijf dat de laptop levert of de sportclub. Er kan niks ingeruild worden, dus
het geld wordt écht alleen gebruikt
ten behoeve van het kind.”

Het ongeluk gebeurde net na
14.00 uur. Politie Peel en Maas ging
ter plaatse en zag dat de ambulance reeds gearriveerd was en
bezig was om de slachtoffers te verzorgen. Zij werden volgens de
politie ter controle overgebracht
naar het ziekenhuis. “Ter plaatse
werd door de politie een onderzoek
ingesteld naar de toedracht van dit
verkeersongeval”, schreef de politie
verder op Facebook. Dezelfde weg,
de Nederweerterdijk, was zondag
12 augustus onderwerp van een

 urgernetbericht dat in de namidb
dag de wereld in werd gestuurd.
De politie was op zoek naar een
getinte man in een donker trainingspak en een d
 onkere pet.
De persoon werd gezocht in verband met een poging tot inbraak in
een woning. Het bericht werd om
17.39 uur verstuurd. Een uur later
werd de burgernetactie afgerond
zonder resultaat. De verdachte
persoon werd niet aangetroffen, zo
stond te lezen in het tweede burgernetbericht.
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Project Beringe Buiten komt
tonnen te kort
Smedts: “We gaan er nu van
uit dat het een paar maanden gaat
duren voordat we duidelijkheid
hebben of het tekort aangevuld
kan worden. Als we bijvoorbeeld bij
de gemeente iets willen bereiken,
dan gaat de vraag weer door naar
de gemeenteraad en die moet dan
beslissen of er wel of geen geld
beschikbaar komt. Ik heb niet de
illusie dat de schop nog dit jaar de
grond in gaat.” Dat brengt wel nog

een extra probleem met zich mee,
aldus Smedts. “De kans is aanwezig
dat alles nog duurder wordt, want het
ziet er niet naar uit dat de krapte in de
bouw dan opgelost is. Dan moeten we
weer zien hoe we dat gaan oplossen.”

‘Beringe Buiten gaat
er komen’
De fikse tegenslag ten spijt
is Smedts er nog altijd heilig van

overtuigd dat Beringe Buiten
‘gewoon’ gerealiseerd gaat worden.
“Daar twijfelen we als stichting geen
seconde aan”, laat hij weten. “Als we
bij alle tegenslagen en hobbels de
handdoek in de ring hadden gegooid,
dan hadden we al snel moeten
stoppen toen we begonnen met het
ontwikkelen van het plan. Er is nu
sprake van uitstel en absoluut niet
van afstel. Beringe Buiten gaat er
komen.”

CDA bevraagt college over Beringe Buiten

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

CDA Peel en Maas vernam via Facebook dat het project Beringe Buiten een tekort van 250.000 euro heeft
op het nog te realiseren belevingspark in Beringe. Dat stemde de partij ongerust, waarna de twee Beringse
fractieleden John Timmermans en Roger Gielen besloten vragen te stellen aan het College van B&W over het
initiatief.
“Wij willen graag weten of er
acties in voorbereiding zijn om
deze zorgwekkende ontwikkeling
te ondervangen zodat dit belangrijke project voor de gemeenschap
Beringe maar ook voor Peel en Maas

op korte termijn kan starten met de
realisatie van de plannen”, aldus de
partij. Het CDA vraagt zich af of het
college bekend is met de problemen
van Beringe Buiten en als dat het
geval is, waarom de gemeenteraad

dan niet geïnformeerd is. Verdere
vragen zijn of het college samen
met Stichting Beringe Buiten naar
oplossingen gaat zoeken en welke
mogelijkheden het college heeft om
Beringe Buiten te ondersteunen.

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

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

Kermis in Grashoek
Het weer was de kermis in Grashoek misschien niet op alle momenten goed gezind, maar dat
weerhield de inwoners van het dorp er niet van een feestje te maken van het jaarlijkse evenement.
Zowel in de tenten en cafés als op de kermis zelf was het genieten voor de jeugdige en wat mindere
jeugdige ‘Graashookse minse’. (Foto: Ebisch-Events, Henny Roosen)
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We wisten dat je ziek was maar:
Opeens was er nog zo veel te zeggen
Opeens was er nog zo veel te vragen
Opeens is het te laat

Wies Hofmans-Geurts
* 20 april 1947

† 12 augustus 2018

echtgenote van

Toon Hofmans
De vele fijne herinneringen aan haar verzachten onze smart.
Zij zal altijd in ons hart blijven.

Zonder Ria, mam, oma is alles anders.
Het doet ons goed zoveel kaarten, bemoedigende woorden,
handen, belangstelling en meeleven te hebben mogen
ontvangen na het overlijden van

Ria Brummans-Parren
Hiervoor willen wij eenieder hartelijk danken.
Toon Brummans, kinderen en kleinkinderen

De zeswekendienst is zondag 19 augustus
om 11.00 uur in de Sint-Nicolaaskerk in Meijel.

Het gemis blijft, maar het heeft ons goed gedaan dat u met ons
meeleefde na het overlijden van mijn man, vader en opa

Peggy en Mark
Tim, Britt

Vrijdag 17 augustus is er om 11.00 uur een samenzijn in de
Houbereij, Kerkstraat 68, Panningen, waar we gezamenlijk
afscheid nemen van Wies. Later die dag zullen we in kleine kring
haar begeleiden naar het crematorium.
Er is gelegenheid tot schriftelijk condoleren.

Hiervoor onze hartelijke dank.
Coby, kinderen en kleinkinderen

Welkom lief ventje!
EIN telefoontje en ALLES verangert...

Geboren op
4 augustus 2018

Totaal ónverwacht haet

Lars

Jac van Pauw van Sjlechter Giele
ós verlaote.

Samen gefeest
Samen gedanst
Samen gehuild
Onze lieve vriendin is niet meer

Wies bedankt

Jac zal as ex-veurzitter en troew lid van de Baolderse Hofzengers zeker
ein groeëte leegte achterlaote. Dae lege sjtool beej de 2e tenore zal
ós altied herinnere aan de sjoeëne kaerel met zien eige meininge en
opvattinge zoeë wie idderein Jac Giele gekós haet.
Names alle leje van de Baolderse Hofzengers winse weej Truus,
de (sjoeën)kinger en kleinkinger óntzettend vuuel sjterkte toe in
dezen tied wao ze zónger Man, Vader, Sjoeënvader en geweldige Opa
vaerder zulle mótte gaon.

voor al die mooie jaren.
In gedachten blijven we bij elkaar.

T.k. jonge leghennen
Div. kleuren, alleen op afspraak.
Pubben, Ninnesweg 111, Panningen
tel. 077 307 17 76.

Nel, Mariet, Emmy, Wilma
Pierre, Mat en Ton

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.

Vermist witte Kaketoe
+/- 30 cm groot. Weggevlogen
Scheresweg te Baarlo. Heeft u
informatie, neemt u dan alstublieft
contact op met Danielle Kruisweg
06 82 00 98 66. Hoge beloning!

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

Ansichtkaarten en bidprentjes.
Gevraagd voor mijn verzameling
ansichtkaarten en bidprentjes van
Helden en omgeving. Twan Niessen
Dörper tore 23 Helden tel. 307 13 97.
Woninginrichting bij u thuis.
Trap bekleden met tapijt,
vloeren, raambekleding
www.woningstoffeerderijvandenbroek.nl
Bel 06 16 37 45 14.
Voor groenteplanten, o.a. winterprei,
aardbeienplanten, klein fruit en
fruitbomen naar Thijs Huys, Langstraat
64 Horst-Hegelsom, tel. 077 398 35 52.
Nieuwe oogst appels, peren en
pruimen vanaf nu verkrijgbaar bij
Fruitbedrijf Kessels, Beekstraat 70,
Panningen

Fien Bos
Uitvaartzorg

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

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

www.fienbosuitvaartzorg.nl

Anna Schennaersstraat 11
5988 KH Helden

Augustus 2018

In plaats van bloemen wordt een donatie, in de collectebussen,
voor KWF Kankerbestrijding op prijs gesteld.
Degenen die ik liefheb heb ik verlaten
om degenen die ik liefhad terug te zien

Roger van Mil
&
Judith Jacobs
geven elkaar het jawoord
op vrijdag 24 augustus om
15.00 uur in het gemeentehuis
van Peel en Maas

Martin Lexmond

Emmastraat 3
5981 BN Panningen

Mijs
7 augustus 2018
Dochter van
Cindy en Hans
Heldens-Dorssers
Daniëlweg 25
5962 AR Melderslo

Meijel, augustus 2018

Mam, schoonmoeder en trotse oma van

Nicol
Yinto, Kyeno

Geboren

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

Teken/schilder en keramiekles.
De cursussen bij Jacinta’s Atelier starten
weer in september! Schrijf je snel in!
Meer info: www.jacintas-atelier.nl of
bel 06 55 07 45 52.
Kinder Keramiek Atelier.
Ben je tussen de 6 en 16 jaar en ben
je creatief?! Dan kun je bij Jacinta’s
Atelier vanaf september weer
keramiekles volgen! Dus schrijf je snel
in! Meer info: www.jacintas-atelier.nl
of bel 06 55 07 45 52.

Zoontje van:
Peter en Bianca
Minten-Litjens
Broertje van Daan en Tess
Peelstraat 7
5986 NL Beringe

Nieuwe oogst appels en
peren. Fruitbedrijf J. Beurskens
Napoleonsbaan zuid 39a, Baarlo
077 477 19 18 ‘s woensdags gesloten.
Computerproblemen?
Uw pc/laptop veilig en als nieuw:
herinstallatie € 165,- all-in. Karel
Heines Baarlo. Verdere info & tips:
karelheines.nl. 06 50 96 29 15.
Bijbaantje. Gepensioneerde in bezit
van rijbewijs B-E zoekt bijbaantje.
Tel. 06 45 82 02 14.
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.

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

Te koop: 2 onder 1 kap woning.
Unieke locatie: Hertog van Gelrestraat
1 te Baarlo. Info: 06 15 39 60 38.

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

www.vanderlaan-uitvaart.nl

HAN-MARK
ARENDSE
U I T VA A R T Z O R G

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

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

Zorgzaam & betrokken

tel. 077-3078642
Panningen
www.janssenuitvaart.nl

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

uitvaartverzorgingtwanschreurs.nl
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18.000 mensen geregistreerd

Minder dan helft inwoners Peel en Maas
in donorregister
In Peel en Maas staan 18.000 mensen van boven de 12 jaar geregistreerd in het donorregister. Dat betekent
dat 20.500 personen, 53 procent van de inwoners van de gemeente, niet aangegeven hebben wel of geen donor
te willen zijn. Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) onlangs bekendmaakte.
In totaal wonen in Peel en Maas in
2018 38.400 mensen van boven de
12 jaar die zich kunnen inschrijven als
donor. Daarvan vulden 9.300 personen
(24 procent) toestemming zonder
donatiebeperkingen in op het donorformulier. 2.200 inwoners (6 procent)
gaven toestemming met donatiebeperkingen aan en 3.800 personen (10 procent) willen geen donor zijn na hun

dood. De nabestaanden beslissen bij
2.400 mensen (6 procent) over de donatie van orgaan en weefsel. Dat betekent
dat 20.500 inwoners van Peel en Maas
het donorformulier niet hebben ingevuld en van wie dus niet bekend is of ze
hun orgaan en/of weefsel willen
doneren na hun overlijden.
Met het percentage niet ingevulde
formulieren zit Peel en Maas rond

het gemiddelde in de omliggende
gemeentes. Horst aan de Maas heeft
op alle vlakken (geregistreerd, toestemming, geen toestemming, nabestaanden beslissen) vrijwel dezelfde
percentages. De twee gemeentes zitten met de 10 procent geen-toestemming-gevers nog vrij laag ten opzichte
van omliggende gemeentes. Zo gaf in
Leudal 12 procent aan geen donor te

willen zijn en in Beesel (13 procent) en
Venray (14 procent) lag dat percentage
nog een tikkeltje hoger.

Nieuwe donorwet
vanaf 2020
Landelijk gezien zit Peel en Maas
boven het gemiddelde van geregistreerden in het donorregister.
In heel Nederland zijn ruim 6,3 miljoen mensen ingeschreven in het
register. Dat komt neer op 42 procent van de bevolking (tegen-

over 47 procent in Peel en Maas),
zo onderzocht het CBS. Het aantal
personen dat aangaf geen organen
of weefsel te willen doneren, steeg
naar 1,9 miljoen.
In 2020 wordt een nieuwe
donorwet van kracht in ons land
waarin staat dat iedereen vanaf
18 jaar die ingeschreven staat bij
een Nederlandse gemeente in het
donorregister wordt opgenomen
met de vermelding ‘geen bezwaar’
tegen orgaandonatie wanneer geen
andere keuze wordt vastgelegd.

Project waterschap en provincie

Veel bestrijdingsmiddelen
ingeleverd in Peel en Maas
Agrariërs in Peel en Maas hebben afgelopen winter samen 2.915 kilo aan verboden, chemische
bestrijdingsmiddelen ingeleverd. Dat gebeurde onder het project ‘bezem door de middelenkast’ van
Waterschap Limburg en de provincie Limburg. Die gaven agrariërs de kans verboden bestrijdingsmiddelen in
te leveren die nog op plank stonden.
Veel boeren, tuinders en boomtelers hebben chemische middelen
in de kast staan die inmiddels verboden zijn, zo stelden het waterschap
en de provincie. “Door de middelen
verantwoord af te voeren, is voorkomen dat ze bijvoorbeeld in het water
terechtkomen“, zegt bestuurslid Har
Frenken van het Waterschap Limburg.
Milieugedeputeerde Bob Ruers vult
aan: “In grond- en oppervlaktewater worden immers nog altijd te veel
restanten aangetroffen van gewasbeschermingsmiddelen.”
Volgens de twee initiatiefnemers
weten veel agrariërs niet dat ze nog
verboden middelen in de kast hebben
staan. “Soms weet de agrariër niet
waar hij met het spul naar toe moet
en blijft het in de kast staan. Het probleem is dat er onvoldoende inname-

punten bij gemeenten zijn. De meeste
gemeenten nemen geen bedrijfsafval
aan”, aldus Waterschap en Provincie
Limburg. Vandaar dat de agrariërs afgelopen winter gratis en anoniem de middelen konden inleveren.

75 deelnemers uit
Peel en Maas
Peel en Maas had na Horst aan de
Maas (113) en Leudal (80) de meeste
deelnemende agrariërs. In totaal kwamen 75 boeren, tuinders en boomtelers uit de gemeente hun middelen
inleveren. Horst aan de Maas had
dan ook de meeste kilo’s aan bestrijdingsmiddelen (3.838 kilo), gevolgd
door Peel en Maas met 2.915 kilo.
Daarna volgden nog de Leudalse agrariërs met 2.013 kilo.

In totaal maakten 682 van de
3.000 aangeschreven agrariërs in
Limburg gebruik van de regeling.
Zij leverden in totaal 18.303 kilo
illegale bestrijdingsmiddelen
in. “Van de bezochte bedrijven
waren er 123 die hun middelenkast helemaal op orde hadden en
niks hoefden in te leveren”, schrijven het waterschap en de provincie. Bij één bedrijf werd maar
liefst 463 kilo opgehaald en bij
drie anderen bedrijven meer dan
400 kilo. Vooral boomtelers (39 procent) maakten van de actie gebruik,
gevolgd door fruittelers (35 procent), akkerbouwers (32 procent) en
glastuinders (29 procent). De akkerbouwers leverden het meeste in
(5.963 kilo), op de voet gevolgd
door de tuinders (4.956 kilo).

Van sportschool tot
multifunctioneel centrum
Sportschool Sporthelden sloot eind vorig jaar al de deuren van binnenspeeltuin Kinderdrôme. De ruimte
waar de speeltoestellen stonden, wordt echter geen uitbreiding voor de sportschool, maar krijgt een volledige nieuwe invulling. Die overigens wel nog vooral op kinderen gericht gaat zijn. Ook komt er een speciaal
rugcentrum in het gebouw.
Hoera Kindercentra en onderwijsstichting Prisma betrekken de
600 vierkante meter tellende bovenverdieping van het voormalige
Kinderdrôme. Ze gaan daar een groot
gedeelte van hun buitenschoolse
activiteiten in onder brengen.
Ook komt er een stukje onderwijs,
zo laat Sporthelden weten. Het sportaanbod voor de jeugd wordt gefaciliteerd door de sportschool.
Naast de jeugd van de basisschool
en de peuteropvang komen ook de
iets oudere jongeren naar de voormalige binnenspeeltuin. Sporthelden
gaat namelijk ook een samenwerking

met middelbare school het Bouwens
in Panningen aan. In het nieuw opgerichte PRFRM77 Sports Institute van
Perrin Hendrix en kickbokser Mitch
Kuijpers krijgen de scholieren van de
Sport+-klassen van het Bouwens twee
keer per week fysieke training.
Verder gaat in het multifunctioneelcentrum ook het nieuw opgerichte
Rugcentrum Peel en Maas plaatsnemen. Het centrum is een samenwerking van Sporthelden, Fysio Support
Peters Slots en Job van Hoof. Zij gaan
zich richten op een therapie die gespecialiseerd is op mensen met chronische rugklachten.

Eigenaren Enrico en Nicole van
de Beuken zijn blij met de nieuwe
ontwikkelingen. “We geloven in de
kracht van samenwerken. Ons doel
is een plek te creëren waar men zich
thuisvoelt en waar verschillende
doelgroepen onder leiding en toezicht van een groot team van gecertificeerde coaches kunnen sporten en
ontspannen.”
Om iedereen kennis te laten
maken met alle nieuwe onderdelen
en werknemers van het centrum,
worden de deuren op zaterdag 25 en
zondag 26 augustus opengezet voor
belangstellenden.

H. Verberne Grondwerken BV is een grondverzetbedrijf werkzaam in
Zuid-Nederland en België met een team van ca. 20 medewerkers.
Wegens toenemende opdrachten hebben wij de volgende
vacatures om ons team te versterken:

Machinist mobiele graafmachine
Machinist wiellader
Grondwerker / handsloper
Functieomschrijving:
• Alle voorkomende
grond-, riolerings- en/of
sloopwerkzaamheden

Functie-eisen:
• Ruime ervaring in dezelfde of
een vergelijkbare functie
• VCA-basis
• Rijbewijs B

Uitvoerder
Functieomschrijving:
• Aansturen van
eigen personeel en
onderaannemers op
projecten in Nederland en
België

Functie-eisen:
• VCA-VOL
• Rijbewijs B
• Ervaring als uitvoerder in een
grondverzetbedrijf
• Ervaring met Microsoft Office

(Financieel) administratief
medewerker m/v
Functieomschrijving:
• Alle voorkomende
onderdelen van de financiële
administratie
• Controleren en bijhouden
van diverse verplichtingen
zoals vergunningen volgens
de Nederlandse en Belgische
wetgeving
• VCA* registratie en
voorbereiding voor de
jaarlijkse audits
• Alle overige administratieve
taken

• Bovenstaande
werkzaamheden dienen
zelfstandig te worden
uitgevoerd. Je bent
verantwoordelijk voor de
gehele administratie van een
MKB
Functie-eisen:
• Ervaring in financiële
administratie
• Ervaring met Microsoft Office
• Sterke communicatieve
vaardigheden

Wij bieden voor alle functies een salaris conform cao-bouw
(of bouw-UTA) en een fulltime dienstverband.
Interesse?
Stuur je motivatie en cv naar info@verbernegrondwerken.com
Antoniusstraat 34, 5725 AS Heusden gemeente Asten
Tel. 0493 - 691 567 • info@verbernegrondwerken.com

www.verbernegrondwerken.com
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aan
Sam Sahr

Begin van
een relatie
Hoe liefde zich ontwikkelt,
is veranderd. Vroeger was het
normaal om als man naar het
huis van degene te gaan die
hij leuk vond om haar mee uit
te vragen, maar als een jongen dat nu zou doen, zouden
de meeste mensen hem uitlachen of het raar vinden dat hij
je op die manier uitvraagt.

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Sam Sahr
16 jaar
Maasbree
Gilde opleidingen

Wat is je hobby?
Mijn hobby’s zijn dansen en afspreken
met mijn vrienden. Ik dans elke week.
Het liefste spreek ik zo vaak mogelijk met mijn vrienden af, omdat het
altijd heel gezellig is. Nu we allemaal
naar een andere school gaan, zien we
elkaar niet meer zo vaak. Dan is het
nog leuker om vaak af te spreken en
dan gezellig bij te kletsen.
Welke studie wil je later graag doen?
Ik ben net klaar met het vmbo en volgend jaar ga ik dus naar het mbo in
Venlo. Ik ga nu de studie pedagogisch

medewerker doen. Dat is een opleiding voor als je iets met mensen wilt
doen en ik wil graag met kleine kinderen gaan werken. Het liefste wil ik in
de kinderopvang werken. Ik heb daar
namelijk stage gelopen in het derde
jaar. Dat vond ik erg leuk om te doen
en de mensen waren ook heel aardig.
Wat wil je nog graag leren?
Ik zou graag willen leren hoe ik een
instrument moet bespelen. Dan zou ik
het liefste de piano of de gitaar willen kunnen spelen. Maar ik zou ook
wel een bepaalde sport willen leren,
alleen weet ik nog niet welke sport.
Waar zou je later het liefst willen
wonen?
Ik wil graag in Nederland blijven
wonen, maar waar precies weet ik

BEZORG UZELF...
EEN FRISSE RIT!

•
•
•
•

De ideale bijbaan
’s Ochtends lekker bezig
In uw eigen wijk
Verdien € 9,94 voor
een uurswijk
• Blijf lekker fit
• Gezellig en sociaal
Meld u nu aan voor een wijk in

Baarlo, Panningen,
Meijel of Maasbree!

U AAN
MWEOLRDD KURANNTENBEZORGER
EN

eigenlijk nog niet echt. Ik zou wel
graag gewoon in een huis willen
wonen. Dan kan ik tenminste zelf
bepalen hoe mijn huis eruit ziet.
Welke app gebruik je het meest?
De app die ik het meeste gebruik is
denk ik Instagram. Ik gebruik die het
meest, omdat ik het heel leuk vind
om foto’s te maken en die te delen
met anderen. Ik gebruik ook veel
WhatsApp omdat ik dan contact kan
houden met familie en vrienden als ze
niet in de buurt zijn.
Als je ervoor mocht kiezen om voor
altijd een bepaalde leeftijd te
hebben, welke zou je dan kiezen?
Ik denk dat ik dan 25 jaar zou willen
zijn omdat je dan nog wel uit gaat,
maar wel al volwassen bent.
Wat zou je doen als je de loterij zou
winnen?
Ik zou samen met met vrienden een
wereldreis willen maken. Of ik zou een
keer met mijn familie of vrienden naar
Disney World gaan, in Florida in de
Verenigde Staten. En anders zou ik het
geld sparen totdat ik echt weet wat ik
met het geld wil doen.
Wat voor soort muziek luister je
graag?
Ik luister graag gewoon naar de top 40
van dat moment. Dat zijn vaak liedjes
die ik ken en leuk vind. En als ik dan
een liedje niet leuk vind, spoel ik die
gewoon door.
Wat doe je het liefst op een vrijdagof zaterdagavond?
Ik spreek het liefste met mijn vriendengroep af, omdat dat altijd heel
gezellig is. Ook vind ik het leuk om
gewoon lekker helemaal niks te doen
na een hele week school. Dansen en
werken vind ik ook fijn om te doen,
net als gewoon thuis op mijn kamer
een film kijken.

Wat is je favoriete tijd van het jaar?
Mijn favoriete tijd van het jaar is
Kerstmis omdat we dan vaak met
familie zijn. En omdat het dan altijd
heel gezellig is en natuurlijk omdat
we dan altijd lekker eten. Ik vind ook
dat kerst de meeste sfeer geeft en dat
vind ik ook erg gezellig.
Wat is het verste dat je ooit van huis
bent geweest?
Ik ben toen ik heel klein was een
keer in Amerika geweest. Ik denk dat
dat de verste plek van huis is waar ik
geweest ben. Ik ben toen in Disney
World geweest, maar helaas weet ik
daar niks meer van omdat ik zo klein
was. Daarom zou ik er graag nog een
keer heen willen.
Wie is je favoriete leraar?
Mijn favoriete leraar van het
Blariacumcollege was meneer
Holla, omdat ik altijd met hem kon
lachen en hij altijd heel aardig was.
Meneer Holla gaf geschiedenis en
aardrijkskunde, maar ik had die vakken allebei niet. Hij ging ook mee
op reis naar Parijs en dat was heel
gezellig.
Wat is je lievelingssport?
Mijn lievelingssport is dansen, want ik
dans zelf en ik geef training aan een
groep. Dat vind ik allebei superleuk
om te doen.
Heb je een bijbaantje?
Ja, ik heb een bijbaantje. Ik werk bij
de supermarkt Jumbo. Ik mag sinds
kort ook achter de kassa staan en dat
vind ik erg leuk om te doen.
Ben je meestal te vroeg, precies op
tijd, of te laat?
Ik ben meestal te vroeg of precies op
tijd. Ik vind het zelf niet fijn als ik lang
op iemand moet wachten omdat hij of
zij te laat is. Daarom kom ik zelf ook
niet te laat.

Relaties tussen mensen van
mijn leeftijd ontstaan vaak door
een telefoon. Urenlange
gesprekken over van alles en
nog wat en honderden screenshots naar de beste vrienden en
vriendinnen van beide personen. Zelf erger ik me hieraan,
want ik vraag me af hoe je
iemand echt kunt leren kennen
of verliefd op iemand kunt
worden als je alleen maar naar
de profielfoto van diegene kunt
kijken en niet naar zijn of haar
gezicht.
Hoe kun je vertrouwen
opbouwen, terwijl je elkaars
geheimen met je beste vrienden en vriendinnen deelt? Hoe
kun je vallen voor ‘haha’ in een
wit wolkje aan de linkerkant
van je scherm, terwijl je van de
lach van de persoon waar je
mee aan het appen bent in het
echt waarschijnlijk tien keer zo
gelukkig wordt? Ik zeg niet dat
je niet moet appen met elkaar
als je iemand leuk vindt, maar
wat ik wel zeg, is dat ik denk
dat het belangrijk is om elkaar
ook in het echt te zien. Ik denk
dat de gesprekken die je samen
in het echt voert, vaak ‘echter’
zijn dan de gesprekken die je
over WhatsApp of Snapchat
voert.
Ik geloof dat dit komt omdat
je bij echte gesprekken geen
tijd hebt om aan je vrienden te
vragen wat je moet antwoorden
en je hebt zelf ook geen tijd om
een paar minuten na te denken
over je antwoord. Zo krijg je in
het echt een beter idee van hoe
iemand werkelijk is en zelf vind
ik dat belangrijk.
Lique
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Kijk voor meer foto’s op
www.hallopeelenmaas.nl

• Woonhuis in het
buitengebied
• Per 1 September
Beschikbaar
• Baarloseweg 45B, HELDEN
Grubbenvorsterweg 18,
5973 NB Lottum

Informatie: 06-51989098

YOGA IN EGCHEL
Hatha yoga met extra aandacht voor
houding, adem en ontspanning.
Milde yoga voor senioren en
iedereen die wil blijven bewegen.
Kom gerust voor een gratis proeﬂes:
Maandag 10.30 - 11.45 milde yoga
18.45 - 20.00 milde yoga
20.30 - 21.45 hatha yoga
Woensdag 8.45 - 10.00 hatha yoga
Yogapraktĳk La Dolce Vita
Willy van de Mortel: 06-15085813

Van Hal Stomerij Wasserij is een modern vooruitstrevend familiebedrijf
dat reinigt voor particulieren, bedrijven en woninginrichters in het
gebied tussen Eindhoven, Nijmegen en Maastricht. Op dit moment is er
een vacature voor:

Chiel van den Eertwegh wint
Kesselse Nachtcross
De Nachtcross in Kessel op zaterdag 11 augustus kreeg een lokale winnaar. Chiel van den
Eertwegh uit het dorp zelf wist namelijk de meeste rondjes van iedereen te rijden en zich zo tot
winnaar te kronen. Er waren enkele duizenden toeschouwers aanwezig bij de 21e editie van
Nachtcross Kessel. De nachtcross beleefde een spannende editie. Door het sleepwerk van de twee
‘afduwjeeps’ waren er volgens de organisatie maar weinig rode vlaggen nodig. Dat zorgde ervoor
dat winnaar Chiel van den Eertwegh liefst 106 ronden kon afleggen. Op slechts twaalf seconden
achterstand werd Dave Tijdink uit Helden tweede. Wilco Hoezen uit Baarlo reed maar één rondje
minder en eindigde met 105 rondes op de derde plaats. Door zijn overwinning gaat Chiel ook aan de
leiding van het Nachtcrosskampioenschap 2018 met nog maar één nachtcross te gaan. Alleen de
wedstrijd in Siebengewald op zaterdag 1 september staat nog op het programma. Bij de ASUZwedstrijden die op zondag 12 augustus werden verreden, stonden ook verschillende regionale
rijders op het hoogste podium. Zo won Jarno Geurts uit Baarlo bij de Juniorcup en Juul van Lier,
eveneens uit Baarlo, wist eerste te worden bij de NK Jeugd.
Kijk voor alle uitslagen op www.thebluebirds.nl

TEXTIELREINIGER Zestallenschieten in Beringe
(36 - 40 uur per week)

Wat houden de werkzaamheden in:
• Sorteren en beoordelen van kleding en woningtextiel
• Het reinigen (stomen) en wassen van het gesorteerde textiel
• Onderhouden en schoonmaken van wasmachines, drogers
en reinigingsmachines
• Zorgen voor een optimale voortgang van het reinigingsproces
• Sturende taak in het afwerk-proces, zo nodig meehelpend
• Bijhouden en bestellen van benodigdheden zoals zeep,
hangers en dergelijke
• De werktijden zijn van maandag tot en met vrijdag van
6:00 tot 15:00 uur
We zoeken iemand die:
• Graag met zijn handen bezig is en bestand is tegen de druk
van een productiebedrijf
• Leergierig is en graag een nieuw vak wil leren
• Goed kan samenwerken in een team.
Leidinggevende ervaring is een pre.
Voor deze functie is geen ervaring vereist.
Je leert het vak door mee te lopen met ervaren reinigers en
door de aangeboden externe cursussen te volgen.
Lijkt jou dit een leuke baan?
Stuur dan je motivatiebrief en cv naar Susanne van Hal,
susanne@vanhalstomerij.nl

www.vanhalstomerij.nl

Schutterij Sint Hubertus Beringe houdt op zaterdag 25 augustus het jaarlijkse zestallenschieten. De wedstrijd
om de Hu-Baerke-trofee vindt plaats op het schuttersterrein van de Beringse vereniging en de strijd barst los om
17.00 uur.
Deelnemen is voor iedereen
mogelijk die een zestal samenstelt.
“Dat kan met bijvoorbeeld familie,
vrienden, keet, vereniging of bedrijf”,
laat Sint Hubertus weten. “Vanwege
de organisatie is opgeven noodzakelijk. Dat kan door vóór maandag
20 augustus de namen en het inschrijf-

geld van 10 euro per persoon door te
geven aan secretaris Mart van Roij op
de Anna van de Manakkerstraat 7 in
Beringe.”
De minimumleeftijd voor het
schieten is 16 jaar. Jongere jeugd kan
meedoen aan het luchtbuksschieten.
Er mogen per opgegeven team maxi-

maal twee actieve schutters meedoen.
Een legitimatiebewijs is verplicht.
Het inschieten begint om 16.00 uur en
vanaf 17.00 uur gaat de wedstrijd van
start. Na het schieten, rond 21.00 uur,
verzorgt een dj de muziek in de feesttent. Bel voor meer informatie met
Gerdy Steeghs via 06 14 97 23 47.

Vleermuizen spotten in Helden
Ieder jaar wordt in het laatste weekend van augustus de Nacht van de Vleermuis georganiseerd in heel
Europa. Ook IVN Helden besteedt aandacht aan de dag en gaat vleermuizen spotten bij op verschillende plekken
in Helden op donderdag 23 augustus.
De Internationale Nacht van de
Vleermuis is een initiatief van
Eurobats, de Europese organisatie
voor de bescherming van vleermuizen. In Nederland wordt het evenement gecoördineerd door
Vleermuiswerkgroep Nederland, van
de Zoogdiervereniging. Hierbij wordt
samengewerkt met KNNV, IVN,
Staatbosbeheer, Natuurmonumenten,
diverse provinciale landschappen en

veel vrijwillige excursieleiders.
IVN Helden gaat op donderdag 23 augustus met vleermuizenkenners en apparatuur op pad om
vleermuizen in Helden en omgeving
te ontdekken. De groep met kenners en belangstellenden vertrekt
om 20.00 uur bij het IVN-gebouw in
Helden. Vandaar gaat de route via
Helden, de Stogger en de Kwistbeek
naar de vleermuizenkelders in het

Höltje en de Onderse Schans bij de
Baarloseweg.
Tijdens de tocht worden de soorten vleermuizen geïnventariseerd.
Zowel de exemplaren die gezien worden als die alleen via de apparatuur
te horen zijn. “Tijdens de 5 kilometer
lange wandeltocht is er voldoende
tijd voor het beantwoorden van de
vragen over dit geheimzinnige en
nuttige diertje”, aldus IVN Helden.
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Speciaal concert op 24 augustus

Gouden jubileum voor Baarloos gemengd
kerkkoor
Het is alweer ruim vijftig jaar geleden dat in Baarlo een kerkkoor werd
opgericht, toen nog alleen bedoeld voor dames. Een halve eeuw verder is
er veel veranderd in het dorp en ook het koor zelf kende de nodige aanpassingen, zoals het toelaten van mannen, maar één ding is hetzelfde
gebleven: de mis in de Baarlose kerk wordt begeleid door het kerkkoor.

Vrouwen zingen,
mannen werken
Annie, al dertig jaar lid, maakte
nog net mee dat mannen geen lid
mochten worden. “Ik was volgens mij
drie jaar lid toen ook heren in 1990
toegang kregen tot het vanaf toen
gemengd koor. Dat gaf meer mogelijkheden bij het zingen. Zo konden we
het vierstemmig maken en dat klinkt
mooier”, vertelt Annie, die veertien
jaar in het bestuur van de vereniging
zat. “Mannenstemmen geven meer
volume aan het koor.”
Het gemengde koor treedt in
principe altijd samen op, al hebben
de mannen iedere veertien dagen
een eigen concertje in zorghuis Ter
Borcht in Baarlo. “Daar is te weinig

plek voor alle leden, dus gaan alleen
de mannen”, vertelt Mien. Bij de
communieviering op zondagochtend
staan wel alle leden paraat. Eén keer
per twee weken begeleiden ze de
kapelaan tijdens de mis. “Ook zingen we bij uitvaarten als mensen
dat willen. Dat wordt wel minder de
laatste jaren”, vertelt Jan. “Mensen
kiezen minder vaak voor een kerkelijke uitvaart. Vroeger mochten we
wel veertig keer per jaar een uitvaart
begeleiden, maar nu is het een stuk
minder.”

Meeste optredens in
Baarlose kerk
Veruit de meeste optredens van
het kerkkoor worden in de Baarlose
kerk gegeven. Rond kerst volgen er nog
wel adventsconcerten bij bijvoorbeeld
zaal Unitas in Baarlo en ook het verzorgingstehuis mag regelmatig genieten van het geluid van het kerkkoor.
Maar wat veel mensen niet weten, is
dat het koor zich tegenwoordig, naast
de traditionele liederen, ook richt op
niet-kerkelijke, of profane, muziek.
De nieuwe richting werd volgens
Mien vooral duidelijk bij het zomeravondconcert van de Hofzengers
eerder dit jaar. “’Kan ons kerkkoor
dat ook?’, vroegen de bezoekers”,
aldus Mien. “Het was een eyeopener voor veel mensen”, vult Jan aan.
Mien: “Op oudere leeftijd nog Engels
leren, is moeilijk, dus we brengen
de liedjes er rustig in. We blijven de
oudere, kerkelijke nummers ook nog
gewoon zingen, maar breiden het
repertoire wel uit.”
Om het jubileum goed te vieren, houdt het kerkkoor op vrijdag 24 augustus een speciaal
concert, uiteraard in de kerk van
Baarlo. Gastkoren zijn het kinderkoor van basisschool De Diamant,
het Maasbrees Mannenkoor, dames-

Start nieuw tafeltennisseizoen
Het nieuwe sportseizoen voor de Panningse tafeltennisvereniging
Fortus staat weer voor de deur. De eerste trainingen beginnen op
dinsdag 21 augustus en degenen die geïnteresseerd zijn in de sport
kunnen een proeftraining volgen bij de sportvereniging.
competitiespelen kunnen weer van
start gaan. Iedereen die geïnteresseerd is in de sport en wil weten of
de sport bij hem of haar past, kan
een proeftraining volgen bij de
tafeltennisvereniging. Kijk voor meer
informatie op de www.ttvfortus.nl

gezamenlijk ontbijt. “We hebben
jarenlang geld aan de kant gezet om
dit te kunnen betalen”, vertelt Jan.
“We zijn hartstikke gezond als vereni-

ging dankzij de wandeltocht die we
ieder jaar organiseren, de spek de kasactie en de olieballenactie ieder jaar.
We hebben het goed voor elkaar.”

ACTIE
On
!

b
sport eperkt
en vo
or

€ 14,9
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*
WEGENS ENORME BELANGSTELLING VOOR ONS
NIEUWE eGYM CONCEPT HERHALEN WIJ ONZE

OPEN DAG
Uiteraard inclusief acties!

a.s. zondag 19 augustus van 10.00 - 16.00 uur
NI

TTV Fortus

De zomervakantie is weer bijna
voorbij en dat betekent dat er een
nieuw sportseizoen voor de deur
staat. Ook tafeltennisvereniging
Fortus uit Panningen begint aan een
nieuw seizoen. De teamindelingen
zijn gemaakt en de trainingen en

koor Padako uit Panningen en de
Fanfarekapel Baarlo. Naast het concert
ging het koor vanwege het jubileum
ook al naar Rotterdam en was er een

EU
W

Het sinds 1990 gemengde kerkkoor telt, weliswaar nipt, momenteel
méér leden dan levensjaren: 51 om
50. De dames zijn met 35 leden ruim
in de meerderheid tegenover de mannen. Over het aantal zijn bestuursleden Mien Buis en Jan Wijnhoven en lid
Annie Jeucken zeer tevreden. “We zijn
nog nooit groter geweest dan nu”, vertellen ze. De gemiddelde leeftijd ligt
rond de zeventig jaar. “De oudste is al
87, maar we hebben zelfs nog leden
die werken”, aldus Jan.
Het kerkkoor begon ooit als
een zanggroep exclusief voor vrouwen, bedoeld om begrafenissen en
trouwfeesten muzikaal te begeleiden. Aangezien de meeste vrouwen
toch thuis zaten terwijl hun man
aan het werk was, werd het kerkkoor een vrouwelijke aangelegenheid. Zuster Ignatia richtte de groep
op. Jan: “Zij was de eerste dirigent
en ze werd bijgestaan op het orgel
door Theo Timmermans. Die nam tien
jaar later zelf het dirigeerstokje over
en is dus eigenlijk al vanaf het begin
betrokken bij het kerkkoor.”

NIEUW:

Circle

Fit en vitaal in 30 minuten mét resultaatgarantie!
Boek snel een GRATIS proefles op www.fitcirclepeelenmaas.nl

!
AaaCr oTf IjoEngoertre?n

25 j erkt sp
onbep

0
€p1er 2ma,a5nd!*

Onbeperkt sporten inclusief groepslessen!
Bij ons sport je met de laagste prijsgarantie!
Al vanaf € 7,95 per maand!

Verplichtingen bij een andere sportschool?
Geen probleem, wij hebben altijd een gepaste oplossing voor u!
Zoals gebruikelijk betaal je géén inschrijfgeld en administratiekosten!
Meer info? www.balancepanningen.nl | 077-307 77 49 | J.F. Kennedylaan 205 Panningen
* Vraag naar de voorwaarden.
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Bespreking poll week 31

Vier wijkagenten voor Peel en Maas is te weinig
Uit de uitslag van de poll van twee weken terug blijkt wel dat veel mensen in Peel en Maas graag zouden zien dat er meer dan vier wijkagenten in de
gemeente zouden komen. Op de website gaf een meerderheid van 60 procent
aan dat vier wijkagenten te weinig is. Op Facebook was de uitslag nog duidelijker. Daar gaf 84 procent aan dat er wel meer wijkagenten aangesteld mogen
worden. De stemmers vinden één wijkagent per 10.000 inwoners, zoals het
beleid er nu uitziet in Peel en Maas, te weinig. Zij vinden waarschijnlijk ook

dat de politie de binding met de wijk verliest als ze voor zoveel mensen klaar
moeten staan. Het is voor agenten dan niet meer te doen iedereen te kennen en te weten wat er speelt binnen een gemeenschap. Ze worden zo heel
afhankelijk van tips en mensen die naar hen toekomen. Zo is de wijkagent
niet bedoeld. Op deze manier verschilt een wijkagent nog maar amper van de
andere agenten binnen het korps. Misschien ligt het aan bezuinigingen, maar
volgens de stemmers is vier wijkagenten echt te weinig.

De nieuwe donorwet is een verbetering
eens/oneens > www.hallopeelenmaas.nl

In de zomer van 2020 komt er een actief donorregistratiesysteem. Nu ben
je pas donor als je jezelf registreert, maar bij de nieuwe werkwijze is iedereen
automatisch donor, tenzij je je uitschrijft. Niet iedereen is het eens met deze
verandering van werkwijze. Het aantal mensen in Peel en Maas dat de keuze
heeft vastgelegd, is gestegen van 45 procent in 2017 naar 47 procent in 2018.
Daarvan geeft momenteel 10 procent géén toestemming voor orgaandonatie
na de dood. De nieuwe wet moet voorkomen dat er lange wachtrijen zijn voor
donoren. Veel Nederlanders willen organen doneren, maar vergeten hun keuze
te registreren of hebben geen zin om actie te ondernemen. Met dit nieuwe

systeem zullen er meer organen vrijkomen voor mensen die dit nodig hebben,
omdat de mensen die niets doen, automatisch geregistreerd worden als donor.
Aan de andere kant vinden veel mensen het nieuwe donorsysteem een
brug te ver. Niet iedereen kan zich uitspreken over zijn mening. Denk bijvoorbeeld aan mensen zonder adres, laaggeletterden, analfabeten of mensen die
niet begrijpen wat het betekent als ze niets doen. De actieve registratie wordt
ook wel staatsbemoeienis genoemd. De overheid moet afblijven van de keuze
van mensen om hun organen te doneren. Dat is een te persoonlijke keuze.
De nieuwe donorwet is een verbetering. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 32) > Postzegels horen juist goedkoper te worden > eens 78% oneens 22%

“DUNNER WORDEND HAAR IS VOOR LISA
GEEN REDEN OM BINNEN TE BLIJVEN”
De psychologische gevolgen van kaalheid zijn uiterst
serieus! Aanvulling of vervanging van het eigen haar
is de basis voor herstel van zelfvertrouwen,
eigenwaarde en een positief zelfbeeld.

Horst, T 06 49055325
www.taritakleeven.nl

De ingezonden brieven, die worden gepubliceerd in alle media-uitingen van HALLO, bevatten maximaal 350 woorden en worden met naw-gegevens geplaatst. De redactie behoudt het recht om deze in te korten. Ook kan zij brieven weigeren die
te lang zijn, te laat binnenkomen, geen nieuwe feiten bevatten of een racistische en/of grievende inhoud hebben. Ook moet de brief zakelijk van toon zijn. Er worden geen bijdragen opgenomen die elders zijn aangeboden of die reageren op wat
in andere media wordt gesteld. De redactie neemt hier geen deel aan de discussie en de brievenrubriek kan niet als rectificatie-instrument worden gebruikt.

Ingezonden brief

Luchtvervuiling
Luchtvervuiling, iedereen heeft er een mening over. Komt dit
onderwerp ter sprake, dan heeft werkelijk iedereen een oplossing.
Maar schijnbaar heeft iedereen er last van.
Laatst hoorde ik zelfs dat de
gevangenen in de Roermondse
gevangenis klagen over dit onderwerp. De gevangenen eisten een
betere luchtverversing met het
warme weer. Nou, als in hun cel
de lucht erger vervuild is dan ons
straatje, dan mag het! Jaren geleden
heeft de gemeente voor de bewoners van de Groenling en aanwonenden van de Steenbakkersstraat
namelijk een systeem bedacht
om hun vuilnis kwijt te raken door
grondcontainers te bedienen met
een pasje. De ene week kunnen de
groene zakken GFT-afval er in en de
week erna het restafval. Een geweldig idee, dacht eenieder. Iedere donderdagochtend zou alles opgehaald
worden. Dachten wij. Maar wat blijkt

nu? Het systeem werkt totaal niet.
Bewoners leggen alle kleuren plastic
zakken bij de containers neer. De zakken buiten de container worden door
de vuilophaaldienst niet meegenomen. Maar wat het ergste is: binnen
een paar uur liggen er meer zakken.
Het is al eens voorgekomen dat er
donderdagavond acht zakken vuilnis
lagen. Ook door mensen van elders,
maar hoofdzakelijk door de familie
van de bewoners van de Groenling.
De familie komt toch langs de container en ‘neemt het wel even mee’.
Als men dan beneden is, heeft men
geen pasje. Geen probleem, want er
liggen er toch al meer en zo wordt het
hoopje steeds groter.
Het was met de hitte een vreselijke stank, zo begrijpt iedereen wel.

Wel haalt men drie keer per week in
het park de hondendrollen op uit de
vuilnisbakken, maar vijftig meter verderop de vuilniszakken niet. Er worden
al bepaalde gebreken bij personen
boven de 75 jaar niet meer behandeld
in het ziekenhuis. Als we deze bejaarden ook nog de verse lucht afnemen...
En als ik dan op de radio hoor dat de
bewoners van de Roermondse gevan-

genis klagen over geen frisse lucht in
hun cel, mag ik het dan ook alstublieft? Het had overigens ook nog
een voordeel. ik heb mijn familie
die op kermisbezoek kwam in mijn
nieuwe flatje makkelijk de weg kunnen wijzen: gewoon linksaf na de
vuilnisbelt.
Jan van Zon,
Groenling Panningen

Komkommers
We zitten in de zogenoemde
komkommertijd. Zelf heb ik
jarenlang in een komkommerkas gewerkt en ik kan je
vertellen dat het in de zomer
juist heel erg druk was.
Waar die benaming dan vandaan komt? Ik heb geen idee.
Gelukkig weet Wikipedia
altijd wel te melden hoe de vork
in de steel zit. Het woord is
waarschijnlijk geleend uit het
Engels, Duits of het Jiddisch.
Een mogelijke verklaring volgens
de bijbel onder de online encyclopedieën is dat Engelse kleermakers de periode in de zomer
wanneer komkommers geoogst
worden en de adel de stad verliet
‘cucumber-time’ noemden,
aangezien ze in die periode
vrijwel niets te doen hadden.
Maar het grappige en misschien
wel interessante is dat het vooral
gebruikt werd door Duitse kleermakers in Londen, wat weer het
idee voedt dat het woord eigenlijk uit Duitsland komt. De Duitse
term voor komkommertijd is
‘Sauregurkenzeit’ (met hoofdletter, want dat moet in het Duits
altijd bij zelfstandige naamwoorden). Dat woord zou verwijzen
naar de verse aanvoer van augurken in de zomermaanden, aldus
de site die mij door mijn studie
journalistiek sleepte. Dan is er nog
de Komkommertijd-is-afkomstiguit-het-Jiddisch-theorie. Het zou
afstammen van het onuitspreekbare ‘Zóres- und Jókresszeit’, wat
‘de tijd van nood en treurnis’
betekent. Dat spreekt wel voor
zich, al vind ik dat dan weer een
beetje overdreven. Tot zover de
afkomst. Nog een grappig weetje
dat naar voren komt op Wikipedia
(wie betaalt die site eigenlijk?) is
dat dankzij de nieuwsluwe periode de Franse sportkrant l’Auto in
1903 besloot een tochtje te
organiseren dat we tegenwoordig
kennen als de Tour de France.
Is die slome periode toch nog
ergens goed voor. Maar goed dat
we dit even uitgezocht hebben.
Zo zijn we toch maar weer een dag
van de komkommertijd doorgekomen die dus eigenlijk interessanter
is dan we aanvankelijk dachten.
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Zijn uw gegevens in de
gemeentegids nog actueel?

Augustus 2018

Aangepaste dienstverlening
De balies Burgerzaken*, Werk en Inkomen, Zorg en Ondersteuning en de balies
Vergunningen, Toezicht en Handhaving zijn op vrijdag 17 augustus 2018 tot 13.00 uur
geopend.

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!

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.

• 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.

Let op! Beperkte dienstverlening
• 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.
• Vrijdag 7 september zijn de balies Burgerzaken vanaf 13.00 uur gesloten.
De informatiebalie blijft tot 17.00 uur wel open voor het afhalen van persoonsdocumenten
(paspoort, ID-kaart en rijbewijs).
Bibliotheek
De bibliotheek is normaal geopend van 08.30 uur tot 17.00 uur

WhatsApp

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 staat.

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.

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.

Wegwerkzaamheden
Ninnesweg en
W. van Hornestraat
Kijk op www.peelenmaas.nl voor meer informatie
of download de Omgevingsapp

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

Kermis Kessel-Eik 18 t/m 21 augustus
Zaterdag 18 augustus
opening kermis 17.00 uur
Zondag 19 augustus
van 15.00 uur tot 17.00 uur gratis schminken voor kinderen
Dinsdag 21 augustus
17.00 uur verrassing op het kermisterrein

Wij wensen u fijne kermisdagen!
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
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De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

Hoogwaterbeschermingsplan
Hoogwater; een ietwat vreemd onderwerp om over te schrijven
tijdens één van de warmste en droogste zomers ooit. Toch is het een
uiterst actueel onderwerp, er speelt namelijk enorm veel op het gebied
van hoogwaterbescherming.
De afgelopen periode zijn de
inwoners van Baarlo die dichtbij de
Maas wonen of hier een bedrijf
hebben, regelmatig geïnformeerd
over de ontwikkelingen rondom het
Hoogwaterbeschermingsplan dat de
komende jaren gaat spelen. Als
gemeenteraad hebben we enkele

maanden geleden een fietstocht
gemaakt door het gebied waar dit
plan betrekking op heeft. Hierbij
kregen we uitleg over het gebied en
de plannen en is er gesproken met
mensen die een relatie met de plannen hebben. Duidelijk is dat het
hoogwaterbeschermingsplan een

omvangrijk en complex project wordt.
Er wordt onder andere gekeken naar
verhoging, versterking of verlegging
van dijken. Een project dat qua
omvang en kosten tot de grootste
projecten in de geschiedenis van
gemeente Peel en Maas hoort.
De afgelopen periode hadden
belanghebbenden de mogelijkheid om
zienswijzen in te dienen met betrekking tot andere alternatieven. In totaal
hebben liefst 150 mensen meegedacht en gereageerd (verdeeld over 25

zienswijzen). Dit is voor mij wel een
teken dat hoogwater(bescherming) de
gemoederen bezighoudt en dat men
actief meedenkt. De ontwikkelingen
raken echter niet alleen de inwoners
en ondernemers vlakbij de Maas, maar
iedereen in met name Baarlo. De ontwikkelingen bieden namelijk ook veel
kansen, op het gebied van recreatie
en toerisme. U gaat ongetwijfeld nog
meer over dit onderwerp horen.
Sander Janssen
Raadslid Lokaal Peel&Maas

projectgroep geworden. Hier worden
alle belangen afgewogen. Extra aandachtspunt wat mij betreft, is dat er in
geen enkele woning in Peel en Maas
meer water mag stromen. Het proces
loopt, wordt vervolgd. Deze zomer van
2018 zal als een memorabele periode
de boeken in gaan. Code oranje zegt
de minister. Dit door de lange zomer
en vele zonuren. Het werd tot wel
38,2 graden. Dit betekende genieten
voor de vakantievierders. Veel te
warm voor onder andere onze oude-

ren. Voor de agrarische bedrijven betekende dit extra hard werken.
De agrariërs moesten dag en nacht
beregenen om de gewassen (onder
andere aardappelen, suikerbieten,
mais, gras, enzovoorts) niet kapot te
laten gaan met die hitte. Code oranje
in verband met extreem hoge temperaturen. Hard werken en vele weken
aaneen. Dit was in heel Europa zo.
Deze zeer droge klimaatomstandigheden roepen ook om maatregelen.
Integraal vraagt dit om investeringen

Code Oranje
Amper 1,5 jaar geleden, juni 2016, hadden we enorm veel regenval.
Dit in zeer korte tijd. Het plan van deze weersveranderingen met grote
gevolgen, werd Code Oranje genoemd door bijvoorbeeld Waterschap.
In samenwerking met agrarische ondernemers, terreinbeherende organisaties en natuurorganisaties werd dit probleem opgepakt.
Alle gemeenten, provincie
Limburg en Rijkswaterstaat werden
hier ook bij betrokken. Dit om zo
goed mogelijke oplossingen te
bedenken en uit te werken.
Voorbeeld hiervan is in onze
gemeente het probleem Kwistbeek.

In Helden zijn al opvangbekkens voor
wateropvang gerealiseerd (op kosten
van de gemeente), zodat hemelwater
niet te snel kan afstromen naar Baarlo.
Samen met het waterschap,
gemeente, LLTB en bewoners- en
belangengroepen is dit een hele

Wij zoeken
versterking!

van overheden en grondeigenaren.
Dit droogteprobleem is, mijn inziens,
op te lossen door een combinatie
van de natte en droge weersomstandigheden. De uitdaging vraagt om
praktische combinaties van oplossingen op korte en lange termijn.
Het moet gezamenlijk opgepakt
worden door overheden en grondeigenaren. Aan de slag dus.
Jeanne Hesen
Raadslid VVD Peel en Maas

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

Heb jij groene vingers en vind
je het leuk om met planten te
werken? Dan pas jij in ons team!
Je houdt je samen met je collega’s bezig met het sorteren,
schoonmaken en etiketteren van onze grassen. Daarnaast
zorgen jullie samen voor de opkweek en verzorging.
Door onze automatisering kun je veel werkzaamheden
staand uitvoeren. Ervaring is geen vereiste maar interesse
voor planten heeft wel de voorkeur.
Wat je van ons kunt verwachten:
- Een team van enthousiaste mensen met liefde
voor planten
- Prettige werkomgeving en een goede sfeer
- Salaris en arbeidsvoorwaarden conform cao
Interesse?
Neem voor meer informatie contact op met
Patricia van Riel via 06 2508 3247 of stuur een
email naar info@vanriel-siergrassen.nl
Van Riel is specialist in siergras, al sinds 1985. Het bedrijf
bestaat uit een klein gemotiveerd team van groenliefhebbers.
Puur vakmanschap en liefde voor natuur kenmerken de ruim
100 grassoorten van Van Riel Siergrassen.

Hertsteeg 3, 5986 NR Beringe | www.vanriel-siergrassen.nl

Uw liquiditeit
groeit weer na
één brief van
AdDebt

Werkt actie 1 niet?
Dan schakelen wij
over naar
AdvoCasso

Werkt actie 2 niet?
Gespecialiseerde
advocaten nemen
de incasso over

Actie 1

Actie 2

Actie 3

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

John F. Kennedylaan 8 • Panningen • 085-029 03 37
www.advocasso.nl • www.addebt.nl
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Eerste plaats voor Laura Vervuurt
Stockcarracer Laura Vervuurt uit Grashoek heeft bij het Speedweekend op het JaBa Circuit
Posterholt uitstekend gepresteerd. Op zaterdag werd ze bij de wit-gele daken stockcar F2 zelfs eerste. In heat 1 werd ze vijfde en in heat 2 zesde. Op zondag eindigde ze in de finale van de wit-gele
daken stockcar F2 als tweede. In heat 1 werd vierde en in heat 2 viel ze uit, maar in de finale wist ze
alsnog tweede te worden. (Foto: René Smeets/Oval Promotion Team)

Dag van het Fietsen in
Peel en Maas
De wielerverenigingen uit Peel en Maas organiseren op zondag 9 september De Dag van het Fietsen op het
Thyascomplex te Panningen. De dag begint om 10.00 uur, is gratis en is bedoeld voor alle inwoners en fietsliefhebbers van gemeente Peel en Maas en omstreken.
Met deze dag wordt gevierd
dat de gemeente Peel en Maas
is toegetreden tot de Limburgse
Wielergemeenten en wordt het
grote publiek warm gemaakt voor
de diverse disciplines van de wielersport. De informatie- en doedag wordt
ondersteund door de lokale wielerorganisaties Veilige Wieleromgeving
Thyascomplex, TC Everlo, TWC

de Vélo, TWC Olympia, Stichting
Wielerpromotie Kessel, WC Midden
Limburg, Cycling Team Limburg en
door Fietscrossvereniging Plakpunters
en het Euregio Handbike team. De dag
wordt om 10.00 uur geopend en
begint met een fietsbeurs, duofietsen
van het seniorencentrum en een presentatie van Veilig Verkeer Nederland.
Verder vinden er onder andere een

clinic mountainbiken, een BMXdemonstratie, clinics valpreventie, een
optreden met fietsencircus Luijten en
een demonstratie aangepast wielrennen, ligfietsen en tandem plaats.
Kijk voor meer informatie en
voor het volledige programma op de
Facebookpagina van de Dag van het
Fietsen Peel en Maas of mail naar
twcolympia@kpnmail.nl

Limburgs kampioenen Caprilli
Door: paardensportvereniging PSV Caprilli
Bij het artikel over de uitslagen van de ruiters van PSV Caprilli bij de Limburgse kampioenschappen in Lottum op zaterdag 11 en zondag 12 augustus was de naam van één van de ruiters vergeten.
De vijf meiden die kampioen werden in de klasse CDE L waren Lynn Kok, Iris Gülcher, Gaby Versleijen,
Levy Berkers en Fabiënne Janssen.

sport 13

14

gasthoofdredacteur

16
08

Tijdens de zomervakantie nodigt HALLO Peel en Maas zes gasthoofdredacteuren uit. Zij geven om beurten de input
voor deze twee pagina’s. Deze keer: Roy Smolenaars.

ID GASTHOOFDREDACTEUR
NAAM

Roy Smolenaars
GEBOORTEDATUM

22-08-1975
WOONPLAATS

Helden
C.V.

NLD

Roy Smolenaars, opgegroeid in
Maasbree, staat de laatste jaren op alle
grote festivals en grote evenementen door
heel Nederland en ieder jaar gaat hij met
zijn band Memphis Maniacs ook nog op
een clubtour. Met de theatrale mashupband heeft Roy inmiddels wel naam
gemaakt. Vrijwel ieder weekend treedt de
veelzijdige Roy op met of Memphis
Maniacs of één van zijn andere muzikale
uitspattingen als De Flamingo’s.
Doordeweeks probeert hij daarom zoveel
mogelijk thuis te zijn in Helden bij vrouw
Rabea en dochters Jimi (6) en Pina (2).

Zanger Memphis Maniacs.
De Zingende Schlager, zanger bij
De Flamingo’s Amusements Act

GEPLUKT

Hans
in ‘t Zandt

Gasthoofdredacteur Roy Smolenaars (42) en drummer Hans in ’t Zandt (50) gaan lang terug. Al in zijn vroege jeugd repeteerde Roy met
zijn bandjes bij Hans in de schuur. “Hans ging altijd zijn eigen weg en deed gewoon zijn ding, daar heb ik bewondering voor”, aldus Roy.
Een goede reden voor Roy om Hans te laten plukken.
Hans in ’t Zandt is net als Roy geen onbekende in de regio en daarbuiten. Hij speelt al
sinds zijn jeugd in allerlei bands, studeerde een
jaar in Verenigde Staten en timmert aan de
weg als beroepsdrummer bij bands als Praying
Mantis, Parris, Red Pepper Bullwhip, Terra Nova
en Two Of A Kind.
“We hadden vroeger geen geld voor een
drumstel, dus drumde ik met mijn moeders
breinaalden op pannen en kussens. Sowieso
dachten mijn ouders dat ik me niet staande zou
kunnen houden in de wereld van seks, drugs
en rock ‘n roll. We hadden een klein gemengd
bedrijf met wat vee, asperges en champignons
en ik hielp veel mee thuis, samen met mijn zussen en broer. Met name nadat mijn vader was
overleden, moesten we de boel draaiende zien
te houden. Het was vaak hard werken, want ook
als het vroor of voordat we naar school gingen,
moest het werk gewoon doorgaan.”

Toch bleef Hans stug door drummen en
van zijn eerst verdiende geld kocht hij een
eigen drumstel. “Ik mocht niet binnen drummen, dus oefende ik in de paardenstal, waar
het in de winter vaak vroor.” Rond zijn zestiende
volgde zijn eerste optredens in bandjes, samen
met zijn broer Gijs op gitaar. “Ik heb de eerste twintig jaar geen leraar gehad en oefende
door platen alsmaar opnieuw te beluisteren
en mee te spelen. Ik oefende urenlang, en dat
doe ik nog steeds. Ik wilde verder in de muziek.
Wel besloot ik al vroeg om ook drumlessen
te gaan geven, zodat ik altijd mijn geld in de
muziek zou kunnen verdienen.”
Zowel zijn ouders als zijn broer Gijs zijn op
jonge leeftijd overleden. “Drummen is altijd
al een uitlaatklep geweest voor mij, zeker ook
tijdens die moeilijke periodes. Helaas hebben
mijn ouders nooit meer meegemaakt dat ik
als beroepsdrummer de kost verdien. Al had-

Column
Waar ik
vandaan kom

<<<Roy<<<<<<<<Smolenaars<<<<<<<22-08-1975<<<<<<<<Helden<<<

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.

HALLO

den mijn ouders wel gelijk dat er geen droog
brood mee te verdienen valt, het is namelijk
zeker geen vetpot. Maar liever de kost als drummer bijeen scharrelen dan duizend euro meer
per maand verdienen en dan niet meer kunnen
doen wat mijn passie is. Ik wil dit zolang mogelijk kunnen blijven doen, aan het eind van het
leven ben ik immers degene die tevreden moet
kunnen terugkijken.”
‘Ondanks’ zijn onregelmatige levensstijl
houdt Hans er ook een gezin op na. “Mijn vrouw
Cindy wist vanaf het begin dat drummen
belangrijk is voor mij en koos bewust voor een
leven met een muzikant die op onregelmatige
tijden van huis is. Eerdere vriendinnen konden er vaak niet goed mee omgaan dat drummen bij mij op de voorgrond staat. Met Cindy
is dat gelukkig nooit een probleem geweest,
al moet ik soms moeilijke keuzes maken en
vrienden of familieleden teleurstellen, omdat ik

‘We can be heroes just for one
day’, zong David Bowie ooit.
Zeker een van mijn favoriete nummers aller tijden. Maar de mensen
die mij goed kennen, weten ook dat
ik niet voor een gat te vangen ben.
‘Hero for just one day?’ en wat nou
als ik zing ‘We could be in heroes
just for one day’? Wat krijg je dan
vrij vertaald: ‘We kunnen in Helden
zijn voor maar één dag.’
Nee toch, denk ik dan. Ik wil meer
dagen in Helden zijn. En dat hebben
we dus gedaan. Sinds mei van dit jaar
woon ik met mijn vrouw en twee
dochters aan de Kesselseweg in
Helden. Op de route die ik vroeger zo
vaak per fiets heb gemaakt van
Maasbree naar Helden en dan ‘met
een stuk in mijn hakken’ terug, al dan
niet op mijn eigen fiets.
Hiervoor woonde ik een paar jaar
in ‘Kepèl’, en daarvoor heb ik op
meerdere plaatsen in Nederland
gewoond. Geboren in Roggel, opgegroeid in Maasbree. Maar als mij dan
tijdens optredens in het land de vraag
wordt gesteld ‘Waar kom je vandaan?’,
dan antwoord ik steevast met: ‘uit
Limburg’, zoals heel veel andere
Limburgers. Best typisch eigenlijk, ik
denk dat wij de enige Nederlanders
zijn die als antwoord een provincie
noemen.
‘Ik woën noe in Helje’, dus ik antwoord op de waar-kom-je-vandaanvraag in het Engels: “I live in Hell
yeah.” Dat komt wel binnen toch?
Maar op de existentiële vraag
‘Waar kom je vandaan?’, wist David
misschien wel het antwoord.

er weer eens niet bij kan zijn.” Uiteraard is zijn
gezin hem heel dierbaar. “We doen veel dingen
samen en komen net terug van een duiktripje.
Mijn zoontjes Jules (10) en Gijs (8) zijn er al heel
bedreven in, de oudste wil zelfs zijn brevet gaan
halen.”
In 2000 ging Hans een jaar naar Los Angeles,
waar hij privéles kreeg van drummer Dave
Weckl en aan de LA Music Academy studeerde.
Sindsdien leeft hij van het geven van drumlessen en het spelen in diverse Europese bands.
“De nieuwe cd van Two Of A Kind: Rise staat nu
zelfs in de Album Top 50 in Japan, samen met
de al in mei verschenen nieuwe cd van Praying
Mantis: Gravity, dus misschien komt er wel weer
een Japanse tour aan, iets waar ik zeker naar uitkijk. Het gaat me niet om het beroemd worden,
maar je moet nu eenmaal een bepaalde mate
van bekendheid hebben in je vakgebied om
ermee door te kunnen blijven gaan.”
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Vakantietip

Vlieland

Geen exotische oorden of bijzondere, culturele steden komen
naar voren bij de vakantietip van gasthoofdredacteur
Roy Smolenaars. Het oer-Hollandse waddeneiland Vlieland is volgens hem de plek waar je in de zomer naartoe moet reizen.
Vanwege de natuur, maar vooral vanwege de sfeer en artiesten
van naam die op de enige camping van het eiland optreden.
Roy gaat al negen jaar met alle leden van
Memphis Maniacs en hun gezinnen naar
camping Stortemelk op Vlieland, ook dit jaar
zit de band in augustus op het eiland.
“We treden dan daar op in zaal De Bolder en
mogen met de hele band gratis op de camping
zitten. Je wordt betaald in overnachtingen.”
De leden van Memphis Maniacs zijn niet de
enige artiesten die van die regeling gebruik
maken. “Iedere donderdag treden mensen als
Douwe Bob, Miss Montreal en TIm Knol op.
Het zijn echt Pinkpop-waardige artiesten die
daar komen. Het is een programma om je
vingers bij af te likken.”
Het is volgens Roy dan ook een grote
camping en ook zaal De Bolder, volgens de
site van de camping een heus poppodium,
is enorm. “Volgens mij kunnen er wel zo’n
vijfhonderd mensen in. Dus het voelt voor
ons als een soort clubshow als we daar
optreden. De tent zit ramvol iedere keer en
er hangt een hele fijne sfeer.” Daarnaast is de
‘vibe’ op het eiland zelf ook heel goed. “Je zit
zeg maar samen opgesloten op het eiland.
Niemand kan ‘s avonds meer weg, dus dat

geeft ook een
bepaald sfeertje”,
aldus Roy.
Natuurlijk
gaat Roy met
zijn vrouw en
twee dochters
ook regelmatig
op verkenning.
“Je kunt op
Vlieland alles
met de fiets
doen, dus
dat is ideaal.
Het is een
superschattig
eilandje met een fijn strand. Op de
camping kunnen de kinderen ‘s morgens en
‘s middags ook nog knutselen en dansen.
Voor ons is het gewoon een heerlijke week
vakantie met het hele gezin waar we één
keertje voor op moeten treden. Dat wil
iedereen natuurlijk wel. Dat doet de eigenaar
heel slim. Het is een aanrader voor iedereen
die gewoon een supergave vakantie wil.”

Van de plankenkoorts af met speciale tapes
Iedereen heeft wel eens last van een blokkade. Dat kan in de vorm van plankenkoorts of andere dagelijkse obstakels komen. Vervelend is
het helemaal als het regelmatig terugkeert. Om dat soort obstakels iedere keer opnieuw weg te nemen, ontwikkelde het Panningse bedrijf
Excellent Life speciale tapes om te luisteren voor of tijdens de blokkade en tot rust te komen.

Het is een soort van paracetamol voor mentale obstakels, vertelt Maarten Bos van Excellent
Life, een bedrijf dat ervoor wil zorgen dat iedereen het beste uit zichzelf haalt door te werken
aan voeding, mentale gezondheid en beweging

en houding. “Het is echt het wegnemen van een
blokkade. Bij de pilots die we hebben lopen,
zijn het tapes waarop in een persoonlijk verhaal
wordt geprobeerd het probleem of de blokkade
weg te halen door ze in een lichte hypnose te

brengen. We hebben van tevoren een intakegesprek gehad en weten wat er nodig is bij die
specifieke persoon. Op de tape spreekt de coach
van Excellent Life een verhaal in op zo’n manier
dat de luisteraar in een lichte hypnose of trance

komt en leert omgaan met zijn obstakel of over
zijn blokkade heen komt. Die tapes kun je altijd
opnieuw luisteren, dus het kan verschillende
keren helpen.”
Gasthoofdredacteur Roy Smolenaars kwam
een jaar geleden ook in contact met het bedrijf.
Hij had soms moeite om de rust te bewaren voor
een optreden. Samen met Maarten besloot hij
het nieuwe concept, gedoopt tot Excellent tapes,
uit te proberen. “Het werkt bij mij waanzinnig”,
vertelt Roy. “Het was bij mij soms grote chaos in
het hoofd. Af en toe was ik erg nerveus voor een
show. De tapes zorgen dat ik rustiger adem en
me beter kan focussen. Sinds ik ze gebruik, voel
ik me al voor de show ontspannen.”
Roy was zo enthousiast dat hij Maarten hielp
ook andere artiesten te vinden die de tapes wilden proberen. “We hebben nu vijf pilots lopen,
waarvan vier bij artiesten, en de resultaten zijn
heel positief”, vertelt Maarten. “Maar het is niet
alleen voor artiesten bedoeld. Eigenlijk is het
voor iedereen mogelijk. Ook als iemand stress
heeft op het werk kan hij een tape pakken en
tot rust komen. Een aspirientje, maar dan voor
mentale obstakels of blokkades.”
De tapes zijn nu nog alleen in persoonlijke
variant te verkrijgen. De bedoeling van Excellent
Life is om straks ook downloadbare tapes op
de website te zetten. “Die zijn dan algemener en niet op één persoon gericht. Die kunnen
veel mensen helpen zonder een persoonlijke
tape te hoeven maken. Daar zijn we nog mee
bezig.” Maarten en Roy willen ook de negatieve
sfeer die rond zelfhulptapes hangt, weghalen.
“Mensen geven niet toe dat ze zo’n tapes luisteren omdat ze zich schamen”, vertelt Maarten.
“Daar willen we graag een einde aan maken.
Het moet eigenlijk zo normaal worden als een
paracetamol pakken. Dat niemand gek opkijkt
als je even een tape gaat luisteren om ‘beter’ te
worden.”
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Tweede editie voor Pleinfeest Beringe
Het kerkplein in Beringe staat op zondag 19 augustus voor de tweede maal in het teken van het Pleinfeest
Beringe. Er wordt een parachute opgehangen om de bezoekers te beschermen tegen het weer, zowel zon als
regen. Optredens zijn er van een regionale liveband en dj Mauro Fuerte die in een trailer op het plein staan.

daar een verbetering. Het evenement
is in ieder geval voor iedereen gratis toegankelijk, dus niet alleen voor
Beringse mensen.”
Bij het evenement komt een parachute over het kerkplein te hangen
en er komt een vrachtwagentrailer te
staan waar een gelegenheidsband in
optreedt. De van oorsprong Beringse
muzikant Freek Koopmans treedt met

een aantal andere muzikanten uit de
regio op. Daarnaast is ook dj Mauro
Fuerte aanwezig om de muziek te verzorgen. “Voor de jeugd zijn springkussens en schminkers aanwezig”, aldus
Roger. “Het is een laagdrempelig evenement voor jong en oud dat gratis te
bezoeken is.”
Pleinfeest Beringe op zondag
19 augustus begint om 14.00 uur.

Wandeling
in het spoor van de
Bospartizanen
Het is op zaterdag 18 augustus mogelijk om onder leiding van een
gids een wandeling te maken door de Baarlose bossen. De gids vertelt
tijdens de tocht over de Bospartizanen die in de Tweede Wereldoorlog
in het woud schuilhielden.

Vorig jaar werd het evenement
voor het eerst georganiseerd door
een aantal Beringse bedrijven die wat
leven in de brouwerij wilde bren-

gen. “Het was een groot succes en
daarom is besloten ook dit jaar weer
het pleinfeest te organiseren”, vertelt Roger Gielen van de organisatie.

“Doordat we vorig jaar zoveel positieve reacties hebben gekregen, hebben we ook dit jaar een beetje voor
dezelfde opzet gekozen met hier en

Tijdens de wandeling wordt er
regelmatig gestopt om het verhaal te
vertellen wat er zich tijdens de laatste
maanden van 1944 in de bossen van
Baarlo heeft afgespeeld. De route
is ongeveer 8 kilometer lang, duurt
ongeveer twee uur en goed schoeisel
wordt aangeraden. De route is vol-

gens de VVV niet geschikt voor kleine
kinderen en mindervaliden.
De tocht wordt georganiseerd
door VVV Baarlo en begint om
10.00 uur op zaterdag. Aanmelden
kan tot vrijdag 17 augustus. Bel voor
meer informatie en om aan te melden
naar VVV Baarlo via 077 477 36 66.

Benieuwd waar jij je volledig kunt uitleven op sportief
gebied? Kom dan op 25 + 26 augustus naar de open
dagen van SportHelden. Dé moderne sportschool in Peel
en Maas die je van binnen gezien moet hebben. Bekijk onze
live demo’s en maak kans op leuke prijzen!
OPEN DAG AANBIEDING
Start dit jaar al in september met onze winterkaart!
Een 7 maanden all-in abonnement speciaal voor de wintermaanden met de keuze uit 1x per week, 2x per week
of onbeperkt. Meer info is verkrijgbaar tijdens de open
dagen.

OPEN DAGEN

25 + 26
AUGUSTUS

. Wellness faciliteiten
. Gezellige sportbar
. Altijd gratis en persoonlijke
begeleidingstrajecten
. 85 live groepslessen p/w
. 18 live IndoorCycling lessen p/w
. Gecertificeerde beweegen leefstijl coaches
. Geen inschrijfkosten
. Fysiotherapie / sportrevalidatie

. Squashbaan (exclusief voor leden)
. PreventieCentrum (pre) diabetes

. Rugcentrum Peel en Maas
. Hammer Strength training center
. PRFRM77 Sports Institute

Wil jij ook een held. worden op sportief vlak? Dan ben je
alleen bij SportHelden aan het juiste adres, want...
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JF Kennedylaan 247 | Panningen | www.sport-helden.nl

Tel.: 077-3077113
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Maasbreenaar op zoek naar vredesbaby

In het spoor van Polar Bear
Inmiddels is het 74 jaar geleden dat de geallieerden onze regio bevrijdden van de Duitsers. Ton Boots uit
Maasbree houdt zich nog veelvuldig bezig met de mensen die ervoor zorgden dat de inwoners van het huidige
Peel en Maas zich weer vrij konden noemen. In het spoor van het regiment Polar Bear is hij op zoek naar kleine
stukjes van de bevrijdingspuzzel.

Blerick werden ondergebracht in
Maasbree.
Niet alle leden van Polar Bear
kwamen er levend van af in de strijd
om Venlo. Ongeveer zeventig van hen
werden begraven op het kerkhof in
Maasbree. Later werden zij overgebracht naar het gezamenlijke kerkhof in Venray, maar Ton wil voor de
nabestaanden graag uitzoeken hoe de
mannen zich door de regio verplaatsten en wat er allemaal gebeurd is in
de tijd dat zij hier rondliepen. Eerder
dit jaar kwam al een groep nabestaanden naar Maasbree om de route van
Polar Bear na te lopen. “We hebben
al jaren contact met familieleden van
de overleden soldaten”, vertelt Ton.
“We willen aan de nabestaanden onze
dankbaarheid tonen voor de opoffering die de overleden mannen gedaan
hebben.”

Vredesbaby in
Engels dagrapport
Krijgsgevangenen in Maasbree na de bevrijding
(Foto: historische werkgroep De Brede via PeelenMaasNet)
Polar Bear behoorde tot het 49e
regiment en bestond uit Engelse
soldaten. Volgens Ton was het vooral
deze groep van verkenners die ervoor
zorgde dat onder andere Maasbree

verlost werd van de bezetters.
“De groep kwam vanaf Beringe via
Koningslust naar Maasbree”, vertelt
Ton. Dat ging echter niet zonder slag
of stoot. “Tussen Maasbree en Blerick

waren door de Duitsers vele mijnenvelden en een tankgracht aangelegd.
Die dienden als bescherming van
Venlo tegen de Engelse tanks.”
De strijd was hard en veel mensen uit

Want volgens Ton hebben we
veel te danken aan onder meer de
jongens van Polar Bear. “Niets minder dan onze vrijheid hebben we aan
hen te danken. Wij hebben de vrijheid
meegemaakt, maar zij hebben dat
met hun leven moeten betalen. Ik en
vele anderen, onder wie gelukkig
vele jongeren, beseffen dat we soms
even moeten stilstaan en hen moeten

Zes acts te zien

Baarlo. De acts zijn Duo Comic Casa
met kolder en acrobatiek bij Sjiwa,
clown Chiva bij de kerk, Fausto Barile
mini-theater bij wasplaats De Sprunk,
Ben Zuddhist circus magie op de
kasteelweide. Carnival de Transfiguro
‘fantastische’ humor bij kasteel d’Erp
en Michel met veel toeters en bellen
in het kasteelparkbos.

‘Hele puzzel oplossen’
Het is niet zomaar dat Ton het
uitzoeken van het puzzelstukje nu
hoog op de agenda heeft. “Volgend
jaar is het 75 jaar geleden dat we
bevrijd zijn en we willen extra aandacht voor juist die groepen die
onder meer Beringe, Koningslust,
Maasbree, Helden, Kessel en Meijel
bevrijd hebben. Het waren misschien
niet overal de mannen van Polar Bear
die als bevrijder optraden, maar het
regiment was wel op veel plekken
aanwezig. In het belang van de opoffering van al onze bevrijders vinden
we het belangrijk de hele puzzel op
te lossen.”

VAKGARAGE
PEETEN BV

Theater op straat in Baarlo
Voor de negende keer staat het centrum van Baarlo op zondag 19 augustus in het teken van straattheater.
De laatste zondag van de zomervakantie staat al jaren in de agenda als de de dag van Theater op Straat in
Baarlo. Zes acts zijn gedurende de middag te zien in het dorp.

gedenken. Ieder stukje in de puzzel is
vaak voor de familie in Engeland zo
belangrijk.”
Eén van die puzzelstukjes die Ton
nu probeert uit te zoeken, las hij in de
dagrapporten van de Engelse geallieerden. “Ik zag in één van die rapporten
dat op 19 november 1944 in Beringe
een baby geboren is in de vroege morgen. Een hoofdofficier is vervolgens
met een jeep een dokter gaan halen
om het kindje bij te staan. Graag zouden we er achter komen wie deze man
of vrouw was die toen als echte vredesbaby geboren werd.” Contact opnemen
met Ton kan door een mail te sturen
naar tonwil@home.nl of door te bellen
naar 06 24 37 01 17.

Onderhoud en
reparatie van
alle merken

APK

www.vakgaragepeetenbaarlo.nl

tel. 077 477 15 90

Loopafstand

Tussen 12.00 en 18.30 uur zijn in
Baarlo zes verschillende acts te
bewonderen. Alle acts worden vijf

keer, per toerbeurt, uitgevoerd
rondom kasteel d’Erp, het bijbehorende kasteelpark en het centrum van

De locaties van de acts liggen op
loopafstand van elkaar. Per locatie is
ruimte voor tweehonderd tot vierhonderd bezoekers. Naast de natuurlijke
hoogteverschillen op enkele locaties worden er met tapijten, banken,
enzovoorts extra zichtniveaus gecreëerd, zodat veel toeschouwers tegelijk
van een optreden kunnen genieten.
De optredens worden muzikaal omlijst
door de Baarlose muziekverenigingen
drum- en brassband Voorwaarts en de
Fanfarekapel. Zij vullen de pauzes tussen de optredens.
Hoewel de entree voor Theater
op Straat gratis is, vragen leden van
Theatergroep Kameleon om een
vrijwillige donatie. “Een bijdrage is
wenselijk om het evenement ook in
de toekomst te kunnen organiseren.
Als dank krijgen de bezoekers dan een
hartvormige sticker opgeplakt met de
tekst: Baarlo leeft!, ook bij mij!”, aldus
de organisatie.

Locker Company verhuurt lockers aan festivals, beurzen,
(sport-)evenementen, bedrijven en instellingen in Nederland,
België en Duitsland. Per 1 september zijn wij op zoek naar een

ACCOUNTMANAGER M/V
die aan de volgende functie-eisen voldoet:
• Je bent een salestijger,
van dealtjes binnenslepen gaat
jouw hart sneller kloppen;
• Je hebt affiniteit met
de evenementen- of
verhuurbranche;
• In het bezit van een diploma
MBO4/HBO Account- of
eventmanagement of relevante
entertainment opleiding;
• Je bent woonachtig in een
straal van 25 km vanaf Horst;
• Je hebt geen 9-tot-5-mentaliteit;
• Je beheerst de Nederlandse
en Engelse taal in woord en
geschrift, Duits is een pre.

Wij bieden:
• Een marktconform salaris;
• Een 32-urencontract met
doorgroeimogelijkheden naar
40 uur;
• Een jonge en informele
organisatie waarin eigen
inbreng en een ‘heads up’
mentaliteit gewaardeerd wordt;
• Veel vrijheid en
verantwoordelijkheid binnen de
functie en onze organisatie.
Meer info of direct reageren?
Dat kan via linqeventgroup.nl/
crew/vacatures
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Agenda t/m 23 augustus 2018
do
16
08
vr
17
08
za
18
08

Baarlose kerk geopend
Tijd: 14.00-16.00 uur
Organisatie: VVV Baarlo en kerkbestuur kerk Baarlo
Locatie: kerk Baarlo

zo
19
08

Ruilbeurs

Kermis Kessel-Eik

Tijd: 10.00-13.00 uur
Organisatie: verzamelaarsvereniging De Peelstreek
Locatie: gemeenschapshuis D’n Binger Meijel

Tijd: 15.00 uur
Locatie: Mariaplein Kessel-Eik

di
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Last Summer Dance

Picknicken tussen de frambozen

Tijd: 21.00 uur
Locatie: jongerencentrum Sjiwa Baarlo

Tijd: 10.30-17.00 uur
Locatie: Raspberry Maxx Meijel

Wandeling in het spoor
van de Bospartizanen

Theater op Straat

Afsluiting Kermis

Tijd: 12.00-18.30 uur
Organisatie: Baarlo Leeft!
Locatie: centrum Baarlo

Tijd: 19.00 uur
Locatie: feesttent Mariaplein Kessel-Eik

Tijd: 10.00 uur
Organisatie: VVV Baarlo
Locatie: Grotestraat 16, Baarlo

Muziek onder de Toren
Seniorenorkest Horst aan de Maas

Rondleiding kerk Helden
Tijd: 13.00-17.00 uur
Locatie: St. Lambertuskerk Helden

Tijd: 13.30-15.00 uur
Organisatie: Werkgroep cultuur in hartje Peel en Maas
Locatie: Raadhuisplein Panningen

Muziek onder de Toren
De Vosberg Muzikanten

Pleinfeest Beringe
Tijd: 14.00-22.00 uur
Organisatie: Berings Gezellig
Locatie: Kerkplein Beringe

Tijd: 15.15-16.45 uur
Organisatie: Werkgroep cultuur in hartje Peel en Maas
Locatie: Raadhuisplein Panningen

Opening kermis Kessel-Eik

Kermis Kessel-Eik

Tijd: 17.00 uur
Locatie: Mariaplein Kessel-Eik

Tijd: 15.00 uur
Locatie: Mariaplein Kessel-Eik

Latin Dance Limburg

Sunday Sound - met o.a. NJOY

Tijd: 20.00-02.00 uur
Organisatie: Latin Dance Limburg
Locatie: party restaurant De Houbereij Panningen

Tijd: 15.00-17.30 uur
Organisatie: Thuis in Panningen
Locatie: centrum Panningen

Optreden The Classics
Tijd: 21.00 uur
Locatie: feesttent Mariaplein Kessel-Eik

ma
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Kermis Kessel-Eik
Tijd: 15.00 uur
Locatie: Mariaplein Kessel-Eik

wo
22
08

Excursie PS Aero

do
23
08

Vleermuizen spotten

Matinee met Thei & Joop

Tijd: 09.30-11.00 uur
Organisatie: VVV Baarlo
Locatie: PS Aero Baarlo

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: IVN Helden
Locatie: IVN gebouw Kloosterstraat Helden

Jouw agendapunt hier?

Tijd: 13.00 uur
Locatie: feesttent Mariaplein Kessel-Eik

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

KerMis
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Kermis Kessel-Eik
Het kleinste dorpje van Peel en Maas mag zich weer opmaken voor het grootste feest van
het jaar. Het Mariaplein staat weer vier dagen in het teken van de verschillende attracties en de
traditionele feesttent van café De Pleisterplaats. Op zaterdag 18 augustus wordt de kermis in
Kessel-Eik om 17.00 uur officieel geopend. Vervolgens staan de attracties en feesttent op
zondag, maandag en dinsdag nog op het plein. Op zondag kunnen de kinderen van Kessel-Eik
tussen 16.00 en 18.00 uur gratis geschminkt worden. In de feesttent komen tijdens de kermis
artiesten als The Classics, Paul & Kees en Theo & Joop langs.
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THEI & JOOP

MatiNee BeGint oM StiPt 13.00 uur
special guest 16.00 uuR nikki selen

AFSLUITING
KERMIS
19.00 uur KindeR-PRijZenSLAG in de tent
KoM SAMen Met je oudeRS nAAR de tent
en MAAK KAnS oP LeuKe PRijZen.

omzet van deze avond komt ten goede van de kermis 2019
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Vincentiusparochies
Parochie Beringe
Misintenties NL21 RABO 0141939583
El Jacobs-Sturme Peelstraat 39
T 077 307 17 88 s.jacobs39@ziggo.nl
Spreekuur
Iedere dinsdag van 10.30 tot
11.30 uur in de sacristie.
Kerkdiensten
Zondag 19 augustus
H. Mis 09.30 uur t.i.v. Mevrouw
Schroen-Gielen (jaardienst/verj.);
zegening Kruudwisj
Woensdag 22 augustus
H. Mis 9.00 uur in de sacristie

Kerkdiensten
Zaterdag 18 augustus
H. Mis 19.00 uur t.i.v.
Wiel Spreeuwenberg (verj),
Tinus Spreeuwenberg en Theodora
Schoeber
Zondag 26 augustus
H. Mis 11.00 uur t.i.v de zieken in onze
parochie

Parochie Helden

Parochie Grashoek

Misintenties
NL61 RABO 0120795094
pastorie Rochusplein 3
T 077 3071488,
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur
donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
Zondag 19 augustus
H. Mis 10.00 uur – herenkoor –
viering Maria Tenhemelopneming
met zegening van de Kruudwis t.i.v.
Frans van Dooren (jaardienst) en
Maria van Dooren-Geraedts; overl.
fam. Cox-van den Beucken; Marietje
van der Horst-Goldenbeld; fam.
Nijssen-Mestrom-Derikx en overl.
familie;

Misintenties NL24 RABO 0141910526
A. Cruijsberg T 077 307 52 93
Spreekuur in kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.

Kerk geopend voor gebed en
bezichtiging: van 13.00 tot 17.00 uur:
torenbeklimming om 15.00 uur.

Parochie Egchel
Misintenties NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
T 077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 19 augustus
Geen H. Mis
Zondag 26 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 19 augustus
H. Mis: 11.00 uur - Zang Herenkoor
Lectoren: Dhr. Jacques Bouten – Mevr.
Toos Leijsten
Intenties: Overl. ouders Sef Haenen
en Maria Haenen-Peeters, zoon Ton,
zoon André en schoondochter An.
Voor de intenties van de Mariakapel
op het kerkhof.

Parochie Kessel
Gezinsbijdrage NL39RABO0125305311
Pastorie Dorpstraat 13
T 077 462 12 65
E lajverhaag@parochiekessel.nl
Kerkdiensten
Zaterdag 18 augustus
19.15 uur. Nel van de Kerkhof en overleden familie.
Zondag 19 augustus
16.00 uur. Doop van Roan Gürtz.
Vergelt. Baarlo.
Woensdag 22 augustus
9.00 uur. H.Mis voor de zieken van de
parochie.
Zaterdag 25 augustus
19.15 uur. Jaardienst voor Mevr. Jo
Jacobs-Stappers.

Summerbreeze bij
De Keverberg
Het maandelijkse muzikale
evenement Den Soeten Inval in Kasteel
De Keverberg in Kessel kende op zondag
12 augustus een speciale, zomerse editie:
Summerbreeze. Vanwege het goede weer
hoefden Gé Titulaer, Edwin
Schimscheimer & Friends niet binnen op
te treden, maar konden ze op het
Maasterras hun muzikale kunsten
vertonen. De jazzmuziek van onder meer
Gé Titulaer viel in de smaak bij het
aanwezige publiek, aldus de organisatie.
“Het was een heerlijke middag met erg
enthousiast publiek.”

Parochie Koningslust
Misintenties NL05 RABO 0120795132
A. van den Boer De Brentjes 81
T 077 465 36 81
Bij geen gehoor kunt u contact
opnemen met het parochiecentrum in
Panningen T 077 307 13 88
Kerkdiensten
Zaterdag 18 augustus
H. Mis Maria Tenhemelopneming
17.30 uur
Zaterdag 25 augustus
Geen H. Mis

Parochie Meijel
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
joke.holscher@gmail.com
Kerkdiensten
Donderdag 16 augustus
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen
09.30-10.00 uur Stille Aanbidding
Zondag 19 augustus
H. Mis 11.00 uur Maria
Tenhemelopneming met zegening
Kruudwisj met herenkoor t.i.v. Ria
Brummans-Parren (zeswekendienst);
Miet Schijven-Thijssen (coll); Anna

Mededelingen
In het weekend van 26 aug. Is er weer
de bekende collecte voor de MIVA.
Graag in uw aandacht aan bevolen.

Parochie Baarlo
Misintenties
NL31RABO0103903860
Pastorie Markt 3
T 077 477 12 75
E kapelaan@parochiebaarlo.nl
W www.parochiebaarlo.nl
Kerkdiensten
Zaterdag 18 augustus
17.00 uur Gebedsdienst in
Verzorgingshuis Ter Borcht.
Zondag 19 augustus
9.30 uur H. Mis. Viering Maria Ten

service 19

Sanders (gest. jaardienst);
Jacques en Netje Geraets-Lenders
en fam; Jean en Agaath v.Berlo-Foss
en fam; Kael en Greet Horning; fam.
Wedding (stichting); uit dankbaarheid
Doopviering:13.30 uur Jenna Janssen
Maandag 20 augustus
18.30 uur Stille Aanbidding
19.00 uur Rozenkrans
Dinsdag 21 augustus
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen,
aansluitend koffiedrinken
Donderdag 23 augustus
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen
09.30-10.00 uur Stille Aanbidding

Parochie Panningen
Misintenties NL44 RABO 0141900660
Parochiecentrum Wilhelminastraat 14
T 077 307 13 88
info@parochiecentrumpanningen.nl
Open maandag- dinsdagwoensdag- en donderdagmorgen
van 09.00 tot 11.30 uur
Kerkdiensten
Donderdag 16 augustus
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Vrijdag 17 augustus
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Zaterdag 18 augustus
H. Mis 19.00 uur – Samenzang t.i.v.
Jac van de Mortel (jaardienst); Emmy
Bos-Maassen (bgv. verj.); Sjraar

Hemel Opneming.
Jaard. Robert Pennings en Eleanora
Pennings-Pijpers;
Jaard. Andreas Cootjans en Mechtilde
Cootjans-Berden.
Donderdag 23 augustus
8.30 uur H. Mis.

Parochie Kessel-Eik
Misintenties
NL41RABO0125300522
L. Timmermans
T 077 462 16 78
Kerkdiensten
Zondag 19 augustus
9.30 uur Voor de Parochie.
Zondag 26 augustus
9.30 uur Voor de parochie

Gommans en Elisa GommansDriessen; Herm Peeters en opa en
oma Peeters-van Lier
Zondag 19 augustus
H. Mis in het Missiehuis om 10.30 uur
Doopsel in de parochiekerk om 14.00
uur van Sytske Timmermans
Dinsdag 21 augustus
Géén H. Mis
Woensdag 22 augustus
Géén H. Mis
Donderdag 23 augustus
Géén H. Mis

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

529,-

479,-

*

MAAK EEN EINDE
AAN SLECHT WIFI!

109,-

189,-

Tummers

499,-

49,-

• All-in-One printer • Print via WiFi • Print foto’s zonder witrand

Printer / MG3650

69,-

• 9,7 inch • 32 GB • Wiﬁ • Retina display • Refurbished A-Grade

Apple iPad (2017)

289,-

REFURBISHED A-GRADE!

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

Laptop / 1XN42EAABB

529,-

599,-

549,-

99,-

*

75,-

29,-

• All-in-One printer • Print via WiFi of bluetooth • Prints van hoge kwaliteit

Printer / ENVY6230

34,95

• Universeel model voor 9 - 10” tablets
• Elastisch, schokabsorberend materiaal
• 360° draaibare design
• Magnetische sluiting

Luxe tablet Case / THZ645GL

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

IdeaPad 320 / 80XH01NXMH

’
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,
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6 winkels in Limburg: Roermond - Panningen - Tegelen - Echt - Heythuysen - Horst

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

WiFi Starter Kit / DEV-9837

129,-

279,-

• Geheugen 32 GB
• Camera: 8 Megapixel
• Octa Core Processor
• 10,1 inch

’
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,
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Galaxy Tab A / SM-T580NZKEPHN

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

VivoBook / R418UA-EB778T

’’
4
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Ervaren Verkopers
Assistent Filliaalleiders

Junior Verkopers
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Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe,
enthousiaste collega’s die ons team
willen versterken! Bezoek onze site
www.eptummers.nl voor meer info.

Kom werken bij de leukste elektrovakspeciaalzaak van Limburg!

Dat is Tummers!

Apparaat stuk? Geen zorgen, wij kunnen het voor
u repareren op onze eigen reparatie-afdeling.

REPARATIEDIENST

Wij hebben bijna 100 jaar ervaring in de elektrobranche. Wij kunnen u altijd perfect adviseren!

DESKUNDIG ADVIES

Is het product toch niet helemaal naar wens?
Geen punt. Bij ons heeft u 14 dagen bedenktijd.

NIET GOED, GELD TERUG

Wij bezorgen uw aankoop gratis bij u thuis met
onze eigen, vakkundige bezorgdienst.

GRATIS BEZORGING

Bij ons kunt u 7 dagen per week terecht voor al
uw aankopen en vragen. Zelfs op zondag!

7 DAGEN PER WEEK GEOPEND

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

* Na €15,- cashback via HP

C
O
O
L 2 SCHOOL!
Tummers

Afbeeldingen kunne

