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Kermis Kessel-Eik
Botsen in de botsauto’s, met een grijpmachine proberen die ene leuke knuffel te winnen of je suikergehalte een boost geven met een zuurstok of suikerspin. Het was allemaal mogelijk
van zaterdag 21 tot en met dinsdag 24 augustus, tijdens de kermis in Kessel Eik. De eerstvolgende kermis in Peel en Maas start zaterdag 4 september in Meijel.
/ Beeld: Jordy Strijbos

Corona voornaamste reden

Ledenaantallen visclubs Peel en Maas blijven toenemen
De populariteit van vissen lijkt in de gemeente Peel en Maas alleen nog maar zijn toegenomen. Sinds het
coronavirus in ons land kwam, zijn de ledenaantallen alleen nog maar gestegen. “We hebben zelfs een
ledenstop moeten invoeren”, aldus Jos Janssen, voorzitter van Hengelsportverenging (HSV) De Ruisvoorn
in Helden.
Van een ledenstop was bij HSV De
Ruinsvoorn in 2019 en 2020 nog
geen sprake, omdat het ledenaantal toen minder was en er ook nog
minder dag- of weekvergunningen
werden verkocht. “Wij zitten nu op
ruim driehonderd leden en er worden veel meer dag- en weekvergunningen verkocht dan in andere
jaren”, zo zegt Janssen. “Wij moesten
deze ledenstop invoeren omdat de
hengeldruk te groot werd aan onze

visvijver De Breeërpeel in Helden.”
Volgens Janssen heeft corona eraan
bijgedragen dat steeds meer mensen
zijn gaan vissen. “Er zijn er zelfs bij
die het vissen na 20 of 30 jaar weer
hebben herontdekt. Als argument
zeggen mensen dat je het vissen niet
in een groep hoeft te doen, maar dat
je het ook lekker in je eentje kunt
doen, zonder op de 1,5 meter te hoeven letten. Tevens zit je midden in
de natuur en dat vermindert stress

ontzettend; je kunt je hoofd lekker
leegmaken.”

Duitsers en seizoenarbeiders
HSV De Noordervaart in Meijel had
in 2018 ongeveer 180 leden, in 2020
was er een toename van 70 leden
en inmiddels zit de club op zo’n 300
leden. “De oorzaak is duidelijk toe te
schrijven aan corona”, zegt voorzitter
Ruud Flipsen. “Veel mensen kwamen thuis te zitten en men moest

overal afstand houden en mondkapjes dragen. De eerste weken was het
goed weer, iedereen zat thuis en kon
eigenlijk niets doen door de coronabeperkingen. Het vissen was wel
toegestaan en dat was bij onze vereniging goed te merken.”
Bij HSV Baarlo/Maasbree is er ook
een flinke toename te zien in het
aantal leden. Waar ze nu zo’n 600
leden hebben, waren dit er een
jaar geleden 500 en in 2019 zelfs
160 leden. Een flinke toename dus.
Corona heeft invloed gehad, zegt
voorzitter Ruud, maar er is ook nog
een andere factor die meespeelt.
“We regelen de administratie nu

centraal via Sportvisserij Nederland
via vispas.nl kun je nu lid worden
van HSV Baarlo/Maasbree.” De club is
hierdoor beter vindbaar dan voorheen en dit heeft hen veel leden
opgeleverd zoals seizoenarbeiders en
Duitsers.
Hoe zij precies bij HSV Baarlo/
Maasbree uitkomen is volgens Ruud
een raadsel. “Het zal de Duitsers
en seizoenarbeiders vooral gaan
om onze vispas, hiermee mogen
ze namelijk op de Maas en andere
openbare wateren vissen.”

Lees verder op pagina 13
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Geloof en recreatie smelten samen

Kerktoren Meijel officieel
geopend voor publiek
De kerktoren in Meijel is sinds zaterdag 21 augustus officieel toegankelijk voor publiek. Vanuit de uitkijktoren
kan met vanaf 40 meter hoogte over Meijel kijken.

Opening Windpark
Egchelse Heide
Het openingsweekend van Windpark Egchelse Heide, dat bestaat uit
vijf windturbines, vindt plaats op vrijdag 3, zaterdag 4 en zondag 5
september. Tijdens dit weekend zijn er verschillende activiteiten en
attracties en kan men ook meer leren over de functie van het
windmolenpark en over het onderwerp duurzaamheid.
Op vrijdag vindt de officiële
opening van het windpark
plaats, in aanwezigheid van
aandeelhouders en partners.
Dagvoorzitter Marcel René
Bamberg neemt de gasten mee
in het ontstaan van Windpark
Egchelse Heide en de toekomst van
duurzame energie. Medewerking
wordt verleend door panelgasten
Arno Smets (hoogleraar TU Delft
en professor in Solar Energy), Paul
Sanders (wethouder duurzaamheid
van de gemeente Peel en Maas)
en André Dippell (directeur OM –
nieuwe energie). Op zaterdag is
er een speciaal programma voor
genodigden en op zondag vindt
tussen 10.00 en 16.00 uur de
Windpark Experience plaats. Het
windpark is dan geopend voor
iedereen die een kijkje wil komen
nemen. Tijdens de Windpark
Experience zijn er verschillende
activiteiten en attracties zoals
springkussens, een tokkelbaan,
abseiltoren en escape-bus. Ook
geeft Circus Luijten verschillende
‘hoogte-workshops’. Daarnaast is
er een braderie met deelnemers
op het gebied van uiteenlopende

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

De kerk van Meijel heeft een prominente plek in het dorp en groeit in de
huidige tijd uit tot een multifunctioneel gebouw, met diverse nevenfuncties. Een gebouw waar niet alleen het
geloof wordt gevierd, maar ook vele
andere activiteiten plaatsvinden. Eén
van deze nevenfuncties is het beklimmen van de kerktoren.

Oplage 20.050 exemplaren

Inrichting

Colofon
HALLO Peel en Maas

www.hallopeelenmaas.nl
Redactie
077 208 32 01
redactie@hallopeelenmaas.nl

Commercieel adviseurs

De kathedraal van de Peel heeft de
afgelopen jaren grote renovaties
ondergaan. Naast het vernieuwde dak
en de nieuwe glas-in-loodramen werden er honderden ledlampen aangebracht. Ook is de toren, met behulp
van vele vrijwilligers, gerestaureerd
en voorzien van brede toegankelijke

en zelfgemaakte houten trappen. In
de afgelopen maanden was de inrichting van de kerktoren aan de beurt
en werd een ticketsysteem in gebruik
genomen. “Wie de kerktoren beklimt,
ervaart Meijelse gastvrijheid en ziet
een aantal bijzondere fragmenten
uit de geschiedenis van Meijel. Met
als kers op de taart het torenhoog
uitzicht over Meijel, de Peel en alle
omliggende kernen”, aldus Ardie van
Bommel, van Ontwerpstudio BOMM.
De kerktoren kan bezocht worden
op woensdag, zaterdag en zondag.
Kijk voor meer informatie op
www.kerktorenbeklimmen.nl of vraag
informatie op bij het tegenover de
kerk gelegen VVV-Peelpunt.

duurzaamheidsthema’s en er is een
horecagedeelte.

Windturbinebeleving
Geïnteresseerde bezoekers kunnen
informatie krijgen over de werking van de windturbines en zich
vergapen aan verschillende grote
machines die zijn ingezet om het
windpark te verwezenlijken. Eén
van de attracties is de zonneauto
‘Stella Era’ van de TU in Eindhoven.
Ook maken bezoekers ieder half
uur kans op een windturbinebeleving. Hierbij bestijgt de winnaar,
onder begeleiding van een professional, een trap in de windturbine
tot een hoogte van 131 meter.

Coronamaatregelen
In verband met de geldende
coronamaatregelen dienen op
zondag, tijdens de Windpark
Experience, bezoekers zich te registeren. Dit kan ter plekke op de
dag zelf, of via de website
www.windparkegchelseheide.nl
Windpark Egchelse Heide, dat
bestaat uit vijf windturbines, is
te bereiken via Haambergweg 14
in Beringe.

Kids GP van Panningen
In het winkelcentrum van Panningen organiseert stichting Kinder
ACtiviteiten Kepèl (KacK) op 5 september tijdens de koopzondag de
Kids GP van Panningen. Op een kartbaan van 20 meter breed en 30
meter lang race je met nog 4 andere kinderen op elektrische karts
voor de snelste ronde.
Deze activiteit wordt georganiseerd voor kinderen in de leeftijd
van 6 tot en met 14 jaar. Plaats van
de activiteit is het Raadhuisplein
in Panningen. Om deel te kunnen
nemen dien je je aan te melden
op de Facebookpagina van stichting KacK. Na aanmelding ontvang

je een bericht hoe laat je wordt
verwacht. Ben je nog niet aan de
beurt voor de race kun je je alvast
voorbereiden op de race-simulatoren op het Raadhuisplein of kun je
de diverse Hot Rods, LMV8 en Stock
Rods bewonderen welke in het
winkelcentrum zijn opgesteld.

077 208 32 00
adverteren@kempencreeert.nl

Bezorgklachten www.garcon.nl
Bezoek- en correspondentieadres
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.
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 omstandigheden sommige activiteiten geen doorgang vinden.

JS-Logistics B.V.
Ber inge
JS Logistics B.V. is op zoek naar

vutters

wegens groeiende werkzaamheden
en uitbereiding van het wagenpark
We zoeken vutters voor diverse tijden:
05.00 - 10.00 uur
15.00 - 21.00 uur
17.00/18.00 - 22.00 uur
Eventueel ook mogelijk op contractuele basis
Bent u geïnteresseerd of heeft u vragen?
Neem dan gerust contact op via info@js-logistics.nl
of 06 20 80 27 16

boeiboorden / platte daken
terrasoverkappingen / lood- en zinkwerk
Voor informatie, een vrijblijvende offerte of een gratis dakinspectie:
dakwerkenlimburg.nl
06 38 64 67 61 / INFO@DAKWERKENLIMBURG.NL
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Jongerenvisie

Jongeren geven mening over leefbaarheid Koningslust
Jongeren in de dorpen van Peel en Maas vertellen hoe zij de leefbaarheid het dorp vanuit hun perspectief beleven. Wat waarderen ze en wat
missen ze? Deze week gaan vier jongeren uit Koningslust in gesprek.

Daan Joosten

Sem Joosten

Siem Hubers

Sem Heesen

Daan Joosten (22) geeft het leven
voor jongeren van zijn leeftijd
in Koningslust het cijfer 8. “Het
is hier rustig”, zegt Daan. “Maar
ik denk dat er genoeg te doen is
in Koningslust. Als je kijkt naar
de grootte van het dorp, heeft
het alles wat er verwacht kan
worden.” Sem Heesen (23) vindt
dat er juist weinig te doen is
en geeft de leefbaarheid voor
jongeren het cijfer 5. “Al vind ik het
verenigingsleven wel ontzettend
bruisend en heerst er echt een
ons-kent-onsgevoel dat generatie
op generatie wordt doorgegeven.”
Siem Hubers (24) geeft een 7.
“Het is rustig wonen en er is een
vrij hoge sociale controle.” Sem
Joosten (18) vindt het leven voor
haar doelgroep een 8 waard.
“Mij bevalt de gezelligheid en
saamhorigheid in het dorp.
Eigenlijk kan ik niks bedenken wat
mij niet bevalt.”

klein dorpscafé, voetbalclub, gemeenschapshuis en een snackbar. “Doordat
er weinig te beleven valt ga je dingen zoeken. Dat is niet altijd positief,
denk aan kattenkwaad. Dit is namelijk
spannend omdat er niet veel spectaculaire dingen gebeuren binnen de
grenzen van Koningslust.”
Siem is wel enthousiast over de
jongerenorganisatie (OJB) die een
aantal dagen in de maand activiteiten
organiseert voor de jongeren in het
dorp. “Toch is en blijft Koningslust
een heel rustig dorp waar verder dan
dit niet heel veel te beleven valt. Ik
ben van mening dat je dit niet mag
verwachten van een dorp van deze
omvang.”
Sem Joosten is ook tevreden over de
jongerenactiviteiten, georganiseerd
door de OJB. “Alleen is dit voor jongeren tot en met 16 jaar. Daarna is er tot
de 18 jaar weinig te doen in het weekend en dat vind ik jammer.”

kelijk op verschillende plekken. Ik ga
zeker hierheen verhuizen.”

maar dit is telkens mislukt. De standaard verenigingen zijn er zoals voetbal en volleybal. Ik ben van mening
dat je niet kunt verwachten van een
dorp als Koningslust om veel voorzieningen te hebben. Er wonen hiervoor
weliswaar niet genoeg mensen in het
dorp.”
Sam Hesen: “Om het dorpscentrum

Jongerenactiviteiten
In de weekenden gingen zowel
Daan als Sem Heesen weleens naar
de jongerenkeet, maar deze heeft
het afgelopen jaar haar deuren
gesloten. De enige officiële uitgaansgelegenheid in Koningslust
voor jongeren is op dit moment
café De Poorter. “Ik kom er bijna
nooit”, zegt Sem. “Het is meer
een café waar voetballers na het
sporten heengaan. Zelf ga ik liever
richting Panningen of Helden om
speciaalbier te drinken.”
Ook Daan gaat meestal op stap
in deze twee dorpen. “Voorheen
gingen we daar vaker naar cafés
en de discotheek, nu in coronatijd
gaan we meestal naar het terras.”
Sem Heesen: “Er is voor onze
leeftijdsgenoten niet heel veel te
doen, meestal zoeken we zelf iets
wat we kunnen doen. Op zondag
hebben we meestal het voetballen en daarna gaan we soms naar
café De Poorter. Verder is er niet
echt een plek waar we heen kunnen. In het weekend gaan we vaak
bij elkaar bij iemand thuis zitten.”
Siem vindt dat er erg weinig faciliteiten in het dorp zijn buiten de
sportverenigingen. Er is alleen een

Wonen
Volgens Sem Heesen zorgt het
beperkte aanbod in woningen ook
voor een probleem bij jongeren in
Koningslust. “Veel leeftijdsgenoten
willen starterswoningen kopen, maar
er is vrijwel niks. Zelf ben ik mij aan
het oriënteren om op mijzelf te gaan
wonen, maar ik heb geen relatie
en met mijn financiële situatie kan
ik nooit alleen een huis kopen hier,
als er al een huis vrijkomt. Mocht
ik besluiten om te gaan huren dan
ga ik sowieso naar een ander dorp,
want huurmogelijkheden zijn er in
Koningslust al helemaal niet.”
Ook Daan vindt de woningmarkt een
minpunt. “Er staan zo weinig huizen
te koop waardoor mensen van mijn
leeftijd op een gegeven moment gaan
vertrekken.” Zelf heeft hij geen plannen om te verhuizen uit Koningslust.
“Ik heb mij aangemeld bij het
nieuwbouwplan dat opgesteld is in
Koningslust, dus ik hoop dat dit goedgekeurd wordt zodat er meer huizen
beschikbaar worden in het dorp en dat
de jeugd ook blijft.” Siem wil graag
naar Panningen. “Hier zou ik mij persoonlijk het beste voelen. Ik hou van
bruisende dorpen waar je altijd wel
iets kan doen. Panningen ligt ook nog
eens heel centraal en je bent mak-

Veranderingen
Voor Siem hoeft er niks drastisch te
worden veranderd in Koningslust. “Ik
vind het wel prima zo, er is al meerdere malen geprobeerd om een buurtsuper een succes te laten worden

van Koningslust aantrekkelijker te
maken voor jongeren, zou ik hier een
speciaalbiercafé willen zien met een
leuke uitbater erin en een moderne
inrichting, dat is helemaal ‘hot’. Ik vind
café de Poorter een beetje oubollig.
Het zou leuker zijn als er een hippere
tent kwam, dat trekt jongeren aan.
Het hoeft geen restaurant te worden,
maar wat hapjes op de kaart waardoor
je lekker kunt borrelen zou perfect
zijn.” Een echte uitgaanskroeg hoeft
van haar niet per se. “Die mis ik niet.
Ik denk dat er veel mensen zijn die
leeftijdsgenoten uit andere dorpen
in Peel en Maas willen ontmoeten en
ik denk dat dit in Koningslust minder zal gaan leven dan in Helden of
Panningen.”
Het enige dat volgens haar het grootste belang heeft, is zorgen voor meer
woningen. “Er is zo weinig bouwgrond
en er zijn zo weinig huizen te koop
waardoor mensen van mijn leeftijd op
een gegeven moment gaan vertrekken. Ik denk zelf: we hebben een klein
dorp, we moeten ervoor zorgen dat
ook de jeugd blijft hangen waardoor
het levendig blijft. Op het moment dat
iedereen gaat vertrekken, wordt dat
heel erg moeilijk.”
Tekst: Roosje Delsing

04

familie \ 2608

Jan Relou
*13 september 1933

† 20 augustus 2021

echtgenoot van

Jo Relou – Van Stiphout
† 5 januari 2019

Han en Marleen

2 september 95 jaar

Frans

Agnes en Bart
Rien en Willem

Proficiat van kinderenkleinkinderen en Teun

Paul en Nancy

Gies

21 aug 2021
Zoon van
Sjoerd Bos en
Danielle van de Kruijs
Broertje van Fenne
Ninnesweg 32 5981 PC Panningen
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.

Correspondentieadres:
Pastpaedje 20
5768 BD Meijel

* Eersel, 18 mei 1929

Als je ouder wordt en niet meer weet waar je bent,
als je de mensen ziet maar ze niet meer herkent,
als je toch blijft strijden om bij ons te leven,
dan hopen wij dat je nu rust is gegeven.
Dankbaar maar verdrietig hebben wij afscheid moeten nemen
van ôs lieve moe, schoonmoeder en oma

Gon Jacobs-Boots
*21 juni 1936

Maasbree

Ton Jacobs †

Bent u op zoek voor u hondje tijdens
vakantie ziekenhuis bel 06 27 48 36 81

Maak van het afscheid een
gedenkwaardig moment, precies
zoals jij het graag wil.
Ongeacht waar je verzekerd bent.
www.vanderlaan-uitvaart.nl
077-3874141

Wij hebben in kleine familiekring, op donderdag 26 augustus
afscheid genomen van ôs moe en oma.
Graag willen wij als gezin het zorgteam van woning 4A
heel erg danken voor alle goede zorgen die ôs moe van hun
mocht ontvangen.

Peet Steeghs Uitvaartzorg

‘‘SAMEN ZORGEN VOOR
EEN PERSOONLIJK AFSCHEID’’

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

fienbosuitvaartzorg.nl

Norbert en Désirée Panken-op het Veld
Maud en Loek
Pim en Moniek
Toon en Romi

Mocht u geen persoonlijke kennisgeving hebben
ontvangen, gelieve deze aankondiging als zodanig te
beschouwen.

Correspondentieadres
Familie jacobs
Tongerlo 13
5993 NS Maasbree

Jullie ritueel,
jullie uitvaart.

Heleen en Harold Mourik-Panken
Maaike en Martijn
Roel en Silke
Boukje en Rogier

Wilt u graag persoonlijk afscheid nemen, dan is daar
gelegenheid toe op donderdagmiddag tussen 15.00 uur en
17.00 uur in de familiekamer van Uitvaartcentrum OudMariënboom (Klopper & Kramer), aan de Groesbeekseweg
424 in Nijmegen. Wij stellen het op prijs als u dit aan ons
doorgeeft per e-mail: norbert@panken.nl, dit in het kader
van de huidige Corona-maatregelen.

Pieter en Jeannine
Sem
Niels

Gezocht: hulp in de huishouding in
Egchel voor 3-4 uur per 2 weken. Tel.:
06 12 36 06 31

Lot Panken en Jitse Schaafsma
Maartje en Bart
Bas en Richelle
Floor en Chris

Op zaterdag 28 augustus wordt in besloten kring afscheid
genomen van Pierre Panken.

Jeanne en Jos
Sharon en Zuzia
Don en Debby
Stan en Ellis

Inloop Optidee producten: op
zaterdag 28 en zondag 29 augustus van
10.30-16.00 uur. Griendtsveenseweg 47
America. Tot ziens, Peggy Wismans,
Zelfstandig Optidee Adviseur.

Guus Panken en Geert Ratering
Juul
Renske en Kasper
Pieter

Correspondentieadres:
Schout Saelberngenplantsoen 22, 5981 EN Panningen

Louise en Jan
Sjors en Leanne
René en Dante

Conflict? cobeli.nl helpt u weer op
weg! Conflictbemiddeling, Mediation
en life-coaching: 06 44 03 35 99

GEZOCHT HUIS / APPARTEMENT /
STUDIO
Weet u iets of verhuurd u iets?
Tel 06 58 79 63 29

† 21 augustus 2021

echtgenote van

Aerial Yoga introductie voor
beginners op 30 aug. en 9 sept. Voel
je welkom! Info op lekkerlaeve.nl

Gezocht: lieve en betrouwbare
oppas/ gastouder voor 3 jonge
kinderen te Panningen voor 2
middagen in de week. Bij interesse:
06 48 62 78 10

† Nijmegen, 22 augustus 2021

Agnes Panken-Vekemans

Optidee party: het kan weer!
Wordt gastvrouw/-heer. Meer info:
www.optidee.nl/peggy-wismans
06 48 55 07 30

Garage verkoop! Zondag Hoevenstr 2

- PierreOud-Notaris te Helden

echtgenoot van Agnes Panken-Vekemans

Aron en Ralf

Geboren

Mr Pierre François Marie Panken
Nog steeds te vroeg voor hemzelf maar liefdevol omringd
door zijn gezin is overleden,mijn lieve man, en onze lieve,
zorgzame vader. Wat is dit voor ons allemaal een waardevolle
tijd geweest. Ook alle kleinkinderen gaan hun dierbare Opa
ongelooflijk missen.

Monique en Hans

van cemente pietje

“Trots en dankbaar heb ik tot het laatst
mijn eigen leven geleid.
Mijn sterfelijkheid heeft mij nu ingehaald,
want ik was nog lang niet klaar.”

samen met u zorgen
voor een waardig afscheid

t. 077-3078642
Panningen
www.janssenuitvaart.nl

Ons bereikte het droevige bericht van het overlijden van

Huub Korsten
in de leeftijd van 85 jaar.
Huub was 55 jaar lid van S.V. Egchel.
Hij was voorzitter, vice-voorzitter, secretaris en penningmeester
van onze vereniging. Voor deze verdiensten werd hij
in 1993 benoemd tot erelid van de vereniging.
Ook kreeg hij een koninklijke onderscheiding en
de gouden speld van zowel de NKS als de KNVB.
Hij was regioafgevaardigde van de KNVB en vervulde vervolgens
nog verschillende functies in onze vereniging. In hem verliezen
wij een gewaardeerd lid van S.V. Egchel.
Wij wensen zijn echtgenote, kinderen, kleinkinderen
en verdere familie veel sterkte toe.
Bestuur en leden
voetbalvereniging S.V. Egchel.
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Kunstwerken in Peel en Maas

De ontmoeting
Peel en Maas telt verscheidene kunstwerken verspreid door de
gemeente. Elke week belicht de HALLO een kunstwerk en legt de
bedenker uit hoe het idee is ontstaan en waar het kunstwerk voor
staat. Deze week het kunstwerk ‘De ontmoeting’ van Panningnaar
Erik Kierkels, dat te vinden is tegenover gemeenschapshuis ‘t Erf
in Egchel.
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In 2013 kreeg Erik Kierkels van
gemeente Peel en Maas de
opdracht om een kunstwerk te
maken dat werd gedragen door de
Egchelse gemeenschap. Hij werd
in contact gebracht met de bewoners en uit die gesprekken kwam
uiteindelijk kunstwerk ‘De ontmoeting’ voort. “In deze omgeving
worden veel paarden gehouden
en het ontwerpen van bronzen
paarden paste in mijn straatje.
De twee paarden in het bronzen
kunstwerk staan voor de functie
van het Egchelse dorpsplein, dat
een verbinding vormt tussen twee
delen van het centrum: ‘t Café en
Gemeenschapshuis ‘t Erf. De paarden omhelzen elkaar, ze vormen
samen een duet.” Kierkels geeft
aan dat hij het meest trots is op
het proces waarin het kunstwerk
tot stand is gekomen. Ongeveer
vier maanden werkte Kierkels

aan het beeld. De bewoners van
Egchel mochten het proces volgen
door mee te kijken tijdens het slijpen en polijsten van de paarden.
Daarnaast staan de paarden op een
ronde sokkel, die door de gemeenschap is gemaakt. “Dat ze op een
ronde sokkel staan versterkt het
gevoel van ontmoeting, omdat het
beeld als het ware los komt van
het geheel. Het beeld zweeft net
niet door de draagconstructie. Maar
dit kunstwerk gaat over meer dan
alleen het concept ontmoeting;
het brengt verdieping, harmonie
en balans en is een deel van de
openbare ruimte. Daarnaast is het
enorm gedragen door de gemeenschap, het prikkelt de inwoners
van Egchel. Het kunstwerk wordt
omarmd en dat is het hoogste doel
dat ik kan bereiken.
Tekst: Jeanine Hendriks

ime
)

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.
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.

Beringse Bazaar:
de rommelmarkt van Beringe
Dorpscooperatie Steingood Beringe organiseert op zondag 29
augstus eeen nieuwe editie van de rommelmarkt Beringse Bazaar.
De rommelmarkt, waar mensen aan huis hun spullen verkopen, is
bedoeld voor tweedehands spullen.
Inwoners van Beringe kunnen hun
spullen tentoonstellen onder de
overkapping, op de oprit of in de
voortuin, voortuin. Deelnemers
dienen hun naam door te geven
bij de organisatie. De organisatie
zet het huisadres van deelnemers
op een stratenkaart van Beringe.
Bezoekers kunnen dit kaartje op 29
augustus zelf downloaden en bekij-

ken. De bezoekers kunnen zo via
een zelf bepaalde route de markt
afstruinen. De organisatie biedt
aan de inwoners van het buitengebied van Beringe de mogelijkheid
om op het dorpsplein hun spullen
te verkopen. De Beringse Bazaar
duurt van 10.00 uur tot 15.00 uur.
Aanmelden kan via
beringsebazaar@gmail.com

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 op 077 396 13 50, hij kan je er alles
over vertellen!

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

Erg verdrietig, maar dankbaar voor alle fijne herinneringen
en voor al ‘t goede dat zij ons gegeven heeft,
hebben we onverwacht afscheid moeten nemen
van oos Nel, mam en oma

Nel Geurts - Naus
Beringe, * 27 juni 1946

Peet Steeghs Uitvaartzorg

Maasbree, † 19 augustus 2021

In liefde verbonden met

Gérard Geurts

Mam en oma van

06 38 43 79 56
Maasbree e.o.

www.peetsteeghsuitvaartzorg.nl

bob noten
uitvaartbegeleiding

Wilbert
Daisy en Pascal
Isa

Met grote verslagenheid namen wij kennis
van het overlijden van ons erelid

Anny Pluijm - Beurskens
Anny was, samen met haar partner Pauwke †,
jarenlang de uitbater van ons clublokaal ‘de Zwaan’,
steun en toeverlaat, een trouwe supporter en
lid met een groot hart voor onze Harmonie.
Wij wensen de familie veel sterkte toe
bij het verwerken van dit verlies.
Anny blijft altijd in onze muzikale herinnering.
Bestuur en leden
Harmonie Eendracht Meijel

Correspondentieadres:
Op d’Eijnde 2, 5993 BD Maasbree

24-uur
bereikbaar

De afscheidsdienst heeft in besloten kring plaatsgevonden.

Wij danken iedereen voor de belangstelling,
vele kaarten en prachtige bloemen die wij mochten ontvangen
na het overlijden van mijn man

eigen afscheidscentra
met 24-uurs kamers
begeleiden en ontzorgen
voor élke verzekering

077-3661314 | www.bobnoten.nl

Dankbetuiging

Wij willen iedereen hartelijk bedanken
voor de vele lieve berichten,
kaarten en mooie bloemen
tijdens de ziekte en na het overlijden
van mijn lieve vrouw en moeder

Jac Derks
De leegte blijft nog moeilijk te aanvaarden,
het is voor ons een grote troost
om te weten hoeveel hij voor velen heeft betekend.

Hennie van der Linden-Van Pol

Kitty
Edwin en Martina
Marc en Marlie
Stan, Eefke

Dit alles is een enorme steun voor ons.
Eugène en Chrétien van der Linden

Afscheid en ontmoeten

Kessel-Eik, augustus 2021

Grubbenvorst, augustus 2021

0475-495021 | www.riajoosten.nl

Vier generaties

Maasbreenaren op pad

World Cleanup Day

Ook de diverse groepen opruimers uit de kerkdorpen van Peel en
Maas doen weer mee aan de World Cleanup Day. Deze activiteit
vindt op zaterdag 18 september plaats.
In Maasbree wordt gestart om
10.00 uur vanaf het Kennedyplein.
De vrijwilligers gaan tot 12.00 uur
afval opruimen. Op donderdag 16

september gaat de donderdagmorgengroep van voetbalclub MVC
al met circa 25 personen op pad.

Informatiebijeenkomst over
PeelenMaasNet
Voor alle aspirant-deelnemers en ook voor andere belangstellenden die zich bezighouden met cultuurhistorisch erfgoed organiseert de stichting PeelenMaasNet op dinsdag 14 september een
informatiemiddag in gemeenschapshuis Kepèl in Panningen. De
middag begint om 14.00 tot 17.00 uur.

Genieten van de kleine spruit
Met de geboorte van baby Kiki Geuijen uit Roggel bestaat de familie nu uit vier generaties. An OpstalsEngelen is de superoma uit Helden, Nel Peeters-Opstals uit Kessel-Eik is oma van Kiki en Sanne GeuijenPeeters uit Roggel is de kersverse mama. Zowel moeder, oma en superoma genieten enorm van de kleine
spruit.

Tijdens de informatiemiddag
krijg je informatie over hoe
PeelenMaasNet is georganiseerd,
wat zij voor de deelnemers kan
betekenen voor het digitaliseren
en behouden van de eigen
collecties en welke faciliteiten en
ondersteuning PeelenMaasNet
biedt. Leden van de werkgroep

Collecties geven een presentatie
over wat er al op PeelenMaasNet
te vinden is en er is veel ruimte
voor vragen. Zo wordt er ook
ingegaan op de voorwaarden
voor het (gratis) deelnemerschap.
Opgeven kan via
info@peelenmaasnet.nl

2608 \ nieuws
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Honderd verhalen

Lies van den Beuken-Steijvers
Maar liefst zeven inwoners van gemeente Peel en Maas zijn 100 jaar of ouder. Eén daarvan is Lies van den
Beuken-Steijvers. Zij is inmiddels 102 en woont sinds drie jaar in verzorgingstehuis Vincent Depaul in
Panningen. In deze honderd jaar maakte ze de Tweede Wereldoorlog mee, kwam de technologie de wereld
in en veranderde de omgeving.

Wat het geheim is om 102 te worden? “Dat zeg ik niet”, zegt Lies
lachend. Op haar gezicht is amper
een rimpel te bekennen. Volgens
Lies komt dat niet doordat ze
allerlei crèmes gebruikt. “Ik heb
nog nooit crème op mijn gezicht
gesmeerd. En ik was mijn gezicht
niet met zeep, maar met water.”
Toch is het in de familie Steijvers
niet bijzonder om een hoge leeftijd te bereiken. Lies’ zus Lien werd

108 en daarmee de oudste vrouw uit
Limburg, zus Zuster werd 99, broer Leo
is 93 jaar geworden en broer Handrie
werd ‘slechts’ 76. “Mijn zus Lien zei
altijd dat ze oud is geworden door
hard te werken en verse groenten te
eten.” Want hard werken deed familie
Steijvers wel. Lies werd geboren op 17
juni 1919 op de Vosberg in Panningen
als jongste van een boerengezin met
aanvankelijk negen kinderen. “Ze zeggen altijd dat de oudste en de jongste

in het gezin het makkelijkste leven
hebben. Maar dat is niet waar, als
jongste blijf je over met je ouders,
omdat de rest al uit huis is. Mijn
ouders zijn op jonge leeftijd gestorven, waardoor mijn zus, broer en ik de
boerderij moesten onderhouden. We
woonden in een boerderij met varkens, koeien en akkerland en hadden
dus veel werk. De boerderij is uiteindelijk binnen de familie gebleven. Ik
kan dus nog altijd zeggen dat ik ‘naar

huis ga’.”
Nadat Lies de huishoudschool in
Posterholt had afgerond, ging ze als
huishoudster aan de slag bij diverse
gezinnen. “Ik woonde dan bij deze
mensen thuis. Ik heb het daar altijd
goed gehad. Op één van de adressen heb ik mijn man Lei leren kennen,
hij deed daar altijd de boodschappen.” Zelf heeft Lies geen kinderen
gekregen met haar man Lei, die in
2001 overleed. Toch heeft ze genoeg
aanspraak van de rest van de familie die regelmatig op bezoek komt.
Haar neefjes en nichtje zien tante Lies
als de spil van de familie, alle wegen
leidden voorheen naar ‘Helje-Dörp’ en
nu naar Vincent Depaul in Panningen.
Volgens haar neefje Math komt dat
doordat tante Lies mooie verhalen
over vroeger kan vertellen en omdat
ze nog zo helder is. Lies: “Vroeger
kwam de familie altijd op zondag
naar ons toe. Ook kwamen de nichtjes regelmatig bij ons op vakantie. Dat
vonden wij altijd fijn en de kinderen
waren altijd uitgelaten als ze mochten
komen. Wanneer we met ze naar het
bos gingen waren ze zo gek als een
deur. Ik kan het meeste van vroeger
nog goed onthouden, ik ben nog goed
bij en kan met de rollator wandelen.
Poëzieboekjes kenden wij in onze tijd
niet, maar ik heb ook nooit behoefte
gehad om mijn verhalen op te schrijven. Lief en leed komt bij mij niet op
papier, dat zit in mijn hoofd.”
Met computers, mobiele telefoons en
andere technologische snufjes is Lies
niet bekend. Ook een radio of televisie kende Lies in haar jeugd niet. “Na
een tijd kregen we van onze oom, die
bij Philips in Eindhoven werkte, een
radio. Wij waren in het dorp de enige

die een radio hadden. Daarom zette
ik de ramen open zodat de buurt mee
kon luisteren. Vaak kwamen er twintig
man, dat was gezellig.” Volgens Lies
is haar jeugd niet te vergelijken met
de tijd van nu. Er is in 100 jaar veel
veranderd. “Toen ik jong was, hadden
we geen interesse in het nieuws. Daar
stonden we niet bij stil. We kregen
in het dorp wel iets mee. Nu is radio
en televisie normaal en blijf je op de
hoogte van alles. Als ik vanuit hier
richting de kerk in Panningen wandel,
zie ik de kleuterschool van vroeger
voor me, dan denk ik wel eens dat ik
weer terug wil naar de tijd van vroeger.”
Lies heeft ook nooit in een auto gereden, dat was in haar tijd ook niet
vanzelfsprekend. “Wij hadden thuis
geen auto, dat was ook niet nodig, we
werden opgehaald of gingen met de
bus. Mijn man Lei kon wel autorijden
omdat hij dit zelf had aangeleerd, dat
deed hij dus zonder rijbewijs. Daar
heeft hij ooit een bekeuring van 30
gulden voor kregen. Dat was in die
tijd heel veel, maar zijn baas heeft
de boete betaald. In mijn kindertijd
deden we alles te voet. Elke zondag
liepen we naar de kerk en dat was
zeker een half uur lopen. Ik moest
vaak een half uur van te voren al in de
kerk aanwezig zijn om een plaats vrij
te houden voor mijn moeder. Als de
mis begon, moest ik blijven staan. Wel
hadden we één damesfiets om naar
het veld te rijden. Ik ben vaak met die
fiets gevallen, omdat ik nooit geleerd
heb om te fietsen. Het is bijzonder om
te zien hoe snel kinderen nu kunnen
fietsen.”
Tekst en beeld: Jeanine Hendriks

Word jij enthousiast als alles op rolletjes loopt? Vind jij het leuk om te werken in een jong en dynamisch
familiebedrijf? Wil jij groeien en jezelf ontwikkelen in een gezellig team? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Administratief medewerker (m/v)
Parttime of fulltime (in overleg bespreekbaar)

VIER JE
ZOMER IN
VENLO
LAAT JE VERRASSEN
DOOR VENLO, ARCEN
& STEYL

Wij zijn een familiebedrijf actief in de groen
compostering en dienstverlening en bouwen aan
een circulaire economie. Met ons team staan wij
dagelijks klaar om onze klanten te ontzorgen bij de
dienstverlening en verwerking van groenstromen.
Wij zijn op zoek naar een administratieve duizendpoot
voor op kantoor! Als administratief medewerker ben
je verantwoordelijk voor het registreren en verwerken
van alle in- en uitgaande vrachten van onze groenrecycling. Vervolgens dienen deze vrachten en
overige werkzaamheden verwerkt te worden in de
administratie. Afhankelijk van jouw kennis, ervaring
en interesse worden deze werkzaamheden uitgebreid
met bijvoorbeeld de personeelszaken, boekhouding,
assistent planning, etc.

Wat vragen we van je?
Je bent energiek en enthousiast en weet daarbij jouw
collega’s te ondersteunen en klanten te ontzorgen.
Je wordt er blij van als alles op rolletjes
loopt. Je kunt goed overzicht
houden en weet welke zaken
prioriteit hebben. Je kunt
makkelijk tussen de diverse
werkzaamheden schakelen
en je hebt affiniteit met
de verwerking van groene
stromen.

Daarnaast vragen we van je:
•
•
•
•
•
•

Zelfstandigheid en betrouwbaarheid;
Communicatief sterk;
Hands on mentaliteit;
Gestructureerde en accurate werkwijze;
Ervaring in een administratieve functie is een pré;
Kennis en ervaring in personeelszaken en/of
boekhouding is een pré.

Wat bieden wij?
Wij zijn een stabiele organisatie met veel ruimte voor
jouw persoonlijke ontwikkeling. Wij bieden je een
marktconform salaris afhankelijk van jouw leeftijd,
opleiding en ervaring. Daarnaast bieden wij jou
goede secundaire arbeidsvoorwaarden. Het betreft
geen tijdelijke positie en de focus ligt op een
langdurige samenwerking.

Interesse?
Bij vragen kun je contact opnemen met
Marieke Heldens (077 366 14 44) óf
stuur direct je cv met motivatie naar
info@kurstjensbv.nl

Horsterweg 66 Grubbenvorst telefoon 077 366 14 44 info@kurstjensbv.nl www.kurstjensbv.nl
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eens/oneens geef uw mening op facebook.com/hallopeelenmaas

De kerk moet een andere invulling
krijgen
Al enige tijd loopt het aantal kerkgangers terug, waardoor de kerk het financieel steeds moeilijker krijgt. Het bisdom Roermond is al vele jaren
bezig met de toekomst van de parochies in heel Limburg. Daarnaast heeft de adviesgroep kunst en cultuur de gemeente Peel en Maas gevraagd
om de stimuleringssubsidie van 25.000 euro van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed aan te vragen waarmee de betrokken partijen samen
een integrale lokale kerkenvisie opstellen.
Peel en Maas telt elf kerken. In oktober 2018
werd de Heldense architect Huub Swillens van
WY.architecten in de arm genomen om een
nieuwe invulling voor de Baarlose kerk te zoeken. Die plannen zijn nog niet uitgewerkt. Ook
in Beringe wordt onderzocht op welke manier
de kerk in gebruik kan worden genomen door
andere partijen. In Meijel is de toren van de
kerk opengesteld voor toerisme. In gemeente
Roerdalen is er zelfs interesse om de kerk van

VVD Peel en Maas

Melick om te bouwen tot appartementen. Als er
niets wordt gedaan dan houdt op een gegeven
moment de parochie op te bestaan. Nu er een
woningtekort is, zou de kerk een mooie locatie zijn
om er woningen van te maken.
Aan de andere kant is het zonde als de kerkgebouwen verdwijnen. Het gebouw hoort bij het
katholieke geloof en is cultureel erfgoed. Er gaat
daarnaast heel veel geschiedenis verloren en ook
schatten verdwijnen. De kerk wordt gezien als een

herkenningspunt en voor sommige mensen brengt
de kerk rust doordat ze bij de pastoor kunnen
biechten. In de kerk van Kessel liggen bijvoorbeeld
ook veel mensen begraven in de grafkelder. Wat
gebeurt er met deze graven als de kerk verdwijnt?
De kerk moet een andere invulling krijgen. Wat
vindt u?

De maand van de zorg
Zoals jullie weten lichten wij iedere maand een thema extra uit. Deze
maand is dit de zorg. Een breed thema en door de coronacrisis is de
zorg meer besproken dan ooit.
Vorig jaar werd de hele wereld
overvallen door het coronavirus
en de gevolgen zijn gigantisch.
Hieruit moeten we lessen trekken.
Wij vinden het belangrijk dat de
zorg voldoende capaciteit heeft en
voor iedereen toegankelijk blijft.
Grotendeels is dit afhankelijk van
de landelijke overheid, maar ook
in onze gemeente kunnen we ons
steentje bijdragen. We hebben
gezien dat door deze crisis er meer
mentale klachten zijn: bijvoorbeeld
eenzaamheid bij ouderen en psy-

chische problematiek bij jongeren.
In Peel en Maas kunnen inwoners
op verschillende plaatsen terecht,
zoals bij de huisarts, Vorkmeer en
de gemeente. Samen wordt gekeken
naar de hulpvraag en naar een hierbij passend traject op maat. Buiten
de mentale klachten als gevolg van
de pandemie zijn er ook behoorlijk
wat fysieke klachten in alle leeftijdscategorieën. Hierbij is het van
belang om de beste ondersteuning
te vinden om weer fit en gezond
te worden. Gelukkig zitten we wat

besmettingen betreft in een betere
fase, hopelijk blijft dat zo.
Tijdens deze themamaand hebben
we al diverse uitnodigingen ontvangen voor een werkbezoek. Zo gaan
we binnenkort naar een huisartsenpraktijk in Beringe en naar een
aanbieder van complementaire zorg
in Panningen. Ontzettend waardevol,
want door daadwerkelijk in gesprek
te gaan komen wij erachter wat er
speelt en wat er nog kan worden
verbeterd. Wilt u reageren of ons ook
uitnodigen, mail dan naar: info@vvdpeelenmaas.nl
Karin Jacobs

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.
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Altijd al willen dansen?
Of de draad weer oppakken?
Schrijf nu in voor 15 weken
dansplezier in een
gezellige en ontspannen omgeving!
Kijk op de website voor alle informatie
en de lesweek-indeling.
Start van het seizoen is 1 september 2021!

Lid worden?

van seniorenvereniging Kepél?
Waarom niet!
Senioren
Vereniging
Kepèl
cultuur
sport • informatie
sociaal contact • gezelligheid
ontspanning • aandacht voor elkaar

U vindt het allemaal bij ons!
Voor al onze activiteiten en meer informatie
kunt u terecht op onze website

www.seniorenverenigingkepel.nl
Lokatie:
Gemeenschapshuis - Lindelaan 4 - Kessel-Eik
www.dancewithleon.nl
info@dancewithleon.nl

*

of bel naar
077 307 40 44 voorzitter Jos Janssen
077 851 96 82 secretariaat Nel Peeters
077 307 49 07 ledenadm. Henny Peeters

Gezien door...

Column

Gelijke
monniken,
gelijke
kappen
Op zondag 5 september is het
zover: de Grand Prix van
Zandvoort. Terwijl evenementen met meer dan 750 bezoekers
en meerdaagse evenementen
niet zijn toegestaan, zijn er in
Zandvoort vier dagen lang
70.000 mensen per dag welkom.
Dat is toch krom? Door het
zwabberbeleid van de overheid,
wordt het draagvlak voor de
coronamaatregelen steeds
minder.
Dat vorig weekend op diverse
plaatsen in Nederland de protestmars ‘Unmute Us’ werd gehouden,
kwam voor mij niet als een verrassing. De demonstratie werd druk
bezocht en ik denk dat de demonstranten hun standpunt duidelijk
hebben overgebracht. Ik kan me
voorstellen dat de evenementenbranche gefrustreerd is geraakt
door alle maatregelen. De coronaregels pakken elke keer niet goed
uit voor deze branche. Het is één
van de zwaarst getroffen branches
tijdens de coronacrisis. Als organisator van bijvoorbeeld Lowlands
komt het stoom toch uit je oren als
je hoort dat er op het terrein van
Zandvoort wel een camping wordt
opgebouwd? Dit terwijl momenteel meerdaagse festivals inclusief
campings verboden zijn. Maar nog
altijd blijft de vraag waarom de
Formule 1-race wel door mag gaan
en Lowlands bijvoorbeeld niet?
Als de politiek had gezegd dat er
vanwege de Grand Prix veel geld
viel te verdienen, dan was er nog
enigszins begrip voor de keuze om
de race door te laten gaan. Nu is
het meten met twee maten. De
race mag doorgaan omdat iedereen in principe op een stoeltje zit,
maar we weten allemaal hoe de
voetbalwedstrijden momenteel
verlopen. Begrijp me niet verkeerd,
ik vind het super dat er weer evenementen plaatsvinden, maar ik
ben voor gelijke monniken, gelijke
kappen. Dus sta alle festivals ook
weer toe. Ik ben van mening dat
grote festivals ook georganiseerd
kunnen worden. Er moet een keer
de knoop worden doorgehakt. Hoe
lang blijven we nog zo doorgaan?

Jeanine
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Nog slechts een paar treetjes
verwijderd van uw flatscreen.
Vaak hebben slaapkamerramen en
balkondeuren minder goed hang- en
sluitwerk dan ramen en deuren op
de benedenverdieping. Met losse
opklimmaterialen rondom het huis,
zoals ladders, afvalcontainers of
tuinmeubilair maakt u het inbrekers erg
gemakkelijk om de etage te bereiken.
Berg ze op in een afgesloten schuur of
leg ze vast met een stevige ketting.

En zorg ook op de bovenetages
voor gecertificeerd hang- en
sluitwerk.

Facturen digitale gemeentegids

Waarschuwing

Het blijkt dat ondernemers en verenigingen in Peel en Maas benaderd worden door
bedrijven die vragen een factuur te betalen voor een digitale gemeentegids. Let op: de
gemeente Peel en Maas doet voor de (digitale) gemeentegids alleen zaken met Akse
Media B.V. Van Akse Media krijgen alle adverteerders NA verschijning een digitaal
bewijsexemplaar met bijbehorende factuur, zodat u ziet waarvóór betaald moet
worden!
Wij adviseren u dan ook extra alert te zijn als u telefonisch, via fax of e-mail benaderd wordt
om een factuur te betalen. Bij twijfel neem dan contact op met de gemeente Peel en Maas
via info@peelenmaas.nl of (077) 306 66 66.

Controle
toegang milieupark
Voor toegang op het milieupark vragen wij u uw postcode en huisnummer én kan
er naar een identiteitsbewijs gevraagd worden. We laten vanwege corona maar een
beperkt aantal auto’s toe.
Openingstijden:
Maandag, woensdag en vrijdag van 9.00 - 16.00 uur, zaterdag van 8.00 - 16.00 uur
Vooraf sorteren van afval
Op het milieupark moet alle afval gescheiden worden aangeboden.
Sorteer het afval thuis al.
Kosten grof huishoudelijk afval en bouw-sloopafval
• Kofferbaktarief € 5,00
• Tot 1 m3 € 10,00
• Van 1 m3 tot 2 m3 € 20,00
• Banden met velg én overige banden € 5,00 per stuk
• Matrassen € 10,00 per stuk
Kosten Tuinafval
• Kofferbaktarief € 2,50
• Per aanhanger tot 2 m3 € 5,00
Onze spelregels zijn:
• U kunt alléén pinnen
• U moet het afval scheiden
• Alléén toegang voor inwoners gemeente Peel en Maas (Toegangscontrole, legitimatie verplicht)
• Maximaal 2 m3 per keer
• Tractoren, landbouwvoertuigen en bedrijfswagens niet toegestaan
• Bedrijfsafval verboden
• Speciale regels voor asbest

Bekendmakingen
In dit overzicht staan alle bekendmakingen van vorige week. Meer informatie
over de bekendmakingen leest u op www.officielebekendmakingen.nl >
zoekterm ‘Peel en Maas’
U kunt aan dit overzicht geen rechten ontlenen.

Ontwerp dijkversterking
Baarlo - Hout-Blerick ter inzage
Waterschap Limburg, de gemeenten Peel en Maas en Venlo, het ministerie van
Infrastructuur en Waterstaat en provincie Limburg werken samen aan het
verbeteren van de waterveiligheid in het gebied Baarlo – Hout-Blerick. En ook aan
beekverbetering en natuurherstel. Het gaat onder andere om dijkversterking,
dijkverlegging en beekherstel. Daarnaast zijn er tal van initiatieven van bewoners en
bedrijven in dit gebied. Al deze plannen en initiatieven komen samen in het Ontwerp
Programma Baarlo – Hout-Blerick.
Ter inzage
Het Ontwerp Programma en de milieueffectrapportage (planMER) liggen van donderdag
19 augustus tot en met woensdag 29 september 2021 onder andere in het Huis van de
Gemeente in Panningen ter inzage en zijn online in te zien op
www.officielebekendmakingen.nl > zoek: Ontwerp dijkversterking Baarlo
Inloopbijeenkomsten in september 2021
Tijdens de ter inzage periode worden er inloopbijeenkomsten georganiseerd op 7, 9 en
14 september tussen 16.00 en 20.00 uur. Meer informatie over deze inloopbijeenkomsten
vindt u op www.peelenmaas.nl > zoek: Ontwerp dijkversterking Baarlo
Vragen
Met vragen over het project of de procedure kunt u via e-mail
dijkversterking@waterschaplimburg.nl contact opnemen met omgevingsmanager
Jaap Spaans.

Plaats/locatie

Straat/omschrijving

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

Joeppe 24
Kramerstraat 19
Kaumeshoek 21 A
Wethouder Tielenstraat 13
Vliegertsdijk 14
Op de Lundert 14
Op de Lundert 42
Schrames 22
Donk 14
De Brentjes 88
Sevenumsedijk 12
Heezestraat 2
Schachtoven 1
Vlasbemt perceel K 3334
Donk 43
Heldensedijk 23
Kerkstraat 7
Langstraat 13
Nederweerterdijk 29
Burg. Engelsstraat 2
Loosteeg 14 B t/m 14 I

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

info@peelenmaas.nl
06 - 1804 7445

www.peelenmaas.nl
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15-vragen aan

Wesley Poels Helden
daar moet je niks aan veranderen. Dit
heeft me laten denken en zien dat als
mensen jou niet mogen of niet aardig
vinden dat dat aan hen ligt en niet aan
jezelf.

Wanneer had je voor het laatst de
slappe lach?
Ik had de slappe lach omdat ik een
maat van mij aan keek. We hebben
vaker een moment dat we elkaar
aankijken en dan uit het niets meteen
beginnen te lachen. We weten beide
niet waarom, maar het is zo.

Hoe heb je je beste vriend ontmoet?
Ik heb mijn beste vriend leren kennen
via school. Hij zit op dezelfde opleiding als mij. Jesse Roording is mijn
beste maat omdat hij qua innerlijk en
humor precies op mij lijkt. We hebben
dezelfde interesses en doen op school
alles samen.

Welke app gebruik je het meest?
De app die ik het meest gebruik is
YouTube. Ik kan hier de meeste tijd op
zitten, omdat ik het meest van mijn
vrije tijd video’s aan het kijken ben
over heel veel verschillende dingen.

Heb je een bijbaantje?

Naam		
Leeftijd		
School		

Wesley Poels
18 jaar
Summa College
		Eindhoven
Woonplaats Helden

Flevoland met een paar vrienden van
mij. We wilden dit jaar het land nog
niet uit, en vanwege corona was dit
ook gemakkelijker.

Ben je op vakantie geweest?

Wat voor reis zou je ooit willen
maken?

Ik ben op vakantie geweest naar

Ik zou heel graag ooit nog een reis

willen maken door Amerika. Een reis
met een camper of pick-up truck, van
west naar oost rijden, wil ik graag
doen met een vriend of vriendin doen,
want dat lijkt me het gezelligste.

Hoe heb je afgelopen jaar tijdens
de corona school ervaren?
Mijn opleiding tijdens de corona was
lastig. Ik heb een zeer fysieke opleiding dus alles werd compleet anders.
Online lessen waren niet te doen met
alles wat wij moesten doen, en leuk
was het ook niet. De gesplitste klassen waren ook heel ongezellig want
we hadden al een kleine klas, maar
dan zat je met vijf in de klas.

WORD BEZORGER
EEN LEUKE BIJBAAN
WIJ ZOEKEN NOG BEZORGERS
VOOR DE VOLGENDE ROUTES
MEIJEL RONDOM IN HET NEERVELT
BAARLO RONDOM VELDSTRAAT
MAASBREE RONDOM RUTGERSTRAAT
MAASBREE RONDOM WESTERINGLAAN
KESSEL RONDOM DONK
WERKZAAMHEDEN

Elke donderdag, vrijdag of zaterdagochtend
het nieuwsblad HALLO bezorgen.

INTERESSE OF INFORMATIE
Mail naar bezorgers@garcon.nl

Wat houd je opleiding in, en wat
voor activiteiten doe je op je opleiding?
Ik doe de opleiding VeVa
(Veiligheid en Vakmanschap) Eerste
Bedrijfsautotechnicus. Dit houdt in dat
ik een opleiding doe als bedrijfsauto
monteur bij Defensie. Op mijn opleiding doe ik dingen aan de monteurskant van de opleiding zoals de garage
in en sleutelen, maar ook dingen aan
de Defensiekant zoals sporten, camoufleren en marsen.

Wat is jouw favoriete moment van
de dag?
Mijn favoriete moment van de dag is
als ik thuiskom van werk of school.
Dan ga ik gewoon rustig douchen en
de rest van de avond relaxen.

Wat is het beste advies dat je ooit
hebt gekregen? Van wie was dat
advies?
Mijn moeder heeft me ooit verteld
dat je nooit moet veranderen omdat
andere mensen je willen veranderen. Je bent en blijft wie je bent en

Ik werk bij Plus Gommans in Helden
als vulploegledinggevende. Ik stuur
mensen aan wie wat moet doen en
moet daarbij vervolgens helpen met
alles wat er gedaan moet worden.
Ik vind het leuk om hier te werken
omdat het altijd gezellig is met alle
collega’s en klanten. Ik spaar het liefst
al mijn salaris op, maar tussendoor
geef ik ook wat uit aan mijn auto.

Wat zou je het komende jaar doen
als geld geen rol speelde?
Ik zou als eerste mijn droomauto
kopen en daarbij een jetski waarvoor
ik aan het sparen ben en dan zou ik
alles stilleggen waarmee ik nu mee
bezig ben en de reis door Amerika
gaan maken.

Wat doe je het op een vrijdag- of
zaterdagavond?
Mijn weekenden zijn meestal of vrijdag en zaterdag lekker gezellig naar
de kroeg of ‘kiët’ maar soms is een
avond lekker bankhangen en niks
doen ook lekker.

Wie is je grote voorbeeld?
Ik heb geen voorbeeld.

Met wie zou jij een dag willen
ruilen?
Ik zou wel een dag in de schoenen van
Max Verstappen willen staan. Om net
als hem in een Formule 1-auto te stappen en er vol 100 procent voor te gaan

Welke Netflix-serie raad jij iedereen aan?
Als ik een Netflix-serie moet aanraden dan is dit toch echt wel de serie
Shooter, een Amerikaanse sniperserie.
Ik vind deze serie echt een aanrader
omdat ikzelf van dit genre houd en de
serie goed is gemaakt met een leuk
en spannend verhaal.

Tekst: Mirthe Suntjens

Hoi

Column

Griekenland
op zijn mooist
Het mooie helderblauwe water,
de zon recht boven het strand.
Muziek op de achtergrond.
Griekenland op zijn mooist. Ik
ben zondag met mijn twee beste
vriendinnen vertrokken naar de
eilanden Skiathos en Skopelos.
Momenteel verblijven we op het
allermooiste Skopelos.
Gisteren hebben we scooters
gehuurd en hebben we het eiland
verkend. We zijn naar de ‘Chapel of
St. John’ geweest. Dit is een kerkje,
bovenop een rots op het eiland. Op
deze rots zijn scènes opgenomen
voor de film Mamma Mia. Mijn favoriete film aller tijden. Onderweg naar
boven hadden we een muziekbox
bij en speelden we het liedje af ‘the
winner takes it all’. Deze wordt ook
in de scène in de film afgespeeld dus
we voelden ons een beetje Donna
and the dynamos. Het kerkje op de
top van de rots was gelukkig open,
dus hier hebben we een kaars aangestoken voor onze dierbare thuis.
Heimwee heb ik overigens nog niet.
Het is hier te mooi en te bruisend
om niet te genieten. Omdat je zo aan
het genieten bent, blijft er weinig
tijd over voor heimwee. Dat zal
nog wel komen, mezelf kennende.
Leeftijdsgenoten hebben we hier
nog niet heel veel voorbij zien
komen. Er zijn heel veel steegjes
met kleine winkeltjes of cocktailbars.
Hier komen we wel eens mensen
tegen waar we dan even mee
buurten. Een bootfeestje is er dus
ook nog niet van gekomen. Maar
we zijn aan het kijken hoe we dit
wel geregeld krijgen. Wie weet
ontmoeten we deze week nog
jongeren met een boot en kunnen
we dat doel afstrepen. De lokale
bevolking op het eiland is heel erg
open. Ze verwelkomen iedereen en
voorzien je gratis van water door het
warme weer. Het eten hier is ietsjes
minder: gisteren hadden we vlees
waar bot tussen zat, friet zonder
saus, ijs zonder lepels, cocktails die
veel te sterk gemaakt waren en friet
die niet goed gebakken was. Wel
zonde want het eten en de cocktails
zijn erg prijzig. Vanavond gaan
we de andere zijde van het eiland
verkennen met de scooters en daar
wat eten. Dus hopelijk dat we daar
wat beters vinden. Nu eerst opfrissen
en klaarmaken voor de avond die we
tegemoet gaan. En dan in de ochtend
een keer naar bed.
Mirthe Suntjens
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Geplukt

Angelika Wijnhoven Baarlo
Deze uit Duitsland afkomstige dame woont al ruim veertig jaar in Baarlo en weet één ding zeker: ze wil hier nooit meer weg. Onlangs is ze
gepensioneerd, nu geniet ze van haar vrijheid en richt ze zich volledig op haar passies: krachtsport en vrijwilligerswerk bij verzorgingstehuis
Ter Borcht in Baarlo. Deze week wordt Angelika Wijnhoven (59) uit Baarlo geplukt.

“Ik heb altijd gezegd dat ik met
mijn 60e met pensioen wilde
gaan”, zegt Angelika. “Dat is
gelukt.” Angelika had maar
liefst tien jaar in Duitsland en
vijftien jaar in Nederland haar
eigen bloemenzaak. Dat was
een droom die ze als klein
meisje had. “Vroeger, toen ik 12
jaar oud was, hielp ik in Weeze
waar ik opgroeide een oudere
mevrouw in de straat met haar
bloemenwinkel. Ik was er dol op.”
Na de middelbare school was een
bloemenopleiding voor Angelika
dan ook een logische keuze.
Jarenlang werkte ze vervolgens bij
vele bloemen- en plantenkwekers.
“Het was mijn doel om zoveel
mogelijk te leren over de

verschillende bloemenculturen. Ik heb
vaak ontslag genomen, omdat ik weer
naar een ander bedrijf wilde om daar
over andere bloem- en plantsoorten te
leren. Hierdoor heb ik nu veel kennis.”
Nét voordat corona ons land inkwam,
besloot Angelika om te stoppen met
haar zaak. “Ik heb altijd veel en hard
gewerkt en goed gespaard, nu hoeft
het werken niet meer. Het is tijd om te
genieten.”

Nederland
Angelika werd in Weeze geboren en
woonde hier met haar ouders, broers
en zussen. Met haar vader had ze een
goede band, met haar moeder niet.
“Zij was kil en afstandelijk. Warmte,
liefde en knuffels heb ik van haar
niet gekend.” Op haar 15e overleed

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.
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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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haar vader. Angelika kon veel troost
vinden bij haar oma, die 6 kilometer
verder woonde in Kevelaer. “Destijds
ging ik naar school in Geldern met de
trein. Kevelaer lag tussen Geldern en
Weeze in. Bijna dagelijks maakte ik
een tussenstop en ging ik op bezoek
bij haar. Mijn oma was mijn leven.”
Helaas overleed haar oma zo’n anderhalf jaar na de dood van haar vader.
Haar steun en toeverlaat was er niet
meer, maar gelukkig voor Angelika
kwam ze op haar 18e in een discotheek in Kevelaer de liefde van haar
leven tegen, met wie ze nog altijd
samen is: de Baarlose John Wijnhoven.
Verhuizen naar Nederland was voor
haar geen obstakel. “Ik was al eens op
mijn 15e in Nederland geweest tijdens
een meditatieweekend in het klooster
in Steyl. Toen zei ik: ‘Wauw, ik wil ooit
aan de Maas wonen. In 1980 leerde
ik John kennen, in 1983 woonden we
samen in Tegelen, in een huis niet
ver weg van de Maas. Dus die droom
kwam uit. Later zijn we naar Baarlo
verhuisd.” Angelika spreekt goed verstaanbaar Baarloos dialect. “Sommige
klanken spreek ik anders uit omdat ik
Duits ben, zoals de ‘ij’. Maar dat vind
ik niet erg, want ik wil niet verbergen
waar ik vandaan kom.” Angelika is
helemaal gelukkig in Baarlo. “Ik ben
geen stadsmens en dit is een fijn dorp
dat zich heerlijk in de natuur bevindt.
Het is hier geweldig.”

Tattoo
Angelika’s vader en schoonouders
zijn haar inspiratie geweest voor de
talloze tatoeages op haar lichaam.
Haar armen, benen en rug zijn
grotendeels bedekt, terwijl ze nog
niet zo lang geleden de eerste heeft
laten zetten. “Zes jaar geleden was
mijn vader veertig jaar dood. Het was

januari, zijn sterfmaand, waar ik een
hekel aan heb. Ik zat niet lekker in
mijn vel en kwam erachter dat al mijn
verdriet er toen pas uitkwam. Voor
de rouwverwerking ben ik tatoeages
gaan zetten, zij hebben mij enorm
geholpen. Ze hebben allemaal met
mijn vader, mijn schoonvader en
schoonmoeder te maken.” Zo staan
de originele handtekeningen van haar
vader en schoonvader op haar arm
en rug, evenals een silhouet van haar
vaders gezicht op haar rug. Op haar
been heeft ze een beschermengel,
deze heeft niet met haar vader
maar met haarzelf te maken. “Ook
andere leuke en minder leuke
omstandigheden zijn afgebeeld. Ik
heb vijf jaar geleden kwaadaardige
schildklierkanker gehad. Het was een
hele heftige tijd. Vorig jaar oktober
ben ik genezen verklaard. Heel fijn, nu
maar hopen dat ik gezond blijf.” Veel
mensen spreken Angelika aan over
haar tattoos. “De één is benieuwd
naar de betekenissen, de ander vindt
het maar niks. Niet iedereen houdt
ervan, maar dat is niet mijn probleem.

Ik vind het mooi en daar gaat het om.”

Ouderenhulp
Krachtsport is Angelika’s grote
passie. Ze viel in de laatste jaren
maar liefst 30 kilo af. “Ik was klaar
met mijn gewicht en wist dat ik een
afslankmethode moest kiezen die
geen jojo-effect zou geven. Daarom
koos ik voor sporten en gezond eten.”
Van beginnen met één keer sporten
per week ging ze uiteindelijk naar
zes keer per week. Dit houdt ze nog
altijd goed vol. “Het is heerlijk en
ik kan zeggen dat ik trots ben op
mijzelf.” Haar man doet niet met
haar mee. “Die kan ‘s nachts friet en
drie frikandellen eten en komt nog
geen gram aan. Het is niet eerlijk,
maar hij steunt me gelukkig wel”,
lacht Angelika. Een andere passie
die enorm gegroeid is in korte tijd is
haar vrijwilligerswerk in het Baarlose
zorgcentrum Ter Borcht. “Ik zocht
een bezigheid na mijn pensioen en
ik houd van wandelen. Toen werd ik
getipt over dit vrijwilligerswerk. Ik
begon met één keer wandelen met
een groepje op woensdagavond.
Inmiddels ben ik minimaal vier dagen
per week aanwezig. Zo begeleid
ik spellenmiddagen en bewegen
we samen. Ik ben iedere vrijdag
de hele dag op de dagbesteding,
waar wij cliënten de hele dag bezig
houden die elders wonen en daar
géén dagbesteding hebben. Onlangs
nog hadden we onze jaarlijkse
wandeldriedaagse waarbij we drie
dagen achter elkaar, met steun van
buurtgenoten, een tocht om of door
het gebouw van het zorgcentrum
wandelen. Ook gaan we elk jaar
picknicken met de bewoners en
vrijwilligers in de tuin van het
zorgcentrum of in een tuin van andere
Baarlonaren. Ik vind het belangrijk dat
deze oudere mensen bezig blijven.”
Angelika had nooit verwacht dat ze
bij dit soort vrijwilligerswerk terecht
zou komen. “Maar de glimlach en
bedankjes die je van de mensen krijgt,
dat is onvoorstelbaar. Dat maakt je
hele dag weer goed en geeft iedereen
hele goede zin en goede moed!”

Werken hoeft niet meer,
het is tijd om te genieten

Tekst en beeld: Roosje Delsing

Wij zijn gespecialiseerd in:
√ Vervaardigen van nieuwe gebitsprotheses
√ Protheses op implantaten (klikgebit)
√ Immediaat protheses (na het trekken van de tanden, noodgebit)
√ Partieële en frame protheses (gedeeltelijk gebit)
√ Rebasen (passend maken van de huidige gebitsprothese)
Nieuw
in
√ Kroon en brugwerk
Pannin
gen
Verder bieden wij u:
√ Geen verwijzing nodig van een tandarts
√ Vergoeding via uw zorgverzekeraar
√ Reparaties klaar terwijl u wacht
√ Het verhelpen van pijnplekken
√ Vrijblijvend advies
Kerkstraat 78, Panningen, 077 307 16 20
√ Eerste consult gratis
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Yara mag als eerste meisje meedoen aan het
MVC’19 TOP Onder 12 Toernooi
Voor het eerst in de geschiedenis van het internationale TOP Onder 12
Toernooi, dat jaarlijks wordt georganiseerd bij de Maasbreese voetbalclub
MVC ‘19, is een meisje geselecteerd om mee te doen. De 12-jarige Yara
Willems uit Maasbree is de gelukkige voetbalster die op zaterdag 28 en
zondag 29 augustus haar talent mag laten zien.
Waar de velden van het toernooi
normaal gesproken alleen bezaaid
zijn met jongens, is er dit jaar voor
het eerst een meisje in actie te zien.
Het internationale MCV’19 TOP Onder
12 Toernooi wordt sinds 2006 georganiseerd en staat erom bekend dat
talenten onder de 12 jaar hier hun
voetbalkunsten kunnen laten zien.
Het toernooi heeft de afgelopen jaren
vele winnaars gekend van clubs uit
binnen- en buitenland zoals Bayer
Leverkusen, Club Brugge, Feyenoord,
PSV en Chelsea.

Yara
Yara werd op 10 augustus 12 jaar.
Ze voetbalt als sinds haar 7e jaar bij
MVC’19. Het komende seizoen gaat ze

naar het team JO13-1, een team waar
dertien jongens in voetballen en Yara
als het enigste meisje. Een middenvelder is ze, maar ze is ook op meerdere
plekken inzetbaar.
Ze had er niet op geteld dat ze geselecteerd zou worden voor het toernooi.
“Jip Cox heeft mij namens de organisatie gebeld met het nieuws”, zegt
Yara. “Ik vond het heel leuk om dat te
horen, want ik vind het heel leuk om
hieraan mee te doen.” Oefenen met
de bal, daar is ze druk mee bezig, om
zo goed mogelijk voorbereid te zijn
voor het toernooi. “Wij trainen ook
nog de week voor het toernooi met
de leiders van het TOP Onder 12 team.
Verder heb ik in de vakantie nog op
het veldje gevoetbald.”

JAKO Voetbaldagen 2021
VV Baarlo
In de week van maandag 30 augustus tot en met donderdag 2
september organiseert Sportevents4Kidz in samenwerking met
VV Baarlo voor de 21e keer een voetbalkamp op sportpark de
Meeren in Baarlo. Dit jaar nemen 167 kinderen uit Baarlo en
omringende dorpen deel aan het kamp.
Tijdens de afgelopen jaren werd
steeds meer aandacht gevestigd
op een gezonde tussendoor snack.
Hiertoe leverden diverse Baarlose
tuinders hun bijdrage. Dit jaar
voegt Fruitbedrijf Görtz zich toe aan
dit rijtje door twee verschillende
soorten fruitsappen te sponsoren. Op deze manier kan de jeugd

tijdens deze week op een nog
grotere schaal kennis nemen van
alle groenten en fruit van Baarlose
bodem.
Iedereen die de sfeer tijdens deze
week willen komen proeven, is
welkom tussen 09.00 en 16.00 uur.
Uiteraard op 1,5 meter afstand.

Kesselse behaalt tweede prijs
tijdens springwedstrijd

Yara heeft zin in het voetbalweekend
en niet alleen omdat ze zelf mag meedoen. “Ik kijk ernaar uit om wedstrijden te spelen tegen bekende teams
en om de hele dag met voetbal bezig
te zijn.” Yara’s grote voetbalvoorbeeld
is Lieke Martens, die ook nog eens
uit Limburg komt. Of Yara de nieuwe
Lieke Martens zal worden, dat is nog
niet bekend. Maar ze hoopt ooit wel

haar voetbalvaardigheden naar een
hoger niveau te tillen. Maar het allerbelangrijkste dat vindt Yara om ‘altijd
gezellig te blijven voetballen’.
Jip Cox, medeorganisator van het
toernooi, is enthousiast dat er eindelijk een meisje mee mag doen.
“Meisjesvoetbal is nu ‘booming’ door
onder andere de prestaties en zichtbaarheid van het Nederlandse vrou-

wenteam. Damesvoetbal komt ook
steeds meer op televisie en ook
steeds meer eredivisieclubs hebben
een damesteam. Wie weet geeft dit
ook het meisjes-/vrouwenvoetbal
binnen MVC’19 een boost en waar de
deelname van een meisje binnen dit
toernooi naartoe leidt.”
Tekst: Roosje Delsing

Valerie uit Baarlo behaalt 5e prijs
op Hippiade 2021
Valerie Joosten uit Baarlo heeft op zaterdag 21 augustus tijdens de Hippiade 2021 in Ermelo meegedaan in de
klasse pony’s dressuur C B. Zij sleepte samen met haar pony Kyran S de Valerie 5e prijs binnen.

Bij manege Hermkushof in Merselo werd op zondag 22 augustus
springwedstrijd voor pony’s georganiseerd. Loys Bergs uit Kessel
behaalde met Tommie een 2e prijs in de klasse D-B.
Loys reed de eerste manche foutloos, hiermee plaatste ze zich voor
de barrage die ze ook foutloos

reed. Met een stijlpuntenaantal van
70,5 punt mochten ze de tweede
prijs in ontvangst nemen.

De Hippiade 2021 in Ermelo stond
in het teken van pony’s dressuur,
springen en voltige. Als Limburgse
Kampioen had Valerie Joosten uit
Baarlo zich met Kyran S geselecteerd

voor de klasse pony’s dressuur C B.
Al vroeg uit de veren mochten ze als
3e combinatie van start. De lat werd
meteen hoog gelegd en lang bleven
ze bovenaan staan. Na een spannende

dag wist ze de 5e prijs mee naar huis
te nemen uit een deelnemersveld van
in totaal 32 combinaties.
Beeld: Kirsten Voesten
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Ledenaantallen visclubs Peel en Maas blijven toenemen
Inkomsten
De toename van leden betekent een
toename in de financiën voor de
hengelsportverenigingen, al hebben ze anderzijds ook wel inkomsten
die ze door corona zijn misgelopen.
Janssen: “De inkomsten die wij dit jaar
mislopen zijn van de begunstigers,
vrienden van de vereniging. Nu zij
het zelf moeilijk hebben, kunnen wij
moeilijk aankloppen voor een bedrag
voor de vereniging. Wij kunnen rondkomen door de extra verkoop van de
dag- en weekvergunningen.” HSV De

Ruisdoorn heeft ook ingespeeld op de
jeugd en dat heeft ook bijgedragen
aan het ledenaantal en de inkomsten.
Met toestemming van de gemeente
hebben we nog een jeugdviscursus
kunnen organiseren in maart voor
achttien kinderen. Veel van hen zie je
nu geregeld aan het water, al dan niet
met hun vader en moeder. Ook komen
er steeds meer mensen van naburige
campings vissen.”
HSV Meijel heeft door de lockdown
inkomsten misgelopen; er mochten
geen wedstrijden worden gehouden

en mede door een stijging van het
aantal leden (van zo’n 25 procent) had
de vereniging geen recht op coronasteun. Flipsen: “Op zich geen ramp voor
ons als vereniging; wij doen er alles
aan om iedereen zijn of haar visje te

laten vangen en middels visuitzettingen zorgen we dat de vijver in goede
conditie blijft. Op dit moment is het
geen topzomer maar daar ondervinden we nauwelijks last van; met droog
weer en een graad of 20 kun je ook

heerlijk vissen. Wij mogen als vereniging niet klagen.”

Tekst: Roosje Delsing

Menners uit Peel en Maas
behalen prijzen op NK Mennen
De 19-jarige Ilse Steijvers uit Panningen behaalde zowel zilver als
brons tijdens het Nederlands kampioenschap mennen, dat op
dinsdag 17 augustus plaatsvond tijdens de Hippiade 2021 in
Ermelo. Meijelsnaar Peter Zeegers behaalde brons. Beide deelnemers wonnen prijzen in de vaardigsheidsproeven.
De 19-jarige Ilse Steijvers uit
Panningen behaalde zilver
behaalde tijdens de vaardigheidsproef met haar 14-jarige Haflingerpony Bo in de klasse ‘licht’ en
ze won brons met haar 14-jarige
Haflinger-pony Tess in de klasse
‘midden’. Meijelnaar Peter Zeegers
behaalde met zijn 14-jarig paard
Canita brons voor de vaardigheidsproef in de klasse ‘zwaar’. Tijdens
de selectiewedstrijden hadden
de menner van Peel en Maas zich
hiervoor geplaatst. Als afgevaardigde van het district Zuid (Limburg
en Brabant) mochten ze deelnemen aan het Nederlands

kampioenschap. Iedere district
mocht een bepaald aantal deelnemers afvaardigen die zich hiervoor geklasseerd hadden. Naast
Ilse Steijvers en Peter Zeegers
namen uit gemeente Peel en Maas
ook John Smeets uit Kessel-Eik en
Angelina Steijvers (de moeder van
Ilse) uit Panningen deel. Smeets
behaalde in de klasse ‘licht’ een
9e plaats en Steijvers eindigde met
haar pony Sterre D op de 7e plaats
in de sulky-klasse ‘licht’, waarbij de
paarden voor een karretje worden
gespannen.
Tekst: Jan Steeghs

Medailles voor PSV De Cavaliers Helden
Tijdens de KNHS Kampioenschappen in Ermelo mocht Hanna Neefs met Man in the Moon op donderdag
19 augustus met 33 andere combinaties de strijd aan gaan om de kampioenstitel in de klasse B dressuur.
Met een topscore van 76,3 procent wist zij iedereen voor te blijven en mocht ze de gouden medaille in
ontvangst nemen en zich Nederlands kampioen noemen. Op dinsdag 17 augustus kwam Ilse Steijvers aan
de start op het NK mennen. In de vaardigheid klasse L wist ze met haar pony Bo de zilveren medaille te
bemachtigen en mag ze zich reservekampioen noemen. In de vaardigheid klasse M wist Ilse de bronzen
medaille te winnen met haar pony Tess.

Schemertoernooi Breetanque
Leden van Breetanque hebben op vrijdag 20 augustus deelgenomen aan het jaarlijkse Jeu de Boules Schemertoernooi. In totaal
deden 28 leden mee, Sef Gielen behaalde de eerste plaats.
Het schemertoernooi, dat in de
avonduren en bij kunstlicht wordt
gespeeld, bestond uit drie rondes
van maximaal 60 minuten. Er bleven drie deelnemers over met drie
gewonnen wedstrijden. Sef Gielen

behaalde de eerste plaats, Juergen
Liebscher de tweede plaats en Jan
Vaessen de derde plaats. Zij namen
als prijs levensmiddelenpakketten
mee naar huis.

MVC’19 verliest van
Stormvogels
Derde klasser MVC’19 heeft de oefenwedstrijd tegen
Stormvogelsop met 2-1 verloren. De wedstrijd werd op zondag 22
augustus in Siebengewald gespeeld.
Ron van den Kerkhof maakte de
Maasbreese treffer. Tegen de
sterke eerste klasser Venlosche
Boys werd eerder in Maasbree
met 4-1 verloren. MVC’19 nam
voor rust een 1-0 voorsprong door
Marco Daniëls. Na de pauze sloeg
Venlosche Boys echter toe. Tegen
de Duitse topamateurploeg Union
Nettetal werd met 4-4 gelijkgespeeld. De Maasbreese treffers
kwamen van Juul Albers (2), Clim

Moonen en Mike Peeters. Zondag
29 augustus speelt MVC’19 om
12.00 uur thuis tegen Vitesse’08 uit
Gennep. Begin september staan
de drie bekerpoulewedstrijden
plaats. MVC’19 moet spelen tegen
Koningslust, Kronenberg en RKSVN
uit Neer. Daarna moet MVC’19 topfit
en compleet zijn om aan de start
van de competitie te beginnen.
Tekst: Mat Nellen

ONS MOMENT

DE TOEKOMST

Na 11,5 jaar hebben wij besloten
i.v.m. pensioenleeftijd de zaak per 1 september
over te dragen aan Gaby en Anita.

Per 1 September nemen wij, Gaby en Anita
(FreshFood4U uit Panningen), het stokje over van
Frans en Thea. Een mooie winkel met een ruim
en lekker assortiment wat in de loop der jaren tot
stand is gekomen.

In de loop der jaren zijn wij ons echt thuis gaan
voelen in Panningen. Wij hebben altijd met veel
plezier en passie gewerkt.
Wij zijn erg dankbaar voor alle steun, hulp, de lach
en de traan die jullie met ons hebben gedeeld.
Onze laatste dag in Panningen
is zaterdag 28 augustus.
Wij wensen Gaby en Anita veel succes
Hartelijk dank voor alles.

Frans en Thea

Wij bedanken Frans en Thea voor het overdragen
van hun kennis, enthousiasme en vakmanschap.
Wij gaan verder onder de naam Kaas & Zo met
hetzelfde uitgebreide assortiment. In de nabije
toekomst gaan wij onze bestaande activiteiten van
FreshFood4U integreren in Kaas & Zo.
Wij verwelkomen u graag op het Huijbenplein
in Panningen bij Kaas & Zo.

Gaby en Anita

14

verenigingen \ 2608

Collecte Missionaire Groepen in Peel en Maas
Missionaire Groepen in Peel en Maas houden zaterdag 28 en zondag 29 augustus de MIVA kerkcollecte
2021. De opbrengst gaat naar medische zorg voor de meest kwetsbaren in Kenia.
In veel landen zijn basisvoorzieningen als gezondheidszorg en onderwijs onbereikbaar voor de meest
kwetsbaren. MIVA ondersteunt deze

mensen met onmisbare vervoersen communicatiemiddelen. In het
weekend van zaterdag 28 en zondag
29 augustus zal in de diverse kerken

in Peel en Maas de collectebus of
collecteschaal staan voor de meest
kwetsbaren in Kenia.

Informatie-avond over water
IVN Helden e.o organiseert op donderdag 2 september een informatieavond over water. Angela
Hellebrandt van gemeente Peel en Maas en Har Frenken van Waterschap Limburg geven tijdens deze
infoavond, ieder vanuit hun eigen specialisme, een inkijk in wat er al gebeurt en wat overheden en
wijzelf kunnen doen tegen wateroverlast of tekort.
“Water hield ons deze zomer en
vorige twee zomers bezig. Maar
het is een onmisbaar element in
ons leven en daarom het waard om

zuinig mee om te gaan. De laatste
zomers hebben aangetoond dat het
belangrijk is dat we met maatregelen, groot en klein, met de overlast

en tekorten aan de slag moeten”,
aldus IVN Helden e.o. Deelname aan
de avond is gratis. Aanmelden is
gewenst via pr@ivnhelden.nl

Vleermuizen spotten met IVN Helden e.o
Ieder jaar in het laatste weekend van augustus wordt de Nacht van de Vleermuis georganiseerd. Tijdens
de Nacht van de Vleermuis staan de vleermuizen in de schijnwerpers. IVN Helden gaat donderdagavond
26 augustus op pad met vleermuizenkenners en apparatuur om vleermuizen in Helden te ontdekken.
IVN vertrekt om 20.00 uur bij het
Kerkeboske aan de Koeberg in
Helden. Vandaar loopt de groep
langs de Heldense Bossen en speuren ze naar vleermuizen. Tijdens

de wandeling worden de soorten
vleermuizen welke worden gezien
en gehoord met de apparatuur geïnventariseerd. Er is voldoende tijd
voor het beantwoorden van de vra-

gen over dit diertje. De wandeling
is ongeveer 6 kilometer. Zaklamp
kan handig zijn. Iedereen is welkom,
deelname is gratis. Voor verdere
informatie kijk op ivnhelden.nl

Jan Timmermans wint
wisseltrofee
Na het koningsschieten stond zaterdag 14 augustus het tweede grote
buitenevenement van schutterij St. Anna uit Maasbree op het programma. Er werd gestreden om de Hans van Rijn-wisseltrofee. Na
een spannende strijd wist Jan Timmermans met het 96e schot beslag
te leggen op de trofee. De jubilerende schutterij (425 jaar) sluit het
buitenseizoen in september af met het kampioensschieten.
/ Beeld: Jos Timmermans

OPENINGS
KORTING
*

Montèl Turner
Hoekbank. Zoals getoond in stof incl.
pocketvering en metalen poot zwart € 1799.In stof vanaf € 1599,NU MET 10% KORTING

1439.-

Woonboulevard Trefcenter

ROUND
TABLE
CADEAU

**

Voor de eerste 100 klanten

COMPLEET
VERNIEUWDE
WINKEL

Montèl Traffic
Banktopper* Hoekbank.
In stof incl. HR schuim en metalen
sledepoten van € 2699.- voor

2199.-

Montèl Phillipe
3-zits. Zoals getoond
en in stof vanaf incl. 2 armkussens
en sledepoot excl. sierkussen € 1699.NU MET 10% KORTING

1529.-

Montèl Mouro
Hoekbank. Zoals getoond in
stof excl. hoofdsteun € 2299.In leer vanaf € 3299.In stof vanaf € 2099.NU MET 10% KORTING

1889.-

*Banktopppers zijn uitgesloten van de actie, deze hebben al een vaste voordeelprijs.
**bij besteding vanaf € 1500.-

10%

WE ZITTEN
WEER LEKKER
IN VENLO
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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 dinsdagochtend. Ook bij kapelaan
Roger Maenen tel. 077 466 18 50 of
per email roger.maenen@ziggo.nl.
Spreekuur
Iedere dinsdag van 10.30 tot
11.30 uur in de sacristie.
Kerkdiensten
Zondag 29 augustus
H. Mis 09.30 uur

Cluster MKBE
Parochie Maasbree

Misintenties
NL58RABO0131001973
Pastorie Dorpstraat 4
077 465 12 19
par.aldegundismaasbree@hetnet.nl
www.parochiemaasbree.nl
Kerkdiensten
Zondag 29 augustus
H. Mis: 11.00 uur
Lector: Mevr. Gerrie Vaessen
Intenties: Jaardienst pastoor Jan
Thijssen, huisgenote Gerda Weijs en
overleden familie. Jaardienst Louisa
Verheijen en Anna Verheijen.
Jaardienst Jan Hanrats en zijn zoon
John Hanrats. Ton van den Beuken.
Sraar Engels (verjaardag).
Mededelingen
Openstelling Aldegundiskapel
De Aldegundiskapel in onze

Woensdag 1 september
H. Mis 09.00 uur
Kledinginzameling beringe
Op maandag 6 september a.s. is de
volgende inzameling van bruikbare
kleding, schoenen, dekens, knuffels
en gordijnen.

Parochie Egchel

Misintenties
NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 29 augustus
geen H. Mis
Zondag 5 september
geen H. Mis.
Zondag 12 september
11.00 uur 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
Zaterdag 28 augustus
H.Mis 19.00 uur

parochiekerk is dagelijks geopend
voor het opsteken van een kaarsje,
een gebed of een moment van
bezinning. De H. Aldegundis is
beschermheilige tegen ernstige
ziekten en voor troost en hoop.

Parochie Kessel

Gezinsbijdrage
NL39RABO0125305311
Iet Dings-Bovendeerdt
077 462 18 60
06 24 21 61 06
Kerkdiensten
Zaterdag 28 augustus
19.15 uur H. Mis
Fam Smits – Berden, Pastoor Louis
Verhaag vanwege zijn verjaardag.
Mededeling
Pastorale zorg
Voor de pastorale zorg kunt u terecht
bij pastoor-deken W. Varela
Tel. 077 398 14 16, of kapelaan H. te

Jongeren
Zonnebloem
Peel en Maas
na lange tijd
weer bij elkaar
De jongeren van de Zonnebloem Peel en
Maas hebben elkaar na lange tijd op
zaterdag 14 augustus weer kunnen
ontmoeten op het terras bij Kapelkeshof.
Door alle coronabeperkingen was het
ruim anderhalf jaar niet mogelijk ook
maar iets te organiseren voor de jongeren.
“Iedereen was blij elkaar weer eens echt te
kunnen ontmoeten en er was genoeg stof
om bij te praten. Kortom, zeer geslaagd”,
aldus de Zonnebloem.

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 29 augustus
H. Mis 10.00 uur – herenkoor t.i.v. Leo
Hendricks (jaardienst)
collecte ook voor de tekstboekjes
Vrijdag 3 september
De H. Communie wordt thuisgebracht
vanaf 09.00 uur

Parochie Koningslust

Misintenties
NL05 RABO 0120795132
A. van den Boer De Brentjes 81
077 465 36 81
Bij geen gehoor kunt u contact
opnemen met het parochiecentrum in
Panningen 077 307 13 88
Kerkdiensten
Zaterdag 28 augustus
Geen H. Mis
Zaterdag 4 september
H. Mis 17.30 uur t.i.v. lev. en overl.
fam. Smets

Boekhorst (zie parochie Baarlo)
Ziekenzalving: 06 55 40 80 23

Parochie Baarlo

Misintenties
NL31RABO0103903860
Pastorie Markt 3
077 477 12 75
kapelaan@parochiebaarlo.nl
www.parochiebaarlo.nl
Kerkdiensten
Zondag 29 augustus
09.30 uur H. Mis. Miva-zondag.
Voor de Schutterij v.w. Koning
schieten en voor de overleden
Schuttersbroeders. Jaardienst Jan
Mertens en voor de overleden
familieleden. Voor Herm Mertens
en uit dankbaarheid voor een
90e verjaardag.
Tot een bijzondere intentie.
Donderdag 2 september
09.00 uur 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
Zondag 29 augustus
H. Mis 11.00 uur t.i.v. Mia MestromSonnemans (jaardienst); Anna Sanders
(gest.jaardienst)
Maandag 30 augustus
18.30 uur Stille Aanbidding
19.00 uur Rozenkrans
Dinsdag 31 augustus
H. Mis 09.00 uur
Donderdag 2 september
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.

Parochie Kessel-Eik

Misintenties
NL41RABO0125300522
Opgave tijdelijk bij Tjeu Stemkens
06 30 10 30 13
Kerkdiensten
Zaterdag 4 september
18.00 uur H. Mis
Voor onze eigen parochie
Mededelingen
Misintenties
De misintenties kunnen tot nader
bericht worden doorgegeven aan
Tjeu Stemkens. Ook voor verdere informatie binnen de kerk. De bestelde H.
Missen die vanwege de Corona- lockdown niet zijn doorgegaan, kunnen
opnieuw worden aangemeld, op de
datum welke de familie dit wenst.
Fancy Fair
Helaas kan de Fancy Fair van 2021,
welke gehouden zou worden in
september a.s. niet doorgaan. Dit ivm

Kerkdiensten
Zaterdag 28 augustus
H. Mis 19.00 uur gemengd koor
t.i.v. Joke Goes; Mia Houtappels
(b.g.v. verjaardag); Né Wijnands en
Tru Wijnands-Nellen (jaardienst)
Extra collecte voor de misboekjes
Dinsdag t/m vrijdag
H. Mis 09.00 uur in de dagkapel
Vrijdagmorgen: ziekencommunie

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

de huidige COVID-19 maatregelen.
Pastorale zorg
Voor de pastorale zorg kunt u
terecht bij pastoor- deken Wilson
Varela (telefoon 077 398 14 16)
of kapelaan Hans te Boekhorst
(telefoon 077 477 12 75):
Ziekenzalving 06 55 40 80 23.

Administrator (pastoor-deken)
W. Varela
077 398 14 16
Maasbree/Baarlo/Kessel/
Kessel-Eik
Kapelaan te Boekhorst
077 477 12 75
kapelaan@parochiebaarlo.nl
Kerkbestuur
Secretaris Arno Houwen
077 462 17 50
houwenarno@gmail.com

Afbeeldingen kunnen afwijken, drukfouten en wijzigingen voorbehouden.

LENOVO 15’’ LAPTOP
IdeaPad 5 15ARE05
81YQ00LKMH

749,-

699,-

STARTER KIT

ASUS X409JA-EK025T

699,-

639,-

• Intel Core i5
• 8GB Werkgeheugen
• 512GB SSD

• AMD Ryzen 5
• 16GB Werkgeheugen
• 512GB SSD

DEVOLO MAGIC 2 WIFI
NEXT

ASUS 14’’ LAPTOP

199,-

159,-

• Powerline met Mesh WiFi
• Tot 2400 mbps via stroomnet
• 1x WiFi punt uit te breiden met losse
adapters

EPSON ECOTANK
PRINTER
ET-2714

VIEWSONIC 27’’ GAMING
MONITOR
VX2718-PC-MHD

232,-

209,-

• Full HD
• Curved
• Reactiesnelheid 1ms

199,-

169,-

• All-in-one
• Wi-Fi
• Nooit meer cartridges maar inkt bijvullen

LINKSYS ROUTER
MR7350

119,95

79,-

• Mesh Wi-Fi 6
• Dekking tot 150 m²
• Tot 1,8 Gbps draadloze snelheid

8 WINKELS IN LIMBURG ROERMOND WEERT PANNINGEN TEGELEN ECHT HEYTHUYSEN HORST SITTARD-GELEEN
@tummerselectro
@eptummers
Kijk voor de actuele openingstijden op onze site
T. 085 – 105 4444 | www.eptummers.nl

