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American muscles
in Baarlo
Onvervalste V8-motoren van Amerikaanse muscle-cars brulden op zondag 21 juli door het centrum van Baarlo. Het dorp stond die dag in het teken van de Baolderse
Ammyday. In totaal kwamen er meer dan 125 auto’s met Amerikaanse roots naar Baarlo voor de zeventiende editie van het evenement. De toertocht waarmee het
evenement ieder jaar begint, trok 78 deelnemers. Het weer zat de organisatie ook alleszins mee. ‘Echt barbecueweer’ noemde de organisatie het al. Daar werd dan ook
goed gebruik van gemaakt en met een broodje hamburger in de ene hand en een Budweiser in de andere konden de bezoekers optimaal genieten van de Amerikaanse
bakken. “Het was geweldig”, liet de organisatie nog weten. “Een editie om nooit te vergeten.” (Foto: Mike Gerritzen)

Project burgerhulpverlening

Meijelnaren helpen ambulancemedewerkers
AmbulanceZorg Limburg-Noord begint in Meijel een project waarbij burgerhulpverleners ambulancemedewerkers gaan ondersteunen. Tien Meijelnaren volgden een speciale opleiding, zodat ze straks nog voordat de
ambulance ter plekke is bij een melding de eerste zorg kunnen verrichten.
Het project heeft de naam
‘Meijelse Zorg in beweging’ gekregen
en houdt in dat bij een spoedmelding ook burgerhulpverleners worden opgeroepen. Die kunnen sneller
ter plaatse zijn dan de ambulance en
doen een eerste gezondheidscheck.
Daarna kunnen ze alle informatie
klaarleggen en zorgen dat het ambulancepersoneel goed opgevangen
wordt. Nadat de ambulance naar het
ziekenhuis is vertrokken, kunnen
de burgerhulpverleners de familie
geruststellen.

De tien Meijelnaren die meedoen aan het één jaar durende project hebben een speciale opleiding
gevolgd. “Zij weten hoe ze moeten handelen in bepaalde situaties”,
laat Ambulancezorg Limburg-Noord
(AZLN) weten. “De medewerkers van
AZLN hebben eveneens instructies
ontvangen hoe ze moeten samenwerken met de burgerhulpverleners. Door
de samenwerking wordt ingezet op
een nog snellere en betere zorg voor
de patiënt.” De burgerhulpverleners
nemen het werk van het ambulance-

personeel dus niet over, zo benadrukt
AZLN. “Ze treffen voorbereidingen
voor de komst van de ambulance en
geven informatie door aan de meldkamer. Hierdoor ontstaat er snellere
en betere zorg voor de patiënt. Daar
doen we het allemaal voor.” De inzet
van burgerhulpverleners moet meer
patiënttevredenheid en vertrouwen
in de zorg opleveren. “Samen pakken we het aan en kunnen we meer
bereiken.”
AmbulanceZorg koos voor Meijel
als pilotdorp omdat het dorp vol-

gens de organisatie een ‘trotse kern
is met een sterke gemeenschapszin’.
“We merken dat dit een goede keuze
is geweest, want alle maatschappelijke partijen waarmee wij gesproken
hebben, zetten samen de schouders
onder dit initiatief.”

Op meerdere plekken
introduceren
Mocht het project van alle kanten
positief worden ontvangen, is AZLN
van plan het op meerdere plekken te
gaan introduceren. “Het kan overal
mits er vrijwilligers zijn die de taak
willen vervullen. Daarnaast is het
van belang dat lokale ambulance-

teams zich in willen spannen om de
vrijwilligers te trainen en te begeleiden.”
Het project dat medio juli van
start gaat, lijkt op Hart voor Limburg.
Daar zijn veel burgerhulpverleners bij
aangesloten die een berichtje krijgen
als iemand in hun buurt een hartstilstand krijgen. De vrijwilligers van
de pilot ‘Meijelse Zorg in beweging’
krijgen echter een andere opleiding.
Hart voor Limburg richt zich op reanimaties, terwijl de vrijwilligers van
het nieuwe project breder ingezet
gaan worden. “Dat vereist een bredere training en een sterkere koppeling met de lokale ambulancedient”,
aldus AZLN.
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Gebroken nek en heiligbeen en verbrijzeld bekken

Heldense loopt twee jaar na auto-ongeluk
Vierdaagse uit
Ze zou samen met haar vader in 2017 de Nijmeegse Vierdaagse gaan
lopen. Een auto-ongeluk gooide echter roet in het eten. De Heldense Yana
de Reuver (21) brak haar nek en heiligbeen en haar bekken werd verbrijzeld, waardoor ze lang moest revalideren. Dit jaar liep ze voor het eerst de
Vierdaagse uit, ondanks dat ze nog herstellende is.
Het bereiken van de finish op de
Via Gladiola in Nijmegen zorgde voor
blijdschap, opluchting en een hoop
tranen. “Ondanks de pijn was het toch
gelukt om de finish te halen. Mijn
vader en ik hebben elkaar even stevig vastgepakt van blijdschap”, vertelt Yana. “Maar ik deed niet alleen
mee voor mijzelf. Ik wilde ieder ander
laten zien dat het mogelijk is om je
leven, zelfs na zware tegenslagen,
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weer op te pakken en uitdagingen
aan te gaan.” Twee jaar geleden stond
Yana namelijk samen met haar vader
Jeroen ingeschreven om mee te doen
aan de Nijmeegse Vierdaagse. Een
maand voor de start sloeg het noodlot toe. Yana raakte betrokken bij
een auto-ongeluk en brak haar nek,
heiligbeen en schaambeen op drie
plaatsen. “De Vierdaagse leek nooit
meer van de bucketlist afgestreept te
kunnen worden”, aldus Yana. “Maar na
een lange revalidatieperiode waar ik
opnieuw heb leren lopen, en ondanks
dat mijn schaambeen nog steeds
gebroken is, wilden mijn vader en ik
dit jaar alsnog vier keer de 40 kilometer lopen. Ik deed al aan crossfit (een
combinatie van gewichtheffen, atletiek en gymnastiek, red.) om fysiek
wat fitter en sterker te worden en ik
heb samen met mijn vader geoefend
in lange afstanden lopen om ons voor
te bereiden op de Vierdaagse.”

Doorheen gesleept
Vier dagen wandelen met een
gebroken schaambeen bleek niet
onmogelijk, maar was wel een flinke
aanslag op haar lichaam, vertelt
Yana. “Ik heb op de tweede dag veel
pijn gehad aan mijn scheenbeen en

Yana en haar vader op de Via Gladiola (Foto: Yana de Reuver)
bekken, waardoor ik even bang was
dat ik zou moeten stoppen omdat
het niet meer ging. Maar met veel
koelen en rustpauzes tussendoor, een
bekkenband die mijn bekken steun
gaf en behandelingen van de fysiotherapeut heb ik toch de vier dagen
uit kunnen lopen. Daarbij heeft
mijn vader me er echt doorheen

gesleept.”
Nu het vierdaagsekruisje binnen
is, is het tijd om te herstellen. “Mijn
bekken doet nog steeds pijn maar
dat wordt met veel rust hopelijk
beter. Het is niet leuk, maar dat zijn
nu eenmaal de consequenties. Het
was het helemaal waard.” Zou ze het
een tweede keer aandurven? “Mijn

eerste gedachte was ‘nooit meer’,
maar nu zeg ik ‘over een paar jaar’. Ik
wil eerst mijn studie afronden. Ook
moet ik nog een zware hersteloperatie ondergaan voor mijn schaambeen, waarna ik weer een jaar moet
revalideren. Als dat allemaal achter
de rug is, durf ik het nog wel een
keer aan.”

Rechtszaken werkgroep Behoud de Peel

Geen uitbreiding stallen door stikstof
uitspraak
De uitspraak van het Europese Hof van Justitie over stikstofuitstoot heeft ook gevolgen voor geplande uitbreidingen van stallen in Peel en Maas.
Projecten moeten dezelfde hoeveelheid of minder stikstof uitstoten na een uitbreiding of aanpassing. Zeker drie boeren in Peel en Maas kunnen
door de uitspraak in de zaak, die door stichting Werkgroep Behoud de Peel werd aangespannen, hun stallen niet uitbreiden.
Werkgroep Behoud de Peel is
naar eigen zeggen verantwoordelijk
voor de landelijke ophef die ontstond. De groep voor de bescherming van natuurgebied de Peel
spande tientallen zaken aan tegen
staluitbreidingen in de gemeentes
waar de Peel in ligt. Behoud de Peel
vocht tegen een programma dat de
landelijke overheid in 2015 instelde.
“Dat heette Programma Aanpak
Stikstof (PAS), maar er zat helemaal
geen aanpak in”, vertelt Wim van
Opbergen, voorzitter van Werkgroep
Behoud de Peel. “Terwijl stallen wel
gewoon mochten uitbreiden en meer
stikstof mochten gaan produceren.
Daarom waren wij er ook fel tegen.”
De Raad van State wist ook niet
precies wat te doen met de zaken
die de Werkgroep aanspande en
vroeg het Europese Hof van Justitie
om naar het programma te kijken.
“Het Hof was zeer kritisch”, vertelt
Van Opbergen. “Het programma
mocht volgens het Hof op deze

manier niet meer gebruikt worden.”
Dat had verstrekkende gevolgen. In
het hele land zijn vergunningen voor
projecten als uitbreidingen van stallen,
de aanleg van wegen of het kappen
van bomen ingetrokken. “Projecten
moeten nu na de voltooiing dezelfde
hoeveelheid of minder stikstof uitstoten. Een nieuwe weg zorgt altijd voor
meer stikstof, dus dat soort zaken zijn
nu opgeschort.”
Werkgroep Behoud de Peel spande
in totaal zo’n tachtig zaken aan tegen
uitbreidingen van stallen in de buurt
van de Peel. Zo gaf de Raad van State
de Werkgroep gelijk in onder meer
twee zaken in Helden en eentje in
Koningslust. De vergunningen voor die
uitbreidingen zijn ongeldig verklaard.
“Dat waren de eerste zaken waar
al een uitspraak is. Er volgen er nog
verschillende in Peel en Maas”, vertelt Van Opbergen. “Ik weet zo uit het
hoofd niet precies hoeveel er waar zijn
aangespannen, maar de komende tijd
zullen er in Horst aan de Maas, Venray,

Peel en Maas, Leudal en Nederweert,
plus in ons Brabantse werkgebied nog
meer volgen.”
De Werkgroep begon de
zaken, omdat meer stallen meer
stikstofuitstoot betekent. “Die stikstof
wordt in de lucht uitgestoten en
komt dan terecht in de Peel”, vertelt
Van Opbergen. “Zeldzame planten
worden door die hoge stikstofwaarde
overwoekerd door gras en onkruid.
Als we niks doen, verdwijnen straks
alle zeldzame planten uit de Peel en
andere natuurgebieden. Nu al is het
stikstofoverschot enorm. Dat mag
echt niet nog meer worden. Sterker
nog: om aan de Europese verplichting
te voldoen, zal de uitstoot drastisch
omlaag moeten.”
Het uitbreiden van stallen is
nog wel degelijk mogelijk, vertelt
Van Opbergen. “Maar dan moeten
boeren er voor zorgen dat ze niet
meer stikstof gaan uitstoten dan ze nu
doen.” Het heeft volgens de voorzitter
geen zin om boos te zijn op de

Werkgroep. “De regering heeft sinds
de jaren 80 iedere keer geweigerd
om naar de uitstoot van stikstof te
kijken. Iedere keer mocht er maar
uitgebreid worden door boeren.
Dan krijg je een keer de deksel op
de neus. We konden niet zo door
blijven gaan met het ongebreideld
uitbreiden van de veestapel
en de steeds maar stijgende
stikstofuitstoot.”
Wat er nu gaat gebeuren, is
nog de vraag. De overheid heeft
een commissie ingesteld die gaat
kijken naar hoe het verder moet.
Of het PAS aangepakt moet worden
of dat er iets anders opgezet moet
worden bijvoorbeeld. “Het lijkt er
op dat de overheid weer bezig is om
te proberen om onder de Europese
afspraken uit te komen”, denkt
Van Opbergen. “Wij hopen dat de
regering nu eens gaat inzien dat er
verandering nodig is. Het enige dat
helpt, is minder dieren. Daar ligt de
oplossing.”
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25e keer Nijmeegse Vierdaagse

Maasbreese Door oudste vrouw bij
40 kilometer
De Maasbreese Door Smets-Konings was met haar 81 jaar de oudste deelneemster aan de 40 kilometer bij de
Nijmeegse Vierdaagse. Van dinsdag 16 tot en met vrijdag 19 juli liep ze voor de 25e keer door de dorpen en
steden rond Nijmegen voor haar kruisje. “Zolang als de gezondheid het toelaat, blijf ik de vierdaagse lopen.”

Door heeft tijdens het wandelen
veel aanspraak van anderen. “Mensen
zien toch dat ik geen 25 meer ben.
Dan vragen ze: ‘Mag ik vragen hoe
oud u bent?’. Natuurlijk mogen ze
dat. Vaak vragen ze zich dan ook af
waarom ik niet de 30 loop. Maar dan
zeg ik hetzelfde als ik wat net al zei.
Zolang ik de 40 aankan, blijf ik die
lopen. Bij de 30 kom je ook niet door
Cuijk op de laatste dag en dat is één
van de leukste dorpen. Daar kom ik
altijd heel graag.”

de laatste dag op de Sint Annastraat
is het altijd voetje voor voetje door de
drukte. Maar daar kan ik weer genieten van alle mensen langs de kant.”

‘Ik loop
het hele jaar door’

Volgend jaar staat de Nijmeegse
Vierdaagse weer gewoon op de
agenda van Door. “Mits de gezondheid
het toelaat.” Eigenlijk wilde ze deze
week alweer beginnen met de voorbereiding. “Maar het is te heet nu.”
Toch zal ze vrij snel weer beginnen.
“Ik loop het hele jaar door. Veel menMet haar shirt dat ze elk jaar
sen beginnen pas in februari, maar
gratis krijgt van de gemeente beent
ik stop eigenlijk niet.” Ook na 25 jaar
Door gestaag door de omgeving van
is ze nog lang niet klaar met wandeNijmegen. Het weer was dit jaar optimaal en Door wist dan ook ruim op tijd len. “Als ik op de Sint Annastraat langs
het ziekenhuis loop en de mensen zie
binnen te komen iedere dag. “Ik was
iedere dag nog voor 15.00 uur binnen. die daar op bed liggen, bedenk ik me
altijd hoe rijk ik ben dat ik op mijn 81e
Het liefste loop ik vlot door, maar dat
nog de 40 kilometer kan lopen.”
gaat bij de vierdaagse niet altijd. Op

Voetje-voor-voetje

HALLO-bezorging
in de hitte
Eigenlijk liep Door de 40 kilometer
weer vrij gemakkelijk uit dit jaar. Met
haar leeftijd mag ze al lang de 30 kilometer lopen, maar de Maasbreese

kiest er toch voor om 10 kilometer
meer per dag te doen. “Waarom niet?
Ik ben nog fit en jong en ik kan het
nog goed aan. Ik zeg altijd: zolang ik

mijn gezondheid het toelaat, blijf ik de
40 kilometer lopen. Als dat een keer
niet meer gaat, kijken we wel of ik
dan overstap naar de 30 kilometer.”

Man aangehouden na botsing
in Meijel
Een man van Poolse afkomst is op dinsdagavond 23 juli met een personenauto tegen een stilstaande auto
gebotst in Meijel. De bestuurder had gedronken en werd door de politie aangehouden. Het ongeval gebeurde op
de Busserstraat in Meijel.
De politie laat weten dat de
Poolse bestuurder rond 22.45 uur
op de stilstaande auto botste.
De man was onder invloed en
is na een ziekenhuisbezoek

voor zijn verwondingen
aangehouden. “Na een nachtje
ontnuchteren in de politiecel
werd hij op woensdagochtend
weer in vrijheid gesteld”, laat

een woordvoerder weten. “De
man heeft een proces verbaal
gekregen.” Een traumahelikopter
werd opgeroepen, maar die bleek
uiteindelijk niet nodig te zijn.

Drie maanden cel voor Baarlose
ontuchtverdachte
De voormalig judo- en handbalcoach uit Baarlo die werd verdacht van ontucht met een minderjarig meisje, is
donderdag 18 juli door de rechtbank veroordeeld. Hij kreeg een celstraf van negen maanden opgelegd, waarvan
zes voorwaardelijk.
Volgens Rechtbank Limburg is
bewezen dat de verdachte het slachtoffer in 2017 en 2018 onzedelijk heeft
betast terwijl hij wist dat ze minderjarig
was en een verstandelijke beperking
heeft. De verdachte was destijds haar
judo- en handbaltrainer en heeft daarmee zijn gezagspositie misbruikt en
het vertrouwen dat de ouders van het
slachtoffer in hem hadden, beschaamd,
stelt de rechtbank. “Hij moet hebben
geweten dat wat hij deed fout was
maar nam die consequenties kennelijk
op de koop toe.” De ontucht zou ook

enkel gestopt zijn omdat de verdachte
betrapt werd, aldus de rechtbank. Hij
zou tijdens de zitting verklaard hebben
dat hij niet wist wanneer het anders
gestopt zou zijn.

Jaar cel geëist
Het Openbaar Ministerie had een
jaar cel geëist, waarvan negen voorwaardelijk voor ontucht met twee
minderjarige slachtoffers. Volgens de
rechtbank was het tweede slachtoffer
destijds al meerderjarig en kon misbruik met een minderjarig meisje niet

bewezen worden. De verdachte werd
daarvan vrijgesproken en kreeg uiteindelijk negen maanden cel, waarvan zes voorwaardelijk, opgelegd met
een proeftijd van drie jaar. Gaat de
Baarlonaar binnen drie jaar weer de
fout in, dan moet hij de resterende zes
maanden uitzitten.
Ook komt hij onder toezicht te
staan van reclassering, moet een
behandeling ondergaan bij een forensisch psychiatrische polikliniek en
heeft een contactverbod opgelegd
gekregen met het slachtoffer.

In verband met de extreme hitte heeft HALLO-verspreider
Garçon haar bezorgers geadviseerd zo veel mogelijk in de ochtend
en avonduren te bezorgen en hen de gelegenheid gegeven
eventueel uit te wijken naar bezorging op vrijdag. Het kan dus zijn
dat u de HALLO iets later in de bus heeft gekregen.

Vragen over organisatie
Veilig Thuis
Politieke partij Lokaal Peel&Maas heeft vragen gesteld aan het
College van B&W over de organisatie Veilig Thuis. Het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling kwam onlangs in het
nieuws. De organisatie zou veel steken laten vallen in de gemeentes
Venlo en Roermond, zo bleek uit onderzoek.
Lokaal Peel&Maas geeft aan
dat Veilig Thuis ook in Peel en
Maas bij situaties wordt betrokken.
“Wij zouden ons kunnen voorstellen
dat men in Peel en Maas tegen
dezelfde dingen aanloopt als in
Venlo en Roermond”, aldus de partij.
Zo wil de partij weten in welke en
hoeveel situaties Veilig Thuis is
betrokken in Peel en Maas. Ook wil
Lokaal Peel&Maas weten hoe de
gemeente de samenwerking met

de organisatie ervaart. Verder wil
de partij weten of het college zich
herkent in de problematiek in Venlo
en Roermond, of de gemeente op de
hoogte was van het onderzoek dat
werd uitgevoerd en of er tussentijds
geïnformeerd is geworden tijdens
het onderzoek. Lokaal Peel&Maas
wil graag in de bijeenkomst Sociaal
Domein geïnformeerd worden
over het onderzoek dat heeft
plaatsgevonden.

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

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

Baarlose Moniek gezicht nieuwe campagne
De Baarlose Moniek Latten (33) moet drie keer per week voor enkele uren naar het VieCurie ziekenhuis in
Venlo om te dialyseren. Dat is een behoorlijke inperking van haar vrijheid. De Nierstichting is bezig met het
ontwikkelen van een draagbare kunstnier. Deze maand start een campagne om donateurs te verwerven voor
de kostbare nier.

aan een nierpatiënt. Zij werden
klaargestoomd door oudprofwielrenster Leontien van
Moorsel om met z’n tweeën een
zware bergetappe uit de Tour de
France te fietsen. Moniek werd
gekoppeld aan Anna Yilmaz.
“Het was heel bijzonder om met

Anna op te trekken”, vertelt Moniek.
“Anna heeft familieleden die ook
lijden aan nierfalen en sommige
familieleden zijn hieraan zelfs
overleden. Ze kent de ziekte dus
van dichtbij.” Het programma is
donderdag 25 juli om 20.30 uur
te zien op NPO1.

Kessel-Eik

Combine en graanveld in brand
Op een graanveld aan de Spurkt in Kessel-Eik is dinsdagmiddag
23 juli een combine in brand gevlogen. Ook het graanveld moest het
ontgelden. Door de droogte vatte het graan vlam, waardoor een veld
van 100 bij 200 meter afbrandde en het vuur richting een woonhuis
dreigde uit breiden. De brandweer kon dat voorkomen en na enkele
uren werd het sein brandmeester gegeven. Er raakte niemand gewond.

Anna Yilmaz, Moniek Latten en Leontien van Moorsel
Als gezicht van de campagne
verschijnt Moniek de komende tijd
op televisie, op posters in bushokjes, advertenties enzovoorts. Ook is
ze op donderdag 25 juli te zien in de
tv-special Tour de Celeb. Daarin fietst
Moniek samen met Heel Holland
Bakt-winnares Anna Yilmaz een van
de zwaarste bergetappes van de Tour
de France. Veel aandacht dus voor
Moniek, die met haar optredens geld
wil binnenhalen voor de ontwikkeling van een draagbare kunstnier.
“Niet iedereen die mij kent, zal
deze kant van mij kennen”, vertelt Moniek. “Ik ben optimistisch
en zeker niet zielig. Maar het is
niet makkelijk. Dialyse is heel heftig. Ik ben altijd afhankelijk van die
machine. En na het dialyseren ben ik

GEWIJZIGDE
OPENINGSTIJDEN
Tot en met 9 augustus is onze
vestiging op de Ruysstraat
in Helden gesloten.
De stomerij in Beringe
(Slootsekuilen) is wel op werkdagen
geopend van 8:00 tot 13:00 uur.

www.vanhalstomerij.nl

GR

A

TIS
Hoortest
Informatiedag
Iedere woensdag

heel moe, alsof ik een marathon heb
gelopen. Voor de meesten aan wie
ik mijn verhaal vertel, is het heftiger
dan ze dachten. Ik wil dat graag een
keer delen en dat is mijn reden om
mee te doen aan de campagne.”
Nieren verwijderen afvalstoffen en water uit het bloed en
zijn dus cruciaal om te overleven.
Moniek heeft van haar 2e tot haar
16e levensjaar echter maar één nier
gehad. Daarna was haar tweede nier
ook te zeer aangetast en moest ze
hopen op een niertransplantatie of
gaan dialyseren. De donornieren van
haar moeder en tante voldeden verschillende jaren, maar vijf jaar geleden moest ze toch aan de dialyse
nadat de donornier van haar tante
ermee ophield.

Brandweer

Afvalvaten gedumpt
in Maasbree
De Maasbreese brandweer is vrijdag 19 juli gealarmeerd nadat er
gedumpte vaten werden aangetroffen aan Lange Heide in Maasbree.
In Panningen moest de brandweer diezelfde avond in actie komen voor
een kat die al enkele dagen in een boom zat.
Om 21.20 uur werd er melding
gemaakt van gedumpt afval en
mogelijke bodemverontreiniging
bij recreatiepark BreeBronne in
Maasbree. Ter plekke waren enkele
vaten aangetroffen in een sloot.
De brandweer werd opgeroepen om
de vaten weg te halen. Wat er in de
vaten zat, is niet bekend.

Kat in boom
leursoptiek.nl

Sindsdien is ze drie keer per
week te vinden in het ziekenhuis
in Venlo om te dialyseren. “Ik heb
steeds mijn grenzen verlegd”, vertelt
Moniek. “Zo kan ik nu bijvoorbeeld
zelf aanprikken, ik sluit dus zelf de
dialysemachine aan op mijn bloedbaan. Dat is voor mij een hele overwinning. Volgens het personeel van
VieCuri doen niet veel patiënten dat
zelf, dat maakt me wel trots.” Met de
draagbare kunstnier kunnen nierpatiënten ook thuis of op een andere
plek dialyseren en zijn ze niet meer
gebonden aan een ziekenhuis. Ze
kunnen dialyseren waar en wanneer
het ze uitkomt en krijgen zo wat
meer bewegingsvrijheid.
In Tour de Celeb zijn vier
bekende Nederlanders gekoppeld

De brandweer van Panningen
en het redvoertuig van de
beroepsbrandweerploeg uit Venlo
werden diezelfde avond even na

22.00 uur gealarmeerd voor een
dier in nood. Op het Dr. Poelsplein
in Panningen zat een kat al enkele
dagen op zo’n 10 meter hoogte
vast in een boom. “Juist op het
moment dat de korf van het
redvoertuig het diertje bereikte,
besloot deze om op eigen kracht
naar beneden te springen”,
schrijft Brandweer Panningen
op haar Facebook-pagina. “Zoals
gewoonlijk komt een kat altijd op
haar pootjes terecht en koos ze
vervolgens het hazenpad. Poesje
blij en wij blij.”

Vanwege de droogte dreigde de
brand, waarvan de eerste melding
rond 16.00 uur binnenkwam, snel uit
te breiden richting een huis dat in de
buurt van het graanveld ligt. Daarom
schaalde de brandweer snel op naar
grote brand. De enorme rookpluimen
die de door de brand ontstonden,
waar tot in de wijde omtrek te aanschouwen.
De brandweerkorpsen van
Kessel, Panningen, Venlo, Roggel,
Baarlo en Horst kwamen ter plaatse
om te zorgen dat het vuur zo snel
mogelijk onder controle was. “Met
deze temperaturen een hels karwei”, schreef een brandweerman op
Facebook. “Dank gaat ook zeker uit
naar de buurtbewoners, agrariërs
en loonbedrijven die ons hierbij een
handje hebben geholpen met het
verslepen van de slangen.”

De oorzaak van de brand
is niet bekend. Het is volgens
Veiligheidsregio Limburg-Noord ook
niet te zeggen of de brand in het
korenveld of juist in de combine is
ontstaan en is overgesprongen naar
de ander. De VRLN liet daarnaast ook
weten dat een hulpvaardige loonwerker meehielp bij de bestrijding
van de natuurbrand. “Naast drie
waterwagens, twee tankautospuiten
en een logistiek wagen heeft ook
een loonwerker spontaan zijn hulp
aangeboden”, aldus de VRLN. “Met
de tractor trok hij na het blussen het
zand los, waardoor de kans op het
oplaaien van het vuur voorkomen
kan worden. Daarnaast reed hij ook
met een waterton over het veld om
alles goed nat te maken om herhaling te voorkomen.”
(Foto’s: Brandweer Kessel)
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PM Sessies in Panningen

‘Een prachtig eerbetoon aan Freek’
De Zomereditie van de PM Sessies in Panningen kreeg dit jaar een extra lading mee. Eén van de grondleggers en organisatoren van het muzikale evenement, Freek Janssen, overleed eerder dit jaar. Om hem te eren
werd de sessie van zondag 21 juli, eenmalig gehouden in het Ringovenpark, omgedoopt tot een speciale
Freek Editie.

De gedachte aan Freek was mede
door zijn beeltenis op banners naast
het podium aldoor aanwezig. Zangeres
Sandra Korsten voegde daar nog een
extra dimensie aan toe. Speciaal voor
Freek had zij een nummer geschre-

ven en bracht dat ten gehore op het
podium. “Daar kreeg ze het hele park
mee stil”, vertelt Tommie Korsten
van de organisatie. “We stonden met
de muzikanten en organisatie op het
podium achter Sandra. Volgens mij

hield niemand het droog.”
Freek was mede-grondlegger van
het evenement en zat iedere editie
in de organisatie, zowel bij de kerstsessies als de zomeredities. “Maar
we missen de hele persoon Freek,

niet alleen dat hij in de organisatie
zat”, vertelt Tommie. “Zijn ouders, zus
en broer waren er zondag ook. Een
neefje en nichtje van Freek hebben
samen nog een nummer gespeeld.
Dat maakte het extra speciaal.” Het
gemis zorgde wel voor een positieve
invloed. “We waren als muzikanten,
organisatie en publiek één. Freek verbroedert.”
Het was de eerste keer dat de
zomereditie van de PM Sessies in het
Ringovenpark plaatsvond. De organisatie was genoodzaakt de gebruikelijke locatie, het Wilhelminapark, te
verlaten vanwege de aanpassingen
die daar momenteel aan gedaan wor-

den. “Volgend jaar verhuizen we weer
terug naar het Wilhelminapark”, vertelt Tommie. “Maar het Ringovenpark
was ook een hartstikke mooie locatie. De heuveltjes die er liggen, deden
dienst als een soort tribune. Mensen
hadden hun picknickmandjes meegenomen en zaten in het gras lekker te
luisteren naar de muziek.”
De organisatie denkt dat er op het
hoogtepunt zo’n zeshonderd mensen
de PM Sessies bezochten. “Een heel
mooi aantal”, vindt Tommie. “Het was
een perfecte dag, ook qua weer. Ik
denk dat we het niet beter hadden
kunnen doen voor Freek. Het was een
prachtig eerbetoon.”

BEZORGERS
GEZOCHT!
VOOR DE VOLGENDE ROUTES:

Meijel rondom Heldensedijk € 10,00
Helden rondom Jacob van Marisring € 7,50
Baarlo rondom Soeterbeek € 10,00

Duitse taferelen bij
Sjuutsenfest
Schutterij Sint Martinus Maasbree hield op zondag 21 juli voor het tweede jaar op rij het
Sjuutsenfest. De organisatie voegde dit keer een Duitse ‘frühstück’ aan het programma toe.
“Dat bleek een schot in de roos”, aldus Sint Martinus. Er kon op de dag onder meer genoten worden
van muziek van blaaskapel Krajovjanka. In de middaguren vond op het schuttersterrein, waar het
Duitse evenement gehouden werd, nog een schietwedstrijd plaats. Winnaar werd het viertal Kalde
Buus met Peter Daniels, Richard Davids, Peter Heuvelmans en Wilbert Linssen.

Baarlo rondom Napoleonsbaan Noord € 10,00
bedrag per week
WERKZAAMHEDEN Elke donderdag het nieuwsblad HALLO bezorgen.
INTERESSE OF INFORMATIE Mail naar bezorgers@garcon.nl of bel 085 071 10 90.

Handelstraat 17 5961 PV Horst
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familie
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Brengen jullie mij weg tot aan de brug.
Ga dan niet te vlug terug.
Zwaai me dan na, als ik over ga.
Dan weet ik dat ik er niet alleen voor sta.
Ozze pap zwaaide ons altijd na en een van zijn laatste
woorden tegen ons was
‘’laat me niet alleen...’’
We zijn allemaal bij hem gebleven tot het laatste...

Geboren

Dankbetuiging

Zonder onze broer, zwager en oom is alles anders.
Het doet ons goed zoveel kaarten, bemoedigende woorden,
belangstelling en meeleven te hebben ontvangen tijdens de ziekte,
na het overlijden en bij de uitvaart van

Ton Peeters

Jan van Rens

Familie Peeters
Beringe, juli 2019

Hij overleed in de leeftijd van 88 jaar.

De zeswekendienst wordt gehouden op zondag 28 juli
om 09.30 uur in de kerk van St. Joseph te Beringe.

echtgenoot van

Dien van Rens - Billekens †
Horst:
Baarlo:
Belfeld:

Jan en Joke
Rick
Mark en Melissa
Ans en Vašek
Davy en Amy
Yvon en Ralph
Frank en Yvonne

Langs deze weg willen wij u hartelijk danken
voor het medeleven en belangstelling
na het overlijden van

De uitvaartdienst wordt gehouden op zaterdag 27 juli om
09.30 uur in de aula van crematorium Venlo, Grote
Blerickse Bergenweg 30 te Venlo-Blerick.
Samenkomst in de ontvangstkamer van het crematorium,
waar gelegenheid is tot schriftelijk condoleren.
U kunt persoonlijk afscheid nemen van Jan in het
Uitvaartcentrum aan de Ubroekweg Noord 15, te VenloBlerick, op donderdag 25 juli van 18.00 tot 18.45 uur.

* Grashoek, 6 september 1932

Pruimen vanaf maandag.
Fruitbedrijf J v Horen
Kanaalstraat 56 Beringe.

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

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.

Te koop: abrikozen, perziken,
nectarine A. Bouten, Roggelsedijk 29,
tel.: 0475 49 51 56.

Pruimen vanaf maandag.
Fruitbedrijf J v Horen
Kanaalstraat 56 Beringe.

Overheerlijke dikke zoete kersen,
pruimen & blauwe bessen te koop.
Lange Heide Maasbree (tegenover 40).

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempen-media.nl
en klik op HALLO-uitgaven. Via het
formulier kunt u uw tekst opgeven.

Correspondentieadres:
Heidi Beurskens - van Mullekom
Wietelweg 54, 5981 TK Panningen
Jan is opgebaard in Rouwcentrum & Afscheidshuis ‘Panningen’,
ingang Schout van Merwijckstraat te Panningen.
U kunt afscheid van hem nemen
op vrijdag 26 juli van 18.30-19.15 uur.

Donderdag 25 juli zijn opa en oma
50 jaar getrouwd.

Van harte gefeliciteerd van jullie kleinkinderen.
Anne, Willem en Emma

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

Een persoonlijk afscheid
zoals u het wilt

tel. 077-3078642
Panningen

www.janssenuitvaart.nl

Peet Steeghs
Uitvaartzorg

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

Maasbree
06 38 43 79 56

www.peetsteeghsuitvaartzorg.nl

THANATOPRAXIE

Meijel | 077 466 41 41
www.uitvaartvandenboom.nl

Peter en Miep
Zelen-Verbugt

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

De crematiedienst zal in besloten kring plaatsvinden.

geeft zorgvuldig vorm aan
een persoonlijk afscheid,
zodat jullie met een goed
gevoel kunnen terugkijken.

Uw woning verkopen en
toch blijven wonen?
Wij kopen direct aan. Bel 06 55 12 69 96
info@heikevastgoed.nl

† Panningen, 21 juli 2019

Kinderen
Kleinkinderen
Achterkleinkinderen
Gerrie

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempen-media.nl
en klik op HALLO-uitgaven. Via het
formulier kunt u uw tekst opgeven.

19 juli 2019
Dochter van
Dennie en Sanne Joosten
Vosberg 7
5981 NL Panningen

Kinderen en kleinkinderen

In de late avond van zondag 21 juli
is van ons heengegaan

Jan de Bijenman


Fay

Bovenstaande heeft ons enorm gesteund!

Enige en algemene kennisgeving

Jan van Mullekom

12 juli 2019
Zoon van
Mike en Moniek
Dorssers-Rijks
Heierveldlaan 38
5993 GD Maasbree

Geboren

Hay Snetselaar

Venlo, 21 juli 2019
Corr.adres: Prinses Irenestraat 19, 5991 XS Baarlo.

Levi

Fien Bos
Uitvaartzorg

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

www.fienbosuitvaartzorg.nl

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

uitvaartverzorgingtwanschreurs.nl

MÉÉL HI UM!!
Zaterdag 13 juli 2019

Wat een super-mooie dag
voor onze schutterij!
•
•
•
•
•
•
•

Super mooi dat we terug mochten naar Sevenum om te kavelen
Super mooi dat ons zestal steeds een ronde verder kwam
Super mooi dat er zoveel supporters waren
TR AN
Super mooi dat we uiteindelijk in de finale zaten
OMHEL EN,
Super spannend, vooral de laatste ronde
Z
DE ON INGEN,
Super toen we uiteindelijk wonnen
TLADIN
G
WAS G
Super, WE HEBBEN UM!!!
R

Geweldig dat toen thuis in Meijel
de kerkklokken werden geluid!
Grandioos was de ontvangst in ons
dorp. De intocht was onbeschrijfelijk.
Wat een kippenvel moment! Zoveel
mensen, zoveel verenigingen, zoveel
felicitaties en zoveel mooie woorden!
Waar een klein dorp groot in kan zijn!
Een heel groot DANKJEWEL aan ons
Méél, aan iedereen die deze mooie
ontvangst mogelijk heeft gemaakt.
Ook aan het publiek uit Meijel en
omstreken dat in groten getale daarbij
aanwezig was!
Jullie aanwezigheid geeft onze
vereniging een boost voor het
komende jaar, waarin we een heel
mooi OLS 2020 gaan voorbereiden.
We hopen dat er straks ook veel
vrijwilligers zijn om bij dat grote
evenement te helpen!

FANTA OOT.
STISCH
!

We gaan het
komende
jaar samen meemaken!
Samen met iedereen in Meijel.
GRANDIOOS!

Wat zijn we gröts op ons zestal
Cindy, Huub, Nienke, Tanicha, Lilian
en Mark, op onze buksmeester
Toon en op onze eigen schutterij
St. Willibrordus, de gruun van Méél!

De grúún van Méél !
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GEPLUKT Melissa Stappers

Ze heeft haar handen vol aan haar drie dochters, maar vindt tussendoor wel nog tijd om te werken aan de voorbereidingen voor haar bruiloft aan
het einde van het jaar. Deze crea-bea is geboren in Reuver, maar woont inmiddels acht jaar in Baarlo. Deze week wordt Melissa Stappers (25) geplukt.
De grote dag is op 20 december,
een paar dagen voor kerst. Een bruiloft
in kerstsfeer was een grote wens van
Melissa, die vorig jaar ten huwelijk
werd gevraagd door haar vriend Mitch
(28). “Hij vroeg me op een mooie plek

aan de Maas tijdens een picknick. De
dagen daarvoor lag ik in het kraambed
en heb ik niets gemerkt van zijn voorbereidingen. Ook niet toen hij ‘even’
voor een boodschap naar de supermarkt ging en urenlang wegbleef,

PUZZEL

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en
kolommen en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Oplossing vorige week:
8
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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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maar stiekem een locatie aan het zoeken was voor het aanzoek.”
De plechtigheid vindt straks plaats
bij de gemeente. “Daarna hebben we
een feestje bij een zaal in het dorp.
Het voordeel van rond Kerstmis trouwen, is dat de sfeer overal al heel
gezellig en feestelijk is met al die
lichtjes en kerstversieringen. We zorgen zelf voor wat decoratie in bruiloftstijl.” Melissa is graag creatief bezig.
De surprises en foto-lantaarns moeten
nu echter even wijken voor de grote
dag van Mitch en zijzelf. “Een vriendin
maakt dertig corsages en zelf maakt
ik de doos voor de enveloppen en
kaarten, de bedankjes voor de gasten, het gastenboek en bruidsboeket
van nepbloemen. Verse bloemen vond
ik zonde, zeker gezien de tijd van het
jaar. En dit boeket kan ik nog lang
bewaren.” Hoe haar jurk eruit ziet,
verklapt Melissa niet. “Enkel dat het
een prinsessenjurk is met veel glitter
en een klein beetje kleur”, vertelt ze
lachend.

‘Wilde jong
moeder worden’
Melissa is een geboren Reuverse.
Ze is de oudste van vier kinderen; haar
ouders Peter en Claudia kregen na
Melissa nog een zoon (inmiddels 23),
een dochter (18) en nog een zoon (16).
“Acht jaar geleden zijn we als gezin
naar Baarlo verhuisd en drie jaar geleden ben ik gaan samenwonen met

Mitch. Mijn ouders wonen hier niet
ver vandaan, wat heel fijn is”, aldus
Melissa. “Het is sowieso een fijne
buurt om te wonen, want we hebben een grote speeltuin voor de deur.
Ideaal met drie kinderen in huis.”

Melissa is vijf jaar samen met
Weertenaar Mitch, die ze via internet
leerde kennen. “We spraken iets af en
daarna is al heel snel iets tussen ons
ontstaan. De rest ging ook snel. Toen
we zeven maanden samen waren,
raakte ik in verwachting van onze eerste dochter Phoebe.” Ze vonden snel
een huis in Baarlo waar ze hun intrek
namen. Het stel kreeg daarna nog
twee kinderen: Rosalynn in 2017 en
Joy vorig jaar. “Ik heb altijd jong moeder willen worden”, vertelt Melissa.
“Mijn moeder was ook begin twintig
toen ze mij kreeg. Ik ben zelf nog jong
en groei als het ware met ze mee. En
ook al heb ik mijn handen vol aan ze,
ik vind het heerlijk dat ze er zijn.”
Momenteel is Melissa fulltime
moeder en ze zou het niet anders willen. Ze ging in Reuver naar de basisschool, daarna naar de middelbare
school BC Broekhin en uiteindelijk naar
de mbo-opleiding dierenartsassistente
op Citaverde in Horst. “Daar zat ik
echter niet op mijn plek. In plaats van
mijn mbo 4-diploma heb ik daarom
versneld mijn mbo 2-diploma gehaald.
Daarna zijn de kinderen gekomen, dus
ben ik niet aan het werk gegaan in
het vak.”
Toch komt haar kennis af en
toe nog van pas. Haar ouders hebben af en toe een nestje puppies. “Ik
kan dan helpen bij de bevalling, wat
heel bijzonder is om mee te maken.
Ik was er ook bij toen drie jaar geleden onze golden doodle werd geboren. Daarnaast hebben we nog een
chihuahua-maltezer van 9 en een
boomer van 10 jaar. Met dieren heb
ik altijd een goede band gehad; ik vertrouwde ze vroeger zelfs eerder dan
mensen. Toch denk ik niet dat ik het
werk van dierenartsassistente gauw
weer oppak. Dan geef ik toch echt de
voorkeur aan de poepluiers waar ik nu
middenin zit.”

08

opinie
facebook.com/
hallopeelenmaas
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Geef ook uw mening

Bespreking poll week 28

Een kleine school moet behouden blijven
De Kessel-Eikse basisschool Dr. Poels ziet het leerlingenaantal steeds
verder dalen. De limiet van vijftig kinderen komt steeds dichterbij.
Onlangs luidde de Medezeggenschapsraad en het lerarenteam van de school
al de noodklok. Zij gaven aan dat een basisschool van groot belang is voor
de leefbaarheid van een dorp. De stemmers op de poll van twee weken
geleden zijn het daar overtuigend mee eens. Een grote meerderheid van
77 procent van de stemmers liet weten dat ook kleine scholen behouden
moeten blijven.

Een kleine school zegt immers niks over de kwaliteit van lesgeven.
Bij een kleine school krijgen alle kinderen veel aandacht, waardoor de kwaliteit misschien wel hoger ligt. Toch is een gezamenlijk klas met drie verschillende groepen ook niet ideaal. Het is lastig om iedereen op zijn of haar
eigen niveau te bedienen. Maar een school weghalen uit een dorp gaat de
stemmers op de poll te ver. Er waren geen reacties, dus het is gissen naar de
motivaties van de stemmers, maar waarschijnlijk heeft de leefbaarheid in
de kleine kernen te maken met hun stemgedrag.

Spoedhulp moet bij professionals blijven
eens/oneens > facebook.com/hallopeelenmaas

In Meijel begint deze maand een pilot die te maken heeft met spoedhulp. Bij meldingen waarbij met spoed medische hulp is vereist, worden het
komende jaar naast de ambulance ook vrijwilligers opgeroepen. Die vrijwilligers, allemaal werkzaam in de zorg- of veiligheidssector, hebben een speciale
cursus gevolgd en doen bij meldingen een eerste gezondheidscheck, geven
informatie door aan de meldkamer, zorgen dat de ambulance wordt opgevangen en stellen de familie gerust nadat de ambulance vertrokken is.
Het is gevaarlijk om zoiets door vrijwilligers te laten doen. Het zijn zeker
capabele mensen, maar wat als ze net een foute inschatting maken bij een
spoedmelding? Dat de ambulance ervan uitgaat dat er geen spoed is, maar

die er wel is. Wie is dan aansprakelijk? Professionals kunnen met tegenslag en
teleurgestelde of boze mensen omgaan, vrijwilligers misschien wat moeilijker.
Het is een te grote verantwoordelijkheid die bij vrijwilligers wordt neergelegd.
Van de andere kant is het zo dat het niet zomaar vrijwilligers zijn. Het
zijn mensen die in de zorg werken of bij brandweer of iets dergelijks zitten.
Daarnaast hebben ze een verdiepende cursus gevolgd, waardoor ze meer dan
geschikt zijn voor de taak en ook de verantwoordelijkheden kunnen dragen. De
inzet van deze vrijwilligers kan levens redden, aangezien zij sneller ter plaatse
kunnen zijn dan een ambulance.
Spoedhulp moet bij professionals blijven. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 29) > De gemeente moet meer investeren in de lokale omroep > eens 50% oneens 50%

vintage • industrieel • brocante
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2.500lomop
kring

Pannen, leien, platte
en kunststof daken

De Hypotheekshop
Makelaardij

Dakkapellen, dakramen
en trespabekleding

Taxaties

Dakgoten, lood,
koper en zinkwerk

Verzekeringen

Kringloopspullen ophalen of ontruimen?
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Bel 06 10 38 89 24 voor een afspraak
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Schoorsteenvegen,
renoveren en vernieuwen

Ons team vaaan t
10 experts st ar!
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Panningen • Venlo
(077) 382 77 88 • www.sannen.nl

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.

Bericht uit Maastricht
Heerlijk, we zitten middenin de zomer. Voor de kinderen is de zomervakantie al bijna halverwege. En ook voor de meeste volwassenen geldt
in deze tijd dat het even in een lagere versnelling kan. Tijd voor het
gezin, jezelf of je favoriete hobby’s of bezigheden. Of gewoon heerlijk
niets. Want juist in die tijd ontstaan de mooiste inzichten en beste
ideeën. Waar we dan straks weer mee aan de slag gaan.
Voor mij geldt dat ik na de
zomer in de Provinciale Staten
aan de slag ga in de commissie
Cultuur en Samenleving. Ik zal het
woord voeren over onder andere

zorg, seniorenbeleid en onderwijs.
Onderwerpen die me na aan het
hart liggen. Onderwerpen waar we
ook provinciaal het verschil (mee)
kunnen maken.

Op al deze onderwerpen zullen
onze CDA-waarden maar zeker ook
mijn eigen kernwaarden mijn toetssteen zijn. Juist deze extraparlementaire samenwerkingsvorm waarvoor
we gekozen hebben vraagt een
helder en scherp CDA-geluid. Een
geluid van een samenleving vol
verbondenheid, zorgzaamheid en
inclusie. Een samenleving waar je
kunt zijn wie je wilt zijn, waar geloof
zowel een fundament als een vrij-

heid is. Een samenleving die we
door willen geven aan de volgende
generaties. Met kwalitatief goed
onderwijs en gelijke kansen op
ontwikkeling voor onze volgende
generatie. En een overheid die dit
mogelijk maakt. Daar ga ik me
graag voor inzetten.
Voor nu wens ik u een fijne
zomer (vakantie).
Marlou Absil,
Provinciale Statenlid CDA

Vakantie
Vakantie, ik heb er naar
uitgekeken. Normaal gesproken zie ik het als een luxe, niet
als iets wat nodig is. Het afgelopen jaar is er wel erg veel
gebeurd, zowel leuk als intens
verdrietig, en zit mijn koppie
helemaal vol. Tijd voor de
grote opruiming in mijn hoofd
en daar leent de vakantie zich
dit jaar uitstekend voor.
Geen grootse plannen, geen
vakantie naar een ver en zonnig
oord. Daarvan krijgen we tenslotte meer dan genoeg de
komende tijd. En als het zó heet
wordt, vallen daguitstapjes ook
af. Het wordt plonsen in de
achtertuin voor de kids, met
hooguit een kort uitje tussendoor en een ijsjes-pitstop, want
daar worden we allemaal blij
van. De hangmat is een prima
plek om te ontspannen met een
boek. Dan vallen de ogen vanzelf een keer dicht. Natuurlijk
ook nog nagenieten van de
geweldige muziekfeestjes, want
met die herinneringen zal ik het
nog lang moeten doen. Op dat
gebied is het voorlopig rustig.
Bijkletsen met vrienden, daar
ruim ik ook nog tijd voor in.
Manlief moet nog een paar
dagen afzien, maar dan heeft
hij ook twee weken vakantie.
Samen hebben we dan nog een
week en laten we alles gewoon
over ons heenkomen. Wellicht
hebben we dan de tijd om uit te
zoeken waar we later in het jaar
op vakantie willen. In het najaar
is een beetje extra zon tenslotte
wel lekker. En voor de kinderen
zal het hun eerste vliegvakantie
worden, wat de pijn voor nu
verzacht.
Vandaag genieten we nog
na van het gezellige verjaardagsfeest dat we gisteren
mochten vieren. En alhoewel
het pittig in de voorbereiding
was, was het daarna vooral
ontspannen. Een barbecue die
voor velen als verrassing kwam,
een ongedwongen sfeertje en
de perfecte buitentemperatuur
maakten de lome partyzondag
compleet. Maak er een mooie
vakantie van.
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week 30 / 25 juli 2019 / Informatie van en over de gemeente

Zijn uw gegevens in de
gemeentegids nog actueel?
Uitgever Akse Media start 22 juli met het actualiseren van de redactionele adressen voor
de gemeentegids 2020 van Peel en Maas.
• Adressen uit de gids 2019 met e-mailadres, krijgen van Akse Media een e-mail.
• Overige vermeldingen worden telefonisch door Akse Media benaderd.

7 augustus 2019

Beperkte dienstverlening
Op woensdag 7 augustus 2019 zijn de balies Burgerzaken de hele dag gesloten. Het
aanvragen en/of afhalen van documenten Burgerzaken, zoals reisdocumenten, rijbewijzen en
uittreksels, is de hele dag niet mogelijk. Een spoedaanvraag reisdocument en rijbewijs, gedaan
op dinsdag 6 augustus 2019, komt op donderdag 8 augustus 2019 bij ons binnen.

Organisatie of vereniging moeten zich zelf aanmelden voor plaatsing in het adressengedeelte.
U kunt wijzigingen voor de gemeentegids 2020 doorgeven tot uiterlijk 13 september 2019.

Wij zoeken getuigen!

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.

De brandweer heeft vrijdagavond 19 juli gedumpte vaten met onbekende inhoud
gevonden op de Lange Heide in Maasbree. Daar werden een aantal vaten met drugsafval
uit het water gehaald. Wanneer de vaten zijn gedumpt is niet bekend. De opruimkosten
kosten geld. Geld dat uiteindelijk door de burgers wordt betaald.

Vacature
Adviesraad Sociaal Domein Peel en Maas
De Adviesraad Sociaal Domein is op zoek naar
een enthousiaste en maatschappelijk bewogen
collega.
Kijk voor meer informatie op:
www.adviesraadsociaaldomein-peelenmaas.nl

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

Fotowedstrijd voor de
gemeentegids 2020
Ook de gemeentegids 2020 willen we niet alleen vóór u maken, maar met u.
Daarom organiseren wij weer een fotowedstrijd, waarbij de winnende foto’s een plaats
krijgen in de gemeentegids 2020.
Foto’s met afbeeldingen van personen en beleving hebben de voorkeur. De foto's worden
beoordeeld door een jury bestaande uit de burgemeester, een communicatieconsulent en
de grafische vormgeefster van de gemeente.
Insturen vóór 20 september 2019
Stuur de foto's (minimaal 1Mb/foto) vóór 20 september 2019 naar
maria.witbaard@peelenmaas.nl. Vermeld in de e-mail uw naam, adresgegevens en plaats
van de foto('s). Heeft u meerdere foto's, maak dan gebruik van www.wetransfer.com.

Wij vragen mogelijke getuigen van de dumping zich te melden. Heeft u iets gezien of gehoord,
meld dit dan zo snel mogelijk. Uw melding wordt vertrouwelijk behandeld. U kunt contact
opnemen met de politie via 0900-8844 of met team Openbare orde en veiligheid, (077) 306 66 66,
iserietsnietpluis@peelenmaas.nl
Wilt u liever anoniem blijven? Neem dan contact op met Meldmisdaad Anoniem, 0800-7000.
De strijd tegen drugs
In Limburg hebben we te maken met serieuze problemen rond drugs, ook in Peel en Maas.
Naast het aanpakken van de daders investeren we ook in het voorkómen van situaties. Met de
provinciale en gemeentelijke campagne ‘www.watzetjijophetspel.nl’ en
www.watstaaterophetspel.nl willen we inwoners en bedrijven bewust maken van de risico’s
voor zichzelf en hun omgeving. We doen er alles aan om drugsproductie, -handel en –dumping
tegen te gaan. Omdat de ellende die erdoor ontstaat in de omgeving enorm is. Alleen: uw
hulp is daarbij hard nodig! We willen inwoners en bedrijven alert maken op signalen van
drugsproductie en -handel en ze stimuleren verdachte situaties (indien gewenst volledig
anoniem) te melden. Kijk voor meer informatie op www.peelenmaas.nl
Delen vermoedens
Wij vragen u niet om te klikken, maar wij vragen u om uw vermoedens met ons te delen. Blijf er
dus niet mee lopen, maar meld wat je weet bij de gemeente, ook als u twijfelt. Het kan een
onderbuikgevoel zijn. Bijvoorbeeld als u steeds dezelfde mensen ziet die niet in uw buurt
wonen, met steeds weer anderen in de straat. Zeker als die mensen nerveus, gejaagd of op hun
hoede zijn, kan dat duiden op drugshandel. Schrijf opvallende gegevens op zoals kentekens van
auto’s en kenmerken van verdachte personen.
Het is een kleine moeite om daar melding van te maken. Is er niets aan de hand, dan is het goed.
Anders gaan wij iets doen en misschien helpt u uzelf of een buurtgenoot om verder in de ellende
te komen. Wij overleggen graag met u!

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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JPM past programma aan
vanwege hitte
De organisatie van het paardensportevenement Jumping Peel & Maas in Kessel heeft het programma aangepast vanwege de hitte. Op dinsdag 23 juli maakte de organisatie bekend het dagprogramma van de eerste drie
dagen te schrappen. Alleen in de vroege ochtend en laat op de avond is er een programma.

Mat Gellen beste
visser van de dag
Door: Nico Meijer, hengelsportvereniging De Ruisvoorn
De twaalfde wedstrijd van het seizoen van De Ruisvoorn werd op
zaterdag 20 juli gevist. Mat Gellen wist de Staalbouw Jabekon-wedstrijd
op zijn naam te schrijven.
De wedstrijd vond plaats bij
visvijver De Breeërpeel in Helden.
Na de loting begonnen de vissers om
14.00 uur aan de wedstrijd. Na diverse
ereplaatsen in eerdere wedstrijden
wist Mat Gellen met 4.670 gram de
meeste vis binnen te halen. Oscar
Huidekoper (4.170 gram), Sjraar
Dorssers (3.590 gram) vergezelde
Mat op het podium. Math Verhaeg

(2.330 gram) en Paul Thijssen
(1.950 gram) volgden daar achter.
De volgende wedstrijd is op
zaterdag 27 juli. Het betreft een
marathonwedstrijd waarbij duo’s de
hele dag tegen elkaar strijden om
de meeste kilo’s. Na de wedstrijd is
de eerste helft van de competitie
voorbij. Eind augustus wordt de
competitie weer opgepakt.

Wedstrijd paardrijden

Prijzen op Passie
voor Paard en Pony
De weersvoorspellingen voor
woensdag 24, donderdag 25 en vrijdag 26 juli waren met temperaturen
tegen de 40 graden zodanig hoog
dat de organisatie besloot het programma van overdag te schrappen.
“Met het in werking treden van het
Nationale Hitteplan en met het oog op
het paardenwelzijn zal het wedstrijdprogramma van JPM dit jaar in aange-

paste vorm plaatsvinden”, schreef de
organisatie. Alleen in de vroege ochtend en late avond kwamen en komen
de ruiters in actie. “De organisatie stelt
alles in het teken ten behoeve van het
welzijn van paard en ruiter.”

Extra wedstrijddag
Zaterdag verloopt wel volgens
de originele planning. De weersvoor-

spellingen voor die dag zijn minder
extreem, aldus de organisatie. Op
zondag is een extra wedstrijddag toegevoegd ten behoeve van de finale
van de KWPN Stal Hendrix competitie.
Grand Café de Sport op de woensdagavond ging wel gewoon door.
Kijk voor meer informatie en
het definitieve programma op
www.jumpingpeelenmaas.nl

Door: paardensportverenigingen De Cavaliers en Caprilli
Paard- en ponyrijders van De Cavaliers en Caprilli uit Panningen
deden zaterdag 20 en zondag 21 juli mee met de wedstrijd Passie voor
Paard en Pony die in Sevenum werd georganiseerd. Daar werden
diverse podiumplaatsen behaald.

Een halve eeuw tennis
in Panningen en Helden
TV Grootveld in Panningen vierde onlangs feest. De vereniging is ontstaan uit een fusie van twee tennisclubs
en de oudste daarvan, LTC Helden, werd vijftig jaar geleden opgericht. Twee leden zijn al sinds het begin lid en
werden daarom gehuldigd tijdens het vieren van het jubileum.

Gaby Versleijen en Maurik’s Iggy Azalea
Nikki Hanssen van De Cavaliers
schreef de overwinning op haar
naam in de dressuurklasse CDE-B
met Mutsaards Pascha. In de klasse
M1/M2 behaalde Julia Zelen een
derde prijs met It’s Florencio’s Joy.
In het springen BB haalde Saskia
Drissen de overwinning binnen met
Kadance.

Springwedstrijd bij
de Peelbergen

Het begin van TV Grootveld
lag in Helden. Daar werden vlakbij
camping De Heldense Bossen vijf
gravelbanen aangelegd. Panningen
volgde later toen in 1983 een eigen
club werd opgericht door tennis-

enthousiastelingen: TV PanningenEgchel. In 2003 voegden de twee
verenigingen zich samen en
fusieclub TV Grootveld werd geboren.
De vereniging telt momenteel
meer dan driehonderd leden. Twee

daarvan mogen speciaal genoemd
worden. Els Cramer en Henk van
Heugten zijn namelijk al sinds de
opricht van LTC Helden lid. Zij werden
daarom gehuldigd tijdens het vieren
van het vijftigjarig jubileum.

Daarnaast deed Inge Sonnemans
mee aan een springwedstrijd bij
de Peelbergen in Kronenberg. Ze
behaalde in de klasse B een zesde
prijs met High Performance en in
de klasse M een dertiende prijs met
Uline van ter Hilst.
Dana de Voigt van Caprilli reed
een dressuurwedstrijd op Passie

voor Paard en Pony in de klasse CDE
B en reed met Fade to Grey naar de
tweede plek. Hetzelfde weekend
werd de voorronde Welsh Cup verreden, waaraan Gaby Versleijen met
Maurik’s Iggy Azalea deelnam in de
klasse dressuur B. In de eerste proef
behaalden ze met 205,5 punten
de eerste prijs. In de tweede proef
met 200 punten de tweede prijs.
Ze plaatsten zich daarmee voor de
finale Welsh Cup in Kootwijk.
Daarnaast werden paarden van
Caprilli gekeurd. Maurik’s Iggy Azalea
heeft dit weekend een eerste premie
verdiend en is opgenomen in het
stamboek. Ook selecteerden Gaby
en Maurik’s Iggy Azalea zich voor de
centrale merriekeuring in Kootwijk
nadat ze meededen aan de rijrubriek
bestgaande rijpony, sectie NwR tot
en met 18 jaar.
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Milou Ottenheijm

Even naar
buiten
Soms is het gewoon even
fijn om buiten te zitten in de
zon en nergens aan te hoeven
denken. Gewoon met je ogen
dicht op een tuinstoel liggen
en genieten van de
buitenlucht. Met oordopjes in,
of zonder muziek op de
achtergrond, zodat je de
vogels kan horen fluiten en de
wind kan horen waaien.
Buiten het feit dat het
gewoon erg fijn is om buiten
te zijn en te relaxen, is het
ook nog eens goed voor je
lichaam om in de frisse lucht
te zijn.

Naam
Woonplaats
Leeftijd
School

Milou Ottenheijm
Kessel
13 jaar
het Bouwens

Wanneer voel jij je het gelukkigst?
Als ik met mijn familie of vrienden
ben, voel ik mij op mijn plaats en kan
ik zo gek doen als ik wil. We hebben
het altijd gezellig samen. Ik zou me
ook gelukkig voelen als niemand meer
zou plagen of pesten. Dan is de wereld
toch een stukje beter.
Waar ben je goed in?
Dat vind ik lastig om te zeggen, maar
ik denk dat ik op zich wel goed ben in
handletteren. Dat is moeilijk, maar ik
vind het leuk om te doen. En ik denk
dat ik ook wel goed ben in dansen,
acteren en zingen. Hiervan word ik
heel vrolijk. Ik zit ook op een musicalschool en dat vind ik superleuk.
Wat is je favoriete hobby?
Dat is Me On Stage, een musicalschool. Daar kan ik dansen, zingen en
acteren, lekker gek doen en iemand
anders spelen dan mezelf. Wij hebben
dit jaar een voorstelling gehad en dat
was heel leuk. Ik vind het ook superleuk om saxofoon te spelen en met
anderen muziek te maken. Dit doe ik
bij Jeugdorkesten Peel en Maas en bij
Muziekvereniging Kessel.
Wat is je droomberoep?
Dit zou musicalactrice zijn. Maar

omdat het moeilijk is om echt in de
Nederlandse musicals te komen doordat er weinig werk in is en je écht heel
goed moet zijn, heb ik als tweede
keuze basisschooljuffrouw. Hiermee
kun je kinderen helpen leren en ontwikkelen, wat me heel leuk lijkt.
Naar welke gebeurtenissen kijk je
uit?
Ik keek er wekenlang naar uit om in
de musical Oh Sandy te spelen. Ik kijk
er nu naar uit om met mijn zangmaatje Elke nog veel meer liedjes samen
te gaan zingen. Ook heb ik altijd zin in
carnaval, omdat dat heel gezellig is.
Wie bewonder je?
Ik bewonder mijn vader en moeder.
Mijn vader is een doorzetter en hij
haalt altijd alles eruit wat mogelijk is.
Mijn moeder is iemand die eerlijk is
en waar je altijd bij terecht kan. Dat
is heel fijn om mee op te groeien. Ik
hoop dat ik later ook zo kan worden en
van het leven kan genieten.
Wat vind je het leukste aan jezelf?
Ik denk dat ik behulpzaam zijn het
leukste aan mezelf vind. Ik vind het
fijn om iedereen te helpen. Ik vind
mijn ogen ook wel leuk, deze zijn
namelijk groen. De meeste mensen
hebben blauwe of bruine ogen. Iets
anders is dan wel leuk.
Wanneer had je meteen een klik
met iemand?
Ik had toen ik in de brugklas kwam

meteen een klik met Anouk en Yvanca
en op de basisschool met Vera. Bij
alle drie voel ik me fijn, omdat ze
vaak hetzelfde denken of doen als ik.
Op de basisschool had ik ook meteen
een klik met de juf van groep 7. Zij
begreep me en heeft me meer zelfvertrouwen gegeven. Gelukkig had ik
haar in groep 8 ook.
Waar dagdroom je het meeste over?
Ik dagdroom vaak over muziek en
over mijn saxofoon. Ik hoop dan dat ik
beter kan worden in saxofoon spelen
en meer tijd heb om te oefenen. Ook
dagdroom ik over musicals omdat ik
dat later heel graag wil doen.
Wat is je favoriete tijd van het jaar?
De zomer, omdat je dan lekker kunt
zwemmen en het lekker warm is. In
de zomer heb je ook lang vakantie en
dus heb je veel vrije tijd. Je kan vaker
barbecueën en ijsjes eten en dat is ook
superleuk en lekker.
Om wie lach je het meest?
Ik lach het meest met mijn vriendin Anouk. We zijn allebei supergek,
maken veel grapjes en lachen ons
vaak helemaal kapot. Ik lach ook veel
met mijn vader, omdat we samen gek
kunnen doen. Soms als we dan ergens
zijn waar veel mensen zijn, kijken die
ons een beetje raar aan.
Wat zou je doen als je een dag
onzichtbaar was?
Dan zou ik in het vliegtuig stappen

en op vakantie gaan, want dan kan ik
gratis reizen. Ik zou bijvoorbeeld graag
naar Kreta of naar Bali gaan. Ik wil
eigenlijk gewoon naar een land waar
je aan zee kan liggen en het warm is,
maar ik vind het ook leuk als er bergen zijn.
Wat heb je liever, iedereen hoort
wat jij denkt, of jij hoort wat
iedereen denkt?
Ik zou liever hebben dat ik hoor wat
iedereen denkt, want ik denk soms
een beetje rare dingen en dat hoeft
niet iedereen te horen. Het zou raar
zijn als iedereen je kan horen als je op
school door de gang loopt.
Wat is het mooiste cadeau dat je
hebt gekregen?
Ons gezin en mijn familie en vrienden, want ik voel me fijn bij hen. We
gingen voor mijn verjaardag naar de
musical Mamma Mia!, dit was echt
geweldig. Het is een vrolijke musical
met veel leuke liedjes die je lekker
mee kan zingen.
Welk voorwerp is je het meest
dierbaar?
Eerlijk gezegd is dat denk ik toch
mijn telefoon, omdat ik die best veel
gebruik. Op school gaat ook alles via
de telefoon, zoals cijfers en het lokaal
waar je moet zijn. Verder kan ik via
de telefoon makkelijk contact houden
met mijn vriendinnen of een filmpje
kijken op YouTube.

Buiten zijn heeft een positief
effect op een heleboel dingen,
zo zou het goed zijn voor je
hersenen en vermindert het
stress. Ik merk zelf ook altijd dat
als ik hoofdpijn heb het een
goed idee kan zijn om de hond
uit te laten. Dan is mijn
gedachte niet alleen gefocust
op onze hond in plaats van op
de hoofdpijn, maar dan ben ik
ook in beweging. Buiten in de
frisse lucht, wat de doorbloeding van de hersenen en spieren zou stimuleren. Ik hoef dan
maar even buiten te zijn om me
veel beter te voelen.
Zo is dat ook met een heleboel andere dingen. Hoewel het
raar klinkt om even niets te
doen als je stress hebt door alle
dingen die je nog moet doen.
Dan kan het, zeker als je je druk
maakt, toch fijn zijn om even
naar buiten te gaan en nergens
aan te denken. Het zorgt simpelweg voor stressvermindering. Buiten zijn is dus eigenlijk
een vrij gemakkelijke manier
om je beter te voelen. Natuurlijk
helpt het niet altijd en misschien ook niet bij iedereen,
maar het lijkt me toch een slim
idee om elke dag even naar
buiten te gaan. Wie weet wat
voor goeds het allemaal met je
kan doen.
Lisa
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Wandeltocht om aandacht te vragen

Maasbreenaren in de bres voor EDS
Meer begrip voor patiënten met Ehlers-Danlos Syndromen en meer kennis over deze verzameling van
erfelijke bindweefselaandoeningen. Dat is het doel van de optocht die vrienden van het Maf en Kinder
vakantiewerk Maasbree op dinsdag 30 juli organiseren onder de noemer ‘In de bres voor EDS’. Daarmee willen ze
mede-vrijwilligster Mariska Muijsenberg (41) uit Maasbree, die EDS-patiënt is, een steuntje in de rug geven.

weken aan bed gekluisterd ben omdat
mijn lichaam uitgeput is”, vertelt ze. Er
zijn meer dan tien subtypen van EDS
bekend, waardoor de symptomen per
patiënt kunnen verschillen. “Zet honderd mensen met EDS bij elkaar en je
ontdekt dat de klachten bij niemand
hetzelfde zijn.”

Onzekerheid

De klachten begonnen bij Mariska
al in de puberteit. “Ik had zwakke
enkels en knieën en kon mezelf in
gekke houdingen manoeuvreren. Ik
zat op turnen en was heel lenig, maar
werd ook beschouwd als lomp omdat
ik regelmatig in het gips zat.” Vanaf
haar twintigste kreeg Mariska last
van rug- en bekkenklachten die niet
weggingen en waarmee de fysiotherapeut geen raad wist. Ze ging van de
ene diagnose naar de andere. “Een
klinisch geneticus van het Radboud
ziekenhuis in Nijmegen heeft in 2006
de diagnose EDS gesteld. Een jaar later
ontdekte een manueel arts dat ik ook
Bechterew (ontstekingsreuma, red.)
heb. Dat kwam als een opluchting, na
jaren vol onbegrip en onzekerheid.
Onze zonen van 14 en 13 hebben de
aandoening ook. Nu weten we dat het
In januari 2016 kreeg Mariska
niet zomaar groeipijn is waar de oudofficieel de diagnose Ehlers-Danlos
ste last van heeft.”
Syndromen, een verzamelnaam voor
Mariska richtte vorig jaar samen
een zeldzame groep erfelijke bindmet drie lotgenoten de landelijke
weefselafwijkingen. De banden van
Stichting Facing EDS op. “We zijn net
haar gewrichten zijn zwakker en zitbezig, maar hopen uiteindelijk de
ten losser dan bij gezonde mensen.
aandacht te trekken van de mediMariska: “Daardoor ben ik extreem
sche wereld zodat er meer onderzoek
hypermobiel. Mijn gewrichten buigen
verder en gaan regelmatig uit de kom. wordt gedaan en we willen lezingen
en voorlichting gaan geven. Maar
Ook zijn mijn organen aangedaan,
het belangrijkste doel voor nu, is EDS
krijg ik sneller blauwe plekken en
helen wondjes minder snel. Om ervoor bekend maken onder de mensen.
Hopelijk gaat onze optocht met alle
te zorgen dat de gewrichten in mijn
vingers en polsen op hun plek blijven, toeters en bellen daar aan bijdragen.”
De optocht op dinsdag 30
draag ik splints.”
juli begint om 18.30 uur bij het
Pas sinds ze in een rolstoel zit en
een hulphond heeft, zie je aan Mariska Mafcentrum in Maasbree, gaat door de
kern en eindigt rond 19.30 uur weer
dat ze ‘iets heeft’. “Maar het komt
bij het Maf. Iedereen kan meelopen.
ook voor dat je mij af en toe gewoon
Na afloop wordt er gezorgd voor kofziet lopen. Mensen vinden dat heel
fie, ranja en cake. De opbrengst komt
gek, want als je in een rolstoel zit
geheel ten goede aan Stichting Facing
‘hoor’ je niet te kunnen lopen is de
EDS. Kijk voor meer informatie op
gedachte. Wat je dan weer niet ziet,
www.facing-eds.nl
is dat ik na één dagje uit wel twee

Enorm buigzame
gewrichten

Mieke Joosten en Mariska Muijsenberg
Het idee om een wandeltocht
te organiseren ontstond een kleine
twee maanden geleden, vertelt

hechte vriendschappen ontstaan. Dus
als we iets kunnen doen voor elkaar,
dan staan we er ook allemaal.” De
groep weet van Mariska’s aandoening.
Mieke: “Toen we hoorden dat hun
zonen Damian en Vinnie ook erfelijk
belast zijn, wat een grote tegenvaller
was, wisten we dat we hen als vriendengroep een hart onder de riem wilden steken. Zo is ‘Vrienden van KVW
en Maf in de bres voor EDS’ ontstaan.”
Door middel van een optocht
door het dorp wil de groep laten
zien dat ze Mariska en haar gezin
steunen én aandacht vragen voor de
aandoening EDS. “Aandacht trekken
is waar het ons om gaat. Mensen
kennen het namelijk niet en er is
ook nog relatief weinig over bekend
onder artsen”, aldus Mieke. “Als we
willen dat er meer onderzoek naar
de aandoening wordt gedaan, dan
moet er meer aandacht voor komen.
Net zoals ALS als het ware bekend
is geworden door de Ice Bucket
Challenge.”

Kindervakantiewerk (KVW)-vrijwilliger
Mieke Joosten (63) uit Maasbree.
“Mariska en Twan zijn al jaren als vrij-

willigers betrokken bij KVW en het
Maf (jongerencentrum, red.)”, vertelt Mieke. “In die jaren zijn onderling

ntree
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TWC Olympia

Erespeld voor
Fiel Lamber

••
Divers
Divers
aanbod
van koopwaar
van koopwaar
• aanbod
Foodtruckplein
• Foodtruckplein

• Foodtruckplein

••
Vele
Vele
activiteiten
voor kinderen
voor
kinderen
•activiteiten
Terrassen
met
live
• Terrassen
muziek
met live muziek

• Terrassen met live muziek

••
Kortingsbonnenboekje
Kortingsbonnenboekje
bij de entree
bij mooie
de entree
• Win mooie
bingoprijzen
• Win
bingoprijzen

• Win mooie bingoprijzen
Voorzitter van tour- en wielerclub TWC Olympia Felix Lamber heeft
op maandag 15 juli de erespeld van de Nederlandse Wielren Bond
(NWB) ontvangen. Felix, of Fiel, is al sinds de oprichting 60 jaar geleden
lid van TWC Olympia en is inmiddels alweer 35 jaar voorzitter.

ktMeijel

Organisatie:
Organisatie:
@JaarmarktMeijel
@JaarmarktMeijel

Meijel

/JaarmarktMeijel

/JaarmarktMeijel

Fiel kreeg de onderscheiding
Fiel ontving de erespeld bij
vanwege zijn decennialange actide presentatie van de boeken ‘60
viteiten als bestuurder van TWC
jaar Olympia Baarlo’ en ‘70 jaar
Olympia, onder meer als voorzitWielersport in Baarlo’. Die boeken
ter en secretaris. Ook werden zijn
werden samengesteld door Fiel. De
verdiensten voor de promotie en
presentatie vond plaats tijdens de
organisatie van de wielersport in
uitzending van het dagelijkse wielerprogramma TourOrganisatie:
de L1mbourg van Noord-Limburg geroemd. Voorzitter
van de NWB, Adrie van der Heijden,
provinciale zender L1. De uitzending
kwam naar Baarlo om het ereteken
werd opgenomen op de kasteelop te spelden bij Fiel.
weide bij kasteel d’Erp in Baarlo.
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Panningen promoten

Poserende labradoodles
veroveren Instagram
De labradoodles Angel en Diva van Harja Schrijven uit Panningen zijn populair op Instagram.
Harja plaatst regelmatig foto’s van de honden op het sociale medium en steeds meer mensen weten de
plaatjes te vinden. Inmiddels hebben de twee viervoeters meer dan drieduizend volgers. Om haar woonplaats Panningen wat te promoten, besloot ze onlangs foto’s van de honden te maken in winkels in het
centrum van het dorp.

cultuur 13

75 jaar geleden

Herdenking neer
gestorte Lancaster
Het was op zondag 21 juli precies 75 jaar geleden dat Lancaster HK 569
neerstortte op de Maasoever in Kessel. De zevenkoppige, Engelse bemanning kwam om het leven bij de crash. Voormalig Engels piloot Barry Davies
legde zondag bloemen bij de plek waar het toestel neergestort is.

Barry Davies, voormalig Engelse
piloot van de Engelse luchtmacht en
initiatiefnemer van de herdenkingsplaquette, legde samen met een afvaardiging van het comité Lancaster op
zondag 21 juli bloemen bij de plaquette. Ook werden er zeven bloemen
in de Maas gestrooid te nagedachtenis
aan de omgekomen bemanningsleden. In september leggen de kinderen
van van de basisscholen van Kessel en
Kessel-Eik bloemen bij de plaquette.
Net voor middernacht op 20
juli 1944 vertrok vanaf de militaire
vliegbasis Mepal in Cambridgeshire
in Engeland het 75th New Zealand
Squadron, bestaande uit 25 bommen
werpers. Eén daarvan was de Avro
Lancaster B.I. met de squadroncode
AA-Q en rompnummer HKL 569.
Aan boord bevonden zich sergeant
Henry John Hiscox (35), sergeant
Neil Douglas Davidson (21), sergeant
Robert Gerald Sloman (24), sergeant

Arthur Ernest John Goddard (22), sergeant Raymond Stanlay Lang (32), sergeant Douglas Corris (25) en sergeant
T.G.Little (25). Tijdens de tocht richting
het Ruhrgebied vloog het squadron
over het gebied rond Peel en Maas.
Naar mate de vloot de Maas en de
Duitse grens naderde, werden de aanvallen van van de Duitse nachtjagers
en het afweergeschut vanaf de grond
steeds heviger. Boven Heibloem werd
de HK 569 geraakt door een Duitse
nachtjager, waardoor het toestel in
brand vloog. Enkele bemanningsleden, vooral voorin, raakten hierbij
zwaargewond of stierven mogelijk.
Het vliegtuig stortte uiteindelijk neer
in de Maas bij Kessel. Restanten van
het toestel liggen nog altijd in de
Maas. Daarin zitten nog de stoffelijke resten van de bemanningsleden.
Alleen Henry John Hiscox ligt op het
oude kerkhof in Beesel begraven.
(Foto: Johan van Knippenberg)

Gezocht:
Samen aan tafel, in een bak
voetballen of met zonnebrillen op en
een tasje in de mond. De twee fotogenieke honden Angel en Diva weten
wel hoe ze moeten poseren voor een
leuke foto. Ze zijn dan ook model.
“Vorige week hebben ze nog een
fotoshoot in Amsterdam gedaan voor
een riemenmerk”, vertelt eigenaresse
Harja. “Zeker de oudste, Angel (8), is
wel gewend om stil te blijven zitten.
Het is een therapiehond en kan goed
met mensen omgaan en stilzitten als
dat nodig is. Diva is pas 1. Die leert
veel van Angel.”
Om haar eigen dorp wat meer op
de kaart te zetten, besloot Harja foto’s
te maken van de twee honden bij winkels in Panningen. “Dat levert originele plaatjes op. Ik vond dat de foto’s
die ik voorheen op Instagram zette

steeds meer op elkaar begonnen te
lijken, dus ik wilde wat anders. Bij een
Amerikaans account zag ik toen kiekjes van honden bij winkels en dat zag
er eigenlijk heel leuk uit. Daarom heb
ik besloten dat idee over te nemen.”
De Panningse winkeliers zijn
enthousiast. “Ik heb nu zes winkels
gehad en die vonden het eigenlijk
heel leuk om mee te werken. Eén
van de eigenaren begon zelfs de hele
winkel te verbouwen om maar leuke
foto’s te kunnen maken.” De foto’s
waren een succes. Ze werden veel
bekeken op Instagram en de honden
zijn inmiddels bekende Panningnaren.
“Als ik door het centrum loop, worden
ze regelmatig herkend door mensen.
Vaker dan ik”, lacht Harja. “Dat zijn die
twee van de Instagram-pagina zeggen
ze dan.”

Ook de andere ondernemers in
Panningen namen een kijkje op de
pagina, zo vond Harja uit. “Zes andere
ondernemers hebben inmiddels al
gevraagd of ik met Angel en Diva bij
ze langs wil komen voor een fotoshoot. Ze vinden het hartstikke leuk.
De fotoshoot is maar een kwartiertje
werk en het levert mooie reclame voor
hen op.” Harja heeft de volgende serie
van zes al ingepland. Of er nog meer
tochten door Panningen gaan volgen,
weet ze nog niet. “Voor nu heb ik er
weer zat. Wat daarna gebeurt, zien we
wel weer.”
Volg de twee labradoodles op
hun avonturen door Panningen
via het Instagram-account angel_
diva_doodles of zoek op de tag
#AenDexploringPanningen
(Foto’s: Harja Schrijver)

VERVANGENDE
CHAUFFEUR
m/v

Je bent met pensioen,
maar nog hartstikke fit?
Wegens revalidatie van een van onze
chauffeurs, zijn wij met spoed op
zoek naar een vervangende chauffeur
voor het rijden van onze routes.
Er wordt volgens een vaste
route stoomgoed en wasgoed
opgehaald en teruggebracht bij
onze servicepunten, bij bedrijven
en particulieren.
De vervanging is nodig van
12 augustus tot en met 6 september.

Bij gebleken geschiktheid, bieden
we na deze periode een baan als
invalchauffeur aan.
Wij hebben om bovenstaande reden
een sterke voorkeur voor mensen die
de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt. De chauffeuse die aan het
revalideren is, heeft aangeboden om
de routes mee te rijden en te begeleiden indien en zo lang wenselijk is.
Voor meer informatie kun je contact
opnemen met Susanne van Hal
06-46035780. Of een mail sturen naar
susanne@vanhalstomerij.nl.

14
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Agenda t/m 1 augustus 2019
do
25
07

Kroon knutselen voor kinderen

vr
26
07

Jaarmarkt Meijel

Muziek onder de Toren
met Speulendjer-Wieës

Tijd: 13.00-16.00 uur
Locatie: Kasteel De Keverberg Kessel

Tijd: 16.00-22.30 uur
Org: Jaarmarkt Meijel en Harmonie Eendracht Meijel
Locatie: centrum Meijel

Tijd: 15.45-17.15 uur
Organisatie: Cultuur in Hartje Peel en Maas
Locatie: Raadhuisplein Panningen

zo
28
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Friday Night Live live muziek op terrassen

za
27
07

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

Tijd: 15.00-20.00 uur
Org: Kroegentocht Panningen en Panningse horeca
Locatie: centrum Panningen

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

Tijd: 14.00-15.30 uur
Organisatie: Cultuur in Hartje Peel en Maas
Locatie: Raadhuisplein Panningen

T.k. gevraagd land- en tuinbouwmachines oa ploegen frees spitmachinekieper mesttank schudder hark maaier
weibloter tractor enz 06 19 07 69 59.

wo
31
07

Struinen door de bossen bij Baarlo
- onder leiding van VVV-gids

do
01
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Kroon knutselen voor kinderen

Tijd: start 10.30 uur
Organisatie: VVV Baarlo
Locatie: startpunt doorgegeven na aanmelding VVV

Tijd: 13.00-16.00 uur
Locatie: Kasteel De Keverberg Kessel

Start Kindervakantiewerk
Maasbree (t/m 3 augustus)

Zomerfeest met zomerse lekkernijen en muziek van Stef Kupers

Tijd: 09.00 uur
Org: Kindervakantiewerk (KVW) Maasbree en
Mafcentrum Maasbree
Locatie: Maasbree

Tijd: 14.00-16.00 uur
Organisatie: Dorpsontmoeting Os Thoes
Locatie: Koninginnelaan 14, Kessel

Kepèlla Cultura Springkussen
festijn voor goede doel Stichting
Herberg Papilio
Tijd: 13.00-17.00 uur
Organisatie: Thuis in Panningen
Locatie: centrum Panningen

Muziek onder de Toren
met Kapela Pohoda

Woningstoffeerderij vd Broek.
Voordelige trapbekleding met tapijt va
€ 350,00 incl, tapijt, leggen, zijkanten.
Laminaat voor € 26,95 m2 incl.
leggen en onderfolie. Bel voor gratis
prijsopgave bij u thuis 06 16 37 45 14.

ma
29
07

Tijd: start 18.30 uur
Org: KVW Maasbree en Mafcentrum Maasbree
Locatie: start Mafcentrum Maasbree

Tijd: 09.00-16.00 uur
Organisatie: Thuis in Panningen
Locatie: centrum Panningen

Tijd: 08.00-17.00 uur
Organisatie: HMT en IHF
Locatie: ruiterterrein De Vosberg Panningen

Sjlipperlaup

Tijd: 08.00-20.00 uur
(feesttent sluit om 01.00 uur)
Organisatie: HMT en IHF
Locatie: ruiterterrein De Vosberg Panningen

Optocht ‘In de bres voor EDS’

Kepèlla Cultura: Zomerweekmarkt

Tijd: 10.00-14.00 uur
Locatie: camping Den Aenstoot Kessel

Internationaal
Historisch Festival 2019

Oud-ijzerinzameling

Internationaal
Historisch Festival 2019

Vlooienmarkt

Tijd: vanaf 21.00 uur
Organisatie: Thuis in Panningen
Locatie: centrum Panningen

di
30
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Fietstocht (ongeveer 35 kilometer)
Tijd: 13.30 uur
Organisatie: KBO Panningen
Locatie: vertrek gemeenschapshuis In Kepèl
Panningen

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

Veertigste editie van historische
tractoren-festival
Het zijn al lang niet meer alleen oldtimer tractoren die te zien zijn bij het Internationaal Historisch Festival (IHF) in Panningen. Wat veertig jaar
geleden begon als een kleinschalige evenementje in De Rips is inmiddels uitgegroeid tot een heus festival waar naast het bekijken van historische
tractoren veel te beleven is. Op zaterdag 27 en zondag 28 juli is het weer tijd voor het IHF.
Meer dan 2.500 tractoren,
500 stationaire motoren, ploegwedstrijden, trekkertrek, een onderdelenmarkt, demonstraties van oude
ambachten, een nostalgische kermis
en een muzikaal programma met
een optreden van onder meer WC
Experience. Het IHF van de Historische
Motoren en Tractorenvereniging (HMT)

is door de jaren heen enorm gegroeid.
Niet alleen in aantallen tractoren, maar
ook alles daaromheen. Waar het in de
beginjaren vooral de bedoeling was om
te kijken naar historische tractoren en
motoren, is er veel bijgekomen.
“Om het festival voor jong en oud
aantrekkelijk te houden, profileren
we ons sinds dit jaar als een gezel-

lig familiefestival”, vertelt Mark van
Lankveld, voorzitter van HMT. “Er is
namelijk genoeg te beleven voor
iedereen.” De velden rondom het
Hippisch Centrum de Vosberg aan de
Ninnesweg in Panningen komen weer
vol te staan met allerlei zaken. Het IHF
begon 40 jaar geleden in De Rips, maar
verhuisde ruimtegebrek daar 22 jaar

geleden naar Panningen waar het nu
nog steeds op hetzelfde terrein wordt
gehouden. Om extra cachet te geven
aan het gevoel van festival voor het
hele gezin, wordt de opening gedaan
door jeugd. Op zaterdag 27 juli om
11.00 uur opent ‘de jeugd’ het festival in het bijzijn van wethouder
Anget Mestrom.

Stichting Welzijn

Sociale gids Kessel en Kessel-Eik
In Kessel en Kessel-Eik werd afgelopen maand de sociale gids verspreid. Een beperkte groep inwoners kreeg de gids thuis in de brievenbus. Mensen die
hem niet hebben gekregen, kunnen nog op diverse plekken terecht.

T 077 477 25 71

WWW.G-HELDENS.NL

De sociale gids is samengesteld
door de Stichting Welzijn KesselKessel-Eik (St. WKK). In het boekje zijn
de namen en contactpersonen van
organisaties en instanties te vinden
die actief zijn op het gebied van wel-

zijn, zorg en sociale voorzieningen in
Kessel en Kessel-Eik. De gids is gemaakt
voor alle inwoners van de twee dorpen,
zorgprofessionals en vrijwilligersorganisaties in de zorg. Mensen die de gids
niet hebben ontvangen, maar dat wel

graag zouden willen, kunnen op verschillende plekken in Kessel en KesselEik terecht. Bij onder meer de huisarts,
fysiotherapeuten, drogist, bibliotheek,
de dorpsontmoetingen van beide dorpen en zorgboerderij Oda Hoeve is de

gids te verkrijgen. Ook bij dorpsondersteuner Inge Hanssen zijn exemplaren beschikbaar. Zij is te bereiken via
06 24 13 25 65.
Het document is digitaal te bekijken via www.dorpsoverlegkessel.nl
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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 28 juli
H. Mis 09.30 uur t.i.v. Ton Peeters
(zeswekendienst)
Woensdag 31 juli
H. Mis 09.00 uur sacristie

Parochie Egchel
Misintenties
NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
T 077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 28 juli
H. Mis 11.00 uur t.i.v. Lies GielenHeijnen (zeswekendienst); Willem
van Gend (bgv. verj.)
Zondag 4 augustus
Geen H. Mis

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 28 juli
11.00 uur: Zang Herenkoor
Lectoren: Mevr. Marlies Steijvers –
Mevr. Els Hanrats
Intenties: Jaardienst Jan Grubben en
Nelly Grubben- Verheijen. Jaardienst
Hein Maessen. Voor de intenties van
de Mariakapel op het kerkhof.

Parochie Grashoek

Parochie Koningslust

Misintenties NL24 RABO 0141910526
A. Cruijsberg T 077 307 52 93
Spreekuur in kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
Zondag 28 juli
H. Mis 11.00 uur t.i.v. Pastoor Albert
Raijmaekers

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 27 juli
Geen H. Mis
Zaterdag 3 augustus
H. Mis 17.30 uur

Parochie Helden
Misintenties NL61 RABO 0120795094
pastorie Rochusplein 3 T 077 3071488
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur
donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
Zondag 28 juli
H. Mis 10.00 uur – samenzang- t.i.v.
Lei van den Beuken (jaardienst); Lucie
Hermkes-Kartner (b.g.v. verj); Martin
Verwimp (jaardienst); Toos MaessenNijssen (jaardienst) en voor de
overledenen van de fam. Maessen en
van de fam. Nijssen.
Extra collecte vw de weekboekjes.
Overleden: Erich Strenger, 78 jaar
Kerk open van 13.00 tot 16.00 uur:
Torenbeklimming om 14.00 uur.
Vrijdag 2 augustus
De H. Communie wordt thuis gebracht
vanaf 09.00 uur

Mededelingen
Overleden: Mart Fonteijn , Goriusstraat
13, 79 jaar
Vrijdag 2 augustus, 1e vrijdag van de
maand, vanaf 09.00u wordt de H. Com
munie gebracht bij zieken en ouderen.

Parochie Kessel
Gezinsbijdrage NL39RABO0125305311
Pastorie Dorpstraat 13T 077 462 12 65
E lajverhaag@parochiekessel.nl
Kerkdiensten
Zaterdag 27 juli
13.30 uur Huwelijk van familie
Engelhard uit Duitsland.
19.15 uur. Overleden familie EngelenBeeks. Piet en Tiny van Geloven.
Zondag 28 juli
15.00 uur Doop van Lynn Klessens.

Jubileum harmonie

Meijel in het teken
van de Jaarmarkt
Het centrum van Meijel staat op vrijdag 26 juli weer in het teken van
de Jaarmarkt Meijel. Het dorp wordt omgetoverd tot zomerbraderie waar
onder meer veel verschillende marktkramen, entertainment, een attractie-plein en veel terrassen te vinden zijn. Ook wordt er op diverse plekken
live muziek gemaakt. De markt duurt van 16.00 tot 22.30 uur.
De jaarmarkt is dit jaar speciaal
vanwege het honderdjarig jubileum van
het organiserende Harmonie Eendracht
Meijel. Vanwege het jubileum heeft de
organisatie besloten dit jaar een foodtruckplein aan het geheel toe te voegen. Ook worden de ingangen feestelijk
versierd waar de bezoekers welkom
geheten worden en waar een speciaal
jubileumboekje gekocht kan worden

waarvan de opbrengst ten goede komt
aan de Jaarmarkt.
Bij de Meijelse horeca zijn gedurende de avond verschillende artiesten, van dj’s tot Hollandse zangers
en van rockbands tot Böhmische
orkesten, te bewonderen. Kijk voor
meer informatie over de markt op
www.jaarkmarktmeijel.nl of op de
Facebook-pagina.

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 25 juli
H. Mis 09.00 uur t.i.v. van de
overledenen
9.30-10 uur Stille Aanbidding
Zaterdag 27 juli
H. Mis 19.00 uur met dameskoor
t.i.v. Pierre v. Heugten en Mien
v. Heugten-Vaes

Karel Appelstr. 7
Woensdag 31 juli
9.00 uur H.Mis voor de zieken van de
parochie.
Zaterdag 3 augustus
19.15 uur Hoogmis voor de parochie.
Inlichtingen
Aan iedereen een mooie vakantie.

Parochie Baarlo
Misintenties NL31RABO0103903860
Pastorie Markt 3
T 077 477 12 75
E kapelaan@parochiebaarlo.nl
W www.parochiebaarlo.nl
Kerkdiensten
Zaterdag 27 juli
17.00 uur H. Mis in Verzorgingshuis Ter
Borcht en ogenzegening H. Odilia.

(gest. jaardienst); pastoor Jan
Schoenmakers; Jan Roost (jaardienst);
uit dankbaarheid
Maandag 29 juli
18.30 uur Stille Aanbidding
19.00 uur Rozenkrans
Dinsdag 30 juli
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen.
Aansl. Koffiedrinken.
Donderdag 1 augustus
H. Mis 09.00 uur t.i.v. van de
overledenen
9.30-10 uur Stille Aanbidding

Marco (jaardienst)
Extra collecte misboekjes
Zondag 28 juli
H. Mis Missiehuis 10.30 uur
Dinsdag 30 juli
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Woensdag 31 juli
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Donderdag 1 augustus
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Vrijdag 2 augustus
De ziekencommunie wordt thuis
gebracht

Parochie Panningen
Misintenties
NL44 RABO 0141900660
Parochiecentrum
Wilhelminastraat 14
T 077 307 13 88
info@parochiecentrumpanningen.nl
Open maandag-, woensdag-,
donderdag- en vrijdagochtend van
08.30 uur tot 11.30 uur
Kerkdiensten
Donderdag 25 juli
Géén H. Mis
Vrijdag 26 juli
Géén H. Mis
Zaterdag 27 juli
H. Mis 19.00 uur – gemengd koor t.i.v.
Joke Goes; Luciënne Zinzen en zoon

Zondag 28 juli
9.30 uur H. Mis en ogenzegening.
Sluiting Odilia-octaaf. Zang: Herenkoor.
Hub Peeters v.w. verjaardag, voor
dochter Annemieke, Nelly van der
Linden-Peeters en voor ouders
Peeters-Kranen en fam. Hebben.
15.00 uur Odilialof en ogenzegening.
Donderdag 1 augustus
8.30 uur H. Mis.

Parochie Kessel-Eik
Misintenties NL41RABO0125300522
L. Timmermans
T 077 462 16 78
Kerkdiensten
Zondag 28 juli
9.30 uur Jaardienst voor Luc Berben en
Lena Berben-Derkx

SALE

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

Zondag 4 augustus
Geen H. Mis v.w. dat Pastoor Verhaag
op bedevaart is.
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
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PAST schoenen®
Hoofdstraat 14 Horst
T (077) 397 01 97
www.pastschoenen.nl
Social icon

Rounded square
Only use blue and/or white.

volg ons ook op

For more details check out our
Brand Guidelines.
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KOEL-VRIESCOMBINATIE / BSNF8102 OX

VRIESKAST / FN24062

• A++ • 223 liter koelen / 97 liter vriezen
• NoFrost voorkomt ijsvorming, ontdooien is niet nodig

• A++ • 185 liter • EasyOpen-handgreep voor het beste comfort
• NoFrost voorkomt ijsvorming, ontdooien is niet nodig

Hoge kortingen bij inruil van uw oude koelkast of vriezer!
EP:Tummers heeft de komende weken een fantastische inruilactie voor uw oude en vaak energievretende diepvriezer of koelkast. De korting bij inruil van uw oude
(vrijstaand of inbouw-) apparaat kan oplopen tot wel 450 euro op de prijs van een nieuw model. Alle apparaten worden gratis bezorgd door onze eigen vakkundige
bezorgdienst. Indien gewenst kunnen wij het nieuwe apparaat meteen voor u aansluiten. Ook het gratis meenemen van uw oude diepvries of koelkast is geen enkel
probleem. Stap dus snel over op een energiezuiniger apparaat, en bespaar vele euro’s per jaar op uw energierekening!

JAARVERBRUIK KOEL- EN VRIESAPPARATUUR BIJ GEMIDDELD GEBRUIK PER LABEL
Label

A+++
Bedrag Kwh

A++
Bedrag Kwh

A+
Bedrag Kwh

A
Bedrag Kwh

B
Bedrag Kwh

Koel/vriescombinatie groot

€ 34,27

149

€ 41,40

180

€ 57,96

252

€ 76,13

€ 103,73

451

Koel/vriescombinatie tafelmodel

€ 21,85

95

€ 29,21

127

€ 40,71

177

€ 53,36 232

€ 72,91

317

Koelkast zonder vriesvak tafelmodel

€ 14,72

64

€ 19,32

84

€ 27,14

118

€ 35,42 154

€ 48,30

210

Diepvrieskist 200 liter

€ 21,16

92

€ 25,76

112

€ 36,11

157

€ 47,15

205

€ 64,40

280

Diepvrieskast 200 lite

€ 29,21

127

€ 33,81

147

€ 47,15

205

€ 61,87

269

€ 84,41 367

Tummers

331

NIEUW!

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

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