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Cirque du Kepèl
Ballonnen, acrobaten clowns en goochelaars: op maandagmiddag 16 augustus was het in Panningen weer zover. De straten van het dorpscentrum vormden het decor voor Cirque du
Kepèl. Clown Tallie maakte balloncreaties en Circus Luiten & Kornuiten verzorgde goochelworkshops en een interactief circus voor de kinderen. / Beeld: Jac Willekens

Wacht in Leudal op toestemming voor ontvangen publiek

Vertrek van Circus Freiwald uit Beringe komt dichtbij
Circus Freiwald, dat al anderhalf jaar noodgedwongen in Beringe is gestrand, is bijna klaar voor vertrek
naar een nieuwe locatie in de gemeente Leudal. De vergunningen voor verblijf in deze gemeente zijn toegekend. De familie wacht alleen nog op toestemming om publiek te mogen ontvangen. Zij wil haar circustent
opzetten en een cafeetje beginnen, waar bezoekers ook de dieren kunnen bezichtigen en voeren om
gemiste inkomsten op te vullen. “We weten dat er veel mensen zijn die ons willen bezoeken”, aldus
Natascha Freiwald.
Al anderhalf jaar staat de circusfa
milie noodgedwongen in Beringe,
op het terrein van Janneke van Luijt.
Omdat ze in Peel en Maas geen
vergunning krijgt om bezoekers te
ontvangen, wil zij een nieuwe kans
wagen in de gemeente Leudal. De
familie heeft toestemming gekre
gen om in Kelpen-Oler te staan,

maar nog geen vergunning om hier
publiek te verwelkomen. Terwijl het
voor de familie van belang is om
zo snel mogelijk geld te verdienen.
Natascha Freiwald zit met de handen
in het haar. “Er is snel geld nodig”,
zegt Natascha. “Daarom willen we in
Kelpen-Oler een cafeetje beginnen
waar mensen kunnen eten, drin

ken en naar de dieren kijken en ze
voeren. We hebben een vergunning
hiervoor aangevraagd, maar moeten
nog afwachten of we deze krijgen.
Zodra dat rond is, kunnen we hier
weg uit Beringe.” De familie heeft
een bedrag nodig om straks weer
haar circus te kunnen opstarten.
Op dit moment heeft zij nul reser

ves. Kleine circussen zijn toegestaan,
grote circussen zoals Freiwald nog
niet, door de huidige coronamaatre
gelen. “Collega’s met een klein circus
kunnen nu al voorstellingen draaien.
Wij hebben andere vergunningen
nodig.”
Freiwald huurt voor de circusact cir
cusartiesten in. Zij zijn dan afhankelijk
van de familie voor hun inkom
sten. “We hebben al van collega’s
gehoord dat zij door de coronaregels
hun voorstellingen op het laatste
moment moesten afblazen, terwijl er
wel onkosten waren gemaakt. Een
vergoeding kregen ze ook niet. Wij

hebben geen reserves meer en kun
nen het risico niet lopen om onze
ingehuurde artiesten niet te kunnen
betalen. Zij hebben ook gezinnen die
ze moeten voeden. Dus voor ons is
het nu lastig om te starten.”
Het circus leeft nu vooral van dona
ties. “Gelukkig zijn er altijd mensen
die bijvoorbeeld voedsel doneren,
want het is ontzettend moeilijk om
ons hoofd boven water te houden.
Onze hoop zit nu in het cafeetje en in
het kerstcircus.
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Vertrek van Circus Freiwald
uit Beringe komt dichtbij
In het kerstcircus zaten de afgelopen
jaren onze hoofdinkomsten. Als dat
mag doorgaan, kunnen we het gat
een beetje vullen. De vergunningen
zijn aangevraagd, nu is het afwachten
hoe het verder loopt.”
In Leudal kan het circus Freiwald tot
en met 1 januari 2022 terecht. Na deze
datum hoopt Natascha dat de fami
lie weer op tour mag. Nu zijn alleen
kleine circussen toegestaan, wij hopen
dat we in het nieuwe jaar ook aan de
beurt zijn en mogen rondtrekken.”
Voor Janneke van Luijt, eigenaresse
van het terrein waarop het circus nu
nog staat, is het mogelijke vertrek van
de familie Freiwald dubbel. “Ik heb die
mensen in mijn hart gesloten, het zijn
zulke ontzettend lieve mensen”, zegt

Smerig worden tijdens KEKZ
Het was vrijdag 13 augustus weer eens tijd om ‘aojerwets sjmaerig’ te worden. Het terrein van Jong
Nederland Kessel-Eik was het podium voor de tweede dag van Kesselse & Eikse Kids Zomer (KEKZ). Op het
programma stond een parcours vol met obstakels. Het eigen bos van de vereniging leende zich hier goed
voor, maar er werd ook dankbaar gebruikgemaakt van grond van de buren. Het parcours bestond uit
modderpoelen, klimtouwen, een apenbrug en een zeephelling. Daarnaast was op het grote grasveld nog
een zestal spellen neergezet met als kers op de taart een grote zeepbalk, één van de gesponsorde items
door stichting Kessel op zien bès. De volgende KEKZ-activiteit vindt plaats op 2 en 3 september.

Colofon
HALLO Peel en Maas
is een gratis uitgave van
Kempen Media b.v. en verschijnt
elke donderdag in de gemeente
Peel en Maas.

Met al zijn levenslust en wilskracht
heeft hij deze strijd niet kunnen winnen.
We hebben in liefde los moeten laten

Huub Korsten

Oplage 20.050 exemplaren

echtgenoot van

www.hallopeelenmaas.nl

Nel Korsten - Peeters

Redactie
077 208 32 01
redactie@hallopeelenmaas.nl

Commercieel adviseurs
077 208 32 00
adverteren@kempencreeert.nl

5 Egchel, 25 april 1936
c Panningen, 17 augustus 2021
Panningen:
Den Haag:
Panningen:

Bezorgklachten www.garcon.nl
Bezoek- en correspondentieadres

Panningen:

Handelstraat 17, 5961 PV Horst

Aanlevertijden (uiterlijk)
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 16.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
Beeldmateriaal en kopij dient vrij van r echten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur dient bij
aanlevering expliciet te worden gemeld. Bij verzuim
komen kosten voor r ekening van de aanbieder.

Nel
Eric
Hetty en Mark
Ires en Jean Paul
Jorn en Kristin
Ron en Patricia
Lukas en Maud
Pippa
Laure
Luca

Laatberghof 36, 5981 WR Panningen

In verband met de huidige omstandigheden zijn wij helaas
genoodzaakt het afscheid in besloten kring plaats te laten vinden.

De artikelen worden doorgaans gepubliceerd in de
elektronische versie van HALLO Peel en Maas.
Kempen Media bv behoudt zich ten aanzien van de
inhoud van deze uitgave zowel het auteursrecht voor
conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het
databankrecht.
Disclaimer
Ondanks zorgvuldig samenstellen van dit blad door de
redactie, kan het voorkomen dat door actuele omstandig
heden sommige activiteiten geen doorgang vinden.

Sensus, praktijk voor counseling,
coaching en training, verzorgt vanaf
september weer: MINDFULNESS COACHING & PSYCHOSOCIALE THERAPIE.
(Wordt vergoedt vanuit de aanvullende
verzekering en gaat niet van jouw
eigen risico af.) www.sensus-pvs.nl of
bel: 06 13 74 75 29.

Te koop eigengeteelde onbespoten
en handgeplukte groene spercie en
gele wasboontjes nieuwe aardappelen
fieslanders prei koolrabi verder vele
soorten kas en vollegrond groenten
veelal uit de streek alles vers en niet te
duur kwekerij brummans vosberg 16a
panningen”

Janneke. “Alleen zijn ze nu gespannen.
Zeker Natascha, want zij heeft nog
niet zo lang geleden een baby gekre
gen. Maar het zijn vreselijk hardwer
kende, lieve en gastvrije mensen met
een grote liefde voor de dieren. Wat ze
daarvoor over hebben, dat is onvoor
stelbaar. Maar het is natuurlijk wel fijn
als alles weer in de normale toestand
is, dat kan ik niet ontkennen. Veel van
mijn grond is in beslag genomen en
van het gras is niks meer over, dat
is grondzand geworden. Doodzonde,
maar dat kan weer worden hersteld.
We hebben in elk geval een vriend
schap opgebouwd voor het leven, dat
is ook veel waard.”
Tekst: Roosje Delsing

337 arbeidsmigranten in
vaccinatietrailer in Maasbree
gevaccineerd
De vaccinatietrailer van Otto Work Force stond vrijdag 13 augustus
wederom op de locatie in Maasbree. In totaal zijn er 337 arbeidsmigranten gevaccineerd, waarvan er 323 kwamen voor de tweede prik.
Het mobiele vaccinatiecentrum is
een manier om de drempel te ver
lagen en de vaccinatiegraad onder
arbeidsmigranten in Nederland te
verhogen. In samenwerking met de
GGD begeleidt Otto Work Force de
arbeidsmigranten hen in hun eigen
taal bij het halen van de vaccinatie.
“Omdat arbeidsmigranten meestal
op reguliere uren van de GGD aan
het werk zijn, er een taalbarrière is
en ze geen vervoer hebben, is de
drempel hoog om een vaccinatie te
halen. 30 procent van de arbeids
migranten van Otto Work Force is

inmiddels gevaccineerd, 30 procent
geeft aan het vaccin niet te willen
en de overige 40 procent probe
ren we met de vaccinatietrailer te
bereiken”, geeft een woordvoerder
van Otto Work Force aan.
De vaccinatietrailer is echter niet
alleen bedoeld voor de arbeidsmi
granten die via Otto Work Force aan
het werk zijn. “We benaderen alle
bedrijven en uitzendbureaus in de
omgeving. We hebben inmiddels
zo’n tien projecten gedraaid en we
merken dat de animo groot is.”

Zestien straatnaamborden
en negen plaatsnaamborden
in Peel en Maas ontvreemd
In gemeente Peel en Maas zijn er de afgelopen 3 maanden 16
straatnaamborden en 9 plaatsnaamborden, in totaal dus 25 borden, gestolen. Het weghalen van borden komt volgens de gemeente
vaker voor, maar niet eerder in deze hoeveelheid.
Deze meeste borden werden in
Maasbree ontvreemd, geeft de
gemeente aan. De dader is echter
nog niet gevonden. “De vraag is
ook of het om één dader gaat of
dat verschillende personen de bor
den wegnemen”, aldus een woord
voerder van de gemeente.
Omdat de gemeente niet eerder
deze hoeveelheid borden is kwijtge
raakt, doet de gemeente op social
media een oproep om de borden
te laten hangen. “We snappen dat
mensen trots zijn op de dorpen in
onze gemeente. En dat ze dit ook
willen uitstralen. Maar het wegha
len van een plaatsnaambord kost de
gemeenschap veel geld. Het bestel
len, laten maken en ophangen van
een nieuw bord kost al gauw zo’n

200 tot 350 euro. Als er in korte tijd
meerdere borden weggehaald wor
den, loopt dit flink in de papieren.
Dit geldt overigens ook voor straat
naamborden waarvan de schade
zo’n 150 euro per bord bedraagt”,
geeft de woordvoerder aan. “De
oproep op social media om de bor
den te laten hangen en in beeld te
brengen wat dit de gemeenschap
kost, is één van de dingen die we
doen om het weghalen van de
borden tegen te gaan. Daarnaast
houden we de situatie zelf zo veel
mogelijk in de gaten en hebben we
contact opgenomen met de politie.
Ook zij houdt dit de komende tijd
extra in de gaten.”
Tekst: Jeanine Hendriks
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Maasbreese jongen
verrast door
politieagenten
Peel en Maas
De 3-jarige Mees uit Maasbree was dolblij toen twee wijkagenten van
politie Peel en Maas onlangs aan de deur stonden. De jongen, geboren met
een ontwikkelachterstand, werd door zijn ouders opgegeven voor een
bezoekje van zijn helden. Zijn dag kon niet meer stuk.
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Kempen Creëert groeit en daarom zoeken wij
versterking in ons media team, iets voor jou?
Kansen zien is één, ze realiseren is twee. Jij loopt voor beide
warm. Je bent op zoek naar een dynamische salesrol bij een
tof bedrijf, waar je jouw passie voor het vak de vrije loop kunt
laten. Je hebt affiniteit met de regio Noord-Limburg en je
denkt zowel in online als offline mogelijkheden.
Mees Janssen werd geboren met
een ontwikkelachterstand. Hij is
3 jaar, maar zijn ontwikkelleeftijd is
momenteel 2, vertelt zijn moeder
Isabel Janssen. De diagnose werd
vastgesteld na enkele onderzoe
ken die werden opgestart omdat
hij niet kon praten en niet mee kon
in de groep op de opvang. “Mees
is visueel ingesteld, erg jong in zijn
spel en wij moeten zijn gedrag erg
sturen. Te veel informatie kan hij
niet verwerken, daarom moeten we
kort en duidelijk zijn tegen hem. We
weten niet hoe het kan dat Mees
is geboren met deze achterstand.
We zijn momenteel bezig met een
DNA-onderzoek, omdat onze jongste
zoon, die onderdeel is van een twee
ling, hetzelfde blijkt te hebben. De
jongste lijkt meer achter dan Mees
was op die leeftijd.”
Isabel geeft aan dat het veel ener
gie kost en er veel komt kijken bij
de situatie. Om Mees een leuke dag
te bezorgen en hem te verrassen,
klopten zijn ouders aan bij de poli
tie. “Mees is gek van politie en wij
wilden hem verrassen, ook omdat hij
net jarig is geweest. Wij dachten dat
de politie honderden aanvragen bin
nenkrijgt en dat onze vraag niet zou
worden beantwoord, maar we kre
gen vrij snel reactie. De politie vond
ons verhaal bijzonder.”
De wijkagenten van politieteam Peel
en Maas maakten een half uur tijd
voor Mees. “Eerst kreeg hij een pak

ketje met leuke gadgets erin. Daarna
zag hij de politiemotor en vroeg hij
om een ritje met de politiewagen.
Mees vond het superleuk. Hij wilde
nog wel een rondje mee, zei hij na
afloop. Wij vonden het erg bijzonder
dat de agenten tijd voor ons wilden
maken, zeker gezien de maatschap
pij waarin we leven. Ik heb het idee
dat agenten het juist nu druk hebben,
met deze actie laten ze hun mense
lijke kant zien. Dat vind ik mooi.”
Hoe de toekomst er voor Mees uit
ziet is nog onduidelijk, legt Isabel
uit. De tijd moet uitwijzen in hoe
verre de achterstand wordt bijge
steld en welk onderwijs bij hem
past. “We merken dat Mees ontzet
tend groeit door de begeleiding die
hij krijgt op de ontwikkelingsgroep
van de Ballon. Daar zit hij echt op
zijn plek. Zij zetten maximaal in op
logopedie, ergotherapie en fysio
therapie en daar is duidelijk gewor
den dat Mees leerbaar is. Duidelijk is
wel dat zijn achterstand niet volledig
bijgehaald kan worden.”
Momenteel lopen er nog
onderzoeken naar autisme. “We
merken dat Mees structuurbehoeftig
is. We moeten hem duidelijk van
tevoren aangeven wat we gaan
doen. Ondanks alles blijven we
positief en roeien we met de riemen
die we hebben. Ieder kind is uniek,
het maakt niet uit wat je hebt.”
Tekst: Jeanine Hendriks

Media Business Developer… dat is een hele mond vol.
Maar wat ga je nou eigenlijk doen?
Je gaat verkoopstrategieën voor nieuwe mediaconcepten
ontwikkelen. Met jouw frisse blik op het medialandschap ben
je zelf verantwoordelijk voor de sales én de uitvoering die
daarop volgt. Je hebt de lead in deze ontwikkeling en samen
met team Media zorg jij ervoor dat de concepten slagen.
Heb jij de opleiding commerciële economie óf een
vergelijkbare opleiding afgerond én ligt jouw hart bij new
business development? Dan is dit dé functie voor jou.
Ambitie en drive vinden wij belangrijker dan ervaring.
Laat ons dus vooral weten waarom jij geschikt bent voor
deze functie!
Solliciteren doe je vóór vrijdag 17 september door een e-mail
met cv en motivatie te sturen naar vacature@kempencreeert.nl.
Wil je graag wat meer informatie over deze vacature
ontvangen? Bel met Mike, hij kan je er alles over vertellen!

#kempencreëert
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Enige en algemene kennisgeving

Niet onverwacht, maar onverwacht snel hebben wij afscheid
moeten nemen van onze zus, schoonzus, tante en nicht

Lieve mam, oma en overgrootmoeder,
wij zijn dankzij jouw liefde en zorgzaamheid
geworden wie we zijn.
Je blijft en hoort bij ons voor altijd,
waar je ook bent.
Moeders gaan, maar sterven niet.

Mien Knoben - Heesen

Lies Nadorp-Van den Beuken

 Pierre en Mia
Teeuwen - Ghielen

echtgenote van
Joop Nadorp † 28-8-1978




levenspartner van
Fons van der Mullen † 7-5-2006

 
    
  

samen met u zorgen
voor een waardig afscheid

t. 077-3078642
Panningen
www.janssenuitvaart.nl

* Maasbree, 26 december 1935

echtgenote van

Sjraar Knoben † 21 maart 2020
Familie Heesen
Familie Knoben
Correspondentieadres: Familie Heesen
Onder de Linden 4, 5985 MZ Grashoek
Het afscheid van Mien heeft in besloten kring plaatsgevonden.
Uitvaartbegeleiding van den Boom 077-466 41 41

Soms is ‘t beater iets moeis te verleeze,
beater verleeze dan dat ge ‘t noeit het gehad.

Zij is, in haar eigen vertrouwde omgeving
vredig van ons heengegaan,
in de leeftijd van 95 jaar.

Hoije & bedankt vur alles lieve Mien!

Kinderen,
kleinkinderen en achterkleinkinderen

Uitvaartbegeleiding van den Boom 077-466 41 41

Annie & Bert
Niels
Anne

Herinner je gisteren
droom van morgen
maar leef vandaag

Panningen, 12 augustus 2021
Passage Kapel 16
5981 WS Panningen

Henk Strijbos

Zoals haar wens was, is haar lichaam ter
beschikking van de wetenschap gesteld.
Wij danken de medewerkers van
Proteion en Huisartsenpraktijk Doc 5
voor de goede zorgen.

echtgenoot van

Mariet Verstappen
Henk is 72 jaar geworden
Meijel
Meijel

Afscheid en ontmoeten
0475-495021 | www.riajoosten.nl

bob noten
uitvaartbegeleiding

24-uur
bereikbaar

Meijel, 13 augustus 2021

Toon Zeetsen
begeleiden en ontzorgen
voor élke verzekering

* 8 december 1927

Baarlo

† 12 augustus 2021

weer samen met

Mien Zeetsen-Hermans †

www.vooraltijdbijzonder.nl

077-3661314 | www.bobnoten.nl

Baarlo
Kessel
Maasbree

Claudia van Haeﬀ |06-15156046

Mariet Strijbos - Verstappen
Wendy en Tom
Hugo en Mara
Familie Strijbos
Familie Verstappen

Hoije...
Ich haoj van uch

eigen afscheidscentrum
vijf 24-uurs kamers

† Panningen, 11 augustus 2021

Jacqueline Bongers - Zeetsen en Twan Bongers
Niels en Paulien, Joes
Fenna en Matthijs
Renske †
Jort en Silke
Ine Hilkens - Zeetsen en Hay Hilkens
Tim en Janine
Julie en Dominiek
Silke en Michiel
Herman Zeetsen † en Monique van der Asdonk
Sam en Thijs

Familie Strijbos
Den Hoogenbeemd 11, 5768 HJ Meijel
De uitvaartdienst heeft plaatsgevonden op woensdag
18 augustus in de St. Nicolaaskerk te Meijel.

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.
Computerproblemen?
Karel Heines Baarlo. Verdere info &
tips: karelheines.nl. 06 50 96 29 15.
Auto’s gevraagd, alle merken loop,
sloop of schade. Direct geld en
vrijwaring, snel opgehaald. Tel. 06 52
85 93 48.
Optidee party: het kan weer!
Wordt gastvrouw/-heer. Meer info:
www.optidee.nl/peggy-wismans
06 48 55 07 30

Conflict? cobeli.nl helpt u weer op
weg! Conflictbemiddeling, Mediation
en life-coaching: 06 44 03 35 99
Gratis af te halen sparrenhout in
stukken van 50 cm.
Jan Janssen de brentjes 75 koningslust.
077 465 34 79
Nieuwe oogst appels , peren en
pruimen j v horen kanaalstraat 56
beringe
Voor aardbeienplanten,
groenteplanten o.a.:
winterpreiplanten, fruitbomen en
kleinfruit naar Thijs Huys, Langstraat 64
Horst-Hegelsom. Tel.: 077 398 35 52.

De dienst heeft in besloten kring plaatsgevonden.

HAN-MARK
ARENDSE

Correspondentieadres: Familie Zeetsen
p.a. Bong 32, 5991 EC Baarlo

U I T VA A R T Z O R G

Samen onderweg naar een mooie herinnering

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl

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

Gevraagd appelplukkers periode
sept/okt Mts. Classens Horsterweg 20a
Castenray/Oirlo interesse bel
0478 57 15 90

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

‘‘SAMEN ZORGEN VOOR
EEN PERSOONLIJK AFSCHEID’’

077 308 28 33
06 30 921 961
regio Peel en Maas

fienbosuitvaartzorg.nl

1908 \ opinie
Poll

05

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

Ik heb er begrip voor als ik langer
moet wachten in de horeca
De horeca is weer (gedeeltelijk) open: een tijd waar velen lang op hebben gewacht. Nu het weer mag, blijkt dat de horeca moeilijk aan personeel
kan komen. Dit betekent dat bij sommige cafés of restaurants men langer op het eten of drinken moet wachten.
Tijdens de sluiting van de horeca in de corona
crisis zijn restaurants en cafés maandenlang
dicht geweest. De horeca staat er om bekend dat
ze minimale lonen betaalt en het is voor deze
sector vaak al moeilijk om personeel te vinden.
Doordat er tijdens de coronacrisis personeelsle
den in een andere sector zijn gaan werken en
sommigen nu ook niet meer terugkeren in de
horeca, kampen de restaurants en cafés nu met
het probleem dat ze een personeelstekort heb
ben. En als zij nieuw personeel vinden, zijn het

soms ook mensen zonder horeca-ervaring. Hierdoor
verloopt het logistiek gezien minder vloeiend in de
eet- en drinkgelegenheden, waardoor je als klant
langer op je bestelling moet wachten. Aan de ene
kant is het begrijpelijk: de horeca heeft het zwaar
gehad en kampt met een probleem dat ze niet
compleet in de hand heeft. We mogen blij zijn dat
we weer het terras op mogen en daarom is het een
vereiste om geduld te hebben. Aan de andere kant
betaalt u voor wat u krijgt en wilt u lekker bediend
worden. Dan mag men wel verwachten dat de hore

cazaak alles op een rijtje heeft. Ze heeft immers
anderhalf jaar de tijd gehad om zaken op orde te
stellen.
Heeft u het ervoor over om langer dan dat u
gewend was hierop te wachten? Of kunt u het toch
niet laten om de serveerster even aan haar mouw
te trekken of te korten op fooi vanwege de langere
wachttijd?
Ik heb er begrip voor als ik langer moet wachten in
de horeca, wat vindt u?

Bespreking poll week 32

Het dorpsplein van Grashoek moet opnieuw op de schop
Door fouten in het verleden tijdens de herinrichting van het dorpsplein van Grashoek zijn onlangs enkele oude beuken gesneuveld. De dorpscommissie ‘Laeve Grashook’ is bang dat de overige bomen 2022 ook niet halen. Daarom wordt er een oplossing gezocht. Zij stelt voor om het
plein verder aan te kleden of zelfs om te gooien.
Wim Meijer is het eens met de stelling. “Het
zou mooi zijn dat het plein opnieuw wordt
heringedeeld met groen alleen de kosten bij
de inwoners van Grashoek neer leggen is wel
de gemakkelijkste oplossing. Fouten mogen

VVD Peel en Maas

gemaakt worden maar draai dan ook voor de gevol
gen op.” Shirley Alards vindt het zonde als het hart
van Grashoek helemaal omgegooid moet worden.
“Kan er misschien gelijk gekeken worden om ook de
veiligheid te verbeteren. En een weg die misschien

verplaatst kan worden zodat er niet meer zo hard
gereden wordt.” Nettie Nieuwkamp vindt dat het
plein moet vergroenen. “Ik hoop toch echt dat weer
het groene hart van Grashoek terugkomt. Er ligt
inderdaad veel te veel steen.”

Monumentenbeleid

Tijdens de begrotingsbehandeling op 6 november 2020 heeft de VVD een motie ingediend over het monumentenbeleid. Veel inwoners zijn trots op de beeldbepalende historische panden en beeldbepalende mooie
groene omgeving met zo’n rijke geschiedenis in onze gemeente Peel en Maas. Hierdoor is onze gemeente
ook extra aantrekkelijk voor toeristen.
In 2014 is reeds een
Erfgoedverordening in de gemeente
Peel en Maas aangenomen. Zes
jaar later moet onze fractie helaas
constateren dat er nog steeds geen
gemeentelijke monumentenlijst,
met daarop alle als gemeentelijk
monument aangewezen panden en
terreinen, opgesteld is. Het gevolg
hiervan is dat de Erfgoedverordening
nog niet kan worden toegepast.

Wij vinden het hoog tijd dat voor
onze inwoners duidelijk wordt
welke panden, zaken en terrei
nen als beschermd erfgoed gelden.
Mogelijke cofinanciering, in geval
van bijvoorbeeld groot onderhoud, is
een stimulans voor pandeigenaren of
bewoners om deze panden of terrei
nen in stand te houden. Het behoud
van erfgoed is ook van grote toege
voegde waarde in het kader van het

toerisme in onze mooie gemeente.
Het college heeft tijdens de begro
tingsbehandeling aangegeven dat ze
het dossier in hun vizier hadden en
ermee doende waren met de toe
zegging om in het tweede kwartaal
2021 met een voorstel te komen.
Daarom hebben wij als fractie, ver
leden week hierover vragen gesteld
aan het college. De historische boer
derij Lormans aan de Baarloseweg

in Helden is voor onze fractie zeer
zeker aanleiding om duidelijkheid
en transparantie te vragen aan het
college.
In onze gemeente zijn bovendien
historische werkgroepen actief die
beschikken over veel ervaring, ken
nis, kunde en expertise om hier,
samen met het college een goed
vervolg aan te kunnen geven. Dus
aan de slag. Reacties naar aanleiding
van dit thema zijn van harte welkom
bij onze fractie.
raadslid Jeanne Hesen
burgerraadslid Nicole Koopmans

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.

Wij zoeken een

Logistiek medewerker

Vlees met smaak
Dat is ons motto!

(m/v - 38 uur per week)
Wij zijn op zoek naar een persoon die ons komt helpen
de winkels te bevoorraden. Dit gebeurt vanuit onze
bakkerij in Panningen.
Interesse? Mail een korte motivatie en je CV door naar
personeelszaken@bakkerijbroekmans.nl
of bel naar 077 307 98 99

Aanbieding

Geldig van
19 augustus t/m 8 september 2021

Biefreepjes
Diamanthaas

Openingstijden

Dinsdag 09.00 - 15.00 uur
Donderdag 09.00 - 17.00 uur
Vrijdag 09.00 - 17.00 uur
Zaterdag 08.30 - 13.00 uur

Ons rundvlees is ook verkrijgbaar bij Plus Gommans in Helden

Sinds 1871

De lekkerste bakkerSinds
bij u1871
in de buurt

Herefords Slagerij B.V. | Donk 1A, 5995 PL Kessel | 077 303 18 79

www.herefords.nl

TamTom

Column

Klimaat
Wordt u ’s nachts wel eens
wakker van het veranderende
klimaat? Spookt het recente
IPCC-rapport, waarin nog eens
alle kwalijke gevolgen van ons
handelen voor het klimaat op
een rijtje zijn gezet en waarin
allerlei catastrofes worden
aangekondigd, de hele dag door
uw hoofd?
Of bent u er zo een die het hele
verhaal over de mens die met
zijn gedrag het klimaat beïn
vloed als flauwekul bestempelt?
Waarschijnlijk geldt voor u het
zelfde als voor mij. Als u de berich
ten over te veel water, hittegolven
en branden leest, hebt u ook het
gevoel dat het met het klimaat de
verkeerde kant op gaat. U hoort
en ziet allerlei deskundigen en
hotemetoten oplossingen aandra
gen. En natuurlijk vindt u ook dat
er iets aan gedaan moet worden.
Waarschijnlijk vraagt u zich, net
als ik, af; “kan ik er zelf wat aan
doen?” Dan denken we samen bij
voorbeeld, als we dat al kunnen
betalen, aan zonnepanelen, een
elektrische auto of een warmte
pomp.
Vervolgens komt bij u, net als bij
mij, de vraag op of het wel zin
heeft om dat te doen terwijl in Azië
landen, waaronder China, plannen
hebben om zeshonderd nieuwe
kolengestookte energiecentrales
te bouwen. Wellicht denkt u ook
nog even aan de wereldleiders en
politici die de klimaatproblemen
vooral lijken te zien als een
manier om zich te profileren.
Of die meer energie steken in
het afkatten van de oplossingen
van anderen dan in het in gang
zetten van maatregelen die iets
aan het probleem doen. Mocht u
de moed nog hebben, denk dan
ook even aan de Nederlandse
politiek. Een demissionair
kabinet dat op vakantie is tijdens
een kabinetsformatie die al
vijf maanden duurt en waarvan
niemand meer weet wat de stand
van zaken is.
En ondertussen groeit de kans dat
Peel en Maas door het stijgen van
de zeespiegel in de toekomst aan
zee komt te liggen. Rutte zal later
wel zeggen dat hij geen actieve
herinnering aan de klimaatcrisis
heeft. Je zou om minder aan het
gas gaan liggen.
Oh sorry, even niet aan gedacht,
we moeten juist van het gas af.
Tom van Bakel
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Tegemoetkoming schade
hoogwater Maas
Het kabinet heeft op vrijdag 13 augustus ingestemd met de schaderegeling om
tegemoet te komen in materiële schade die is ontstaan door de overstromingen
in juli 2021. Het betreft schade die niet verzekerbaar, niet verhaalbaar en niet
vermijdbaar is. Om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming moet iemand
schade geleden hebben in het vastgestelde schadegebied.

Eindelijk. Vakantie! Twee weken
zon, zee en strand met mijn
vrienden. #Ibiza
Als u er bij de instellingen van de
sociale media toestemming voor geeft,
wordt zelfs de exacte locatie bij het
bericht vermeld. Het is voor een inbreker
erg interessante informatie, dus ga daar
zorgvuldig mee om. Als u op vakantie
bent, kunt u beter niet via sociale media
vertellen waar u verblijft, als uw eigen
huis op dat moment verlaten is.

Meld uw schade of gemaakte kosten
Particulieren, bedrijven, overheden, religieuze instanties, verenigingen en stichtingen
kunnen hun schade melden bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). U hoeft
niet te wachten met herstel van uw schade. Zorg wel voor bewijs van uw schade met foto's
en film. De schade moet daarop goed te zien zijn. Bent u verzekerd voor de schade? Neem
dan ook contact op met uw verzekeraar. Naast schade, kunt u ook kosten melden voor
bijvoorbeeld evacuatie, opruimen of het aanleggen van een waterkering.

En let ook op wat uw kinderen
op de sociale media plaatsen.

Op www.peelenmaas.nl onder de knop ‘Melden schade wateroverlast’ vindt u meer
informatie over de schaderegeling van het Rijk. Ook vindt u daar een kaart met het
vastgestelde schadegebied en de link naar het meldingsformulier van de RVO.
Speciaal nummer en e-mailadres Belastingdienst
De Belastingdienst biedt inwoners en ondernemers in Limburg die zijn getroffen door de
watersnood graag hulp aan bij belastingzaken. Hierbij past de Belastingdienst maatwerk
toe. Ze houden rekening met de persoonlijke omstandigheden en mogelijkheden.

Bekendmakingen

Waar kunt u terecht?
Als u vragen over belastingzaken heeft als gevolg van de watersnood, kunt u gebruik
maken van het speciale telefoonnummer 088-15 42 600 (op werkdagen tussen 9.00 en
17.00 uur). Uw vragen kunt u ook mailen naar wateroverlast@belastingdienst.nl

In dit overzicht staan alle bekendmakingen van vorige week. Meer informatie
over de bekendmakingen leest u op www.officielebekendmakingen.nl >
zoekterm ‘Peel en Maas’

Ondernemers die gebruik maken van een fiscaal adviseur kunnen zich via hun adviseur
melden op het hierboven genoemde e-mailadres of telefoonnummer.

Plaats/locatie

Straat/omschrijving

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

Huissen
Hummerenweg 16
Op den Bosch 7
De Groene Pijl kavel 7 t/m 12
Pastoor Koningsstraat
Roggelseweg 131
Wethouder Tielenstraat 13
Pastoor Vullinghsstraat 53
Kesselseweg 5
Kloosterstraat 58 A
Op de Lundert 16
Weidebos Kavel 15
Weidebos kavel 28
Sevenumsedijk 12
Boschlaan 64
Viaduct A67/Eerselsberg
Berg 6
Donkersveld 2
Marxweg 7
Witdonk 20
Bergweg 6 A
John F. Kennedylaan 203
Loo 11
18 Novemberring 142
Ringovenstraat 26
Schout de Collartstraat 25

Voornemen ambtshalve
opname in de Basisregistratie
Personen (BRP)
Het college van Peel en Maas heeft het voornemen de bijhouding van de persoonslijsten
van de onderstaande personen op te schorten, omdat uit een ingesteld adresonderzoek
geen uitsluitsel is verkregen over de verblijfplaats.
Naam
Adamus
Chiti da Encarnação
Dorcu
Flis
Gołombiewski
Hopić
Kocyła
Krastev
Mardari
Mieczkowska
Petrilă
Polański
Yilmaz
Zahariev

Voorletters
D.
P.J.
O.A.
K.I.
D.W.
D.
A.
K.D.
S.
B.
M.G.
K.M.
A.
N.N.

Geb.datum
17-01-1984
29-06-1968
04-01-1991
23-07-1994
20-11-1992
08-12-1989
23-07-1970
28-09-1989
20-04-1982
10-08-1996
22-04-2002
24-04-1992
02-10-1987
07-07-1999

Belanghebbenden kunnen tot 14 dagen na de verschijningsdatum van het voornemen (de
persoonslijst op te schorten) in dit huis- aan huisblad en op de website, bij voorkeur schriftelijk,
hun zienswijze kenbaar maken bij het college, Postbus 7088, 5980 AB Panningen of via
info@peelenmaas.nl

Container niet vol?
Is uw container niet vol? Sla dan een inzamelbeurt over!

U kunt aan dit overzicht geen rechten ontlenen.

Taxus Taxi inzameling
tot en met 20 augustus
Op dit moment is er al 380.000 kilo taxusnaalden opgehaald. Deze zijn goed voor
3.500 chemokuren. Taxi Taxus wil het einddoel van 425.000 kilo bereiken. Heeft u nog
taxussnoeisel om op te laten halen? Maak dan gemakkelijk een afspraak via
www.taxustaxi.nl Het kan nog tot en met 20 augustus.
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Huis van de Gemeente
Wilhelminaplein 1
Postbus 7088, 5980 AB Panningen
5981 CC Panningen
077 - 306 66 66

Actualiseren
gemeentegids
Akse Media start in week 34 met het
actualiseren van de redactionele adressen
voor de gemeentegids Peel en Maas 2022.
De adressen voorzien van een e-mailadres
krijgen van Akse Media een e-mail ter controle
van de gegevens. Deze e-mail is voorzien
van een unieke persoonlijke code, zodat
de gegevens naar wens kunnen worden
gecontroleerd en aangepast. De overige
vermeldingen worden tijdens de actualisatie
periode telefonisch door Akse Media
benaderd.

info@peelenmaas.nl
06 - 1804 7445

www.peelenmaas.nl

Veteranendag 2021
Zaterdag 18 september 2021 vindt onze traditionele Lokale Veteranendag in Peel en Maas plaats.
Oproep
Wij hebben van het Veteraneninstituut een lijst met geregistreerde veteranen in de gemeente Peel en Maas
ontvangen. Deze veteranen hebben een persoonlijke uitnodiging ontvangen. Wij weten dat er in onze gemeente
ook vele veteranen zijn, die niet zijn geregistreerd bij het Veteraneninstituut, ook u bent samen met uw partner
of introduce van harte welkom. Heeft u als jonge veteraan kinderen, die zijn ook van harte welkom.
Veteranen kunnen zich vóór 6 september aanmelden bij Sabine Smits,
email: Sabine.Smits@peelenmaas.nl of tel: 077 - 306 66 66. U ontvangt dan ook de oﬀ iciële uitnodiging.
Graag doorgeven met hoeveel personen u aanwezig bent en of u uw kinderen meebrengt.

Let op: u dient uw organisatie of vereniging
zelf aan te melden voor evt. plaatsing in het
adressengedeelte.
Wijzigingen en/of aanmeldingen voor het
adressengedeelte kunnen aan de redactie
worden doorgegeven tot uiterlijk week 41, 15
oktober 2021
• Per e-mail: redactie@aksemedia.nl
(o.v.v. Gemeentegids Peel en Maas)
• schriftelijk: Akse Media
(t.a.v. Gemeentegids Peel en Maas)
Postbus 6033, 1780 KA Den Helder.

Gemeente plaatst
smileyborden in Egchel
Na lang aandringen van Dorpsoverleg Egchel zijn de smileyborden
in de Jacobusstraat/Gielenhofweg in Egchel eindelijk geplaatst.
Voor hoelang is echter niet bekend bij het dorpsoverleg.
Volgens Dorpsoverleg Egchel
wordt er op de Jacobusstraat en
de Gielenhofweg in Egchel te hard
gereden. In het verleden is de
situatie rondom de Jacobusstraat
en de Gielenhofweg al vaker
onderwerp van gesprek geweest
bij de gemeente. Ook zijn er
al eens snelheidsmetingen
gehouden, met als gevolg dat
de inrichting van beide wegen
enigszins aangepast is om de
snelheid af te remmen. Nu heeft
de gemeente gehoor gegeven
aan het verzoek om smileyborden
te plaatsen. “We vinden
het natuurlijk prima dat de

smileyborden geplaatst zijn. Wel
vinden we het jammer dat ze
waarschijnlijk maar kort blijven
staan. We weten niet precies voor
hoelang. In een eerder stadium
heeft de gemeente gezegd één
maand, omdat ze ook op andere
plaatsen nodig zijn”, aldus Patrick
van ‘t Hooft, secretaris van
Dorpsoverleg Egchel. Gemeente
Peel en Maas en Dorpsoverleg
Egchel hebben begin oktober
een overleg om de metingen/
bevindingen te bespreken.
Wat de vervolgstappen zijn is nog
onduidelijk.

Brand in Kessels schuurtje

De Nachtwacht in Peel en Maas
Bij Atelier Oet de Verf aan de Ringovenstraat in Panningen is tot donderdag 26 augustus een replica van
De Nachtwacht te zien. Dit levensgrote schilderij werd op donderdag 12 augustus geplaatst met als doel
mensen die niet naar het Rijksmuseum kunnen gaan in de gelegenheid te stellen de Nachtwacht van dichtbij te zien. Verpleeghuizen en seniorencomplexen konden zich inschrijven om het schilderij daar te kunnen
tentoonstellen. In eerste instantie zou het schilderij een plaats krijgen in zorgcentrum Vincent Depaul,
maar daar was niet genoeg ruimte. Uiteindelijk werd de locatie gevonden bij het atelier voor mensen met
een beperking. / Beeld: Jac Willekens

Door een brand is een schuurtje bij een woning aan de KarrewegZuid in Kessel in vlammen opgegaan. Dit gebeurde in de nacht van
dinsdag 17 op woensdag 18 augustus. Er zijn geen gewonden
gevallen.
De hulpdiensten kregen rond 02.30
uur de eerste melding binnen van
de brand. Het tuinhuisje stond vol
ledig in brand en dreigde over te

slaan op de woning van de buren.
Dit laatste is niet gebeurd. De
brandweer had de brand binnen
twintig minuten onder controle.
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Geplukt

Lilith Fiddelaers Panningen
Lilith Fiddelaers is te omschrijven als een echt familiemens. De net afgestudeerde kapster werkt nu in een
salon als hairstylist. Ze hoopt in de toekomst door middel van cursussen te volgen zich verder te specialiseren in het vak, goed te sparen en daarna met haar vriend samen te gaan wonen. Deze week wordt de
20-jarige uit Panningen geplukt.

seconde van mijn moeder af, waar zij
was kon je mij ook vinden. Wij hebben
een hechte familie en we zien elkaar
regelmatig.”

Ik wist meteen
dat ik de kappers
opleiding wilde doen

Kapersopleiding
Onlangs studeerde Lilith af als kapster.
Voorafgaand ging volgens haar een
moeilijke periode op de middelbare
school. “Omdat ik werd gepest op
school heb ik ervoor gekozen om naar
de middelbare school in Swalmen te
gaan. Daar ontdekten ze door middel
van enkele testjes dat ik dyscalculie
heb. Dit wil zeggen dat ik moeite heb
met rekenen. Uiteindelijk heb ik door
trucjes en ezelsbruggetjes geleerd
om ermee te leven. Na twee jaar op
Broekhin te hebben gezeten, ben ik
uiteindelijk toch naar het Bouwens
in Panningen gegaan. Nadat ik mijn
diploma had gehaald, wist ik meteen
dat ik de kappersopleiding wilde
doen. Dat is altijd al een droom van
me geweest als klein meisje.”
Ze startte de BBL-opleiding op de
Skool of Hair in Tegelen. “Ik heb
er bewust voor gekozen om een
particuliere opleiding te volgen. Op
deze school waren de klassen kleiner
en kreeg je persoonlijke begeleiding.
Ik heb eigenlijk geen last van gehad
van de coronamaatregelen tijdens
school. Ik had altijd praktijklessen
en deze mochten gewoon doorgaan.
Wat ik het leukste vond om te doen
was denk ik wel het knippen van de
damescoupes. Je kunt je creativiteit
erin kwijt en dat is ook wat het zo
leuk maakt.”

zich goed te laten voelen en
zelfvertrouwen te geven en ook om ze
nog mooier te maken. Ik hoop in de
toekomst cursussen te volgen, zodat
ik mij verder kan specialiseren. Voor
nu wil ik eerst lekker veel werken en
sparen voor de toekomst. Ik wil graag
met mijn vriend uit Broekhuizen gaan
samenwonen.
In haar vrije tijd is Lilith vaak in de
sportschool te vinden. Zo doet ze
aan fitness en Zumba. “Dat doe
ik al enkele jaren, wel heb ik een
tussenstop gehad. Ik ga drie keer in de
week naar de sportschool. Op dinsdag
en zondag doe ik met mijn tante
een lesje Zumba.” Voor ontspanning
zorgt Lilith zo nu en dan ook. “Ik vind
het leuk om op een terrasje te zitten
met een lekker ijsje of drankje, een
filmavondje op de bank te houden
met wat lekkers erbij of gezellig de
hele dag te winkelen. In het weekend
hou ik ervan om lekker relaxed met
mijn familie spelletjes te spelen. Met
mijn vader heb ik laatst Locke & Key
in twee dagen afgekeken. Als je van
series houdt waar een beetje fantasie
en spanning in zit, is deze echt heel
leuk, ik kon niet stoppen met kijken.
Ik kan niet wachten op seizoen twee
in oktober.”

Vakantie
Voor de zomervakantie heeft ze
nog geen plannen om het land uit
te gaan. “In de zomer heb ik geen
vakantie staan. In november heb ik
twee weekjes vakantie. Ik ben nu
niet meer gebonden aan school dus
kan ik vakantie pakken wanneer ik
wil. Op de dagen dat ik vrij heb in
de zomer wil ik leuke dingen doen
en dagjes weg met familie of mijn
vriend.”

Mijn taak is
om mensen zich goed
te laten voelen

Toekomstplannen

De ene week woont ze bij haar
moeder in Panningen, de andere
bij haar vader in Kessel-Eik. Dit
omdat haar ouders twee jaar

STILTE KAPEL
Heilige

geleden uit elkaar zijn gegaan.
“In het begin had ik daar niet zoveel
moeite mee, achteraf gezien vond ik
het toch moeilijk. Het is toch lastig

Wespenbestrijding Peel en Maas
Ook voor andere plaagdieren!

ALDEGUNDIS

Garagebedrijf
W. Aarts

OPSTARTPROBLEMEN

Beschermvrouw
voor troost en hoop
aan zieke mensen.

DE KAPEL IS ELKE DAG OPEN
Parochiekerk - Maasbree

om niet meer samen als één gezin
te wonen. Familie is een grote stok
achter de deur en niet alleen in de
coronaperiode. Als kind week ik geen

NA DE VAKANTIE?

Constant Plaagdier Preventie
06 39 02 22 51 • Panningen

Nadat Lilith in juli haar diploma heeft
behaald, kreeg ze bij de kapsalon
waar ze al werkte tijdens haar
opleiding meteen een contract voor
32 uur. “Daar knip ik verschillende
kapsels. Mijn taak is om mensen

Puzzel

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.

Kanaalstraat 80A | BERINGE
Tel.: 077 - 306 16 01

WWW.GARAGEAARTS.NL
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VAKGARAGE
PEETEN BV

DONDERDAG 19 AUGUSTUS

NIEUWE OOGST
APPELS (Delbar)

MA-DI GESLOTEN

WO-ZA GEOPEND

BEEKSTRAAT 70 | PANNINGEN

Onderhoud en
reparatie van
alle merken

APK

www.vakgaragepeetenbaarlo.nl

tel. 077 477 15 90
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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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Winst op Achates in eerste
oefenduel voor Baarlo
Na een pauze van tien maanden speelde het herenteam van Baarlo eindelijk weer eens een wedstrijd tegen
een andere club. Als voorbereiding op het nieuwe seizoen was 4e klasser Achates uit Ottersum de sparringpartner. Baarlo domineerde het hele oefenduel, kwam wel nog verrassend met 0-1 achter maar repareerde de
schade vrij gemakkelijk in de tweede helft.

Ben Boumans biljart
kampioen 2021
Er is de afgelopen twee maanden weer volop gebiljart in Soos Aan ’t
Paedje in Baarlo. De jaarlijkse clubcompetitie werd afgewerkt. Nadat
alle partijen in de voorrondes waren gespeeld, bleven er vieren halve
finalisten over voor de eindstrijd. Het ging om Ben Boumans, Peter
Crienen, Fred Gommans en Leo Kurvers. Zij streden op donderdagavond 12 augustus voor de titel biljartkampioen 2021. Uiteindelijk viel
Ben die grote eer te beurt en hij mag zich dus een jaarlang clubkampioen noemen. De plaatsen twee, drie en vier waren respectievelijk
voor Peter, Leo en Fred. / Beeld: Jan Wijnhoven

Uitslagen PSV De Cavaliers
In Kronenberg werd in het weekend van zaterdag 14 augustus en
zondag 15 augustus de Grandorse Horse Trials Eventing verreden
welke een onderdeel is voor de Ranking van 2020/2021. Op zaterdag 14 augustus ontving in de klasse D-B Isa Snijkers de eerste
prijs met Daylight.
Nikki Hanssen behaalde een vierde
prijs in de klasse B met Domino.
Op zondag 15 augustus behaalde

Nikki Hanssen een tweee prijs met
Mutsaarts Pascha in de klasse D-M.

Geen publiek welkom bij
MVC’19 Top onder 12 Toernooi
Tijdens de vijftiende editie van het MVC TOP Onder 12 Toernooi in
Maasbree op zaterdag 28 augustus is geen publiek welkom.
De organisatie heeft dit besluit genomen in verband met de
coronamaatregelen.
Met de deelnemende voetbal
clubs Ajax, Feyenoord, PSV, AZ, FC
Utrecht, Vitesse, Sparta Rotterdam,
VVV-Venlo en het regioteam heeft
de organisatie van het MVC’19 TOP
Onder 12 toernooi ervoor gekozen
om de internationale reisbewegin
gen te beperken en dit jaar vol
ledig in te zetten op de nationale
O12 top van Nederland. Behalve op
het deelnemersveld heeft corona
dit jaar ook invloed op het aantal
toeschouwers dat welkom is op
Sportpark de 3-Sprong. In overleg
met onder andere de lokale over
heid heeft de organisatie besloten

om de poorten voor de voetbal
liefhebbers, uit de regio en ver
daarbuiten, dicht te houden. “Wij
betreuren deze situatie, juist omdat
wij normaliter staan voor een voet
balfeest voor de regio. Maar de hui
dige coronasituatie, het handhaven
van de regels in combinatie met het
doorgaan van ons toernooi heeft
de organisatie dit doen beslui
ten”, aldus een woordvoerder van
de voetbalclub. Per deelnemende
speler mag er één ouder/begelei
der aanwezig zijn. Aanmelden voor
jong en oud bij één van de deelne
mende clubs is hierbij verplicht.

Derde prijs Marieke Vervoort
Marieke Vervoort van RV de Maasruiters in Kessel behaalde zondag
15 augustus een derde prijs. Die prijs ontving ze in Kronenberg waar
de Grandorse Horse Trials Eventing werd verreden. Marieke nam
deel aan de cross in de klasse B met haar paard Jumero.

De ploeg van trainer Tim Nabben
startte door blessures en vakantie
nog niet op volledige oorlogssterkte.
Enkele sterkhouders ontbraken
nog, zoals de op het oude nest
teruggekeerde Michiel Hanssen,
Rik Schotman en Laurents van den
Ham. Wel speelde de eveneens
teruggekeerde Frank Peeters mee.
Onder de soevereine leiding van
arbiter Gerard de Bruin uit Panningen
lag het initiatief volledig bij Baarlo.

Het aanvalsspel van de thuisclub
mondde uit in diverse doelkansen,
maar Baarlo faalde voor rust in de
afwerking daarvan. Achates was bij
een van de zeldzame counters wel
succesvol en ging verrassend en
tegen de verhouding in met een 0-1
voorsprong rusten.
In de tweede helft trok Baarlo de
teugels nog wat verder aan, ditmaal
met succes. Kay Nellen kopte de
roodzwarten al snel vanuit een

hoekschop naast Achates. Nog geen
tien minuten later zette Dennis van
de Vinne Baarlo op aangeven van
Frank Peeters op voorsprong: 2-1. In de
slotfase tikte Dennis ook nog eens de
3-1 binnen. Aan de andere kant gaf de
Baarlose defensie in de tweede helft
nauwelijks wat weg, waardoor de
eerste zege in het nieuwe seizoen een
feit werd.
Tekst: Len Gielen

10

jongeren \ 1908

15-vragen aan

Bjorn Vervoort Helden en Kessel
Wanneer had je voor het laatst de
slappe lach?
De laatste keer dat ik de slappe lach
had, was op werk. Dit kwam door
een grap die werd verteld.

Hoe heb je je beste vriend ontmoet?
Ik heb niet specifiek een beste
vriend. Wel heb ik een hechte vrien
dengroep die uit acht jongeren
bestaat.

Welke app gebruik je het meest?
Het meeste gebruik ik de app TikTok
omdat er veel verschillende content
op deze app te vinden is.

Heb je een bijbaantje?
Ik werk bij Clevers in Kessel. Hier doe
ik de afwas en soms sta ik bij het
schepijs. Ik vind het werken daar erg
leuk en heel gezellig. Het liefste wat
ik van het geld doe is sparen of spel
len ervan kopen.

Wat zou je het komende jaar doen
als geld geen rol speelde?
Ik zou de wereld rondreizen en dan
zou ik beginnen in Amerika en eindi
gen in Japan.

Wat doe je het op een vrijdag- of
zaterdagavond?
Ik ga naar de ‘kiet’ of ik game met
een paar vrienden. De ‘kiet’ is de
plek waar we met vrienden samen
komen.

Wie is je grote voorbeeld?
Mijn vader, ik leer veel van hem. We
golfen en schaken weleens samen.

Naam
Leeftijd
School
Woonplaats

Bjorn Vervoort
15 jaar
Het Bouwens van
der Boijecollege
Helden en Kessel

Ben je op vakantie geweest?
Ik ben dit jaar niet op vakantie
geweest omdat ik veel wilde werken
om geld te verdienen, zodat ik daar
leuke dingen van kon gaan doen.

Met wie zou jij een dag willen
ruilen?

Wat voor reis zou je ooit willen
maken?

Hoe heb je motivatie gehouden
tijdens de online lessen?

Een reis naar Japan, om dan van het
noorden naar het zuiden van het
land te reizen. Dit om meer te leren
over hun cultuur en eten, omdat ik
later kok wil worden en hun kookstijl
interessant vind.

Dat weet ik eigenlijk niet om eerlijk
te zijn. Ik deed gewoon wat ik moest
doen van school.

Hoe heb je school tijdens het
afgelopen coronajaar ervaren?
Ik vond de gesplitste klassen eerst
even wennen, maar uiteindelijk ging
het wel. Het thuiswerken ging voor
mij wel goed. Aan het thuiswerken
ben ik ook snel gewend geraakt.

WIJ PLAATSEN
VAKKUNDIG ZELF
UW BADKAMER
EN TEGELWERK

Wij blijven op afspraak geopend
zodat we alle tijd voor u hebben
en U veilig kunnen helpen
OPEN: DO-VR 10.00 - 17.00 UUR EN ZA 10.00 - 15.00 UUR
VAN HÖVELLSTRAAT 21, HELDEN
T 077 307 54 40 M 06 27 33 59 79 WWW.VERKOO.NL

Ik zou een dag willen ruilen met Elon
Musk, zodat ik in Tesla’s kan rijden.

Wat is jouw favoriete moment
van de dag?
Ik kijk altijd uit naar mijn gitaarles en
naar mijn atletiektraining.

Wat is het beste advies dat je ooit
hebt gekregen en van wie was dat
advies?

Welke Netflix-serie raad jij iedereen aan?
Avatar: The Last Airbender en Legend
of Korra. Het zijn twee hele goede
series en deze worden soms onder
schat omdat het kinderseries zijn.
Maar dat valt wel mee, er zit zeker
wat voor volwassenen in.

Ik krijg best veel adviezen. Op werk
krijg ik wijze lessen mee.

Meubelstoffeerderij
John Lemmen
Voor al uw stoffeerwerk
Simonsstraat 35a, 5976 NW Kronenberg
077 - 398 22 22
info@meubelstoffeerderijjohnlemmen.nl

www.meubelstoffeerderijjohnlemmen.nl

Hoi

Column

Vakantie
Ik zit op de vloer van mijn slaapkamer naar mijn klerenkast te
staren. Ik ben aan het nadenken
over welke kleren ik mee ga
nemen op vakantie. Over zeven
dagen vertrekken we pas, maar
door mijn enthousiasme ben ik
nu al mijn koffer aan het inpakken.
Zondagochtend vertrek ik samen
met mijn twee beste vriendin
nen naar Skopelos en Skiathos. Dit
zijn twee eilanden in Griekenland
waar we een weekje naartoe gaan.
Skopelos en Skiathos zijn redelijk
onbekende eilanden. Het zijn de
twee eilanden waar de film Mamma
Mia! op is genomen. Voor Mamma
Mia!-liefhebbers zijn bijna alle loca
ties te bezoeken. De haven waar de
boot aankomt in de film en zelfs het
kerkje waar de hoofdpersonages in
trouwen is op het eiland Skopelos te
bezoeken.
Het was wel een heel project om
uit te vinden hoe we op Skopelos
konden komen. Er vliegt geen recht
streeks vliegtuig. Er zijn geen reis
maatschappijen die reizen naar dit
eiland aanbieden. Dus toen moesten
we het zelf uitzoeken en regelen.
Eerst moeten we met het vliegtuig
vanaf Schiphol naar Athene. Vanuit
Athene gaan we met een klein
vliegtuigje naar het eiland Skiathos.
De boot die we moeten hebben om
op Skopelos te komen, vaart niet
laat in de avond meer dus hebben
we een pension in Skiathos geboekt.
Hier overnachten we de eerste dag,
zodat we in de ochtend de veer
boot naar Skopelos kunnen pakken.
We verblijven dan vijf nachten op
Skopelos. Overdag genieten van het
heerlijke weer dat momenteel wordt
voorspelt. Een perfecte 28 graden
gedurende de hele week, met in de
avond nog een prima 23 graden. En
in de avond kunnen we alle bars en
kroegjes verkennen die het eiland te
bieden heeft. Ons hotel bevindt zich
op nog geen tachtig meter van het
strand. In de ochtend wakker wor
den met een mooi uitzicht, want de
zee rondom de eilanden zijn helder
blauw. En dan kunnen we de hele
middag genieten van het warme
weer, van het Grieks eten, van de
zee en wie weet ontmoeten we er
wel wat leeftijdsgenootjes. Op mijn
bucketlist staat dan ook; een boot
feestje. Ik hoop dat we wat jongeren
tegenkomen met een boot, waar
we dan mee de zee op kunnen. Een
beetje net zoals in de film!
Mirthe

1908 \ service

11

Kerkberichten
Vincentiusparochies
CORONAMAATREGELEN

Het toegestane aantal
kerkgangers is afhankelijk
van de grootte van de kerk en
dus nog wel enigszins beperkt.
Zeker in de kleine
parochiekerken. Blijf
natuurlijk thuis als u
ziekteverschijnselen hebt.
Desinfecteer uw handen.
Houdt in de kerk wel 1 ½ meter
afstand. De H. Communie
wordt ‘coronaproof’
uitgedeeld. Van harte welkom!

Parochie Beringe

Misintenties
NL21RABO 0141939583
Een H. Mis opgeven kan tijdens
het parochiespreekuur op dins
dagochtend. Ook bij kapelaan
Roger Maenen tel. 077 466 18 50 of
per email roger.maenen@ziggo.nl.
Spreekuur
Iedere dinsdag van 10.30 tot
11.30 uur in de sacristie.

Kerkdiensten
Zondag 22 augustus
H. Mis 09.30 uur
Woensdag 25 augustus
H. Mis 09.00 uur

Parochie Egchel

Misintenties
NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12, 077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 22 augustus
H. Mis 11.00 uur t.i.v. Mia WijnenTillemans en Arna Lormans; Piet
Willems en overl. fam.
Zondag 29 augustus
Geen H. Mis

Parochie Grashoek

Misintenties
NL24 RABO 0141910526
A. Cruijsberg, 077 307 52 93
Spreekuur
In kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
Zondag 22 augustus
H.Mis 11.00 uur t.i.v. Tinus Steeghs (verj.)

Parochie Helden

Misintenties
NL61 RABO 0120795094
pastorie Rochusplein 3
077 3071488,
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur
Donderdag
van 09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
Zondag 22 augustus
H. Mis 10.00 uur – herenkoor t.i.v. de
zieken

Parochie Koningslust

Misintenties
NL05 RABO 0120795132
A. van den Boer
De Brentjes 81
077 465 36 81
Bij geen gehoor kunt u contact
opnemen met het parochiecentrum in
Panningen 077 307 13 88
Kerkdiensten
Zaterdag 21 augustus
H. Mis 17.30 uur
Zaterdag 28 augustus
Geen H. Mis

Parochie Meijel

Misintenties
NL16 RABO 0133405613
Pastorie Kerkstraat 5, 077 466 18 50
www.parochiemeijel.nl
Spreekuur
maandag 19.30 tot 20.00 uur en
donderdag van 11.00 tot 12.00 uur
joke.holscher@gmail.com
Kerkdiensten
Zaterdag 21 augustus
H. Mis 19.00 uur uit dankbaarheid
Maandag 23 augustus
18.30 uur Stille Aanbidding
19.00 uur Rozenkrans
Dinsdag 24 augustus
H. Mis 09.00 uur
Donderdag 26 augustus
H. Mis 09.00 uur. Aansl. Aanbidding

Parochie Panningen

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

Kerkdiensten
Zaterdag 21 augustus
H. Mis 19.00 uur gemengd koor
t.i.v. Sjraar Gommans en Elisa
Gommans-Driessen
Dinsdag t/m vrijdag
H. Mis 09.00 uur in de dagkapel

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
€ 27,50 | door de week € 12,50

Cluster MKBE

Overleden ouders Mathias
Peeters en Maria PeetersGeurts en overleden zonen
Parochie Maasbree
Harry en Jan.
Misintenties
Tot een bijzondere intentie.
NL58RABO0131001973
Pastorie Dorpstraat 4, 077 465 12 19 12.30 uur: Doopviering van
par.aldegundismaasbree@hetnet.nl Mees Gooren.
www.parochiemaasbree.nl
Donderdag 26 augustus
Kerkdiensten
9.00 uur H. Mis.
Zondag 22 augustus
H. Mis: 11.00 uur
Parochie Kessel-Eik
Lector: Dhr. Jacques Bouten
Misintenties NL41RABO0125300522
Deze h. mis wordt opgedragen tot
Opgave tijdelijk bij Tjeu Stemkens
een bijzondere intentie.
06 30 10 30 13
Mededelingen
Kerkdiensten
Zaterdag 21 augustus
Openstelling Aldegundiskapel
18.00 uur H. Mis
De Aldegundiskapel in onze
Voor onze eigen parochie
parochiekerk is dagelijks
Mededeling:
geopend voor het opsteken
De misintenties kunnen tot nader
van een kaarsje, een
bericht worden doorgegeven aan
gebed of een moment van
Tjeu Stemkens. Ook voor verdere
bezinning. De H. Aldegundis is
informatie binnen de kerk.
beschermheilige tegen ernstige
De bestelde H. Missen die vanwege
ziekten en voor troost en hoop.
de Corona- lockdown niet zijn door
gegaan, kunnen opnieuw worden
Parochie Kessel
aangemeld, op de datum welke de
Gezinsbijdrage
familie dit wenst.
NL39RABO0125305311
Helaas kan de Fancy Fair van 2021,
Iet Dings-Bovendeerdt
welke gehouden zou worden in
077 462 18 60, 06 24 21 61 06
september a.s. niet doorgaan. Dit ivm
Kerkdiensten
de huidige COVID-19 maatregelen.
Zaterdag 21 augustus
19.15 uur H. Mis Nel van de Kerkhof. Voor de pastorale zorg kunt u terecht
bij pastoor- deken Wilson Varela (tele
Mededeling
foon 077 398 14 16) of kapelaan Hans
Voor de pastorale zorg kunt u ter
te Boekhorst (telefoon 077 477 12 75):
echt bij pastoor-deken W. Varela
Ziekenzalving 06 55 40 80 23.
Tel. 3981416, of kapelaan H. te
Boekhorst (zie parochie Baarlo)
Ziekenzalving: 06-55408023
Administrator (pastoor-deken)
W. Varela
Parochie Baarlo
077 398 14 16
Misintenties
Maasbree/Baarlo/Kessel/
NL31RABO0103903860
Kessel-Eik
Pastorie Markt 3, 077 477 12 75
Kapelaan te Boekhorst
kapelaan@parochiebaarlo.nl
077 477 12 75
www.parochiebaarlo.nl
kapelaan@parochiebaarlo.nl
Kerkdiensten
Kerkbestuur
Zondag 22 augustus
Secretaris Arno Houwen
9.30 uur H. Mis.
077 462 17 50
Jaardienst Andreas Cootjans
houwenarno@gmail.com
en Mechtilde Cootjans-Berden.

GA JIJ VOOR 100%
KLANTTEVREDENHEID?
Vanwege uitbreiding van ons klantportfolio zijn we per direct op
zoek naar klantvriendelijke medewerkers voor ons callcenter in Horst.
Met het juist inboeken van taxiritten en informeren van
onze klanten, zorg jij voor een lach op hun gezicht!

CALLCENTER MEDEWERKER 24-32 UUR
STUDENT CALLCENTER MEDEWERKER
WEEKEND/VAKANTIES

Solliciteer direct via
www.werkenbijmunckhof.nl
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Jij maakt ‘m super

In Horst zijn
wij op zoek naar
een ambitieuze
keuken adviseur

37
uur per week

Wij zoeken iemand:
•
•
•
•

Met minimaal 1 jaar ervaring in het verkopen van keukens • Met MBO/HBO - denkniveau
Voor een fulltime dienstverband • Heeft geen problemen met werken op koopavonden en weekenden
Die onderlegd is in het werken met computers: Outlook, Excel, Simar (deze programma’s zijn geen must)
Met een commerciële instelling en een enthousiaste houding • Die een echte teamplayer is

Geïnteresseerd? Laat het ons weten!

Superkeukens Horst is op zoek naar leuke collega’s! Kijk voor meer informatie op: www.werkenbijimg.nl/
vacatures Heeft bovenstaande vacature je interesse gewekt? Mail dan je motivatiebrief en cv naar:
sollicitatie@superkeukenslimburg.nl

www.superkeukens.nl
êêêê

Klanten beoordelen Superkeukens met een

8,2

HORST

Witveldweg 100
(Gevestigd binnen Interchalet)
T. 077-3982234

ROERMOND

Burghoffweg 13
(Gevestigd tegenover Retailpark)
T. 0475-691548

Elke zondag geopend

