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Slijtageslag
De Keizersbaan in Kessel stond zaterdag 6 en zondag 7 augustus in het teken van smeulend rubber, benzinedampen, opspattend zand én knappe stuurmanskunsten. Tijdens de nachtcross, georganiseerd door ACC The Blue Birds, genoten publiek en rijders van het spektakel op de zandbaan. Daar werden knappe inhaalmanoeuvres afgewisseld met spectaculaire
crashes. “De nachtcross was weer een slijtageslag voor mens en machine”, blikt de organisatie terug. Met ruim honderd deelnemende coureurs was de 23e nachtcross goed bezet.
Het podium werd een prooi voor drie rijders uit gemeente Peel en Maas. Yannick Smedts en Math Coenen uit Baarlo kwamen als eerste over de streep, gevolgd door dorpsgenoot
Wilco Hoezen. Het ereschavot werd gecompleteerd door Chiel van den Eertweg die een thuiswedstrijd reed in Kessel. / Beeld: Sgrs photography

Van praktijklokalen tot hippe woningen: voormalig vmbo-college
Panningen krijgt transformatie
Dertien lofts met een oppervlakte tussen de 110 en 150 vierkante meter, voor ‘jonge professionals’ die nu
vaak buiten de boot vallen op de woningmarkt: dat is het idee van vastgoedontwikkelaar Hebru. Zij gaat in
Panningen zorgen voor een transformatie van het oude vmbo-college van het Bouwens. Met behoud van
de karakteristieke eigenschappen van het gebouw, zo is de belofte.
“Alles hier heeft de uitstraling van
een Philipsfabriekje uit de jaren 50”,
begint Philip Bruls van Hebru zijn
verhaal. Zijn onderneming gaat de
verbouwing van de oude praktijklokalen op zich nemen. Eigenlijk stond het
schoolgebouw op de nominatie om
te worden gesloopt, maar dat bleek
na onderzoek niet nodig: de staat van
het gebouw is nog prima. De buitenmuren blijven dan ook intact. Er worden het komende jaar dertien lofts
gerealiseerd op de plek waar voor-

heen onder meer het vak houtbewerking werd gegeven. Elk met een
eigen tuintje én verdiepingsvloer.
Dat laatste is bijzonder, want een
loft bestaat doorgaans uit één grote
ruimte. “Omdat het plafond in het
hele gebouw 5 meter hoog is, gaan
we er in dit geval wel twee etages
van maken”, vertelt Philip. “Met heel
veel natuurlijke lichtinval en rekening
houdend met de industriële uitstraling die dit gebouw van nature heeft.
Daarbij proberen we kenmerkende

elementen zoveel mogelijk te behouden. Neem nu de schoolbel aan de
buitenmuur, het zou toch zonde zijn
om daar afscheid van te nemen?”

Betaalbaar
Er wordt bij de verhuur van de lofts
gemikt op jonge professionals.
“Die groep valt nu buiten de boot
bij sociale huurwoningen. Een deel
van deze lofts wordt na oplevering
verhuurd onder de sociale huurgrens. De grootste woningen krijgen

een huurprijs die daar net boven zal
zitten”, werpt Philip zijn blik vooruit. “De doelgroep bestaat uit hoger
opgeleide jongvolwassenen. In de
praktijk zijn dat zowel alleenstaanden als stelletjes. Die krijgen met de
huur van één van de lofts een unieke
woning op een unieke locatie.”
Als alles volgens plan verloopt, worden de lofts over een jaar bewoond.
“Het doel is om de woningen in
de zomer van 2023 op te leveren.”
Daarbij wordt wel een slag om de arm
gehouden door Philip. “We hebben
vandaag (donderdag 4 augustus, red.)
de omgevingsvergunning aangevraagd en hebben de eerste offerte
van een aannemer nu in beraad.”

Gasloos
Wethouder Rob Wanten van
gemeente Peel en Maas heeft
onder meer ruimtelijke ontwikkeling en wonen in zijn portefeuille
en is in die rol nauw betrokken
bij de plannen op het voormalig
schoolterrein. “We streven naar een
divers woonaanbod in gemeente
Peel en Maas. Voor ieder wat wils.
We zien dat de doelgroep waar
Hebru deze lofts voor gaat ontwikkelen nu vaak tussen wal en schip
valt. Met deze verbouwing springen
we daar op in.”
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Eerste Nederlandse veulen met bio-thermo chip
staat in Egchel
Op Stal Egchelheide van Ivonne Hanssen-Peeters werd vorige week het eerste Nederlandse veulen voorzien van een bio-thermo chip. Deze chip bevat niet enkel een uniek registratienummer ter identificatie
van het dier, maar ook een sensor waarmee de temperatuur van het dier op ieder moment kan worden
uitgelezen.

De chip werd bij het veulen met de
naam Scarlet Sage aangebracht in
de hals. Veulens krijgen standaard
binnen een half jaar na de geboorte
een chip aangebracht middels een
injectienaald. Dat ook de temperatuur kan worden uitgelezen via deze
chip van enkele millimeters groot, is
echter nieuw. De mogelijkheid om
te allen tijde de temperatuur uit te
kunnen lezen, was een nadrukkelijke
wens van Espen Michael Wielunski,
de Noorse eigenaar van het veulen.
“Deze nieuwe bio-thermo chip biedt
veel voordelen voor de paarden zelf,
de eigenaren, de ruiters, maar ook
voor wedstrijdorganisaties, keuringen
en veilingen”, vertelt Ivonne van Stal
Egchelheide.

Rhinovirus
Als professioneel ruiter neemt Espen
deel aan internationale wedstrijden.

Daar is het verplicht om de paarden
meermaals per dag te controleren
op lichaamstemperatuur. Deze regel
werd door de internationale paardensportbond FEI ingesteld, nadat een
jaar geleden het rhinopneumonievirus uitbrak op een evenement in
Valencia. Negen paarden stierven aan
de gevolgen van die uitbraak. Met tijdige en regelmatige tempratuurmetingen kan verspreiding van het virus
worden voorkomen.
De bio-thermo chip in de hals van
Scarlet Sage werd gezet door een
gecertificeerde dierenarts en geeft
een snelle en nauwkeurige weergave van de lichaamstemperatuur.
Daarbij is contact met het veulen niet
nodig. “Wedstrijden kunnen hierdoor beter en veiliger georganiseerd
worden. Over een paar jaar zal deze
chip wellicht de standaard worden”,
laat Ivonne weten.

Uitkijktoren Belfort
Vossenberg tijdelijk
gesloten wegens
aanhoudende vernielingen

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

Oplage 20.050 exemplaren
www.hallopeelenmaas.nl
Redactie
077 208 32 00
redactie@hallopeelenmaas.nl

Commercieel adviseurs
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.

Internationaal onderzoek naar
dode man in uitgebrande auto
in Baarlo

De uitkijktoren Belfort Vossenberg in Meijel werd verleden week
dusdanig vernield dat het gevaarlijke situaties opleverde voor
bezoekers. In reactie daarop werd besloten de uitkijktoren tijdelijk
te sluiten. Het is de zesde keer in twee jaar tijd dat er aanzienlijke
schade is toegebracht aan de toren. Inmiddels is de toren weer
toegankelijk voor publiek.

In mei werd het dode lichaam van een Poolse man gevonden in een
uitgebrande auto in Baarlo. In de hoop tot antwoorden te komen, roept
de poltie nu internationale hulp in.
Er zijn nog veel vragen onbeantwoord omtrent de dood van de
man, die werd aangetroffen in een
uitgebrande auto in de buurt van
de Napoleonsbaan Noord, dicht bij
vakantiepark De Berckt. Zo is nog
altijd niet duidelijk of het een gast
van de camping betrof, of een buitenlandse werknemer die er zelf gehuisvest was. Wel is duidelijk dat de man

verbleef op de nabijgelegen camping
van de Oostappen Groep. De auto
waarin de man werd aangetroffen,
had een Noors kenteken. De politie
tast nog in het duister over de toedracht van de autobrand. Om antwoorden te vinden op deze vragen,
is de hoop van het onderzoeksteam
onder andere gevestigd op hulp uit
het buitenland.

Verschil tussen leven en dood

Politie: zorg dat huisnummer
goed zichtbaar is
Het politiekorps van Peel en Maas hamert op het belang van goed leesbare huisnummers. Als hulpdiensten moeite hebben met het vinden van
de juiste locatie, kan dat hét verschil maken tussen leven en dood.
Het bericht dat het korps deelt via de
social media kanalen, komt naar aanleiding van twee praktijksituaties waarin
ze deze maand betrokken waren.
“Recentelijk werden wij in een periode
van ruim een week tot twee maal toe
naar een spoedmelding gestuurd in
dezelfde straat. Doordat enkele gebouwen in deze straat niet voorzien zijn
van duidelijk zichtbare huisnummers,

ontstond er tot twee maal toe onnodige
vertraging voor de hulpdiensten. In één
van de gevallen ging het zelfs om een
direct levensbedreigende situatie”, laat
de politie weten.
Op de betreffende adressen heeft de
politie met spuitkrijt de huisnummers
op het wegdek gespoten, in afwachting van verbetering van de situatie
door de pandeigenaar.

Afgelopen donderdag 4 augustus
werden de meest recente vernielingen ontdekt bij de 22 meter
hoge uitkijktoren. Hoewel de toren
al vijf keer eerder werd toegetakeld, was de schade nog nooit zo
groot. Verantwoordelijken konden
niet anders dan de toren per direct
onbegaanbaar verklaren in verband
met levensgevaarlijke situaties.
Middels bouwhekken werd de toren
afgesloten voor publiek. Op zondag
7 augustus voerde de brandweer
reparaties uit, waarna de toren
weer kon worden geopend.

Wees alert
“Het is ontzettend triest dat vandalen het keer op keer op de uitkijktoren gemunt hebben”, laat Jo
Manders van Dorpsoverleg Meijel
weten. “Natuurlijk hopen we dat de
daders snel gepakt worden”, voegt

hij daaraan toe. Over de gehele
breedte van het bovenste platform
van de uitkijktoren werden planken losgebroken en naar beneden
gegooid. Door de ontstane openingen kon iemand eenvoudig naar
beneden vallen. Staatsbosbeheer
heeft, net als bij de vorige vijf vernielingen, aangifte gedaan bij de
politie. De materiële schade van het
vandalisme loopt in de honderden
euro’s. Zowel Staatsbosbeheer als
Dorpsoverleg Meijel roepen bezoekers van de Groote Peel op om extra
alert te zijn bij verdachte situaties en
de politie in te schakelen wanneer
dat nodig mocht zijn. Dorpsoverleg
Meijel vraagt overige meldingen per
e-mail kenbaar te maken:
natuur-recreatie@
dorpsoverlegmeijel.nl.
Beeld: Staatsbosbeheer

1108 \ nieuws

03

Vervolg voorpagina

Van praktijklokalen tot hippe woningen: voormalig
vmbo-college Panningen krijgt transformatie
standaarden voldoen. De daken
komen bovendien vol te liggen met
zonnepanelen.”

Grootschalige herontwikkeling
Bij de herontwikkeling van de voormalige school en het bijbehorende terrein,
werd de buurt nauw betrokken. Zij kon
haar wensen en ideeën al in een vroeg
stadium kenbaar maken. Deze zijn
meegenomen in de plannen zoals
die bij de aanbesteding van het project werden gepresenteerd. De transformatie van de praktijklokalen tot
hippe lofts is één van de onderdelen
van de grootschalige herontwikkeling

van het gebied. Zo worden er op dit
moment al patio- en rijtjeswoningen
gebouwd door HVG Real Estate en is
WonenLimburg daarnaast van plan om
22 huurappartementen te realiseren.
Dat er ook vraag is naar het woningtype dat Hebru gaat bouwen, blijkt wel
uit de aanmeldingen die al binnenkomen, zo vertelt Philip. “We merken dat
er een flinke behoefte is onder de doelgroep waar wij op mikken. We hanteren geen deadline voor inschrijvingen.
Geïnteresseerden mogen zich te allen
tijde melden.”
Tekst en beeld: Jelle van Hees

Wij zijn gespecialiseerd in asbestverwijdering en daarvoor
zoeken we goede asbestsaneerders. Er staat op dit moment een
vacature open voor DAV-er (Deskundig Asbest Verwijderaar) en
een vacature voor DTA-er (Deskundig Toezichthouder Asbest).

Asbestverwijderaar
Ook hij prijst het feit dat het
karakteristieke gebouw zijn
kenmerkende eigenschappen blijft
behouden. Dat was dan ook een
nadrukkelijke wens van de gemeente.
“Je kunt een gebouw als dit slopen
en er nieuwbouw op plaatsen, maar

daarmee verliest het zijn karakter.
De grote boom op het buitenterrein
bij de hoofdingang van de voormalig
school, bijvoorbeeld. Die staat
daar al decennia en dat blijft ook
zo.” Hoewel de sfeer van vroeger
wordt gewaarborgd, gaan de lofts

- door de vastgoedontwikkelaar
Blok- en Laanlofts gedoopt - wel
voldoen aan de wensen die bij de
huidige tijd horen, vertelt Philip.
“Er wordt ‘gasloos’ gebouwd en
er wordt gezorgd dat de lofts qua
isolatiewaarden aan de moderne

Als asbestverwijderaar DAV heb je de volgende taken:
• Voorbereidingen voor het saneren van asbest zowel binnen
als buiten (inrichten van het werkgebied, opbouwen van
het containment).
• Asbest verwijderen volgens de best bestaande technieken.
• Samen met je collega’s zorgen voor een juiste afronding
van ieder project.
• Je bent verantwoordelijk voor gereedschap en materialen.
Als asbestverwijderaar DTA heb je aanvullende taken zoals:
• Het aansturen van je eigen team met asbestsaneerders en
je werkt zelf mee.
• Verantwoordelijk voor je eigen asbestsaneringsprojecten
en zorgt dat deze elke dag weer tot een succesvol einde
worden gebracht.
• Je bent het aanspreekpunt op locatie en voor de
controlerende instanties.
Wat wij bieden:
• Je krijgt bij ons vrijheid, verantwoordelijkheid en vertrouwen
• Wij werken met het nieuwste gereedschap en de best
beschikbare technieken
• Je werkt bij ons aan verschillende projecten waardoor je
afwisseling hebt (niet alleen daken). Je voert bijvoorbeeld
ook weleens sloopwerkzaamheden uit.
• We bieden een volledige opleiding tot DAV (Deskundig
Asbestverwijderaar) en / of DTA (Deskundig Toezichthouder
Asbestsloop)
• We bieden een fulltime of parttime dienstverband met
uitzicht op een vaste aanstelling
Geen opleiding? Geen probleem. Wij kijken vooral naar
motivatie en inzet! Wij helpen je met het behalen van de
benodigde diploma’s.
Ook indien je graag als ZZP-er aan de slag wilt nodigen wij
je uit om te reageren.

Kunst op Straat
Na twee jaar afwezigheid transformeerde het centrum van Panningen afgelopen zaterdag 6 augustus
weer naar een museum in de open lucht. Tijdens Kunst op Straat werden bezoekers verrast met de mooiste
creaties van uiteenlopende kunstvormen: van street art tot fotografie en van schilderen tot beeldhouwen.
Ook de jongste bezoekers werden geïnspireerd om hun beste beentje voor te zetten op creatief vlak.

Bekijk meer informatie op www.asbestverwijdering.com
Beginnen als asbestverwijderaar? Stuur een email naar
info@asbestverwijdering.com of bel 085-303-8629.

WWW.ASBESTVERWIJDERING.COM
Zwaanen Heike 10B | 5973 PV Lottum
+31 (0)85 303 86 29 | info@asbestverwijdering.com
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Peet Steeghs Uitvaartzorg

06 38 43 79 56

www.peetsteeghsuitvaartzorg.nl

Rustig struimt de Maas
Wie hae auch altied waas
Op de fiets, met zien piëp
De tiëd waas riëp
Langzaam gegoan
Sjoen waas zien bestoan

AU REVOIR
Zeg bedankt tegen het leven,
voor de liefde en het licht,
geef een glimlach en sluit je ogen,
met een glimlach op je gezicht!

Wim Cornelissen

Mien Coopmans–Kesselmans

Kemies mit de piëp

* Arnhem, 27 juni 1935
samen met u zorgen
voor een waardig afscheid

t. 077-3078642
Panningen
www.janssenuitvaart.nl

Luciënne Cornelissen-Puts

Sef Coopmans

Pap, schoonvader en opa van

Mam, schoonmoeder en oma van

Lydia en Henk
Rik en Jaimy
Tom en Caroline
Susanne en Jeroen, Liz, Tess

www.vooraltijdbijzonder.nl

Wim verblijft in de troostkamer van het Huis van troost
en afscheid, Patersstraat 52 te Panningen. Voor een laatste
groet aan Wim bent u welkom op vrijdag 12 augustus van
18:30 tot 19:30 uur of zaterdag 13 augustus van 15:00 tot
16:00 uur.
We nodigen jullie uit voor de uitvaartmis op maandag 15
augustus om 11:00 uur in de kerk van Onze Lieve Vrouw
Geboorte gelegen aan Kerkplein 1 te Kessel.

Wim en Gertie
Evelien en Tom
Richard en Nathalie
Miriam en Conny
Correspondentieadres:
Dr. Poelsplein 6, 5981 TW Panningen
We hebben op woensdag 10 augustus in besloten kring
afscheid genomen van Mien.

Dankbaar voor de vele jaren waarin wij van haar goedheid en
levensblijheid mochten genieten, delen wij u mede dat toch nog
vrij onverwachts van ons is heengegaan oos mam, schoonmoeder,
oma en oma Annie

An Gommans-Hunnekens

Aansluitend begeleiden wij, het gezin, Wim naar het
crematorium.

echtgenote van

Ben Gommans † 2004

Claudia van Haeﬀ |06-15156046

bob noten
uitvaartbegeleiding

24-uur
bereikbaar

Zij overleed, na een zeer liefdevolle verzorging in zorgcentrum
Sint Elisabeth in Haelen, in de gezegende leeftijd van 95 jaar.

Eeuwigh duurt voor oogenblick

Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

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

077-3661314 | www.bobnoten.nl

* Koningslust, 30 november 1934

† Arcen, 3 augustus 2022

Lid in de orde van Oranje Nassau
echtgenote van

Haelen, 3 augustus 2022
Correspondentieadres: Mat Gommans,
Meester Caelersstraat 22, 5984 PJ Koningslust
We hebben op maandag 8 augustus afscheid genomen.

Wiel Jacobs †
Je bent niet meer daar waar je was
maar overal waar wij zijn

partner van

trotse mam en oma van
Marianne en Frank

Persoonlijk afscheid’’

t. 077 308 28 33
fienbosuitvaartzorg.nl

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.
T.k gevraagd land en tuinbouw
machines ploegen frees spitmachine
schudder hark maaier bloter mesttank
kipper tractor enz 06 19 07 69 59
Voor aardbeienplanten - groente
planten o.a. winterpreiplanten fruitbomen en klein fruit naar Thijs
Huys Langstraat 64, 5963 NW HorstHegelsom tel.: 077 398 35 52

Els en Sjas
Tom en Karin, Ruben
Guus en Mandy
Sjoerd en Miranda,
Peter en Lisette
Roel
Robin en Iris,
Christel
De afscheidsdienst heeft plaatsgevonden in Arcen,
waarna wij haar ten ruste hebben gelegd bij pap op
Heiderust in Panningen.
Wij willen iedereen hartelijk bedanken die in deze moeilijke
periode met ons mee heeft geleefd. Dit was een grote
steun voor ons.
Correspondentieadres: Kroppestraat 18, 6071 HD Swalmen

Dankbetuiging

Paul Peters

‘‘Samen zorgen voor een

† Venlo, 3 augustus 2022

62 jaar in liefde verbonden met

Correspondentieadres:
Keverbergstraat 9, 5995 XW Kessel

Meijel | 077 466 41 41
www.uitvaartvandenboom.nl

* Kessel, 9 april 1935

61 jaar in liefde verbonden met

Wilma en Ruud
Raph

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

Baarlo
Kessel
Maasbree

† Venlo, 7 augustus 2022

Mien

An Janssen-Cuijpers
Wij willen iedereen bedanken voor de mooie woorden die
we mochten ontvangen bij het verlies van onze mam en oma.
Kaarten, telefoontjes en berichtjes in welke vorm dan ook.
Ook dank voor de steun tijdens haar ziekte. De bezoekjes, de
bloemen, de vele kaarten en appjes. Het biedt troost en geeft
ons kracht om te leren leven met het grote gemis.
John en Irma, Krissy en Janus, Steef
Robert en Marjon , Eef en Gijs, Jaan
Panningen, augustus 2022

Computerproblemen?
Karel Heines Baarlo. Verdere info & tips:
karelheines.nl. 06 50 96 29 15.
Optidee: voor persoonlijk advies, party
en/of bestelling: 06 48 55 07 30 en
www.optidee.nl/peggy-wismans

Gezocht een stalhulp voor mij
Paardenstal in Grashoek. Wij zoeken
iemand die ons helpt met: Voeren,
Stallen uitmesten, Paarden naar de wei
en stampmolen brengen, eventueel
longeren.

Te koop diverse soorten groenten en
fruit; o.a. Tomaten en bonen
Thijs Huys langstraat 64 HorstHegelsom Tel 077 398 35 52

Appel en pruimen
nieuwe oogst
Fruitbedrijf J v Horen kanaalstraat 56
Beringe applevanhoren@home.nl
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Soms is ‘t beater iets moeis te verleeze.
Beater verleeze dan dat ge ‘t noeit het gehad
(Rowwen Hèze)
Op een mooie zomerdag is ons zonnetje zomaar opgehouden met
schijnen.
Onze kanjer

Lynn Otte

heeft de strijd met haar ziekte geheel onverwacht op moeten geven.
Zij is bijna 29 jaar bij ons geweest.
Panningen Petra en Tom Otte – Smets
Bart*, Mike*
Meerlo
Huisgenoten en medewerkers
“De Pilmus”
Zorgcentrum “de Pilmus” Meerlo, 2 augustus 2022
Correspondentieadres:
Van Sonsbeeckstraat 11, 5981 CR Panningen.

Duofiets Kessel en KesselEik gestationeerd bij
gemeenschapshuis De Paort
Kessel heeft dankzij een geslaagde crowdfunding inmiddels een
elektrische duofiets aangeschaft. In tegenstelling tot eerdere
berichtgeving wordt deze niet gestald bij zorginstelling Hof van
Kessel, maar bij gemeenschapshuis De Paort.
Initiatiefnemers Frans en Ger Kappel
willen alle donateurs die bijdroegen
aan de actie ‘Samen op de fiets’ hartelijk danken. “Dankzij jullie zullen
binnenkort alle Kesselse en KesselEikse mensen met een beperking,
samen met een maatje, kunnen
genieten van de mooie omgeving.”
Om praktische redenen wordt de
fiets niet, zoals eerder werd gesteld,

gestationeerd bij Woonzorgcomplex
Hof van Kessel. In plaats daarvan
staat de fiets bij gemeenschapshuis
De Paort. De fiets wordt op afspraak
uitgeleend. Er kan uiterlijk een dag
van tevoren worden gereserveerd
tussen 16.00 en 17.00 uur door contact op te nemen met Ger Kappel
(06 37 53 10 77).

Op dinsdag 9 augustus hebben we afscheid genomen.
Lynn is heel blij geweest met alle lieve mensen die haar de laatste jaren behandeld en verzorgd hebben. Zij waren zo betrokken
bij haar welzijn dat Lynn ondanks haar toenemende beperkingen
naar eigen zeggen toch een heel fijn leven had.
Daarom aan jullie allen: hartelijk dank.
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200.000 euro gevonden na
aanhouding in Helden
Twee mannen uit Venlo zijn vrijdag opgepakt in Helden in verband
met witwassen. De 29-jarige en 22-jarige man werden aangehouden op de Baarloseweg, waar hun auto werd gecontroleerd.
In de auto van het duo vond de
politie 6.000 euro contant geld.
De politie startte een onderzoek
nadat de mannen geen verklaring
konden geven voor deze hoeveelheid cash. Naar aanleiding van dit
onderzoek volgde een huiszoeking
op drie adressen. Naast huizen
in Venlo en Blerick werd ook een
woning in Panningen doorzocht.
In een woning in de Blerickse wijk
Vastenavondkamp werd 20 kilo

hennep gevonden. Daarnaast vond
de politie daar ook 200.000 euro
aan briefgeld en een onbekende
hoeveelheid amfetamine. In het
huis in Panningen stuitte de politie op een stroomstootwapen.
Beide mannen is illegaal drugsbezit ten laste gelegd. Het onderzoek
naar het bezit van de verboden
middelen en de grote sommen
geld loopt nog.

Weer in Peel en Maas

Mediterrane zomer
We krijgen te maken met een stukje van de mediterrane zomer. Daarbij hebben we te maken met een grote gordel van hogedrukblokkades die
zich helemaal uitstrekken vanaf de Azoren tot in Rusland. De kernen van deze hogedrukgebieden liggen meestal net ten noorden van onze
omgeving en dat betekent dat bij ons de stroming uit het oosten komt. Uit deze hoek wordt er kurkdroge lucht aangevoerd, die gaat zorgen
voor een maximaal aantal uren aan zon. Neerslag maakt daarbij geen enkele kans. Door de droge lucht hoeft er ook geen energie verspild te
worden aan verdamping, maar puur aan opwarming van de bodem. Dit is de ideale setting voor een hittegolf en die gaat er dan ook zeker in
Limburg komen. Wellicht zelfs landelijk. In het weekend kan het flink warm worden met maxima die in de buurt van de 35 graden kunnen
komen. Daarmee lijkt deze hittegolf op die van twee jaar geleden in augustus. Begin volgende week tekent zich een onweersituatie af in de
weerkaarten, met opdringerige uitlopers van lagedrukgebieden die kunnen uitgroeien tot een zelfstandig lagedrukgebied boven de Britse
Eilanden. Hierdoor zal de neerslagkans toenemen en het stromingspatroon gaan veranderen, maar het is nog maar de vraag of de hittegolf
dan eindigt. / Beeld: Natuurpark Vlakbroek, Koningslust.

Alles gaat goed

Column

Zorgverleners
WMO, WLZ, CIZ, PGB,
Zorgaanbieders, - verleners.
Teveel om te benoemen. Je ziet
door de bomen het bos niet
meer. En het wordt er allemaal
niet duidelijker op.
In mijn voorlaatste column was ik
ook niet echt duidelijk. Dat bleek
ook uit de vragen die ik hierover
kreeg. Ik had mijn boodschap te
netjes verpakt, wat heeft afgeleid
van de uiteindelijke boodschap.
De WMO voor mensen met dementie wordt steeds verder uitgekleed. Er is maximaal 5.824 euro
beschikbaar op jaarbasis, om de
broodnodige zorg te leveren aan
mensen met dementie. Dat is
onder de huidige omstandigheden
en werkwijze te weinig. Dat gaat
ergens ten koste van. Kon men in
het recente verleden nog gemiddeld twee tot drie keer per week
naar een dagvoorziening, nu mag u
blij zijn als dat één dag is! Hoe gaat
dat gat gevuld worden? Vooralsnog
gaat onze gemeente daar geen
beleid voor maken en stevent dit af
op het volgende debacle. Door achter de feiten aan te blijven lopen,
zullen wij te allen tijde te laat
reageren als het noodzakelijk is.
Dit komt ook naar voren in de vele
gesprekken die ik in de afgelopen
periode heb mogen voeren met
mensen die binnen onze gemeente
actief zijn op het brede gebied
van dementie. Iedereen die actief
is binnen de dementiezorg levert
op zijn manier en eigen wijze
(Waar legt u de klemtoon bij eigenwijze?) een bijdrage, waardoor het
publiek, u dus, de weg kwijtraakt
en het geheel als los zand ervaart.
Hoe gaan we ervoor zorgen dat wij
niet meer achter de feiten aanlopen en de weg kwijtraken in het
woud van zorgaanbieders? Met
mijn column zou ik een brug slaan
tussen Wereld Alzheimer Dag 2021
en 2022. Het ziet er naar uit dat dit
ook gaat lukken. Maar dan? Blijven
wij onze kop in het zand steken?
Of gaan we het nu – gezamenlijk
– aanpakken? Laten we het liggen
bij de (rijks)overheid? Of steken
we met zijn allen onze schouders
eronder?

Wilt u reageren?
Bel mij op 06 22 04 87 39 of
stuur een mail naar
frankjeene@gmail.com
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Gemeente kan niet anders dan protestvlaggen op
termijn verwijderen
De omgekeerde Nederlandse vlag is verworden tot hét symbool van het boerenprotest. De vlag, vaak vergezeld van een boerenzakdoek, wappert
bij menig huis in deze gemeente. Dat is echter niet de enige plek: ook op de openbare weg is de uiting van ontevredenheid over het aangekondigde stikstofbeleid steeds vaker terug te zien in het straatbeeld. Hoewel het om een onschuldige vorm van protest gaat, is het de vraag of de
gemeente op termijn andere opties heeft dan het verwijderen van de vlaggen uit de openbare ruimte.
De vlag met blauw aan de bovenkant staat sinds
enkele jaren symbool voor anti-overheidssentiment. Sinds het boerenprotest oplaaide, kleurt
Nederland op steeds meer plekken blauw-witrood. Zowel boeren als sympathisanten laten
daarmee hun onvrede op ogenschijnlijk onschuldige wijze blijken. Ondanks de afspraak dat
vlaggen officieel niet omgekeerd mogen hangen
op openbare plekken, lijken gemeenten voorlopig weinig haast te hebben met het verwijde-

ren van de omgekeerde driekleur. Op plekken waar
de gemeenten wél actie ondernam en de vlaggen
liet verwijderen, hingen er binnen afzienbare tijd
nieuwe exemplaren. In enkele van deze gevallen
werden gemeenten, provincies en de uitvoerende
partij bedreigd, waarmee het onschuldige karakter
van het protest omsloeg.
De vraag is hoe lang gemeenten de omgekeerde
vlag in het straatbeeld nog kunnen gedogen.
Het ligt in de lijn der verwachting dat ze de verant-

woordelijken de kans geven om de vlaggen zelf
weg te halen, alvorens de gemeente ze laat verwijderen. Dat vormt ongetwijfeld het startsein van
een kat-en-muisspel. Heeft de gemeente op termijn
echter een andere optie dan het verwijderen van de
vlaggen?

Gemeente kan niet anders dan protestvlaggen op
termijn verwijderen. Wat vindt u?

Bespreking poll week 31

Crisisopvang is enige oplossing
Al maanden slapen asielzoekers buiten bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Er is simpelweg te weinig plek om iedereen op te vangen. Het noopte de
overheid er toe om alle veiligheidsregio’s te verplichten elk 225 extra plekken te zoeken die tot oktober beschikbaar zijn voor noodopvang. Is het
probleem daarmee opgelost? Zijn de crisiscentra, die nu als paddenstoelen uit de grond schieten, de enige logische oplossing op dit moment?
John Smeets is stellig in zijn overtuiging dat er
ook een andere oplossing is. “De grenzen moeten dicht. Los eerst hier de problemen op in
plaats van nieuwe problemen binnenhalen”, stelt
hij. Ook Twan Sleutel wijst naar de overheid.
“Dat mensen al maanden buiten slapen, heeft te
maken met beleid. De wereld is niet van iedereen en hier kunnen ook geen rechten aan ontleend worden.” Marinka Lemmen-Vissers is op

haar beurt gematigder in haar reactie. “De wereld
is van iedereen. De uitdaging én verantwoordelijkheid dus ook. Als Nederland moeten we niet altijd
voorop willen lopen, maar eerst eens kritisch kijken
wat de huidige inwoners nodig hebben.”
Marye Steeghs vindt dat andere problemen voorrang verdienen. “Eerst maar eens zorgen dat de
Nederlandse bevolking allemaal onderdak heeft.
Daarna komt de rest. Daarbij is Nederland vol en is

Europa groot genoeg. Laat een ander land ze maar
opvangen”, reageert ze. Conny Knapen geeft ook
aan dat er een grens is aan het willen helpen van
anderen. “Je kunt niet iedereen helpen. Daarbij vind
ik dat de processen veel te lang duren en het gaat
in Nederland ook veel te makkelijk om binnen te
komen. Dat zou je eens in Australië moeten proberen”, schrijft ze.

Ingezonden brief

Maasbree, een woondorp voor iedereen
‘Als Dorpsoverleg willen we het gesprek aanjagen. We willen aan de slag met ideeën omtrent onder andere woningbouw en de openbare
ruimten.’ Dit citaat komt uit een deel van de aankondiging van het Dorpsoverleg van 20 juli. Maar, zo geven ze aan, ze zijn ook afhankelijk
van de gemeente. Daarom zullen de uitkomsten en visie meteen na de zomervakantie aangeboden worden aan wethouder Nijssen.
De woorden ‘aanjagen’ en ‘afhankelijk’ zijn belangrijk, want waarom
zo`n haast? Ik was erbij op 20 juli.
Samen met zeventig anderen, uit
belangstelling naar de Hartlijn en de
plannen. Enkelen verlieten meteen
de zaal toen men het systeem ontdekte van groepjes, plakkertjes en
geen keuzevrijheid. Ik ben bezorgd
over de plannen op de hoek van de
Dorpsstraat met de Baarlosestraat.
Ik ontdek dat deze niet op de Hartlijn
staat, maar waar dan wel? Waar
staat die informatie? Daar kwam

ik voor. Nieuwe plannen voor een
appartementencomplex, waarmee
men opnieuw een dorpsaanzicht
gaat verpesten? Hoogbouw en nauwelijks groen?
Na afloop van het Dorpsoverleg
lees ik de lovende woorden op
Facebook en begin ik ernstig te
twijfelen: ‘was ik wel daar op die
bewuste avond?’ Waarom deze
beeldvorming? Wie heeft geëvalueerd? Dit Dorpsoverleg hoort in een
gemeenschapshuis, met goede middelen en mensen. Als inwoner wil ik

dat het stuk grond op de hoek van
de Baarlosestraat met de Dorpsstraat
bij de Hartlijn hoort én wordt
besproken in het Dorpsoverleg.
Herbestemming met woningbouw
mag niet ten koste gaan van de kwaliteit van de directe omgeving en het
dorpsaanzicht. Maar helaas, dat was
geen onderwerp op 20 juli. Ook niet
in het informatieboekje. Waarom
niet? Is het bewust weggelaten?
Waar vind ik de juiste informatie?
Achter de schermen werkt men aan
dat bouwplan. Gaan zelfsturing en

Dorpsoverleg wel samen? Men benadert in voorgesprekken omwonenden intimiderend om bepaalde
zaken gedaan te krijgen op dat stuk
grond. Het hoort in de Hartlijn. Is
die garagegrond gezond verklaard?
De Omgevingswet gaat in op 1 januari 2023. Aanjagen is nu belangrijk.
Op tijd zijn ook. Ik verwacht voor die
indiening een uitleg over dit actuele
onderwerp van het Dorpsoverleg.
Wil van Elk
Breestraat 18, Maasbree

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

Kempen creëert

creatieve ideëen
#kempencreëert

Wat dunkt dich?

Column

Een vos als
huisdier
“Hoe begon de KinjerKraom?”
Hiervoor moeten we terug naar
1985. De Hilversumse en
Hollandse mentaliteit was
wennen voor een Limburgse
programmamaker.
Landelijke omroepen brachten
me bij TV8-Brabant en TV8Limburg. Naast Telekids bleek
bij provinciale omroepen ook
behoefte aan kinder-TV.
Als programmamaker vond ik
het belangrijk om kinderen uit
te dagen en te enthousiasmeren voor kunst, cultuur, erfgoed,
sport en techniek. KinjerKraom
groeide in achtien jaar naar een
populair dialect TV-podium vóór
en dóór de toekomst van Limburg.
Ondertussen kwam de opdracht
om naast KinjerKraom ook Kresjtv.
nl te ontwikkelen. Tieners konden via Kresjtv.nl ook zelf filmpjes
produceren. Inmiddels had gnoom
Jippe asiel in Limburg gekregen.
In Jippe’s storyboek is sprake van
de Litsberg, een schitterende plek
aan de Leubeek waar generaties waterpret beleefden. In het
Leudal stromen de Leubeek, de
Zeilsterbeek en Haelense beek
samen in de Neerbeek. Om in
die natuur - plus de romantiek
van den Eulder - op te groeien
met een vos en Vlaamse gaaien
als huisdieren, werd tekenend.
Wonen en spelen in de natuur
tussen Leudal, Sint Elisabeth, de
Spik en landgoed de Bedelaar
gaf een enorm gevoel van vrijheid en avontuur. Pas jaren later
kwam het besef dat deze inspiratiebron mijn creatieve levenslijn vormde. Wandelend door de
bossen langs de Elisabethsmolen
en Sint Ursulamolen, belandde je
in het dagelijkse leven van mijn
familie. In die tijd waren mijn
ouders 35 jaar lang beheerders van
‘De Spar’. Een broer en zijn vrouw
namen daarna het beheer van dat
buitencentrum twintig jaar lang
over. Mijn vader wist alles van
dit natuurgebied en toonde me
glimwormpjes, ijsvogels, reeën en
bracht soms verlaten jonge dieren mee naar huis. Een bospassant
was de bevriende buurman bisschop Gijsen. Toen ik in 1973 den
Eulder in mijn lelijk eendje verliet,
versperde een boos brommende
zwart-witte das het bospad. Jippe’s
slotquote: “Thoes vinj se neet in
ut verleje of toekomst, mer hiej en
noë. in ös dageliks laeve”.
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Hoge zomerse temperaturen

Afvalinzameling start eerder
De komende week wordt er warm weer voorspelt. Daarom starten we zo vroeg
mogelijk met het inzamelen van het afval. De inzameldienst komt mogelijk op een
ander tijdstip, dan dat u gewend bent, bij u langs.
• Zet uw container/afvalzakken zeker vóór 7.00 uur buiten
(of de avond ervoor).
• Is uw container niet vol? Zet de container dan niet aan de weg,
en sla een inzamelbeurt over.

Eenmalige energietoeslag
2022
Heb jij een laag inkomen? Of ken je mensen met een laag inkomen? Om de hoge
energiekosten te betalen, kun je een eenmalige energietoeslag van €800 aanvragen.
De energietoeslag is voor inwoners in Peel en Maas met een inkomen tot 120% van het
sociaal wettelijk minimum. Hoeveel dat is hangt af van jouw situatie.
Lees meer op www.peelenmaas.nl/energietoeslag

Kermis Grashoek 13 t/m 16 augustus
Zaterdag 13 augustus 17.00 uur
Opening kermis bij Café Zaal Leanzo.

Maandag 15 augustus van 17.00 tot 18.00 uur
Verrassing op het kermisterrein.

Kermis zondag t/m dinsdag geopend van 14.00 tot 24.00 uur.

Veel plezier samen!

Aanvragen gaat digitaal met je DigiD. Krijg je graag hulp bij het indienen van jouw
aanvraag, bijvoorbeeld als het online niet lukt? Bel naar 077 306 6666, of ga naar
Wegwijzer Vorkmeer of een dorpsinfoloket bij jou in de buurt.

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.

Schoonmaken aanplakborden
De aanplakborden worden gereinigd in de week van 16 tot en met 22 augustus.
Alle posters worden verwijderd. Voor meer informatie ga naar www.peelenmaas.nl
zoekwoord: aanplakborden.

Van een grijze naar groene tuin!
Dit is waarom: een groene tuin vermindert hittestress. Het vangt regenwater op waardoor
de riolering wordt ontlast en het grondwater in uw tuin wordt aangevuld. Een tuin met
verschillende bloeiende planten en bloemen is bovendien goed voor de biodiversiteit.
Waar wacht u nog op? Ga aan de slag en vraag een adviesgesprek aan via
www.peelenmaas.nl zoek op 'Afkoppelen hemelwater'.

WhatsApp

Gemakkelijk
Gemakkelijk en
en snel
sneleen
eenberichtje
berichtjesturen
sturenvia
via
WhatsApp nummer
nummer 06
06--1804
18047445
7445
Wij
Wij beantwoorden
beantwoorden WhatsApp
WhatsAppberichten
berichten
maandag
t/m
vrijdag
van
08.30
maandag t/m vrijdag van 08.30tot
tot17.00
17.00uur
uur

Plaats/locatie

Straat/omschrijving

Baarlo
Baarlo
Baarlo
Egchel
Helden
Helden
Helden
Helden
Kessel
Kessel
Kessel
Koningslust
Maasbree
Maasbree
Meijel
Meijel
Meijel
Meijel
Panningen
Panningen
Panningen
Panningen
Panningen
Peel en Maas
Peel en Maas
Peel en Maas

(nabij) Bong 86, perceel M 214
Kieënweg
Koeberg 2
Gielenhofweg 13
Baarloseweg 34 A
Jacob van Marisring 1
Molenheg, sectie G, nr 4589
St. Lambertusstraat 2
Hout 1A
Keizersbaan 14
Ondersteweg
Meester Caelersstraat 2
Dorpstraat 71
Dubbroek 13
Heihorst perceel F 2312
Peelweg 15
Peelweg 27
Vieruitersten 24
Koninginnelaan 22
Margrietstraat 3
Raadhuisstraat 110
Ringovenstraat, sectie H, nr 3333
Zelen 23
Digitaal aanvragen rijbewijs
Kennisgeving staatssteun
Vaststellen parkeerplaatsen opladen elektrische auto’s

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

Livvy Maessen Beringe
Hoi

Column

Opa en oma
Opa’s oren,
opa’s horen.

Naam:
Leeftijd:
School:

Livvy Maessen
12 jaar
Buurtcollege Agora
Peel & Maas
Woonplaats: Beringe

Wat voor reis zou je ooit willen
maken?
Ik zou graag nog eens een reis
naar Disneyland Parijs maken,
met twee hele goede vrienden.
Ik ben er al ooit geweest met het
gezin toen ik best klein was, maar
dat herinner ik me niet meer zo
goed. Het zou een mooie ervaring
zijn om dit nog een keer te doen.
Ook omdat ik er nu meer van
meekrijg.

Wat zou je graag nog willen
leren in je leven?
Als ik een echte baan ga zoeken,
dan wil ik graag als stemactrice
aan de slag. Ik doe al ongeveer
twee jaar acteren met mijn stem
en merk ook dat ik er steeds beter
in word. Ik wil later graag stemmen in series of spellen inspreken.

Wat deed je als kind het liefst?
Ik vond als kind meerdere dingen
leuk. Zingen bijvoorbeeld, maar
wat ik ook superleuk vond was
om Pokémon uit te printen en dan
uit te knippen. Zo had ik een hele
collectie vol Pokémon. Ik maakte
dit ook vaak voor andere mensen.
In musicals spelen bij Me On Stage
vind ik ook geweldig. Dat doe ik
nu nog steeds.

Welke herinnering bezorgt je
kippenvel?
Ik was voor school bij Mind
Mystery en we waren in een soort
galerij met ‘enge’ schilderijen
die je pas kon zien als je ervoor
stond. Ik stond voor een schilderij
met een enge clown erop en dat
had ik niet in de gaten totdat ik
ernaar keek. Toen ik het zag, gilde
ik het uit.

Wat is het beste advies dat je
ooit hebt gekregen? Van wie
was dat advies?
Dat was het advies om naar
Buurtcollege Agora Peel en Maas
te gaan. Dit advies heb ik van
mijn ouders gekregen. Bij het
Agora ben ik in mijn persoonlijke
ontwikkeling gegroeid en ik voel
mij helemaal op mijn plek hier.

Welke grote beslissing heb je
onlangs genomen?
Misschien niet onlangs, maar
toen ik 9 was ging ik verhuizen
naar Beringe en kon ik kiezen of
ik wilde veranderen van school.
Het duurde even om die beslissing
te nemen, maar uiteindelijk ben
ik naar BS Onder de Linde gegaan.
Dit is uiteindelijk de juiste beslissing geweest want daardoor heb
ik twee échte nieuwe vriendinnen
gemaakt.

Wat is de laatste foto die je
hebt gemaakt?
Een foto uit een spel dat ik op

mijn telefoon had opgezocht om
aan mijn vriendin te laten zien.
Het zijn gewoon wat karakters uit
het spel die bij elkaar staan.

Hoe heb je je beste vriend/
vriendin ontmoet?
Ik heb meerdere beste vriendinnen maar ik zal er eentje benoemen. Tijdens de open dag van
het Agora moest ik iemand zoeken met blauwe ogen voor een
soort vragenlijst. Dat ging prima.
Later zat ik in een groepschat met
mensen op school en we merkten dat we het best goed met
elkaar konden vinden. We zijn tijdens het schooljaar goede vrienden geworden.

Heb je een verborgen talent?
Misschien? Ik zing vaak, maar dat
horen anderen alleen maar tijdens voorstellingen. Ook teken ik
graag in Manga-stijl.

Heb je een bijbaantje?
Nee. Ik ben wel van plan om er
binnenkort eentje te regelen.

Wat doe je het liefst op een
vrijdag- of zaterdagavond?
Afspreken met twee van mijn
beste vrienden en Dungeons
& Dragons spelen. Dungeons
& Dragons is een fantasiespel
waarin je de spelers hebt en een
Dungeon Master. Wij zijn vooral
op het verhaal gericht in plaats
van het vechten.

Wie is je grote voorbeeld?
Ik heb niet bepaald een specifiek
voorbeeld. Ik ga voor mijn eigen
doelen en volg hierin mijn eigen
weg.

Waar zouden anderen zich het
meest over verbazen als ze dat
over jou te weten zouden
komen?
Dat ik graag acteer met mijn
stem en dat dat één van mijn
grootste interesses is.

Wat was het laatste boek dat
jij heel erg leuk vond?
Coraline. De tekenfilm is best
bekend, maar het boek is meer
horror. Ik vond dit boek interessant vanwege het feit dat er
zoveel theorieën te bedenken
zijn. Er zit in het boek een heel
belangrijk karakter dat in de
film helemaal niet terugkomt.
Coraline staat er samen met
haar kat helemaal alleen voor.
Ik wilde al lang een boek lezen
en Coraline leek me interessant.

Met welke artiest zou jij je
leven willen ruilen?
Bo Burnham, een bekende zanger die ook comedyshows maakt.
Hij is heel rijk en met dat geld
zou ik heel veel leuke dingen
kunnen doen.

Met opa in de auto,
een luisterend oor.
Ondanks zijn leeftijd heeft hij een
uitstekend gehoor.
Over koetjes en kalfjes praten,
over het algemeen zijn het
onbelangrijke zaken.
Toch toont opa altijd welgemeende
aandacht,
iets wat je niet zomaar bij iedereen
verwacht.
Zijn luisterend oor,
zou het gras nog kunnen horen
groeien.
wat ik ook zeg, het zal hem altijd
boeien.
Zijn adviezen soms serieus en
soms gewoon een geestigheid,
zo raak ik toch gehecht aan zijn
aanwezigheid.
Met opa’s doorgegeven wijsheden,
mag ik mijn kennis en rijkdom
verbreden.
Grootvader zijn uitspraken,
je kunt er mijn dag mee maken.
Gewoon even bij opa zijn,
gewoon even bij opa zijn is fijn.

Oma’s oren,
oma’s horen.
Oma’s weten altijd van alles af,
haar ijzersterke genen die ze aan mij
doorgaf.
Over koetjes en kalfjes praten,
mijn geheimen die ze altijd zal
bewaken.
Toch toont oma altijd welgemeende
aandacht,
onze stemmen kletsend tot soms
diep in de nacht.
Haar luisterend oor,
zou een speld nog horen vallen.
Haar duidelijke mening laten horen
over jongensdrama, ofwel: kwallen.
Haar adviezen altijd juist en krachtig,
haar manier van het onder woorden
brengen is altijd machtig.
Met oma’s doorgegeven wijsheden,
mag ik mijn kennis en rijkdom
verbreden.
Grootmoeder haar uitspraken,
je kunt er mijn dag mee maken.
Gewoon even bij oma zijn,
gewoon even met oma zijn is fijn.
Grootouders en hun levenservaring,
altijd - maar echt altijd - gelijk
hebben is nou eenmaal hun ding.
Grootouders waar je onder alle
omstandigheden op kunt bouwen,
de eersterangs adviezen en de
goede raad waar je op kunt
vertrouwen.
Een band die je door goede en door
slechte tijden zult behouden.
Opa’s en oma’s zijn dierbare mensen
waar je altijd van zult houden.
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Ontdek talenten aan de hand van Jannine van der Naald

Workshop en netwerkbijeenkomst voor
werkzoekenden

‘Gelukkig heb jij talent!’ heet de workshop en netwerkbijeenkomst voor werkzoekenden die bibliotheek Maas
en Peel op dinsdag 23 augustus organiseert. Daarin neemt Jannine van der Naald de deelnemers mee naar de
wereld van hun talent.
Zoek je werk of heb je een baan die
niet meer bevalt? Wil je graag op
zoek naar ander werk en weet je
niet goed hoe of waar te beginnen?
Als werkzoekende verandert er veel
in je leven. Daarbij kun je misschien
hulp gebruiken. De bibliotheek
Maas en Peel organiseert netwerkbijeenkomsten voor werkzoekenden. Digitaal en fysiek, binnen en
buiten. Met informatie en onderwerpen die inspireren en enthousiasmeren. Waar je mensen ontmoet,

nieuwe contacten legt en kennis
kunt delen.
Waar zou jij willen werken? En welk
werk past bij jou? Zit je nu op je
plek en beleef je werkgeluk? Of wil
je wat anders maar weet je niet
wat? Iedereen wordt geboren met
talent. Het zit in je, vaak zonder dat
je het zelf in de gaten hebt. In deze
inspiratieworkshop ontdek je wat
jouw talent is. Misschien heb je er
zelfs meerdere. Ook onderzoek je
hoe je jouw talent het beste kunt

laten zien en in welke omgeving
jouw talent tot bloei komt.
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Invaller wint met VVV-Venlo

Jens Jacobs uit Maasbree
debuteert in betaald voetbal
De 18-jarige Jens Jacobs kwam vrijdagavond in de 85e minuut bij
VVV-Venlo binnen de lijnen als vervanger voor rechtsback Richard
Sedlacek. De invalbeurt was voor Jacobs zijn officiële debuut in het
betaald voetbal.

Aanmelden
De workshop en netwerkbijeenkomst
duurt van 10.00 tot 12.00 uur en vindt
plaats in het Huis van de Gemeente
in Panningen. Deelname is gratis.
Aanmelden kan via
www.debibliotheekmaasenpeel.nl
onder het menu activiteiten. Mail voor
meer informatie naar j.vandernaald@
debibliotheekmaasenpeel.nl.

Zaalvoetballers spelen voortaan op vrijdag

Nieuwe naam voor ZVV Beringe
Zaalvoetbalvereniging Beringe gaat vanaf komend seizoen door het leven als ZVV Beringe/Second Go Electro.
Dit is tevens de nieuwe hoofdsponsor van de vereniging.

In 2014 stapte Jacobs over van de
D1 van MVC’19 naar de jeugdopleiding van VVV-Venlo. In het duel
tegen Almere City mocht hij in de
slotfase invallen voor de moegestreden Sedlacek. De eindstand
(3-0) was toen al bereikt dankzij doelpunten van Kees de Boer,
Sven Braken en Yahcuroo Roemer.
Dankzij de overwinning kende
VVV-Venlo een prima seizoensouverture.
Het debuut smaakt naar meer, zo
liet Jacobs in een eerste reactie

ZVV Beringe 1 wist afgelopen seizoen te
promoveren naar het landelijk zaalvoetbalniveau. De ploeg ontmoet tegenstanders uit onder meer Utrecht, Roosendaal

en Sint-Michielsgestel. Vanwege de promotie wijzigt de vaste speelavond van
ZVV Beringe 1 van maandagavond naar
vrijdagavond. De eerste officiële wed-

Aangepaste openingstijden
voor de Wegwijzer

EHBO-cursus in Baarlo

EHBO Baarlo start bij voldoende interesse in september met een EHBO-cursus. Daarin leer je precies
wat je moet doen bij de meest voorkomende ongevallen. De cursus wordt gegeven op woensdagavond.
je moet doen om erger te voorkomen. Wat zijn de vijf belangrijke
punten bij het verlenen van eerste
hulp? Wat doe ik bij bewusteloosheid en hoe moet ik reanimeren?
Wat te doen bij een ernstige bloeding, brandwond of een botbreuk?
Hoe kan ik het beste een verband
aanleggen en welk verbandrolletje
moet ik gebruiken?

Reanimatie
In de cursus komt onder andere
verbandleer, reanimatie, AED-

Beeld: Instagram Jens Jacobs

strijd is een bekerwedstrijd tegen CFM/
Transito uit Werkendam. Deze wedstrijd
wordt vrijdag 2 september gespeeld in
sporthal Piushof in Panningen.

Leer wat te doen bij een ongeval

Stel je voor: je zit met een vriend
gezellig aan tafel te eten. Ineens
verslikt je tafelgenoot zich.
Het lijkt onschuldig, maar al
gauw zie je paniek in zijn ogen.
Zijn gezicht verandert langzaam
van kleur en hij dreigt te stikken.
Je moet in actie komen. Maar wat
te doen? Moet je op zijn rug slaan?
112 bellen? Op zo’n moment betekent kennis van EHBO het verschil
tussen leven en dood.
Ook bij minder ernstige situaties
is het belangrijk dat je weet wat

weten. De zoon van amateurtrainer Rob Jacobs (IVO), is niet enkel
talentvol wanneer hij zelf voetbalt.
Ook op het digitale speelveld toont
hij graag zijn kunnen. Verleden jaar
haalde hij het nieuws door een bijzondere prestatie te leveren in de
‘Weekend League’ van het computerspel FIFA21. Hij won alle dertig
potjes die hij speelde en eindigde
daarmee in de top van een ranglijst
met miljoenen deelnemers.

gebruik en de stabiele zijligging
aan bod. Daarnaast leer je wat te
doen bij bewusteloosheid, verslikking, onderkoeling, een beroerte,
een snijwond of gekneusde enkel.
Je leert tijdens de cursus ook hoe
je een ongevalssituatie beoordeelt, hoe je zorgt voor veiligheid
voor jezelf en het slachtoffer en
hoe je hulpdiensten inschakelt.
Voor meer informatie, mail
ehbo.baarlo@gmail.com.

In week 34 kun je op de volgende dagen terecht bij de
Wegwijzer in het Huis van de Gemeente:
Maandag 22 augustus:
Dinsdag 23 augustus:
Woensdag 24 augustus:
Donderdag 25 augustus:
Vrijdag 26 augustus:

gesloten
geopend van 8.30 - 12.00 uur
geopend van 8.30 - 12.00 uur
gesloten
geopend van 8.30 - 12.00 uur

Uiteraard kun je ook een vraag stellen via de mail:
wegwijzer@vorkmeer.nl
Of bel tijdens kantooruren naar (077) 307 7350 en we bellen of
mailen je zo snel mogelijk terug.

meer met mensen!
(077) 307 73 50 - vorkmeer.nl
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Geslaagde comeback Ossefeesten Maasbree
Hartje Maasbree was van zaterdag 30 juli tot en met zaterdag 6 augustus het decor van de Ossefeesten. Na twee
jaar afwezigheid keerde het breed gedragen dorpsfeest terug. Vrijwilligers zetten alles op alles om het oudste
tentfeest van Nederland te laten slagen. “We zijn over alle facetten enorm tevreden”, laat de organisatie weten.

we merken dat niet alleen wij de
Ossefeesten hadden gemist. Dat was
best nog even spannend vooraf, want
je weet gewoon niet wat je precies
mag verwachten, maar tijdens het
eerste feestweekend was het al direct
buitengewoon druk. Er kon in de tent
letterlijk niemand meer bij”, blikt een
tevreden organisator terug.

Sint Aldegondis
De Ossefeesten werden in 1961 voor
het eerst georganiseerd ter ere van
het 50-jarig jubileum van de plaatselijke fanfare. Zij zijn tot op de dag
van vandaag verantwoordelijk voor
de organisatie van het oudste tentfeest van Nederland. “Leden van
fanfare Sint Aldegondis, maar ook
mensen van buiten de vereniging,
stonden klaar om allerlei werkzaamheden te verrichten. De Ossefeesten
zijn een feest van het hele dorp, voor
de regio. De leden die zich vrijwillig inzetten, verdienen daarmee een

Met vijf dagen feest en een bomvol
programma, was alles weer bij het
oude voor de Ossefeesten. Toch was
dat niet zo vanzelfsprekend als het
van de buitenkant deed voorkomen,
vertelt de organisatie. “Om meer-

dere redenen kijken we terug op een
bijzonder geslaagde editie. Omdat er
lang onzekerheid was vanwege
corona, konden we pas laat starten
met de organisatie van deze editie.
Toch is dat dankzij de tomeloze inzet

van heel veel vrijwilligers gelukt.” Die
inzet bleek niet voor niets. Bezoekers
wisten de weg naar Maasbree prima
te vinden. “We hadden qua programma een mooie mix voor jong
en oud. Aan de opkomst konden

Wij hebben jou

Broodnodig!
Voor onze ambachtelijke
bakkerswinkels zoeken wij

Verkoop
medewerkster

ongeveer 24 uur per week
Ben jij enthousiast, nauwkeurig en vind
je het leuk om met klanten om te gaan?
Dan zoeken wij jou!
Stuur je motivatie met CV naar
personeelszaken@bakkerijbroekmans.nl
of laat je gegevens achter in onze winkels.
Wij nemen z.s.m. contact met je op.

Bakkerij Broekmans
www.bakkerijbroekmans.nl

mooi zakcentje voor de vereniging.
Die gebruikt dat weer voor het geven
van les en de aanschaf van instrumenten. Het zorgt voor een mooie wisselwerking en de Ossefeesten hebben
daarmee een belangrijke rol binnen
de samenleving in Maasbree”, legt de
organisatie uit.
Het feest werd zaterdag 6 augustus
afgesloten met een optreden van de
Celtic Soulbrothers. In 2008 had de formatie haar laatste optreden, ook op de
Ossefeesten. “Die cirkel is mooi rond”,
vertelt de organisatie. “Het optreden
van de Celtic Soulbrothers was absoluut één van de hoogtepunten. Net
voor de uitbraak van corona besloot
de band weer eenmalig bij elkaar te
komen, nadat ze haar muzikale carrière jaren daarvoor afsloot. Het was
afgelopen zaterdag de perfecte afsluiter van een geslaagde voortzetting
van de Ossefeesten.”
Tekst: Jelle van Hees

Dorpsbijeenkomst Kessel
Dorpsoverleg Kessel organiseert donderdag 15 september een
dorpsbijeenkomst. Op deze avond wordt het ‘Onderzoeksrapport
verkeer en parkeren Kessel’ gepresenteerd.
Ook is er een toelichting op de
‘Herontwikkeling vrachtwagenparkeerplaats Kessel’. Zowel adviesbureau Kragten (onderzoeker),
woningcorporatie Antares (ontwikkelaar) als de gemeente Peel en

Maas zijn aanwezig bij deze bijeenkomst.
De dorpsbijeenkomst vindt plaats
in gemeenschapshuis De Paort
(Markt 2, Kessel) en begint om
19.30 uur. Inloop is vanaf 19.15 uur.

In het spoor van de
Bospartizanen
VVV Baarlo organiseert zaterdag 13 augustus een ontdekkingstocht met de naam ‘in het spoor van de Bospartizanen’. Tijdens
deze wandeling herbeleef je in de Baarlose bossen het einde van de
Tweede Wereldoorlog.
In de laatste dagen van de Tweede
Wereldoorlog kreeg een NoordLimburgse knokploeg de opdracht
om de Duitse toevoerlijnen te saboteren. Omdat de beloofde wapendroppings door de geallieerden
uitbleven, werd besloten Duitse
troepen te overvallen om zichzelf
van wapens te voorzien. Tijdens de
wandeling gaat een gids uitgebreid
in op de belevenissen van de verzetsgroep, de voedselvoorziening
in het kamp en de Duitse soldaten.
Ook de risico’s voor het dorp Baarlo
en de houding van de toenmalige bewoner van kasteel Scheres

komen aan bod. Net als de afloop
van dit drama.
De wandeling staat onder leiding
van een gids, heeft een lengte
van ongeveer 8 kilometer en duurt
ruim twee uur. Het is een middelzware wandeling, die niet geschikt
is voor kleine kinderen, wandelwagens of bolderkarren. De minimumleeftijd om deel te nemen is 8 jaar.
De wandeling begint om 10.00 uur.
De startlocatie wordt bij aanmelding aangegeven. Aanmelden kan
tot en met vrijdag 12 augustus
15.00 uur bij VVV Baarlo.

Die Zwei Dörfer bij Muziek
onder de Toren
Onder de noemer Muziek onder de Toren organiseert de werkgroep
Cultuur in Hartje Peel en Maas wekelijks een muzikaal optreden.
Zaterdag 13 augustus staat blaaskapel Die Zwei Dörfer uit Meijel
en Neerkant op het programma.
Dit optreden vindt plaats onder
de Toren op het Raadhuisplein
in Panningen. Het begint om
13.30 uur en eindigt om 16.45 uur.

Bij slecht weer kan dit optreden
worden afgelast. Houd daarvoor de
Facebookpagina van Muziek onder
de Toren in de gaten.
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Kerkberichten
Vincentiusparochies
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.
Restauratie oorlogsmonument
Donaties voor de restauratie van
het oorlogsmonument op het
parochiekerkhof van Beringe zijn
welkom op NL 21 RABO 0141939583
van parochie Beringe.
Kerkdiensten
Zondag 14 augustus
H. Mis 9.30 uur Maria ten
Hemelopneming
Woensdag 17 augustus
H. Mis 9.00 uur

Parochie Egchel

Misintenties
NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
077 3079530

Kerkdiensten
Zondag 14 augustus
H. Mis 11.00 uur Maria ten
Hemelopneming
Zondag 21 augustus
geen H. Mis

Parochie Grashoek

Misintenties NL24 RABO 0141910526
A. Cruijsberg, 06 48 53 14 21
Spreekuur
In kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
Zondag 14 augustus
H.Mis 11.00 uur t.i.v. Tinus Steeghs (verj)
Zaterdag 20 augustus
H.Mis 19.00 uur t.i.v. Wiel
Spreeuwenberg (verj), Tinus
Spreeuwenberg en Theodora Schoeber

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 14 augustus
H. Mis 10.00 uur – herenkoor - Maria

Cluster MKBE

Kerkdiensten
Zondag 14 augustus
H. Mis: 11.00 uur – Viering van het
Cluster MKBE
feest van Maria Tenhemelopneming
In de parochies van MKBE wordt
Lector: Dhr. Jacques Bouten
een nieuwe kapelaan benoemd te
Intenties: Voor de intenties van de
versterking van het huidige priesterteam: Ranil Weerawarna, 32 jaar, Aldegundiskapel en de Mariakapel op
het kerkhof.
uit Sri Lanka. De benoeming gaat
Mededelingen
in per 1 september en hij zal gaan
Openstelling Aldegundiskapel
wonen in de pastorie in Kessel.
De Aldegundiskapel in onze
parochiekerk is dagelijks
Parochie Maasbree
geopend voor het opsteken van
Misintenties
een kaarsje, een gebed of een
NL58RABO0131001973
moment van bezinning. De H.
Pastorie Dorpstraat 31
Aldegundis is beschermheilige
077 465 12 19
par.aldegundismaasbree@hetnet.nl tegen ernstige ziekten en voor
troost en hoop.
www.parochiemaasbree.nl

Tenhemelopneming, zegening van
de Kruudwis t.i.v. overl. fam. Cox-van
den Beucken; echtg. Jo Verhaegh en
Netje Verhaegh-Nijssen, oud. Johannes
Nijssen en Elisabeth Nijssen-Janssen en
Martinus Nijssen (jaardienst); uit dankbaarheid; Lei Keiren (vw trouwdag) en
overl. fam. Keiren en Ottenheijm;

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
OVERLEDEN: An Gommans-Hunnekens,
95 jaar
Zaterdag 13 augustus
Geen H. Mis
Zaterdag 20 augustus
H. Mis 17.30 uur

Parochie Meijel
Misintenties
NL16 RABO 0133405613
Pastorie Kerkstraat 5
077 466 18 50
www.parochiemeijel.nl

Parochie Kessel

Gezinsbijdrage NL39RABO0125305311
Iet Dings-Bovendeerdt
077 462 18 60, 06 24 21 61 06
Kerkdiensten
Zaterdag 13 augustus
19.15 uur H. Mis.
Voor een bijzondere intentie.

Parochie Baarlo

Misintenties NL31RABO0103903860
Pastorie Markt 3, 077 477 12 75
kapelaan@parochiebaarlo.nl
www.parochiebaarlo.nl
Kerkdiensten
Zaterdag 13 augustus
13.00 uur Huwelijksmis van Tom
Coenen en Shari Janssen.

Kienen in gemeenschapshuis In Kepèl
Iedere tweede donderdagmiddag van de maand organiseert Seniorenvereniging Kepèl een middag kienen.
Donderdag 11 augustus staat de eerstvolgende editie op het programma.
Er zijn prijzen te winnen tijdens
deze middag kienen, die georganiseerd wordt in het gemeenschaps-

huis in Kepèl. De middag begint
om 13.30 uur. De zaal is open vanaf
13.00 uur. De middag is toegankelijk

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.

Zondag 14 augustus
9.30 uur H. Mis. Viering feest van Maria
Ten Hemelopneming; Jaardienst overleden ouders v.de Eertwegh-van Tegelen
en overleden familie.
Frits, Wiel en An Peeters (’t Sittert)
Jaardienst Cor Driessen.
Donderdag 18 augustus
9.00 uur H. Mis.

Parochie Kessel-Eik

Misintenties NL41RABO0125300522
Opgave tijdelijk bij Tjeu Stemkens
06 30 10 30 13
Kerkdiensten
Zaterdag 20 augustus
18.00 uur H. Mis.
Voor onze eigen parochie.

www.vincentiusparochies.nl
Pastoor Peter van der Horst
077 307 14 88 | 06 21 20 21 18 pet.
horst@home.nl
Kapelaan Roger Maenen
077 466 18 50 | 06 12 92 28 34
roger.maenen@ziggo.nl
Kapelaan Piet Houben
06 57 58 75 06
phjhouben@onsbrabantnet.nl
Kerkbestuur | 077 307 14 88
kerkbestuur@vincentiusparochies.nl
Misstipendium zon- en feestdagen
€ 27,50 | door de week € 12,50

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
Ziekenzalving
06 55 40 80 23

Vlees met smaak
Dat is ons motto!

Aanbieding

De fietstocht Rundje Koeberg in Helden is vaste prik voor veel inwoners van Peel en Maas en jaarlijks terugkerende toeristen. De editie van 2022 staat zondag 14 augustus op het programma.
Kerkeböske te Helden. Wie onderweg al
toe is aan een pauze of een terrasje wil
pakken, krijgt daar ook alle kans voor.
Inschrijven kan op zondag 14 augustus bij Kerkeböske. Tussen 09.00 en
12.00 uur is de inschrijving voor de route
van 60 kilometer geopend en dat geldt
tussen 09.00 en 13.30 uur voor de routes

Kerkdiensten
Zaterdag 13 augustus
H. Mis 19.00 uur viering Maria ten
Hemelopneming m.m.v. gemengd
zangkoor t.i.v. Joke Goes; overleden
ouders Haffmans-van Heukelom en
kinderen;
Zondag 14 augustus
H. Mis in missiehuis om 10.30 uur
Dinsdag t/m vrijdag
H. Mis om 9.00 uur in de dagkapel

voor zowel leden als niet-leden van
Seniorenvereniging Kepèl.

Dagfietstocht Rundje Koeberg
Ook dit jaar zorgt Toerclub Everlo
voor afwisselende, volledig met pijlen gemarkeerde fietsroutes, richting
Nederweert-Eind. De recreatieve fietser
met een gewone fiets of een e-bike
heeft de keus tussen routes van 30, 45
of 60 kilometer. Na afloop staan koffie,
thee en vlaai klaar bij het beginpunt,

Spreekuur
maandag 19.30 tot 20.00 uur en
donderdag van 11.00 tot 12.00 uur
joke.holscher@gmail.com
Kerkdiensten
Zaterdag 13 augustus
19.00 uur H. Mis bij Afscheidsruimte
kerkhof, met Dameskoor. Ter ere
van Maria-ten-Hemelopneming, t.i.v.
Willem Sanders, Agnes SandersManders en Piet Manders (gest.
jaard).
Maandag 15 augustus
18.30 uur H. Aanbidding (dagkapel) en
19.00 uur H. Rozenkrans
Dinsdag 16 augustus
H. Mis 09.00 uur (dagkapel) aansl. koffiedrinken
Donderdag 18 augustus
H. Mis 09.00 uur (dagkapel) aansl.
Aanbidding

van 30 en 45 kilometer. Meer informatie
is te vinden op www.rundjekoeberg.nl
Zoals gebruikelijk op de tweede zondag
van de maand, is het ook mogelijk bij
Rundje Koeberg te wandelen en hardlopen op met pijlen gemarkeerde routes
van 6, 12 of 18 kilometer. Inschrijven
daarvoor kan tussen 08.00 en 09.30 uur.

Geldig van 11 t/m 31 augustus

Bavette
Kogelbiefstuk
Picanha

Dinsdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

Openingstijden
09.00 - 15.00 uur
09.00 - 17.00 uur
09.00 - 17.00 uur
08.30 - 13.00 uur

Ons rundvlees is ook verkrijgbaar bij Plus Gommans in Helden
Herefords Slagerij B.V. | Donk 1A, 5995 PL Kessel | 077 303 18 79

www.herefords.nl
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Geplukt

Han Philipsen Kessel
Hij werd geboren in Sevenum, maar woont al de helft van zijn leven in Kessel. De liefde bracht hem naar gemeente Peel en Maas. Als filiaalmanager bij een groot supermarktconcern maakt hij lange werkdagen. Toch blijft er ook genoeg tijd over om te genieten. Han Philipsen (54) is
volmaakt gelukkig en hoopt dat nog lang te mogen blijven. Deze week wordt hij geplukt.

eigenaar van Timo, maar bij ons is
hij thuis. Dat blijft ook zo tot zijn
dood.” Er was een periode dat Han
zelf Duitse herders trainde, maar daar
ontbreekt hem tegenwoordig de tijd
voor. “Nu vormen wij een thuis voor
politiehonden waarvan het werk erop
zit. Vaak zijn dat dus al wat oudere
honden. Dat betekent dat we ook al
regelmatig afscheid moesten nemen
van een hond waarvan we hielden.
Dat blijft lastig, maar is ergens ook
een keuze. Je bouwt toch iedere keer
weer een band op. We weten in ieder
geval dat ze bij ons niets tekortkomen.”

Puur geluk

Samen met zijn vrouw Hennie en
Duitse herder Timo heeft Han het
goed in Kessel. Dat het lot soms
een handje moet worden geholpen, blijkt wel uit de manier
waarop hij in het dorp aan de Maas
terechtgekomen is. “Mijn moeder
is een echte ‘Zaerumse’”, begint
Han. “Daar ben ik opgegroeid.
Behalve pap, die oorspronkelijk uit
Heide komt, en mam, waren we
thuis met vier jongens. Mijn drie
broers en ik. Mijn vader leeft helaas
al een hele poos niet meer, maar
mam woont nog steeds in hetzelfde
huis als waar ik geboren en opgegroeid ben”, vervolgt hij. “Dat ik al
meer dan 27 jaar in Kessel woon,
heeft eigenlijk alles te maken met
het vieren van carnaval meer dan
dertig jaar geleden.”

De Tapperie
Han doelt op zijn eerste ontmoe-

ting met Hennie, die inmiddels al
ruim 27 jaar zijn vrouw is. Ze kwamen elkaar voor het eerst tegen in
Venlo, waar ze op dat moment allebei carnaval vierden. “Ik ontmoette
haar in De Tapperie, een café op de
Parade”, herinnert hij zich de eerste
keer dat hij zijn toekomstige echtgenote zag. “Natuurlijk was ik verkleed.
Er stond ‘laat je versieren voor een
piek’ op mijn outfit. Ik had slingers
en ballonnen bij, waarmee ik mensen
letterlijk kon versieren.” Hennie was
één van de gelukkigen die door Han
werd voorzien van de nodige feestartikelen. Ze raakten die avond aan de
praat en stopten daar sindsdien niet
meer mee. “Van het één kwam het
ander. Uiteindelijk zijn we getrouwd
in Las Vegas, tijdens een rondreis
door Amerika in 1995.” Het verschil
tussen ‘Sin City’ en het dorp aan de
Maas waar ze samenwonen is groot,
maar Han heeft het goed naar zijn

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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zin. “Hennie is geboren en getogen
in Kessel. Ze had hier al een appartementje. Zodoende ben ik naar hier
gekomen en nooit meer weggegaan.
We wonen inmiddels al lang niet meer
in het appartementje, maar nog altijd
in Kessel. Ik zou hier ook niet meer
wegwillen”, vertelt Han.

Manager
“Kessel heeft alles”, vervolgt hij.
“De Maas, veel natuur om te wandelen en genoeg uitvalswegen waardoor ik vrij snel op mijn werk ben.”
Dat laatste is niet geheel onbelangrijk
voor Han. Als filiaalmanager van een
supermarkt in het Noord-Brabantse
Deurne, is hij dagelijks op de weg te
vinden. Een baan die hem niet kwam
aanwaaien, overigens. Ook hier werd
het lot een handje geholpen. “Nee, ik
was geen ster op school vroeger”,
blikt hij terug. “Ik ging naar de mavo
in Horst, maar dat werd geen groot
succes. Daarna volgde een opleiding
koken en serveren in Wellerlooi. Op
mijn 15e ging ik werken. Fulltime eieren rapen bij een boer.” Lang duurde
dat niet. “Er was sprake van dat die
boer zijn grond ging verkopen, dus
ik moest nadenken over mijn toekomst. ‘Dan maar in militaire dienst’,
dacht ik toen. Dat kon ik maar gehad
hebben en daarna zag ik wel weer.”
Han besloot tijdens zijn periode in
dienst om na afloop de slagersvakschool te gaan volgen. “Die heb ik
afgerond, waarna ik jaren in het slagersvak heb gewerkt. Daar riep ik al
dat ik eigenlijk als manager aan de
slag wilde. Tot iemand tegen me zei
‘dan voeg de daad eens bij het woord’.
Dat heb ik gedaan. Op de bonnefooi
ging ik op zoek naar een baan als
manager. Zo belandde ik in de supermarktwereld. Eerst als verkoopmanager, waarna ik ben doorgegroeid
tot filiaalmanager.” Inmiddels is Han
alweer jaren verantwoordelijk voor
een Jumbo-filiaal. “Daar komen weke-

lijks zo’n 35.000 klanten over de vloer,
dus je kunt je voorstellen dat daar het
één en ander bij komt kijken”, legt hij
uit.

Allesbehalve prettig
In zijn functie maakt hij logischerwijs
lange dagen, maar dat deert hem
allerminst. “Ik heb de mooiste baan
van de wereld. Dat vind ik echt. Iedere
dag werk ik met mensen: klanten,
medewerkers en leidinggevenden.
Je houdt veel ballen tegelijkertijd in
de lucht, maar dat is ook de uitdaging.
Bovendien is geen dag hetzelfde.”
Iedere ochtend start hij rond de klok
van 05.30 uur met wat administratieve
werkzaamheden. “En ergens tussen
18.00 en 19.00 uur kom ik weer thuis”,
zegt Han. “Het scheelt dat Hennie
en ik geen kinderen hebben. Ik heb
wat dat betreft minder om rekening
mee te houden. Dat maakt het makkelijker.” Het is een bewuste keuze
geweest om kinderloos te blijven.
Daar waren Hennie en hij het al in een
vroeg stadium over eens. “Zelf had
ik me een leven mét kinderen ook
prima voor kunnen stellen, maar achteraf gezien heb ik er geen spijt van.
Zeker gezien de huidige staat waarin
de wereld verkeert. Ik vind de manier
waarop we met elkaar omgaan in dit
land allesbehalve prettig. Het lijkt
soms alsof er geen middenweg meer
is.”

Han praat enthousiast over alle facetten van zijn leven. “Ik ben op dit
moment volmaakt gelukkig”, verklaart
hij. “Hennie en ik proberen zoveel
mogelijk samen te genieten van het
leven. Wat dat betreft ben ik best
een Bourgondiër”, zegt hij lachend.
“We reizen graag. Samen bezochten we bijvoorbeeld Cuba, Mexico en
Vietnam, maar ook in Europa zijn we
in ieder land wel een keer geweest.
Hennie zoekt dat vooraf tot in de puntjes uit. Dat doet ze geweldig. Zij kent
de leukste locaties met de fijnste
hotels. Ik hoef alleen m’n koffer mee
te nemen, bij wijze van spreken”.
Hij hoopt na zijn pensioen – hoe lang
dat nog op zich laat wachten weet
hij niet precies - nog vaker van dat
soort uitstapjes te kunnen maken.
“Maar ook thuis geniet ik volop. Als ik
langs de Maas fiets, bijvoorbeeld.
Dat is toch puur geluk? We hebben
altijd alles gedaan wat we wilden
doen. En we vergeten nooit dat geluk
vooral ook in de kleine dingen zit.
Een goed boek bijvoorbeeld, of een
boeiende podcast. Ook van muziek
kan ik intens genieten”, somt Han op.
Hij vindt het allemaal in Kessel, waar
hij al de helft van zijn leven thuis is.

Tekst en beeld: Jelle van Hees
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Timo
Er mogen dan geen kinderen rondlopen in huize Philipsen: stil is het er
maar zelden. Daar zorgt Duitse herder
Timo wel voor. Een gepensioneerde
politiehond, die nog wel regelmatig aan de bak mag om voor voortplanting te zorgen. “Duitse herders
zijn mijn grote hobby”, vertelt Han.
“Hennie en ik hebben altijd Duitse
herders gehad. Timo is de zevende
hond die we thuis hebben. Hij is een
politiehond in ruste. De fokker blijft
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