
PM Sessies
Tijdens de PM Sessies Zomereditie op zondag 17 juli verzorgden diverse muzikanten uit Peel en Maas, jong en oud, een middag vol muziek. Deze optredens werden gratis aan publiek 
gegeven in het Wilhelminapark in Panningen. PM Sessies is de werknaam van Stichting Bevordering Cultuur Peel en Maas, een stichting waarmee de cultuur, en dan met name de 
muziekcultuur, in Peel en Maas verrijkt wordt middels het organiseren van diverse activiteiten. / Beeld: Jac Willekens
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Leerlingen Bouwens bedenken duurzame 
oplossingen voor schoolpleinen
Vijftig vwo-leerlingen uit leerjaar 4 van het Bouwens van der Boijecollege uit Panningen namen deel aan 
het IVN Jongeren Adviesbureau en adviseerden gemeente Peel en Maas om de schoolpleinen van bassi-
scholen groener, toekomstbestendig en uitdagender te maken voor leerlingen. De groepen bedachten 
duurzame oplossingen tegen de hittestress en wateroverlast en voor meer biodiversiteit. Het team 
Greenkids wist met haar idee voor basisschool de Liaan het project te winnen.

Femke Koch uit Koningslust, 
Annebelle Willems uit Maasbree, 
Job Stevens, Angelique Dupont en 
Jasmijn Kuijpers uit Helden vormden 
samen het team Greenkids. Net als 
de andere vwo-leerlingen kregen zij 
van hun opdrachtgever gemeente 
Peel en Maas de opdracht om basis-
schoolpleinen in de gemeente 
toekomstbestendiger te maken. 

In twaalf weken tijd vormden zij een 
adviesbureau, deden onderzoek, 
spraken met experts en schreven 
een geïntegreerd plan als antwoord 
op de vraag: Hoe richten jullie het 
schoolplein in, waarbij je duur-
zame, gezonde en klimaatadaptieve 
maatregelen voor onder andere hit-
testress, verdroging, wateroverlast 
en biodiversiteit toepast én tegelij-

kertijd de beleefbaarheid van het 
schoolplein vergroot?
Greenkids koos ervoor om het 
schoolplein van basisschool de Liaan 
in Helden te onderzoeken. “Op dat 
schoolplein is alles betegeld en is er 
weinig groen te vinden”, verklaart 
Femke. “De opdracht was om het 
plein te vergroenen en dat was daar 
wel nodig. Daarnaast hebben drie 

leerlingen uit onze groep op deze 
school gezeten. Daarom hebben we 
voor de Liaan gekozen.” Gezamenlijk 
bekeken de leerlingen welke moge-
lijkheden er waren om vergroening 
in te zetten. Docent Omar Chouhabi 
geeft aan dat er ook veldexcur-
sies werden georganiseerd bij de 
scholen waar vergroening al heeft 
plaatsgevonden. Daarnaast konden 
de leerlingen praten met diverse 
experts zodat ze meer kennis ver-
kregen over bijvoorbeeld een water-
reservoir dat regenwater opvangt. 
“Door dit project zijn leerlingen 
bewust bezig met onder andere 

hittestress, verdroging en biodi-
versiteit. Dit zijn begrippen waar 
ze voorheen misschien nog nooit 
van hadden gehoord. Naast dat 
de gemeente profijt heeft van het 
advies dat ze krijgen van de leerlin-
gen, hebben de leerlingen zelf ook 
voordelen aan dit project. Ze leren 
er veel van”, legt hij uit.
Dat het team zou winnen, hadden 
Femke en Angelique niet verwacht. 
Angelique: “Ik was echt in shock 
toen de uitslag kwam.” 

Lees verder op pagina 03
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HALLO Peel en Maas
is een gratis uitgave van 
Kempen Media b.v. en verschijnt 
elke donderdag in de gemeente 
Peel en Maas. 

Oplage 20.050 exemplaren

www.hallopeelenmaas.nl

Redactie
077 208 32 00
redactie@hallopeelenmaas.nl

Commercieel adviseurs
077 208 32 00
adverteren@kempencreeert.nl

Bezorgklachten  
www.garcon.nl

Bezoek- en correspondentieadres 
Handelstraat 17, 5961 PV Horst

Aanlevertijden (uiterlijk) 
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 16.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur

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

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

Kempen Media bv behoudt zich ten aanzien van de 
inhoud van deze uitgave zowel het auteursrecht voor 
conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het 
databankrecht.

Disclaimer
Ondanks zorgvuldig samenstellen van dit blad door de 
redactie, kan het voorkomen dat door actuele omstandig-
heden sommige activiteiten geen doorgang vinden.

Colofon

Leerlingen Bouwens presenteren op creatieve 
manier voorwerpen uit museum
Museum Peel en Maas heeft actief de samenwerking gezocht met het 
Bouwens van der Boijecollege om de school te betrekken bij het museum. 
Leerlingen kregen de opdracht een voorwerp uit het museum te onder-
zoeken en op een creatieve manier te presenteren. Donderdag 1 juli 
hebben drie leerlingen van het Bouwens hun creatieve opdracht op 
mogen hangen in het museum.

De opdrachten maken onderdeel uit 
van een educatief project van de 
middelbare school en het museum. 
Leerlingen Cultuur kregen kort de tijd 
om door het museum te lopen, zich 
snel te focussen op waar ze mee aan 
de slag wilden en vervolgens keken 
ze hoe ze daar op creatieve wijze 
iets mee zouden doen. Bijvoorbeeld 
via een TikTokfilmpje of een eigen 
creatieve invulling. Dit heeft ertoe 
geleid dat Emily, Floor en Sofie hun 
creatie in de tentoonstelling van 
het museum hebben opgehangen. 
De leerlingen hebben zich laten 
inspireren door het schaartje van 
Jac Mestrom in de Deportatiekamer. 
In deze ruimte maakt hun werk vanaf 
nu onderdeel uit van de tentoon-
stelling. Aan een draad hebben de 
meiden drie gele papiertje gehangen 
met uitleg erop en drie stofjes met 
daarop een schaar. Dit verwijst naar 
het verhaal van Jac, die in oorlogs-
tijd van zijn zusje een schaar mee-
kreeg toen hij werd opgepakt. De 

schaar maakte de tijd die hij verbleef 
in een kamp wat draaglijker. Met de 
schaar knipte hij zijn haar, nagels en 
maakte hij kleren voor zichzelf. Emily, 
Floor en Sofie (allen 14 jaar) zijn erg 
blij dat hun werk in Museum Peel en 
Maas te zien is. Floor: ‘’We zijn trots 
dat onze opdracht nu in het museum 
hangt. We hopen dat veel men-
sen komen kijken.’’ Ook zijn enkele 
TikTokfilmpjes van andere leerlin-
gen te zien in de filmkamer van het 
museum. De werken van de leerlin-
gen zullen een vast onderdeel wor-
den in de tentoonstelling.

Positieve ervaringen
Ongeveer de helft van de tieners 
heeft een filmpje gemaakt. De andere 
helft heeft op andere manieren invul-
ling gegeven aan de opdracht. Tijdens 
de evaluatie bleek dat het project door 
zowel de leerlingen, de docenten, 
adviseur Bart Heesen, LokaalC én het 
museum als zeer positief is ervaren. 
Deze pilot is zo succesvol verlopen dat 

het project voor aankomend school-
jaar bij drie scholen en drie musea in 
Noord-Limburg wordt uitgezet, onder 
andere weer bij het museum en het 

Bouwens. Doel is om het project 
daarna breder uit te zetten in Limburg.
Wil je ook komen kijken wat 
de leerlingen van het Bouwens 

gemaakt hebben? Tot en met 
september is het museum open van 
woensdag tot en met zondag van 
13.00 tot 17.00 uur.

Last van 
ernstig
overgewicht?
Met een operatie en onze 
begeleiding pakt u het aan!

De Nederlandse Obesitas Kliniek 
in Venlo organiseert online 
informatiebijeenkomsten over de 
behandeling van obesitas (ernstig 
overgewicht). Tijdens een zoomsessie 
krijgt u informatie over het leefstijltraject 

en de operatie. Na aanmelding volgt 
een bevestiging met een uitgebreide 
instructie. De bijeenkomsten zijn bedoeld 
voor mensen met obesitas, hun naasten 
en anderen belangstellenden. We hopen 
u binnenkort online te ontmoeten!

Kijk op obesitaskliniek.nl/agenda voor onze gratis 
voorlichting. U kunt zich hier ook direct aanmelden.

Voor vragen kunt u ons bereiken via
077 - 30 30 360 of info-venlo@obesitaskliniek.nl

Gratis voorlichting

28 juli 
18.30 - 20.00 uur

30 augustus
18.30 - 20.00 uur

Scan de 
QR code 

Eerste editie 
Week van de 
Limburgse 
Popmuziek 
in Peel en 
Maas
PopPlaza Peel en Maas 
organiseert tijdens de Week 
van de Limburgse Popmuziek 
drie avonden met popmuziek 
bij het Kerkböske in Helden. 
Bandjes, singer-songwriters 
en dj’s presenteren zich aan 
het publiek. Dit gratis evene-
ment vindt plaats op maan-
dag 25, woensdag 27 en 
vrijdag 29 juli.

Op het podium staan de lokale 
acts Boost me up, Jella Shots, 
Kabooom, Crest, Alice & The 
Lord of Comfort, Lost & Found, 
Ik & Simon, Nikki & Erik, 
Jasmine, Teun en Mees en Joey 
Boss. Ook voor dj’s is er plek. 
Zo zijn Salvation en Saigai van 
de partij.
Pop in Limburg, de provinciale 
popkoepel van de provincie 
Limburg, organiseert ieder jaar 
de Week van de Limburgse 
Popmuziek. Tijdens deze week 
wordt talent uit de regio in de 
schijnwerpers gezet. PopPlaza 
streeft ernaar om van de Week 
van de Limburgse Popmuziek 
een jaarlijks terugkerend 
evenement te maken in Peel 
en Maas.
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Femke ging voor de winst, maar toen 
dat ook echt lukte, kwam dat toch als 
een verrassing. “Mijn instelling is om 
de beste te zijn. Andere ideeën waren 
ook goed, maar sommige groepen 
waren onderdelen van de opdracht 
vergeten te behandelen. We hadden 
één echte concurrent, omdat die groep 
een digitaal ontwerp had gemaakt. 

Angelique had ons ontwerp zelf op 
papier getekend. Andere groepen kre-
gen tijdens de presentatie meerdere 
vragen, maar aan ons werd maar één 
vraag gesteld”, geeft Femke aan.
Die vraag ging over het beoogde 
moestuintje op het schoolplein. 
Naast de moestuin had het project-
team namelijk een speelveld van 8 bij 

5 meter voor ogen. “De jury vroeg zich 
af of de planten zouden beschadigen 
door ballen die vanuit het speelveldje 
worden gegooid”, legt Angelique uit. 
Daar had Greenkids al op ingespeeld 
door een hek om het moestuintje te 
visualiseren. Ook adviseren de leerlin-
gen een net over de moestuin heen, 
om vogels te weren. De belangrijkste 

elementen in het plan van Greenkids 
zijn het aanleggen van gras, het cre-
eren van schaduw en opslaan van 
water. Angelique: “Het grootste deel 
van het plein ligt altijd in de zon, 
omdat er weinig bomen zijn aange-
plant.” De bomen die er staan, zijn 
eikenbomen, die aan de rand van 
het plein zijn geplaatst en volgens 
het onderzoeksteam weinig scha-
duw bieden. “Daarnaast zit er elk 
jaar eikenprocessierups in de eiken-
bomen. Daarom hebben we gekozen 
voor treurwilgen die snel schaduw 
geven en een paulownia tomen-
tosa, een boom die snel groeit en 
niet voor hooikoorstklachten zorgt”, 
legt Femke uit. 
De moestuin is in het plan opgenomen 
met de tuin in Egchel als voorbeeld. 
“Het doel hiervan is dat kinderen 
wat kunnen leren over biodiversiteit. 
De moestuin wordt na schooltijd afge-
sloten, de rest van het plein is voor 
iedereen toegankelijk. Zo kan ieder-
een gebruikmaken van het speelveldje 
en de zandbak in de vrije ruimte.” 
Het team heeft ook goed nagedacht 
over het regenwater dat moet wor-

den opgevangen. Omdat het school-
plein momenteel vooral bestaat uit 
tegels, kan het water nergens naar-
toe. Femke: “Daarom hebben we een 
waterreservoir geadviseerd dat het 
water opvangt. Als er te veel regen 
valt, kan het water via een aantal lei-
dingen naar het riool geleid worden. 
Omdat we speeltoestellen naast de 
wateropslag voor ogen hebben, vinden 
we dat er een hek om het waterreser-
voir geplaatst moet worden. Het speel-
plein moet wel veilig blijven.”
De leerlingen kregen vooraf geen bud-
get gekoppeld aan het project. Hoeveel 
het plan van Greenkids gaat kosten, 
is dus onbekend. Binnenkort mag de 
groep haar idee pitchen aan de Liaan. 
“Het is aan de school of het plan vol-
ledig wordt uitwerkt. We gaan bin-
nenkort het project evalueren met alle 
partners. Wellicht gaan we volgend jaar 
verder met een gedetailleerd ontwerp 
van het winnende voorstel. Voor nu 
zijn de Greenkids klaar en is het aan de 
Liaan wat ze precies in uitvoering bren-
gen”, legt docent Omar uit. 

Tekst: Jeanine Hendriks
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Opening eerste bosbadenpad
Het allereerste bosbadenpad in Meijel is zondag 17 juli geopend door wethouder Anget Mestrom. De route 
in Meijel is zo’n 8 kilometer lang en doordat deze verbonden is aan de knooppuntenroute kun je deze lengte 
ook aanpassen. Je komt onderweg bordjes/paddestoelen tegen die de richting aangeven en hierop vind je 
zintuiglijke opdrachten. Deze week worden de routes ook in Helden aangelegd en deze opening zal medio 
september plaatsvinden. Deze route is een initiatief van Stichting Bosbadenpad waarvan Dorrie Driessen 
de drijvende kracht is. Wethouder Anget Mestrom gaf zondag aan dat ze het initiatief namens het gemeen-
tebestuur toejuicht en dat het aansluit bij de Cittaslow-gedachte. Cittaslow is het internationale keurmerk 
voor gemeenten die op het gebied van leefomgeving, landschap, streekproducten, gastvrijheid, milieu, 
infrastructuur, cultuurhistorie en behoud van identiteit tot de top behoren. Peel en Maas hoort hier ook bij. 
Dorrie Driessen: “Ik probeer in de zintuiglijke opdrachten al mijn ervaringen en kennis te leggen die ik de 
afgelopen jaren heb opgedaan, om zo de wandelaar op een laagdrempelige manier te prikkelen om te 
vertragen, te ruiken, kijken, horen en voelen. Ik ben enorm trots op de opening van het eerste bosbadenpad 
in Nederland en ik hoop dat we met Stichting Bosbadenpad nog heel veel paden kunnen realiseren.”

Nu ook
HOOGZOMER

Sale!
Nu ook

HOOGZOMER

Sale!Sale!S

Op schattenjacht in 
bibliotheken Peel en Maas
Deze zomer wordt de bibliotheek een reisleider voor kinderen en 
ouders. Met de campagne Vakantielezen beleven kinderen ook in 
de vestigingen van de Bibliotheek Maas en Peel samen avonturen 
en ontdekken ze verhalen.

Deelnemers kunnen een bordspel 
maken op de Sprookjeseilanden, 
‘Ren je rot’ doen in Sportmanië of 
het verhaal ‘Monsterkrant’ van Paul 
van Loon lezen. Vakantielezen is 
een ontdekkingsreis voor begin-
nende lezers. Met de campagne 
Vakantielezen wil de Bibliotheek 
het leesniveau van kinderen in 
de schoolvakantie op peil hou-
den op een leuke, luchtige manier. 
Op www.vakantie-lezen.nl reizen 
gezinnen langs zes landen. Van de 
Griezelkust naar Sportmanië en 
van het Dierenrijk naar Lachland. 
In ieder land doen ze spel-
len en proberen ze een schat te 
vinden. Bekende schrijvers als 
Paul van Loon, Manon Sikkel, 

Harmen van Straaten, Milouska 
Meulens, Annemarie Bon en 
Tosca Menten schreven speciaal 
voor Vakantielezen een verhaal. 
Tijdens de reis kunnen kinderen 
schatten verzamelen waarmee 
ze kans maken op een tablet. 
Meedoen is gratis, aanmelden kan 
via www.vakantie-lezen.nl Ook 
de vestigingen van de Bibliotheek 
Maas en Peel hebben aandacht 
voor Vakantielezen. Speurneuzen 
kunnen in de zomervakantie naar 
de bieb komen om samen met 
papa en/of mama op speurtocht te 
gaan. Als beloning ontvangen ze 
een leuk spel, dat onderdeel is van 
Vakantielezen.
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‘‘Samen zorgen voor een

Persoo nlijk afscheid’’

fi enbosuitvaartzorg.nl
t. 077 308 28 33

samen met u zorgen
voor een waardig afscheid

www.janssenuitvaart.nl

Panningen

t. 077-3078642

Meijel | 077 466 41 41
www.uitvaartvandenboom.nl

geeft zorgvuldig vorm aan 
een persoonlijk afscheid, 
zodat jullie met een goed 

gevoel kunnen terugkijken.

Peet Steeghs Uitvaartzorg

“Ik heb ’t breiwerk neergelegd”

Verdrietig, maar dankbaar dat zij tot op zeer hoge leeftijd bij 
ons is geweest nemen wij afscheid van

Jo Verhaegh - Kessels
* Beringe, 6 juni 1926        † Panningen, 15 juli 2022

echtgenote van 
Bert Verhaegh † (2013)

Mam, oma en oma Jo van 

 Tilburg, Sjaak en Maria,
   Thijs
   Lisa en Joris, Abel
 Meijel, Nellie en Harrie,
   Frank en Miriam, Luuk, Ivo
   Johan en Lianne 
 Maasbree, Mariet en Jac †
   Marieke en Ivan
   Erik en Kimmy 
   Bert en Jeanine, Anna
 Venray, Co † en Bea
   Evelien en Sjors
 Australië, Hans en Terri
 Beringe, Richard en Kitty
 Denemarken, Gerard en Kirsten
   Jesper en Liva
   Emma

Panningen, 15 juli 2022
Aan de Meule 9, 5986 AX Beringe

Wij hebben op woensdag 20 juli afscheid genomen van mam 
in de kerk van Beringe en haar te rusten gelegd bij pap op de 
begraafplaats aldaar.

Bedroefd laten wij weten dat,
fysiek moegestreden, maar toch met veel wilskracht

tot het laatst toe bezorgd om zijn dierbaren,
thuis is overleden

Jac Verhaegh
echtgenoot van

Nora van Enckevort 

  * Beringe, 3 oktober 1949        † Helmond, 17 juli 2022

 Helmond: Nora Verhaegh - van Enckevort
 Deurne: Simon Verhaegh

  Familie Verhaegh
  Familie van Enckevort

Nora Verhaegh - van Enckevort
Vliehorstweide 9
5709 MD Helmond

De afscheidsdienst wordt gehouden op maandag 25 juli 
om 16.30 uur in de aula van het crematorium, 
Somerenseweg 120 te Heeze.

Na de afscheidsdienst zijn jullie van harte welkom voor een 
samenzijn in de koffiekamer van het crematorium, waarna er 
geen persoonlijk condoleren is.

In plaats van bloemen liever een donatie aan het Deltaplan 
Alvleesklierkanker, waartoe gelegenheid is in de collectebussen 
bij de condoleanceregisters.

Mochten wij iemand vergeten zijn persoonlijk te berichten, 
gelieve deze kennisgeving als zodanig te beschouwen.

’t is good zoeë 

Johan Keiren

Hij is 63 jaar mogen worden.

 Zoon van
 Wies en Sjraar † Keiren-Korsten

 Broer van
 Rian Keiren

 Meer dan 25 jaar 
 huisgenoot Huybheide 9/10

Wij danken de medewerkers van Huybheide 9/10 
 voor de liefdevolle verzorging.

Correspondentieadres:
Familie Keiren, Markt 63, 5981 AP  Panningen

De afscheidsdienst zal in besloten kring plaatsvinden.

Niemand weet waarom geluk zomaar wegwaait.
Afscheid nemen is met dankbare handen

alle dierbare herinneringen bewaren.

Henny Cuijpers-Kurvers
22 september 1948   -   20 Juli 2017

't Is alweer 5 jaar geleden dat je deze 
wrede wereld hebt moeten verlaten.
25 jaar heb je gestreden tegen 5 van

die verschrikkelijke ziektes, hoewel onze 
families daar anders over dachten.

25 jaar van operaties, chemotherapieën
en bestralingen. Helaas heb je de strijd
niet kunnen winnen. In gedachten toch

altijd bij elkaar. Het ga je goed daarboven.

Paul.

Dankbetuiging

Een woord, een gebaar of een kaart, doet je zo goed,
wanneer je iemand die je zo liefhebt, missen moet.

Het doet nog steeds zoveel pijn, maar de grote belangstelling,
in welke vorm dan ook, die wij van velen mochten ontvangen

na het overlijden van ons mam en oma

Mia Korsten-Beenders
maakt het verdriet dragelijker.
Onze hartelijke dank daarvoor.

Erni en Ron, Nicole en Arnold en oma’s kleinkinderen
Luke en Evi, Eline, Ian, Ties en Lucie, Bregje en Stan, Niek

Dankbetuiging

Wij willen iedereen bedanken voor alle steun en
 medeleven die wij hebben ontvangen 

na het overlijden van

Jo Gielen
“Virjo”

De vele kaarten, bloemen en lieve woorden
 hebben ons goed gedaan.

Dank je wel!
Familie Gielen

Van Harte 

Piet & Lenny 
Van Cauwenberghe

- Dijkman
50 jaar getrouwd 

21-07-2022

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw 
tekst opgeven.

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

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

Voor al uw schilder- en texwerk 
(binnen-buiten) . Bel Huub. 
06 14 11 59 49. (Gratis advies 
-prijsopgave)

Voor aardbeienplanten 
- groenteplanten o.a. 
winterpreiplanten - fruitbomen en 
klein fruit naar Thijs Huys Langstraat 
64, 5963NW Horst-Hegelsom tel.: 
077 398 35 52

Optidee: voor persoonlijk advies, party 
en/of bestelling: 06 48 55 07 30 en 
www.optidee.nl/peggy-wismans
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Zussenuitje naar de Zwarte Cross
De Maasbreese zusjes Milly (31), Kelly (29) en Yvet (25) Hermans waren 
afgelopen weekend samen op de Zwarte Cross in de Achterhoek te 
vinden. In plaats van elkaar in de haren vliegen, bezoeken ze regel-
matig met zijn drieën verschillende feesten.

Het muziekfestival in Lichtevoorde 
vond dit jaar van vrijdag 15 tot en 
met zondag 17 juli plaats. Voor alle 
campingbezoekers begon het feest 
al vanaf donderdag 14 juli. Afgelopen 
weekend was het de eerste keer dat 
de drie zussen samen afreisden naar 
de Achterhoek voor een weekend 
vol drank, muziek en vertier op 
de Zwarte Cross. De oudste zus 
Milly gaat al sinds 2013 naar het 
evenement. “Dit jaar was voor mij de 
achtste keer. Voorheen ging ik altijd 
met vriendinnen, maar die wilden 
op een gegeven moment niet meer 
mee. Sindsdien ben ik met mijn 
jongste zusje naar de Zwarte Cross 
gegaan en dit jaar voor het eerst met 
zijn drieën”, zegt Milly.

De band die we samen 
hebben is sterk en 
we zijn alle drie vrij 
makkelijk

Op de camping
Samen met haar zussen verbleef 
Milly op de festivalcamping. 
Daar sliepen de drie Maasbreese 
zussen samen in een tent. “Op de 
festivalcamping gaat het altijd net 
wat langer door. We vinden het 
leuk om dan ‘s avonds af te sluiten 
bij het kampvuur dat daar iedere 
avond wordt aangestoken”, zegt 
de 31-jarige. Op het terrein van de 
Zwarte Cross, dat een grootte heeft 
van 160 hectare, is van alles te zien 
en te beleven. “Je kan rondlopen 
over het festivalterrein en er is 
van alles te ontdekken. Zo zijn we 
afgelopen weekend bijvoorbeeld 
naar de cross gaan kijken. 

Ook hebben we diverse podiums 
bezocht, waaronder de reggaeweide 
en het openpodium. Het openpodium 
is toegankelijk voor onontdekt talent 
dat kan optreden”, geeft Milly aan.

Zussenband
Veel zussen vliegen elkaar in de 
haren. Bij de zusjes Hermans valt dat 
volgens hen wel mee. “We kunnen 
het goed met elkaar vinden. De band 
die we samen hebben is sterk en 
we zijn alle drie vrij makkelijk. 
We hebben veel lol samen, dus het 
is vooral erg leuk en gezellig”, zegt 
Milly. De zussen bezoeken vaker 
samen evenementen en feesten. 
“We gaan vaak samen op stap. 
We hebben de traditie dat we ieder 
jaar samen naar het Rowwen Hèze 
slotconcert gaan. De boerenfeestjes 
vinden we erg gezellig.” Naast dat 
de zussen het zelf naar hun zin 
hebben op de bezochte feesten, 
krijgen ze ook reacties van de 
buitenwereld over het feit dat ze 
als zussen samen op pad gaan. 
“We kregen veel leuke reacties van 
mensen over dat wij als drie zussen 
samen de Zwarte Cross bezochten. 
Mensen zeggen dat ze dat ook wel 
zouden willen met zijn of haar broer 
of zus. Ik kan het anderen zeker 
aanraden om eens met je broer of 
zus op pad te gaan”, zegt Milly.

Mensen zeggen dat 
ze dat ook wel zouden 
willen met zijn of haar 
broer of zus

Achterhoeks gezellig
Milly is erg te spreken over de Zwarte 

Cross. “De sfeer op de Zwarte Cross 
is erg goed. Het is heel open en 
vrij. Alles kan, niks is te gek. Op het 
festival zijn er altijd gekke dingen 
te doen. Zo hebben we dit jaar 
samen een kerstfoto laten maken. 

De gekkigheid die er te beleven is, 
maakt het leuk”, geeft de oudste zus 
aan. Zou er na dit jaar een nieuwe 
traditie geboren zijn? Als het aan 
Milly ligt wel. “We hebben gezegd 
dat we volgend jaar weer willen 

gaan. We zullen het per jaar even 
bekijken, maar de komende jaren zie 
ik ons wel weer samen gaan.”

Tekst: Milou Peelen

Afsluiting Inspiratietour bij basisschool 
De Groenling in Panningen
Op basisschool De Groenling in Panningen vond de afsluiting van het eerste gedeelte van de Inspiratietour 
plaats. De Inspiratietour is een initiatief van drie organisaties die gezondheid hoog in het vaandel hebben 
staan: Stichting ‘Wat kies jij?’, Gezondste Regio Noord-Limburg, Kokkerelli en KERNgezond. Met de 
Inspiratietour willen zij kinderen inspireren, informeren en activeren tot het maken van gezonde keuzes om 
zo de gezondste regio van Europa te worden.

Op vrijdag 15 juli gingen de kinde-
ren op basisschool De Groenling in 
Panningen na een openingswoord en 
een actieve warming-up op muziek 
aan de slag met de zes onderde-
len die op hen te wachten stonden. 
Daarvan waren drie onderdelen onder 
leiding van Kokkerelli waarbij ‘voe-

ding’ centraal stond. Ze mochten een 
eigen gezond gerecht bereiden bij de 
foodtruck, alles ontdekken over de 
tomaat van Tasty Tom en een eigen 
origineel gezond gerecht bedenken. 
Daarnaast stonden er drie onderde-
len in het kader van bewegen op 
het programma. Onder leiding van 

KERNgezond werd de kinderen een 
bootcamp en een kickboksclinic voor-
geschoteld. Als laatste fietsen ze hun 
eigen smakelijke smoothie op de inno-
vatieve smoothiefiets en speelden ze 
daarbij ook nog een suikerquiz.

Laatste uitvoering
Triduüm in Peel en Maas 
bestaat zeventig jaar
Het jaarlijkse Triduüm, voorheen gestart voor inwoners van de 
toenmalige gemeente Helden en sinds enkele jaren verbreed naar 
alle kernen van Peel en Maas, bestaat dit jaar zeventig jaar. 
De laatste uitvoering van het Triduüm vindt plaats op dinsdag 6, 
woensdag 7 en donderdag 8 september in de Heldense Bossen. 
Verschillende onderdelen in het driedaagse programma zullen in 
het teken van deze 70e verjaardag staan.

De laatste editie van het Triduüm 
vindt dit keer plaats in en om 
restaurant Op d’n Berg van 
Mirko de Boer, die al 25 jaar zijn 
medewerking aan dit treffen 
verleent. Dit jaar zal het de laatste 
keer zijn dat de vele vrijwilligers 
de organisatie van drie dagen vol 
activiteiten en samenhorigheid 
voorbereiden en uitvoeren voor 
alle inwoners die hieraan gaan 
deelnemen. De meewerkende 
vrijwilligers zijn volop aan de slag 
met de voorbereidingen voor het 
driedaagse programma. 

Aangezien de ruimte iets 
beperkter is dan voorheen zullen 
eerst alle deelnemers van het 
vorige Triduüm (in 2019) via een 
opgavenformulier de gelegenheid 
krijgen om zich aan te melden. 
Deze formulieren worden bij de 
deelnemers in de bus bezorgd. 
Meer informatie volgt in augustus 
over dit laatste Triduüm Peel en 
Maas in deze vorm.
Voor vragen kun je mailen naar 
helie.derks@kpnmail.nl
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Het afscheid en de afscheidsdienst in het crematorium 
hebben in besloten kring plaatsgevonden. 

echtgenote van 

c Panningen, 13 juli 2022 5 Panningen, 12 april 1950 

Mia Stroucken-Groetelaers 

Na alle fijne jaren die we samen met haar mochten beleven, 
hebben we afscheid moeten nemen van mijn lieve vrouw en 

mijn allerliefste mam 

Vele fijne herinneringen 
verzachten onze smart. 

Voorgoed uit ons midden, 
maar altijd in ons hart. 

Jac Stroucken 

Dr. Schaepmanstraat 32, 5981 TL Panningen. 

Panningen: 

Panningen: 

Jac Stroucken 

Ronald Stroucken 

“Geneet van ‘t laeve,
en veural van de kleine dingen”

Hans Zelen
* 15 november 1949     † 14 juli 2022

echtgenoot van 

Jeanne Zelen-Timmers

pap, schoonvader en opa van:

Ernes & Mariëlle
Maud, Inge

Sabine & Ron
Kevin, Fenna

Pascal

Anouk ♥ & Chris 

Jacob van Marisring 105
5988 KG Helden

Op woensdag 20 juli hebben we in besloten kring afscheid 
genomen.

Op d’n daag van oos première heet

Oze Hans Zelen
os verlaote. Wat unne toemel...

Jeanne, kinger, aanhang en kleinkinger:
Alle meugelike sterkte gewinst!

Bestuur en leden Aventatie.

Bedroefd hebben wij kennisgenomen van het
overlijden op 72-jarige leeftijd van ons zeer

gewaardeerd BEVO Beringe lid, de heer  

Hans Zelen
Wij houden zijn inzet en altijd prettige samenwerking 

in dankbare herinnering en wensen Jeanne, 
(klein-)kinderen en verdere familie veel sterkte toe.  

Bestuur en leden  

Omnivereniging BEVO Beringe  

Wij hebben nog afscheid kunnen nemen van onze vriend

Hans Zelen
Jeanne, kinderen en kleinkinderen
heel veel sterkte met dit verlies

Jullie vrienden

Jos en Til, Jan en Annie, Mat en Annie, Piet † en Mieke,
Piet † en Mia, Henk en Ria †, Petra † Teun en Margriet,

Tonnie † Clara en Sjef

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw 
tekst opgeven.

Is uw stoel of bank doorgezakt,
deze kunnen wij opnieuw voor u 
opvullen. Ook oud of beschadigd leer 
kunnen wij herstellen alsof het weer 
nieuw is. Het reinigen van uw stoffen 
en leren meubels. Of alle andere 
meubelwerkzaamheden.
www.meubelpiet.nl 06 82 94 47 93

Droge, schone, verwarmde, 
opslagbox.
Huren v.a. €75,-/mnd 30 kub.
Boedelopslag Beringe  
06 21 27 15 02

GEZOCHT LEUKE OPPAS 
IN MAASBREE!  
Voor Loy 4,5 en Jayd 2,5. Ben jij >15 
jaar. Kun jij iedere zaterdag en in de 
vakanties komen spelen/knutselen? 
En wat goed betaald wordt! Bel 
06 11 27 97 25 en maak kennis!”

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

Creatief atelier ruimt op. Verkoop 
keramiek, textiel, ecoprint, sieraden 
etc. Za 23 en zo 24-7 van 12 tot 17 uur. 
Lorbaan 41 A Grashoek

All round klusjes man/tuinman 
Kessel! Voor ons Hippische bedrijf 
in Kessel zijn wij opzoek naar een 
geschikte persoon voor het dagelijkse 
reilen en zeilen rond het bedrijf.
voor meer interesse contacteer 
ons op Info@cyorstables.com / 
06 46 79 59 85

Afsluiting lopende projecten

Basisschool de Violier kijkt 
terug op succesvol festival
Basisschool de Violier uit Maasbree heeft op vrijdag 15 juli een festival georganiseerd. Het festival was 
de afsluiting van de lopende projecten van de scholieren van het thema kunst en cultuur. 
Basisschooldirectrice Mariëlle Maessen kijkt tevreden terug op de uitvoering.

De kinderen van basisschool de 
Violier gingen afgelopen half jaar 
aan de slag met verschillende pro-
jecten met het thema kunst en cul-
tuur. Groep 1 tot en met 8 heeft de 
kans gehad om tijdens het ‘Violiers 
festival’ de werken te laten zien. In 
en om de school was van alles te 
zien. Van toneelvoorstellingen tot 
aan modeshows en ook het jeugdor-
kest van de fanfare was van de par-
tij. Huidige leerlingen van de school 
en oud-leerlingen speelden een 
aantal muziekstukjes op het school-
plein. “Het was een zeer geslaagd 
festival. Het werd druk bezocht door 
ouders, opa’s en oma’s en leerlin-

gen zelf”, zegt directrice Mariëlle 
Maessen.

Graffiti
Dat de kinderen van alle leerlagen 
niet stil hebben gezeten het 
afgelopen half jaar, werd tijdens 
het festival duidelijk. “De kinderen 
hebben bijvoorbeeld kunstwerken 
van onder andere graffiti gemaakt 
en teksten geschreven. Dit was 
allemaal terug te zien in en rondom 
de school tijdens het festival”, legt 
de directrice uit. Volgens Mariëlle 
waren ook de kinderen enthousiast 
over de uitvoering van het festival. 
“De kinderen zijn heel trots en 

hebben zich vol overgave laten 
zien aan iedereen. Ze straalden 
allemaal”, geeft ze aan.
De school werkt met haar projec-
ten toe naar een sociaal en cultu-
rele praktijk. “Als we aan een thema 
werken, willen we het de kinderen 
zo aanleren dat ze het in de praktijk 
ook kunnen toepassen. We wer-
ken met een cyclus van een aantal 
thema’s die twee jaarlijks terug-
komen zodat we alle doelen halen 
in het aanbod dat we de kinderen 
bieden”, vertelt Mariëlle. Dat er een 
nieuw thema aan zit te komen is 
dus bekend, maar of dat ook in een 
festivalvorm gaat zijn is de vraag.

Opheffi ngsuitverkoop

Na 36 jaar HR Motors sluiten 
wij de deuren.

Het opruimen is begonnen. 
Hoge kortingen.

Kom langs en sla je slag.

Volg www.hr-motors.nl
voor het laatste nieuws

familie \ 2107 
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Genomineerden Ondernemersprijs Peel en Maas 
2022 bekend
Voor de twaalfde keer organiseert Kiwanis Club Peel en Maas de Ondernemersprijs Peel en Maas. Het thema 
dit jaar is ‘Risico of Kans’. Inmiddels is de inschrijfperiode gesloten en heeft de jury uit de aanmeldingen vijf 
bedrijven geselecteerd en genomineerd.

Op 13 juli zijn de genomineerden 
bedrijven bekendgemaakt tijdens de 
uitzending van ‘Ondernemerscafé’ van 

Omroep P&M. Dat gebeurde onder 
leiding van de commissievoorzitter 
Paul Stevens en juryvoorzitter Rudie 

Peeters. De genomineerden bedrijven 
zijn De Sjroete Farm, Crispy Concepts, 
E11F, Libelnet en Il Vino.

Op 2 november strijden de geno-
mineerden bedrijven voor de titel 
‘Ondernemersprijs Peel en Maas 
2022’ in DOK6. Meer informatie over 

de Ondernemersprijs Peel en Maas 
kunt u terugvinden op  
www.ondernemersprijspeelenmaas.nl

Boete niet betaald
Gemeente Peel en 
Maas beraadt zich op 
vervolgstappen voor 
De Berckt
Gemeente Peel en Maas heeft laten weten zich te beraden op 
vervolgstappen richting vakantiepark De Berckt in Baarlo. 
Dit omdat tot op heden de dwangsom die de gemeente heeft opge-
legd vanwege illegale bewoning, niet is betaald.

De bestemming van vakantiepark 
De Berckt is recreatie. Dit bete-
kent dat er geen arbeidsmigranten 
mogen verblijven. Omdat eerder 
bleek dat dit toch gebeurde, heeft 
de gemeente Peel en Maas in 
juni 2020 een last onder dwang-
som opgelegd. Het doel van deze 
dwangsom was de overtreding te 
beëindigen en beëindigd te hou-
den. Uit de controle op 17 mei dit 
jaar is gebleken dat de overtre-
ding niet is beëindigd. Daarom 

zette de gemeente Peel en Maas 
een volgende stap in het hand-
havingstraject: de dwangsom 
wordt verbeurd. De hoogte van de 
dwangsom bedraagt 250.000 euro 
en moest voor 10 juli betaald wor-
den. Oostappen Groep geeft aan de 
boete niet te betalen. Daarom gaat 
gemeente Peel en Maas nu over-
wegen om een invorderingstraject 
te starten zodat de boete toch via 
een incassobureau wordt betaald.

Adver to r ia l

Kempen Communicatie en MarketingMakkers 
bundelen krachten en gaan verder onder één directie
Niek Geurts, Berton van Rens en Wouter Hermans vormen per 1 augustus de nieuwe directie van Kempen 
Communicatie en MarketingMakkers. Waar Niek en Berton op dit moment eigenaar zijn van 
MarketingMakkers, is Wouter commercieel directeur bij Kempen Communicatie. Door intensief samen te 
werken breiden beide marketingcommunicatiebedrijven hun positie in de markt uit.

Beide organisaties maakten de afge-
lopen jaren een forse groei door. 
“We zagen de vraagstukken vanuit 

klanten groter worden”, zegt Niek. 
“Door samen te werken zetten we 
niet alleen de volgende stap in kwa-

liteit, maar ook in de slagkracht en 
capaciteit die we onze klanten kun-
nen bieden. We vullen elkaar goed 

aan én we versterken onze positie in 
de markt.”
De activiteiten van MarketingMakkers 
en Kempen Communicatie lijken 
veel op elkaar, het zijn beide full-
service marketingcommunicatie-
bureaus, maar de focus ligt net iets 
anders: ongeveer 70 procent van 
de werkzaamheden van Kempen 
Communicatie omvat design en grafi-
sche productie, 30 procent bestaat uit 
marketingcommunicatie en strategie. 
Bij MarketingMakkers is dat precies 
andersom, waardoor de bedrijven 
synergievoordelen voor ogen zien.

De omgekeerde weg
De twee organisaties kwamen elkaar 
in het werkveld steeds vaker tegen. 
“In plaats van die ‘strijd’ met elkaar 
aan te gaan, kiezen we ervoor onze 
krachten te bundelen en elkaar te 
versterken. Daar ben ik trots op”, 
aldus Wouter. Voor hem kriebelde 
het ondernemen al jaren. Sinds 2015 
vervulde hij verschillende rollen 
binnen Kempen Communicatie en 
neemt daarom nu het stokje over 
van Eric en Ingrid van Kempen.
Eric en Ingrid zijn en blijven eige-
naar en directie van Kempen Media, 
uitgever van onder andere de HALLO 
nieuwsbladen. “We zien in Wouter 
iemand met de potentie om de acti-
viteiten van Kempen Communicatie 
voort te zetten.”, zegt Ingrid. “We 

zijn ervan overtuigd dat we Kempen 
Communicatie in goeden handen 
achterlaten en we hebben er alle 
vertrouwen in dat Wouter, Niek en 
Berton de ingezette groei kunnen 
voortzetten.”

Samen ondernemen
De beslissing om samen verder te 
gaan ging niet over één nacht ijs. “Ik 
wist altijd dat ik niet alleen wilde 
ondernemen, maar samen. Ik kende 
Niek en Berton al en heb bewonde-
ring voor wat zij hebben bereikt met 
MarketingMakkers”, aldus Wouter. 
Berton vult aan: “Het klikte met-
een met Wouter en dat vinden we 
heel belangrijk. Ik kijk er naar uit 
om samen met Wouter en Niek deze 
twee bedrijven te leiden.”

Grootste marketingcommunica-
tiebureau
Samen vormen de bedrijven het 
grootste marketingcommunicatie-
bureau in de regio. Opdrachtgevers 
van de marketingbedrijven kun-
nen gaan profiteren van gebundelde 
expertises, co-creaties en meer 
slagkracht. Beide bedrijven blijven 
afzonderlijk opereren vanuit HUB73 
(MarketingMakkers) en vanuit het 
pand aan de Handelstraat (Kempen 
Communicatie), zij het onder een 
gezamenlijke directie.
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Kijk voor de oplossing 
volgende week  
in de HALLO.

Oplossing vorige week:
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Puzzel

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

Voor Susan Kruisheer-Seyrich is stilzitten geen optie, ze is sporter in hart en nieren. Ballet is haar grootste 
passie, maar volgens haar zijn er zo veel leuke dingen op de wereld dat ze zich nooit hoeft te vervelen. Deze 
week wordt de 56-jarige Baarlose geplukt.

De passie voor ballet ontstond al 
toen Susan een klein meisje was. 
Haar moeder bracht haar naar bal-
letles en ze werd meteen ver-
liefd. “Mijn moeder had een eigen 
volksdansschool en in onze familie 
speelde iedereen muziek. Ik denk 
dat ze me daarom op ballet heeft 
gezet. Dat is nooit meer uit mijn 
systeem geraakt, ondanks dat ik 
tussendoor andere hobby’s heb 
gehad.”
Susan groeide op in Brabant, maar 
vertrok voor haar studie fysio-
therapie naar Utrecht. Daar ont-
moette ze haar man, die in het 
derde jaar van de opleiding zat. 
“Toen we met de opleiding gin-
gen rodelen in Oostenrijk, sloeg 
de vonk over. We zijn daarna een 
aantal keer uit geweest en geluk-
kig kregen we een relatie. Hij vond 

na zijn studie werk in Duitsland en 
ging in Venlo wonen en ik volgde na 
de studie fysiotherapie nog de pabo. 
Ik wist eigenlijk meteen dat ik geen 
therapeute wilde worden, maar meer 
interesse had in het lesgeven. Dat les-
geven loopt als een rode draad door 
mijn leven. Tijdens mijn studie gaf ik 
ook al balletles op verschillende scho-
len in Utrecht.”

Stewardess
Ze verliet uiteindelijk Utrecht om bij 
haar man in Venlo te gaan wonen. In 
die tijd was het lastig om een baan 
te vinden in het onderwijs en via een 
vriendin kwam Susan terecht bij KLM. 
“Ik dacht: dat ga ik een jaartje doen en 
dan solliciteer ik verder. Uiteindelijk zijn 
dat achttien jaar geworden. Wel heb ik 
naast het vliegen nog een sportschool 
gerund en die combinatie ging super-

goed. Meestal was ik met KLM vier 
tot zeven dagen weg en had ik daarna 
twee weken vrij. In die vrije dagen 
kon ik dan sportlessen en dansles-
sen geven in de sportschool.” In die 
tijd verhuisde het stel met hun oudste 
kind ook naar Baarlo. “Eigenlijk omdat 
mijn man bij een wijnclub zat in Baarlo 

en Baarlo een mooi dorp vond. Ik zag 
daar een woning te koop staan waar 
nog veel aan verbouwd moest worden, 
maar met een mooi terras. Door dat 
terras was ik verkocht”, vertelt Susan 
lachend. “Volgens de makelaar zou 
onze relatie het niet halen als we aan 
dat project begonnen, maar dat zagen 
we wel als een uitdaging met een 
tweede kind op komst en twee drukke 
banen. Uiteindelijk hebben we zelf en 
met hulp het hele huis verbouwd. Mijn 
man en ik vormden een goed team en 
de kinderen wisten niet beter dan dat 
we allebei een fulltimebaan hadden.”

Reislustig
Omdat haar zoon het vaak moeilijk 
vond als Susan voor werk weg was, 
koos ze ervoor om te stoppen bij KLM. 
Door haar werkervaring mocht Susan 
jarenlang voor de businessclass wer-
ken en internationale vluchten maken. 
“De eerste twee jaar nadat ik gestopt 
was, heb ik het werk echt gemist. Ik 
ben altijd bezig geweest met andere 
culturen, mensen plezieren en nieuwe 
dingen ontdekken en dat kon als ste-
wardess. Gelukkig voelt mijn man zich 
ook goed bij reizen en gaan we graag 
op vakantie. We zijn een reislustige 
familie; onze middelste zoon loopt 
regelmatig stage in het buitenland en 
onze andere twee kinderen gaan ook 
regelmatig op reis.”
Susans dochter heeft daarentegen 
weer een grote rol gespeeld bij het 
opzetten van een balletschool. Omdat 
zij graag op ballet wilde, kwam in 
2008 de eerste balletklas in Baarlo 
van de grond. “Mijn passie van vroe-
ger begon weer te leven en ik heb de 

drie sportscholen die ik destijds bezat, 
verkocht en ben me gaan focussen op 
ballet. De klassen werden zo groot dat 
ik in 2014 in Panningen ben begonnen 
in een groter pand. Voor mij is ballet 
kunst en de dans zit in mijn systeem. 
Vroeger kon ik alles met mijn lijf, maar 
vanwege een knieblessure kan ik niet 
alles meer doen. Ik wilde nooit een 
prima ballerina worden, wel was ik 
zeer talentvol en gedreven, maar het 
lesgeven vond ik veel leuker en dat 
kan met een nieuwe knie nog altijd 
goed. Soms knaagt het aan mij dat 
ik geen extreme sport kan uitvoeren. 
Over je grenzen heengaan, is het lek-
kerste gevoel dat er is.”

Peuterspeelzaal
Het werk in de balletschool combi-
neert ze momenteel met het werk in 
een peuterspeelzaal. Daar leert ze de 
kinderen van alles, maar met name 
taal en dansen. “Van alleen balletles-
sen geven, kan je niet rondkomen, 
daar komt veel meer bij kijken en je 
moet er veel voor over hebben. Vaak 
vragen mensen zich af hoe ik alles 
combineer, maar ik zie het als een 
voorrecht om te werken.”
Stilzitten past dus niet bij Susan, dat 
kan ook haar man beamen, geeft 
ze aan. “Hij zegt wel een:s ga toch 
eens rustig zitten, maar ik zou nog tig 
andere dingen willen doen. Ik wil mijn 
energie graag kwijt. Zo zou ik nog wil-
len schilderen, een taal willen leren 
en de saxofoon leren bespelen. Dat 
bewaar ik voor mijn pensioen”, zegt ze 
lachend.

Tekst en beeld: Jeanine Hendriks

Susan Seyrich Baarlo
Geplukt

Aangename temperaturen
We hebben deze week te maken gehad met uitzonderlijke hitte, die helemaal voor ons uit Afrika kwam 
afreizen. Op het moment van schrijven, op een bloedhete dinsdag 19 juli, is het nog niet duidelijk of we 
daadwerkelijk een temperatuur van 40 graden gehaald hebben. Het spreekt voor zich dat dit buitenge-
woon is voor Nederlandse begrippen, daar er tot het jaar 2019 nooit hogere waardes zijn gemeten dan 38 
graden. Rond het weekend zijn de temperaturen heel anders en hebben we een tijdje met aangename 
temperaturen tussen de 22 en 25 graden te maken. Het is daarbij grotendeels droog weer, want de invloed 
van hogedrukgebieden blijft erg groot. Alleen zaterdag kan er een buiengebied langs trekken die plaatse-
lijk misschien wel wat regen en onweer gaat geven, maar de droogte niet verhelpt. Hitte blijft echter ook 
nog steeds op de loer liggen, want boven Spanje staat nog steeds een hete luchtbel geparkeerd. Begin 
volgende week wil deze bel een poging wagen om richting ons op te dringen, maar het is de vraag of het wel 
overdag gaat gebeuren. Als dat wel zo zou zijn, dan is een gloeiend hete 35 graden of meer opnieuw moge-
lijk. Daarna stelt zich aan de zuidflank van een lagedrukgebied vanaf de Britse Eilanden een meer weste-
lijke stroming in en wordt het licht wisselvallig.  
/ De foto is gemaakt op de Hazenakker in Helden. Tekst en beeld: Nicky de Bruijn

Weer in Peel en Maas
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Column
De slimste
De Slimste Mens is weer op tv. 
Ik geniet er ieder seizoen weer 
van. Van presentator Philip Freriks, 
die nette heer, die zo geniet van 
zijn glaasje wijn, maar ook zo 
graag nog wat doorvraagt bij 
pikante grapjes. Van Maarten 
van Rossem, die er iedere keer 
weer in slaagt een karikatuur 
van zichzelf te zetten als saaie 
brombeer. De kijkersvraag 
aan het begin biedt hem de 
mogelijkheid zich nog meer te 
presenteren als de man die overal 
verstand van heeft, maar ook 
overal op tegen is. Iedereen die 
kijkt weet dat het hier niet gaat 
om de slimste mens, maar om 
degene die veel feitenkennis 
bezit. Mij valt vaker op dat als er 
vragen gesteld worden over de 
Bijbel of over geloof of kerk, de 
meeste deelnemers uitblinken in 
onwetendheid. Dat is trouwens 
bij de meeste quizprogramma’s 
op tv zo. We kunnen wel lachen 
om kandidaten die beweren dat 
Pinksteren het feest is van de 
ten hemelopneming van Jezus of 
dat Lazarus de naam is van die 
apostel die te veel gedronken 
had, maar is het niet ontzettend 
jammer dat voor zovelen zo’n 
belangrijk fundament van onze 
beschaving, het christendom, 
steeds meer uit zicht raakt? Ik gun 
ze het geloof in een liefhebbende 
God, maar daar gaan ze zelf over. 
Maar als je de bijbelverhalen niet 
meer kent, hoe kun je dan nog 
volop genieten van de Matthäus 
Passion en de cantates van Bach, 
van zovele schilderijen en etsen 
van Rembrandt en van Chagall? 
Zelfs Lazarus van David Bowie 
heeft een bijbels thema. Een groot 
aantal schilders, componisten 
en schrijvers is geïnspireerd 
door de Bijbel. Voor steeds meer 
mensen zijn het beelden, teksten 
en thema’s uit een onbekende 
wereld geworden. En hoeveel 
spreekwoorden en gezegdes 
stammen niet uit de Bijbel? 
Bestaat niet het gevaar dat een 
groot deel van onze kunst en 
cultuur ontoegankelijk wordt 
door kennisgebrek? Dus los van 
het geloof, maar bijbelkennis zou 
gewoon bij ons onderwijs moeten 
horen. En thuis: lees eens in de 
Bijbel. Blijf die verhalen vertellen. 
Geef eens een kinderbijbel 
cadeau. Al was het maar vanwege 
de culturele vorming.

pastoor Peter van der Horst

Pastoraaltje

Bespreking poll week 28

Enkele inwoners van Maasbree vinden dat het dorpsplein momenteel er sober bijligt. Zij vinden dat er een gebrek is aan groen en de samenhang 
van architectuur ver is te zoeken. Is het plein goed zoals het is of moet er verandering komen?

Leonie van de Ven vindt dat het oude plein met 
water en planten meer sfeer had dan het hui-
dige. “Met de auto’s op het plein is het altijd 
drama. Valt mij nog mee dat daar nog nooit een 
ongeluk is gebeurd. Als je ziet hoe het verkeer 
altijd door elkaar rijdt.”
Jim Lenders is het ook eens met de stelling. 

“Het is zeker toe aan verfraaiing. Mooi dorpsparkje 
van maken zonder die roestbakken én auto’s.”
Tonny Joosten - Hinssen is van mening dat er op de 
plek van de School parkeerplaatsen moeten komen 
voor de flatbewoners. “Als de School naar een defi-
nitief gebouw gaat, is er plek op de huidige locatie.”
Manon van Kuijk vindt het plein ook niet fraai en 

volgens haar ontbreekt groen. “De bakken zijn lelijk. 
Destijds is alleen voor dit ontwerp gekozen zodat 
de tent met de Ossefeesten er zou kunnen worden 
geplaatst. Jammer dat de keuze is gemaakt dat een 
plein een heel jaar er zo bij ligt voor een tent welke 
er een week staat.”

Binnenkort start ook in Peel en Maas de bewustwordingscampagne ‘Kijk Niet Weg’. In die campagne worden de inwoners van de regio erop 
gewezen dat er in de steden, de dorpen en in buitengebieden dingen gebeuren die het daglicht niet verdragen en onze samenleving ondermijnen. 
De bedoeling is dat inwoners een actieve rol kunnen spelen bij het tegengaan van crimineel gedrag. Niet wegkijken dus als men iets vreemds ziet 
en verdachte situaties kan men melden bij de politie, de wijkagent of anoniem.

Burgemeesters van de Noord-Limburgse 
gemeenten bundelen hun krachten en 
strijden samen tegen georganiseerde 
en ondermijnende criminaliteit. Daarbij 
verwachten ze de hulp van de inwoners 

goed te kunnen gebruiken, maar durven zij 
bij verdachte situaties daadwerkelijk actie te 
ondernemen? Uiteraard kan dit anoniem, maar 
vaak blijft het een drempel om een melding 
te maken. Zeker als het één van de buren 

is. Hoe staan de inwoners van Peel en Maas 
daarin? 

Ik kijk liever weg als ik iets verdachts zie. 
Wat vindt u?

Ik kijk liever weg als ik iets 
verdachts zie

Dorpsplein Maasbree is toe aan verfraaiing

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

Beekstraat 2, 5981 AS Panningen • 077 400 0128 • info@tppyvancromvoirt.nl • www.tppyvancromvoirt.nl

Medewerker 
Tandtechniek

Wij zoeken per direct een:

Tuinbouwkas ± 2 ha
in de driehoek

Venlo, Meijel, Reuver

tel. 06 4110 0957

GEZOCHT
STILTE KAPEL

Heilige

ALDEGUNDIS
Beschermvrouw

 voor troost en hoop 
aan zieke mensen.

DE KAPEL IS ELKE DAG OPEN
Parochiekerk - Maasbree

Vlees met smaak
Dat is ons motto!

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

www.herefords.nl

Ons rundvlees is ook verkrijgbaar bij Plus Gommans in Helden

Hamburger 2 x 100 gr

Hamburger 160 gr

BBQ worst
Biefspies

Geldig van 21 juli t/m 10 augustus 2022
Aanbieding

Openingstijden
Dinsdag  09.00 - 15.00 uur

Donderdag  09.00 - 17.00 uur

Vrijdag  09.00 - 17.00 uur

Zaterdag  08.30 - 13.00 uur

Nieuwe aluminium en 
kunststof koz� nen en deuren, 
voordelig gepr� sd.

Bel: 06 53 71 84 05
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Groot onderhoud wegen 2022
Elk jaar voeren wij groot onderhoud uit aan de wegen in Peel en Maas. Dit jaar 
starten de werkzaamheden vanaf dinsdag 19 juli. Landheer Infra voert de 
werkzaamheden uit.

De werkzaamheden bestaan vooral uit:
• scheuren herstellen
• asfaltlagen aanbrengen
• bermverhardingen, zoals grastegels of betonsloven maken
• rode fietsstroken aanbrengen

Aanwonenden en bedrijven worden per straat vooraf geïnformeerd over de startdatum en de 
tijdelijke gevolgen van de werkzaamheden. We proberen overlast zoveel mogelijk te beperken. 
Wilt u meer informatie? Ga dan naar onze website: www.peelenmaas.nl zoekwoord: 
‘Groot onderhoud wegen’.

Plaats/locatie Straat/omschrijving

Napoleonsbaan Zuid (nabij 28)
Muldersweg 1 
Heldenseweg 22 en 22a 
Korenbloemstraat 4
Venloseweg 21A
Zandberg 18 
Donkersveld 4
Kransakker 4 
Mgr. Nolensstraat 32
Wietelwegperceel G 5525
Besluit mandaat, volmacht en machtiging MGR Limburg-Noord 
Besluit Ondermandaat Werk, Inkomen, Jeugd en Zorg 
Integriteitsschendingen politieke ambtsdragers 2022 
Reglement burgerlijke stand
Verordening commissie bezwaarschriften en klachten 

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

Bekendmakingen
In dit overzicht staan alle bekendmakingen van vorige week. Meer informatie 

over de bekendmakingen leest u op www.officielebekendmakingen.nl > 
zoekterm ‘Peel en Maas’ U kunt aan dit overzicht geen rechten ontlenen.

Perceeleigenaren opgelet:
Check uw overhangende 
beplanting
Om onveilige verkeerssituaties te voorkomen, moet overhangende beplanting 
teruggesnoeid worden. De perceeleigenaar waar de beplanting op staat, is 
verantwoordelijk voor het juist snoeien van de beplanting. We zien dat dit niet altijd goed 
gebeurd, met als gevolg: onoverzichtelijke situaties, te smalle fiets- en voetpaden of 
takken die hinder geven bij parkeren. Bent u perceeleigenaar? Check dan de richtlijnen. 
Deze staan op www.peelenmaas.nl zoekwoord ‘overhangende beplanting’.

Verhoging Starterslening
Voor starters op de woningmarkt wordt het steeds lastiger om een woning 
te kunnen kopen. Daarom heeft het college van B&W besloten het maximale 
aankoopbedrag en het leenbedrag te verhogen. Kijk op de kavelwinkel op
www.peelenmaas.nl of vraag uw hypotheekverstrekker voor meer informatie.

Vacature

Vakantiekracht
Buitendienst
Minimaal 3 weken, 
3 dagen per week

Meer informatie of reageren:
www.peelenmaas.nl > Bestuur en Organisatie > Werken bij de gemeente

Mijn werk, 
mijn ruimte
• 16 jaar: € 7,50 bruto p/u
• 17 jaar: € 10,00 bruto p/u
• 18+ jaar: € 12,50 bruto p/u Deze zomer graag nog een 

koele tuin? 
Ga dan nu al aan de slag en vervang steen door groen

Stenen houden veel warmte vast. Tijdens een warme zomerdag kan het in stedelijk 
gebied daardoor wel 8 graden warmer zijn. Planten, bloemen, struiken en vooral 
bomen zorgen voor verkoeling. Ze verdampen water en zorgen bovendien voor 
schaduw. Dus hoe meer groen, hoe beter. Met eenvoudige middelen en een gunstige 
subsidieregeling kun jij je tuin mooi groen maken. 

Bekijk op onze website, www.peelenmaas.nl met zoekwoord 'Afkoppelen hemelwater', 
voorbeelden om uw tuin af te koppelen. Of vraag een gratis adviesgesprek aan.

week 29 / 21 juli 2022 / Informatie van en over de gemeente

nieuwsgemeentegemeente
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week 29 / 21 juli 2022 / Informatie van en over de gemeente

nieuwsgemeentegemeente
Huis van de Gemeente
Wilhelminaplein 1 Postbus 7088, 5980 AB Panningen  info@peelenmaas.nl
5981 CC Panningen     077 - 306 66 66  06 - 1804 7445 www.peelenmaas.nl

Ophaallocatie Den Bosch
Ophalen bewijs van verblijf 
vluchtelingen uit Oekraïne
Vluchtelingen uit Oekraïne die staan ingeschreven bij de gemeente kunnen bij 
de Immigratie- en Naturalisatie Dienst (IND) een afspraak maken om een bewijs 
van verblijf op te halen. De vluchteling maakt zelf een afspraak om het bewijs 
van verblijf op te halen op een ophaallocatie van de IND. Er zijn meerdere 
ophaallocaties. Voor het zuiden van Nederland is er een ophaallocatie in 
Den Bosch.

Het bewijs van verblijf is een sticker in het paspoort, een sticker op een los papier of een 
pasje. Dit hangt af van de situatie.

Informatie en afspraak maken
Meer informatie is te vinden op https://portaal.refugeepass.nl Daar kan de vluchteling 
ook de afspraak maken. De informatie is beschikbaar in het Nederlands, Engels, 
Oekraïens en Russisch.

Door drukte kan het langer duren voor een afspraak gemaakt kan worden. De gemeente 
heeft hier geen invloed op. Als er geen datum of tijd is die past, is het verzoek om op een 
later moment een afspraak te maken.

Vragen?
Heeft u vragen over het maken van een afspraak? Bel dan +31 88 043 03 61. Dit kan van 
maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur. U kunt geen afspraak maken via deze 
telefoonlijn.

Vacature

Medewerker 
Wijkbeheer

Meer informatie of reageren:
www.peelenmaas.nl > Bestuur en Organisatie > Werken bij de gemeente

Mijn werk, 
mijn ruimte
• handen uit de mouwen
• samen aan de slag

WhatsApp
Gemakkelijk en snel een berichtje sturen via WhatsApp 
nummer 06 - 1804 7445
Wij beantwoorden WhatsApp berichten
maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur

gemeentegemeente

check workinginfashion.nl

FIJNE VAKANTIE!
OF WERK       DOOR?
En zorg jij er samen met ons voor dat we alle 
Tommy’s en Calvins op tijd versturen?

Wespenbestrijding Peel en Maas
Ook voor andere plaagdieren!

Constant Plaagdier Preventie
06 39 02 22 51 • Panningen

Industriestraat 15
Horst aan de Maas

06 20 41 45 01 | info@jozijna.nl

Volg ons op: 

MooiMooi
NatuurlijkNatuurlijk

natuurlijk mooinatuurlijk mooi

NIEUW:
tanden bleken
permanente 
make up 

powder brows
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Naam Rick Theeuwen
Leeftijd 17 jaar
School Gildecollege Venlo
Woonplaats Beringe

Wat voor reis zou je ooit willen 
maken?
Ik zou heel graag nog een keer met 
een paar vrienden een roadtrip wil-

len maken door Amerika. Dit gewoon 
om met mijn vrienden te kunnen chil-
len daar.

Wat zou je graag nog willen leren 
in je leven? 
Ik hou heel veel van muziek en zou 
graag nog willen leren om beter gitaar 
te kunnen spelen.

Wat deed je als kind het liefst? 
Toen ik kind was, ging ik heel graag 
met mijn ouders naar Disneyland 
Parijs. We doen dat nog steeds wel 
eens en heb er nog altijd plezier in 
met het gezin.

Welke herinnering bezorgt je 
kippenvel? 
Voordat mijn zusje werd geboren, 
heeft mijn moeder mijn broertje ver-
loren. Ik kan me dit nog heel goed 
herinneren en telkens als ik er aan 
denk, word ik er nog steeds wel emo-
tioneel van. Dat moment bezorgt me 
kippenvel.

Wat is het beste advies dat je ooit 
hebt gekregen? Van wie was dat 
advies? 
Toen ik nog jonger was, was ik altijd 
heel bang en gestrest door het idee 
dat je uiteindelijk dood zou gaan 
en dat er uiteindelijk niks meer is. 
Toen heeft mijn vader me heel eerlijk 
verteld dat dat iets is wat je helaas 
niet kan veranderen. Dit heeft me 

meer de mindset gegeven dat ik 
maar één keer leef en er het beste 
van moet maken.

Welke grote beslissing heb je 
onlangs genomen? 
De meest recente grote beslissing is 
natuurlijk mijn schoolkeuze. Ik ben 
onlangs geslaagd en heb nu geko-
zen voor de sportopleiding op het 
Gildecollege in Venlo.

Wat is de laatste foto die je hebt 
gemaakt?
Nou niks speciaals eigenlijk, het is 
gewoon een foto van een school-
boek.

Hoe heb je je beste vriend/vrien-
din ontmoet?
Mijn beste vriend heet Tygo en ik 
heb hem leren kennen op school. We 
gamen vaak samen en zitten in het-
zelfde voetbalteam in Blerick.

Heb je een verborgen talent?
Ik vind dit dus eigenlijk heel raar om 
over mijzelf te zeggen, dus ik heb het 
maar aan mijn ouders gevraagd en 
toen was het antwoord: een echte 
vriend zijn en er altijd voor mensen 
zijn en goed kunnen zingen.

Heb je een bijbaantje?
Ik werk bij DOK6 in de bioscoop in 
Panningen. Dat vind het echt heel 
leuk werk en doe het graag.

Wat doe je het liefst op een vrij-
dag- of zaterdagavond?
Ik zou zeggen het ideale weekend is 
een feestje bij een vriend thuis en 
het spelen van een voetbalwedstrijd. 
Daar beleef ik het meeste plezier aan.

Wie is je grote voorbeeld?
Ik ben heel groot fan van de artiest 
Eric Church en luister graag zijn 
muziek. Ik zou graag de eigenschap 
van hem overnemen om minder 
onzeker te zijn en zelf ook dingen 
voor een grote groep mensen durven 
te doen.

Waar zouden anderen zich het 
meest over verbazen als ze dat 
over jou te weten zouden komen?
Ik ben met vrienden vaak heel druk 
en ben constant domme grappen aan 
het maken en onzin aan het zeggen, 
maar als ik alleen ben ofzo dan ben ik 
juist heel rustig.

Wat was het laatste boek dat jij 
heel erg leuk vond?
Ik lees graag maar alleen als ik echt 
een boek vind waar ik heel veel 
interesse in heb en dan lees ik hem 
ook in een keer uit. Het laatste echt 
goede boek dat ik heb gelezen was 
American Sniper die ik voor school 
moest lezen.

Met welke artiest zou jij je leven 
willen ruilen?
Als ik mijn leven zou ruilen met een 
artiest, zou ik kiezen voor Bruce 
Springsteen of Eric Church. Zij maken 
goede muziek, hebben een goede 
carrière, houden veel concerten en 
verdienen goed geld.

Rick Theeuwen Beringe
15-vragen aan

jongeren \ 2107 

Column
Hittegolf

Hoi

Een tijdje geleden schreef ik een 
column over het weer en vooral 
over hoe het weer mensen hier 
in Nederland constant bezig 
houdt. Nu is het zomer en de 
temperaturen stijgen langzaam 
boven de 30 graden. Opnieuw is 
het raak: heel Nederland is in de 
ban van het weer.

En dan vooral de temperatuur op 
afgelopen dinsdag, een welgetelde 
39 graden. Een temperatuur zoals 
deze is hét gespreksonderwerp 
van alle mensen die in hun 
voortuinsproeiers aan het 
installeren zijn terwijl ze een 
praatje maken met hun buurman, 
die komt kijken op de stoep. 
Het is hét gespreksonderwerp 
van de groepjes fietsers en 
wandelaars die van hun vlaai en 
koffie aan het genieten zijn in 
de schaduw op het terras. Het is 
ook hét gespreksonderwerp van 
de ouders die hun kinderen van 
school komen ophalen, blij dat ze 
zo meteen weer terug in de auto 
kunnen stappen en de airco flink 
hoog kunnen zetten. Want over 
één ding waren deze mensen het 
eens: afgelopen dinsdag bleven 
ze allemaal binnen. Ventilator 
aan, flesjes water in de koelkast 
en rolluiken dicht. Misschien voor 
de kids een zwembadje in de 
achtertuin, maar dan wel eerst 
goed insmeren met factor 50. 
Het is prachtig om te zien hoe 
Nederlanders hun hele planning 
aanpassen aan het weer en ik 
neem ze niks kwalijk. Wel moeten 
we in ons achterhoofd houden 
dat het Nederlandse weer zó om 
kan slaan, want woensdag en 
donderdag stond er alweer regen 
op de planning. Dus misschien 
kunnen we maar beter optimaal 
genieten van een warme dag 
zoals de dinsdag, voordat we weer 
gaan klagen over regen. De enige 
mensen die niet zullen klagen, zijn 
natuurlijk de mensen met sproeiers 
in de voor- en/of achtertuin. 
Hoeven zij ten minste niet meer 
bang te zijn dat hun tuincreaties 
zullen bezwijken met deze 
temperaturen. Als je deze column 
leest, is die dinsdag alweer voorbij 
en ik hoop dat je er een leuke dag 
van hebt gemaakt, hoe je ook 
hebt besloten deze te spenderen. 
Ik wens je in ieder geval nog veel 
zonnige dagen en een heerlijke 
zomer toe!

Iris

GEZOCHT!
ZATERDAG-

/VAKANTIEHULP
Op zoek naar een uitdagende en afwisselende bijbaan
met gezellige collega’s bij een boomkwekerij?

Neem dan contact met mij op:
Wil Thijssen / 06 - 53 65 22 08
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Geslaagde 
concerten 
Egchel 
met Grashoek
De concerten die vrijdag 15 juli en zon-
dag 17 juli plaatsvonden in Evertsoord 
bij het bajescafé en in Egchel in ‘t Erf zijn 
geslaagd, geeft de organisatie aan. 
Bij het bajescafé werd vrijdagavond 
15 juli buiten gespeeld. Op zondagmor-
gen hebben Fanfare Semper Avanti en 
muziekvereniging Egchel van zich laten 
horen in ‘t Erf.

Pieter Trines winnaar wedstrijd Hengel sport-
vereniging Helden
De tiende wedstrijd van dit seizoen van Hengelsportvereniging De Ruisvoorn vond op zaterdag 16 juli 
plaats aan visvijver de Breeërpeel in Helden. Na de loting ging het deelnemersveld om 14.00 uur aan de 
slag voor de beker. Pieter Trines mocht zich de winnaar noemen van de wedstrijd.

Na een dag vissen, werd de vangst 
om 17.00 uur gewogen. Pieter 
Trines bleek in totaal 10.300 gram 
uit het water gehengeld te hebben. 
Met die prestatie werd hij eerste en 
mocht hij de Jan Heinen-beker mee 

naar huis nemen. Op de tweede 
plek eindigde Sjraar Dorssers. 
Hij had een vangst van 5.775 
gram. Jos Janssen volgde daarop 
met 4.675 gram. Op korte afstand 
completeerden Math Verhaegh en 

Cor van der Weide de top-5 met 
een vangst van 4.525 en 4.410 
gram.




Fijne zomervakantie!

Boarische Knoppers en Judaska 
spelen onder de Toren
In het kader van Muziek onder de Toren vinden zaterdag 23 juli weer 
twee optredens plaats op het Raadhuisplein in Panningen. Te gast zijn 
ditmaal de Boarische Knoppers en Judaska.

De Boarische Knoppers uit Tilburg 
openen de middag. Dit ensemble is 
een nieuwkomer bij Muziek onder 
de Toren. Het speelt een gevari-
eerde muziekstijl, afkomstig uit 
Zuid-Duitsland en Oostenrijk (Tirol). 
Blaaskapel Judaska, een bekende 
formatie uit Noord-Limburg, vult het 

tweede deel van de middag. De optre-
dens vinden plaats onder de Toren 
op het Raadhuisplein in Panningen. 
Ze beginnen om 13.30 uur en eindigen 
om 16.45 uur. Bij slecht weer kun-
nen de optredens worden afgelast. 
Houd daarvoor de Facebookpagina van 
Muziek onder de Toren in de gaten.
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Landheer infra B.V. is een aannemingsbedrijf gespecialiseerd op het gebied van 
asfaltverwerking. Wij zijn momenteel hoofdaannemer van het asfaltonderhoud 
Peel en Maas.
In de zomermaanden van 2022 voeren we werkzaamheden uit in deze regio. 
Aangezien we met al ons professioneel materieel ter plaatse zijn kunnen we een 
zeer scherpe offerte aanbieden voor asfalteringswerkzaamheden. Heeft u een oprit 
of terrein waarbij het asfalt aan vervanging toe is? Aarzel niet en neem volledig 
vrijblijvend contact met ons op via info@landheerinfra.nl of bel naar 0416-316691.

• Vrijblijvende offerte en advies

• Specialist in asfalteren
bedrijfsverharding

• Tijdelijk geen aan- en
afvoerkosten

www.landheerinfra.nl

Uw terrein asfalteren?
Profiteer nu!

Seizoensafsluiting Jeugdwerk Beringe
Jeugdwerk Beringe heeft op zaterdag 16 juli het seizoen op een spetterende manier afgesloten. Met een schuim-
party op het sport- en beweegpark Beringe Buiten hebben de kids zich flink mogen uitleven. In september zal 
het nieuwe seizoen starten.

PSV de Cavaliers Helden 
valt in de prijzen
Voor PSV de Cavaliers Helden stond in het weekend van vrijdag 15 juli en 
zaterdag 16 juli de National Summer Show bij Hermkushof in Merselo op 
de planning. Daarbij vielen enkele leden in de prijzen.

Vrijdag 15 juli kwam Liesbeth Ludin 
van start in het 1.10 meter springen 
met haar paard Elroy waar ze een 
derde prijs behaalde. Zaterdag 16 juli 
mocht Kelsey van der Spek met haar 
paard Kees van start in de klasse 1 
meter. En met succes: ze haalde een 
derde prijs plus een kwalificatie voor 

de finale op zondag. Ze wist de vorm 
goed vast te houden en sleepte de 
tweede prijs in de wacht. In Velden 
werd er voor de kleinste ruiters een 
bixie evenement georganiseerd, daar 
mocht Madeleine Hoeben met haar 
pony Miss Diva de eerste prijs ophalen 
in niveau A dressuur.

Fanfare St. Jozef Beringe 
sluit seizoen af met openbare 
repetitie
Fanfare St. Jozef uit Beringe kreeg de afgelopen maanden weer veel 
muzikale mogelijkheden. Het hoogtepunt was volgens de fanfare het 
filmmuziekconcert in samenwerking met Miks en Metsj, Anja Theelen en 
BonApart op 21 mei. Vrijdag 22 juli heeft St. Jozef haar laatste activiteit 
voor de zomervakantie: een gratis toegankelijke openbare repetitie.

Zowel de jongste leden als de meer 
ervaren muzikanten zijn tijdens deze 
uitvoering te beluisteren. Bij goed 
weer vindt de repetitie plaats buiten 
op het kerkplein in Beringe. De start 
is om 20.30 uur en het terras van 

De Nabber is geopend. Wie zin heeft 
in muziekles of al muzikant is en ook 
(weer) mee muziek wil komen maken, 
kan zich aanmelden bij 
secretariaat@fanfarejozef.nl voor 
meer info.
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www.vincentiusparochies.nl

Pastoor Peter van der Horst 
077 307 14 88 | 06 21 20 21 18 pet.
horst@home.nl
Kapelaan Roger Maenen
077 466 18 50 | 06 12 92 28 34 
roger.maenen@ziggo.nl
Kapelaan Piet Houben 
06 57 58 75 06
phjhouben@onsbrabantnet.nl
Kerkbestuur | 077 307 14 88 
kerk bestuur@vincentiusparochies.nl

Misstipendium zon- en feestdagen
€ 27,50 | door de week € 12,50

Pastoor-deken
W. Varela
077 398 14 16
Maasbree/Baarlo/Kessel/ 
Kessel-Eik
Kapelaan te Boekhorst
077 477 12 75 
kapelaan@parochiebaarlo.nl
Kerkbestuur 
Secretaris Arno Houwen
077 462 17 50
houwenarno@gmail.com
Ziekenzalving 
06 55 40 80 23

Kerkberichten
Vincentiusparochies

Cluster MKBE

Parochie Beringe
Misintenties 
NL21RABO 0141939583
Een H. Mis opgeven kan tijdens 
het parochiespreekuur op dins-
dagochtend. Ook bij kapelaan 
Roger Maenen tel. 077 466 18 50 of 
per email roger.maenen@ziggo.nl.
Spreekuur
Iedere dinsdag van 10.30 tot 
11.30 uur in de sacristie.
Restauratie oorlogsmonument 
Donaties voor de restauratie van 
het oorlogsmonument op het 
parochiekerkhof van Beringe zijn 
welkom op NL 21 RABO 0141939583 
van parochie Beringe. 
Kerkdiensten
Zondag 24 juli 
H. Mis 9.30 uur 
Woensdag 27 juli 
H. Mis 9.00 uur 

Parochie Egchel 
Misintenties
NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
077 3079530 

Cluster MKBE
In de parochies van MKBE wordt 
een nieuwe kapelaan benoemd 
te versterking van het huidige 
priesterteam: Ranil Weerawarna, 
32 jaar, uit Sri Lanka. De benoe-
ming gaat in per 1 september en 
hij zal gaan wonen in de pastorie 
in Kessel.

Parochie Maasbree
Misintenties NL58RABO0131001973
Pastorie Dorpstraat 31
077 465 12 19
par.aldegundismaasbree@hetnet.nl
www.parochiemaasbree.nl
Kerkdiensten
Zondag 24 juli 
H. Mis: 11.00 uur
Lector: Mevr. Marlies Steijvers
Intenties: Jaardienst Jan Grubben en 
Nelly Grubben-Verheijen.

Kerkdiensten
Zondag 24 juli 
H. Mis 11.00 uur t.i.v. Willem van Gend 
(b.g.v. verjaardag).
Zondag 31 juli 
geen H. Mis 

Parochie Grashoek
Misintenties NL24 RABO 0141910526
A. Cruijsberg, 06 48 53 14 21
Spreekuur
In kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
Zaterdag 23 juli
H.Mis 19.00 uur t.i.v. Overleden leden 
van gemengd koor Bel Canto in corona-
tijd. Deze viering zal muzikaal opgeluis-
terd worden door het koor Bel Canto 
Zaterdag 30 juli 
H.Mis  19.00 uur t.i.v. Uit dankbaarheid

Parochie Helden
Misintenties NL61 RABO 0120795094 
pastorie Rochusplein 3, 077 3071488,
kerkbestuurhelden@home.nl 
Spreekuur 
Donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
Zondag 24 juli

Mededelingen
Gedoopt wordt – zondag 24 juli – 12.00 
uur Juul Maessen.
Openstelling Aldegundiskapel
De Aldegundiskapel in onze parochie-
kerk is dagelijks geopend voor het 
opsteken van een kaarsje, een gebed 
of een moment van bezinning. De H. 
Aldegundis is beschermheilige tegen 
ernstige ziekten en voor troost en 
hoop.
De Stuurgroep Communie 
zoekt opvolgers
Na een aantal jaren met veel ple-
zier de Eerste Communie te heb-
ben geregeld, vinden wij het tijd 
voor een frisse wind. De stuurgroep 
neemt het voortouw in het aanstu-
ren van de ouders in de voorberei-
dingen op de communie. Dat wil 
zeggen dat je als lid van de stuur-
groep taken hebt als: - samenstellen 
en aansturen van de werkgroepen, 
- begeleiden van activiteiten, - zijn 

H. Mis 10.00 uur t.i.v.  Door Peeters-
Smolders (b.g.v. verj) en overl. fami-
lies Peeters-Smolders-Houtappels; 
Hein Korsten en familie Korsten-
Gommans en uit dankbaarheid; 
Zondag 31 juli
H. Mis 10.00 uur t.i.v. Willie van 
den Hoogen (zeswekendienst); Jet 
Lemmen-Peeters (1e jaardienst); 
Toos Maessen-Nijssen (jaardienst) en 
voor de overledenen van de familie 
Maessen en van de familie Nijssen;
collecte mede voor de weekboekjes

Parochie Koningslust
Misintenties
NL05 RABO 0120795132 
A. van den Boer De Brentjes 81 
077 465 36 81 
Bij geen gehoor kunt u contact 
opnemen met het parochiecentrum in 
Panningen 077 307 13 88 
Kerkdiensten
Zaterdag 23 juli 
Geen H. Mis 
Zaterdag 30 juli 
Geen H. Mis 

Parochie Meijel
Misintenties

van tussenpersoon tussen ouders 
en parochie. Maar vooral: er samen 
met ouders en parochie voor zorgen 
dat het voor de communicanten een 
onvergetelijke dag wordt! Uiteraard 
zijn wij er het volgend jaar nog om, 
waar nodig en gewenst, onze opvol-
gers op weg te helpen.
Interesse? Leuk! Vragen?
Stel ze gerust! Mail ons:
communiemaasbree@gmail.com
Ellis van der Sterren – Janneke 
Vaessen – Nicole van Dijk

Parochie Kessel
Gezinsbijdrage
NL39RABO0125305311
Iet Dings-Bovendeerdt
077 462 18 60 
06 24 21 61 06
Kerkdiensten
Zaterdag 23 juli
19.15 uur H. Mis.
Fam. Joosten-Duisters.

NL16 RABO 0133405613
Pastorie Kerkstraat 5
077 466 18 50
www.parochiemeijel.nl
Spreekuur
maandag 19.30 tot 20.00 uur en 
donderdag van 11.00 tot 12.00 uur
joke.holscher@gmail.com
Kerkdiensten
Zaterdag 23 juli
Geen H. Mis in de parochiekerk
Zondag 24 juli
11.00 uur H. Mis t.i.v. Nico van Rijt 
(coll) en Nellie van Rijt Coolen
Maandag 25 juli
18.30 uur H. Aanbidding (dagkapel) en
19.00 uur H. Rozenkrans
Dinsdag 26 juli
H. Mis 09.00 uur (dagkapel). Aansl. 
koffiedrinken
Donderdag 28 juli
H. Mis 09.00 uur (dagkapel) aansl. 
Aanbidding

Parochie Panningen
Misintenties
NL44 RABO 0141900660 
Parochiecentrum Wilhelminastraat 14
077 307 13 88 
info@parochiecentrumpanningen.nl 

Open maandag- en woensdag-och-
tend van 08.30 uur tot 11.30 uur.
Kerkdiensten
Zaterdag 23 juli 
H. Mis 19.00 uur t.i.v. Joke Goes; 
Zondag 24 juli 
H. Mis in missiehuis om 10.30 uur 
Woensdag 27 juli H. Mis om 9.00 
uur in de dagkapel 
Zaterdag 30 juli 
H. Mis 19.00 uur Zeswekendienst 
voor Lou van Horne; 

Kerkdiensten
Zaterdag 6 augustus
18.00 uur H. Mis.
H. Mis als Jaardienst voor Piet 
Geraets en Gertruda Geraets- 
Timmermans.

Parochie Baarlo
Misintenties
NL31RABO0103903860
Pastorie Markt 3
077 477 12 75
kapelaan@parochiebaarlo.nl
www.parochiebaarlo.nl
Kerkdiensten
Vrijdag 23 juli
11.00 uur Huwelijksmis b.g.v. het 
huwelijk van Danielle van den 
Eertwegh en Mitchel Metselaars. 
Zondag 24 juli
9.30 uur H. Mis en ogenzegening. 
Sluiting Odilia-octaaf.
Uit dankbaarheid b.g.v. een 50 jarig 
huwelijk.
Donderdag 28 juli
9.00 uur H. Mis.

Parochie Kessel-Eik
Misintenties NL41RABO0125300522
Opgave tijdelijk bij Tjeu Stemkens 
06 30 10 30 13

Pasar 
Malam in 
Panningen
In het centrum van 
Panningen werd zondag 
17 juli een Pasar Malam, 
een multiculturele markt, 
georganiseerd. Op de markt 
waren kraampjes te vinden 
met onder andere 
oriëntaalse snuisterijen, 
tropische kruiden, sambals, 
spekkoek en oosterse mode. 
De Indorockers van B’Proud 
en een oosterse dansgroep 
mochten de markt 
opfleuren.  
 
/ Beeld: Jac Willekens
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Adver to r ia l

Beleef de zomer aan de Maas

Zomers genieten in het 
mooie Venlo
Venlo zit vol verrassingen. En wat je misschien nog niet wist, is dat de stad in de zomer extra leuk is. 
Of je avonturier of zonaanbidder bent, een culinaire roadtrip wilt maken of de cultuur wilt ontdek-
ken, deze zomer kan het in Venlo. We nemen je mee langs de winkelstraatjes, terrassen, culturele 
must-sees en overige hotspots van Venlo.

Ben je bijvoorbeeld op zoek naar een terrasje waar 
je deze zomer kunt zitten? Bij het Scheuten dakterras 
krijg jij het echte vakantiegevoel. Dit unieke terras 
aan de Oude Markt biedt het mooiste uitzicht op de 
Maas. Of strijk neer op de bruisende Markt en geniet 
lekker in de zon (of juist in de schaduw) van een hapje 
en een drankje bij onder andere Café Restaurant 
Central, In Den Dorstigen Haen of Old Dutch, terwijl 
je uitkijkt op het stadhuis. Bij De Werf en Café BLVD 
aan de Maasboulevard zit je ook supergezellig. 
Met een cocktail in de hand bootjes kijken aan de 
passantenhaven, wat wil je nog meer?

Feest in de stad
In het weekend van 23 en 24 juli vindt er op de Lage 
Loswal aan de Maaskade de hoogste Nederlandse 
beachvolleybalcompetitie voor mannen en vrouwen 
plaats: Eredivisie Beach! Het perfecte moment om de 
volleybaltoppers aan te moedigen.
23 en 24 juli - Lage Loswal

Liever cultuur snuiven? Een weekend later staan 
muziek en theater in de Venlose binnenstad centraal. 
Geniet hartje zomer in hartje stad ‘Aan de Waterkant’, 
georganiseerd door Poppodium Grenswerk en De 
Maaspoort Theater & Events. Van 28 tot en met 31 juli 
en van 3 tot en met 7 augustus komt de Lage Loswal 
tot leven met artiesten als MEAU, Karsu, Guido Weijers 
en Airwalk Outdoor Trance Festival. Beleef de beste 
shows op een historische plek aan de Maas terwijl je 
geniet van lokaal eten en drinken!
28 tot en met 31 juli en 3 tot en met
7 augustus - Lage Loswal

Arcen is de toeristische parel van de gemeente Venlo 
en heeft genoeg te bieden op het gebied van eten, 
drinken en activiteiten. Wat dacht je bijvoorbeeld van 
de gratis toegankelijke Sfeermarkt in de zomer? Zes 
woensdagen bruist het gezellige centrum van Arcen! 
Met ruim 250 marktkraampjes struin en snuffel je 
heerlijk tussen allerlei leuke hebbedingetjes. Of je nu 
op zoek bent naar een lekker streekproduct, brocante 
of kleding, er is voor iedereen iets te vinden. Tijdens 
de sfeermarkt is er ook live entertainment en een 
kinderplein!
20 juli, 27 juli, 3 augustus, 10 augustus, 17 augustus 
en 24 augustus - Centrum Arcen  

Genieten in het groen
Een ommetje doet iedereen goed. Dus ben jij wel toe 
aan een frisse neus en wil je toch wat leuks doen 
buiten de deur?  De omgeving van Venlo leent zich 
perfect voor een uitstapje te voet of per fiets. Bezoek 
bijvoorbeeld het Jaomerdal met sprookjesachtige 

heuvels en grote plassen. Of loop de wandelroute van 
de Maascorridor tussen de Gallowayrunderen. Neem 
een kijkje in Steyl met de prachtige kloosters en de 
kloostertuinen, of fiets de Maasdorpenroute. Je komt 
door dorpjes zoals Lomm, Grubbenvorst en Arcen, 
steeds met uitzicht op het water!

Op zoek naar meer zomerse tips?
Venloverwelkomt.nl/zomer

Shoppen
Niet op verre vakantie deze zomer? Overweeg dan 
eens een shopsafari in Venlo! Een mooi startpunt 
zijn de Festina Lente Straatjes. Wandel door de 
Klaasstraat, een écht Venloos straatje met veel leuke 
speciaalzaken die al generaties lang meegaan. Wat 
dacht je bijvoorbeeld van de hippe interieurwinkel 
Elleke, Boekhandel Koops, De Borrelwinkel en 
modezaken als Rémy en Carrièra? Vervolg je 
route daarna naar de Gasthuisstraat, de meest 
middeleeuwse straat van Nederland! Hier vind je 
diverse speciaalzaken als Pinok, LDH Moda en een 
echte Engelse winkel. En vergeet de charmante 
Jodenstraat niet, waar je winkels zoals Beads ’n 
Bobbles, Annamoon en KATT zeker niet over mag 
slaan! Op de Parade vind je muziekwalhalla Sounds.

VIER JE
ZOMER AAN

DE MAAS

AGENDA

www.venloverwelkomt.nl/zomer

LAAT JE VERRASSEN
DOOR VENLO, ARCEN

& STEYL

Zomer aan de Maas

20 / 27  JULI

SFEERMARKT ARCEN
CENTRUM ARCEN

23 - 24  JULI

EREDIVISIE
BEACHVOLLEYBAL

LAGE LOSWAL VENLO

28 - 31  JULI 3 - 7  AUG

AAN DE WATERKANT
LAGE LOSWAL VENLO

www.venloverwelkomt.nl/agenda
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