Gemeente Peel en Maas | Beleef de ruimte! gemeentenieuws pagina

01
09
2

0

1

11

Meer
foto’s
zien?

6

hallopeelenmaas.nl

Veteranendag: Nieuw-Guinea
’Kinderen
kunnen
altijd en
overal wat
leren’
pagina

pagina

05

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

02

Pareltjes
van Peel
en Maas:
PS Aero
pagina

06

Gasthoofd
redacteur
Wilma
Delissenvan
Tongerlo
pagina

08-09

Jeugd
terug bij
beugelclub
Helden
pagina

16

Zomercarnaval Baarlo
De vastelaovend begint traditioneel pas weer over ruim twee maanden op 11 november. Toch krijgen ze in Baarlo geen genoeg van het feest. Op zaterdag 27 augustus
vond bij Café Centraal in het teken van de zomercarnaval de receptie plaats van zomerprins Stefan Ottenheijm met zijn twee adjudanten Rob van Lier en Sander Nijssen. Met de
spreuk Met dees dreej bandiete veurop, wuurt de zomercarnaval top maakten ze er een zomers feestje van in het centrum van Baarlo. De receptie van het zomertrio werd
opgeleukt met optredens van onder andere het duo La Bamba uit Montfort, joekskapel De Roetetoers uit Wanroij en zanger Paul Boonen uit Baarlo. Op de foto wordt zomerprins Stefan door één van zijn adjudanten op de schouders gehesen tijdens een optreden van de Hunselse zangeres Marleen Rutten.

Cijfers hufterboetes van CJIB

Veel wildplassers in Peel en Maas
In Peel en Maas worden relatief veel boetes uitgedeeld voor wildplassen. In totaal werden in 2015 49 boetes
uitgeschreven, wat neerkomt op elf boetes per tienduizend inwoners. Daarmee staat Peel en Maas op plek 47 van
alle 390 Nederlandse gemeentes wat betreft wildplassen. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) die RTL Nieuws onlangs bekendmaakte.
RTL Nieuws zocht uit hoeveel
 ufterboetes er in iedere gemeente
h
vorig jaar werden uitgedeeld.
Hufterboetes zijn boetes voor
bijvoorbeeld het niet opruimen
van hondenpoep, openbaar
dronkenschap of wildplassen. In
heel Nederland werden vorig jaar
in totaal ruim driehonderdduizend
boetes uitgedeeld. In Peel en Maas
werden in 2015 148 hufterboetes

uitgeschreven, wat neerkomt op
34 boetes per tienduizend inwoners.
Dat is vergelijkbaar met buurgemeente
Horst aan de Maas (33), maar veel
meer dan de buurman aan de andere
kant: gemeente Leudal (16).
Gemeente Venlo lijkt volgens
de cijfers van het CJIB meer hufters
te herbergen dan de omliggende
(plattelands)gemeentes. Daar werden
in 2015 926 hufterboetes uitgedeeld,

wat neerkomt op 178 per tienduizend
inwoners. Daarmee staat de stad
op plek 98 van de ranglijst van
Nederlandse gemeentes. Venlo had in
2015 volgens de cijfers iets meer dan
honderdduizend inwoners. Vergeleken
met Maastricht, 225 hufterboetes per
tienduizend inwoners, en Roermond,
197 prenten per tienduizend inwoners,
vallen de cijfers in Venlo mee.
Wildplassen lijkt volgens de cijfers

dus het grootste probleem in Peel
en Maas. Maar ook bij onder meer
baldadigheid en overlast, dronken
deelnemen aan het verkeer en openbaar dronkenschap scoort de gemeente
bovengemiddeld. Voor baldadigheid
en overlast werden dertien boetes
uitgedeeld, vier boven het Nederlands
gemiddelde. Dronken verkeersdeelnemers werden elf keer beboet, wat vier
hoger is dan het Nederlands gemiddelde. En voor openbaar dronkenschap
werden vijftien prenten uitgeschreven.
Dat is twee meer dan gemiddeld in het
land. Gemeente Leudal, zevenduizend
inwoners minder dan Peel en Maas,

scoort op vrijwel alle vergrijpen beter.
Alleen bij het rijden zonder rijbewijs
‘versloeg’ Peel en Maas (negen)
Leudal (twintig). Horst aan de Maas,
vijftienhonderd inwoners minder dan
Peel en Maas, scoort nog slechter bij
het wildplassen. Daar werden in 2015
69 boetes uitgedeeld voor urineren
op een niet toegestane plek. Bij de
meeste hufterige zaken scoren de
twee gemeentes vrijwel hetzelfde,
alleen bij overig huftergedrag in het
verkeer, denk aan bumperkleven of
geen richtingaanwijzer gebruiken,
kwam Peel en Maas een heel stuk
slechter uit de bus.
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Opening De School in Maasbree

‘Kinderen kunnen altijd en overal wat leren’
Na een lange tijd één basisschool te hebben gehad, telt Maasbree vanaf
dit schooljaar er weer twee. Op donderdag 1 september opent de openbare
school De School, waar een nieuw onderwijsconcept centraal staat, haar
deuren. “Het is belangrijk om te beseffen dat kinderen niet alleen op school
dingen leren, maar ook op ieder moment daarbuiten”, aldus Jolanda
Hertogs, directrice van De School.
Het plan om een tweede basisschool in Maasbree te starten, ontstond
zo’n tien jaar geleden. “De twee
scholen die voorheen in Maasbree
bestonden, werden samengevoegd tot
één school die nu De Violier heet”, verU vindt deze week in HALLO
telt Jolanda. “Ouders hadden na deze
de volgende bijlagen:
fusie slechts één keuze wat betreft de
Van den Beuken Uw Slager
onderwijsvorm. Maar voor de ontwikgehele gemeente
keling van een kind is het belangrijk
om te kijken naar welke onderwijsvorm
het beste bij een kind past. Een ouder
initiatiefgroep heeft daarom aangegeven dat er een keuzemogelijkheid moet
HALLO Peel en Maas
komen voor ouders, zodat ze kunnen
is een gratis uitgave van
kiezen wat voor soort onderwijs het
Kempen Media b.v. en verschijnt
beste aansluit bij hun kind.”
elke donderdag in de gemeente

Bijlagen

Colofon
Peel en Maas.

247º leren

Oplage 19.250 exemplaren

Toen Jolanda de vacature voor
directrice zag, twijfelde ze geen
moment om te reageren. “Omdat ik
samen met anderen al een tijd bezig
ben met een vernieuwend onderwijsconcept, is het natuurlijk fantastisch om
daar een nieuwe school bij te bouwen”,
legt Jolanda uit. “Dit nieuwe onderwijsconcept noemen we 247º (graden)
leren. Het concept houdt in dat kinderen overal, 24 uur en zeven dagen in de
week leren. Ik ben namelijk samen met
de twee leerkrachten van De School
van mening dat kinderen zich niet
alleen op school, maar ook daarbuiten
ontwikkelen. In het onderwijs komt dit
tot uiting door meer te kijken naar wat
er in de omgeving allemaal gebeurt.
We halen mensen uit de gemeenschap

www.hallopeelenmaas.nl
Redactie en webredactie
077 396 13 57
redactie@hallopeelenmaas.nl
Rob Dieleman
Kim Jacobs
Redactionele bijdragen
Lianne Görtz, Daphne Leenders en
Janique Peeters
Fotografie
Bram Becks
Henny Roosen
Commercieel adviseurs
077 396 13 56
advertentie@hallopeelenmaas.nl

naar De School, of we nemen de kinderen mee naar de gemeenschap.”
Om dit te realiseren, werkt de
school met zogenaamde denktanks,
vervolgt de directrice. “Deze denktanks
zijn externe contacten die mee willen
denken over zaken buiten de school die
aansluiten bij de reguliere schoolonderdelen, zoals rekenen en taal. Als we
bijvoorbeeld iets met toneellessen
willen doen, dan nemen we contact op
met ’t Mafcentrum of met DOK6. Alles
wat de kinderen daar leren, nemen ze
weer mee naar De School, waar we
dit verder uit gaan bouwen. Bij andere
scholen zijn dit soort ‘uitstapjes’ vaak
willekeurige momenten, maar bij ons
nieuwe onderwijsconcept is het ver-

‘Geen concurrenten’

Frank Erren
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Fabienne ten Horn

“Omdat dit heel anders is dan
wat veel mensen gewend zijn
van basisschool De Violier, is de
relatie tussen ons neutraal”, vertelt

Bezorging
Dorothé Gijsen-Verhaeg
077 396 13 56
bezorging@hallopeelenmaas.nl

Bezoek- en correspondentieadres
Raadhuisstraat 168
5981 BJ Panningen

Sudoku

Aanlevertijden (uiterlijk)
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur

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.

Beeldmateriaal en kopij dient vrij van rechten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur
dient bij aanlevering expliciet te worden
gemeld. Bij verzuim komen kosten voor
rekening van de aanbieder.

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.

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

Jolanda. “We bieden inderdaad
beide onderwijs aan, maar wél
allebei op een verschillende manier.
We zien elkaar daarom niet als
concurrenten en we willen graag
dat de buitenwereld dat ook zo ziet.
Veel mensen fantaseren en oordelen
over het nieuwe onderwijsconcept, in
positieve en negatieve zin, waardoor
er verschillende verhalen ontstaan.
Het wordt daarom hoog tijd dat de
school opent, zodat het eindelijk
zichtbaar wordt wat er hier gebeurt.
Eigenlijk kun je dan pas, wanneer je
het met eigen ogen ziet, een eerlijk
oordeel vormen over het onderwijs dat
we aanbieden. Het is jammer dat de
focus in de media vaak gelegd wordt
op wat de inwoners van Maasbree
ervan vinden en hoe de relatie is
tussen ons en De Violier. Voor nu is het
naar mijn idee veel belangrijker om de
focus te verleggen naar wat er hier, op
De School, allemaal gebeurt.”

PUZZEL

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

De artikelen worden doorgaans
gepubliceerd in de elektronische versie van
HALLO Peel en Maas.

weven van de school met de gemeenschap een essentieel onderdeel.”
Bovendien wordt bij 247º leren het
idee losgelaten dat leeftijdsgenoten
even veel weten en kunnen. Jolanda:
“Wat mensen vaak denken, is dat
iemand van zeven bijvoorbeeld net
zoveel weet als iemand anders van
zeven. Omdat we dit idee willen
loslaten, is leeftijd geen determinant
als het gaat om kennis. We gaan
daarom bij De School uit van wat de
leerlingen kunnen en weten. Op basis
daarvan richten wij voor een deel het
onderwijs in. We moeten natuurlijk wel
voldoen aan de wettelijke eisen, maar
we vullen deze gewoon op een andere
manier in.”
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HALLO in Spa
De wagens van de Formule 1 streken van donderdag 25 tot en
met zondag 29 augustus neer in het Belgische Spa om te racen op
het circuit Spa-Francorchamps. Maikel Sonnemans, Rik Vissers, Niels
Grol, Enzo Smits, Evert Manders en Maikel Daniels uit Meijel kwamen
op donderdag aan om naar de races te kijken en de Limburgse
coureur Max Verstappen aan te moedigen. De prestaties van
Max vielen wat tegen, maar dat deerde de Meijelnaren niet.
“Het weekend was fantastisch en voor herhaling vatbaar. De hitte
was ook goed te verdragen door een beetje in de schaduw te blijven
en op zijn tijd een koud drankje te nemen”, laten ze weten.
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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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Werkzaamheden autovrij maken

Weg centrum Panningen afgesloten
De hoek Raadhuisstraat-Markt in Panningen is afgesloten voor al het doorgaande verkeer vanwege de werkzaamheden om het centrum autovrij te maken. Ook is begonnen met het realiseren van de nieuwe weg tussen de Julianastraat en Ruijsstraat. Na enige vertraging door wat tegenvallers, konden die werkzaamheden alsnog beginnen.

Het was de intentie van de betrokken partijen om de nieuwe parkeerplaatsen en de verbindingsweg achter
Change vóór de bouwvakvakantie, die
op maandag 8 augustus begon, klaar
te hebben. Dat bleek door enkele
onvoorziene tegenslagen niet haalbaar.
Er waren onder andere problemen
met de ondergrond voor het plaatsen
van de wateropvang, waardoor er
eerst grondverbetering moest worden
toegepast. Ook de asbestsanering van
de laatste woning die gesloopt werd,
zorgde voor oponthoud. Hierdoor werd
het autoluw maken van de hoek tussen
elektronicazaak Electro World Tummers
en slaap- en woonwinkel Omsels met
enkele weken vertraagd.
De winkeliersvereniging, gemeente

en aannemer hebben nog overwogen
om het gedeelte tijdens de bouwvak
alsnog af te sluiten. Maar omdat de
verbindingsweg nog niet gerealiseerd
was, zou een omleiding moeten worden ingesteld.

Werkzaamheden
november voltooid
“Dit is niet alleen een dure
aangelegenheid, maar ook kunnen
we de veiligheid niet garanderen”, zo
schrijft de winkeliersvereniging Thuis
in Panningen in een nieuwsbrief over
het project. Daardoor werd besloten het
afsluiten van de weg enkele weken op
te schuiven.
Inmiddels is de hoek Markt-

Raadhuisstraat straat afgesloten
vanwege de werkzaamheden en tot en
met vrijdag 2 september staan er werkzaamheden gepland aan een gedeelte
van de nieuwe verbindingsweg tussen
de Julianastraat en de Ruijsstraat.
Begin september wordt de Markt
opengebroken en wordt er gestart met
het aanleggen van het eerste stuk van
de Julianastraat. Vanaf half september
is de parkeerroute op de nieuwe weg
tussen Tummers en Omsels van beide
zijden bereikbaar, kunnen de parkeerplaatsen volgens de nieuwe manier
worden bereikt en kan er worden
gestart met het autovrij maken van
de hoek Markt-Raadhuisstraat. Naar
verwachting zijn de werkzaamheden
medio november voltooid.

De werkzaamheden aan het
c entrum van Panningen startten
officieel op dinsdag 28 juni met een
startsein van de betrokken partijen

Bert van Roy draagt het toezicht over aan de familie Hendrikx

Maasbrees kruis verhuist honderd meter

Nieuwe plek voor
Kruis op de Kemp
Het Kruis op de Kemp in Maasbree, dat moest verhuizen vanwege de
verbouwingen in het dorp, heeft een nieuw plekje gevonden. Het houten
kruis verhuist zo’n honderd meter van het Paramedisch Centrum Maasbree naar de zij-tuin van het voormalig klooster in het centrum. De
bewoners van het inmiddels tot woonhuis omgebouwde klooster, de
familie Hendrikx, gaan het toezicht op zich nemen.
Stichting Kruisen en Kapellen
Maasbree was al een tijdje op zoek
naar een nieuwe locatie voor het
Kruis op de Kemp. Het twee meter
tachtig hoge kruis moest weg van zijn
locatie en de beste plek was volgens
de stichting bij de kastanjeboom bij
de oude jongensschool. De gemeente
vond dat geen geschikte locatie en
er moest gezocht worden naar een
alternatieve plek. Die werd gevonden
bij de familie Hendrikx.

Aanrijding?
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Gerard Reijnders uit Helden verbleef onlangs samen met zijn vrouw Anja tien dagen op Boa Vista.
Het eiland maakt onderdeel uit van de Kaapverdische Eilanden en wordt nog niet overspoeld door
toeristen. “Het hoogtepunt was het nachtelijke bezoek aan de stranden, samen met vrijwilligers van
BIOS CV, om zeeschildpadden te spotten die op het strand hun eieren leggen”, laat Gerard weten.
“De eieren worden uitgegraven, geteld en in een veilig gebied weer begraven.” Tijdens de
‘relaxvakantie’ vond Gerard tijd om de HALLO door te lezen.

DEHERSTEL
HA

Bert van Roy stopt na veertig jaar
toezicht gehouden te hebben. “Daar
wil Stichting Kruisen en Kapellen
Bert graag voor bedanken”, laat de
stichting weten. “Hij heeft ons veel
raad en hulp gegeven door de jaren
heen. Het was altijd een fijne samenwerking. Ook willen we alle mensen
bedanken die gereageerd hebben op
onze vraag waar we heen moesten
met het kruis. Samen hebben we een
plek gevonden.”
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C

HALLO op Boa Vista

gemeente Peel en Maas, de winkeliersvereniging Centrummanagement
Panningen, omwonenden en vastgoedvereniging Steengoed.
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Een herinnering in Liefde is
een herinnering voor altijd

Op 3 september 2016 gaan wij

Paul Verheijen &
Nina van de Rijt

Een woord, een hand, een kaart, bloemen of uw aanwezigheid
tijdens de avondwake en/of uitvaart waren voor ons een grote
steun na het overlijden van mam, oma en overgrootoma

trouwen!

Mia
Weijs-Willems
Een belevenis, hergebruik en creativiteit; dat is Markt 133. Iets

We geven elkaar het ja-woord
om 13.30 uur
op ons eigen festivalterrein.

geks
schuwendank
we niet.hiervoor
Zomaar iets mode of stijl noemen doen we
Hartelijk
Kinderen,niet
kleinkinderen
enbelevenissen
achterkleinkind
meer. Wij creëren
waarbij de creativiteit zit in
simpele dingen.

U bent van harte welkom
op de receptie van
15.00 tot 17.00 uur
op het festivalterrein aan de
Molenstraat 33 in Meijel.

De zeswekendienst vindt plaats op zondag 4 september
om 10.00 uur in de H. Aldegundis kerk te Maasbree.

Niet alles is perfect, maar dat maakt ons uniek. Dankzij
deskundigheid en expertise op het gebied van kleur, interieur,
mode
en een neusGezocht
voor de allermooiste
vintage pareltjes wordt
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
vrijwilliger.
shoppen
een
hele
ervaring.
Alles
in
de
winkel
is te 52
koop.
Kortom
Ga naar www.hallopeelenmaas.nl
Mijn naam is Peter Vullings,
jaar,
zit
in
een
rolstoel
en
woon
in
klik rechts op de pagina op ‘zoekertjes’.
een winkel vol verassingen van tijdloos goed.
Via het formulier ‘zelf uw advertentie
hier plaatsen’, kunt u uw tekst opgeven en meteen de kosten voldoen.

Kinderyoga bij Lekker Laeve!
Elke vrijdag om 16 uur. Gratis proefles
reserveren? Heel gemakkelijk op
www.lekkerlaeve.nl
Inpak-/schoonmaakhulp. Bakkerij
Broekmans, Maasbreeseweg 23,
zoekt jeugdige medewerkers,
circa 16 jaar, voor opruim- en
schoonmaakwerkzaamheden voor
op zaterdag van 6.00 tot 14.00 uur.
Reageren naar
info@bakkerijbroekmans.nl
Garageverkoop op zaterdag
3 september op de Vreedepeelweg
in Beringe. Huishoudart, lampen,
kleinmeubels, speelgoed, dameskl
mt xs/s en al wat meer te koop is.

Te koop verse vollegrond- en
Een belevenis, hergebruik en creativiteit; dat is Markt 133. Iets
kasgroenten, vastkokende
geks schuwen we niet. Zomaar iets mode of stijl noemen doen we
niet meer. Wij creëren belevenissen waarbij de creativiteit zit in
simpele dingen.
aardappelen/frieslanders.
Voor
Niet alles is perfect, maar dat maakt ons uniek. Dankzij
iedere klant gratis
courgettes
voor
deskundigheid
en expertise op het gebied van kleur,
interieur, de
mode en een neus voor de allermooiste vintage pareltjes wordt
shoppen een hele
ervaring. Alles in de winkel is te koop.Vosberg
Kortom
soep, enz. Kwekerij
Brummans
een winkel vol verassingen van tijdloos goed.
16a Panningen. Maandag gesloten.

regio Peel en Maas
077 308 28 33 / 06 30 92 19 61

www.janssenuitvaart.nl

tijdloos goed

Een belevenis, hergebruik en creativiteit; dat is Markt 133. Iets
geks schuwen we niet. Zomaar iets mode of stijl noemen doen we

Retro
Vintage
Niet alles is perfect,Brocant
maar dat maakt ons uniek. Dankzij
deskundigheid en expertise op het gebied van kleur, interieur,
Markt 133
mode en een neus voor
de allermooiste
vintage pareltjes wordt
Industrieel
shoppen een hele ervaring. Alles in de winkel is te koop. Kortom

Markt 133

Bolchrysanten te koop!
Maandag t/m vrijdag vanaf
13.00 uur. Zaterdag vanaf 9.00 uur.
Sevenumsedijk 12 te Koningslust.

tel. 077-3078642

Niet alles is perfect, maar dat maakt ons uniek. Dankzij
deskundigheid en expertise op het gebied van kleur, interieur,
mode en een neus voor de allermooiste vintage pareltjes wordt
shoppen een hele ervaring. Alles in de winkel is te koop. Kortom
een winkel vol verassingen van tijdloos goed.

5981 AA Panningen
www.veld-tuinplanten.nl
06 1083 2410
gespecialiseerd in hortensia’s: boeren,info@markt133.nl
pluim, op stam, annabel, magical enz.www.markt133.nl
Div. soorten heesters (ook op stam),
bomen, grassen, bodembedekkers.
Open zaterdag van 9.30-16.30 uur.
Info 06 40 32 71 08.

Computerproblemen? Trage PC of
slechte WiFi? APK voor veilige PC,
netwerk en back-up. Karel Heines
Baarlo 06 50 96 29 15. Verdere info:
www.karelheines.nl

Deskundig & betrokken

Een belevenis, hergebruik en creativiteit; dat is Markt 133. Iets
geks schuwen we niet. Zomaar iets mode of stijl noemen doen we
niet meer. Wij creëren belevenissen waarbij de creativiteit zit in
simpele dingen.

meer. Wij creëren
belevenissendat
waarbij
de creativiteit
zit in
Een belevenis,niet
hergebruik
en creativiteit;
is Markt
133. Iets
geks schuwen we niet. Zomaar ietssimpele
mode dingen.
of stijl noemen doen we
niet meer. Wij creëren
belevenissen
waarbij
de creativiteit
zit in
Niet alles
is perfect, maar
dat maakt
ons uniek. Dankzij
simpele
dingen.
deskundigheid
en expertise
op het gebied van kleur, interieur,

Yoga bij Lekker Laeve!
Voor iedereen! Reserveer je gratis
proefles op www.lekkerlaeve.nl

Fien Bos
Uitvaartzorg

www.fienbosuitvaartzorg.nl

mode en een neus voor de allermooiste vintage pareltjes wordt
shoppen een hele ervaring. Alles in de winkel is te koop. Kortom Markt 133
5981 AA Panningen
een winkel vol verassingen van tijdloos goed.

5981 AA Panningen
een winkel vol verassingen van tijdloos goed.

06 1083 2410
info@markt133.nl
www.markt133.nl

een woningbrand. Na het loos alarm
in Sevenum ging de brandweer van
Panningen naar de meldingen op
de Schoutenring, de Burgemeester
Janssenring en de Paterstraat en
was pas rond 03.00 uur terug op
de kazerne. De Meijelse brandweer
ruimde eerst de omgewaaide boom
op de Kapelkesweg in Meijel op en
ging vervolgens nog naar Panningen
om te helpen bij de stormschade.

Baby achtergelaten in auto

check

www.thatshappening.com

Baarlonaar gevlucht
na ongeval
Een 24-jarige Baarlonaar is woensdag 24 augustus gevlucht nadat hij
met zijn auto uit de bocht was gevlogen in Venray. De baby die bij hem in de
auto zat, liet hij achter. De man is aangehouden.

U I T VA A R T Z O R G

Voor ALLE vrijetijdsbestedingen
in je regio!

Kick Off en heropening
Jong Nederland Helden houdt op zondag 4 september de Kick Off van het nieuwe seizoen. Tevens wordt dan
de blokhut heropend. Die werd de afgelopen acht jaar verbouwd. De Kick Off duurt van 09.00 tot 17.00 uur en
vindt plaats bij Blokhut Oos Hoes die gelegen is aan de straat Aan de Koeberg in Helden. De heropening van de
blokhut is om 13.00 uur.
bij Tafeltennisvereniging Helden.
De verbouwing aan de blokhut werd
gedaan door een groepje klussers.
“Er zijn nog genoeg karweitjes te
verrichten door de klussers, maar men
krijgt een aardige indruk over wat
er allemaal gebeurd is de afgelopen
jaren”, aldus Jong Nederland.

Een belevenis, hergebruik en creativiteit; dat is Markt 133. Iets
geks schuwen we niet. Zomaar iets mode of stijl noemen doen we
niet meer. Wij creëren belevenissen waarbij de creativiteit zit in
simpele dingen.

www.markt133.nl

HAN-MARK
ARENDSE
Petra Steeghs
T 0478 - 760012 • Maasbree
han-mark@arendseuitvaartzorg.nl

De omgevallen boom op de Schoutenring in
Panningen (Foto: Brandweer Panningen)

Het Panningse brandweerkorps
rukte in de nacht van zaterdag op
zondag
rond
00.30 uur eerst uit
Niet alles is perfect, maar dat maakt ons uniek. Dankzij
Niet alles
is perfect, maar dat maakt
ons uniek. Dankzij
Markt 133, Panningen
deskundigheid en expertise op het gebied van kleur, interieur,
deskundigheid en expertise op het gebied van kleur, interieur,
mode en een neus voor de allermooiste vintage pareltjes wordt
mode en een neus voor de allermooiste vintage pareltjes wordt
voor
een
automatisch
alarm bij
shoppen een hele ervaring. Alles in de winkel is te koop. Kortom
shoppen een hele ervaring. Alles in de winkel is te koop. Kortom
06061083
10832410
2410
een winkel vol verassingen van tijdloos goed.
een winkel vol verassingen van tijdloos goed.
attractiepark Toverland in Sevenum.
info@markt133.nl
Daar aangekomen, bleek het om
www.markt133.nl
Markt 133
een loos alarm te gaan. Dat werd
5981 AA Panningen
Huis verkopen. Uw huis verkopen
waarschijnlijk veroorzaakt door
06 1083 2410
voor € 500 exclusief btw! Markt 133
info@markt133.nl
Markt 133
de harde wind. De 5981brandweer
5981 AA Panningen
AA Panningen
www.heikevastgoed.nl of 06 55 12 69 96. www.markt133.nl
06 1083 2410
06 1083 2410
van
Sevenum
kon
niet
zelf gaan,
info@markt133.nl
info@markt133.nl
www.markt133.nl
www.markt133.nl
Winkeltje van Lekker Laeve!
Markt
133
aangezien
het korps bezig was met
Elke vrijdag en zaterdag open van
5981 AA Panningen
10 tot 17 uur. Kom eens kijken,
06 1083 2410
gezellig! Op Molenstraat 14a Helden. info@markt133.nl
Een belevenis, hergebruik en creativiteit; dat is Markt 133. Iets
geks schuwen we niet. Zomaar iets mode of stijl noemen doen we
niet meer. Wij creëren belevenissen waarbij de creativiteit zit in
simpele dingen.

Jong Nederland Helden

Bij de Kick Off zijn er allerlei
spellen en activiteiten te doen
die bij Jong Nederland passen.
Zo is er vlot bouwen op het water,
primitief koken op houtvuur, creatief
bezig zijn, sjorren, een bosspel,
een stormbaan en apenkooien.
De deelnemers gaan ook nog kijken

De storm die zaterdag 27 augustus over Peel en Maas trok, heeft in
Meijel en Panningen voor schade gezorgd. Op de Schoutenring in
Panningen viel een boom op een auto en de brandweer van Panningen
moest op de Burgemeester Janssenring en de Paterstraat bomen
omzagen die op weg terecht waren gekomen. In Meijel viel een boom om
op de Kapelkesweg.

Baarlo. Ik zoek iemand die af en
toe met mij er op uit wil gaan om
iets leuks te gaan doen. Interesse?
Bel SGL Anja Derks 077 477 01 58.

Vragen over je liefdesleven? Bel met
www.betrouwbaarmedium.nl voor
spiritueel & paranormaal advies.
We werken met een code van ethiek
en een officieel keurmerk!

samen zorgen voor
een persoonlijk afscheid

Stormschade in
Panningen en Meijel

“Zo is er een echte pizzaoven
en een groot podium met
daaronder een grote kelder voor de
oudere jeugdleden. In de blokhut
is de grote ruimte, de keuken
en het sanitaire gedeelte totaal
verbouwd. Alles is voorzien van
vloerverwarming.”

Het ongeval vond plaats aan de
Kempweg in Venray. De bestuurder
vloog daar door nog onbekende oorzaak uit de bocht. Volgens de politie
Venray-Gennep was de Baarlonaar
onder invloed van verdovende middelen. Na het ongeval nam de bestuurder
de benen, terwijl er nog een baby in de
auto zat.
Op aanwijzingen van getuigen kon
de man al snel worden aangehouden,

zo meldt de politie. De baby werd
opgenomen in het ziekenhuis om
te worden onderzocht. De 24-jarige
verdachte werd aangehouden en vastgezet. De politie doet nader onderzoek
naar het incident. Enkele hulpverleningsinstanties zijn door de politie op
de hoogte gesteld van de situatie en
nemen, indien nodig, maatregelen
met betrekking tot de verdere zorg van
de baby.

Binnenplaats brandweerkazerne

Brand in vuilnis
wagen Meijel
De brandweer van Meijel is woensdag 24 augustus gealarmeerd voor
een autobrand. Op de binnenplaats van de brandweerkazerne aan de
Randweg in Meijel was de lading van een vuilniswagen in brand gevlogen.
Rond 09.00 uur werd er melding
van de brand gemaakt. Medewerkers
van de afvalwagen hadden tijdens
hun werkzaamheden ontdekt dat er
in de laadruimte van de vrachtwagen
een brandje was ontstaan. Omdat de
smeulende lading in de buurt van

de brandweerkazerne werd ontdekt
en een brandweervrouw in de buurt
was, kon er snel worden gehandeld.
De gealarmeerde brandweerlieden
wisten vervolgens de brand te
blussen. Hoe de brand kon ontstaan,
is niet bekend.
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Veteranendag
1/3

Nieuw-Guinea 1962

Peel en Maas viert op zaterdag 17 september haar eerste lustrum van de Veteranendag. Die dag worden alle
veteranen, in het bijzonder die uit onze gemeente, in het zonnetje gezet. HALLO tekende de verhalen op van
drie militairen die op verschillende uitzendingen zijn geweest. Deze week: de 73-jarige Frits Lucker uit Panningen, die in april 1962 naar Nieuw-Guinea ging.

Frits was 19 lentes jong toen
hij in april 1962 als dienstplichtige
van het zesde infanteriebataljon
meeging naar Nieuw-Guinea, een
eiland ten noorden van Australië
en ten oosten van Indonesië. Op
dat moment was er een militair
conflict gaande tussen Nederland
en Indonesië om het voormalige
Nederlands-Nieuw-Guinea. Vijf

maanden daarvoor werd Frits opgeroepen als dienstplichtige. “Bij Regiment
Infanterie Oranje Gelderland zijn we
begonnen met een tropenopleiding bij
vijftien graden onder nul, omdat het
toen winter was”, aldus Frits.

Wachtlopen in Fak-Fak
Het buitenlandse avontuur begon
voor Frits op 19 april 1962, toen hij

Frits was daar onderdeel van een
ondersteuningspeloton. “Onze taak
was daar het gebied bewaken.
We moesten veel wachtlopen en op
onze hoede zijn voor infiltranten”,
legt Frits uit. “Dit waren in het begin
vaak amateuristische parachutisten
uit Indonesië die niet goed bewapend
waren. Later kwamen er elitesoldaten
met een wapenuitrusting waar je
u tegen zegt.” Ook als er ergens
geschoten werd, werd het peloton
opgeroepen om klaar te staan.
De Nederlandse militairen hebben
in Nieuw-Guinea hulp gekregen van de
Papoea’s, de oorspronkelijke bewoners
van het eiland, die op dat moment
onafhankelijk wilden zijn. Frits: “Als je
daar door de bush liep, zag je helemaal niks. Het was enorm begroeid,
wat ervoor zorgde dat je nog net het
pad kon zien waar je liep. We hadden
daarom altijd de Papoea’s bij ons als
gids. Als zij ons niet hadden geholpen,
waren we er nooit meer uit gekomen.
Ik vond het zo’n mooie en vriendelijke
bevolking. Hoewel ze onafhankelijk wilden zijn, hebben ze ons enorm geholpen. Niets kostte hen te veel moeite.
Omdat ze verschillende Maleisische
dialecten spraken, ging de communicatie via handen en voeten”, zegt Frits
lachend. “Dat was niet makkelijk, maar
we kwamen er altijd uit.”

man. Toen dacht ik dat het fout ging
aflopen”, vertelt Frits. “Gelukkig wist
de Nederlandse inlichtingendienst
precies waar de vloot zou aanmeren en wat de plannen waren. Niet
snel daarna werd er in Verenigde
Staten een vredesakkoord getekend
onder leiding van president John F.
Kennedy, wat voor de Indonesiërs
reden genoeg was om terug te
keren. Precies op tijd, want anders
waren er duizenden doden gevallen.”
Na bijna zeven maanden
mochten Frits en zijn maten
zich opmaken voor de terugreis.
“Doordat de VS ons eigenlijk uit
Nieuw-Genuea heeft gezet, gingen
we met een gemengd gevoel
terug naar Nederland. Omdat we
de Papoea’s niet hadden kunnen
helpen zoals we dat wilden, hadden
we voor ons gevoel gefaald. Dat
gevoel is jaren blijven hangen, maar
ebt langzaam weg”, legt Frits uit.
“Hetzelfde geldt voor het gevoel
dat je constant alles in de gaten
moet blijven houden wanneer je
thuis bent. Zo ging ik altijd bewust
ergens met mijn rug tegen de muur
zitten met het gezicht gericht op de
deuren, zodat er niemand achter
mij was en zodat ik kon zien wie er
binnenkwam of wegging.” Omdat
met een propellervliegtuig richting
militairen in die tijd geen hulp
West-Nieuw-Guinea vloog. “Eén van
aangeboden kregen na terugkomst,
de tussenstops was op het eiland Biak,
was het voor Frits moeilijk zijn
waar we een hele week moesten
Hoewel er niet ieder moment van
verhaal kwijt te kunnen. “Niemand
acclimatiseren. Het was daar 35 graden. de dag wat gebeurde, was er consnapt hoe het voor jou is geweest.
Die tropische temperaturen waren wij
stant dreiging. Aan het einde van de
Ik heb ervaringen in brokstukken aan
niet gewend. Na die week zijn we naar uitzending leek het bijna mis te gaan.
mijn ouders verteld, maar het was
Sorong gegaan en van daaruit met
“Op de allerlaatste dag kregen we te
voor hen ook moeilijk te begrijpen.
een watervliegtuig naar de kazerne op
horen dat er een Indonesische vloot
eindbestemming Fak-Fak gevlogen.”
aan zou komen met vier- tot vijfduizend Gelukkig is dat nu anders.”

Constant dreiging

Wilt u ook advies
over gemak
in uw keuken?
Markt 31B, 5995 BC Kessel
T: 077 462 1898
info@verhaegenkeukens.nl
www.verhaegenkeukens.nl

Uw voeten in goede handen
• Medisch & Oncologisch Voetzorgverlener
• Zowel standaard als gespecialiseerde voetzorg
• Cosmetische voetzorg en vele
specialistische technieken

HALLO in paleis Het Loo
Hans en Annie Huijs uit Panningen brachten op vrijdag 26 augustus een bezoekje aan Paleis Het Loo
in Apeldoorn. Het stel keek onder extreem zonnige omstandigheden hun ogen uit. Uiteraard ging de
HALLO Peel en Maas mee voor een passende opname. Op de foto staat Annie bij een fontein in de tuin
van het paleis. Hans maakte de foto.

Diana Bouten
Dr Poelsplein 13,
5981 TW Panningen
tel: 077 - 851 46 56

Voor meer informatie: www.lachimere.nl
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Zomer in Peel en Maas
De zomervakantie in Peel en Maas is begonnen. Het is tijd om met vrienden een terrasje te pakken, samen te gaan zwemmen of lekker te wandelen. De zomer staat vaak
ook in het teken van op vakantie gaan. Terwijl de een met zijn gezin naar een camping in Zuid-Frankrijk rijdt of met vrienden de beest uit hangt in Spanje, blijft de ander
thuis om in de eigen gemeente van de zomerperiode te genieten. HALLO Peel en Maas vraagt toeristen waarom naar deze regio komen. Ook laten we deze zomer zien welke
pareltjes van plekken in Peel en Maas de moeite waard zijn om te bezoeken en vragen we inwoners welke plek in de gemeente zij aanraden aan toeristen.

Pareltjes van Peel en Maas
7/8

PS Aero in Baarlo

Met weekmarkten, straattheaters, natuurgebieden, streekproducten en verschillende culturele juweeltjes is
Peel en Maas een bruisende gemeente. Eigenlijk is er te veel te doen om op te noemen. In deze serie lichten we
daarom een aantal pareltjes in onze gemeente uit die de moeite waard zijn om eens te bezoeken. De zevende in
de reeks is vliegtuigcollectie PS Aero in Baarlo.
Kijk voor meer foto’s
op www.hallopeelenmaas.nl

Zo is het nieuwste project 31 augustus
van start gegaan. Na dertien jaar
trouwe dienst bij Piet, gaat één
van zijn passagiersvliegtuigen naar
Woensdrecht in Noord-Brabant,
waar het omgebouwd wordt tot een
Bed & Breakfast. “Het gaat om een
Fokker F27, die ik in 2003 gekocht
heb van de Koninklijke Luchtvaart
Maatschappij (KLM)”, legt Piet uit.
“Het vliegtuig heb ik hier in Baarlo
zelf helemaal gerestaureerd en is
nu op weg naar Woensdrecht. In dat
dorp heeft altijd de Fokker-fabriek
gelegen, totdat het in 1996 failliet
ging. Zo wordt er eigenlijk een stukje
historie teruggehaald in het dorp.
Wanneer het vliegtuig aangekomen
is in Noord-Brabant, wordt het eerst
helemaal leeggehaald en vervolgens
omgebouwd tot een bed & breakfast.
Er komt niet alleen een keuken in,
maar ook een woonkamer en een
badkamer. Je kunt over een paar jaar
voor één of meerdere nachten wonen
in een vliegtuig.”

Elk vliegtuig een
verhaal
De vliegtuigcollectie langs de
Napoleonsbaan in Baarlo, waar
voorbijgangers slechts een glimp
van de gehele verzameling kunnen meepikken, begon vijf jaar
geleden serieuze vormen aan te
nemen. Piet Smedts, eigenaar van
PS Aero, vertelt: “Ik heb 25 jaar een
autobedrijf gehad, waar ik vijf jaar
geleden de deuren van gesloten

heb. Na die tijd, dus vanaf 2011, ben
ik me volledig gaan richten op alles
wat met vliegtuigen te maken heeft.
Inmiddels telt de collectie veertig vliegtuigen, die voor verschillende doeleinden gebruikt worden. Zo hebben al
veel pronkstukken uit mijn verzameling
een rol mogen spelen in diverse films,
zoals Starfighter – Sie wollten den
Himmel erobern en Bridge off Spies van

Steven Spielberg. Ook in de film The
Lake, die in januari in première gaat,
zijn vier eyecatchers uit de collectie te
zien.”

Wonen in een
vliegtuig
Naast films worden de vliegtuigen
ook gebruikt voor andere projecten.

De rest van de collectie bestaat,
naast enkele passagiersvliegtuigen,
voornamelijk uit militaire toestellen.
Piet: “In het weekend verzorg ik
samen met mijn vrouw Helmie en
drie vrijwilligers rondleidingen van
ongeveer twee uur. We starten dan
met een film van twintig minuten
die een korte introductie geeft van
het bedrijf en wat we allemaal doen.

Hiervoor kunnen deelnemers
plaatsnemen op vliegtuigstoelen,
puur voor de beleving. Vervolgens
gids ik de groep van het ene naar
het andere vliegtuig. Ieder toestel
heeft namelijk een eigen verhaal,
dat ik graag met de mensen deel.
Ook is het mogelijk om plaats
te nemen in de vliegtuigen.” De
collectie die nu te zien is bij PS Aero,
ziet er over een tijdje waarschijnlijk
weer heel anders uit. “Ik blijf
afwisselen. Zo kunnen er vliegtuigen
weggaan, maar daarvoor komen er
wel weer voor terug.”

Uniek
in Nederland
“Omdat PS Aero eigenaar
is van de vliegtuigen, kunnen
we ze ten allen tijden verkopen
en verhuren”, vertelt Piet. “Hier
moeten altijd vergunningen voor
worden aangevraagd, omdat het
wel natuurlijk militaire goederen
blijven.” Inmiddels weten ook
liefhebbers buiten Peel en
Maas de weg te vinden naar de
vliegtuigcollectie. “Zo’n twintig
tot vijfentwintig procent van de
bezoekers komt niet uit Limburg.
Ik denk dat dat voornamelijk komt
door de rondleidingen. Mensen die
hier zijn geweest, zijn vaak verrast
over wat er allemaal te zien is en
vertellen dit dan weer door aan
familie, vrienden en kennissen.
Zo verspreidt het uitje zich als een
lopend vuurtje.”

Wist u dat…

• op woensdagavond 7 september twee nieuwe trainingen rondom
Eigen Kracht starten? Dit zijn 6 avonden waarbij we tips en
handvatten geven over thema’s als positief denken, stilstaan
bij je kwaliteiten, lichaamshouding, grenzen aanvoelen en
grenzen aangeven, nee- zeggen, omgaan met feedback en
ontspanning. Behalve leerzaam zijn het ook gezellige avonden
waarbij de deelnemers niet alleen van ons, maar ook van elkaar
kunnen leren. Deelname kost niets! Heb je interesse? Mail naar
veerkracht@vorkmeer.nl
• de vrijwilligers van Gezin Gezien een steuntje in de rug zijn voor
ouders, die de opvoeding tijdelijk als lastig ervaren? Wilt u meer
informatie hierover? n.soudant@vorkmeer.nl of tel. 077 307 73 50
• u elke dag met al uw vragen terecht kunt bij Info & Advies in het
Huis van de Gemeente tussen 8.30-12.00 uur?
Voor vragen of meer info, kijk op onze website of neem contact met ons op

info@vorkmeer.nl • 077 307 73 50 • www.vorkmeer.nl

HALLO in Overloon
Jong Nederland Egchel ging van zaterdag 20 tot en met vrijdag 26 augustus op kamp in Overloon.
Het kampterrein in de bossen lag op loopafstand van het meer het Schaartven. Met de tropische
temperaturen maakten de verschillende groepen gretig gebruik van het verkoelende water van het
meer. Ook namen de kinderen een HALLO mee om op de hoogte te blijven van het nieuws.
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HALLO in Noorwegen

HALLO in Oostenrijk

De vier vrienden Kevin van Meegen, Menno van Meegen, Wouter Sijben en Ruud Doesborg vertrokken onlangs op een roadtrip naar Zuid-Scandinavië. In zestien dagen tijd ging het viertal met een
gehuurd busje op pad naar enkele grote steden. Ze deden onder andere de Duitse stad Behringen aan
en bezochten Kopenhagen in Denemarken, Malmö en Göteborg in Zweden, brachten in Noorwegen een
bezoekje aan Oslo, Bergen en Preikestolen om als laatste Lüneburg in Duitsland te bezoeken. De ruim
600 meter hoge rotsklif in Preikestolen (preekstoel in het Nederlands) maakte de meeste indruk op de
heren. Bij het spectaculaire, maar bewolkte, uitzicht maakten Kevin, Menno, Wouter en Ruud een foto
en daar kon de HALLO natuurlijk niet bij ontbreken.

Louis en Angelien van Roij uit Panningen en Henk en Mariette
Maessen uit Helden vierden hun vakantie deze zomer in het
Oostenrijkse Mayrhofen, in de deelstaat Tirol. In de winter is het
een populair skigebied en zomers kan er heerlijk worden
gewandeld. Dat is ook wat Louis, Angelien, Henk en Mariette
deden. Op de ‘Action-berg’ Penken maakten ze dinsdag
16 augustus een foto toen ze op 2.100 meter hoog aan het
wandelen waren.

Naar Peel en Maas

‘Weidsheid is heel fijn’
Het echtpaar De Wit/Van de Pool, beiden 65 jaar oud, komt al 27 jaar vanuit Gouda naar Helden. Op Camping
Bovensbos zitten ze van maart tot oktober drie weken van de maand in hun stacaravan. “Die andere week gaan we
naar huis om een wasje te doen en de post te bekijken”, vertellen ze.

Kerkplein 2 6086 BK Neer
tel. 0475 59 40 68
www.eetcafe-raodhoes.nl

Weekendpakker

Meer informatie? info@nienshoreca.nl l 077-465 2219 Baarlosestraat 4 Maasbree

Alléén geldig op 18, 19 en 20 augustus

rekkkakpadpndenkeekeeW
az
Weekendpakker
rebmetpes 3 ne 2 ,1 po gidleg néée
do vr zallAW
arzvro
vdod re
Alléén geldig op 1, 2 en 3 september rebmetpes 3 ne 2 ,1 po gidleg nééllA

PLUS Culinaire
beenham
27 jaar geleden wilden ze naar
Joegoslavië op vakantie gaan, maar
door de onlusten daar ging dat plan
niet door. “Een collega vertelde me
toen over deze camping”, vertelt
meneer De Wit. “Die collega was de
broer van de eigenaar hier. Sindsdien

zijn we hier altijd teruggekomen.
Inmiddels heeft de zoon van de toenmalige eigenaar het overgenomen.”
Tegenwoordig wandelen ze wat minder, maar de omgeving heeft weinig
geheimen meer voor het echtpaar.
“We hebben alles wel gezien”, vertel-

len ze. “De omgeving is lekker rustig en
je kunt alle kanten op. Die weidsheid is
heel fijn. Daarnaast kun je fijn winkelen
in Panningen en hoef je geen parkeergeld te betalen zoals bij ons. We hopen
dat we nog zeker tien jaar hier kunnen
blijven komen.”

Naturel, honing-mosterd of honing-tijm
500 gram
5.99

GRAM 5.99 PLUS BBQ
99.5 MARG 500
Gommans
99.5 MAR0G05005
grillschotel

3.
.3
.3

99
44

SULP
49
SULP
mahneeb erianiluC

PLUS
Culinaire beenham
Naturel, honing-mosterd of
honing-tijm
Per 500 gram

Per kilo 34 | Helden
Kaupmanshof

KILO

9

Openingstijden: ma - do 8.00 - 20.00 | vr 8.00 - 21.00 | za 8.

mfoadrhetnsoeme-gb
ninoehr,ilea
run
taiNluC
fo dretsom-mgnjitin-gonhin,loehrutaN

Gommans | Kaupm
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gasthoofdredacteur
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Tijdens de zomervakantie nodigt HALLO Peel en Maas zes gasthoofdredacteuren uit. Zij geven om beurten de input voor
deze twee pagina’s. Deze keer: Wilma Delissen-van Tongerlo

GEPLUKT Dorrie Eilers

Zondagmiddag half twee. Een vader loopt met zijn dochtertje naar de
voordeur van zijn huis. Mag ik een paar minuutjes van uw tijd? Deze week in
‘Geplukt’ Mark van de Pas uit Melderslo.

HALLO

Zomer
Column
Komkommer
tijd
We zitten nog heel even in de
zogenoemde komkommertijd.
Volgens Wikipedia ‘een periode
waarin weinig nieuws te melden is
omdat politici en veel anderen op
vakantie zijn’. Ook ik kom, zoals
velen die genieten van hun vakantie,
nu wat vaker toe aan overpeinzingen.
Even los van de waan van de dag.

Deze week wordt Dorrie Eilers (46) uit Maasbree, directeur van demontabel bouwspecialist Neptunus Structures uit Kessel, geplukt op verzoek
van gasthoofdredacteur Wilma Delissen-van Tongerlo. “Ze is een enorm inspirerende vrouw”, verklaart de burgemeester haar keuze. “Ze is directeur
van een succesvol, internationaal bedrijf, vliegt de hele wereld over én heeft daarnaast nog een gezin. Dorrie is een voorbeeld voor velen.”
Sinds Dorrie in 1970 werd geboren, is
ze heel wat keren verhuisd. “Tot en met de
tweede klas woonde ik in Neer”, vertelt Dorrie.
“Daarna verhuisden we naar Kessel. Ook heb
ik nog 6,5 jaar in Londen gewoond en was ik
vijf jaar woonachtig in België. Inmiddels woon
ik al zestien jaar in Maasbree.” Ze is getrouwd
met Tom Ambaum (49) en samen hebben ze
twee zoons: Dennis van vijftien en Quinten van
zeventien. “Hier in Maasbree voelen we ons
helemaal thuis”, aldus Dorrie. “Ik vind het nog
steeds lekker om veel te reizen, maar thuiskomen
is wel altijd heel erg fijn. De grote stad kun je
vaak genoeg opzoeken en daarnaast is een
dorp ook prettiger om te wonen met kinderen.”
Ook Tom, Dorries man, werkt bij Neptunus.
“En het ondernemerschap zit bij onze zoons
ook in het bloed. Dennis verkoopt bijvoorbeeld
samen met zijn neefje Mitchel onder de naam
Neptunus Junior Waterglijbanen tentzeilen als
buikschuifbanen.”
Velen kennen Dorrie van het familiebedrijf

Neptunus Structures uit Kessel. Opa Anton Eilers
startte het familiebedrijf in 1937, nadat hij een
aangespoelde kist met daarin een tent vond op
het strand. In 1970 nam vader Hans het over
en sinds een aantal jaar vormen Dorrie, haar
broer Antoine en zus Betty de directie. “Al sinds
we klein waren hielpen we mee in het bedrijf”,
aldus Dorrie. “Toen deden we wat klusjes.
Inmiddels zijn mijn broer, zus en ik al 25 jaar
werkzaam bij Neptunus. Ook al hebben wij
officieel de aandelen overgenomen, pap houdt
nog steeds een oogje in het zeil. Zowel mijn vader
als mijn moeder Betsie zijn zeventig jaar, maar
ze zitten nog vol energie en kennis. En ook wij
vinden het leuk dat pap nog zo betrokken is bij
het familiebedrijf.”
Na de mavo te hebben afgerond ging Dorrie
verder aan de MEAO (middelbaar economisch en
administratief onderwijs). Daarna ging ze nog
International Business Management studeren in
Eindhoven. “Ik heb ook nog een jaar toerisme
gedaan”, vertelt Dorrie. “Maar dat was meer een

bevlieging. Ik was jong en had geen idee wat ik
wilde doen. Dat kwam pas toen ik in Eindhoven
ging studeren en stage moest lopen in het buitenland.” Ze besloot stage te gaan lopen in Londen
bij een vestiging van Neptunus, het bedrijf van
haar vader. “Daar ontdekte ik dat dat hetgeen was
wat ik leuk vond. Elke dag is anders. Daarna ben
ik er bijna zeven jaar blijven werken.”
Uiteindelijk keerde Dorrie terug naar het
hoofdkantoor in Kessel, waar ze nu nog steeds
werkzaam is. “We hebben het met zijn drieën
goed verdeeld”, aldus Dorrie. “Antoine, Betty
en ik zijn alle drie directieleden, maar ieder is
zelf verantwoordelijk voor het eigen vakgebied.
Mijn zus is verantwoordelijk voor logistiek, mijn
broer voor R&D (Research & Development, red.)
en algemene zaken en ik houd me bezig met
sales, marketing en communicatie.
Het is eigenlijk best uniek dat we alle drie in
het familiebedrijf terecht zijn gekomen en ook
nog ieder ons eigen ding doen. We hadden het
niet beter kunnen treffen met elkaar.”

Alle pistes af
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Voor haar werk reist Dorrie regelmatig de
wereld rond. “We hebben bij Neptunus zes
buitenlandse vestigingen en voeren projecten
uit over de hele wereld. Nu zijn we bijvoorbeeld
al bezig met de Olympische Spelen in Japan
over vier jaar en laatst was ik nog vijf dagen
in Rio de Janeiro voor de Zomerspelen die daar
plaatsvonden. Zo lopen privé en zakelijk wel
eens door elkaar.” Genieten en ontspannen doet
Dorrie graag op de skipiste. “Als het lukt, ga ik
een paar keer per jaar skiën. Ik ski al sinds mijn
vierde en ga alle pistes af. We komen veel in
Frankrijk met de kinderen en gaan met familie
of vrienden graag naar Oostenrijk.” Ook sporten
doet Dorrie graag, mits ze er tijd voor heeft.
“Dat doe ik sinds drie jaar met een personal
trainer. Elke keer weer vind ik het heerlijk om op
die manier te kunnen knallen.”
Daarnaast springt Dorrie graag op de
wielrenfiets en doet ze aan hardlopen. “Zowel de
Alpe D’Huez als de Mont Ventoux ben ik
opgefietst en ik probeer elk jaar mee te doen
met de tien kilometer van de Venloop. Als ik iets
doe, wil ik wel een doel hebben.”

Het jaar door kunnen wij ons,
op ieder moment van de dag, in woord
en beeld laten informeren over het
laatste plaatselijke, landelijke en
wereldwijde nieuws. We lezen en
volgen alles, liefst voorzien van
achtergrond en commentaar. We willen
tenslotte toch overal over kunnen
meepraten! Voor bestuurders, politici
en zij die daartoe wensen te worden
aangemerkt, zijn nieuws en
actualiteiten verplichte kost. Want wie
van ons kan het zich permitteren eens
niet naar Nieuwsuur te kijken, de
regiopagina’s van De Limburger uit te
spellen of iets in de blèdjes te missen?
Maar ligt het nou aan mij of heeft u
dat nou ook? Die komkommertijd
bevalt mij eigenlijk heel goed. Een paar
weekjes geen gekissebis, gedoe en
vliegen afvangen in de media.
En daarvoor in de plaats heerlijke,
boeiende verhalen van en over gewone
mensen en gebeurtenissen. Dat doet
goed. Nieuws uit het dagelijks leven.
Over zaken die om ons heen gebeuren,
over mensen die ons boeien.
Reportages die soms zowaar een
glimlach op ons gezicht toveren. Ik zou
de diverse redacties willen adviseren:
ga vooral zo door. Houd dit erin! En ik
zou zelf wel eens aan die perstafel
willen zitten, ter bevordering van meer
positiviteit en ’komkommers’ in het
dagelijks nieuws!
Hierover doorpeinzend moest ik
denken aan een idee dat ik al eens met
wat anderen mensen heb gedeeld.
Natuurlijk, er is veel ellende, oorlog en
ongeluk in onze complexe
samenleving. Daar kijk ik beslist niet
voor weg. Ingewikkelde zaken die ons
bezig houden en waar we de hele dag
over kunnen lezen en luisteren en die
op ons netvlies zijn gebrand. Maar zou
er in dit land geen uitgever zijn die
eens met een nieuwe krant komt die
we bijvoorbeeld gewoon ‘El Positivo’
noemen? Zou daar niet een mooie
markt voor zijn?
Wilma Delissen-van Tongerlo
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Vakantietip

La Palma
Dit jaar vierde gasthoofdredacteur Wilma Delissen-van Tongerlo
vakantie op La Palma, het meest noordwestelijk gelegen eiland
van de Canarische Eilanden. “De kleinschaligheid, de ongerepte
natuur, het klimaat, de schoonheid en rust. Het is voor mij dé plek
om even af te schakelen van het dagelijks leven”, aldus Wilma.
Het 729 vierkante kilometer grote eiland
ligt in de Atlantische Oceaan, voor de kust van
Marokko. Het is één van de kleinste eilanden
van de groep, met Tenerife, Gran Canaria,
Fuerteventura en Lanzarote als grootste en
bekendste vakantiebestemmingen onder
toeristen. “Op de grotere eilanden ben ik al
meerdere keren geweest”, vertelt Wilma. “Vier
jaar geleden ben ik voor het eerst naar La Palma
geweest met mijn partner. Dit jaar besloten we
terug te gaan. Je kunt wel zeggen dat ik een
Canarische Eiland-fan ben.”
La Palma, niet te verwarren met de provincie Las Palmas op Gran Canaria, onderscheidt
zich van de andere eilanden door het ontbreken
van massatoerisme. “Het eiland is nog niet overgenomen door hordes toeristen”, aldus Wilma.
“Dat maakt het eiland ook zo bijzonder en mooi.
De schoonheid en rust overheersen in het eenvoudige en afwisselende landschap.” Net als alle
andere Canarische Eilanden is La Palma een vulkanisch eiland. Maar het staat ook bekend als ‘la
Isla verde’, ofwel het groene eiland. Wilma: “Het
contrast van de bosrijke omgeving met bomen
en ongerepte natuur met de zwarte, vulkanische
stranden is heel bijzonder om te zien.” Voor
Wilma en haar partner is een vakantie in het
buitenland een combinatie tussen rondreizen en

lekker luieren aan
het zwembad. “We
huren meestal een
auto zodat we het
eiland kunnen
gaan verkennen”, vertelt ze.
“Op La Palma
is het heerlijk
wandelen, iets
wat we veel
doen tijdens
onze vakanties.
Andere dagen
gaan we lekker
aan het zwembad liggen en
een boekje
lezen. Even met niemand dan elkaar rekening
hoeven houden, doen waar we zin in hebben
en loskomen van het dagelijks leven en werk.
We eten wat de lokale bevolking ook eet. Soms
lijkt het wel of de tijd er heeft stilgestaan. Er zijn
geen luxe winkels of uitgaansgelegenheden,
maar lokale marktjes en kleine winkeltjes. Thuis
houden we ook ontzettend van koken, dus soms
gaat er een lekker flesje olijfolie of ander lokaal
product mee in de koffer naar huis.”

Jongerenwebsite Pemmers

Jeugd betrekken bij gemeente
Een organisatie die volgens gasthoofdredacteur Wilma Delissen-van Tongerlo meer aandacht verdient, is jongerenplatform Pemmers.
De jongerensite startte in 2010 om de jeugd in de nieuwe gemeente Peel en Maas te informeren. “We proberen ze betrokken te houden bij de
gemeente”, aldus Jip Huijs (22) uit Helden, voorzitter van Pemmers.

naar eigen zeggen altijd gehad. “Vandaar dat ik
hier terecht ben gekomen. We hebben een leuke
groep, werken vanuit thuis en hebben ieder onze
eigen verantwoordelijkheid.” Jip werkte eerst als
webredacteur van Helden en als fotograaf. Nu is hij
voorzitter van het platform en presenteert hij elke
donderdag SPEM!FM, voorheen PemmersFM, op
Omroep P&M. Van maandag tot en met donderdag
presenteren jongeren het programma op de lokale
radio tussen 17.00 en 18.00 uur. Jip: “We wilden
graag een eigen jongerenprogramma op de radio
gaan presenteren, om ook op een andere manier
de jeugd te bereiken. Destijds zat Bart Nelissen, de
hoofdredacteur van Omroep P&M, bij Pemmers. Via
hem hebben we een eigen programma gekregen.”

Unieke content

Marijn Rutten, Helma Leenders, Jip Huijs, Naomi Leela, Leyla Aydin en
Kim Leyssen (Op de foto ontbreken Roel Wijnands, Riny Meusen en Jarek Keiren)
Het jongerenplatform startte in januari 2010
toen de gemeenten Helden, Meijel, Maasbree en
Kessel fuseerden tot de gemeente Peel en Maas.
“Er bestond toen een regionale nieuwssite die Ollie
Plats heette en die uiteindelijk vervangen werd
door één website voor de hele nieuwe gemeente”,
vertelt Roel Wijnands (28) uit Koningslust. Hij is
één van de initiatiefnemers van Pemmers en is
nu vooral nog betrokken als penningmeester. De
naam Pemmers is een afgeleide van de inwoners

van Peel en Maas: P&M’ers. De site richt zich op
jongeren tot en met dertig jaar.

Jongerenprogramma
“Toen we net begonnen, waren we met twintig
vrijwilligers die allemaal samen de elf kernen vertegenwoordigden”, aldus Roel. “Maar dat bleek wel
erg veel te zijn. De laatste twee jaar werken we
met ongeveer tien vaste vrijwilligers en dat werkt
eigenlijk veel beter.”

Jip Huijs (22) uit Helden is voorzitter van de
website en maakt al sinds 2011 deel uit van het
platform. “We voorzien jongeren van nieuws uit de
gemeente met hulp van omroep P&M, kondigen
evenementen aan, plaatsen foto’s en filmpjes,
vacatures, columns en geven voorlichting over
verschillende onderwerpen”, aldus Jip. “Via mijn
nicht Helma Leenders, ook één van de oprichters,
ben ik bij Pemmers terechtgekomen.” De interesse
voor zijn eigen dorp en de gemeente heeft Jip

Het team achter Pemmers is zich meer
gaan richten op online. “Daar zijn we allemaal
natuurlijk veel mee bezig”, aldus Jip. “Daarom
hebben we twee jaar geleden ook een nieuwe
website laten bouwen zodat we helemaal bij
de tijd zijn. Ook focussen we ons wat meer op
Facebook, omdat dat nog steeds een heel populair
medium is.” Toch valt het niet mee om meer
bekendheid of nieuwe vrijwilligers te krijgen,
aldus Jip. “We merken dat nog niet iedereen ons
kent of niet precies weet wat we doen. Dat is
best wel jammer, want we zijn een leuke plek
om ervaring op te doen. Je krijgt bij ons veel
verantwoordelijkheid, je bent bezig met wat er
zoal te doen is en je kunt ervaring opdoen met
fotografie en radio maken. We houden jongeren
betrokken bij de gemeente, want landelijk nieuws
krijgen ze toch wel mee.” Roel voegt daaraan
toe: “We maken unieke content, speciaal voor
jongeren. Als Pemmers weg zou vallen, is er
geen apart platform meer dat zich zo specifiek op
jongeren richt.”
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Bespreking Poll week 33

Pepernoten mogen het hele jaar in de schappen liggen
Niet iedereen was het eens met onze stelling over pepernoten in de
winkels. Een grote meerderheid vond zelfs dat de pepernoten niet het hele jaar
in de schappen hoeven op te duiken. Maar een kleine vijftien procent van de
stemmers heeft er geen problemen mee als het snoepgoed het hele jaar door
te koop is.
De stemmers vinden dat winkels vergeten voor wie het feest bedoeld is:
kinderen. Als die nu al de pepernoten in de schappen zien liggen, associëren ze
het straks niet meer met Sinterklaas. Dan wordt het los van elkaar gezien. Dan

verlies je dus een stukje van de traditie.
Blijkbaar horen pepernoten nog te veel bij het sinterklaasfeest. Het is volgens de stemmers een seizoensgebonden product dat niet het hele jaar in de
schappen hoort te liggen. Winkels gebruiken het nu puur om winst te maken.
Ze houden geen rekening met het feest waar het eigenlijk voor bedoeld is.
Zoals paaseieren bij Pasen horen, zo horen pepernoten bij Sinterklaas. Het zal
wel niet meer al te lang duren voordat we de kerstballen en –stallen weer in de
winkels zien.

Ik voel mij verantwoordelijk
voor het creëren van een schonere buitenlucht
eens/oneens > www.hallopeelenmaas.nl

Onlangs bracht de organisatie Milieudefensie de resultaten van een onderzoek naar de kwaliteit van de buitenlucht in Nederland naar buiten. Daaruit bleek
onder andere dat in Peel en Maas de lucht zodanig vervuild is, dat de gezondheidseffecten gelijk zijn aan het roken van 5,1 sigaretten per dag. Landelijk
gaat het om 5,3 sigaretten per dag. Uitschieter is de lucht in Rotterdam met 6,8
sigaretten. Op Vlieland is de lucht met ‘slechts’ 2,8 peuken per dag het schoonst.
Milieudefensie sleept de Nederlandse Staat voor de rechter om zo af te dwingen
dat de luchtkwaliteit in het land binnen een half jaar voldoet aan de Europese
normen.
Toch is het niet alleen de taak van de overheid om de buitenlucht die wij

allemaal inademen, te zuiveren. Natuurlijk moet de intensieve landbouw en
kolencentrales gaan meewerken, maar een betere wereld begint uiteindelijk
toch bij jezelf? Neem vaker de fiets of de ‘benenwagen’ in plaats van de auto.
Dat scheelt al een hoop.
Aan de andere kant is het effect groter wanneer de overheid, provincies en
gemeenten ook actie ondernemen. Wanneer zij maatregelen gaan nemen, kan de
vieze lucht pas echt worden teruggedrongen. Die ene keer de auto nemen, heeft
heus maar weinig effect. Dus niet wijzelf, maar de politiek is verantwoordelijk.
Ik voel mij verantwoordelijk voor het creëren van een schonere buitenlucht.
Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 34) > De gemeente is door het verlenen van een vergunning verantwoordelijk
voor alcoholmisbruik bij keetfuiven > eens 55% oneens 45%

VAKGARAGE
PEETEN BV

Onderhoud en
reparatie van
alle merken

APK

www.vakgaragepeetenbaarlo.nl

VACATURE - SCHOONMAKER (m/v)
Hoeijmakers Groep is al bijna 40 jaar dé ambitieuze en betrokken
financiële dienstverlener in de regio. Onze 35 medewerkers zijn
vakbekwaam, proactief, maar stellen vooral onze particuliere en
zakelijke klanten elke dag weer centraal.
Wij zoeken per direct een SCHOONMAKER (m/v)
voor ongeveer 10 uur vast per week.
Locatie:
kantoorpand Baarskampstraat 11 te Kessel.
Werktijden: voornamelijk avonduren (vanaf 17:00 uur)
en zaterdagochtend.
Wat verwachten wij van jou?
- Zelfstandige en flexibele werkhouding.
- Discrete en secure instelling.
Kijk voor meer informatie op www.hoeijmakers.nl.
Interesse?
Stuur direct een gemotiveerde brief
met uitgebreid cv:
Hoeijmakers Groep
T.a.v. de directie
vacature@hoeijmakers.nl
Meer informatie:
t: 077-3586705 dhr. R(oger) Hilkens
Baarskampstraat 11
5995 AS Kessel
t: 077 - 358 67 00
info@hoeijmakers.nl

tel. 077 477 15 90

Uitdaging
Naar Van Dale online
woordenboek: uit·da·ging
(de; v; meervoud: uitdagingen)
1. oproep, uitnodiging.
2. iets dat inspireert omdat het
moeilijk is.
Die tweede betekenis, iets
dat inspireert omdat het moeilijk
is, vind ik een prachtige
omschrijving van een woord dat
uitdaagt. Uitdaagt tot handelen,
uitdaagt tot frisse moed en
motivatie. Uitdaagt, omdat je
weet dat het niet enkel een
woord is, maar iets persoonlijks.
Je gaat iets doen waar je trots op
kunt gaan worden!
Vanaf deze week start ik zo’n
nieuwe kans om trots op mezelf
te worden. Vlak voor mijn
afstuderen heb ik een baan
weten te bemachtigen als
docente Nederlands op het
SintLucas te Boxtel. Een moeilijke keuze, want het stond
inherent verbonden aan
weggaan van de veilige plek
waar ik al werkzaam was en aan
concessies doen. Een grote,
nieuwe uitdaging vraagt
namelijk tijdsinvestering.
En waar haal je tijd vandaan als
je eigenlijk al tijd tekort had?
Door concessies te doen.
Dit betekende voor mij dat ik
mijn voorliefde voor volleyballen
tijdelijk moest opgeven.
Een heftige, maar verstandige
beslissing. Ik sloot een deur,
zodat ik een nieuwgevonden
deur wagenwijd open kon
zetten.
Natuurlijk is dat doodeng,
maar ik ben toe aan deze stap.
Wellicht klinkt dit bekend, maar
twijfel je nog om de gok te
wagen, net zoals ik gedaan heb.
Soms houd je vast aan het
vertrouwde en veilige, maar mis
je daardoor een nieuwe kans.
Maar als de voordelen opwegen
tegen de nadelen, wie doe je
dan eigenlijk tekort? Waar ben je
dan eigenlijk bang voor?
Deze uitdaging ga ik nu niet
mislopen. Ik ben geïnspireerd
omdat dit moeilijk wordt en
omdat ik uiteindelijk, hopelijk,
trots op mezelf kan worden! Wie
weet, jij ook?
Jill
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Afsluitingen kermis Baarlo
In tegenstelling tot andere jaren worden de afsluitingen tijdens de kermis, in verband met de
veiligheid, uitgebreid. Deze uitbreiding is in overleg met het Dorpsoverleg Baarlo tot stand
gekomen

De afsluitingen zijn:

• Woensdag 7 september vanaf 12.00 uur tot en met donderdag 15 september 18.00 uur
De Markt, Sprunklaan en Baron van Erplaan (tussen Sprunklaan en Markt)
• Zaterdag 10 september vanaf 13.00 uur tot en met donderdag 15 september 12.00 uur
De Marktstraat vanaf het VVV-kantoor tot Bakkerij Fleuren

Kermis Meijel 3 t/m 6 september
Zaterdag 3 september
• 16.00 uur opening Kermis door wethouder Raf Janssen
samen met schutterij st. Willibrordus. Tijdens de opening doet de wethouder
het alom bekende “penningen strooien”
Zondag 4 september
• 16.00 uur tot 18.00 uur gratis schminken voor de kinderen
Maandag 5 september
• Verrassing op kermisterrein
Dinsdag 6 september
• 19.00 uur Paw Patrol Politie & Brandweer (bekend van TV)

Wij wensen u fijne kermisdagen!

Afvalnieuws: géén plastic
zakken in de GFT-container
Er worden steeds vaker plastic (container)zakken gebruikt in de groene GFT-container,
dit mag niet!
Als u graag een zak in de groene container gebruikt mag dit alleen met een
composteerbare zak. Deze speciale zakken zijn herkenbaar aan het logo en in de
supermarkt verkrijgbaar.
Gebruikt u niet de juiste zak? Dan maken wij uw container niet leeg.

Kermis Baarlo 10 t/m 14 september
Zaterdag 10 september
• 16.00 uur opening Kermis door wethouder Arno Janssen
Zondag 11 september
• 16.00 uur tot 18.00 uur gratis schminken voor de kinderen
• 18.00 uur tot 20.00 uur clown Japie op het kermisterrein
Maandag 12 september
• Verrassing op kermisterrein
Dinsdag 13 september
• Verrassing op kermisterrein
Woensdag 14 september
• 20.00 uur kermisloterij door wethouder Arno Janssen

Wij wensen u fijne kermisdagen!

Container niet vol?

Is uw container niet vol, overweeg dan of deze een inzamelbeurt kan overslaan.
Hierdoor kunnen we effectiever inzamelen.

Openingstijden

Maandag:
08.30 uur - 17.00 uur / 17.00 – 19.30 uur
Dinsdag t/m vrijdag: 08.30 uur - 17.00 uur
Zaterdag:
08.30 uur - 12.00 uur

Afspraak maken

Noodzakelijk: voor aanvragen van alle producten van Burgerzaken, voor Vergunning
Toezicht en Handhaving én afspraak op maandagavond en zaterdagochtend voor
Werk, Zorg en Jeugdhulp
Mogelijk: Werk, Zorg en Jeugdhulp overdag.
Via onze website www.peelenmaas.nl maakt u eenvoudig digitaal een afspraak.
Geen internet? Neem dan contact op met ons Klant Contact Centrum 077 - 306 66 66.
Zij helpen u graag!

Fotograaf aanwezig

maandag 08.30 – 12.30 en 16.00 – 19.30 uur donderdag 08.30 – 12.30 en 13.30 – 15.30 uur
dinsdag 08.30 – 12.30 en 13.30 – 15.30 uur vrijdag
08.30 – 12.30 en 13.30 – 17.00 uur
woensdag 08.30 – 12.30 en 13.30 – 17.00 uur zaterdag 08.30 – 12.00 uur

Officiële (verkorte) publicaties
U kunt op de hoogte blijven van de officiële bekendmakingen zoals vergunningen,
bestemmingsplannen, regelgeving van de gemeente via www.peelenmaas.nl -> Inwoners ->

Actueel -> Bekendmakingen -> Elektronisch gemeenteblad

Elektronisch gemeenteblad

Dit is de enige officiële bron van de gemeente waaraan rechten kunnen worden ontleend.
Het EGB wordt wekelijks uitgegeven als pdf-bestand en is te raadplegen op de gemeentelijke
website. Een geprint EGB kunt u inzien in de informatiehoek van het Huis van de Gemeente,
bij de bibliotheken en de gemeenschapshuizen in Peel en Maas.

Huis van de Gemeente
Wilhelminaplein 1
5981 CC Panningen

Postbus 7088
5980 AB Panningen

077 - 306 66 66
info@peelenmaas.nl

www.peelenmaas.nl

Besluiten inzake Programma Stroomlijn,
deelgebied 3 (uiterwaarden langs de Onbedijkte Maas), cluster 2
De Minister van Infrastructuur en Milieu maakt bekend dat door de betrokken bevoegd gezagsinstanties besluiten zijn genomen voor Stroomlijn, deelgebied 3, cluster 2.
De betreffende besluiten en bevoegde gezagsinstanties zijn hieronder nader aangeduid. Stroomlijn deelgebied 3 maakt onderdeel uit van het landelijke Rijkswaterstaatprogramma Stroomlijn. Op de voorbereiding en bekendmaking van deze besluiten is de Rijkscoördinatieregeling van toepassing.
De ontwerpbesluiten hebben voor een ieder ter inzage gelegen van vrijdag 3 juni 2016 tot
en met donderdag 14 juli 2016. Binnen deze zes weken bestond de mogelijkheid om
zienswijzen naar voren te brengen. Er zijn zeven zienswijzen naar voren gebracht, waarvan
er één heeft geleid tot een wijziging in het besluit met het nummer 13. Deze wijziging
betreft het nader aanduiden van de te behouden begroeiing in de uiterwaard Middelaar in de
gemeente Mook en Middelaar. Daarnaast zijn in de besluiten met de nummers 2 t/m 13
ambtshalve wijzigingen doorgevoerd. Voor de beantwoording van de zienswijzen en de
beschrijving van de (ambtshalve) wijzigingen wordt verwezen naar de reactienota, die met
de definitieve besluiten ter inzage is gelegd.
Algemeen
Rijkswaterstaat werkt - vanuit het Programma Stroomlijn - aan het onderhoud van de
begroeiing in de uiterwaarden. Het regent vaker en harder. Daardoor krijgen de
Nederlandse rivieren en uiterwaarden vaker te maken met hoog water. Bij hoogwater, als
het water ook door de uiterwaarden stroomt, kunnen begroeiing en ophopend vuil daarin de
doorstroming van het water belemmeren. Dit veroorzaakt een nog hoger waterpeil en
vergroot het risico op overstromingen. Goed beheer en onderhoud van de begroeiing in de
uiterwaarden is daarom erg belangrijk voor de hoogwaterveiligheid.
Rijkswaterstaat heeft de afgelopen jaren onderzocht op welke plekken het water bij
hoogwater het hardst door de uiterwaarden stroomt (de zogenoemde ‘stroombaan’) en
vastgesteld welke begroeiing de doorstroming het meest belemmert. Het voornemen van
Rijkswaterstaat is om - na een zorgvuldige afweging van belangen - zoveel mogelijk bomen
en struiken uit de stroombaan van de rivier te verwijderen. Zo kan het vele rivierwater ook
via de uiterwaarden ongehinderd naar zee stromen.
Er vinden geen grootschalig grondverzet en bodemroeringen plaats. Bij het rooien van de
houtopstanden worden de stobben gefreesd tot een maximale diepte van 30 centimeter.
Meer informatie over het Programma Stroomlijn vindt u op: www.rws.nl/stroomlijn.
Toelichting besluiten
De besluiten voor deelgebied 3, cluster 2 betreffen werkzaamheden in 33 uiterwaarden,
verspreid over 12 gemeenten. Voor de exacte locaties van de werkzaamheden wordt
verwezen naar het bij de besluiten ter inzage liggende kaartmateriaal.
Projectplan Waterwet
Het Programma Stroomlijn omvat het verwijderen van begroeiing in de stroombaan van de
rivier. Om dit te kunnen doen, moet op grond van de Waterwet een projectplan worden
opgesteld. In het projectplan wordt de complete ingreep voor deelgebied 3, cluster 2
beoordeeld. Het betreffende projectplan vormt daarmee het overkoepelend juridisch kader
voor de werkzaamheden.
Omgevingsvergunning activiteit ‘werken en werkzaamheden’
Als een bestemmingsplan voor een uiterwaard een verbod bevat voor het uitvoeren van
werken en werkzaamheden, dan is een omgevingsvergunning nodig om hier
werkzaamheden te kunnen uitvoeren (artikel 2.1 lid 1 onder b Wabo). Om die reden is voor
28 uiterwaarden een omgevingsvergunning vereist.
Omgevingsvergunning activiteit ‘vellen van houtopstand’
Als een bepaling in een gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing vereist om
een houtopstand te vellen, dan geldt dit als een verbod om een project dat uit die
activiteiten bestaat, uit te voeren zonder omgevingsvergunning (artikel 2.2 lid 1 onder g
Wabo). Met andere woorden: wanneer een boom in een uiterwaard door een
kapverordening wordt beschermd, is voor het kappen een omgevingsvergunning nodig. Om
die reden is voor 10 uiterwaarden een omgevingsvergunning vereist.
Welke besluiten liggen nu ter inzage?
1. Projectplan op grond van de Waterwet van de Minister van Infrastructuur en Milieu
t.b.v. de uiterwaarden Molengreend (gemeente Maasgouw), Weerd (gemeenten
Maasgouw en Roermond), Plassen Roermond, Stadsweide Roermond en Asseltse
Plassen (gemeente Roermond), Swalmdal (gemeenten Roermond en Beesel),
Bouxweerd en Neer (gemeente Leudal), Rijkelse Bemden (gemeente Beesel),
Weerdbeemden, Kessel en De Berckt (gemeente Peel en Maas), Reuver (gemeenten
Beesel en Peel en Maas), Belfeld, Tegelen, Venlo, Genooi en Hasselt (gemeente Venlo),
Grubbenvorst (gemeenten Horst aan de Maas en Venlo), Lottum en Ooijen (gemeente
Horst aan de Maas), De Steening (gemeenten Venlo en Bergen), Blitterswijck
(gemeente Venray), Well (gemeente Bergen), Vierlingsbeek, Zoetepasweiden,
Zurepasweiden, De Maasheggen en De Witte Steen (gemeente Boxmeer), Ossenkamp
(gemeenten Gennep en Bergen), Heijen en Maaskemp (gemeente Gennep) en
Middelaar (gemeenten Mook en Middelaar en Gennep) met bijbehorende stukken,
waaronder de m.e.r.-beoordelingsbeslissing.
2. Omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor
de activiteiten ‘werken of werkzaamheden’ en ‘vellen van houtopstand’ t.b.v. de
uiterwaard Weerd van het college van B&W van de gemeente Maasgouw met
bijbehorende stukken.
3. Omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor
de activiteit ‘werken of werkzaamheden’ t.b.v. de uiterwaarden Weerd, Plassen
Roermond, Stadsweide Roermond, Asseltse Plassen en Swalmdal van het college van
B&W van de gemeente Roermond met bijbehorende stukken.
4. Omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor
de activiteit ‘werken of werkzaamheden’ t.b.v. de uiterwaarden Swalmdal, Rijkelse
Bemden en Reuver van het college van B&W van de gemeente Beesel met bijbehorende
stukken.
5. Omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor
de activiteit ‘werken of werkzaamheden’ t.b.v. de uiterwaarden Bouxweerd en Neer van
het college van B&W van de gemeente Leudal met bijbehorende stukken.
6. Omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor
de activiteit ‘werken of werkzaamheden’ t.b.v. de uiterwaarden Weerdbeemden, Kessel,
De Berckt en Reuver van het college van B&W van de gemeente Peel en Maas met
bijbehorende stukken.
7. Omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor
de activiteiten ‘werken of werkzaamheden’ t.b.v. de uiterwaarden Venlo, Hasselt,
Grubbenvorst en De Steening en ‘vellen van houtopstand’ t.b.v. de uiterwaarden
Belfeld, Tegelen, Venlo, Genooi, Hasselt, Grubbenvorst en De Steening van het college
van B&W van de gemeente Venlo met bijbehorende stukken.

8.

9.

10.
11.

12.

13.

Omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor
de activiteit ‘werken of werkzaamheden’ t.b.v. de uiterwaarden Grubbenvorst, Lottum
en Ooijen van het college van B&W van de gemeente Horst aan de Maas met
bijbehorende stukken.
Omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor
de activiteiten ‘werken of werkzaamheden’ t.b.v. de uiterwaarden Well en Ossenkamp
en ‘vellen van houtopstand’ t.b.v. de uiterwaard Well van het college van B&W van de
gemeente Bergen met bijbehorende stukken.
Omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor
de activiteit ‘werken of werkzaamheden’ t.b.v. de uiterwaard Blitterswijck van het
college van B&W van de gemeente Venray met bijbehorende stukken.
Omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor
de activiteit ‘werken of werkzaamheden’ t.b.v. de uiterwaarden Vierlingsbeek,
Zoetepasweiden, De Maasheggen en De Witte Steen van het college van B&W van de
gemeente Boxmeer met bijbehorende stukken.
Omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor
de activiteit ‘werken of werkzaamheden’ t.b.v. de uiterwaarden Ossenkamp, Heijen,
Maaskemp en Middelaar van het college van B&W van de gemeente Gennep met
bijbehorende stukken.
Omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor
de activiteiten ‘werken of werkzaamheden’ en ‘vellen van houtopstand’ t.b.v. de
uiterwaard Middelaar van het college van B&W van de gemeente Mook en Middelaar
met bijbehorende stukken.

Waar en wanneer kunt u de besluiten inzien?
Van donderdag 1 september 2016 tot en met donderdag 13 oktober 2016 liggen de
besluiten ter inzage samen met de daarop betrekking hebbende stukken, inclusief de
aanvragen. U kunt de betreffende documenten tijdens de gebruikelijke openingsuren en/of
op afspraak inzien op de volgende locaties:
•
Gemeentehuis Beesel, Raadhuisplein 1, 5953 AL Reuver;
•
Gemeentehuis Bergen, Raadhuisstraat 2, 5854 AX Bergen;
•
Gemeentehuis Boxmeer, Raadhuisplein 1, 5831 JX Boxmeer;
•
Poort van Gennep, Ellen Hoffmannplein 1, 6591 CP Gennep;
•
Gemeentehuis Horst aan de Maas, Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst;
•
Gemeentehuis Leudal, Leudalplein 1, 6093 HE Heythuysen;
•
Gemeentehuis Maasgouw, Markt 36, 6051 DZ Maasbracht;
•
Gemeentehuis Mook en Middelaar, Raadhuisplein 6, 6585 AP Mook;
•
Gemeentehuis Peel en Maas, Wilhelminaplein 1, 5981 CC Panningen;
•
Stadskantoor Roermond, Kazerneplein 7, 6041TG Roermond;
•
Stadswinkel Venlo, Prinsessesingel 30, 5911 HT Venlo;
•
Gemeentehuis Venray, Raadhuisstraat1, 5801 MB Venray.
Digitale inzage
De besluiten met bijbehorende stukken, inclusief de aanvraag, kunt u ook inzien via
www.coordinatiestroomlijn.nl, onder Deelgebied 3, Cluster 2, Definitieve besluiten.
Hoe kunt u beroep instellen?
Belanghebbenden die hun zienswijze over het ontwerpbesluit tijdig naar voren hebben
gebracht en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen
zienswijze naar voren hebben gebracht, kunnen van vrijdag 2 september 2016 tot en met
donderdag 13 oktober 2016 beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de
Raad van State door het indienen van een beroepschrift. Daarnaast kunnen
belanghebbenden, ook wanneer zij geen zienswijze naar voren hebben gebracht, beroep
instellen tegen alle wijzigingen in de besluiten.
Het
a)
b)
c)
d)

ondertekende beroepschrift dient ten minste te bevatten:
uw naam en adres;
de dagtekening;
een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;
de redenen waarom u zich niet met het besluit kunt verenigen.

Stuur uw beroepschrift en zo mogelijk een afschrift van het besluit, waartegen uw beroep is
gericht, onder vermelding van de naam van het besluit naar:
Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State
Postbus 20019, 2500 EA Den Haag
De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State beslist in enige instantie over
ingestelde beroepen.
Crisis- en herstelwet van toepassing
Op het besluit is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet (Chw) van
toepassing. Dit heeft onder meer tot gevolg dat de beroepsgronden in het beroepschrift
moeten worden opgenomen, een beroep niet ontvankelijk wordt verklaard indien binnen de
beroepstermijn geen beroepsgronden zijn ingediend en de beroepsgronden na afloop van de
beroepstermijn niet meer kunnen worden aangevuld. Dit betekent onder andere dat het
indienen van een zogenaamd “pro forma” beroepschrift niet mogelijk is. Geef in het
beroepschrift aan dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.
Hoe kunt u de werking van het besluit laten schorsen?
Het instellen van beroep schorst de werking van een besluit niet. Indien beroep is ingesteld,
kan een verzoek worden gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening, bijvoorbeeld
inhoudende een schorsing van het besluit. Het verzoek om een voorlopige voorziening moet
worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Bij het verzoek moet een afschrift van het
beroepschrift worden overgelegd.
Voor het indienen van een beroepschrift of een verzoekschrift om een voorlopige
voorziening is griffierecht verschuldigd.
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25-jarig bestaan VVV Baarlo

Excursies voor Baarlonaren
Alle Baarlonaren mogen namens VVV Baarlo gratis deelnemen aan
één van de excursies die in het weekend van zaterdag 22 en zondag
23 oktober plaatsvinden. Het idee komt van VVV Baarlo, dat dit jaar haar
25-jarig bestaan viert.
Zaterdag 22 oktober kunnen geïnteresseerden deelnemen aan een historische wandeling langs historische
panden. Zondag 23 oktober vindt er
een kunstwandeling plaats, die deel-

nemers langs diverse kunstwerken in
Baarlo leidt. Beide excursies worden
begeleid door een gids. Opgeven kan
aan het kantoor op de Markt in Baarlo
of via 077 477 36 66.

Lezing door IVN-lid Ad
Havermans
De vraag hoe en of het Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid (IVN) Helden meer vorm zou kunnen geven aan duurzaamheid staat
op donderdagavond 8 september centraal tijdens een lezing van IVN-lid
Ad Havermans.
Ad is onder andere lid van de IVNduurzaamheidswerkgroep. Deze groep
verzorgt opleidingen binnen het instituut, die betrekking hebben op duurzaamheid. Tijdens zijn lezing staat hij
stil bij de achtergrond van duurzaamheid en hoe duurzaamheid binnen IVN

Weert ingevuld wordt. Na de lezing
kunnen deelnemers hun ideeën over
duurzaamheid en de invulling daarvan
binnen het IVN Helden met elkaar
delen. De lezing vangt aan om 20.00
uur in het IVN-gebouw in Helden. Kijk
voor meer informatie op www.ivn.nl

Introductieles tai chi
in Grashoek
Voorafgaand aan een nieuwe reeks tai chi-lessen in gemeenschapshuis De Ankerplaats in Grashoek, vindt op dinsdag 6 september een introductieles plaats. Belangstellenden kunnen zo kennis maken met de
Chinese bewegingsvorm.
Tai chi wordt ook wel bewegende meditatie genoemd en is een
bewegingsvorm voor concentratie,
evenwicht, ademhaling, spieren en
gewrichten. De oefeningen worden in
een langzame, vloeiende beweging
uitgevoerd. De beginnerscursus start

op dinsdag 13 september en duurt
achttien weken. De introductieles
vindt plaats op dinsdag 6 september
van 21.00 tot 22.00 uur in gemeenschapshuis De Ankerplaats in
Grashoek. Aanmelden kan via
www.taichimovement.nl

Meijelse zieken en ouderen

Ontmoetingsdag
Ouderen en zieken uit Meijel kunnen zich opgeven voor de ontmoetingsdag, die op donderdag 29 september plaatsvindt in gemeenschapshuis D’n Binger in Meijel. Het programma strekt zich uit over de hele dag.
Vanaf 09.00 uur kunnen deelnemers binnenlopen en staat er koffie
en thee klaar. Om 10.00 uur is er een
ontspanningsgedeelte in de Rabozaal. Rond 12.00 uur is het tijd voor
lunch, die gevolgd wordt door een

plechtig Maria-Lof. Om 15.30 uur
worden de deelnemers voorzien van
koffie met gebak.
Opgeven kan tot 18 september bij
Ans Raedts via 077 466 31 53 of bij
Annie Hanssen via 077 466 12 66.

Stichting Wandelen in Baarlo

Extra starttijden
Septemberwandeling
Voor de Septemberwandeling, die voor het tweede jaar op rij wordt
gehouden, zijn aanvullende starttijden toegevoegd voor de route van 5
en 10 kilometer. Dit meldt Stichting Wandelen in Baarlo.
Wandelaars die deel willen
nemen aan de route van 5 of 10
kilometer, kunnen zondag 4 september ook starten tussen 09.00 en
12.00 uur in Boekend. De wandeling
loopt van Baarlo naar Hout-Blerick en
voert wandelaars langs houtwallen,

beekdalen, moeras en open landschappen. Voor de routes 5, 10, 15, 20
en 25 kilometer kan ook nog steeds
gestart worden vanaf 07.30 in Baarlo.
Neem voor meer informatie contact
op met Piet van Cauwenberghe via
06 40 20 00 60.

Familie- en verenigingschieten
Schutterij Sint Leonardus uit Egchel en Panningen hield op zondag 28 augustus het jaarlijkse
familie- en verenigingschieten. Families, vriendengroepen, vrienden en verenigingen kwamen langs
om het tegen elkaar op te nemen. Bij de drietallen ging de eerste prijs naar Wiel Beeren, Jack Kempen
en Henk Bos. Bij de wedstrijd om de persoonlijke schutter ging Henk Bos wederom met de eerste prijs
aan de haal. Tweede werd Jelle Segers en derde Ger Frenken.

Informatiebijeenkomst voor ouderen

Levenslang wonen in Egchel
Het Kernteam Egchel houdt op dinsdag 6 september een informatiebijeenkomst over levenslang wonen in Egchel.
De avond is georganiseerd om de
huidige inwoners en oud-inwoners
te informeren over wonen in Egchel.
“Nu is het zo dat de inwoners genoodzaakt zijn buiten Egchel een woning te
zoeken als ze ouder worden”, aldus de

organisatie van de bijeenkomst. “Wij
willen hier met hen over praten. We
zien mogelijkheden om levenslang in
Egchel te kunnen blijven wonen, maar
daar hebben we de inwoners voor
nodig.”

De bijeenkomst begint om
19.00 uur in gemeenschapshuis ’t Erf
in Egchel. Neem voor meer informatie contact op met het Kernteam via
egchelkernteam@gmail.com of door te
bellen naar 06 57 66 35 56.

Meedenken over natuur en landschap

Workshop landschapsdromen
Peel en Maas
Stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen (IKL) is samen met de gemeente bezig om Peel en Maas
mooier te maken. Daarom organiseren ze een workshop voor inwoners van Peel en Maas met als doel om de
gemeente te verfraaien.
De workshop vindt plaats op
maandag 5 september om 19.30 uur bij
Zorgboerderij Dubbroek in Maasbree en
duurt tot ongeveer 22.00 uur. Na een
korte kennismaking en inspiratieronde

worden ideeën met elkaar gedeeld die
samen vertaald worden naar concrete
plannen.
In verband met de voorbereidingen
van de werkshop, dienen

geïnteresseerden zich aan te melden
door een e-mail te sturen naar
a.vervoordeldonk@ikl-limburg.nl
met vermelding van naam, adres,
woonplaats en telefoonnummer.

Gehoorzaamheidsoefeningen

Hondencursus in Maasbree
Onder leiding van ervaren instructeurs vinden vanaf zaterdag 10 september tien gehoorzaamheidscursussen
plaats op het Maasbreese sportterrein De Heyakker. Alle hondenrassen kunnen hieraan deelnemen.
Naast gehoorzaamheidsoefeningen
als volgen, zitten, liggen en op commando naar het baasje komen, is het
programma ook gevuld met oefeningen
met diverse behendigheidstoestel-

len. De honden trainen in groepen die
gevormd worden op basis van hun
leeftijd en de mate waarin ze al gevorderd zijn. De cursussen vinden vanaf
zaterdag 10 september tien zaterdag-

middagen plaats om 16.00 uur op De
Heyakker in Maasbree.
Bel voor meer informatie naar Frans
van Heur via 077 477 28 93 of Thea
Görtz via 077 477 81 10.

Digitaal sterker worden

Cursus werken met de e-overheid
Aangezien zaken als het aanvragen van huurtoeslag, het doorgeven van een verhuizing en het zoeken van werk
tegenwoordig geregeld worden via internet, start Bibliotheek Maas en Peel de cursus Digisterker. Deze cursus geeft
inzicht in de elektronische overheid.
De cursisten maken in de vier bijeenkomsten binnen de cursus Digisterker
kennis met de digitale overheid. Hoe kan
nuttige informatie gevonden worden
en wat is de procedure wanneer er iets
aangevraagd moet worden? Ook krijgen

deelnemers uitleg over een DigiD en
krijgen ze te zien wat de overheid allemaal over ons weet, zoals de opbouw
van de Algemene Ouderdomswet (AOW).
De c ursus is voor inwoners van Peel en
Maas, die al met internet om kunnen

gaan en de Nederlandse taal beheersen.
De bijeenkomsten duren van 09.30 tot
12.30 uur en vinden plaats op dinsdag6,
13, 20 en 27 september in De Bibliotheek
te Panningen. Aanmelden kan via
www.debibliotheekmaasenpeel.nl
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Baarlose biljartkampioenschappen

Joep Peeters biljart
kampioen
Door: Frits Kuijpers
Bij het Baarloos kampioenschap biljarten voor senioren heeft Joep Peeters onlangs de titel naar zich toe
getrokken. Hij won in de finale van Wim van Lier.

In de finale van een leuk en
spannend toernooi om het Baarloos
kampioenschap was het Joep Peeters
die aan het langste eind trok. Hij
kwam tot dit resultaat door als eerste
te eindigen in de poule en daarna
in de kruisfinales gedegen van Henk

Lucassen te winnen. Zijn tegenstander
in de finale was Wim van Lier die op
het beste scoringspercentage in de
poule der vedetten was geëindigd.
In de halve finale won Wim van
Toon Otte.
Het werd een echte finalewedstrijd

waarin de spanning tot grote hoogte
steeg en nu eens niet het pechduiveltje, maar het geluksengeltje een deel
van de uitslag bepaalde. Het resultaat
was -1 voor Joep Peeters, -2 voor Wim
van Lier, -3 voor Henk Lucassen en -4
voor Toon Otte.

Twaalfde editie

Clubkampioenschappen
Jeu de Boules Baarlo
Door: Jeu de Boules Club Baarlo
Jeu de Boules Club Baarlo hield op woensdag 24 augustus de clubkampioenschappen op de eigen accommodatie
aan de Kasteellaan. Het was de twaalfde editie van de kampioenschappen. Maria van Lier ging uiteindelijk met de
eerste prijs naar huis.

De weersomstandigheden waren
extreem deze middag met tropische
temperaturen tot 30 graden. Voor het
toernooi hadden zich 32 leden ingeschreven en dat aantal aanmeldingen
was lager dan voorgaande jaren.
Voor de pauze werden er twee
wedstrijden gespeeld en tegen 15.30
uur werd gepauzeerd onder het genot

van een koel drankje. Daarna werd
nog één partij gespeeld. Daarna kon
toernooileider Piet Derks de stand
opmaken en waren er zes spelers met
drie gewonnen partijen. Als beste
vier spelers kwamen Maria van Lier,
Jac Gerards, Jan van Soest en Agnes
Lenders naar voren.
De finale werd gespeeld tussen

Maria en Jan tegen Jac en Agnes.
In zeven beurten wisten Maria en Jan
de partij winnend afsluiten met een
eclatante overwinning van 13-3. Daarna
kon voorzitter Henri Holtus aan de
nieuwe clubkampioene Maria van Lier
de wisselbeker uitreiken en haar feliciteren met het behaalde succes. Zij nam
de titel over van Pierre Rutten.
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Vrienden Van SV Panningen bestaat één jaar

‘Clubje mensen met een
SV Panningen-hart’
Een jaar geleden herintroduceerde Thijs Vanmaris (57) samen met vier andere SV Panningen-supporters de Club
van 100 bij de Panningse voetbalvereniging. In plaats van de honderd gulden die leden in vroeger tijden moesten
betalen, hielden Thijs en consorten het op vijftig euro. Daarmee konden enthousiastelingen lid worden van de
Vrienden Van SV Panningen (VVSVP). Die club telt inmiddels 139 leden.

John van den Dungen, Frans Wulms en Thijs Vanmaris in hun Panningen-shirt.
Op de foto ontbreken de bestuursleden Eric Schoemakers en John Wilmer
Thijs legt uit waarom hij de VVSVP
opgericht heeft. “De Club van 100 is
jaren geleden gestopt toen de sponsorcommissie ermee ophield. Ik heb het
een tijdje geleden opgepakt en een
paar anderen erbij gevraagd die ook
altijd bij iedere wedstrijd van het eerste
team aanwezig waren. We hebben het
een avondje besproken en vonden het
allemaal een goed idee.”

Eerste maand al
75 leden
Na het overleg werd een flyer ontworpen, reclame gemaakt en zodoende
was de VVSVP geboren. “Voordat we
begonnen, hoopten we op veertig tot
vijftig leden”, vertelt Thijs die al sinds
1968 lid is van SV Panningen. “Dat zijn
er dus iets meer geworden.” Na de start
begin september werd aan het eind van
die maand al een ledenaantal van 75
aangetikt. Halverwege oktober waren
het honderd en in april kwam nummer
125 bij de VVSVP. Inmiddels hebben al
139 mensen de vijftig euro betaald om
bij de ‘supportersclub’ te horen. Thijs:
“De meesten daarvan zijn mensen die
net als ik en het bestuur veel naar wedstrijden komen. Maar ook veel spelers

van de selectie zijn lid. Opvallend is
verder nog het hoge aantal vrouwen
dat we bij de VVSVP hebben.”
De reden van de populariteit is volgens Thijs dat er veel mensen met een
hart voor SV Panningen rondlopen. “Van
de vijftig euro die leden per jaar betalen, gaat de helft rechtstreeks naar de
club”, legt Thijs uit. “Er zijn voor de rest
ook geen verplichtingen en dat trekt
veel mensen wel. Ze dragen Panningen
een warm hart toe en willen de club
steunen.” De club zelf is ook blij met
VVSVP, vertelt Thijs. “Niet alleen levert
het financieel wat op, het zorgt ook
voor cohesie binnen de vereniging. Daar
zijn ze erg blij mee. We sluiten aan bij
evenementen die de club organiseert
en zorgen zo voor meer bezoekers.”
Van de andere 25 euro organiseert
de VVSVP leuke dingen. Zo worden alle
leden uitgenodigd voor clubactiviteiten,
zoals een nieuwjaarsreceptie, oktoberfeest en de seizoensafsluiting. “Daar
krijgen de leden de eerste paar drankjes
van ons. Ook hebben we in ons eerste
jaar een reisje naar Düsseldorf gehad
en ieder lid krijgt een autovaantje met
het logo van de VVSVP erop. Onze leden
op leeftijd van wie we wisten dat zij
niet mee naar Düsseldorf zouden gaan,

hebben we een taart met ons logo erop
gegeven.”

VVSVP-babyshirt
De VVSVP heeft inmiddels een
heuse merchandise-afdeling. Op de
website van SV Panningen zijn vier
verschillende shirts, een sjaal en het
vaantje te vinden. Ook is er een babyshirtje te krijgen. “Mijn kleinzoon Ties
was de eerste die er daar een van had”,
vertelt Thijs lachend.
SV Panningen heeft al sinds 1973
een eigen supportersvereniging
SC Knuurke. DE VVSVP staat daar los van
en wil de supportersclub dan ook niet
in de wielen rijden. Thijs: “Knuurke is
de supportersvereniging die de club al
ontzettend lang bijstaat. Wij zijn een
clubje mensen die SV Panningen een
warm hart toedragen. Het enige dat
wij willen, is saamhorigheid binnen de
vereniging kweken. We zijn niets meer
dan een gezellige bende.” Samen met
Frans Wulms, John van den Dungen,
Eric Schoemakers en John Wilmer
vormt hij het bestuur van de VVSVP.
Thijs: “Wellicht kunnen we dit seizoen
nog doorgroeien naar 150 leden, maar
het was in ieder geval een geslaagd
eerste seizoen.”

Heldense Schaak- en Damvereniging

Clubavond schakers en
dammers HSDV
De Heldense Schaak- en Damvereniging houdt op maandag 5 september de eerste clubavond. Iedereen
die kennis wil maken met deze twee denksporten is welkom.
Tijdens deze avond spelen de
clubkampioenen simultaan wedstrijden,
zodat er meerdere partijen gevolgd
kunnen worden en er ook kan worden

meegespeeld. De clubavond vindt plaats
in het clublokaal van gemeenschapshuis
Kerkeböske in Helden. Om tot een goed
verloop van deze interne competitie

te komen, vraagt HSDV of leden enkele
werkzaamheden willen vervullen.
Opgeven kan via
leijanssen48@gmail.com

Meijelse Nederlands
kampioen endurance
Georgette Zeijen uit Meijel heeft op vrijdag 26 augustus de
Nederlandse titel bij het onderdeel endurance binnengehaald. Bij
de Hippiade in Ermelo mocht Georgette met het paard D-Prodigy
deelnemen aan de klasse 3 over 102 kilometer. De wedstrijd begon
om 06.45 uur. Drie kilometer voor de finish wist Georgette weg te
rijden bij de nummer twee. Ze haalde met D-Prodigy, eigendom
van de familie Heldens uit Meijel, een gemiddelde snelheid van
14,2 kilometer per uur. (Foto: Ruud Overes Photography)

Kesselse Lonneke
Nederlands kampioen
Lonneke Verbruggen uit Kessel heeft op zaterdag 27 augustus
met haar pony Bell Boy het Nederlands kampioenschap gewonnen
in de klasse B-L1 dressuur. De kampioenschappen vonden plaats in
het Gelderse Ermelo. Na een mooie proef werd het wachten
beloond met een eerste plaats en daarmee het Nederlands
kampioenschap. Bij de Peelbergen in Kronenberg werd op dezelfde
dag ook een springwedstrijd voor pony’s verreden. Lotte Hermans
wist met Brummerhoeve’s Pilgrim de eerste plek te halen in de
klasse CB.
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Acht jongeren vormen HBC 6

Jeugd terug bij beugelclub Helden
Ze zijn tussen de 17 en 26 jaar, komen uit Helden en Panningen en vormen
dit seizoen het zesde team van beugelclub HBC uit Helden. De jeugd is terug bij
de sport met het ‘ouderenimago’ en daar is de club maar wát blij mee.
De acht jongeren starten zaterdag 10 september met de gewone
competitie in de vijfde klasse. Om zich
daar op voor te bereiden, komen ze op
dinsdagavond bij elkaar om te trainen.
“Ons team bestaat uit jongeren die
vroeger hebben gebeugeld en een
paar die nog nooit op een beugelbaan
hebben gestaan”, vertelt Mick Reijnders
(20), die via zijn vader Gerard op jonge
leeftijd in aanraking kwam met de
beugelsport. Dat geldt ook voor de
26-jarige Twan Jacobs, Rick Hoeijmakers
(20), zijn broer Stan (17) en Bob van
Nienhuijs (19). “Op een gegeven
moment ben ik met beugelen gestopt”,
aldus Bob. “Toen kwam ik op een leeftijd dat ik het uitgaan ging ontdekken.
Als we nu uitgaan, is dat pas laat op de
avond. Dus kunnen we nog best gaan
beugelen van tevoren.”

Twan, Mick, Nico, Bob, Stan en Rick.
Op de foto ontbreken beugelspelers Giel Korsten (20) en Jelle Sillekens (18).

Jorrit Hendrix bij selectie Oranje
Panningnaar Jorrit Hendrix zit bij de definitieve selectie van het Nederlands Elftal voor de komende twee
interlands. De 21-jarige voetballer zit voor het eerst bij Oranje en kan zijn debuut maken in het vertegenwoordigende elftal. Als Hendrix speelt, is hij de eerste speler uit Peel en Maas die voor Oranje uitkomt.
Hendrix voetbalt al sinds de jeugd
bij PSV, maar begon zijn carrière bij
voetbalvereniging SV Panningen.

De Panningse voetballer is geselecteerd voor de oefeninterland tegen
Griekenland op donderdag 1 septem-

ber en het WK-kwalificatieduel met
Zweden op dinsdag 6 september. Beide
wedstrijden beginnen om 20.45 uur.

Helden verder in bekertoernooi

Baarlo thuis hard onderuit
tegen Helden

Alternatief voor
voetbal
Door een kiëtentoernooi bij de beugelclub begin dit jaar kwam er onder
andere bij Mick en Bob de interesse om
een jeugdteam te gaan vormen. “Maar
we zeiden wel dat als we het gingen
doen, we dan ook serieus moesten
beginnen met trainen en aan de competitie mee moesten doen”, aldus Mick.
Er werd een groep gevormd, er vielen
wat jongens af en er kwamen via-via

weer teamleden bij. Teamlid Nico Jacobs
(22) had tot voor kort nog nooit op een
beugelbaan gestaan. “Ik ben eigenlijk
per toeval erbij gekomen”, vertelt hij.
“We kenden elkaar van het uitgaan en
omdat ik toch niet meer mag voetballen, leek dit me een leuk alternatief.”
Nico ontdekte dat er meer kwam kijken
bij het beugelen dan hij dacht. “Nu ik
het zelf speel, merk ik pas hoeveel
tactiek en nadenkwerk er achter elke
zet zit.” Juist dat maakt het spel leuk,
vindt ook Twan: “In dat halfuurtje kun je
helemaal je eigen spel spelen.”
De club is volgens de jongens maar
wat blij dat er weer een jeugdteam bij
is gekomen. “Veel jongeren denken dat
het een sport voor ouderen is”, aldus
Nico. “En eerlijk is eerlijk: dat is het
ook wel een beetje, als je bekijkt dat
de meesten de vijftig gepasseerd zijn.
Maar dat wil niet zeggen dat het geen
tof spel is.” Het feit dat veel jeugd niet
weet wat de beugelsport inhoudt, kan
volgens de jongens ook een reden zijn
dat er eerder voor een andere populaire sport wordt gekozen als voetbal of
fitness. “Mijn opa, oma en mijn ouders
hebben gebeugeld”, vertelt Rick.
“Het zit een beetje in de familie, dus is
het niet zo gek dat mijn broer Stan en
ik er nu bij zijn gekomen. We hebben
het team bij elkaar en gaan er iets
leuks van maken dit seizoen. Want de
insteek is uiteindelijk plezier hebben.”

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

Door: Len Gielen, voetbalvereniging VV Baarlo
De eerste teams van voetbalverenigingen VV Baarlo en VV Helden stonden op zaterdag 27 augustus tegenover elkaar in het bekertoernooi. Baarlo bakte er weinig van in het beslissende bekertreffen en verloor thuis met
4-1. De thuisclub was onrustig in het spel en slordig in balbezit. Baarlo kreeg slechts drie kansen in de wedstrijd.
Na een kleine twintig minuten
spelen was het een fris spelend
Helden dat de score opende vanaf de
elfmeterstip na een ongelukkige overtreding van Baarlo-verdediger Nick
Beurskens. Keeper van Baarlo Jeffrey
Schouenberg zat goed bij de inzet van
de Heldense topschutter Ton Peeters,
maar kon een tegentreffer toch net
niet voorkomen, 0-1.
Na de thee kwam Helden beter
uit de kleedkamer en kreeg in de
eerste tien minuten meerdere kansen
op een tweede treffer die echter pas
halverwege de tweede helft viel. Een
lage voorzet werd eenvoudig door

Ton Peeters binnengetikt, 0-2. In het
slotkwartier leek het nog heel even
spannend te worden. In de 75e minuut
bracht Baarlonaar Jort Kluthausen op de
rand van het strafschopgebied ploeggenoot Stan Canjels met een goede
assist in stelling. Die schoot de bal hard
en fraai in de kruising, 1-2.
De hoop op een ommekeer in de
wedstrijd was echter voor de thuisclub van heel korte duur. Nauwelijks
één minuut later lag de bal alweer
bij Baarlo in het net. Nick Beurskens
onderschepte een voorzet met twee
Helden-spelers om zich heen, maar
kreeg de bal niet voldoende onder

controle. Voor de succesvol storende
Heldenaren was het daarna een koud
kunstje om Jeffrey Schouenberg uit te
spelen. Mairen Zeevenhoven maakte
de 1-3. Nog geen twee minuten later
stond de Baarlose sluitpost opnieuw
oog in oog met twee Helden-spelers.
Nu na balverlies van Mike Spolders
die de bal slecht aannam op de helft
van de tegenstander. Die fout werd
ditmaal genadeloos afgestraft door
wederom Ton Peeters, 1-4. Baarlo is
uitgeschakeld en kan zich volledig op
de competitie richten. Helden plaatste
zich met deze zege verdiend voor de
volgende bekerronde.

Vriendinnenmiddag
RKMSV

ALLES VOOR UW RIOLERING

✁

de grootste winkelvoorraad van Noord-Limburg
Loop gerust eens binnen
Mariastraat 26A Reuver
Tel. 077 - 476 24 74 | www.parcxl.nl

Knip deze bon uit en ontvang 15% korting op uw eerste aankoop

Kent u het gemak
van onze

KLEDING REPARATIE
SERVICE al?
Tel. 077-3072462
www.vanhalstomerij.nl

De speelsters van het eerste en tweede damesteam van
voetbalvereniging RKMSV uit Meijel hielden op maandag
29 augustus een vriendinnenmiddag. De meiden van buitenschoolse opvang SamSam kregen voetballes van een aantal
voetbalsters van de Meijelse club. De leden van de opvang mochten
ook allemaal nog een vriendinnetje meenemen. De anderhalf uur
durende les was bedoeld om de jongere meiden kennis te laten
maken met de voetbalsport.
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Chelsea wint MVC Top D toernooi
Door: Mat Nellen, voetbalvereniging MVC’19
Het elfde internationale MIRU & HJS-MVC Top D toernooi is gewonnen door de jeugdvoetballes van de Engelse
topclub Chelsea. In de finale werd AZ Alkmaar verslagen met 4-3 na het nemen van strafschoppen. In de reguliere
speeltijd hadden beide ploegen niet kunnen scoren. Chelsea won voor de derde maal het toernooi voor spelers
onder 12 jaar.

Borussia Dortmund de meest ongelukkige ploeg, want de strijd om de derde
plaats tegen Feyenoord ging eveneens
na strafschoppen verloren.

Mooie ervaring
voor de jeugd
Viervoudig winnaar Bayer
Leverkusen klopte in een spectaculaire
wedstrijd PSV met 4-3 in de strijd om
de vijfde plaats. Het enige amateurteam, Regioteam MVC’19, kon geen
potten breken. In de strijd om de
elfde en twaalfde plaats werd met 3-2
verloren van VVV Venlo. Het was een
mooie ervaring voor de jeugdspelers uit
de regio om tegen de jeugdspelers van

gerenommeerde profploegen te spelen.
De KNVB-scheidsrechters beoordeelden gedurende alle wedstrijden de
spelers en begeleiders op hun sportieve
gedrag. Uiteindelijk ging toernooiwinnaar Chelsea ook met de Fair Play-cup
naar huis. Een deskundige vakjury riep
Teun Geijselhart van AZ uit tot beste
speler, terwijl keeper Noël Reit van
Feyenoord uitgeroepen werd tot beste
keeper van het toernooi.
De data voor de twaalfde editie van
het toernooi in 2017 zijn al bekend.
Het toernooi staat gepland voor zaterdag 26 en zondag 27 augustus. Het
staat nu al vast dat sterke binnen- en
buitenlandse profclubs aan de aftrap
zullen staan.

Chelsea in actie tegen het team van VVV-Venlo (Foto: Bart Bos)
In de halve finale had AZ Feyenoord
met 3-0 verslagen. Chelsea stond in
de andere halve finale lange tijd met

2-1 achter tegen Borussia Dortmund,
maar vlak voor tijd viel de 2-2. Chelsea
won de strafschoppenserie tegen de

Duitse ploeg doordat hun ingevallen keeper drie strafschoppen stopte.
Overigens was de Duitse topclub

MVC’19 verder in bekertoernooi
Door: Mat Nellen, voetbalvereniging MVC’19
Het eerste team van derdeklasser MVC’19 uit Maasbree heeft op zaterdag 27 augustus ook haar derde bekerwedstrijd in de poule gewonnen. Vierdeklasser Bieslo uit Beesel werd moeiteloos met 4-1 geklopt. Wanneer de
Maasbreese ploeg, die door blessures en vakanties enkele basiskrachten misten, na de rust zuiniger met haar
kansen was omgesprongen, had er een monsterscore ingezeten.

Wij werken voor jóu!
AB Werkt is een coöperatie zonder winstdoel. Voor jou als werknemer willen wij vooral een goede werkgever zijn. We proberen je
méér te bieden dan een baan en een salaris. Wij gaan in je investeren, denken mee over loopbaanontwikkeling en bieden je gerichte
coaching en opleidingen.

Ons actueel aanbod! Hieronder een korte beschrijving van de

vacatures bij AB Werkt. Op onze site www.ab-werkt.nl/banen vind
je meer uitgebreide informatie over deze en andere banen en ons
bedrijf. Je kunt via de site ook meteen solliciteren. Kijk verder!

Meewerkend voorman glastuinbouw – Vac.nr. P010421

Je werkt in de kas en de loods, stuurt medewerkers aan en werkt mee
met gewas- en oogstwerkzaamheden. Je hebt werkervaring in een
soortgelijke functie.

Parttime medewerker pluimveehouderij – Vac.nr. P010569

Voor 20-24 uur per week. Je controleert de gezondheid van de kippen,
water- en voergift en het klimaat. Geen ervaring? Dan is een opleiding
mogelijk.

Medewerker varkenshouderij – Vac.nr. P011121

Je voert alle werkzaamheden uit in de kraamstal, dek- en drachtstal en
bij de speenbiggen. Je hebt een afgeronde opleiding en ervaring in de
varkenshouderij.

Isolatiemedewerker – Vac.nr. P011894

Samen met collega’s isoleer je daken, wanden en vloeren op diverse
locaties in Nederland. Je hebt ervaring in de bouw, een rijbewijs BE en
een geldig VCA-certificaat.

Teeltmedewerker boomkwekerij – Vac.nr. P010218
Bieslo begon overigens goed in
Maasbree. In de 17e minuut openden
de gasten de score door Van Deuzen die
een Maasbrees defensiefoutje afstrafte.
Binnen acht minuten herstelde MVC’19
de krachtsverhoudingen. In de 20e
minuut scoorde Rob Custers fraai met
een afstandsschot. Ron van den Kerkhof
maakte in de 25e minuut de tweede
Maasbreese treffer. Met deze stand

zochten beide ploegen de kleedkamer
op.

Verzengende hitte
In de rust had MVC’19 trainer Pat
Cox, Jaap Bruijnen en Frank Haenen
vervangen door Ian Boots, Jakub
Kozyra en Luc van den Kerkhof. In de
46e minuut gooide Marco Daniëls de
wedstrijd op slot. Dat deed hij met een

boogschot. De wedstrijd, die in een
verzengende hitte werd gespeeld, leek
als een nachtkaars uit te gaan. Zeker
toen de Maasbreese aanvallers verzuimden de vele kansen in doelpunten
om te zetten. In de 88e minuut stelde
Ron van den Kerkhof de eindstand vast
op 4-1. MVC’19 plaatste zich hiermee
ongeslagen voor de volgende bekerronde. (Foto: Math Geurts Fotografie)

Je voert werkzaamheden uit als snoeien, oppotten, bestellingen klaarmaken en gewasbescherming. Ook stuur je medewerkers aan. Je hebt
een afgeronde tuinbouwopleiding.

Medewerker boomkwekerij vollegrond – Vac.nr. P011585

Je bent verantwoordelijk voor het aanbinden, snoeien en rooien van bomen. Daarnaast maak je bestellingen klaar en bedien je o.a. de tractor.

Solliciteer via de site of stuur direct je CV naar horst@ab-werkt.nl.

Spoorweg 6, 5963 NJ Horst. T 077 - 39 808 83
www.ab-werkt.nl
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15 VRAGEN

Zondagmiddag half twee. Een vader loopt met zijn dochtertje naar de
voordeur van zijn huis. Mag ik een paar minuutjes van uw tijd? Deze week in
‘Geplukt’ Mark van de Pas uit Melderslo.

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Naomi Leela
18 jaar
Maasbree
Het Bouwens

Als je iedereen zou kunnen
ontmoeten, levend of overleden,
wie zou je dan ontmoeten?
Dan zou ik de nu nog president van
Amerika, Barack Obama, willen
ontmoeten. Hij lijkt me een aardige,
relaxte en grappige man. Ik ben
benieuwd hoe het was toen hij voor
het eerst het Witte Huis binnenstapte
en hoe het is om president te zijn.

Als hij mij een rondleiding door het
Witte Huis zou geven, zou het al helemaal te gek zijn.
Wat is jouw droomberoep?
Mijn droomberoepen zijn criminoloog
en zangeres. Als criminoloog onderzoek
je zaken die iets te maken hebben met
misdaad. Als kind wilde ik altijd al bij
de politie, maar het lijkt me nu veel
leuker om me bezig te houden met
moordzaken. Ook zingen is een droomberoep. Ik zit nu bij het zanggroepje
D-licious, met zeventien anderen.
Ik heb al opgetreden tijdens de Revue
van het Bouwens.

Opheffingsuitverkoop
30 tot 70%korting op al
onze showroom-sanitair
en voorraadartikelen

VAN HÖVELLSTRAAT 21 HELDEN T (077) 307 54 40
WWW.VERKOO.NL

aan
Naomi Leela

Wat zijn je favoriete boeken?
Dat zijn de boeken van de trilogie van
Engelsfors. Deze gaan over heksen
die proberen de wereld te redden van
demonen. Het onvoorspelbare van
de boeken maakt het mijn favoriete
trilogie.
Welk gerecht kun jij goed
klaarmaken?
Ik ben niet zo’n keukenprinses. Ik kan
wel wat dingen klaarmaken in de
keuken zoals cake, cupcakes en ovenpizza’s, maar zodra het moeilijk wordt,
gaat er van alles mis.
Als je naar het buitenland zou
moeten verhuizen, welk land zou dat
zijn?
Dan zou ik verhuizen naar Zweden.
Zweden is naar mijn mening het meest
mooie land van alle Scandinavische
landen, met name de hoofdstad
Stockholm. Ik ben er nog nooit
geweest, maar zou er graag een keertje heen willen om de mooie natuur en
cultuur te ervaren.
Wat neem je mee naar een
onbewoond eiland?
Naar een onbewoond eiland zou ik een
boot meenemen. Ik ben graag onder
de mensen, wat niet het geval is als je
op een onbewoond eiland zit. Dus als ik
het alleen zijn zat ben, neem ik de boot
terug naar huis.
Wat zou je nooit weggooien?
Foto’s van vroeger zou ik nooit
weggooien. Momenten die ik me
nu niet meer kan herinneren, zoals
mijn kindertijd, vind ik erg speciaal.
Ik vind het leuk om deze foto’s
terug te zien en zal ze dus ook nooit
weggooien.

In welke bestaande film had je zelf
willen spelen?
Dan zou ik willen spelen in de net uitgekomen film, The Suicide Squad. Deze
film gaat over een aantal slechteriken
die samen zijn gebracht om één andere
slechterik uit te schakelen. Ik zou dan
de rol willen spelen van Harley Quinn,
een vrouwelijke slechterik met geweldige humor en een karakter dat er voor
mij uitsprong.
Wat is het belangrijkste advies dat je
ooit hebt gekregen?
Dat is het advies dat je kansen moet
aannemen die je krijgt. Door deze
kansen aan te nemen zal je weer wat
ervaringen rijker zijn en nieuwe mensen leren kennen. Je kunt wel altijd nee
zeggen, maar dan kom je niet verder
in het leven. Zo nam ik de kans aan om
radio-dj te worden bij Omroep P&M en
fotograaf bij jongerensite Pemmers.
Welke gebeurtenis in je leven heeft
een grote impact gehad?
Ongeveer sinds een jaar ben ik radiodj bij Omroep P&M en fotograaf bij
Pemmers. Sinds ik deze baantjes heb,
ben ik minder verlegen en heb ik heel
wat ervaringen opgedaan. Zo heb ik
de kans gehad om veel evenementen
te bezoeken en verschillende mensen
te interviewen. Ik ben blij met deze
keuzes en ervaringen.
Op wie lijk je het meest? Op je
moeder of je vader?
Ik lijk het meest op mijn moeder,
ondanks de verschillende huidskleuren.
Mijn moeder is Nederlands en mijn
vader is Thais. Door de manier van
doen en onze humor zijn mijn moeder
en ik bijna exact hetzelfde. Ook lijken
onze gezichten meer op elkaar dan dat
van mij op mijn vader.
Is er iets waar je niet goed in bent,
maar wel graag zou willen kunnen?
Ik zou graag beter willen zijn in wiskunde. Ik zit aankomend jaar in VWO 6
en moet dus ook examen gaan doen
in wiskunde. Dat zou iets makkelijk
gaan als ik goed zou zijn in wiskunde.
Ik ben altijd al niet zo goed geweest in
het vak. Het begrijpen van de moeilijke
sommen vind ik erg lastig.
Wat is het vaakst afgespeelde
nummer op je telefoon?
Dat is het nummer Cake by the Ocean
van de band DNCE. Ik draai het zo
vaak, omdat het een vrolijk nummer
is dat mij zelf ook vrolijk maakt. Het
liedje heeft een leuke beat en omdat
mijn naam (Naomi) in het liedje wordt
genoemd, vind ik hem nog leuker.
Wat is één van je meest favoriete
quotes? Waarom?
Dat is de quote: ‘Liever iets doen en er
achter komen dat het niet zo’n succes
was, dan iets niet doen en er spijt van
krijgen’. Later als ik oud ben wil ik niet
spijt hebben van sommige dingen die
ik eerder niet heb gedaan of aangepakt. Deze mentaliteit houd ik altijd
een beetje in mijn achterhoofd.
Wat was je eerste gedachte toen je
vanmorgen opstond?
Het eerste wat ik dacht was: “Nog vijf
minuten.” Het was vijf voor twaalf en
dus al bijna middag. Ik ben een echt
avondmens en nu het zomervakantie is,
blijf ik lang op en kom ik het liefst laat
uit mijn bed.

Back
2 school
Over een paar dagen moet
iedereen van ons er helaas
weer aan geloven. We moeten
weer naar school en iedere dag
huiswerk maken. De
zomervakantie is alweer
voorbij en nu mogen we weer
een aantal weken zwoegen tot
aan de volgende vakantie.
Na een aantal weken rust,
lekker weer en voor veel
mensen zon, zee en strand is het
nu weer zover. Iedere dag door
weer en wind met de fiets naar
school en in plaats van gezellig
met mensen afspreken, in
lokalen naar leraren luisteren.
Hoewel huiswerk maken
natuurlijk voor veel mensen
geen pretje is, is het natuurlijk
wel weer leuk om vrienden en
vriendinnen iedere dag te zien,
verhalen te vertellen over de
vakantie en samen veel lol te
hebben tussen de lessen door.
Veel mensen gaan na de
vakantie weer naar dezelfde
school, maar er zijn natuurlijk
ook mensen die aan een nieuwe
uitdaging gaan beginnen.
Zij gaan dan naar een nieuwe
school: naar de middelbare
school of zelfs naar het hoger
onderwijs. Vaak een spannende,
maar vaak ook een erg leuke
ervaring. Voor de nieuwe
brugklassers kan ik uit eigen
ervaring zeggen dat je je echt
geen zorgen hoeft te maken
over de middelbare school.
Alles wijst zich vanzelf wel en je
maakt heus wel nieuwe
vrienden.
Ik hoop dat jullie allemaal
een leuke vakantie hebben
gehad en vol energie aan het
nieuwe schooljaar beginnen.
Over een aantal weken is het
immers al weer herfstvakantie,
een mooi vooruitzicht.
Veel succes met het nieuwe
schooljaar allemaal!
Janique
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Stichting Mondiaal Burgerschap Peel en Maas

‘Geen wereldverbeteraars, wel bijdrage
leveren’
Stichting Mondiaal Burgerschap Peel en Maas probeert al jaren de verdraagzaamheid en het begrip voor andere culturen in de gemeente
omhoog te krijgen. De organisatie doet dat door onder meer het steunen en faciliteren van projecten van organisaties en particulieren. “We lossen
geen problemen op, maar we bevorderen het begrip tussen culturen en groepen”, vertelt voorzitter van de stichting, Bart Hölscher uit Baarlo.

Een debat op het Bouwens georganiseerd door Stichting Mondiaal Burgerschap Peel en Maas
“Binnen Peel en Maas zijn verschillende
groepen bezig met ontwikkelingssamenwerking
en verbetering van de interculturele dialoog”,
vertelt Bart. “De gemeente juicht dit toe en
geeft subsidie aan mensen en organisaties
die zich hiervoor inzetten. De beoordeling en
besteding wordt overgelaten aan Stichting
Mondiaal Burgerschap Peel en Maas. Wij faciliteren de projecten en initiatieven en geven
een financiële bijdrage.” Het is niet zo dat de
stichting bijvoorbeeld geld geeft aan projecten

in Afrika. “Als er iemand is die een project begint
om meer waterputten te krijgen in Afrika, geven
wij geen geld om die waterputten te financieren”,
vertelt Bart. “We helpen dan juist die persoon om
meer bekendheid te krijgen, zodat hij of zij zelf
het geld kan binnenhalen.” De stichting hanteert
een aantal criteria waaraan de projecten die ze
ondersteunt moeten voldoen. Zo moet het project
binnen Peel en Maas of de directe regio plaatsvinden, de gemeenschap in beweging zetten, een
proces van bewustwording in gang zetten of geld

genereren voor duurzame projecten die effect
hebben op een gemeenschap in ontwikkelings
landen én in Peel en Maas.

Koken met Poolse mensen
De stichting steunt per jaar zo’n vijftien
projecten, vertelt Bart. Dat kunnen particuliere
initiatieven zijn, maar ook van organisaties of verenigingen. Bart: “Als de Egchelse afdeling van ZijActief samen gaat koken met Poolse mensen om
zo meer begrip te creëren, ondersteunen we dat.

Maar ook het Poolse voetbalteam in Grashoek
of de jongeren van de moskee in Panningen die
zichzelf met een film wilden laten zien, helpen
we. Daarnaast organiseren we film- en debatavonden voor scholieren. Daar nodigen we dan
deskundigen voor uit die na de film in discussie
kunnen gaan met de studenten. Dat is volgens
ons heel waardevol.”
Veel van de activiteiten die de stichting
steunt, worden goed bezocht, vertelt Bart.
“Op een avond georganiseerd door van de
moslimjongeren bij DOK6 kwamen bijna
vierhonderd mensen af. En een filmavond over
radicalisering was al een week van tevoren
helemaal uitverkocht. Dan zijn we als stichting
wel heel erg blij natuurlijk. Dat laat wel zien dat
er in onze gemeente behoefte is aan wat wij
als stichting ondersteunen.”
Toch mogen veel inwoners van Peel en
Maas volgens Bart nog meer begrip krijgen voor mensen met een andere culturele
achtergrond. De stichting kan daarbij helpen.
“Stichting Mondiaal Burgerschap Peel en Maas
is een lijntje naar de wereld om ons heen”,
laat Bart weten. “We willen mensen verbinden
en begrip creëren. Wij zien onszelf niet als
wereldverbeteraars, maar willen graag op onze
manier ook een bijdrage leveren om Peel en
Maas leefbaarder te maken.”
Bent u betrokken bij een a ctiviteit of een
project op het gebied van ontwikkelings
samenwerking of verbetering van de
Interculturele dialoog en zoekt u financiële steun? Kijk dan op
www.mondiaalpeelenmaas.nl en vul daar het
aanvraagformulier in. Mailen kan ook naar
info@mondiaalpeelenmaas.nl

Diverse acts in kastelendorp

Theater op Straat Baarlo
Tijdens Theater op Straat in Baarlo zijn zondag 4 september op zes locaties in het dorp verschillende theateracts
te zien. De zevende editie van het evenement vindt plaats in het centrum van het kastelendorp.

Kunstexpositie bij
St. Jozef Meijel
In de drie etages van de binnentuin van zorginstelling Sint Jozef
Wonen en Zorg in Meijel is van zaterdag 3 september tot en met dinsdag
29 november dagelijks een kunstexpositie te bezichtigen.
Eén van de exposanten is Nelly
Broens uit Weert. Zij toont keramische
kunstwerken die voornamelijk gemaakt
zijn van klei. Ook zijn er schilderijen te
bezichtigen van cursisten uit de schildergroep van het atelier van Johannie

Tuel uit Weert en van haarzelf. De expositie is van maandag tot en met vrijdag
te bezoeken van 09.00 tot 17.00 uur en
op zaterdag en zondag van 13.30 tot
17.00 uur. Kijk voor meer informatie op
www.sintjozefwonenenzorg.nl

Het vrij toegankelijke festival
staat in het teken van theater.
Bij jongerencentrum Sjiwa, de
kerk, wasplaats De Sprunk bij de
Kasteelweide, in het Parkbos en
Kasteel D’Erp zijn de acts tussen 12.00
en 18.30 uur te bezichtigen. De acts
bestaan uit de absurde komedie van
Three of a kind, de clown Alerisorio, het
elastische poppetje Tique van Theater

Circastique, mime-speelster Orange
Lady, de kookact Cooking with Mister M
en clown Ben Zuddhist. Elke act treedt
gedurende de dag minstens vijf keer
op. Alle locaties zijn rolstoeltoegankelijk
en op alle speellocaties zijn zitplaatsen
beschikbaar. De muziek wordt verzorgd
door de Baarlose muziekverenigingen
drum- en brassband Voorwaarts, de
Fanfarekapel en blaaskapel Bôggeskook

‘nieje steyl’. Op het festivalterrein zijn
voldoende locaties waar een hapje
en drankje kan worden genuttigd.
Gedurende de dag worden de
speelschema’s van de acts uitgereikt.
Theater op Straat duurt van 12.00
tot 18.30 uur en vindt plaats in het
dorpscentrum van Baarlo. Kijk voor
meer informatie over de locaties en
speelschema’s op www.baarloleeft.nl
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Agenda t/m 8 september 2016
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Dj Diego, Puinhoop Kollektiv, dj Hardway,
Three Amigos

Rondleiding Piet Schinck
Tijd: 13.00, 14.30 en 16.00 uur
Locatie: streekmuseum ’t Land van Peel en Maas Helden

Tijd: onbekend
Locatie: Café Parties Meijel

Bospartizanenwandeling

DJ Maurice & Party Ohne Ende – Der Fliegende
Hollander

Tijd: 10.00-12.00 uur
Locatie: Start bij Art Center de Raay Baarlo

Tijd: 16.00 uur
Locatie: Nostalgie Eten & Drinken Meijel

Repair café Peel en Maas

Paul Rabbering

Tijd: 13.00-15.30 uur
Locatie: kringloopwinkel Allerhande Panningen

Tijd: 21.00 uur
Locatie: Café Parties Meijel

Muziek onder de Toren: Coconblazers

Buitenconcert You & Me

Tijd: 13.30-15.00 uur
Locatie: Raadhuisplein, Panningen

Locatie: Wapas Restaurant & Hoove de Vriendschap Beringe

Start kunstexpositie
Tijd: 13.30-17.00 uur
Locatie: Zorginstelling St. Jozef Meijel

ma
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Kermis Matinee
Tijd: 13.00 uur
Locatie: D’n Binger Meijel

Kermis Meijel

Kledinginzameling

Tijd: 15.00 uur (elke dag t/m di 06-09)
Locatie: Centrum Meijel

Tijd: 13.15-15.15 uur en 17.00-19.00 uur
Locatie: kerkplein Beringe

Muziek onder de Toren: ensemble Rebellerie

Workshop landschapsdromen

Tijd: 15.00-16.00 uur
Locatie: Raadhuisplein Panningen

Tijd: 19.30-20.00 uur
Organisatie: Stichting instandhouding kleine landschapselementen
Locatie: Zorgboerderij Dubbroek Maasbree

Go 2 the Max

Clubavond schaken en dammen

Tijd: 20.30 uur
Locatie: Nostalgie Eten & Drinken

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Heldense schaak- en damvereniging
Locatie: gemeenschapshuis Kerkeböske Helden

Gerard Ekdom, Paul Elstak, Feest DJ Jan Smit

Lil’ Kleine

Tijd: 21.00 uur
Locatie: Café Parties Meijel

Tijd: 21.00 uur
Locatie: Café Parties Meijel

Free Your Mind

Kermis Matinee & Burmingham no. 1
Casino Show

Tijd: 22.00-04.00 uur
Locatie: Club Palladio 2.0, Helden

Special Price Party
Tijd: 22.00-04.00 uur
Locatie: The Apollo Helden

zo
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in samenwerking met

Locatie: Nostalgie Eten & Drinken Meijel

di
06
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Informatiebijeenkomst levenslang wonen
Tijd: 19.00 uur
Organisatie: Kernteam Egchel
Locatie: gemeenschapshuis ’t Erf Egchel

Kick off en heropening blokhut

Into The White & Biercantus

Tijd: 09.00 uur
Organisatie: Jong Nederland Helden
Locatie: Blokhut Oos Hoes Helden

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Nostalgie Eten & Drinken Meijel

Ruilbeurs

Introductieles Tai Chi

Tijd: 09.00-12.00 uur
Organisatie: Postzegel- en muntenvereniging Kessel
Locatie: gemeenschapshuis Kessel-Eik

Tijd: 21.00-22.00 uur
Organisatie: Tai Chimovement
Locatie: gemeenschapshuis de Ankerplaats Grashoek

Septemberwandeling

Anderkovver & Feest DJ Willie

Tijd: 09.00-12.00 uur
Organisatie: Stichting Wandelen in Baarlo
Locatie: GMB bv Baarlo

Locatie: Café Parties Meijel

Bromfietstour
Tijd: 10.15 uur
Locatie: Café Leanzo Grashoek

do
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Première promotiefilm dorpsdagvoorzieningen
Tijd: 14.00 uur
Locatie: DOK6 Theater Panningen

Den Soeten Inval: Henk Steijvers

Gespreksavond wonen, welzijn en zorg

Tijd: 11.00-13.00 uur
Locatie: Kasteel De Keverberg, Kessel

Tijd: 19.30 uur
Organisatie: Dörper Overleg
Locatie: gemeenschapshuis Kerkeböske Helden

Theater op Straat

Lezing duurzaamheid door Ad Havermans

Tijd: 12.00-18.30 uur
Locatie: Centrum Baarlo

Tijd: 20.00 uur
Locatie: IVN-gebouw Helden

Première
promotiefilm
dorpsdagvoorzieningen
Lokale omroep P&M heeft in
opdracht van gemeente Peel en
Maas een promotiefilm gemaakt
over de dorpsdagvoorzieningen in de
gemeente. In de film neemt Bas van
der Zwaan van de Limburgse zender
L1 de kijker mee langs betrokkenen
van de dorpsdagvoorzieningen. De
première van de film is op donderdag 8 september om 14.00 uur in
DOK6 Theater in Panningen.
“De gemeente Peel en Maas staat
al jaren in het land en daarbuiten
bekend om haar innovatieve inzichten
aangaande de zelfsturing en de participatie van haar burgers”, laat de commissie promotiefilm dagvoorzieningen
Peel en Maas weten. “Zo zijn de dorpsdagvoorzieningen als zelfstandige stichtingen ontstaan. Om een goed beeld
van deze dagvoorzieningen te scheppen, is er een promotiefilm gemaakt
waarin de deelnemers en vrijwilligers
aangeven wat hen beweegt om actief
en met passief met elkaar samen te
zijn.” De film wordt een maatschappelijk statement om ook de toekomstige
oudere mee te laten denken en doen,
laat de commissie weten. “De film laat
een bruisende combinatie zien van
ondernemende dagvoorzieningen die
meedoen aan alle maatsc§happelijke
ontwikkelingen. Bas van der Zwaan
neemt de kijker mee naar leuke en verrassende gebeurtenissen.”

Ansicht
kaarten naar
Lombok
Stichting SBI Lombok uit Maasbree is momenteel bezig met een
speciaal project. Op het Indonesische
eiland Lombok zijn op dit moment
43 kinderen in de leeftijd van 10 tot
13 jaar bezig met het schrijven van
ansichtkaarten, gericht aan kinderen
in Peel en Maas. De stichting, die op
Lombok ontwikkelingswerk verricht,
is op zoek naar 43 enthousiaste
kinderen uit Peel en Maas van 12 of
13 jaar oud die een kaartje willen
ontvangen en beantwoorden.
De Indonesische kinderen zitten
allemaal op de basisschool SND-model
Mataram. “Op dit moment leren ze een
heleboel over andere landen, waaronder Nederland, en de Engelse taal”,
laat de stichting weten. “Een onderdeel
van het project Send a Postcard! is
het versturen van een ‘ouderwetse’
ansichtkaart naar Nederland, waarop
zij in het Engels iets over zichzelf
vertellen. Zij verwachten dan van
een Nederlandse leeftijdsgenoot een
kaartje terug, het liefst met een leuke
brief erbij, waarin hij of zij iets over
zichzelf en over Nederland vertelt.”
De stichting zorgt er vervolgens
voor dat de kaarten en brieven gratis
op de juiste plek terechtkomen.
Opgeven kan door vóór 1 oktober een
mailtje te sturen naar rp@sbi-lombok.nl
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Kerkberichten
www.vincentiusparochies.nl
|

pet.horst@home.nl

|
|

roger.maenen@ziggo.nl
kerkbestuur@vincentiusparochies.nl

Misstipendium zon- en feestdagen € 25,00 | door de week € 10,00

Parochie Beringe
Misintenties NL21 RABO 0141939583
El Jacobs-Sturme Peelstraat 39
T 077 307 17 88 s.jacobs39@ziggo.nl
Kerkdiensten
zondag 4 september
H. Mis 9.30 uur t.i.v. Harrie Leijten
en fam.; jaard. voor Jan Tulmans.
Voor een mooi succesvol school en
studiejaar
Overleden
Coba Hendriks-Wijnands,
Beukerveldstraat 8, 90 jaar.
Ida Peeters-Geerarts,
Kard. de Jongstraat 14.
Rust in vrede!
Kledinginzameling beringe
i.v.m. het vervallen van de kleding
container van de gemeente in
Beringe, kunt u voortaan de dicht
gebonden zakken met bruikbare
kleding, schoenen, dekens, gordijnen
en knuffels, iedere dag, wanneer
het u uitkomt, neerzetten bij de
garagedeur achter de pastorie
(Aan de Meule). De gebruikelijke
inzamelingen op het kerkplein blijven
gehandhaafd.
Maandag 5 september a.s. is de
volgende inzameling op het kerkplein
vanaf 13.15-15.15 en van
17.00-19.00 uur.
Geen vervoer? Bel 3076521 of
3072331 en alles wordt opgehaald.
De opbrengst is voor het onderhoud
voor onze kerk. Bij voorbaat dank!

Parochie Egchel
Misintenties NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
T 077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 4 september
Geen H. Mis
Zondag 11 september
H. Mis 11.00 uur

Parochie Grashoek
Misintenties NL24 RABO 0141910526
A. Cruijsberg T 077 307 52 93
Spreekuur in kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
Zaterdag 3 september
H.Mis 19.00 uur t.i.v. Drien DrissenHeesen (verj), Piet Drissen en overl.
fam.; Dien Hunnekens-Hendriks (verj),
overl.ouders Hunnekens-van Berlo en
overl. ouders Hendriks-Verstegen

Parochie Helden
Misintenties NL61 RABO 0120795094
pastorie Rochusplein 3
T 077 3071488,
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur
donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
Vrijdag 2 september
De H. Communie wordt thuisgebracht
- 9.00 uur

Zondag 4 september
H. Mis 10.00 uur – herenkoor t.i.v. lev.
en overl. fam. Rooyakkers-NeessenDriessen; Nol Jacobs (jaardienst) en
Nelly Jacobs-van Maris; Nico van der
Horst en overl. fam. van der HorstEvers-Goldenbeld (jaardienst); Anna
Janssen (col./verj); Nelly KesselsGommans; Mien Mertens-Engels en
Wim en Nel

Parochie Koningslust
Misintenties NL05 RABO 0120795132
A. van den Boer De Brentjes 81
T 077 465 36 81
Kerkdiensten
Zaterdag 3 september
H. Mis 17.30 uur - levend en overl.
fam. Smets (gest. jaardienst)
Zaterdag 10 september
Geen H. Mis

Dörper Overleg

Gespreksavond
Wonen, Welzijn en Zorg
De werkgroepen Zorg en Welzijn en Wonen van het Dörper Overleg houden op donderdag 8 september een
gespreksavond. De thema’s van de avond zijn Wonen, Welzijn en Zorg. De bijeenkomst vindt plaats in gemeenschapshuis Kerkeböske in Helden en begint om 19.30 uur.
De avond is bedoeld voor mensen
die een woonwens of zorgbehoefte
hebben of anderzijds geïnteresseerd of
betrokken zijn bij de eigen woon- en
leefomgeving. “Tijdens de avond zullen
we de huidige en verwachte woon- en
leefsituatie in Helden onder de loep
nemen”, laat de organisatie weten.
“Dit doen we aan de hand van actuele
cijfers en gegevens over onder andere
de demografische ontwikkelingen,
WMO-voorzieningen en de woningvoor-

Parochie Panningen
Misintenties NL44 RABO 0141900660
Parochiecentrum Wilhelminastraat 14
T 077 307 13 88
info@parochiecentrumpanningen.nl
Open maandag- dinsdag- woensdag
en donderdag van 09.00 tot 11.30 uur
Kerkdiensten
Vrijdag 2 september
De ziekencommunie wordt thuis
gebracht.
Zaterdag 3 september
H. Mis 14.30 uur ”De Groenling”
H. Mis 19.00 uur - samenzang t.i.v.
al onze parochianen

en welzijn, nu en in de toekomst”,
aldus de organisatie.
Vragen die beantwoord zullen worden, zijn onder meer: Hoe wil jij wonen
op je oude dag? Welke voorzieningen
vinden we als gemeenschap noodzakelijk om mensen zo lang mogelijk
in eigen dorp te kunnen laten blijven
wonen? Waar wonen (aankomende)
ouderen en is de woningvoorraad
geschikt en welke mogelijkheden zijn
er om woningen aan te passen?

Alles weten over uw

levenstestament! Schrijf u nu in
Dinsdagavond 20 en 27 sept. Aanvang 19.30 uur
Vrijdagmiddag 23 sept. Aanvang 15.00 uur

Parochie Meijel
Misintenties NL16 RABO 0133405613
Pastorie Kerkstraat 5
T 077 466 18 50
W www.parochiemeijel.nl
Spreekuur
maandag 19.30 tot 20.00 uur en
donderdag van 11.00 tot 12.00 uur
secr.kerkbestuurmeijel@vodafonethuis.nl
Kerkdiensten
Donderdag 1 september
H. Mis 09.00 uur t.i.v. alle parochianen
09.30-10.00 uur Stille Aanbidding
Zondag 4 september
H. Mis 11.00 uur - herenkoor t.i.v.
Sjaak Mestrom (gest.jaardienst); Leo
van der Elsen (coll.); uit dankbaarheid
Maandag 5 september
Stille Aanbidding 18.30 uur
Rozenkrans 19.00 uur
Dinsdag 6 september
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen,
aansluitend koffiedrinken
Donderdag 8 september
H. Mis 09.00 uur t.i.v. alle parochianen
09.30-10.00 uur Stille Aanbidding

raad, die verwerkt worden in handzame en leesbare overzichtskaarten.”
De organisatie werkt samen met
medewerkers van gemeente Peel en
Maas en woningcorporatie Wonen
Limburg, die allebei een afvaardiging
sturen om gegevens toe te lichten.
“Vervolgens willen we aan de hand
van de informatie, graag een gesprek
voeren met inwoners uit Helden, over
de behoeften, mogelijkheden en knelpunten op het gebied van (zorg)wonen

U hoeft niet te wachten met het maken van een
(levens)testament tot u deze sprong gaat wagen
Speelt bij u ook de vraag: "Hoe behoud ik mijn eigen vermogen?"
De regels voor de berekening van de eigen bijdrage van de WLZ (voorheen AWBZ) zijn veranderd. De eigen
bijdrage betaalt u bijv. wanneer u of uw partner onverhoopt wordt opgenomen in een zorginstelling.
Weet U:
- welke gevolgen dit heeft in uw eigen situatie?
- wat u kunt doen om die bijdrage te vermijden of
te verlagen?
- wanneer u mag schenken?
- of de overwaarde in de eigen woning meetelt
voor de berekening van die eigen bijdrage?
- of het huis op naam van de kinderen gezet moet
worden?

Voor alle nevenstaande vragen kunt u terecht bij
Mobers & Dings notarissen. Zij kunnen u
hierover nader informeren en samen met u de
juiste keuzes maken zoals:
- aanpassen van het testament
- schenkingen (in geld of op papier)
- levenstestament

Levenstestament
Veel mensen hebben hun wensen bij overlijden vastgelegd in een testament. In een levenstestament regelt
u tijdens leven wie namens u beslissingen mag nemen in het geval u dat zelf, bijvoorbeeld ten gevolge van
een ongeluk of geestelijke ziekte (dementie), niet meer kunt. Uw partner, kinderen of derden kunnen
aangewezen worden als gevolmachtigde(n). De inhoud van het levenstestament kunt u zelf bepalen. Denkt
u hierbij aan: bankzaken, woning, schenking. Het opmaken van een
huis kopen
levenstestament dient tijdig te gebeuren. De notaris moet immers nagaan of
u bij het tekenen van de akte nog wilsbekwaam bent.
huwelijk/samenwonen
(levens)-testament
schenken
ondernemingsrecht

Aanmelden kan via www.mobersendings.nl of bel 077-307 14 90
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Pastoor Peter van der Horst
077 307 14 88
| 06 21 20 21 18
Kapelaan Roger Maenen
077 466 18 50
| 06 12 92 28 34
Kerkbestuur		077 307 14 88
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ENTHOUSIAST, GASTVRIJ EN BETROUWBAAR!
DE GROOTSTE ELEKTROVAKSPECIAALZAAK VAN LIMBURG!

NIEUW
NU OOK IN PAN

NINGEN!

7 DAGEN PER
WEEK GEOPEND

EIGEN
REPARATIEDIENST

TELEFONISCHE
SUPPORT

ONLINE
SUPPORT

BIJNA 100 JAAR
KENNIS & ERVARING

Martijn

ONDERDELEN &
ACCESSOIRES

7 DAGEN PER WEEK SUPER SERVICE!
Om u nog beter van dienst te kunnen zijn hebben wij onlangs ook
een Service CenterLQRQVȴOLDDOLQ3DQQLQJHQJHRSHQG2QV
6HUYLFH&HQWHULVK«WDDQVSUHHNSXQWZDQQHHUXRQGHUVWHXQLQJ
QRGLJKHHIWPHWWHFKQLVFKHYUDJHQHQSUREOHPHQ+HHIWX
ELMYRRUEHHOGHHQVWRULQJRSXZ79HQZHHWXQLHWKRHXGLW
PRHWRSORVVHQ"*HHIRQVGDQHHQEHOOHWMHVWXXURQVHHQ
PDLOWMHRINRPHYHQELMRQVODQJV2Q]HVSHFLDOLVWHQVWDDQ
XGRHOJHULFKWHQGDDGNUDFKWLJWHZRRUGRPXZSUREOHPHQ
]RJRHGHQ]RVQHOPRJHOLMNRSWHORVVHQ=HOIVRS]RQGDJ

OOK VOOR ONDERDELEN

0DDURQ]HGLHQVWYHUOHQLQJJDDWYHUGHUGDQGDW:LMKHEEHQ
LQRQV6HUYLFH&HQWHUQDPHOLMNRRNHHQHLJHQUHSDUDWLHGLHQVW
=LMYRHUHQ$%&UHSDUDWLHVXLWWHUZLMOXJHQLHWYDQHHQKHHUOLMN
NRSMHNRɝ
H(QPRFKWXKHWDSSDUDDWELMRQVPRHWHQDFKWHU
ODWHQGDQNULMJWXYDQRQVHHQJUDWLVOHHQDSSDUDDW]RGDWXLQ
GHWXVVHQWLMGQLHW]RQGHUDSSDUDDWNRPWWH]LWWHQ
Daarnaast kunt u bij ons Service Center ook terecht voor een
EUHHGDVVRUWLPHQWDDQRQGHUGHOHQHQDFFHVVRLUHV+LHUELMNXQW
XGHQNHQDDQVWRI]XLJHU]DNNHQȴOWHUVNDEHOVPDDURRNELMYRRU
EHHOG RQGHUGHOHQ YRRU ZDVPDFKLQHV GURJHUV NRHONDVWHQ YDDWZDV
VHUV VWRI]XLJHUV NRRNDSSDUDWXXU VDQLWDLU HWF .RUWRP RQV 6HUYLFH
&HQWHULVHUYRRUX

EIGEN REPARATIEDIENST

Afbeeldingen kunnen afwijken, drukfouten en wijzigingen voorbehouden.

www.electroworldtummers.nl
DE BESTE SERVICE
DE SCHERPSTE PRIJZEN

PANNINGEN
Markt 121
T. 077 307 13 00

TEGELEN

Kerkstraat 27
T. 077 373 85 11

ROERMOND

Schaarbroekerweg 28
T. 0475 42 52 62

IEDERE ZONDAG OPEN

ECHT

Zuiderpoort 68
T. 0475 31 95 95

ROERMOND: 11.00 - 17.00 uur
PANNINGEN: 12.00 - 17.00 uur
ECHT:
13.00 - 17.00 uur

TUMMERS MAAKT HET VERSCHIL – ENTHOUSIAST, GASTVRIJ EN BETROUWBAAR!

