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Baarlo voor een dagje
theaterdorp
Waar Baarlo normaal gesproken bekendstaat als kastelendorp, was die naam op zondag 27 augustus even niet van toepassing. Zes theateracts waren namelijk afgereisd
naar Baarlo om daar de hele middag acts uit te voeren bij het evenement Theater op Straat. Het weer zat mee, wat zorgde voor veel publiek bij de internationale theateracts.
Stichting Baarlo Leeft! tekenden voor de organisatie van het evenement. Fabuloka was één van de acts die het publiek voorgeschoteld kreeg. Op de kasteelweide bij kasteel
d’Erp speelde hij een zwerver die een lappenpop tot leven ziet komen. Andere locaties waren onder meer het plein bij jongerencentrum Sjiwa, de wasplaats bij de watermolen
en de Markt in Baarlo. De Baarlose muziekverenigingen drum- en bassband Voorwaarts, de Fanfarekapel en blaaskapel Bôggeskook Nieje Steyl zorgden voor de muzikale
omlijsting tussen de theateracts. (Foto: Jac Willekens, fotoclub Kiek Ze)

Op zoek naar subsidies

Half miljoen nodig voor Berings gezondheidscentrum
Een gedeelte van de kerk van Beringe moet een gezondheidscentrum worden. Dat is het idee van Dorps
coöperatie Steingood. Die wil verschillende sociale activiteiten in het gebouw organiseren en er zorgpartijen laten
vestigen. Om het plan te kunnen realiseren, is echter nog een half miljoen euro nodig, zo laat Steingood weten.
“We zijn in gesprek over subsidies”, aldus Thijs Rutten, interim-voorzitter van Steingood.
Het bisdom Roermond is het
in principe eens met de mede
bestemming van de kerk, laat het
Vincentiuscluster, waar de Beringe
parochie onder valt, weten.
Thijs: “Die toestemming heeft de
parochie nodig om het plan te kunnen
realiseren. Het bisdom wil natuurlijk
ook dat de Beringse parochie blijft
bestaan en door de kerk multifunc
tioneel te maken, kunnen we dat

realiseren. Het is ook een beeldbepa
lend gebouw dat volgens ons niet weg
mag gaan. Het geeft een hart aan het
centrum van Beringe en dat moet wel
blijven kloppen.”
De dorpscoöperatie huurt straks
een gedeelte van de kerk om onder
meer sociale activiteiten te kunnen
organiseren. Rutten: “Dat doen we
voor een symbolisch bedrag van 1
euro per jaar. Maar dat betekent wel

dat wij alles moeten onderhouden en
verbouwen. Qua verbouwing moeten
we zaken regelen als meer lichtinval,
vloerverwarming, een nieuwe
ingang voor de kerkgangers en een
verplaatsing van het altaar voordat het
gezondheidscentrum in de kerk kan
beginnen. Bij elkaar kost dat zo’n half
miljoen euro.”
Dat geld probeert Steingood via
subsidies van Provincie Limburg en

gemeente Peel en Maas binnen te
krijgen. De provincie heeft al toegezegd
in principe bereid te zijn net zoveel
geld als de gemeente in te willen
leggen. De coöperatie is nu bezig
met een subsidieaanvraag die nog
dit jaar in de gemeenteraad moet
komen. “Als dat lukt, kunnen we gaan
verbouwen.”
Het gezondheidscentrum moet
vanuit de Kanaalstraat gezien aan de
linkerkant in de kerkzaal komen. Onder
de toren ligt nu nog de ingang van de
kerk. Die wordt verplaatst richting het
altaar. Het altaar moet dan verplaatst
worden om toch genoeg zitplaatsen

te kunnen creëren in de kerk.
“In de kerk worden straks allerlei
sociale activiteiten georganiseerd,
zoals bijeenkomsten van Buurtzorg.
Ook wil een aantal huisartsen, een
fysiotherapeut en een diëtiste zich
eventueel vestigen in de kerk”,
laat Thijs weten.
De pastorie, aan de rechter
kant van de kerk, wordt straks ook
gehuurd door Steingood. Daar wil ze
een ontmoetingsruimte voor dorps
bewoners vestigen. Verder kunnen
daar verenigingen terecht die door
drukte niet meer in gemeenschaps
huis De Wieksjlaag passen.

02

nieuws

31
08

Wethouder Sanders reageert op windmolendossier

‘Zonde dat we een keuze moeten maken’
De gemeente maakt binnen drie weken bekend welk van de twee windmoleninitiatieven, Windpark Egchelse
Heide of windpark Beringe, de procedure ingaat voor een omgevingsvergunning. Wethouder Paul Sanders vindt het
jammer dat de gemeente moet kiezen. “Ik heb veel respect voor beide plannen. In het ideale scenario waren ze tot
een samenwerking gekomen.”
In de gemeente Peel en Maas zijn
twee initiatieven voor windmolen
parken, die op ongeveer dezelfde
locatie windmolens willen plaatsen.
Beide initiatieven hebben het
buitengebied van Egchel en Beringe
in de richting van gemeente Leudal
op het oog voor de molens. Omdat
er maar plek is voor één van de twee
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plannen, moet gemeente Peel en Maas
binnenkort een keuze maken welke
van de twee verder kan gaan in hun
proces. De initiatieven moesten op
donderdag 24 augustus hun definitieve
plan inleveren.

Veel tijd, energie en
geld ingestoken
Frank Wijnen is adviseur
omgevingsontwikkeling en
duurzaamheid bij gemeente Peel en
Maas. Hij is belast met het doorlezen
van de plannen en brengt dan een
advies uit aan het College van B&W.
“We kijken welk plan het beste voldoet
aan de criteria die de gemeente in
januari vastgesteld heeft. Het plan
dat ons het beste lijkt, gaat verder in
de vergunningsprocedure. Er zit wel
wat verschil in de plannen. Het ene
initiatief, windpark Beringe, heeft
besloten nog niet zoveel risico te

nemen en nog geen onderzoeken
uit te voeren. Dat is op zich logisch,
want die zijn kostbaar terwijl nog
niets zeker is. Het is echter wel zo dat
ze inmiddels ver achter lopen op de
plannen van Windpark Egchelse Heide,
die wel alles al onderzocht hebben.
Windpark Beringe heeft alleen een
principeverzoek ingediend en Windpark
Egchelse Heide al een aanvraag voor
een omgevingsvergunning. Daar waren
die onderzoeken voor nodig die ze
gedaan hebben. Vandaar dat ze al een
half miljoen euro aan kosten gemaakt
hebben.”

’Liever samenwerken’
Wethouder Sanders is als lid
van het College van B&W straks
medeverantwoordelijk voor de keuze
die gemaakt gaat worden. Het liefst
had hij echter een samenwerking
tussen de twee initiatieven gezien.
“Het is gewoon heel erg jammer dat

ze er niet samen uitgekomen zijn.
Ze hebben er allebei veel tijd, energie
en geld ingestoken. We hebben veel
respect voor beide plannen, maar
twee parken kan hier gewoon niet.
We hadden de keuze liever niet
gemaakt, maar daar komt het nu toch
op aan. We hebben geprobeerd ze bij
elkaar te brengen en hebben mediation
ingezet, maar dat heeft allemaal niet
geholpen. Ze kwamen er niet uit.”
Het college van burgemeester
en wethouders krijgt binnen een
maand te horen van Wijnen of de
plannen voldoen aan de criteria die
de gemeente eerder stelde. Daarna
beslist het college met welke van
de twee ze doorgaan. “We hebben
het advies van de onafhankelijke
commissie die begin dit jaar naar
de plannen heeft gekeken en
Frank Wijnen en Jasper Kunzelaers
(communicatieadviseur, red.) geven
hun advies. Met die informatie
beslissen we welk plan groen licht
krijgt voor een omgevingsvergunning.”
Daarna gaat één van de twee
initiatieven verder in de procedure
rondom de vergunning. Dat kan

volgens wethouder Sanders zo’n
zes maanden duren. “Het is dus
mogelijk dat de molens in 2018 nog
verrijzen. Maar wellicht komen er nog
rechtszaken die het proces vertragen.
We hebben als gemeente alles zo
goed mogelijk juridisch ingedekt, dus
we verwachten dat we eventuele
juridische procedures met een voor ons
positief resultaat kunnen afsluiten.”

Haast geboden om
Leudal voor te blijven
Daarmee hoopt de gemeente,
eventuele rechtszaken daargelaten,
een punt te zetten achter het
windmolendossier dat inmiddels al
ruim anderhalf jaar duurt. Dat is ook
onderhand wel nodig, zegt Sanders.
“Het kan zijn dat gemeente Leudal
twee windmolens naast de huidige
vijf neerzet aan de grens bij onze
gemeente. Dat zou betekenen dat wij
in dat gebied helemaal niets meer
kunnen en er geen inkomsten naar
Peel en Maas stromen. Dat is niet de
bedoeling. Er is dus wel wat haast
geboden.”
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Reactie op petitie

‘Windmolens komen er hoe dan ook’
Wethouders Sanders heeft gereageerd op het feit dat een groepje inwoners uit Beringe en Meijel een petitie is gestart om de geplande windmolens
in Peel en Maas tegen te houden. Hij geeft aan begrip te hebben voor de werkgroep die het protest begonnen is, maar zegt de windmolens niet tegen
te kunnen houden.
“Ik snap hun reacties wel”, laat de
wethouder weten. “Een windmolen
heeft een grote ruimtelijke impact.
De actievoerders moeten echter wel
begrijpen dat we nu nog een keuze
hebben waar we de windmolens
willen plaatsen. Het is namelijk een
opdracht van de rijksoverheid die het
aan de provincies heeft doorgegeven.
Provincie Limburg heeft beslist dat
alle gemeentes windmolens moeten

neerzetten. Als ze er niet zelf uitkomen,
bepaalt de provincie waar die komen
te staan. Als wij nu dus zelf niets beslis
sen, kunnen ze zomaar ergens anders
gebouwd worden. Als de werkgroep
het wil aanvechten, moet ze dus hun
bezwaar richten aan de rijksover
heid. Die hebben immers de opdracht
gegeven. Of wij of de werkgroep nou
willen of niet, die windmolens in Peel
en Maas gaan er komen.”

Sanders geeft aan wel protesten
verwacht te hebben. “Volgens mij is in
heel Nederland nog nooit een windmo
lenpark gebouwd zonder petities, pro
testen en rechtszaken”, laat hij weten.

’Kans op duurzamere
gemeente’
“Daar hebben we ons op voorbe
reid. Het is een utopie te denken dat

je iedereen tevreden stemt. Iedereen
heeft immers een eigen mening.
Maar windmolens zijn een mooie
kans om onze gemeente duurzamer
te maken. We zijn een grootver
bruiker van energie. Mede door de
agrarische bedrijven hier, gebruiken
we net zoveel energie als gemeente
Venlo. Met windmolens kunnen we
een groot gedeelte van die energie in
onze eigen gemeente opwekken.”
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Vijf genomineerden Cultuurprijs

Gezond brood
voor in de broodtrommel!

Gemeente Peel en Maas reikt in november voor de 27e keer de Cultuurprijs uit. Op dinsdag 29 augustus
werden de vijf genomineerden voor de prijs van dit jaar bekendgemaakt. Orgelkring Peel en Maas, de website
met historisch erfgoed PeelenMaasNet, schrijfster en regisseuse Ann Philipsen, talkshow De Proos en Stichting
Kunst en Cultuur Baarlo maken kans op de prijs.
De Cultuurprijs is een erkenning
voor personen, instellingen of
initiatieven die een belangrijke
bijdrage leveren aan het culturele
leven van Peel en Maas. In
het voorjaar konden inwoners
van de gemeente kandidaten
voordragen. “De respons op deze
oproep was heel groot”, aldus
het organiserende commissie

Cultuurprijs. “De commissie heeft uit
alle inzendingen een vijftal kandidaten
genomineerd die kans maken op
de Cultuurprijs, maar ook op de
Publieksprijs en de Stimuleringsprijs.
De nominaties zijn tot stand gekomen
door alle inzendingen kritisch af
te wegen tegen de vooraf door de
gemeente opgestelde criteria voor
deze prijs.” Vanaf zondag 8 oktober

is het mogelijk een stem uit te
brengen voor de Publieksprijs via
e-mail en Facebook. De Cultuurprijs
wordt gekozen door het College
van B&W van Peel en Maas en de
Stimuleringsprijs wordt toegekend
door de commissie Cultuurprijs.
De uitreiking van de drie prijzen vindt
plaats op vrijdag 24 november in
DOK6 Theater.

Journalist interviewt nieuwkomers

De lekkerste bakker bij u in de buurt
www.bakkerijbroekmans.nl

Vluchtelingen voorstellen
aan de buurt
Elk dorp in Peel en Maas krijgt ermee te maken: er komt een gezin vluchtelingen, vaak uit Syrië, in de buurt
wonen. Voor zowel de mensen in de wijk als de vluchtelingen is dat wennen. Journalist Patrick van ’t Hooft merkte
in Egchel hoe belangrijk het is om nieuwkomers voor te stellen aan de mensen in de buurt. “Het is een eerste,
belangrijke stap naar integratie.” Met hulp van gemeente en dorpsraden gaat hij dat nu ook in andere dorpen doen.

De Syrische familie Meselmani die sinds februari in Kessel woont
van tien portretten, zo veel mogelijk
verspreid over alle dorpen in Peel en
Maas.
Inmiddels heeft Van ‘t Hooft een
tweede portret klaar. Het betreft de
Syrische familie Meselmani die afgelo
pen februari in Kessel is komen wonen.
Hun verhaal wordt deze week verspreid
en gedeeld op lokale platforms in
hun directe omgeving. Inwoners van
Kessel zijn zelf overigens ook actief in
de begeleiding van pas gearriveerde
vluchtelingen.

Hulp bij integratie in Kessel
In Kessel en Kessel-Eik wonen 36 erkende vluchtelingen.
Dorpsoverleg Kessel organiseert iedere donderdagavond een taalcafé in de
algemene ontmoetingsruimte van zorgcentrum De Merwijck. Hier krijgen
vluchtelingen hulp bij het versneld leren spreken van de Nederlandse taal,
het vinden van gepast werk of ze worden in contact gebracht met sport- of
buurtverenigingen. Informeer voor alle mogelijkheden bij
info@dorpsoverlegkessel.nl
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buurt, vlakbij dus. Nieuwelingen die er
anders uitzien, die ze misschien al eens
gezien hebben, maar niet aan durfden
te spreken. Het moet voelen als ‘oké,
die mensen op de foto zijn dus ónze
vluchtelingen’.”
De positieve reacties in Egchel
maakten dat Van ’t Hooft de gemeente
voorstelde om deze manier van voor
stellen in alle dorpen te gaan doen.
De gemeente en ook de dorpsraden
reageerden positief en zegden steun
toe. Voorlopig gaat het om een serie
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Aanleiding voor het plan was Van
’t Hoofts verhuizing van Panningen
naar Egchel vorig jaar. Rond die
tijd arriveerde ook een Syrisch
vluchtelingengezin in hun nieuwe
huis, even verderop bij hem in de
straat. Hij maakte kennis, schreef een
portret van de familie en zette dat
samen met een foto op de website
van het Dorpsoverleg en de EgchelFacebookpagina. Tot zijn verrassing
kwamen daarop veel p
 ositieve reacties.
Ook het Syrische gezin werd na publi
catie regelmatig op het interview aan
gesproken. “Blijkbaar wordt met zo’n
portret het ijs als het ware gebroken”,
vertelt Van ‘t Hooft. “De nieuwkomers
krijgen een gezicht, waarna contact
maken gemakkelijker wordt. En contact
is essentieel voor integratie.”
Voorwaarde is volgens Van ’t Hooft
wel dat het artikel op een website of
Facebookpagina geplaatst wordt die
veel wordt gezien door de inwoners
van het dorp of de wijk. “Voor de lezers
gaat het altijd om mensen uit de eigen
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echtgenote van

Fer Reijnen †

De ceremonie zal plaatsvinden om 13.00 uur.
De receptie is tussen 19.00 en 20.30 uur.
Locatie: Kasteel de Keverberg,
Kasteelhof 4 te Kessel.

Zij overleed thuis in de leeftijd van 90 jaar.
Maastricht: Carla en Jan
Marijke en Marijs, Lukas, Ruben, Filip
Elsje
Helden: Rudie en Luc
Milou
Bob
Helden: Fons en Angela
Ferdie en Shirley
Maartje en Dion
Helden: Fer en Mery
Max en Linda
Jill en Youri
Luck
Tom
Helden: José en Jack
Elke
Helden, 27 augustus 2017
Roggelseweg 49
5988 BN Helden

Intens bedroefd, maar dankbaar voor de vele goede
herinneringen, geven wij u kennis van het overlijden van
onze lieve moeder, schoonmoeder, oma en overgrootoma

Elizabeth Maria Wilhelmina
Huntjens - Houben
"Els"

* Heerlen, 13 september 1921
† Roermond, 25 augustus 2017
echtgenote van

Op vrijdag 1 september is er om 19.00 uur een avondwake in de kerk
van de H. Lambertus te Helden.

Hub Huntjens †

Er is gelegenheid tot schriftelijk condoleren.
De crematieplechtigheid zal in besloten kring plaatsvinden.

Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
Correspondentieadres:
Begijnenstraat 1, 6211 JR Maastricht
Wij nodigen u uit voor de eucharistieviering op zaterdag
2 september om 10.30 uur in de kerk van de H. Lambertus
in Helden - Dorp. Aansluitend leggen wij mama bij papa
te rusten op de begraafplaats aldaar.
____

Op het Broek uitvaartverzorging. 0475 - 571883

Ik woon in het seniorencomplex
Piushof in Panningen en wil mijn
appartement graag ruilen tegen een
ander appartement of huurwoning
in Helden of Panningen. Voor meer
informatie bel 06 42 20 37 17

U I T VA A R T Z O R G

Petra Steeghs
T 077 - 2061585 • Maasbree
www.arendseuitvaartzorg.nl

T.k. jonge leghennen,
div. kleuren, alleen op afspraak.
Pubben, Ninnesweg111, Panningen
tel. 077 307 17 76.

tel. 077-3078642
Panningen
www.janssenuitvaart.nl

Grubbenvorst
(077) 366 13 14
info@bobnoten.nl

w w w. b o b n o t e n . n l

Te huur vrijstaand woonhuis. Te huur
woonhuis, Helden, Neerseweg 48,
m.i.v. 1 oktober. € 650,-- p/m.
Tel. 06 26 48 76 26.
Assertiviteitstraining.
3 Zaterdagen aan de slag met
bewustwording, keuzes maken,
opkomen voor jezelf, ervaren dat jij
ertoe doet! Info en aanmelden
Hetty Vestjens 06 16 04 68 08
www.op-weg-naar-verbinding.nl
Alles € 1.00 voor alle kleding,
schoenen, laarzen, riemen en tasjes.
Actie tot 1 okt. Let op: gesloten
12 en 13 september. Kringloop
Twedde Kans en Brocante Hal Limburg.
Speulhofsbaan 7a Meterik (Horst).
Gevraagd 2 shopmedewerkers
Total Hoogvonderen, Roermond
voor 10 nachtdiensten per maand
(+- 80 uur). Cv sturen naar: manager.
bos@retailbnl.com meer info H. Bos,
06 11 01 27 77.
T.k. appels zelfplukken € 0,50 Elstar
vanaf 4 september. Chrysanten grote
bol € 3. Van Lankveld Tienrayseweg 2
Meerlo. 06 53 13 01 32.
Yoga bij Lekker Laeve! 3 proeflessen
voor 25 euro, info en aanmelden op
www.lekkerlaeve.nl

Welkom bij Lekker Laeve!
Yoga & Running - Aerial Yoga Personal Training: www.lekkerlaeve.nl
Te koop hoekwoning gelegen op
de Pater Donderstraat te Panningen
bestaande uit o.a. 3 slaapkamers,
vrijstaande garage. vaste trap naar
de zolder v.p. 189.500. Voor info bel
06 43 18 47 50 Foppe ten Broek.
Woninginrichting aan huis
www.woningstoffeerderijvandenbroek.nl
Trap bekleden met tapijt. Raambekleding gratis meten en monteren.
Tapijt, vinyl, laminaatvloeren.
Gratis prijsopgave bij u thuis,
bel 06 16 37 45 14.

gemak
schoon

service

gemak

topkwaliteit

service

topkwaliteit

schoon
gemak
schoon

Tel. 077-3072462
www.vanhalstomerij.nl

Hulp in de huishouding
4u pw. Gezocht: hulp in de huishouding
voor 4 uur per week in Meijel. Bij
interesse graag een telefoontje naar:
Joost Cranenbroek 06 53 71 37 60.
Mindfulness 21 sept. a.s. Last van
stress? Werkdruk? Wil je anders met
zaken leren omgaan? Veranderen
door te ervaren! Dan is minfulness iets
voor jou. Vragen over vergoeding?
Bel 06 13 74 75 29. Kleine groepen.
www.sensus-pvs.nl

Fien Bos
Uitvaartzorg

Zorgzaam & betrokken

Wespenbestrijding. Constant
Plaagdier Preventie 06 39 02 22 51.

gemak

HAN-MARK
ARENDSE

Gebruikte kantoormeubelen: kasten,
stoelen, bureaus, stelling, enz. Tevens
bloempotten. Obelisk Beringe tel. 06
14 04 02 72 Do t/m Vrij van 9.00 tot
17.00 uur Za van 9.00 tot 16.00 uur.

In bezit van huurappartement in
wijk kuukven te Baarlo, zou graag een
eengezinswoning met tuintje willen
bewonen in Baarlo of Kessel. Wie zou
willen/kunnen ruilen?
Reactie via 06 55 56 11 60, na 19.00 uur.

Open huis bij Aod Geluk. Zaterdag
2 sept. open huis bij Aod Geluk van
13:00 tot 16:00 aan de Loosteeg 14e
in Panningen. Oude meubels, vintage,
brocante, curiosa en het adres voor
het restylen van uw eigen meubels.
Groetjes Irma.

topkwaliteit

Computerproblemen?
Voorkom dataverlies, virussen en
andere stress. Begin met een schone
lei en krijg hierdoor een veilige, snelle
PC ervoor terug! Karel Heines Baarlo.
Verdere tips en info:
karelheines.nl 06 50 96 29 15.

Yoga in Egchel Nog enkele plaatsen
vrij op ma mo: senioren yoga wo mo:
hatha yoga info Willy vd Mortel
06 15 08 58 13.

Klussen in en om huis en
tuin, transport, verhuizing en
woningontruiming. Twedde Kans
Kringloop Horst 06 21 23 88 89
Bel voor afspraak en gratis prijsopgave.

2/1 kap woning in Panningen op
royaal hoekperceel, gelegen in een
rustige woonwijk op loopafstand van
centrum en scholen. Luxe afwerking,
instapklaar. Inhoud 468m3. Meer info:
www.woningmetzwembad.nl of bel
met 06 21 21 04 01.

schoon

Pedicure aan huis
bel voor informatie of een afspraak
Petra Vossen 077 462 22 04.

Assertiviteitstraining Baarlo
Assertief willen zijn? Nee durven
zeggen? Opkomen voor jezelf?
Weten wie je bent en wat je wilt?
Ervaren dat jij ertoe doet? Info en
aanmelden; Hetty Vestjens 06 16 04
86 08 www.op-weg-naar-verbinding.nl

13 augustus 2017
Dochter en zusje van
Mark, Mandy en Julie
Gen. Dempseystraat 29
5981 GB Panningen

service

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.hallopeelenmaas.nl
klik rechts op de pagina op ‘zoekertjes’.
Via het formulier ‘zelf uw advertentie
hier plaatsen’, kunt u uw tekst opgeven en meteen de kosten voldoen.

Feestje? Wij verhuren tap-installaties,
koelkasten, (sta)tafels, porselein,
glaswerk, wc-wagen, springkussen enz.
www.beuckenverhuur.nl
06 16 42 80 60.

Fleur Smits

gemak

Op dinsdag 5 september is er van
21:05-22:00u een proefles tai chi
in De Ankerplaats in Grashoek.
www.taichimovement.nl
tel.: 0492 52 42 50.

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

Geboren

schoon

Nellie Reijnen-Schers

Richard Leisink en Jacky Hoezen
trouwen op 8 september 2017

topkwaliteit

Vol dankbaarheid voor alle goede zorgen en liefde die wij van
haar mochten ontvangen, geven wij u kennis van het onverwachte
overlijden van “ôs mam”, onze schoonmoeder, oma en kleine oma

schoon

familie

service

04

samen zorgen voor
een persoonlijk afscheid
regio Peel en Maas
077 308 28 33 / 06 30 92 19 61

www.fienbosuitvaartzorg.nl

www.ikzoekeencontainer.nl
tel. (077) 320 97 00

geeft zorgvuldig vorm aan
een persoonlijk afscheid,
zodat jullie met een goed
gevoel kunnen terugkijken.
Meijel | 077 466 41 41
www.uitvaartvandenboom.nl
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Al veel kunststof in kapellen
Peel en Maas
Stichting Kruisen en Kapellen Limburg adviseerde de bij hen aangesloten verenigingen onlangs om kostbare
zaken die aan kruisen zitten of in kapellen staan, om te ruilen voor kunststof varianten. De kruisen en kapellenverenigingen in Peel en Maas geven aan dat zij op verschillende plekken al namaakspullen hebben staan.
Zo had de kruisen en kapellen
afdeling van de Meijelse heemkunde
vereniging Medelo jaren geleden last
van diefstal en vernieling. “Een kruis
was kapotgemaakt en verschillende
offerblokken waren leeggehaald”,
laat de vereniging weten. “Dat kruis
hebben we vervangen door een kunst
stof variant. De offerblokken in de twee
kapellen die open zijn om bijvoorbeeld
een kaarsje aan te steken, worden elke
dag geleegd en ’s avonds afgesloten.
De laatste drie jaar hebben we geen

incidenten meer gehad.” Ook bij
Stichting Kruisen en Kapellen BaarloMaasbree hebben ze in het (recente)
verleden last gehad van vernielingen.
Ze namen daarom op verschillende
plekken al maatregelen. “Er hangt bij
tal van kruisen een kunststof christus
corpus. Ook in de kapellen zijn de kost
bare beelden vervangen door kunststof
kopieën”, aldus de v ereniging. Toch is
dat niet altijd een optie. “Soms is het
te duur om een kopie te laten maken
en daarom hangen er nog verschillende

kostbare beelden buiten. Gemeente
Peel en Maas kort ons op onze subsidie
dit jaar, dus iets er aan veranderen,
kunnen we niet. Het blijft een geld
kwestie.”
De gemeente geeft aan dat de
verenigingen aan zet zijn. “Er is in Peel
en Maas nauwelijks of geen spraken
van vandalisme en het is niet aan de
gemeente om daar een advies over
te geven. Mocht zoiets gebeuren, dan
zijn de stichtingen aan zet, niet de
gemeente”, aldus een woordvoerder.

nieuws 05

Politie wil camera’s
inventariseren
Politie Peel en Maas is op vrijdag 25 augustus begonnen met het
project Camera In Beeld. Tijdens het project wil de politie inventariseren
waar in de gemeente camera’s hangen. Om een goed overzicht te krijgen
en misdaden sneller en beter op te kunnen lossen, wil de politie alle
camera’s, van particulieren én bedrijven, in één databank opslaan.
“Veel ondernemers gebruiken
camera’s voor het houden van toezicht
en het beveiligen van hun panden
en goederen”, aldus de politie.
“Ook steeds meer particulieren heb
ben camera’s hangen. Om te weten
waar camera’s geïnstalleerd zijn en
wat zij ‘zien’, maakt de politie gebruik
van een databank, genaamd ‘Camera
in Beeld’. Met deze databank kan de

politie nog sneller zien waar in de
buurt van een misdaad (bijvoorbeeld
een woninginbraak) zich camera’s
bevinden die mogelijk beelden van
de dader hebben. Hierdoor k unnen
daders sneller worden gepakt.”
Bedrijven of personen met camera’s
kunnen die aanmelden op
www.politie.nl/cib Daar is ook meer
informatie te vinden over het project.

Tekort aan vrijwilligers

Onzekerheid over
jeugdactiviteiten in Helden

Voor de oogst van rabarber, binnen geteeld op stellingen, zijn wij
voor de periode van oktober t/m maart op zoek naar enkele

Drie jeugdactiviteiten die jaarlijks georganiseerd worden door Gezamenlijke Buurten Helden Dorp (GBHD) staan
op de tocht. “Als we niet genoeg vrijwilligers krijgen om te ondersteunen bij de activiteiten, dan kunnen we ze
helaas niet door laten gaan”, aldus Ellen Bouten, secretaris van GBHD.

De werkzaamheden vinden plaats in de ochtenduren.
Werktijden in overleg. Ongeveer 20 uur per week.
Salaris conform CAO Tuinbouw.
Voor reacties: tel: 06-15370192 of via mail: luclinders@live.nl

GBHD organiseert ieder jaar een acti
viteit in Helden tijdens Koningsdag, Sint
Maarten en Sinterklaas. “De activiteiten
worden altijd druk bezocht”, legt Ellen
uit. “Ieder jaar hebben we net genoeg
vrijwilligers om de activiteiten door te
laten gaan. Het is al jaren een moeilijke
opgave om vrijwilligers te werven, maar
dit jaar is het een serieus probleem.
De afgelopen tijd hebben veel mensen
zich afgemeld en is er te weinig nieuwe
aanwas gekomen. We hebben al ver
schillende, lokale media hierover geïn
formeerd, zijn op scholen geweest en
hebben mensen persoonlijk benaderd.
We hebben dus al van alles geprobeerd,
maar het mag allemaal niet baten.”
De taken van een vrijwilliger zijn niet

ingewikkeld en kost het niet veel tijd om
deze te vervullen, volgens Ellen. “Per
activiteit ligt al een volledig draaiboek
klaar”, vertelt ze verder.

Kick als beloning
“Eén of twee maanden van tevoren
kom je als comité bij elkaar om de
taken te verdelen. Dit duurt hooguit
één uur. Daarna kan het zijn dat er nog
wat telefoontjes gepleegd of mailtjes
gestuurd moeten worden. Ook zijn er
vrijwilligers nodig voor de dag waarop
de activiteit plaatsvindt. Na de activiteit
is er nog een evaluatie die maximaal
één uur duurt. Het zijn dus maar kleine
taken waar je dus ook niet veel tijd
mee kwijt bent.” Op dit moment is

het tekort zo groot geworden, dat er
per activiteit zo’n vijf tot zes vrijwil
ligers nodig zijn. Ellen: “Het zou fijn
zijn als er mensen zijn die met de
voorbereiding en met de dag van de
activiteit beschikbaar zijn, maar het
hoeft niet. Je kunt ook alleen met de
voorbereiding helpen of alleen tijdens
de activiteit zelf. Daarnaast kunnen
ook mensen van buiten Helden zich
opgeven als vrijwilliger. De beloning
die het oplevert, is dat kinderen mee
kunnen blijven doen met de activitei
ten. Het plezier dat ze daaraan beleven,
geeft gewoon een kick.” Neem voor
meer informatie contact op met GBHD
via gbhd.helden@hotmail.com of via
06 11 40 30 07.

medewerkers m/v

Luc Linders Asperges – Rabarber
Groeze 11, 5986 NT Beringe

HALLO op Gran Canaria
Peter, Thijs, Diana, Lilian en Susanne uit Helden vierden onlangs elf dagen vakantie op het
Canarische eiland Gran Canaria. Ze mochten dan op een Spaans eiland zijn, de Nederlandse trots kwam
wel bovendrijven. “Natuurlijk hebben we hier de prachtige finale van de Nederlandse voetbalvrouwen
gezien.” Het vijftal verbleef in een hotel op de Playa Del Ingles en kon genieten van warm weer. “Én de
schitterende omgeving”, aldus de vijf Heldenaren.

ADVERTENTIE W E E K
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winkel&bedrijf

Starters in de regio
Gerry Gijsbers
Voetzorg
Bedrijf
Eigenaar
Adres
Plaats
Telefoon
E-mail
Sector
Start

Gerry Gijsbers Voetzorg
Gerry Gijsbers
Hoefsmidstraat 29
5991 KB Baarlo
06 20 35 48 69
gerry.gijsbers@gmail.com
voetverzorging
07-08-2017
kwalitatief hoogwaardige
producten van Courtin. Dit zijn
verzorgingsproduct op basis van
100 procent tea treeolie. Om even
een moment voor uzelf te
hebben, kunt u bij Gerry Gijsbers
Voetzorg terecht voor een voet- en
onderbeenmassage.
Deze massage is apart te boeken,
maar kan ook na een
pedicurebehandeling.

Activiteiten
Bij Gerry Gijsbers uit Baarlo
kunt u terecht voor een
vakkundige pedicurebehandeling,
bestaande uit nagels knippen en
nagelverzorging, ingroeiende
nagels behandelen en drukvrij
leggen, likdoorns verwijderen en
eelt wegsnijden en mechanisch
afwerken. Daarnaast staat zij voor
persoonlijke aandacht en geeft ze
advies waar nodig.
Als gediplomeerd pedicure is
Gerry Gijsbers lid van
brancheorganisatie Provoet en
werkt zij volgens hun richtlijnen
en hygiënecode. Naast de
professionele instrumenten en
frezen werkt Gerry Gijsbers met
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KWF Samenloop voor Hoop

Wol verzamelen voor
het goede doel
Het team De Doorzetters, met verschillende leden uit Peel en Maas, doet volgend jaar mee aan de KWF Samenloop voor Hoop in Weert. Naast een 24 uurs wandelestafette verkopen deelnemende teams ook activiteiten of
spullen voor het goede doel.
De Doorzetters hebben bij de loop
voor het goede doel een kraampje
waar ze gehaakte spulletjes gaan
verkopen, zoals babyslofjes, sleutel
hangers, boekenleggers en kal

ligrafiekaartjes. Het team heeft bij
supermarkt Jan Linders in Panningen
een doos staan waar mensen bolletjes
wol, katoen of knoopjes in kunnen
doen. Het team gebruikt de materialen

vervolgens om spullen te maken die
verkocht worden om geld te verdienen
voor de strijd tegen kanker. Neem voor
meer informatie contact op met Gerda
Heeskens via 0493 53 98 86.

Programma met livemuziek

Vijf dagen Méélse kermis
Het centrum van Meijel staat van zaterdag 2 tot en met dinsdag 5 september weer vol met kermisattracties.
Naast het vertier voor de jeugd hebben verschillende horecagelegenheden een programma met livemuziek en
optredens.

Doelgroep
De doelgroep die Gerry
Gijsbers Voetzorg wil benaderen,
zijn vrouwen en mannen van alle
leeftijden. Vooral ouderen die
moeite hebben om naar een
pedicurepraktijk te komen, stellen
een huisbezoek van een
gediplomeerde pedicure zeer op
prijs. Om kwaliteit te kunnen
blijven bieden, is eigenaar Gerry
Gijsbers inmiddels ook gestart
met de opleiding tot medisch
pedicure en hoop ze deze in maart
2018 af te ronden. Vanaf maart
2018 kan ze pedicure
behandelingen bij risicovoeten
verrichten, die door de
zorgverzekering vergoed worden
(zie voorwaarden eigen
zorgverzekering).
Onderscheidend vermogen:
Gerry Gijsbers onderscheidt
zich doordat zij ambulant werkt.
Zij komt uw voeten bij u thuis
verzorgen. Voor een vakkundige
pedicurebehandeling of
voetklachten door pijnlijke
likdoorns en ingroeiende nagels
hoeft u de deur niet uit.
Pedicure Gerry komt graag naar u
toe. Overdag niet thuis?
Dan maakt ze graag met u een
afspraak in de avonduren.
Uw voeten dragen u uw hele
leven. Zorg er goed voor.

De kermis wordt voornamelijk
opgebouwd op het Raadhuisplein en
wordt op zaterdag 2 september om
16.00 uur officieel geopend. Het pro
gramma van de horecagelegenheden
begint op sommige plekken al een dag

eerder. Er staan verschillende tenten
waar bands en dj’s langskomen.
Vorig jaar kwam de Meijelse kermis
nog in het nieuws toen rapper Lil’
Kleine al na een paar minuten van het
podium stapte. Hij vond dat er te veel

met bier werd gegooid door het publiek
in de feesttent. Organisator Roland
van Tilborg eiste een vergoeding van
de rapper, maar de rechter besliste
onlangs dat Lil’ Kleine die niet hoeft te
betalen.

Gezellig swingen en dansen bij Colé

Gerry Gijsbers
voetzorg
gediplomeerd pedicure bij u thuis
voet- en onderbeenmassage
Lid van de brancheorganisatie Provoet

Maandknaller september:

10% introductiekorting
op een basis pedicurebehandeling

T. 06 20 35 48 69

E. gerry.gijsbers@gmail.com

Kermiszaterdag 2 september
Live-optredens van Orkestman

ALL-ALONE
Aanvang 20.30 uur

Café-Restaurant Colé
Donk 33, 5768 XM Meijel • 077 466 1873

www.caferestaurantcole.nl
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GEPLUKT Marleen Huijbers

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.

In totaal negen jongens en twee
meiden. “Toen ik vanuit Reuver in
Helden kwam wonen, wist ik dat ik
graag wilde voetballen. Ik doe het
namelijk al acht jaar. Eerst bij
VV Reuver en daarna bij RKVV Bieslo in
Beesel. Tijdens het voetballen kan ik
mijn energie kwijt. Ook vind ik het
leuk om zo contact te hebben met
mijn teamgenootjes.” Marleen doet
dan ook niet voor niets op zondag
3 september met haar team mee aan
het jaarlijkse Hoera G-toernooi. “Het is
de tweede keer dat ik meedoe.
We spelen dan wedstrijdjes tegen
teams uit de omgeving of heel
Limburg.”

Verdedigend
middenvelder
De zomerstop is bijna ten einde.
Marleen kan niet wachten om weer
te gaan trainen. “Dat doen we
elke maandag en op zaterdag is
de wedstrijd. We spelen altijd met
zeven tegen zeven. Meestal sta ik
verdedigend middenvelder, maar
dat wisselt elke keer.” Binnen het
G-voetbal staat het plezier altijd
voorop, legt Marleen uit. “We zorgen
er altijd voor dat het een leuke
wedstrijd is. Als we merken dat het
andere team het moeilijk heeft,
helpen we een beetje. Dan laten we
hen ook een keer scoren.”
PSV live zien spelen en een
rondleiding krijgen door het stadion
in Eindhoven, is iets dat nog op het
wensenlijstje van Marleen staat.
“Ik ben al lang een groot fan van de
club. Na een toernooi ben ik eens
de fanshop ingelopen van PSV en
toen was ik verkocht. Ik kijk alle
wedstrijden op televisie.”
Deze week wordt Marleen Huijbers (20) geplukt. Ze woont sinds 2,5 jaar in een zorgwoning in Helden, werkt
in de spoelkeuken bij Ria Joosten in Neer, is dol op breien en haken en ook nog sportief. Op zondag 3 september
doet ze mee met het Hoera G-toernooi bij haar eigen voetbalclub MVC’19 in Maasbree.

PUZZEL

Sudoku

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

2

Nu ze sinds 2015 in Helden woont,
voelt Marleen zich er al aardig thuis.
Ze groeide op in Reuver, samen met
haar vader en moeder. “Mijn ouders
zijn gescheiden toen ik 15 jaar was.
Pap is toen naar Helden verhuisd

Tot rust komen
met haken
Zo’n vier dagen in de week werkt
Marleen in de spoelkeuken van
cateringbedrijf Ria Joosten in Neer.
Daar heeft ze het enorm naar haar zin.
“We werken met drie vaste mensen
samen bij de afwas. We hebben
altijd ontzettend veel lol. Maar als
we even serieus moeten zijn, kan dat
ook.” Na de basisschool ging Marleen
naar het speciaal basisonderwijs
in Tegelen. Daarna leerde ze in de
richting van horeca, zorg en welzijn
op het Wildveld in Venlo, een
opleidingsschool voor jongeren die
moeite hebben met theoretisch leren.
“Ik werk graag in de keuken en ben
graag bezig met mensen. Voordat ik
in Neer ging werken, heb ik nog in de
bediening en dierverzorging gewerkt
bij de Boebadoe Farm in Beringe.”
Echt even tot rust komen doet
Marleen het liefst door er een
handwerkje bij te pakken. Breien,
haken of punniken, ze draait er haar
hand niet voor om. “Ik doe het heel
veel als ik thuis ben en ik word er
lekker rustig van. Mam deed het
ook altijd graag en zij heeft het mij
geleerd. Sinds ik zes jaar ben, doe ik
het al.” Het lijkt moeilijk, maar dat
is het niet volgens Marleen. “Het is
een kwestie van uitrekenen wanneer
je een bepaalde steek moet maken,
maar dat staat allemaal in boekjes.
En als je het eenmaal kunt, kun je
heel veel leuke dingen maken. Ik brei
sjaals, haak tafelkleden en dekens.
Soms voor mijzelf, maar ik geef ook
weleens iets cadeau. En als het straks
koud wordt, hoef ik niet eens een
sjaal te kopen.”

Onze buitendienst zoekt
medewerker wijkbeheer
aanleg en onderhoud

Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.

6
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Marleen voetbalt sinds 2015 bij
voetbalclub MVC’19 in Maasbree.
Daar maakt ze deel uit van het
tweede G-team, samen met tien
anderen uit de regio Peel en Maas.

Sjaals breien
tegen de kou

en ik ben bij mam in Reuver blijven
wonen.” Toen haar moeder ziek
werd en 2,5 jaar geleden overleed,
verhuisde Marleen naar Helden. Haar
vader woont inmiddels in Kessel-Eik.
“Ik woon hier met vier anderen in een
24-uurs zorgwoning. Het was wel even
wennen met zoveel mensen in huis,
maar nu is het eigenlijk heel gezellig.
We lachen heel wat af samen.”

Kijk voor meer informatie en om
te solliciteren op:
vacatures.banenplein
limburg.nl/organisatie/69

08
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Dertiende clubkampioenschappen JdBC Baarlo
Door: Jeu de Boules Club Baarlo
Aan de Kasteellaan in Baarlo vonden op
woensdag 23 augustus de dertiende clubkampioenschappen plaats van Jeu de Boules Club Baarlo. Dit
jaar was het Marij van Soest die zich clubkampioen
mocht noemen.
Aan het toernooi deden 34 leden mee die op
elf banen speelden. In plaats van vier tegen vier,
werden nu toernooien gespeeld van één tegen één.
De zes hoogste posities waren voor Marij van Soest,
Pierre Rutten, Ria Faessen, Piet Derks, Anne Kool en
Jan Gielen. Marij van Soest had het beste resultaat
behaald en ging daarom met de titel inclusief wissel
beker naar huis.

Goud en
brons voor
Cavaliers
In Ermelo werden op zaterdag
26 augustus de Nederlandse
kampioenschappen voor pony’s
verreden door ruiters van
paardensportvereniging De Cavaliers uit Helden. Romee Neefs
won de gouden plak in de klasse
C-L1 en Nikki Hanssen behaalde
brons in de klasse C-B.

Open Brits Boule Kampioenschap
Door: jeu de boules-club Breetanque Maasbree
Het jaarlijkse Open Brits Boule Kampioenschap
(OBBK) van jeu de boules-club Breetanque Maasbree werd gespeeld op zondag 27 augustus.
Herman Janssen en Geert van de Beele behaalden
de eerste plek.
Op het OBBK-toernooi speelden vaste koppels een
aantal wedstrijden tegen elkaar. In totaal namen zestien
duo’s deel aan het toernooi. De eerste plek werd binnen
gehaald door Herman Janssen en Geert van de Beele, de
tweede plek was voor Riet Vaessen en Jan Vaessen en de
derde plaats ging naar Fien Peeters en Christie Wolters.
De prijswinnaars ontvingen een bos gerbera’s. Herman
Fien Peeters, Christie Wolters, Geert van de Beele,
en Geert kregen de wisselbeker mee naar huis.
Herman Janssen, Riet Vaessen en Jan Vaessen

Finale verbroederingstoernooi Meijel
Door: Beugelclub Meijel
Op de beugelbaan in Meijel vond op zaterdag
26 augustus de finale plaats van het Peel en Maas
verbroederingstoernooi. Wiel Janssen uit Meijel en
Jos Cootjans uit Maasbree mochten de wisselbeker
in ontvangst nemen.
De voorrondes werden gespeeld op maandag 21,
dinsdag 22 en donderdag 24 augustus. Van de 44 kan
didaten die verdeeld werden over drie poules, gingen
vier koppels per poule door naar de finale. De wedstrijd
om de eerste en tweede plek werd gespeeld tussen
het koppel Harrie Hanssen en Koos van Lier en het duo
Wiel Janssen en Jos Cootjans. Wiel en Jos wisten met
30-28 te winnen. De derde plek werd binnengehaald
door Geer Daems en Hay Wijnen en de vierde plek was De winnaars Jos Cootjans
voor Frits Snijder en Wim Grommen.
en Wiel Janssen met de wisselbeker

Met 85 jaar
op het tennisveld

Lonneke Verbruggen
kampioen in klasse B-M1

Wiel Janssen uit Helden is het levende bewijs dat je nooit te oud
bent om te tennissen. Het onlangs 85 jaar oud geworden lid van
TV Grootveld in Panningen staat nog elke maandag- en woensdagochtend op de baan. “Ik heb onlangs een spiertje verrekt, maar
verder werkt alles nog goed. Aan stoppen denk ik nog niet.”
Wiel is al sinds eind jaren 60 lid van de tennisclub. “Ik voel me
lekker fit, maar je moet je conditie een beetje in stand houden.
Het is niet goed als je op oudere leeftijd zegt: ik stop overal mee.
Ook voor de sociale contacten is het goed.”

Door: rijvereniging en ponyclub De Maasruiters Kessel
De Nederlandse kampioenschappen springen en dressuur voor
pony’s vond plaats op zaterdag 26 augustus in het Gelderse Ermelo.
Lonneke Verbruggen van rijvereniging en ponyclub De Maasruiters
uit Kessel reisde samen met familie en vrienden af naar Gelderland
om daar haar beste beentje voor te zetten. Nog voor de middag
stond Lonneke met Bell Boy aan de start in de klasse B-M1.
Een score van 69.33 procent was genoeg om als Nederlands
kampioen huiswaarts te keren.

Romee Neefs won eerder al
de Limburgse kampioenstitel met
Demi-beau en mag zich na afgelo
pen weekend ook Nederlands kam
pioen noemen. Ze ontving een gou
den medaille en een KNHS-deken.
Nikki Hanssen won met Millstreet’s
Stuufke de bronzen plak. Naast
de Nederlandse kampioenschap
pen deden ruiters van De Cavaliers
ook mee aan andere wedstrij
den. Afgelopen weekend werd in
Someren dressuur gereden. Kim van
Mullekom haalde met Bright Moon
een eerst en tweede prijs in de
klasse DE-L1 en Arne Delemarre
behaalde met Zipper twee keer
een eerste prijs in de klasse B.
Zondag 27 augustus won Saskia
Drissen met Verona een vierde prijs
in de klasse L in Peelbergen.

Verder
onder
TTV Fortus
De tafeltennisverenigingen
TTC Panningen ‘74 en TTV Helden
’67 gaan samen verder onder de
naam TTV Fortus. Om het fusietraject af te sluiten en de clubnaam
officieel in te luiden, organiseert
de nieuwe club op zaterdag 2
september een openingstoernooi
en een besloten feestavond.
De nieuwe vereniging heeft
een nieuwe naam, een nieuw logo
en een nieuw tenue. De naam
Fortus is afkomstig van het woord
Forte, dat sterk betekent. “Het korte
fusietraject toonde al aan dat de
noodzaak werd gezien om de twee
verenigingen samen te brengen”,
laat de nieuwe vereniging die in
de accommodatie in Panningen
gevestigt wordt, weten. “De moge
lijke cultuurverschillen werden al
snel aan de kant gezet en er werd
voortvarend gewerkt in diverse
commissies, met als doel zo snel
mogelijk de nieuwe vereniging te
starten. De vereniging telt nu een
kleine honderd leden.” Vanwege de
start onder de nieuwe naam, kan
iedereen in september gratis kennis
komen maken. De jeugd kan op
donderdagen langskomen. Kinderen
van 12 jaar of jonger zijn welkom
tussen 17.30 en 18.45 uur en jonge
ren ouder dan 12 jaar kunnen aan
de slag tussen 18.30 en 20.00 uur.
Volwassenen zijn op vrijdag welkom
vanaf 20.00 uur. Neem voor meer
informatie of aanmelden voor
een training contact op met info@
ttvfortus.nl Inlopen tijdens de eerder
genoemde tijden is ook mogelijk.
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Roemerman pakt twee
wereldtitels
Heldenaar Jac Roemerman heeft bij het officieuze WK wielrennen voor veteranen in Sankt Johann in Oostenrijk
liefst twee wereldtitels in de wacht gesleept. In de categorie 65-69 jaar won hij zowel de wegwedstrijd als de
tijdrit. Eerder deze zomer sleepte hij ook de nationale titel binnen in zijn categorie.

Charlie van Rhee
Nederlands kampioen
Door: hengelsportvereniging HSV De Noordervaart
Het Nederlands kampioenschap zoetwaterhengelen voor 55+ en
55- vond zaterdag 26 augustus plaats in Leeuwarden. Charlie van Rhee
wist bij de 55- de titel te pakken. Eén dag later, zondag 27 augustus,
werd in Meijel gestreden om de van Rijt automatisering-wisselbeker.
Aan het Nederlands kam
pioenschap zoetwaterhenge
len deden negen vissers van
HSV De Noordervaart mee. Na de
weging bleek Charlie van Rhee met
6.500 gram de eerste plek behaald
te hebben in de categorie 55-.
Op zondag 27 augustus werd op

visvijver De Donk in Meijel gestreden
om de Van Rijt automatisering-wis
selbeker. Rob Bakker werd eerste met
4.270 gram. De tweede plek werd
binnengehaald door Mat Sanders met
3.200 gram en de derde plek werd
behaald door Gerard van Eijk met
4.025 gram.

Quadrijder
Nick van Hout derde
Door: Motorpers.nl
Nick van Hout uit Beringe is onlangs in het Duits kampioenschap
Quads in Dolle op het podium geëindigd. Nadat Nick in de eerste manche
door een tegenslag als vijfde over de finish was gekomen, ging het in de
tweede manche beter en kwam hij na een goed gereden wedstrijd als
derde over de finish.
“Ik stond met kippenvel op het
podium”, vertelt Jac. “Het is alle
maal heel professioneel geregeld. Ik
werd gehuldigd op een groot podium
bij het stadhuis voor een vol plein.
Het moment dat ze de Nederlandse
vlag hesen en het Wilhelmus speelden,
was onvergetelijk. En dan mocht ik het
ook nog twee keer meemaken!” Jac
mag nu tot aan het WK van volgend
jaar met een speciale regenboogtrui
meerijden in wedstrijden. In 2010 en
2006 wist Jac ook de WK-titel binnen te
slepen.

Jac verraste zichzelf vooral met de
winst in de wegwedstrijd op maan
dag 21 augustus. Daar had hij amper
voor getraind. “Ik heb me dit seizoen
bijna volledig toegelegd op tijdrit
ten en ik wist dat ik daar een kans
maakte. Ik denk dat de training voor
de tijdrit ook veel heeft geholpen bij
de wegwedstrijd. Ik ontsnapte namelijk
al in de eerste klim en heb daarna
constant alleen op kop gereden in mijn
eigen tempo. De laatste 20 kilometer
waren vlak en daar heb ik gemiddeld
volgens mij 43 of 44 kilometer per uur

gereden. Dat is hard.” Bij de tijdrit op
woensdag 23 augustus racete Jac met
44 kilometer per uur gemiddeld over
het parcours. Niemand kon aan zijn tijd
komen.
Hij vierde uiteraard in Oostenrijk al
een feestje, maar bij thuiskomst bleken
ook de buren op de hoogte van de uit
zonderlijke prestatie van Jac. “Ze had
den de vlaggen uitgehangen en bordjes
opgehangen om me te feliciteren. Heel
erg leuk allemaal.” Het is dan ook een
unieke prestatie geweest. “Ik denk niet
dat ik dit nog ooit meemaak.”

Chelsea wint MVC JO12toernooi
Door: Mat Nellen, voetbalvereniging MVC’19
Het MVC JO12-toernooi, dat op zaterdag 26 en zondag 27 augustus plaatsvond op de voetbalvelden in Maasbree,
is gewonnen door het team van de Engelse club Chelsea. Door Ajax met 2-1 in de finale te verslaan, wonnen de
Londenaren voor de vierde keer het internationale jeugdtoernooi.

Tijdens de kwalificatietraining
zat Nick er meteen goed bij met een
derde tijd, hiermee wist hij onder
andere voormalig Duits kampioen
Stefan Schreiber voor te blijven. Dit
gaf veel vertrouwen voor de manches
later op de dag.
In de eerste manche pakte Nick
een goede start en reed vervolgens
lang op een vierde plaats. Echter
kwam hij na tien minuten vast te
staan achter Kay Huzink, die ten val
was gekomen. Toen Van Hout zijn
weg kon vervolgen was hij afgezakt

naar de tiende plaats. Hij wist in het
resterende deel van de wedstrijd nog
enkele plaatsen goed te maken en
kwam als vijfde over de finish.
Ook in de tweede manche
kwam Nick goed weg bij de start en
al snel lag hij op de vierde plaats.
Nadat hij tijdens de wedstrijd ook
nog de derde man wist in te halen,
reed hij de wedstrijd gecontroleerd
uit. Dit leverde hem uiteindelijk een
podiumplaats op. Dankzij de uitslagen
wist Nick derde te worden in de
daguitslag.

De lekkerste lunchroom
VAN PANNING

EN

Project van
Rendiz

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

GENIET VAN EEN LUNCH OF
HIGH TEA OP ONS TERRAS!
Bekijk onze complete menukaart en
meer info op www.deringoven.nl
GRATIS PARKEREN VOOR DE DEUR!

Ringovenstraat 12 Panningen • tel. 077 3031530 • www.deringoven.nl •

Achter Chelsea en Ajax veroverde
AZ uit Alkmaar de derde plek.
Het MVC’19-regioteam uit Peel en
Maas eindigde als twaalfde. De
prijs werd uitgereikt door Chelsea-

huurling Mason Mount, die voor
de Arnhemse voetbalvereniging
Vitesse in de Eredivisie uitkomt. De
achttienjarige Engelsman nam eerder
zelf ook deel aan het toernooi in

Maasbree. Onder de toeschouwers
was ook Oranje-international Robin
van Persie. In 2018 vindt het toernooi
plaats op zaterdag 25 en zondag
26 augustus.

/deringoven
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Bespreking Poll week 33

Stimuleer jongeren om als boer aan de slag te gaan
De stelling dat jongeren meer gestimuleerd moeten worden om boer te
worden, kreeg geen overtuigende ‘winnaar’. Een krappe meerderheid van
57 procent van de stemmers vond inderdaad dat de overheidsinstanties meer
mogen doen om te zorgen dat jongeren vaker voor een agrarische carrière
kiezen.
Veel kinderen in boerenfamilies zien hoe hard hun ouders moeten werken
en hoe weinig het oplevert. Als die financieel ondersteund worden, zijn ze mis

schien wel bereid om hun ouders op te volgen en de vele boerderijen hier in de
buurt in stand te houden. Als jongeren niet gestimuleerd worden, zijn er straks
alleen nog boeren van ver weg die grote stallen neerzetten en geen binding
met de regio hebben.
Aan de andere kant is het onzin dat jongeren een kant opgeduwd moeten
worden. Iedereen moet doen wat hij zelf wil. Het boerenleven is nou eenmaal
zwaar en niet heel aantrekkelijk voor jongeren.

We hebben een prima zomer achter de rug
eens/oneens > www.hallopeelenmaas.nl

Best een rare stelling, aangezien voor veel mensen de zomer van
2017 nou niet de boeken in gaat als een topper. Weinig dagen met meer
dan 25 graden en de hoeveelheid regen was toch zeker bovengemiddeld.
Echter werd onlangs bekend dat de zomer van 2017 op de zevende plek
staat van warmste zomers ooit.
Voor een goede zomer hoeft het natuurlijk ook geen 30 graden te zijn.
Een lekker temperatuurtje en een droge dag zijn genoeg. Daarnaast is het
zo dat we een prachtig voorjaar gehad hebben. Ook de nazomer belooft

redelijk goed te worden. Laten we ophouden met zeuren en ons niet
aanstellen.
Van de andere kant is het zo dat bijvoorbeeld zwemmen met een
temperatuur onder de 25 graden vaak niet heel fijn is. Om de terrassen vol
te krijgen én houden tot ’s avonds laat is het nodig dat het wat warmer is
dan het nu geweest is. Veel evenementen zijn verregend of waren te koud.
Heel jammer voor de organisaties die veel tijd er ingestoken hebben.
We hebben een prima zomer achter de rug. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 34) > Nieuwe borden zijn oplossing voor parkeerprobleem Meijel > eens 29% oneens 71%

Bieb tipt zomerboeken
Het is weer tijd om lekker met een boek in het zonnetje te gaan zitten. Het maakt niet uit of dat thuis in de tuin is of op vakantie aan het
zwembad, want een goed boek leest zich overal. De Bibliotheek Maas en Peel tipte boeken die niet mogen ontbreken in het vakantiekoffer,
naast de tuinstoel of op de e-reader.

Carin Schreurs van bibliotheek Panningen tipt een van haar favorieten

Stemmen uit het verleden Tamara McKinley
“In het boek Stemmen uit
het verleden wijst verpleegster
Annabelle het huwelijksaanzoek
van huisarts George af, waarna
ze haar thuis in Londen verlaat
en naar Parijs vertrekt. Daar raakt
ze bevriend met de kunstschilder
Henri en zijn vriend en schrijver
Etienne. Met zijn drieën vertrek
ken ze naar de burgeroorlog in
Spanje. De mannen om te vech
ten en Annabelle om aan de slag
te gaan als verpleegster.”

Zwangerschap
”Annabelle en Henri worden
verliefd en uiteindelijk raakt
Annabelle zwanger. Tijdens een
vijandige aanval wordt Henri
echter geraakt en doodverklaard.
Na het verlies van haar geliefde,
keert Annabelle terug naar huis.
Daar belooft George het kind dat
Annabelle draagt te accepteren
als ze met hem trouwt. Er wordt
een dochtertje geboren, Eugenie.
Een prachtig historisch verhaal
waarin de dochter van Annabelle
en Henri na 18 jaar terugkeert
naar Parijs om antwoord te
vinden op vragen uit haar moe
ders verleden. Alle boeken van
schrijfster Tamara McKinley zijn
prachtig geschreven met veel
inhoud, maar deze vind ik toch de
allermooiste.”

De kerk
open
Op vakantie zoeken we
ontspanning en rust. De één
zoekt dat aan het strand, de
ander in de bergen of in mooie
steden. Of gewoon een mooie
fietstocht. Op vakantie lopen
veel mensen even een kerk
binnen. Om even uit te rusten,
van de koelte te genieten, wat
rond te kijken, de stilte ervaren,
vaak ook nog om een kaarsje
opsteken. En niet alleen
beroemde kathedralen en
basilieken. Vaak zijn die erg druk
en je moet er soms zelfs voor
betalen, als bijdrage in het
onderhoud. Maar veel vakantiegangers lopen ook graag bij een
gewone dorpskerk even naar
binnen. Fijn als dat kan.
In Nederland zijn de kerken
buiten de diensten meestal
gesloten, uit angst voor diefstal
of vandalisme. Blijkbaar is dat
nodig gebleken. En het is waar:
op heel wat plaatsen zijn
koperen kandelaars mee naar
buiten gesmokkeld of lelijke
krassen gemaakt in banken.
Of nog erger. En dan heb ik het
nog niet over een plas in een
hoek en een drol in de biechtstoel! Maar toch is het jammer
dat onze mooie kerken buiten de
vieringen vaak dicht zijn. In ons
parochiecluster zoeken we
steeds naar gelegenheden om
de kerk te openen. In Panningen
is de sfeervolle Mariakapel altijd
open. Zo ook in Helden. Maar de
hele kerk? In Grashoek is pas,
naar het voorbeeld van Meijel,
een hek aangebracht, waardoor
je wel in de kerk kunt komen,
maar niet overal. Ook braderieën
en jaarmarkten zijn
geschikte dagen om de
kerk open te laten.
Bij de Zomer Fair in
Helden bleek hoe
ontzettend veel
mensen graag even
binnen lopen. Maar wat
zou het fijn zijn als
onze kerken ook op
gewone dagen open
zouden kunnen zijn om
zo maar even binnen te
lopen. Voor de rust,
de stilte en… altijd
Iemand die luistert.

pastoor
Peter van der Horst
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Beperkte dienstverlening
Het loket Burgerzaken, (aanvragen van documenten, verklaringen en uittreksels) is op
vrijdag 1 september, donderdag 7 september en donderdag 14 september 2017 tot
13.00 uur geopend. Aangiften burgerlijke stand (geboorte, overlijden, erkenning etc.) zijn
alleen mogelijk van 08.30 uur - 13.00 uur. Het afhalen van paspoorten, identiteitskaarten en
rijbewijzen is wel mogelijk.
Op donderdagmiddag 14 september zijn de balies en telefoondienst van WIJZ vanaf 13.30 uur
gesloten.

Welkom thuis veteranen!

Afsluitingen kermis Baarlo

Baarlo viert kermis van zaterdag 9 september tot en met woensdag 13 september.
Net als vorig jaar zijn de wegafsluitingen tijdens de kermis, in verband met de
veiligheid, vastgesteld. De afsluitingen zijn in overleg met het Dorpsoverleg Baarlo tot
stand gekomen.
Woensdag 6 september vanaf 08.00 uur tot en met donderdag 14 september 18.00 uur
De Markt, Sprunklaan en Baron van Erplaan (tussen Sprunklaan en Markt).
Zaterdag 9 september vanaf 16.00 uur tot en met donderdag 14 september 08.00 uur
De Marktstraat vanaf bakker Fleuren tot Grotestraat, Grotestraat vanaf COOP tot Markt en
de Hoogstraat tussen Past. Cremersstraat en Markt.

Bent u, of kent u een veteraan die binnenkort thuis komt van een missie en woonachtig is
in de gemeente Peel en Maas? Wij zouden het dan enorm waarderen als u dit aan ons zou
willen doorgeven.
Het college van burgemeester en wethouders heet onze veteranen namelijk graag welkom
thuis na terugkomst van hun missie. U kunt dit doorgeven aan Monique Verspa-Verheijen,
Adviseur Kabinet. U kunt haar bereiken via de mail: monique.verspa@peelenmaas.nl of
tel: 077 - 306 66 66.

Graag uw aandacht
voor PMD-inzameling!
PMD (Plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankkartons) los of in een
doorzichtige plastic zak in de grijze container

Kermis Meijel 2 t/m 5 september

Het bedrijf dat PMD sorteert controleert steeds strenger.
Zij beschouwt ondoorzichtige zakken zoals zwarte of grijze
vuilniszakken, als restafval (ongeacht wat er inzit!).
Het afval in ondoorzichtige zakken wordt afgekeurd en
gaat naar de verbrandingsoven. Dat is niet alleen jammer
van het herbruikbare materiaal, maar het leidt ook tot
extra kosten. Om afkeur te voorkomen is het noodzakelijk
dat doorzichtige zakken worden gebruikt.
Doorzichtige (pedaalemmer)zakken vindt u in vele winkels
in allerlei formaten.

Zaterdag 2 september
• 16.00 uur opening kermis met schutterij Sint Nicolaas
Na de opening het bekende penningen strooien bij attractie “De Wip”

We gaan controleren op het gebruik van ondoorzichtige
zakken. De eerste weken delen we waarschuwingen uit.
Gebruikt u een ondoorzichtige zak dan wordt er een kaartje
aan uw container te gehangen om u eraan te herinneren de volgende keer een doorzichtige zak
te gebruiken. Ook in de brengvoorzieningen (Kessel, Kessel-Eik en Meijel) mag u alleen nog maar
doorzichtige zakken gebruiken.

Wij wensen u fijne kermisdagen!

Bewonersonderzoek
afvalinzameling
Einde vorig jaar zijn de inwoners van Baarlo, Beringe, Grashoek, Helden en Maasbree
gestart met de nieuwe manier van inzamelen. Onze inwoners in Egchel, Koningslust
en Panningen zijn inmiddels al ervaren deskundigen. Wij zijn erg benieuwd hoe onze
inwoners de nieuwe inzameling ervaren en of er nog aandachtspunten zijn waar we nog
aan kunnen werken.
Op woensdag 30 augustus start het online bewonersonderzoek over de nieuwe
inzamelmethode. Wij hopen dat veel inwoners even de tijd nemen om de korte vragenlijst in
te vullen.
De inwoners van Kessel, Kessel-Eik en Meijel gaan in januari 2018 kennis maken met deze
nieuwe manier van inzamelen. Ze kunnen dus niet meedoen aan dit onderzoek omdat de
vragen vooral betrekking hebben op de nieuwe manier van inzamelen.
Ongeveer 4000 inwoners krijgen een persoonlijke uitnodiging via de post. Maar uiteraard
kan en mag iedereen mee doen! Op de pagina over Afval op www.peelenmaas.nl staat de
online vragenlijst. Hoe meer ingevulde formulieren wij ontvangen des te secuurder zijn de
resultaten.
Doe mee en win! Onder de deelnemers verloten wij vier cadeaubonnen van €25.

Zondag 3 september
• 16.00 uur tot 18.00 uur gratis schminken voor de kinderen
Dinsdag 5 september
• Vanaf 16.00 uur Meet en Greet met de Minions

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
dinsdag 08.30 - 12.30 en 13.30 - 15.30 uur
woensdag 08.30 - 12.30 en 13.30 - 17.00 uur

Huis van de Gemeente
Wilhelminaplein 1
5981 CC Panningen

donderdag 08.30 - 12.30 en 13.30 - 15.30 uur
vrijdag
08.30 - 12.30 en 13.30 - 17.00 uur
zaterdag 08.30 - 12.00 uur

Postbus 7088
5980 AB Panningen

077 - 306 66 66
info@peelenmaas.nl

www.peelenmaas.nl
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De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO Peel en Maas (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

Gezonde huizenmarkt in Peel en Maas?
Als het aan de provincie ligt, wordt de komende tijd flink gesnoeid in
het aantal woningbouwplannen in Peel en Maas. Na 2030 mag er al
helemaal geen woning meer bij komen, omdat het aantal inwoners gaat
dalen. Als we nu niet ingrijpen, zijn er straks te veel woningen en komen
er leeg te liggen, aldus de provincie.
Aan de andere kant zien we op
dit moment veel mensen die geen
betaalbare (huur)woning kunnen
vinden. Bijvoorbeeld jongeren die
met een startsalaris geen hypotheek
kunnen krijgen. Of ouderen die

langer zelfstandig, maar kleiner willen
wonen. We zien ook steeds meer
kleinere huishoudens op zoek naar een
huurwoning. Ondertussen stijgen de
prijzen van koopwoningen en worden
er huizen binnen een dag verkocht voor

meer dan de vraagprijs.
Met deze uiteenlopende
omstandigheden moeten we in de
gemeenteraad rekening houden als
we dit jaar het woningbouwbeleid
vastleggen in de woonvisie. Om alle
belangen goed in kaart te kunnen
brengen, organiseert CDA Peel en
Maas een woonavond. Met diverse
woonprofessionals uit onze gemeente
gaan we in gesprek over de beste
opties voor Peel en Maas. En CDA-

Tweede Kamerlid en woordvoerder
volkshuisvesting Erik Ronnes schetst
hoe er elders in het land met het
woonvraagstuk wordt omgegaan.
Wilt u meepraten of bent u benieuwd
naar de meningen van anderen dan
bent u van harte welkom op maandag
4 september vanaf 19.00 uur in
gemeenschapshuis Kerkeböske in
Helden.
Rob Wanten,
raadslid CDA Peel en Maas

Huizenmarkt Peel en Maas

CDA houdt avond over wonen
Politieke partij CDA Peel en Maas houdt op maandag 4 september een avond over wonen in de gemeente.
De centrale vraag op de avond is: Hoe houden we de huizenmarkt in Peel en Maas gezond? Tweede Kamerlid Erik
Ronnes, woordvoerder en specialist volkshuisvesting van het CDA, is te gast bij de informatie- en discussieavond.
‘Hoe gemakkelijk is het om een
woning te vinden in Peel en Maas?’, en
‘Zijn er genoeg koop- en huurhuizen
of bouwen we er juist teveel?’,
zijn enkele vragen die behandeld
worden op de avond. “Als het aan de
provincie ligt, wordt er flink gesnoeid

in de bouwplannen in Peel en Maas”,
laat het CDA weten. “Als we nu
niet ingrijpen zijn er straks te veel
woningen en komen er leeg te liggen,
aldus de provincie.”
Het CDA ziet echter ook een andere
kant op de woningmarkt. “Er zijn veel

mensen die geen betaalbare (huur)
woning kunnen vinden”, aldus de
partij. “Bijvoorbeeld jongeren die
met een startsalaris geen hypotheek
kunnen krijgen. Of ouderen die langer
zelfstandig, maar kleiner willen
wonen. We zien ook steeds meer

kleinere huishoudens op zoek naar een
huurwoning. Ondertussen stijgen de
prijzen van koopwoningen en worden
er huizen binnen een dag verkocht voor
meer dan de vraagprijs.”

Antwoorden
Het CDA wil antwoorden op vragen
als ‘Wat kan de gemeente nu het beste
doen?’, ‘Nu bouwen of de knellende
woningmarkt voor lief nemen?’ en ‘Wat

betekenen de verschillende scenario’s
voor huizenbezitters, nu en in de
toekomst?’. Naast het Tweede Kamerlid
Ronnes zijn ook Norbert Panken van
SatinVastgoed.nl, Ruud Coppers van
Coppers & Partners Makelaardij, Peter
Broekmans van Rendiz en Ivo van Rees
van Wonen Limburg aanwezig.
De avond is voor iedereen
toegankelijk en start om 19.30 uur.
De inloop is vanaf 19.00 uur.

VAKGARAGE
PEETEN BV

Onderhoud en
reparatie van
alle merken

APK

www.vakgaragepeetenbaarlo.nl

tel. 077 477 15 90
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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

Umberto Coopmans
16 jaar
Panningen
Summa College
Eindhoven

Wat is het vaakst afgespeelde
nummer op je iPod?
Het nummer The Chain van Fleetwood
Mac is het eerste nummer dat ik aan
mijn afspeellijst toevoegde. Doordat
dit classic rock-nummer het langst in
mijn lijst staat, is het ook het meest
afgespeeld. Het is natuurlijk ook een
heel mooi nummer.
Als je zou kunnen leren om alles te
doen, wat zou je dan kiezen?

Ik zou graag de basgitaar willen leren
spelen. Een paar van mijn vrienden
spelen al gitaar. We willen samen een
bandje gaan beginnen, maar omdat ik
nog geen instrument bespeel, zou ik
dat graag willen leren.
Als je iedereen zou kunnen
ontmoeten, levend of overleden,
wie zou je dan ontmoeten?
Freddie Mercury en David Bowie waren
beiden artiesten met een bijzondere
uitstraling tijdens hun optredens.
Ik ben een grote fan van hen. Het inspi
reert mij dat zij echt zichzelf waren en
deden waar ze plezier in hebben.
Welke muziek luister je veel?
Ik ben een echte muziekliefhebber en
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aan Umberto
Coopmans
Ik zou vaker naar concerten en muziek
evenementen willen gaan. Afgelopen
juli ben ik met mijn vader, moeder en
twee kennissen naar Bospop in Weert
geweest. Hier heb ik heel veel nieuwe
muziek en artiesten ontdekt. Het lijkt
me ook leuk om met mijn vrienden
naar concerten te gaan.
Op wie lijk je het meest? Op je
moeder of je vader?
Mijn vader zegt altijd dat het maar
goed is dat ik op mijn moeder lijk qua
uiterlijk. We hebben dezelfde huids
kleur en een typisch Zuid-Amerikaans
gezicht. Maar qua persoonlijkheid lijk
ik dan weer het meest op mijn vader.
Wij zijn alle twee optimistisch en
hebben veel dezelfde interesses.
Is er iets waar je niet goed in bent,
maar wel graag zou willen kunnen?
Als er muziek aan staat, zing ik graag
mee. Ook in de klas zing ik vaak in
mezelf, maar ik doe dat eigenlijk net zo
hard als hoe hard ik zou praten. Ik hoor
dan van veel mensen om mij heen dat
ik echt niet kan zingen. Als ik zou kun
nen zingen, dan zouden ze het minder
erg vinden als ik steeds zing.
Hoe zou je beste vriend of vriendin
jou omschrijven?
Mijn beste vriend omschrijft mij als
een humoristisch en ondersteunend
iemand. Wij kunnen samen overal om
lachen. Als één van ons het moeilijk
heeft of een klein probleempje heeft,
dan zijn we er voor elkaar.
Wat vind je belangrijk in een
vriendschap?
Ik denk dat er meerdere dingen
belangrijk zijn in een vriendschap,
maar ik denk dat vertrouwen wel het
allerbelangrijkste is. Je moet elkaar
alles kunnen vertellen en je moet op
elkaar kunnen rekenen.
houd voornamelijk van classic rock.
Hond of kat?
Ik vind het mooi dat je aan de muziek
kunt horen dat het echt door stemmen Een hond lijkt me leuker dan een kat,
omdat een hond trouw is en altijd blij
van mensen en hun instrumenten is
gemaakt in plaats van door elektrische, is. Als ik ouder ben en ergens woon
waar ik ruimte heb voor een hond,
robotachtige geluiden. Ik ben opge
zou ik wel een hond willen.
groeid met een vader die altijd classic
Wie kent jou het beste?
rock draaide. Ik heb de liefde voor
Sinds de tweede klas van de middel
classic rock dus ook een beetje van
bare school is Steef Janssen mijn
mijn vader overgenomen, wat hij wel
beste vriend. In de afgelopen drie jaar
leuk vindt.
hebben we elkaar alles verteld van wat
Wat is de mooiste plek waar je ooit
er in ons leven is gebeurd. We kunnen
bent geweest?
daar samen leuk over praten.
Ongeveer 3 jaar geleden ben ik voor
We kunnen met elkaar de grootste lol
de derde keer in mijn leven naar Peru
maken, maar weten ook van elkaar wat
geweest. Mijn moeder komt uit Peru.
we niet fijn vinden.
De mooiste plek waar ik ooit ben
Hoe wil je graag dat anderen jou
geweest, is de verborgen stad van
zien als ze je voor het eerst
de Inca’s, Machu Picchu. Voordat we
ontmoeten?
deze plek bezochten, heb ik eerst op
Ik wil niet dat mensen mij als een
internet rondgezocht en gelezen over
asociaal persoon zien. Ik wil geen
de geschiedenis. Ik vind dat deze plek
een bijzonder verhaal heeft en er is een negatieve uitstraling hebben. Ik pro
beer altijd een leuk gesprek met een
prachtig uitzicht.
onbekend iemand te voeren.
Wat zou je nog eens opnieuw willen
Festival of discotheek?
beleven?
Ik houd niet echt van de muziek die
Als ik op zoek ga naar nieuwe
ze in discotheken draaien. Ik houd
nummers, kom ik vaak goede num
mers tegen. Ik vind het elke keer weer meer van festivals. Op festivals draaien
een hele leuke ervaring om een nieuw ze meestal muziek uit verschillende
liedje te vinden. Een liedje is naar mijn genres en kun je zelf beslissen naar
wat voor muziek je luistert. Daarbij zijn
mening het allermooist als je het voor
er veel verschillende festivals waar je
het eerst luistert. Maar eigenlijk zou ik
dat gevoel elke keer willen hebben als uit kunt kiezen om naartoe te gaan.
Voor discotheken geldt dat niet, want
ik dat nummer draai.
de meeste zijn naar mijn mening toch
Welke dingen zou je vaker willen
hetzelfde als de andere.
doen?

Bedankt!
Twee jaar geleden begon ik
met columns schrijven en interviews afnemen voor HALLO
Peel en Maas. Columns over
actuele onderwerpen en
dingen die mij interesseerden,
schreef ik het allerliefst. Nu wil
ik door middel van deze
column de pen aan twee
andere meiden overdragen.
Bij de start van het nieuwe
weekblad HALLO Peel en Maas
zochten ze naar jongeren die het
leuk vonden om te schrijven. Na
lang wikken en wegen besloot ik
om te starten bij de HALLO. Een
goede keuze, want ik heb
ongeveer twee jaar met veel
plezier columns geschreven en
mensen geïnterviewd. Het was
leuk om persoonlijke verhalen te
horen van mensen die dan
daarmee in de krant verschenen.
Ik wil graag Rob en Kim
bedanken voor de feedback,
Bram voor de foto’s van de
geïnterviewde jongeren en ook
de rest van het HALLO-team.
Maar vooral vond ik het leuk om
te horen mensen mijn columns
lazen en mij daar zelfs op
aanspraken. Het verbaasde me
toch wel dat als ik achter de
kassa zat in de supermarkt, dat
mensen begonnen te praten
over mijn column.
Nu ga ik mijn examenjaar in
en ga het dus druk krijgen op
school. Daarom heb ik besloten
mijn pen over te dragen aan
twee andere meiden. Ik hoop
dat zij net zo veel plezier gaan
hebben in het schrijven als ik.
Binnenkort geen columns meer
van Daphne en mij, maar van
Lique en Renee. Ik wens deze
dames heel veel succes en wil de
lezers en iedereen rondom
HALLO nogmaals bedanken voor
de leuke tijd!
Janique
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Dienstenveiling
cv De Kieveloët
De Meijelse carnavalsvereniging De Kieveloët houdt op zaterdag
21 oktober voor de vijfde keer de grote Méélse dienstenveiling. Leden van
de vereniging komen tussen zondag 3 september en zondag 17 september
langs de deuren in Meijel om de diensten op te halen.
Bij de veiling stellen Meijelse
ondernemers, verenigingen en particu
lieren ludieke diensten ter beschikking.
De dienstenveiling wordt gehouden
in het clubhuis van De Kieveloët,
De Heere van Meijel. “De carnavals
vereniging organiseert al 66 jaar
activiteiten rondom de vastelaovend”,

legt de vereniging uit. “Om die activi
teiten te kunnen blijven financieren, is
een dienstenveiling onmisbaar.”
Voor vragen, aan- of opmerkingen
of om diensten aan te melden, kan er
contact worden opgenomen met Johan
van Diepen via 06 10 91 28 25 of
info@dienstenveiling.nl

Hondencursus
in Maasbree
Vereniging van Duitse Herdershonden, Kringgroep Noord-Limburg,
organiseert vanaf zaterdag 2 september een gehoorzaamheidscursus voor
alle rassen honden op sportterrein De Heyakker in Maasbree.
Op tien zaterdagmiddagen vanaf
16.00 uur wordt door de hondenvereni
ging geoefend. Mensen met honden
van alle rassen worden begeleid door
instructeurs. De honden trainen in
groepen die gevormd worden op basis
van hun leeftijd en niveau.

Naast gehoorzaamheidsoefenin
gen, zoals volgen, zitten, afliggen en
hier-komen, wordt er ook geoefend op
behendigheidstoestellen. Neem voor
meer informatie contact op met Frans
van Heur via 077 477 28 93 of Thea
Görtz op 077 477 81 10.

Jong Nederland Egchel in Tungelroy
De leden van Jong Nederland Egchel trokken dit jaar voor het zomerkamp naar Tungelroy. Daar stond
het kamp al klaar en hadden de leiders een heel programma voorbereid voor de kinderen zodat die zich
een week lang konden vermaken. De winnaar van de kampbeker werd Timo Janssen. Jong Nederland
Egchel is zeer tevreden over hoe het kamp is verlopen.

Wandeling, informatieavond en jeugdgroep

Activiteiten IVN Helden
IVN Helden heeft in september verschillende activiteiten op het programma staan. Zo kunnen wandelliefhebbers
meelopen met een wandeling naar de Schadijkse bossen in Horst en houdt het IVN een informatieavond over
verstening. Ook start de vereniging dit jaar weer met een jeugdgroep.

Werkgroep Kessel op
bezoek in Beringe en
Koningslust
Werkgroep Accommodatieplan van Dorpsoverleg Kessel brengt op
woensdag 6 en 13 september een bezoek aan de gemeenschapshuizen van
Beringe en Koningslust. De werkgroep neemt een kijkje bij de twee
gemeenschapshuizen om een idee te krijgen hoe het mogelijk is gemeenschapshuis De Paort in Kessel kostendekkend te kunnen exploiteren.
“De situatie van gemeenschapshuis
De Poart komt uit het accommodatie
onderzoek van Kessel naar voren als
de meest urgente kwestie”, legt de
werkgroep de situatie uit. “Het gebouw
voldoet niet meer aan de huidige eisen
en de exploitatie is niet kostendekkend.
Eind juni hebben gebruikers van De
Poart en Dorpsoverleg Kessel afgespro
ken om een plan te maken voor een
goed multifunctioneel gemeenschaps
huis waarmee Kessel de komende 25
jaren uit de voeten kan. Om een beeld
te krijgen van wat daarbij zoal komt
kijken, gaat de werkgroep op bezoek
bij de initiatiefnemers van De Sprunk
in Koningslust en De Wieksjlaag in
Beringe.” De werkgroep deed een
onderzoek en kwam tot de conclusie dat

Kessel een vitaal vereningsleven heeft.
“Nagenoeg alle verenigingen zien hun
toekomst met vertrouwen tegemoet en
enkele organisaties verwachten zelfs
een groei van hun activiteiten. Naast dit
gevarieerde palet van activiteiten blijkt
dat Kessel een groot en versnipperd
aanbod heeft van accommodaties
waar die verenigingen terecht kunnen.
Maar lang niet alle accommodaties,
en vooral De Poart, voldoen aan de
huidige en toekomstige wensen.”
Verenigingen en activiteitengroepen
die interesse hebben om mee te gaan
naar Koningslust en Beringe kun
nen zich melden bij de voorzitter van
Werkgroep Accommodatieplan Kessel,
Peter van de Pas, via 06 51 33 11 15
of petervandepas@hetnet.nl

De wandeling naar de Schadijkse
bossen vindt plaats op zondag
3 september en start om 09.00 uur bij
het IVN-gebouw in Helden. Van daaruit
rijden de deelnemers met de auto naar
de startplaats. Tijdens de twee uur
durende route komt de geschiedenis
van het gebied aan bod. De wandeling
is niet geschikt voor rolstoelen of kin
derwagens. Neem voor meer informa
tie over de wandeling contact op met
Wim Maassen via 06 10 67 12 76.
De informatieavond over verstening
van de samenleving borduurt voort op

de bijeenkomst die IVN vorig jaar orga
niseerde over subsidie voor mensen die
regenwater afkoppelen. Dit keer staat
de avond in het teken van de negatieve
gevolgen die stenen tuinen bijvoor
beeld hebben. De bijeenkomst vindt
plaats op donderdag 7 september om
20.00 uur bij het IVN-gebouw en wordt
verzorgd door Geert van Poelgeest van
Operatie Steenbreek. Neem voor meer
informatie over de water afkoppelings
avond contact op met Ria Nabben via
077 467 22 95.
Om jeugd van groep vijf, zes, zeven

en acht van de basisschool enthou
siast te maken over de natuur, start
IVN weer met een jeugdgroep. Deze
groep komt tien keer per jaar bij elkaar,
meestal de derde dinsdag van de
maand, van 18.30 tot 20.00 uur bij het
IVN-gebouw.
Ouders van kinderen die mee
willen werken met de jeugdgroepen,
kunnen een e-mail sturen naar jeugd
werkgroep@ivnhelden.nl Neem voor
meer informatie contact op met
Til Janssen via 077 307 61 98 of via
06 14 45 54 69.

Internetcursus bij
bibliotheek Panningen Ontmoetingsdag voor zieken en ouderen
In het kader van de Week van de Alfabetisering, die duurt van maandag
4 tot en met zondag 11 september, start bibliotheek Panningen vanaf
maandag 4 september met de internetcursus Klik & Tik voor beginners.

Vrouwenbeweging ZijActief en Limburgse Katholieke Vrouwenbeweging (LKV) Meijel organiseren op
donderdag 21 september een ontmoetingsdag voor Meijelse zieken en ouderen. Opgeven kan tot maandag
11 september.

De cursus is bedoeld voor iedereen
die niet of nauwelijks met een com
puter heeft gewerkt. Het programma
bestaat uit basisvaardigheden, instruc
ties over het internet en uitleg over
sociale netwerken. Geïnteresseerden
kunnen de cursus vanuit thuis doen met

Vanaf 09.00 uur zijn de deuren
van gemeenschapshuis D’n Binger
geopend en is er koffie, thee en vlaai.
Om 10.00 uur is er een ontspan
ningsgedeelte door troubadour Tonny
Wijnands. Na een korte pauze start om

behulp van filmpjes en praktische oefe
ningen. De cursus kan ook met bege
leiding van bibliotheekmedewerkers in
de bibliotheek in Panningen gevolgd
worden. Hier wordt op iedere maandag
ochtend tussen 10.00 en 11.30 uur tijd
voor vrijgemaakt bij de bibliotheek.

14.30 uur een plechtig Maria-lofzang.
De dag wordt afgesloten met koffie,
gebak en een attentie. Deelnemers
die zich vorig jaar opgegeven hebben,
worden in de week van zondag 3 tot en
met zaterdag 9 september bezocht door

het comité van de ontmoetingsdag.
Iedereen dient voor eigen vervoer
te zorgen naar D’n Binger. Neem
voor meer informatie contact op met
Ans Raedts via 077 466 31 53 of met
Annie Hanssen via 077 466 12 66.

31
08

verenigingen 15

Buurtvereniging De Hub bestaat 50 jaar

Een Egchelse buurt in Panningen
De Panningse buurtvereniging De Hub viert in het eerste weekend van september dat ze vijftig jaar geleden
opgericht is. De vereniging is na al die jaren nog zeer actief en heeft momenteel zelfs het hoogste aantal leden ooit.
Het opmerkelijk aan De Hub is dat vrijwel alle huizen in Panningen liggen, maar dat de bewoners zich eigenlijk
allemaal Egchels voelen.

zaten, stonden we regelmatig bij elkaar
op het veld. Als er iemand door zijn
rug was gegaan, kwamen wij als buren
meehelpen de oogst binnenhalen.
Ook in de minder leuke tijden stonden
en staan we voor elkaar klaar. Dat vind
ik het mooiste aan deze buurt.”

Boek vol persoonlijke
verhalen
Om het jubileum te vieren, heeft
de buurtvereniging een boek samen
gesteld met verhalen van huidige
leden. “Die mochten hun eigen
verhalen en oude foto’s insturen en
die hebben we gebundeld in een
jubileumboek”, vertelt Marcel. “Dat
wordt verspreid onder alle leden
van de buurtvereniging.” Eén van de
verhalen die het boek gehaald heeft,
is afkomstig van Johan Posthumus
die al 35 jaar in de buurt woont. “Bij
het jaarlijkse Sint Maartenfeest maakt

de buurt altijd een grote troshoop op
een weiland. Toen wij voor het eerst
gingen kijken, waren we verbaasd
over hoe groot die hoop was. Toen de
jeugd daarna met houtskool iedereen
zwart begon te kleuren, wisten we
helemaal niet wat ons overkwam. Dat
was een mooie binnenkomer.” Naast
het boek staat het eerste weekend
van september in het teken van het
jubileum. Op zaterdag 2 september is
er een feestavond voor (oud-)leden en
op zondagmiddag worden vijf jubilaris
sen gehuldigd. “De familie A. Delissen,
Marietje Tielen, Frits en Truus Sillekens
en de families Verlinden en Van
Nienhuys zijn al vanaf het begin lid”,
vertelt Marcel. “Die krijgeneen aubade
van de fanfare van Egchel en de
harmonie van Panningen. Daarna gaan
we b
 arbecueën, is er een goochelaar,
een clown en een springkussen voor
de kinderen. Een gezellige middag.
Dat past wel bij onze buurt.”

De buurtvereniging tijdens de laatste carnavalsoptocht
Elk jaar organiseert buurtvereni
ging De Hub zo’n tien activiteiten voor
de leden, 120 in totaal. Het gebied
van de vereniging beslaat de Hub en
de zijwegen daarvan. De Rootsdijk,
de Preuskesdijk, de Bakkersweg,
de Linderweg, de Eemsestraat,
de Hondsheuvelstraat en een gedeelte
van Zelen. “Een boerenbuurt dus”, zegt
bestuurslid Truus Rutten. “We hebben
genoeg loodsen, schuren, tuinen en
stallen om alle activiteiten te kunnen
houden. Plek zat.”
In die loodsen en tuinen komen de
buurtbewoners samen om bijvoorbeeld
Sinterklaas te vieren, te kienen, te
barbecueën of het jaarlijkse ontbijt op
straat samen te nuttigen. “Het is altijd

heel gezellig”, vertelt voorzitter Marcel
Verhaegh. “Er komen altijd veel men
sen op de activiteiten af, dus we doen
het niet voor niks. Het wordt gewaar
deerd. We hebben veel jonge aanwas,
dus ook bij de sinterklaasviering of
het paaseieren zoeken is het druk.
Mede dankzij wat nieuwgebouwde
huizen hebben we het grootste leden
aantal ooit.”

Postcode Panningen,
Egchels georiënteerd
Eigenlijk wonen, op de bewoners
van de nieuwe huizen na, alle leden
van De Hub in Panningen. Toch gaan
de kinderen in Egchel naar school,

doet de buurt mee aan de optocht in
Egchel en rekenen de bewoners zich
tot de Egchelse bevolking. “Dat is altijd
al zo geweest”, laten de bestuursleden
weten. “We hebben de postcode van
Panningen, maar we zijn Egchels geori
ënteerd”, aldus Truus. “Dat is dichterbij
en past beter bij ons. We voelen ons
gewoon Egchelnaren.”
Jac Beurskens woont al vijftig jaar
op de Rootsdijk. Zijn vader was nog één
van de twee oprichters van de Hub en
zijn dochter zetelt tegenwoordig in het
bestuur. Hij vindt de verbondenheid
onder de leden mooi. “Nu helpen de
buurtbewoners elkaar door op elkaars
kinderen te passen of iets dergelijks,
maar toen hier nog alleen maar boeren

Beringse Dorpscoöperatie Steingood in actie

Met trommeltjes langs
de deuren

Dorpscoöperatie Steingood uit Beringe gaat met een ludieke actie proberen meer leden te werven. Tussen
zaterdag 2 en maandag 11 september gaat de coöperatie langs de deuren in het dorp om kleine trommeltjes af te
geven. “Zo willen we Steingood onder de aandacht brengen van de inwoners van Beringe”, vertellen Sjaan van
Horen en Thijs Rutten.
De dorpscoöperatie bestaat uit
leden die voor twintig euro een certifi
caat gekocht hebben. Dat geld krijgen
de leden overigens terug als ze beslui
ten het lidmaatschap op te zeggen. De
leden hebben een stem in de leden
raadsvergadering en ze kunnen meebe
slissen bij plannen. Nadat Dorpsoverleg
Beringe opging in Steingood op 1 janu
ari van dit jaar werden de certificaten
ingevoerd. “We hebben zo’n zeventig
leden, maar de teller stokt nu”, vertelt
Sjaan. “We zouden graag zien dat er
meer leden komen. Dan zijn we meer
representatief en meer leden betekent
meer kennis over verschillende zaken.”
De coöperatie wil verenigingen of
mensen die een probleem hebben,
ondersteunen. “Wij hebben contac
ten en weten naar welke instanties
of mensen ze toe moeten gaan”,

aldus Thijs. “Als er vragen zijn over
bijvoorbeeld rioolputten, weten wij wie
we bij de gemeente moeten hebben
die daar over gaat. We kunnen de
mensen in Beringe op weg helpen.
Wij gaan niet zelf achter zaken aan,
maar hebben een ondersteunende of
faciliterende rol.”

Trommeltjes door
geven aan buurman
Steingood ziet nu dat
verenigingen of mensen pas komen
als ze daadwerkelijk een probleem
ondervinden en hulp nodig hebben.
Idealiter is iedereen al lid vóórdat het
moment van het probleem komt. Thijs:
“Als alle verenigingen lid zijn en ze
krijgen problemen met bijvoorbeeld
de ledenaantallen, dan hebben we

één overkoepelend orgaan die dat
kan oplossen. We willen graag vooruit
lopen op de problemen.”
Omdat bij een coöperatie zoveel
mogelijk verantwoordelijkheid bij de
leden ligt, is het de bedoeling dat de
trommeltjes van de optrommelactie
begin september doorgegeven worden.
“We geven een trommeltje af bij het
eerste huis op een straat en leggen
uit waar wij voor staan en wat we
doen”, vertelt Sjaan. “Op de zijkant
van het trommeltje kunnen ze dan
hun huisnummer invullen. Het is de
bedoeling dat de bewoners van het
eerste huis dan naar de buurman gaan
en het trommeltje afgeven. Omdat ze
dan ook uit moeten leggen wat het
trommeltje is, komen de buren met
elkaar in gesprek. Zo ontmoeten de
mensen elkaar.”

Vier prijzen voor Sint
Willibrordus Meijel
Door: schutterij Sint Willibrordus
In het Limburgse Ospeldijk vond op zaterdag 26 augustus het jaarlijkse
kampioensschieten van schuttersbond Eendracht Maakt Macht (EMM) plaats.
Vier leden van schutterij Sint Willibrordus Meijel vielen in de prijzen.
In de B-klasse waren vijf prijzen
te verdelen, waarvan er drie naar Sint
Willibrordus gingen. Jan van Deursen
behaalde de vijfde plaats, Nienke de
Bruin werd tweede en Annie Strik wist
de eerste plek te halen. De leden wer

den op zondag 27 augustus gehuldigd
tijdens het schuttersfeest in Ospeldijk.
Ook werd Dani Janssen, bordjesdrager
voor de Meijelse schutterij, in het
zonnetje gezet en ontving hij van de
bondsvoorzitter de vierde prijs.

Ruilbeurs Kessel-Eik

Postzegels en munten
Postzegel & Muntenvereniging Kessel organiseert op zondag
3 september in het gemeenschapshuis in Kessel-Eik de eerste ruilbeurs
van het seizoen.
In de grote zaal van het
gemeenschapshuis stellen alle
verzamelaars zich op. Naast
postzegels en munten, worden ook
ansichtkaarten, suikerzakjes en
bidprentjes aangeboden. De deuren

zijn geopend van 09.00 tot 12.00 uur.
Neem voor meer informatie
over tafelverhuur contact op met
Postzegel & Muntenvereniging Kessel
via 077 465 26 23 of kijk op
www.pmvk.nl
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Baer Traa
bij Den Soeten Inval
Baer Traa is op zondag 3 september te gast bij de nieuwe editie van
Den Soeten Inval bij Kasteel De Keverberg in Kessel. De singer-songwriter
maakt soulfolk-muziek die is geïnspireerd door songwriters als James Taylor,
Van Morrison en Bill Withers.

Opening kunstexpositie in Meijel
In de grote binnentuin van woon- en zorgcentrum Sint Jozef Wonen en Zorg in Meijel opent op zaterdag
2 september een nieuwe kunstexpositie. Naast glaskunst zijn er ook verschillende exposanten die schilderijen
tonen.
De Meijelse Jacinta Goossens,
Isabella Groot en Feike Hogendoorn
uit Roermond en Gerrie Roemen
uit Ospel tonen hun schilderkunst.
Daarnaast laat Jacoba Janssen uit

Herkenbosch haar glaskunst zien.
De opening vindt plaats op zaterdag
2 september om 14.00 uur. De exposi
tie is van maandag tot en met vrijdag
van 09.00 tot 17.00 uur te bezichtigen

en zaterdag en zondag van 13.30 tot
17.00 uur. De kunstwerken zijn tot en
met maandag 27 november in Meijel
te zien. Kijk voor meer informatie op
www.sintjozefwonenenzorg.nl

Kunst op veertien locaties in Baarlo
Kunstenaars van schilderkunst, beeldhouwwerken, keramiek, sieraden, houtsnijwerk en fotografie stellen op
zaterdag 2 en zondag 3 september hun ateliers open tijdens Rondje Kunst Baarlo.
Het startpunt van de kunstroute
is Kasteel d’Erp aan de Baron van
Erplaan in Baarlo. Alle kunstenaars
hebben een kunstwerk ter
beschikking gesteld voor een

overzichtstentoonstelling in het kasteel.
Hier zijn ook de folders voor de route
verkrijgbaar. Na het kasteel loopt de
route langs veertien andere locaties
in Baarlo. Exposanten zijn onder

meer Chris Bruijnen, Riet Sanders,
Anja Grubben en Door Verschaeren.
Kijk voor meer informatie op de
Facebookpagina van Rondje Kunst
Baarlo.

Vierde deel Kunstroute Peel en Maas
Het vierde deel van de Kunstroute Peel en Maas voert wandelaars en fietsers langs kunst in de
openbare ruimte van Baarlo. Het eerste exemplaar wordt uitgereikt op vrijdag 1 september aan wethouder
Roland van Kessel. Tijdens het Rondje Kunst Baarlo is de route ook beschikbaar voor het publiek.
Zijn achtergrond als jazz-zanger
komt regelmatig naar voren in zijn
muziek. Baer Traa werd in 2011
de jongste winnaar ooit van het
Nederlands Jazz Vocalisten Concours,
bracht een album uit met Any
Vegetable en nam na een lange

muzikale zoektocht zijn debuut EP Out
of Thin Air op, die later dit jaar wordt
uitgebracht. Per editie is er plek voor
zo’n honderd gasten. Kaarten zijn
verkrijgbaar bij de balie van Kasteel
De Keverberg in Kessel. Het optreden
duurt van 11.00 tot 13.00 uur.

De route is acht kilometer lang en
heeft twintig kunstwerken in Baarlo
opgenomen. In de folder is niet alleen
het verhaal achter ieder kunstwerk
te lezen, maar ook informatie over

de kunstenaar. Ieder kunstwerk heeft
een eigen verhaal dat ook opgenomen
is in de folder. Ook is er een route
kaartje met routebeschrijving en foto’s
opgenomen. De kunstroute-werkgroep

van de Stichting Cultuurpodia Peel en
Maas start nu met het vijfde deel van
de Kunstroute Peel en Maas. Dit wordt
een route door Panningen en is naar
verwachting in 2018 beschikbaar.

Advertorial

Een podium geven aan ‘De Vreemdeling’
De Heren Lazaristen kwamen in 1903 als vreemdelingen naar Panningen. Ze waren niet meer welkom in Frankrijk en zochten hun toevlucht
in het gastvrije Limburg. Nu, 114 jaar later, willen de Lazaristen de moderne ‘vreemdelingen’ een podium bieden. Op zondag 17 september
wordt daarom in het klooster in Panningen een themamiddag gehouden waar verschillende vreemdelingen komen vertellen over hun komst
naar Peel en Maas. In aanloop naar de bijeenkomst stelt een aantal van hen zich voor in de HALLO. De tweede is Will Lacroix uit Panningen.

“De vrouwen voelden zich onderweg vreemde
lingen.”
De boodschap die Will graag wil uitdragen
is duidelijk: breng het nou eens op te luisteren
naar de vluchtelingen of vreemdelingen van nu.
“Vluchtelingen zijn meestal mensen die onvrij
willig in een oorlog meegesleurd zijn”, vertelt
ze. “Ze hebben een helse reis achter de rug
waar ze al met argwaan bekeken worden en
dan komen ze in Nederland en daar heeft een
grote groep de mening al klaar. De mensen hier
hebben nog nooit gesproken met een vluchte
ling, maar hebben naar aanleiding van beelden
en verhalen uit de media wel al een beeld
gevormd. Konden we dat maar veranderen.”

Hoofdpersoon zelf gekend

Will (69) komt op 17 september een
verhaal vertellen waarvan ze zelf vindt dat ze
de morele plicht heeft om het te verspreiden.
Het gaat over een vrouw die in de Tweede
Wereldoorlog een jaar heeft doorgebracht in

verscheidene concentratiekampen. “Ze werd, net
als verschillende andere vouwen, meegenomen
naar Duitsland en op de terugweg luisterde nie
mand naar deze groep. In plaats van begrip voor
hun situatie, keerden de mensen op de terugweg

hen de rug toe. Ze waren sterk vermagerd en
droegen kleding die onderweg gevonden was
bij de omzwervingen die ze moesten maken om
thuis te komen.” Dat past volgens Wil precies in
het straatje van de themamiddag in Panningen.

Het verhaal over de vrouw in de Tweede
Wereldoorlog kan Will nog niet volledig uit de
doeken doen. “Daarvoor moeten de men
sen op 17 september naar het klooster in
Panningen komen”, laat ze weten. Ze heeft de
hoofdpersoon wel zelf gekend. “Zij heeft mij
gevraagd haar verhaal te vertellen. Ze hoopte
dat zoiets nooit meer zou gebeuren. Ik heb
voor mezelf nu de morele verplichting om
deze boodschap te verspreiden, want helaas
gebeurt het nog steeds. De vluchtelingen van
nu worden nog steeds overal als vreemdeling
behandelt. In de geschiedenis komen oorlo
gen, onderdrukking en haat steeds weer terug,
We worden als mensheid blijkbaar niet wijzer.”
In plaats van een mening te vormen op
basis van informatie van derden, zou Will graag
zien dat iedereen een luisterend oor biedt
aan mensen die op hun pad komen. “Mensen
oordelen over zaken waar ze niet van afweten.
Alle vluchtelingen hebben een eigen, vaak
indrukwekkend, verhaal. Probeer daar eens
achter te komen. Ga erheen zonder vooroorde
len en laat ze vertellen. Laten we nu eens niet
met argusogen naar vluchtelingen kijken, maar
met een open blik. Geef ze een kans.”
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Nieuwe opgerichte Seniorencentrum

Activiteiten om de twinkeling terug
te krijgen
Senioren in Peel en Maas hebben vanaf eind dit jaar de mogelijkheid om deel te nemen aan een serie nieuwe
activiteiten onder de noemer Het Seniorencentrum. Het gaat om activiteiten die niet standaard zijn, wat meer
diepgang hebben of die maar een paar mensen in de gemeente beoefenen. Op zondag 20 september volgt een
openingsactiviteit om de senioren kennis te laten maken met het initiatief.

De nieuwe serie activiteiten is
een initiatief van seniorencoach Dorrie
Driessen en de KBO’s van Peel en Maas.
De activiteiten waar de ouderen uit de
hele gemeente en omstreken straks
aan deel kunnen nemen, lopen erg
uiteen, vertelt Dorrie. “Het ligt ook aan
wat ze zelf willen. Het kan bijvoor
beeld een simpel potje schaken zijn.
Dat iemand in Meijel niemand heeft
om tegen te spelen, maar dat hij bij het
Seniorencentrum wel kan spelen tegen
anderen uit de gemeente. Maar het kan
ook een verdiepende activiteit zijn. Dat
studenten hun scriptie komen presen
teren voor senioren die daar interesse
in hebben. Zij kunnen weer bijdragen
door hun wijsheid en ervaring.”

Geen vaste dag
in de maand

Duo-fietsen is een mogelijk activiteit bij het Seniorencentrum (Foto: Facebookpagina Dorrie seniorencoach)

Wandelen door het
buitengebied van Baarlo

Door de activiteiten wil Dorrie
de creativiteit onder de senioren
omhoog brengen. “Ze weer laten
voelen dat ze meer kunnen dan ze
denken. Ik wil die twinkeling in de
ogen terugbrengen.” Dorrie werkt
zelf al tientallen jaren met senioren
en ze merkte dat de behoefte leefde
om met gelijkgestemden samen te
komen. “Soms vind je dat niet in
je eigen dorp. Als het bijvoorbeeld
een heel specifieke activiteit is als
schaken of als het meer verdiepend
is als wetenschap. In de rest van de
gemeente hebben meer mensen
waarschijnlijk dezelfde behoefte.”
Het hoeven geen extreme zaken
te zijn die de senioren kunnen
ondernemen, zoals parachutespringen,

maar dat kan wel. “Als er meer
mensen behoefte aan hebben,
kunnen we er naar kijken.” Het
Seniorencentrum krijgt geen vaste dag
in de maand. “Ook hier kijken we naar
de behoefte”, vertelt Dorrie. “Als de
schakers bijvoorbeeld iedere maand
een keer samen willen komen, dan
regelen we dat voor hen. Als er meer
mensen zijn die met een duo-fiets
willen gaan rijden, dan kunnen we er
een maandelijkse activiteit van maken.
Het ligt aan de senioren. Wij willen het
organiseren, nu is het aan hen om te
laten merken wat ze willen doen.”

Kijken naar 3D-film
en duo-fietsen
Om de senioren van Peel en
Maas kennis te laten maken, vindt
op zondag 20 september de UITje
doeDAG plaats bij de voetbalvelden
van RKMSV in Meijel. Tussen 10.00 en
16.30 uur kunnen ouderen daar onder
meer kijken naar een 3D-film, op
niveau schaken en dammen, op een
parcours oefenen met een scootmobiel
en duo-fiets en kennismaken met
de mogelijkheden van een digibord.
Studenten van de hogescholen Fontys
en Hogeschool Zuyd komen assisteren
bij de middag.
Aanmelden voor de middag is
noodzakelijk en moet vóór vrijdag
1 september. Leden van een KBO
kunnen zich aanmelden bij hun eigen
afdeling en overige deelnemers kunnen
mailen naar info@dorriedriessen.nl,
of per post naar Aan de Weijer 2,
5768 GL Meijel.

Stichting Wandelen in Baarlo organiseert ook dit jaar weer de Septemberwandeling. Het wandelevenement
vindt plaats op zondag 3 september en kent deze editie een fotowedstrijd en kleurplatenactie.

Ter uitbreiding van onze werkzaamheden zijn wij
op zeer korte termijn op zoek naar:

INTERN. CHAUFFEUR
TREKKER / OPLEGGER
Werkzaamheden betreft het vervoer van eieren in Nederland
en Duitsland met enkele overnachtingen per week.
Wij bieden:
een tijdelijke fulltime functie, met uitzicht op vast contract.
Salaris conform CAO Beroepsgoederenvervoer.
Vanuit startlocatie GMB bv op
het industrieterrein in Baarlo zijn
vijf routes uitgezet die variëren in
lengte. De uitgebreidere routes
lopen door buurten en bossen in
Baarlo en monden uit in Kessel
op de Keizersbaan. Na een pauze
wordt de route weer vervolgd naar
de startplaats. De kortere routes
blijven in Baarlo en hebben een
andere pauzelocatie dan de langere
routes. Voor een route van vijf of tien

kilometer kan niet alleen in Baarlo,
maar ook vanuit de pauzeplek in
Kessel gestart worden. Dit jaar kunnen
deelnemers ook deelnemen aan
een fotowedstrijd door onderweg
foto’s te maken en de mooiste op te
sturen. Daarnaast kunnen kinderen
kleurplaten inleveren bij de start en
een kleine attentie ontvangen.
Wandelaars die graag 20 of 25
kilometer willen lopen, kunnen starten
tussen 07.30 en 11.00 uur. Iedereen

die mee wil wandelen met de vijftien
kilometer, kan starten tussen 07.30
en 12.00 uur. In Baarlo kan voor de
tien kilometer gestart worden tussen
07.30 en 13.00 uur en voor de vijf
kilometer tussen 07.30 en 14.00 uur.
Vanuit Kessel kan voor de tien en
vijf kilometer gestart worden tussen
11.00 en 14.00 uur. Neem voor meer
informatie contact op met Piet van
Cauwenberghe via 06 40 20 00 60 of
077 477 12 19.

Wij vragen:
• flexibiliteit, servicegericht en collegiaal;
• goede kennis van nederlandse en duitse taal;
• in bezit van code 95 is een pre.
U kunt uw cv sturen naar administratie@jtbtransporten.nl
Steegstraat 19 • 5962 AG Melderslo • Tel.: 077 230 0007

www.jtbtransporten.nl
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Agenda t/m 7 september 2017
vr
01
09

za
02
09

Lotenverkoop (t/m 5 september)

Kermis Meijel
(t/m 5 september)

Tijd: hele dag
Organisatie: Zonnebloem Beringe
Locatie: huis-aan-huis Beringe

Tijd: 16.00 uur
Locatie: centrum van Meijel

ma
04
09

Internetcursus Klik & Tik
Tijd: 10.00-11.30 uur
Locatie: Bibliotheek Panningen

Informatieavond

Hondencursus

Cursus zwanger & fit

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Stichting LVK Kessel 2018
Locatie: gemeenschapshuis De Paort Kessel

Tijd: 16.00 uur
Organisatie: VDH kringgroep Noord-Limburg
Locatie: sportterrein De Heyacker Maasbree

Tijd: 18.30-20.15 uur
Organisatie: Lekker Laeve
Locatie: Molenstraat Helden

Repair Café

HOFFZ.nl mountainbike-streetrace

Tijd: 09.30-11.30 uur
Organisatie: Stichting Durnééve
Locatie: Oppe Koffie/Durnééve Meijel

Tijd: 18.00 uur
Organisatie: Wielerclub TWC Olympia
Locatie: centrum van Baarlo

Rondje Kunst Baarlo
Tijd: 11.00-17.00 uur
Organisatie: Stichting Kunst en Cultuur Baarlo
Locatie: startpunt Kasteel d’Erp Baarlo

zo
03
09

di
05
09

Septemberwandeling

BABSENdag
Tijd: 10.00-17.30 uur
Organisatie: Babsenvereniging Limburg
Locatie: Kasteel De Keverberg Kessel

Excursie Neessen Aardbeienen aspergeplanten

Tijd: 07.30 uur
Organisatie: Stichting Wandelen in Baarlo
Locatie: startpunt GMB bv Baarlo

Tijd: 19.00 uur
Organisatie: ZijActief Grashoek
Locatie: Vliegertsdijk Grashoek

Repair Café

Wandeling Schadijkse bossen

Bezinningsavond

Tijd: 13.00-15.30 uur
Organisatie: Stichting Repair Café Peel en Maas
Locatie: kringloopwinkel Allerhande Panningen

Tijd: 09.00 uur
Organisatie: IVN Helden
Locatie: startpunt IVN-gebouw Helden

Tijd: 19.15 uur
Organisatie: ZijActief Kessel 2.0
Locatie: dorpshuis De Sprunk Koningslust

Muziek onder de toren – Bigband Nice
Company

Ruilbeurs

Ietsje Anders-bijeenkomst

Tijd: 09.00-12.00 uur
Organisatie: Postzegel & Muntenvereniging Kessel
Locatie: gemeenschapshuis Kessel-Eik

Tijd: 19.30-21.30 uur
Organisatie: Vorkmeer
Locatie: activiteitencentrum Vorkmeer Panningen

Tijd: 13.30-15.00 uur
Organisatie: Muziek onder de toren
Locatie: Raadhuisplein Panningen

Opening kunstexpositie

Den Soeten Inval - Bear Traa

Tijd: 14.00 uur
Locatie: Sint Jozef Wonen en Zorg Meijel

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

Dorpsfeest

Rondje Kunst Baarlo

Tijd: 14.00 uur
Organisatie: VCO Events
Locatie: dorpshuis De Sprunk Koningslust

Tijd: 11.00-17.00 uur
Organisatie: Stichting Kunst en Cultuur Baarlo
Locatie: startpunt Kasteel d’Erp Baarlo

Muziek onder de toren –
Fanfarekapel Baarlo

Ophalen diensten
(t/m 17 september)

Tijd: 15.00-16.30 uur
Organisatie: Muziek onder de toren
Locatie: Raadhuisplein Panningen

Tijd: hele dag
Organisatie: carnavalsvereniging De Kieveloët
Locatie: huis-aan-huis Meijel

Kroatische plaats Tisno

do
07
09

Kienmiddag
Tijd: 13.30-16.30 uur
Organisatie: KBO Beringe
Locatie: gemeenschapshuis De Wieksjlaag Beringe

Informatieavond verstening
samenleving
Tijd: 20.00 uur
Organisatie: IVN Helden
Locatie: IVN-gebouw Helden

Een vakantiehuisje aan de Adriatische kust
Je helemaal thuis voelen kan ook op vakantie. HALLO brengt deze zomer verschillende vakantiehuisjes en hun
eigenaren in beeld. Of dat nu een huis op wielen is, een vakantiehuisje in Nederland of een appartementje in het
buitenland. Zes jaar geleden bouwden Jan (66) en Wil (65) den Mulder uit Helden samen met hun gezin een huis en
vakantieappartementen in de Kroatische plaats Tisno.
Via bekenden kwam de familie
Den Mulder terecht in Tisno. “Het is
een klein dorpje aan de Adriatische
kust bij de Kornati-eilanden en de
Krka-watervallen”, vertelt Chantal den
Mulder, schoondochter van Jan en Wil.

Ruben, Milan en
Lucas
“Hoewel het een rustige plek is,
zijn er wel verschillende restaurantjes,
terrasjes, winkeltjes en stranden in
de buurt. Ook de natuur bij Tisno is
heel erg mooi. We waren dan ook
meteen verkocht. Toen er een kavel
vrij kwam, hebben we besloten om
een huis te bouwen. In eerste instantie
voor onszelf, maar later besloten
we dat we het leuk zouden vinden
als meer mensen van deze plek
kunnen genieten. Daarom hebben we
appartementen erbij gebouwd, die we

nu zo’n twee jaar verhuren.”
Het huis werd zes jaar geleden
gebouwd, zo’n vijftig meter van de
zee. Chantal: “We wilden een huis
met twee appartementen voorzien
van alle luxe en kwaliteit zoals we
dat in Nederland gewend zijn. De
appartementen zijn modern ingericht
en hebben vanuit het balkon een
mooi panorama over de zee en het
dorp. De naam van het huis en de
appartementen zijn vernoemd naar
onze kinderen Ruben, Milan en
Lucas. Zo heet het huis Rubina en de
appartementen Mila en Luca. Toen
Robs broer ook kinderen kreeg, is
het privéappartement op de begane
grond vernoemd naar Twin. Inmiddels
is er nog een kleinzoon bijgekomen,
dus misschien wordt het weer tijd
om uit te breiden.” De familie gaat
enkele keren per jaar naar Tisno,
voornamelijk in het voorjaar, de zomer

en het najaar. “In deze periode zijn
de appartementen ook te huur”, legt
Chantal uit.

Niet alleen mensen
uit gemeente
“Ik houd samen met Rob de
website en onze Facebookpagina bij.
Hier zetten we regelmatig berichten
op. Op dit moment hebben we veel
mensen uit Peel en Maas op bezoek.
Het is leuk om mensen uit je eigen
omgeving ook te laten genieten van
deze mooie plek. Maar we krijgen
niet alleen maar mensen uit onze
gemeente op bezoek. Zo zijn er ook
enkele gasten uit Friesland die de
weg naar ons vakantiehuisje al twee
jaar op rij gevonden hebben. Het gaat
ons er niet om om vol te zitten, maar
gewoon om samen met bekenden te
genieten.”
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Kerkberichten
Vincentiusparochies
Parochie Beringe
Misintenties NL21 RABO 0141939583
El Jacobs-Sturme Peelstraat 39
T 077 307 17 88 s.jacobs39@ziggo.nl
Kerkdiensten
Zondag 3 september
H. Mis 09.30 uur – koor t.i.v. Jana
Leijten-Roijackers (col) en Harry
Leijten
Woensdag 6 september
H. Mis 09.00 uur sacristie

Parochie Egchel
Misintenties NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
T 077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 3 september
Geen H. Mis
Zondag 10 september
H. Mis 11.00 uur

Parochie Grashoek
Misintenties NL24 RABO 0141910526
A. Cruijsberg T 077 307 52 93

Cluster MKBE
Parochie Maasbree
Misintenties NL58RABO0131001973
Pastorie Dorpstraat 4 T 077 465 12 19
E par.aldegundismaasbree@hetnet.nl
W www.parochiemaasbree.nl
Kerkdiensten
Vrijdag 1 september
Eerste vrijdag van de maand. Vanaf
09.00 uur wordt de H. Communie
gebracht bij zieken en ouderen.
Zondag 3 september
H. Mis: 11.00 uur.
Lectoren: Mevr. Stien Bruijnen Mevr. Riky Jans
Zang: Dameskoor
Intenties:
Petronella Vaessen. Overl. ouders
Gerardus van der Sterren en Klara
Fischer en zoon Piet. Maria Peeters
en overl. familie Peeters-HermansHaenen. Jaardienst Louisa Verheijen

Spreekuur in kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
Zaterdag 2 september
H.Mis 19.00 uur t.i.v. Drien DrissenHeesen (jaardienst en verj), Piet
Drissen en overl. familieleden; 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 1 september
De H. Communie wordt thuisgebracht
09.00 uur
Zondag 3 september
H. Mis 10.00 uur – herenkoor t.i.v.
Jo Rietveld (zeswekendienst); Paul
Verhees (verj); Nico van der Horst (jaar
dienst) en overl. fam. van der HorstEvers-Goldenbeld; overl. fam. MertensEngels; Nelly Kessels-Gommans;
Doopviering 11.30 uur: Sis Lemmen

en Anna Verheijen. Overl. ouders
Pennings-Janssen, An, Truus en Jac
Pennings en overl. familie. Gerard
en Drees Haenen en overl. ouders
Haenen-Peeters. Ans Bouten-Nellen.
Jaardienst overl. ouders Rien van Zwam
en Riet van Zwam-van Lanen en overl.
familieleden.

Parochie Kessel
Gezinsbijdrage NL39RABO0125305311
Pastorie Dorpstraat 13 T 077 462 12 65
E lajverhaag@parochiekessel.nl
Kerkdiensten
Zaterdag 2 september
19.15 uur. Jaardienst voor Willem
Silvrants en Maria Silvrants-Vestjens.
Jo Silvrants en Louis Silvrants.
Jo Jacobs-Stappers. Jaardienst voor
Jan van Kessel en vanwege zijn
verjaardag. Frans en Harrie Greijn.
Henricus Halferkamps en Lamberdina
Küster.

Warm eerste
Pleinfeest
Beringe
De bezoekers van de eerste editie
van Pleinfeest Beringe kregen warme
temperaturen te verduren op zondag
27 augustus. Het mooie weer zorgde
voor een grote opkomst bij het nieuwe
evenement. Dankzij de parachute die
boven het plein hing, viel het uiteindelijk nog mee met de hitte. De band had
minder geluk en stond tijdens hun
optreden vol in de zon. Pleinfeest
Beringe werd georganiseerd door vier
ondernemers uit Beringe.

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

Overleden: Gerald (Kep) Metsemakers,
39 jaar; Els Huntjens-Houben, 95 jaar

Parochie Koningslust
Misintenties NL05 RABO 0120795132
A. van den Boer De Brentjes 81
T 077 465 36 81
Bij geen gehoor kunt u contact
opnemen met het parochiecentrum in
Panningen T 077 307 13 88
Kerkdiensten
Zaterdag 2 september
Geen H. Mis!
Zaterdag 9 september
H. Mis 17.30 uur t.i.v. lev. en overl.
leden fam. Smets (gest. jaardienst)

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 31 augustus
H. Mis 09.00 uur t.i.v. alle parochianen

Woensdag 6 september
9.00 uur. H.Mis voor de zieken van de
parochie.
Zaterdag 9 september
19.15 uur. Jaardienst voor Piet van
Knippenberg.
Zondag 10 september
14.00 uur. Doop van Vic Rijks.
St. Ursulahof 23.
Mededelingen
Veel succes aan alle kinderen
die weer naar school gaan.

Parochie Baarlo
Misintenties NL31RABO0103903976
Pastorie Markt 3 T 077 477 12 75
E pastoor@parochiebaarlo.nl
W www.parochiebaarlo.nl
Kerkdiensten
Vrijdag 1 september
Vanaf 9.00 uur wordt de H. Communie
gebracht bij zieken en ouderen
thuis.

09.30-10.00 uur Stille Aanbidding
Zondag 3 september
H. Mis 11.00 uur – herenkoor t.i.v.
Ton Verberne (coll); Maria Wilms
(coll); Harrie Gielens en Truus GielensMaessen (jaard); uit dankbaarheid
Maandag 4 september
Stille Aanbidding 18.30 uur
Rozenkrans 19.00 uur
Dinsdag 5 september
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen,
aansluitend koffiedrinken
Donderdag 7 september
H. Mis 09.00 uur t.i.v. alle parochianen
09.30-10.00 uur Stille Aanbidding

Tru Wijnands-Nellen (jaardienst) en Né
Wijnands (verj.)Wies Luijten (jaar
dienst) en Coen Luijten
Zondag 3 september
H. Mis kapel Missiehuis 10.30 uur
Overleden: Jac van de Mortel, 86 jaar
Mededeling: M.i.v. september is er op
vrijdag om 09.00 uur een H. Mis in de
dagkapel voor hen die graag nog een
keer extra de H. Mis willen meevieren.
Als er die ochtend een uitvaart is dan
vervalt deze Mis.

www.vincentiusparochies.nl

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 1 september
H. Mis 09.00 uur in de dagkapel
De H. Communie wordt thuisgebracht
na de H. Mis
Zaterdag 2 september
H. Mis 19.00 uur – gemengd koor t.i.v.

Zaterdag 2 september
17.00 uur gebedsdienst in
Verzorgingshuis Ter Borcht.
Zondag 3 september
9.30 uur H. Mis. Zang: Herenkoor.
Jaard. Thé Hoezen
Frans Houben v.w. verjaardag.
Herman Peeters en Maria PeetersSmeets en overl fam.
Donderdag 7 september
8.30 uur H. Mis.

Parochie Kessel-Eik
Misintenties NL41RABO0125300522
Misintenties 25,L. Timmermans T 077 462 16 78
Kerkdiensten
Zondag 3 september
9.30 uur H. Mis
Voor de parochie.
Zondag 10 september
9.30 uur H. Mis
Voor alle overledenen van de fancy-fair.

Pastoor Peter van der Horst
077 307 14 88 | 06 21 20 21 18
pet.horst@home.nl
Kapelaan Roger Maenen
077 466 18 50 | 06 12 92 28 34
roger.maenen@ziggo.nl
Kapelaan Piet Houben
06 57 58 75 06
phjhouben@onsbrabantnet.nl
Kerkbestuur | 077 307 14 88
kerkbestuur@vincentiusparochies.nl
Misstipendium zon- en feestdagen
€ 25,00 | door de week € 10,00

Mededelingen
Fam. Trines sterkte met het overlijden
van uw echtgenote, en moeder en
schoonmoeder. Fam Bruynen sterkte
met het overlijden van jullie moeder,
schoonmoeder en oma.
De fancy-fair vind plaats op 9 en 10
sept.
Administrator (pastoor):
deken de Graaf Woutering
077 398 14 16
a.degraafwoutering@rkhorst.nl
Maasbree/Baarlo:
kapelaan te Boekhorst
077 477 12 75 | 06 52 29 66 46
kapelaan@parochiebaarlo.nl
Kessel/Kessel-Eik:
pastoor Verhaag
077 462 12 65 | 06 50 69 45 07
Kerkbestuur:
secretaris Arno Houwen
077 462 17 50
houwenarno@gmail.com
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KOM JIJ ONS SUPERTEAM VERSTERKEN?
Werk je graag met mensen en vind je het leuk om mee te denken over hun keukenwensen? Dan is werken bij Superkeukens iets voor jou! De Superkeukens
formule is met haar 44 winkels een van de grootste en toonaangevende keukenaanbieders in Nederland. Superkeukens onderscheidt zich onder meer met
zeer verzorgde winkels, persoonlijke aandacht voor de consument, service op maat en de bedrijfsslogan ALTIJD DIRECT DE BESTE PRIJS! Superkeukens
Horst, Roermond en Heerlen zijn op zoek naar enthousiaste, nieuwe collega’s. Ook als je net klaar bent met je opleiding en nog geen ervaring hebt ben je
van harte welkom. Onder begeleiding van een mentor leren we je alle kneepjes van het vak, en je ontvangt meteen een salaris!

ERVAREN VERKOOPADVISEURS

LEERLING VERKOOPADVISEURS

WAT GA JE ZOAL DOEN?

WAT KUN JE VERWACHTEN?

r Klanten adviseren bij de aankoop van een nieuwe keuken
r Samen met de klant een keuken ‘ontwerpen’ in ons 3D-programma
r Uitstekende after-sales service verlenen

r Je leert een vak onder begeleiding van een mentor en verdient meteen geld!
r Je volgt cursussen en trainingen
r Je hebt de mogelijkheid om door te stromen tot zelfstandige verkoopadviseur

WAAR MOET JE AAN VOLDOEN?

WAAR MOET JE AAN VOLDOEN?

tMinimaal 1 jaar ervaring met verkoop van keukens

tGeen ervaring nodig!

r Zelstandig kunnen werken
r Commercieel zeer sterk zijn
r MBO+ denkniveau

r Sociaal vaardig zijn
r Gemotiveerd en leergierig zijn
r Een afgeronde vooropleiding hebben

Geïnteresseerd? Stuur je motivatie incl. cv naar sollicitatie@superkeukenslimburg.nl

WWW.SUPERKEUKENS.NL

HEERLEN

HORST

ROERMOND

Witveldweg 100

Burghoffweg 13

In de Cramer 148

(Gevestigd binnen Interchalet)

(Gevestigd tegenover Retailpark)

(Gevestigd op de Woonboulevard)

T. 077-3982234

T. 0475-691548

T. 045-5751230

