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Drukte bij Méélse kermis
Tientallen kinderen probeerden op zaterdag 2 september een gratis rittenkaart te scoren voor één van de attracties op de Meijelse kermis. Bij de opening om 16.00 uur
gooiden kermismeester Piet Ebisch en wethouder Raf Janssen de gratis tickets in de groep van massaal toegestroomde kinderen. Zij konden onder meer naar de carrousel,
rups en octopus met hun veroverde rittenkaarten. Toen de kinderen in de avonduren weer langzaam huiswaarts gingen, namen de liefhebbers van muziek het stokje over.
Bij de verschillende feesttenten en horecagelegenheden konden zij genieten van allerlei bands, dj’s en andere optredens. De kermis in Meijel duurde tot dinsdag 5 september
waarna de exploitanten weer alles inpakten en naar de volgende locatie vertrokken.

Werkgroep tegen nieuwe windmolens

Actiegroep maakt gang naar de rechter
De werkgroep ‘Windmolens: niet in onze achtertuin!’ wil juridische stappen ondernemen tegen de windmolens
die gepland staan in het buitengebied van Egchel en Beringe. Drie omwonenden voegden zich eerder al samen in
de werkgroep en startten een petitie. Ze hebben al contact gehad met hun advocaat. “Wij zijn er helemaal klaar
mee”, laat Hugo Lutters namens de werkgroep weten.
Gemeente Peel en Maas is
momenteel bezig met het realiseren
van een windmolenpark in het
buitengebied van Egchel en Beringe.
Er zijn twee plannen ingediend
waaruit de gemeente er binnenkort
eentje gaat kiezen, die verder kan
gaan met de vergunningsprocedure.
Wethouder Paul Sanders gaf eerder al
een reactie op de werkgroep. Hij liet
weten dat een windmolenpark in Peel
en Maas is opgedragen door Provincie

Limburg en dat er dus hoe dan ook
windmolens komen in de gemeente.

‘Bewoners worden
voorgelogen’
Hugo: “De Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland heeft op haar
website staan dat niet alle gemeentes kunnen voldoen aan de eis van
Provincie Limburg om windmolens
neer te zetten en het dus in som-

mige gemeentes niet hoeft. Dus het
argument van wethouder Sanders klopt
gewoon niet. Daarbij is Limburg helemaal
niet geschikt voor windmolens met de
weinige wind die hier waait. Aan de
zee leveren ze geld op, hier kunnen ze
bestaan vanwege subsidies. Als onze
gemeente alleen moet draaien op
windmolenenergie, gaan we het vaak
koud krijgen. We blijven gewoon stroom
krijgen van een kolencentrale. De mensen
en politiek partijen worden voorgelogen.”

Wat de actiegroep vooral stoort,
is het feit dat de vier of vijf geplande
windmolens van ruim 200 meter
hoog wéér bij hen in de buurt worden geplaatst. Hugo: “Ik ben hier
twaalf jaar geleden komen wonen
voor het weidse uitzicht en zes jaar
geleden kreeg ik al Windmolenpark
Neer voor de kiezen van gemeente
Leudal. Nu wil mijn eigen gemeente
er nog een schepje bovenop doen.”
Ook omwonenden Corrie Vissers en
Ton Harbers uit Meijel zijn verbolgen
over het feit dat nu wederom voor
de locatie bij hen in de buurt wordt
gekozen. “Er staan molens gepland
langs de grens van Leudal en Helden

(Windpark De Kookepan), dan komen
er vier of vijf hier en bij Neer zijn
er twee extra gepland. Dat worden
veertien of vijftien windmolens op
een kluitje bij elkaar”, vertelt Ton.
“Waarom moeten wij wederom de
dupe zijn? Ik ben absoluut voor windenergie, maar spreid die dingen.”

Samenwerking
Over de initiatieven die nu
voorliggen in Peel en Maas is de
werkgroep niet te spreken. “Wij hebben
alle gesprekken geïnitieerd”, vertellen
Corrie en Ton, die op 800 meter van het
geplande park wonen.
Lees verder op pagina 04
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Bosbeheer Peel en Maas over de complexiteit van percelen

‘Heldense Bossen zijn een uniek landschap’
De afgelopen tijd verschenen er verschillende verhalen in de media over
illegale bomenkap in de Heldense Bossen. Zo meldde zich een familie bij de
HALLO die verbaasd was dat hun bos zonder hun weten was uitgedund.
Vereniging Bosbeheer Peel en Maas houdt zich bezig met het onderhoud van
een groot gedeelte van deze bossen. Het bestuur van de vereniging legt uit
dat het nogal een complexe zaak betreft in de Heldense Bossen.
“De Heldense Bossen bestaan
uit ongeveer 2.500 percelen met
in totaal zo’n duizend eigenaren”,
begint Ton Steegers, penningmeester
van Bosbeheer Peel en Maas, om de
complexiteit van het verhaal duidelijk te maken. “Dat zijn dus heel veel
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verschillende eigenaren die allemaal
zelf mogen weten hoe ze hun perceel
onderhouden”, vult voorzitter Tom
van Duuren aan. “Een groot gedeelte,
zo’n 70 procent, is aangesloten bij
Bosbeheer Peel en Maas om dat onderhoud uit te besteden. Wij regelen dat
voor de eigenaren en schakelen een
bosbeheerbureau in dat alles bijhoudt.”

Alleen advies,
geen verplichting
De vereniging doet in de Heldense
Bossen een beroep op Bureau
Van Nierop. Willem Aarts is werkzaam
bij het bedrijf. Hij legt uit hoe het in
zijn werk gaat. “Wij bezoeken elk
perceel minimaal één keer in de zes
jaar, waarna we een advies uitbrengen. Dat kan bijvoorbeeld zijn dat het
stuk flink uitgedund moet worden.
Omdat we wel een zo gevarieerd
mogelijk bos willen, adviseren we
soms om een verjongingskap te maken
in een deel van het perceel. Daar laten
we een aantal oudere bomen staan en
kappen we de rest. Vervolgens wordt
de bodem flink omgespit, zodat daar
ook nieuwe begroeiing kan ontstaan.
Dat ziet er rigoureus uit, maar het zorgt
ervoor dat er een mooi stuk bos voor
terugkomt. Het gaat meestal om zo’n
0,2 hectare dat verjongd wordt. Dat is
in de bosbouw heel weinig.”
De complexiteit neemt toe met
vele eigenaren, en dus ook veel
verschillende meningen. Willem:
“Wij adviseren alleen de eigenaren van
de percelen die bij de vereniging zijn
aangesloten. Dat advies hoeft vervolgens niet opgevolgd te worden. Het is
een keuze. En dan is er nog de overige
30 procent die geen advies krijgt en

alles zelf beslist. Laatst heeft er iemand
drie hectare bos gekapt. Dat is zijn
goed recht. Als hij er maar voor zorgt
dat er over drie jaar nieuwe begroeiing
is, want dat moet volgens de wet.”

‘Handelaren bellen
eigenaren op’
Iedereen kan dus zelf beslissen wat
er gebeurt met zijn stuk. Dat zorgt wel
eens voor problemen. “Er zijn houthandelaren die eigenaren van percelen
bellen om te vragen of ze daar mogen
kappen”, aldus Tom. “Vervolgens
kappen ze te veel of op de foute plek,
omdat de grenzen niet helemaal duidelijk zijn. Ook komt het wel eens voor
dat er illegaal gekapt wordt en de eigenaren er dus niets vanaf weten. Er zijn
percelen waarvan de eigenaren zelden
komen kijken, dus zij merken het

niet zo snel. Die praktijken gebeuren
voornamelijk bij percelen die niet bij
ons zijn aangesloten. Dat is gebeurd bij
de familie die laatst in de HALLO stond.
Heel erg vervelend voor die mensen,
want hout levert toch gewoon geld op.
Voor het bos was deze kap niet kwalijk,
dat zagen we, maar het is wel handig
als de eigenaar ervan af weet.”
Een extra moeilijkheid is het feit
dat de percelen vaak onderdeel waren
van erfenissen aan meerdere kinderen,
waardoor sommige percelen inmiddels vele eigenaren hebben. Willem:
“We hebben in het verleden wel eens
meegemaakt dat één erfgenaam alles
regelde en dat de rest daarna boos
werd. Om dat te voorkomen, moeten
álle eigenaren toestemming geven
voordat we iets doen op een perceel.”
Dat er zoveel percelen zijn, heeft
met de historie te maken, vertelt

Onderzoek beslist.nl

Limburgse scholieren halen hoge cijfers
Middelbare scholieren in Limburg halen landelijk gezien de hoogste cijfers. De studenten in Peel en Maas staan op een elfde plek van de
22 gemeentes die onderzocht werden in Limburg. Dat blijkt uit onderzoek van online winkelcentrum beslist.nl. Scholieren uit Peel en Maas hebben
gemiddeld een 6,565 op de cijferlijst en een 6,526 als eindexamencijfer.
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Tom. “Ooit zijn de gemeentegronden
uitgegeven of verkocht aan
bewoners van Helden. Velen hebben
begin vorige eeuw dennen geplant
om na 20 jaar palen te kunnen
leveren voor de mijnbouw. Toen de
vraag naar mijnhout wegviel, hielden
veel eigenaren op met bosbeheer.
Dat resulteerde in veel dode bomen.
Het leek wel oorlogsgebied. In 1979
initieerde de burgemeester van
Helden een samenwerkingsverband
dat subsidie kan aanvragen voor het
onderhoud en kijkt naar een zo goed
mogelijk beheer.”
De vele eigenaren heeft ook
een positieve kant, aldus Willem.
“Het is de charme van dit bos.
Alle percelen zien er anders uit.
Van dichtbegroeid tot heel open.
Dat maakt de Heldense Bossen een
uniek landschap.”

Scholieren uit Limburg halen
gemiddeld een 6,592 op hun

cijferlijst. Na Limburg volgt Utrecht met
een gemiddelde van 6,583 en Zeeland

met een gemiddelde van 6,581.
De gemiddelde cijfers van scholieren

uit Peel en Maas liggen daar net
een paar honderdsten onder.
Landelijk gezien is Zuidhorn
in Groningen de best presterende
gemeente. Scholieren daar haalden
een gemiddeld eindcijfer van 6,804.
De tweede beste examencijfers
worden gehaald door scholieren in het Zeeuwse Hulst, 6,773.
De derde plek wordt bekleed door
de gemeente Vianen in Utrecht met
een 6,759.
Voor het onderzoek is in Peel en
Maas gekeken naar de gemiddelde
cijferlijsten van 2.331 scholieren
over een periode van vijf jaar.
Ook zijn de gemiddelde eindexamencijfers van hetzelfde aantal
scholieren over een periode van drie
jaar opgenomen in het onderzoek.
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Nieuwe glasplaat vliegtuigmonument Grashoek
De glasplaat van het vliegtuigmonument in Grashoek, die twee maanden geleden werd vernield, is op
woensdag 30 augustus vervangen. Het verhaal van het vandalisme werd uitgezonden bij Hart van Nederland op
SBS6, waarna een glasbedrijf uit het Utrechtse Wijk bij Duurstede aanbood om het glaswerk te vervangen.

Meneer en mevrouw Karsten (links) en twee leden van de Historische
Werkgroep Grashoek (rechts) bij de nieuwe glasplaat (Foto: Historische Werkgroep Grashoek)
Twee maanden geleden stelden
leden van de Historische Werkgroep
Grashoek vast dat het vliegtuigmonument voor de zoveelste keer vernield
was. Zo werd in 2015 het informatiebord dat bij het monument staat,
omver gereden en in juli vorig jaar
werd de glasplaat van het monument
gewrikt en op de grond gegooid.
Volgens de leden werd dit keer de
geharde glasplaat met een zwaar
voorwerp in stukken geslagen.

De werkgroep besloot om de pers
hierover in te lichten. Onder meer Hart
van Nederland, een nieuwsprogramma op
SBS6, gaf aandacht aan het vandalisme.

Sympathiebetuiging
“Na deze uitzending werden we
overstelpt met sympathiebetuigingen”,
aldus de werkgroep. “Zeer veel mensen
uitten hun afschuw over deze zinloze
vernielingen. Eén van de reacties was
afkomstig van het bedrijf van meneer

en mevrouw Karsten uit Wijk bij
Duurstede in Utrecht. Ze boden spontaan
aan om de glazen beschermplaat van
het monument te vervangen. Niemand
hoeft dus voor de schade op te draaien.”
Het duo kwam de glasplaat persoonlijk
afgeven en plaatsen. Ook brachten ze
een reserveruit mee, mocht er in de
toekomst nog iets met het monument
gebeuren. “Laten we hopen dat we die
tweede ruit nooit hoeven te gebruiken”,
aldus de werkgroep.

HALLO in Las Vegas
Noud Nijssen en Joyce Nellen uit Baarlo reisden in augustus
langs de westkust van de Verenigde Staten. Ze kwamen onder
meer door San Francisco, Las Vegas en Los Angeles en verschillende
nationale parken. Ze stopten ook bij het befaamde Welcome to
fabulous Las Vegas-bord en gingen daar met de HALLO op de foto.

Eenzaamheid grootste knelpunt

KBO’s in gesprek met
politieke partijen
PARKINGSALE

De elf KBO-verenigingen in Peel en Maas houden voor de derde keer een bijeenkomst met de fractievoorzitters
van alle politieke partijen in Peel en Maas. De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 21 september en de aanwezigen gaan voornamelijk in op de problemen waar ouderen door bezuinigingen tegenaan lopen.

Vrijdag 09.30 tot 20.00 uur en zaterdag van 09.00 tot 17.00 uur.
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Een ander aandachtspunt dat
tijdens de bijeenkomst ter sprake
gebracht wordt, is het manifest voor
een seniorvriendelijke gemeente.
Cor: “De fractievoorzitters hebben van
KBO Limburg een brief met informatie gekregen over speerpunten voor

TOT 70% KORTING!
PAK HET BUITENGEWONE VOORDEEL.

schoon

Seniorvriendelijke
gemeente

een seniorvriendelijke gemeente.
De speerpunten die daarin genoemd
worden, zijn voldoende inkomen voor
ouderen, integrale aandacht voor
wonen en zorg, een veilige gemeente,
digitalisering zonder uitsluiting en aandacht voor zingeving. We willen graag
van de politieke partijen weten welke
opgenomen worden in de verkiezingsprogramma’s en welke bijdragen wij
als KBO kunnen leveren. Tot slot wordt
ingegaan op de informatievoorziening
voor burgers. Het is voor veel mensen
niet duidelijk welke raden en teams
waarvoor verantwoordelijk zijn.”
Tijdens de bijeenkomst gaan
KBO-bestuursleden samen met de
fractievoorzitters in gesprek over de
actuele stand van zaken en de oplossingen die geboden kunnen worden.
Cor: “Hopelijk kunnen we ze overtuigen om niet te veel te bezuinigen
op zaken die onmisbaar zijn voor
ouderen.”
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toe kunnen verhuizen. Ook worden er
door woningbouwvereniging geen aangepaste huizen voor ouderen gebouwd.
Ouderen zijn dan genoodzaakt om te
verhuizen naar een aangepaste woning
in Horst, Grubbenvorst of Beesel
bijvoorbeeld. Het probleem dat zich
daardoor voordoet, is eenzaamheid.
Kinderen van ouderen komen nog wel
eens langs, maar vrienden en familie
zullen nog maar zelden een bezoek
brengen. Bovendien kennen de senioren niemand in hun nieuwe woonplek.”

gemak

De KBO-verenigingen die in Peel en
Maas actief zijn, tellen bij elkaar zo’n
4.400 leden. Volgens Cor Roelofs,
voorzitter van KBO Peel en Maas, is dit
zo’n tien procent van alle inwoners in
de gemeente. “Als KBO zetten we ons
niet alleen in voor onze leden, maar
ook voor alle andere ouderen in Peel
en Maas die niet lid zijn”, laat hij
weten. “Doordat het kabinet verschillende bezuinigingen doorgevoerd
heeft, lopen ouderen tegen verschillende problemen aan. Gezien de
aankomende gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018, willen we het graag
met de partijen hebben over wat er
verbeterd kan worden.”
Het grootste knelpunt gaat over het
feit dat ouderen die niet thuis kunnen
blijven wonen, genoodzaakt zijn om te
verhuizen naar een plek buiten Peel en
Maas, aldus Cor. “In Peel en Maas hebben we weinig tot geen verzorgingsen verpleeghuizen waar ouderen naar-

8 en 9 september 2017
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Actiegroep maakt gang naar de rechter
“Windpark Egchelse Heide doet
zelfs geen fluit voor de omgeving.
Ze trekken een cirkeltje rondom de
geplande molens van 650 meter
waarbinnen de omwonenden
gecompenseerd worden. Maar dat
cirkeltje is bij ieder park anders.
Bij Windmolenpark Neer is de cirkel

twee kilometer groot. Die hebben wel
iedereen uitgenodigd en geprobeerd
draagvlak te creëren. Zo lijkt het
misschien of wij geld willen krijgen,
maar dat is niet zo. Wij willen gewoon
dat er geen windmolens bij komen.”
Ook de rol van de gemeente is
ondermaats, aldus de werkgroep.

Hadé Collection
VOOR SFEER IN HUIS

Bel vrijblijvend
voor een afspraak
Hanny Derks
Tel. 077 – 477 33 75

Wij geven advies bij u thuis
• gordijnen
• binnenzonwering
• vloerbedekking

www.hadecollection.nl

“Je zou toch denken dat de gemeente
opkomt voor de eigen burgers?”,
vraagt Corrie zich af. “De gemeentes
in Noord-Limburg werken samen op
het gebied van windmolens. Toch lees
ik dat Peel en Maas snel windmolens
wil neerzetten, omdat het anders
niet meer kan omdat Leudal er twee

extra neerzet bij windmolenpark Neer.
Is dat samenwerken?” Ook vinden
ze het raar dat de gemeenteraad
niet de laatste stem heeft in het
besluit. Alleen een petitie is niet
genoeg, denken de drie leden van de
werkgroep. “Daarom zijn we bezig
met juridische stappen. Ik geloof niet

dat alles hier volgens de regels is
gebeurd, dus we maken zeker een
kans”, vertelt Hugo. “Al moet ik tegen
de provincie of het rijk procederen,
ik ga door.”
De petitie kan nog steeds
getekend worden op
www.windmolenspeelenmaas.nl

Veteranendag
1/3

Theo Wittens

Alle veteranen in Peel en Maas worden uitgenodigd om op zaterdag 23 september de lokale Veteranendag
te vieren. Deze dag is een eerbetoon aan alle veteranen, in het bijzonder die uit onze gemeente. In aanloop
van deze dag ging HALLO in gesprek met drie militairen die op verschillende uitzendingen zijn geweest.
De eerste in de serie is de Panningse Theo Wittens (46). Hij ging in 1996 ruim een half jaar naar Bosnië.

Ben jij diegene die wij zoeken? Wij dagen je uit voor een gesprek!
Wij zoeken een enthousiaste

Algemeen medewerker (m)
Functieomschrijving:
• wij bieden een afwisselende baan met zeer diverse werkzaamheden
binnen onze champignonkwekerij;
• werkzaam binnen een team van ongeveer 10 mensen;
• fulltime maar minder is bespreekbaar;
• ook onderhoudswerkzaamheden kunnen tot deze functie behoren.
Functie-eisen:
• goede, enthousiaste en flexibele inzet;
• kennis van machines en onderhoud wordt als positief ervaren;
• goede beloning voor goed werk.

Productiemedewerkers
machinale oogst (m/v) parttime
Heb je interesse, of wil je meer informatie bel gerust:
Smits Champignons BV
Puttenweg 80, 5813 BD Ysselsteyn (l)
Tel. 0478 - 54 15 74 of 06 - 54 21 59 61
Mail je sollicitatiebrief,
dan laten wij wat van ons horen.
e-mail j.smits@smitschampignons.nl

Euroflor is een jong en dynamisch bedrijf dat zich op enerverende wijze richt
op de retail van bloemen en planten in het supermarktsegment.
Wegens uitbreiding zijn wij per direkt op zoek naar:

Verkoopbegeleider
/chauffeur
(M/V - fulltime)

Taken en verantwoordelijkheden:
• vervoer van bloemen en planten naar supermarkten in Duitsland;
• aanvullen, inrichten en verzorgen van het Euroflor assortiment in deze supermarkten;
• rapporteren van de dagelijkse bevindingen bij de klant.
Onze kandidaat:
• is in bezit van min. rijbewijs B;
• heeft een flexibele instelling (aanvangstijd tussen3.00 en 4.00 uur);
• is klantvriendelijk en collegiaal;
• heeft kennis van de Duitse taal;
• is bereid op zaterdag te werken in een 4/5 daagse werkweek.
Ben jij op zoek naar een leuke zelfstandige baan binnen
een groeiend bedrijf, stuur dan een sollicitatiebrief
met c.v. binnen 14 dagen naar
EUROFLOR BV, Nijverheidstraat 15, 5961 PJ Horst
of mail diana@euroflor-bv.nl

Theo (tweede van rechts) tijdens een eerdere editie van de Veteranendag
Hoewel er nog dienstplicht
gold toen Theo 18 jaar was, had
hij zelf ook een sterke drang om
militair te worden. “Het zit echt bij
ons in de familie”, begint Theo te
vertellen. “Mijn opa en vader zijn
allebei militair geweest, waardoor
het bij mij ook begon te kriebelen.
Ik heb toen een basisopleiding
gedaan die iedere militair heeft
gedaan en ben daarna opgeleid tot
kkw’er. Dit houdt in dat ik monteur
ben van klein kaliber wapens.
Na enkele steden in Nederland,
ben ik uiteindelijk terecht gekomen
in het Duitse Krefeld. Daar zat ik
in een verbindingseenheid die
viel onder de Noord-Atlantische
Verdragsorganisatie (NAVO).
Hier vielen verschillende internationale eenheden onder, zoals de
Amerikaanse, Engelse en Belgische
eenheden.”
In Duitsland kreeg Theo te
horen dat zijn eenheid op uitzending ging naar Sarajevo, de
hoofdstad van Bosnië. “We zijn
op vier oktober 1996 vertrokken
en zijn bijna zeven maanden weg
geweest”, vervolgt Theo. “We hebben daar voornamelijk geholpen
bij de wederopbouw wat betreft
de communicatie. Zo hebben we
daar telefoonleidingen en glasvezel aangelegd. We sliepen met
verschillende eenheden in het Zetra
Stadion. Dit was het Olympisch ijs-

stadion van Sarajevo. Hoewel de oorlog
op zijn einde liep toen wij binnenrolden, was het even goed nog opletten
geblazen. Je slaapt niet vast, maar
bent continue bedacht op een mogelijk
aanval. Je bent eigenlijk 24 uur per dag
bezig, of je nu slaapt of niet.”

Zo hebben we vaak live voetbal
gekeken en heb ik mijn verjaardag
gevierd. Ik was samen met een collega rond dezelfde dag jarig. We hebben samen een compleet restaurant
afgehuurd en hebben met de hele
eenheid pizza gegeten. Van het
personeel kregen we ook een grote
taart.”
De terugkomst in Nederland
was voor de Panningse veteraan
niet wat hij ervan had gehoopt.
Iets wat Theo nooit meer vergeet
“Tegenwoordig krijgen militairen
van de missie in Bosnië, is Sniper Alley.
“Dit is een hoofdweg door Sarajevo”, legt die terugkomen van een missie tijd
om te acclimatiseren”, legt Theo uit.
hij uit. “Eigenlijk kun je het een beetje
“Dat was toen ik terugkwam nog
vergelijken met de Kennedylaan in
Panningen, maar dan veel groter en lan- niet. Dat is jammer, want iederger. We hadden er al verschillende vereen die terugkomt van een missie
krijgt een tik. Zo werd ons in Bosnië
halen over gehoord, maar als je er dan
als groentje aankomt, gaan je haren wel verteld dat we absoluut niet op
gras mochten komen, aangezien
even rechtop staan. Overal langs deze
daar overal mijnen konden zitten.
weg zaten sluipschutters die op ieder
Toen ik thuis kwam en de hond uit
moment toe konden slaan. Niemand
wilde laten, heeft het even geduurd
liep, fietste of reed normaal over deze
voordat ik weer op het gras durfde
weg. Mensen die boodschappen hadden
gedaan, renden naar huis en auto’s reden te lopen. Ook als er ’s nachts iemand
ongelofelijk snel. Ons hoofdkwartier was aanbelt, ben ik klaarwakker. Gelukkig
slijt het allemaal langzaam weg.”
gevestigd in Ilidža, een stad net buiten
Theo is nu vrachtwagenchaufSarajevo. Als we daar naartoe gingen,
dan moesten we telkens over deze weg. feur, maar twijfelt geen moment om
Gelukkig is het bij ons iedere keer goed
weer op uitzending te gaan als hij de
afgelopen.”
kans krijgt. “Als ik nu gebeld word
met de vraag of ik me morgen wil
Ondanks dat Theo met zijn eenmelden, dan ben ik weg. Dat blijft
heid in een oorlogsgebied zat, waren
gewoon in me. Ik ga dan terug voor
er ook momenten dat ze konden
lachen. Theo: “Er zaten ook zeker leuke de mensen die daar zijn. Die kunnen
er niets aan doen.”
momenten bij tijdens onze missie.

Scherpschutters
langs Sniper Alley
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Glastuinbouwbedrijven

Weer kratjesdiefstal bij bedrijf
Voor de tweede keer in ongeveer een maand hebben dieven duizenden vouwkratjes gestolen bij een glastuinbouwbedrijf. In de nacht van dinsdag 29 op woensdag 30 augustus was een bedrijf aan de Scheutenbergweg in
Kessel het doelwit. Eind juli hadden de daders het gemunt op Wijnen Paprika’s in Egchel. De politie tast nog in het
duister over wie er achter de diefstallen zit.
Bij het bedrijf in Kessel werden
bijna vierduizend kratjes weggehaald.
De politie vermoedt vanwege de
hoeveelheid gestolen goederen dat er
meerdere daders bij betrokken zijn en
dat er gebruik is gemaakt van één of
twee vrachtwagens. Bij de diefstal in
Egchel was op camerabeelden te zien
dat de daders een witte vrachtauto en
bestelbus gebruikten. Of het dezelfde

daders zijn, kan de politie niet zeggen.
Volgens de politie komt diefstal
van vouwkratjes vaker voor. “Ze zijn
gewild omdat je er statiegeld voor
krijgt”, laat een woordvoerder weten.
“Het was al een tijd geleden dat er
in de omgeving Peel en Maas een
dergelijke diefstal was geweest,
maar nu alweer voor de tweede keer
in korte tijd. In het verleden hebben

we het vaker gezien. Het duikt wel
eens op.”
De berichten die de politie op
Facebook plaatsten, hebben nog
niet geleid tot een aanhouding of
aanwijzingen. Mensen die meer
weten of informatie hebben,
kunnen zich bij de politie melden
via 0900 88 44 of anoniem via
0800 70 00.

nieuws 05

Brandweer Meijel
bevrijdt paard
De brandweerpost in Meijel werd op zondag 3 september
gealarmeerd vanwege een paard in nood. Het dier was met een been
bekneld geraakt in een mestput. De brandweer bevrijdde het paard dat
slechts lichte verwondingen op liep.

Woonavond CDA Peel en Maas

‘Flexibele woningen realiseren’
Gemeente Peel en Maas moet meer woningen bouwen die na een aantal jaar op een andere manier gebruikt
kunnen worden. Deze flexibele woningen waren één van de ideeën die naar voren kwamen bij de woonavond die
CDA Peel en Maas organiseerde op maandag 4 september, zo laat de politieke partij weten.
“We hielden de avond om goed
voorbereid te zijn als de Woonvisie Peel
en Maas wordt vastgesteld later dit
jaar”, vertelt Wim Hermans, fractievoorzitter van het CDA. “We zien een
tegenstelling in de woningmarkt en
daar wilden we de mening van burgers
over hebben. Wij constateren namelijk
dat de provincie minder woningen wil
realiseren vanwege de vergrijzing en
het gevaar van leegstand en aan de
andere kant horen wij van mensen dat
er bijvoorbeeld veel te weinig sociale
huurwoningen en starterswoningen

zijn. Daar ging het over op maandag.”

Goed kijken naar
ouderenwoningen
Eén van de ideeën was dus om nu
woningen te bouwen die later heringericht kunnen worden tot iets anders.
“Denk aan drie starterswoningen in
één gebouw waarbij in de toekomst de
wandjes weggehaald kunnen worden,
zodat er een royale woning ontstaat”,
legt Wim uit. Goed kijken naar ouderen
was ook één van de opmerkingen,

vertelt Wim. “Dat we goed naar de
mogelijkheden kijken om echtparen
of partners bij elkaar te houden als
één van de twee naar een verpleeghuis moet. Niet dat ze na 40 jaar
samenwonen gesplitst worden. En dat
als er ouderenwoningen gebouwd
worden, dat op plekken gebeurt dicht
bij voorzieningen en dus niet in het
buitengebied.”
Het CDA gaf aan de opmerkingen
mee te nemen in de gesprekken met
de gemeenteraad en het College van
B&W.

“Tijdens de uitruk kregen we te
horen dat het om een paard ging dat
met een been vast zat in de
mestput”, laat brandweer Meijel
weten. “Het was geen alledaagse
klus, maar we hebben met behulp
van een zogenaamde paardenbroek

en een heftruck het paard bevrijd.
Daarvoor is een hulpverleningsvoertuig
uit Weert gealarmeerd. Alles gebeurde
onder toezicht van een veearts.
Het paard heeft alleen schrammen en
een stijf been aan het incident
overgehouden.”

Onze buitendienst zoekt

XTC, amfetamine en heroïne

Drugspakketjes bezorgd bij
bedrijven in Baarlo en Panningen
Bij bedrijven in Baarlo en Panningen zijn op woensdag 30 augustus pakketjes binnengekomen waar drugs in
zaten. Bij het Baarlose bedrijf ging het om een pakketje met XTC en amfetamine en in Panningen zat er heroïne
in. De politie weet niet wie de verzenders van de pakketjes zijn.
De politie geeft aan de laatste tijd
vaker meegemaakt te hebben dat
bedrijven of particulieren pakketjes
ontvangen waar drugs in zitten.
“Bel bij het ontvangen van een dergelijk

pakketje altijd meteen de politie”,
raadt politie Peel en Maas aan op
Facebook. “Aan de hand van het
aangetroffen pakket kan de politie
onderzoek doen naar de herkomst.

Ben in elk geval voorzichtig met de
inhoud van de pakketjes”, drukt de
politie de mensen op het hart. “We willen natuurlijk niet dat de drugs bij
bijvoorbeeld kinderen terecht komen.”

medewerker wijkbeheer
aanleg en onderhoud

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

Inloopavond aanpassingen Baarloseweg

Vooral praktische problemen
aangestipt
Bij een inloopavond van gemeente Peel en Maas over de geplande aanpassingen aan de Baarloseweg in Helden,
werden vooral praktische punten aangedragen. Zo gaven bewoners bijvoorbeeld aan lantaarnpalen iets op te willen
schuiven of een buis onder de weg door te willen leggen, zo laat een gemeentewoordvoerder weten.
De aanpassingen aan de Baarloseweg beginnen half oktober en moeten voor 2018 afgerond zijn.
De gemeente zag een grote
opkomst bij de avond over de
aanpassingen die ergens volgend jaar
van start moeten gaan. Enkele zaken
die gaan veranderen, zijn een bredere
weg met fietsstroken en op sommige
plekken slimme verlichting. Vanwege
de bredere weg waren sommige
bewoners van de straat bang dat
er misschien te hard gereden gaat
worden. “We hebben de bewoners
gevraagd daar op te gaan letten zodra
het af is”, aldus de woordvoerder.

“Mocht dat inderdaad geconstateerd
worden, dan is een drempel plaatsen
zeker een mogelijkheid.”

Schriftelijke reactie
Verder kwamen er volgens de
woordvoerder vooral praktische
vragen zoals de lantaarnpalen iets
op te schuiven. “Zodat het licht niet
bij iemand naar binnen schijnt of dat
iemand wel net met zijn vrachtwagen
kan inparkeren. Ook wilde iemand
een buis onder de weg door leggen,

om zo zijn land aan de overkant
te kunnen beregenen. Die dingen
nemen we mee in de plannen.”
De bewoners die vragen gesteld
hebben bij de inloopavond krijgen
binnenkort een schriftelijke reactie
van de gemeente.
Gedurende de werkzaamheden
komt er nog een informatieavond
voor de omwonenden over het
verlichtingsplan. Het College van
B&W en de gemeenteraad gaven al
goedkeuring aan de aanpassingen.

Apotheek Maasbree
gaat verhuizen
In verband met de verhuizing is apotheek Maasbree

vrijdag 15 september 2017 vanaf 12.15 uur
en zaterdag 16 september 2017 gesloten
U kunt op die dagen voor uw spoedrecepten terecht bij
apotheek Baarlo Wilhelminastraat 8 in Baarlo.
Nieuw adres per 18 september 2017

Gezondheidscentrum Maasbree
Achter de Hoven 4B 5993CR Maasbree
Nieuwe openingstijden (per 18 september 2017)
Maasbree
Baarlo
maandag t/m vrijdag 08.00-12.15 uur
08.00-17.30 uur
13.15-17.30 uur
zaterdag
10.00-12.00 uur
10.00-12.00 uur
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Heel bijzonder, heel gewoon
gewoon een heel bijzonder mens
Na een kortstondig ziekbed hebben we afscheid
moeten nemen van

Jan van den Broek
echtgenoot van

An van den Broek-Janssen
* Asten-Heusden, 16 januari 1944
† Panningen, 25 augustus 2017
Panningen: An
Madam
Familie Van den Broek
Familie Janssen
Dr. Ariënsstraat 86
5981 VH Panningen
Op donderdag 31 augustus hebben we afscheid
van Jan genomen in het crematorium.
Een woord van dank aan allen die hem met
liefdevolle zorgen hebben omringd.

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

Te koop gevraagd sloopauto’s,
100 euro contant bij afhalen en direct
vrijwaring. Tel. 06 53 13 85 59/
077 306 12 03.

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

Op zoek naar professioneel kleuren/of interieuradvies, of een
compleet en praktisch interieurplan?
Jacqueline Janssen van Sfeer en
kleur@home werkt graag samen
met u aan de plek waar u zich thuis
voelt. Voor meer informatie
www.sfeerenkleur.nu of bel Jacqueline:
06 29 36 38 77.

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

Assertiviteitstraining.
Ontdek in 3 zaterdagen hoe het voelt
om de verbinding (weer) met jezelf te
maken i.p.v. blijven pleasen en jezelf
weg te cijferen. Info en aanmelden
Hetty Vestjens 06 16 04 86 08
www.op-weg-naar-verbinding.nl

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

Hortensia’s o.a. limelight, annabelle,
boeren. Buxusvervangers o.a. ilex.
Div. heesters (op stam), rhodo, azalea,
bodembedekkers enz. Open za.
9.30-16.30 uur. Oude Heldenseweg
Maasbree. info: 06 40 32 71 08 of
www.veld-tuinplanten.nl

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.

Wij danken u hartelijk voor uw medeleven bij het plotseing overlijden
van mijn man, mijn vader, schoonvader en onze opa

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.

Jos Konings

Welkom bij Lekker Laeve!
Yoga & Running - Aerial Yoga Personal Training: www.lekkerlaeve.nl

Uw aanwezigheid op de dag van de begrafenis en alle andere blijken
van deelneming zijn ons tot steun bij het verwerken van dit verlies.
Riet Konings-Ketelaars
Ellen en Peter
Kim en Mees
Cas
Maasbree, 4 september 2017

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.
Yoga bij Lekker Laeve! 3 proeflessen
voor 25 euro, info en aanmelden op
www.lekkerlaeve.nl

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.
Wespenbestrijding. Constant
Plaagdier Preventie 06 39 02 22 51.

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.

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).

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

Schilderlessen.
Sylschildert start in oktober met
schilderlessen en schilderworkshops.
www.sylschildert.nl.
Bel 06 18 57 92 56 of 077 465 25 31.

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

T.k. appels zelfplukken € 0,50 Elstar
vanaf 4 september. Chrysanten grote
bol € 3. Van Lankveld Tienrayseweg 2
Meerlo. 06 53 13 01 32.

Champignonpluksters.
Champignoncultuur Kampsteeg
BV is op zoek naar parttime
champignonpluksters. Hoofdzakelijk
voor de di, wo en do. U mag uw
sollicitatie richten aan mevr. Jeannette
Verdellen, kampsteeg49@gmail.com
Garageverkoop
Napoleonsbaan noord 27a Baarlo.
Ingang via Molenberg za 23-09
10.00-15.00 uur (kantoor-)meubels,
kinderkleding mt.50-122, servies/
glaswerk lampen, lp/cd.
Cursus Tekenen-Schilderen
voor beginners en gevorderden.
Nog enkele plaatsen vrij.
E: mat@matvanderheijden.nl.
T: 06 36 15 87 99.

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

Bo

31 augustus 2017
Dochter van
Paul Hesen en
Sandra Bussemakers
Deken Rolkensstraat 8
5988 GG Helden

Geboren

Pip

1 september 2017
Dochter van
Tim Wijnands en Esther Doek
Dekeshorst 16
5988 NX Helden
Pgb-medewerkster gevraagd.
Gezocht een pgb-medewerkster
voor ongeveer 15 uur per week.
De werkzaamheden bestaan uit
begeleiding, huishoudelijke taken en
poetshulp.
Voor meer info ,mob. 06 29 53 43 60.
Groenten en fruit te koop.
Te koop diverse groenten en fruit o.a.
frieslander aardappelen, bloemkool,
appels etc. Keup 4a Egchel.
Ma t/m vrij van 09.00-16.00 za van
09.00 - 15.00. Van Mullekom groenten
en fruit.
Verloren zondagmiddag op de weg
Egchel langs afwateringskanaal
richting Kessel mijn joggingvest. Tel.
077 307 42 71.
Heropening 1-10-2017 Kringloopwinkel
Oud en Nieuw van 14:00 t/m
18:00 uur. We gaan van 640 m2
naar 1400 m2. Iedereen is van harte
welkom voor een hapje en drankje.

Te koop vastkokende en kruimige
aardappelen belana frieslanders.
Verse eigengeteelde en streekgroenten
aanbieding koolrabi 0.25, courgette
gratis op =op. Kwekerij Brummans
Vosberg 16a Panningen.

Winteraardappelen. Vanaf nu
winteraardappelen 5 kilo voor
2.50. Ook eigengeteelde bonen,
spitskool, koolraap, sla, tomaten,
soeppompoenen enz. .Boerderijwinkel
de Vlegert Lorbaan 41b Grashoek elke
dag open. Zorg zelf voor kleingeld.

Te koop hoekwoning
gelegen op Pater Donderstraat 16
te Panningen. Voor meer info
bel Foppe ten Broek Makelaardij
06 43 18 47 50 of kijk op www.
foppetenbroek.nl

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.

Fien Bos
Uitvaartzorg

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

Geboren

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

www.fienbosuitvaartzorg.nl

Zorgzaam & betrokken

tel. 077-3078642
Panningen
www.janssenuitvaart.nl

Ladies Tour
door Meijel
De Nederlandse wielrenwedstrijd voor vrouwen, de Boels Ladies Tour, kwam op vrijdag
1 september door Peel en Maas. Het peloton ging
via de Sevenumsedijk naar de Noorderbaan waar
de wielrensters bij de rotonde in Beringe rechts
afsloegen de Meijelseweg op. De rensters kwamen
vervolgens door Meijel heen. Daar stonden veel
mensen aan de kant van de weg om dorpsgenoot
Sabrina Stultiens van Team Sunweb aan te
moedigen. Die eindigde uiteindelijk op zondag als
36e in het klassement. (Foto: Huib van den Beuken)
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GEPLUKT Piet Geurts

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.

nieuwe processen of ideeën goed
geïntegreerd worden in de fabriek.”

‘Vrijwilligers zijn van
levensbelang’

In het verenigingsleven van Koningslust is Piet Geurts inmiddels niet meer weg te denken. De 64-jarige
industrialisatiemanager is het liefst bezig met projecten die de leefbaarheid in zijn dorp vergroten. Voor al zijn werk
bij onder meer het dorpsoverleg werd Piet bij de heropening van dorpshuis De Sprunk in 2008 geridderd. Hij wordt
deze week geplukt.
Nog een jaartje en dan kan Piet
Geurts met pensioen. Dan kan hij het
samen met zijn vrouw Mia, waar hij al
bijna 40 jaar getrouwd is, en zijn twee

zoons, Paul (27) en Frank (26), wat
rustiger aan doen. Of ja, rustiger: na zijn
pensionering wil Piet zijn eigen
adviseursbedrijfje uitbouwen. Nu werkt

hij nog bij printerfabrikant Océ in Venlo
als industrialisatiemanager. “Daar zit ik
tussen de onderzoeksafdeling en de
fabriek in. Ik moet ervoor zorgen dat

Het werk van Piet is dus voornamelijk processen voorbereiden. Dat hij
daar van houdt, is wel te zien aan het
vrijwilligerswerk waar hij zich mee bezig
houdt. Zo was Piet als voorzitter van
het dorpsoverleg vanaf 2000 betrokken
bij projecten als het opknappen van
natuurpark Vlakbroek, aanpassingen
aan de school en het exploiteren van
dorpshuis De Sprunk. “Het mooiste
vind ik iets voorbereiden”, vertelt hij.
“Dus bijvoorbeeld een plan maken om
het Vlakbroek op te knappen en de
juiste mensen in te schakelen om de
zaken te regelen. Vervolgens geef ik
het dan weer door aan vrijwilligers die
het beheer op zich nemen. Die mensen
zijn vaak net zo belangrijk, en misschien
wel belangrijker, dan diegenen die het
opgezet hebben.”
Van het dorpshuis werd Piet na
de heropening in 2008 voorzitter.
“Daar proberen we als bestuur er vooral
voor te zorgen dat het dorpshuis blijft
voortbestaan zodat de gemeenschap
van Koningslust er profijt van heeft”,
legt hij uit. “Ik ben ervan overtuigd dat
een gemeenschapshuis essentieel is
voor een dorp. We proberen de leefbaarheid hoog te houden door een goede
voorziening te bieden aan verenigingen.
Hoe meer er gebeurt in De Sprunk, hoe
hechter de gemeenschap. Iedereen
moet tot zijn recht komen. We houden
ons ook altijd voor ogen: het gaat om de
gebruikers.”
Naast De Sprunk is Piet penningmeester en secretaris bij Stichting
Bevordering Welzijn Inwoners
Koningslust (SBWIK). Die stichting is
onder meer betrokken bij de pilot van
de gemeente rondom de hulp in de

huishouding en de uitleen van medische hulpmiddelen binnen het dorp.
Daarnaast is hij ook nog lid van Stichting
Dorpsvervoer Beringe-GrashoekKoningslust. Voor zijn tijd bij het dorpsoverleg was Piet ook nog voorzitter
van zijn buurtvereniging in Koningslust.
Dat terwijl hij in Neer werd geboren en
opgroeide in Egchel. Piet: “35 jaar geleden kwamen Mia en ik naar Koningslust
en nadat ik voorzitter werd van de
buurtvereniging ben ik verder het vrijwilligersleven ingerold. Ik vind het ook
gewoon leuk om te doen.”

Geluk niet in
materiële zaken
De vrijwilligerslijst van Piet is dus
nogal lang. “Waarom ik dit allemaal
doe? Ik vind dat ik zelf veel geluk heb
gehad in het leven. Een goede opleiding
genoten, nooit werkeloos geweest, dat
heb ik aan de samenleving te danken.
Daarom wil ik nu ook wat betekenen
voor die samenleving door mijn capaciteiten in te zetten om bepaalde dingen
makkelijker te maken. Zo is een systeem
van budgettering voor dagvoorzieningen dat we in Koningslust ontwikkeld
hebben in de hele gemeente ingevoerd.
Zo draag ik een beetje bij aan een
betere samenleving.”
Piet haalt zijn geluk dan ook niet
uit materiële zaken. “Geluk duurt niet
lang, heb ik gemerkt. Ik ben liever bij
iets betrokken dat een proces op termijn
makkelijker maakt, dan een kortstondig
succes. Dat heeft echt betekenis voor
mensen.” Dat zijn werk gewaardeerd
wordt, bleek wel toen hij in 2008 een
geridderd werd in de orde van Oranje
Nassau. “Dat was bij de heropening
van De Sprunk. Ik had niks in de gaten.
Het fijne aan een lintje is dat iemand
anders het voor jou heeft aangevraagd.
Daar spreekt toch waardering uit voor
het werk dat je doet.”

PUZZEL

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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HALLO in Lutzerath
Tijdens het jaarlijkse weekendje weg van motorclub GTM uit Maasbree overnachtte de groep in het
Duitse Lutzerath. De liefhebbers van motoren kozen voor een speciaal hotel als overnachtingsplek.
“Als motorclub uit de gemeente Peel en Maas logeer je natuurlijk bij hotel Maas”, laat de club weten.
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‘Unieke kruisbestuiving’ bij DOK6
DOK6 in Panningen opende op 7 september 2007 officieel de deuren. In die tien jaar daarna ging niet alles zoals
gepland in het verzamelgebouw, maar inmiddels hebben alle onderdelen hun plekje gevonden. “Het is een unieke
kruisbestuiving tussen horeca, theater en bioscoop”, vertellen de drie mannen die ieder verantwoordelijk zijn voor
hun eigen gedeelte.

Geert Peeters was eigenaar van de
café The Gaz in Panningen, toen hij
alweer 20 jaar geleden samen met een
andere horecaondernemer een plan
indiende om het stuk gebouw tussen
het Raadhuisplein en het Pastoor
Huijbenplein in Panningen te slopen en
er iets nieuws neer te zetten. “De gemeente vroeg ons om ook na te denken
over wat er met cultureel centrum
’t Heljes Keteer moest gebeuren.”
Dat lag aan de rechterkant van de

bebouwing tussen de twee pleinen.
“Dat hebben we daarna meegenomen
in ons nieuwe plan.”
Een veelvoud aan plannen volgden in de jaren daarna, met om
de zoveel tijd weer een wijziging.
Geert: “Dat komt mede omdat veel aan
dit pand onlogisch is. Zo zitten er 152
betonnen heipalen in de grond om het
gebouw op de plek te houden. Niet dat
het wegzakt, maar zodat het juist niet
omhoogkomt vanwege het grondwa-

ter.” Op een gegeven moment kwam
ook het idee voor een bioscoop voorbij.
Ralph Teeuwen had net zijn afstudeeronderzoek gedaan over de levensvatbaarheid van bioscoop in de toenmalige
gemeente Helden. “Toen heb ik me
aangeboden als exploiteur van de
bioscoop.” Om een concurrerende bioscoop te kunnen realiseren, waren vier
zalen nodig. Ralph: “Het heeft nog lang
geduurd en veel plannen gekost voordat
we een juiste invulling van het gebouw

bedacht hadden, maar uiteindelijk is het
gelukt. Om de zalen passend te maken,
steekt het gebouw wel een beetje over
bij de doorgang tussen de pleinen, maar
het past.”
In oktober 2005 werd de oude
bebouwing gesloopt en daarna kon
er begonnen worden aan het nieuwe
project. Begin 2007 was het gebouw
bijna klaar, toen een aannemer net iets
te vroeg weekend begon te vieren.
“Hij had een regenpijp afgezaagd,
maar omdat het 17.00 uur was, ging
hij daarna naar huis”, weet Geert nog.
“Dat weekend hebben we noodweer
gehad en was werkelijk alles ondergelopen. Om toch op tijd open te gaan,
hebben we ik weet niet hoeveel kuub
gas moeten stoken om alles droog te
krijgen.” In mei ging het gebouw open
voor een proefperiode en de officiële
opening volgde in september 2007.
Al snel kwamen Geert en Ralph
erachter dat de bestaande plannen
aangepast moesten worden om tot een
optimaal resultaat te komen. Zo werd
café DOK, eigenlijk bedoeld als uitgaansgelegenheid, al snel omgetoverd
tot restaurant en een rustig zitcafé.
“Als we bezoekers van het theater en
de bioscoop hadden gehad, konden
die nergens meer gaan zitten”, vertelt
Geert. “DOK stond vol en de muziek
stond keihard. Dat is niet ideaal voor
mensen die even willen nabespreken.”
Door de jaren heen veranderden er

Horeca
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enkele zaken en inmiddels is het voorste gedeelte van DOK restaurant en het
achterste stuk is bij de foyer getrokken,
zodat daar nageborreld kan worden na
een theatervoorstelling, vertelt Geert.
“We hadden nooit een restaurant
gepland, maar dat is nu een corebusiness geworden.”

Jubileumweekend
met feestavond
Waar DOK6 Horeca eerst het theatergedeelte erbij had, werd in 2013
in samenspraak met de gemeente
besloten het onder te brengen in een
aparte stichting. Dries Floris werd de
directeur en programmeur. “Inmiddels
hebben we alles op de rit en ‘staat’
het concept”, vertelt Dries. “Dankzij de
aanpassingen die door de jaren heen
gedaan zijn, komen alle onderdelen
beter tot bloei. We hebben een gebouw
waar Peel en Maas trots op kan zijn.”
Het jubileumweekend van DOK6
begint op donderdag 7 september met
een bijeenkomst voor genodigden.
Op vrijdag vindt de seizoensopening
van het theater plaats. Zaterdag is er
een jubileumfeest in de theaterzaal.
De band PROOST! komt optreden bij
het gratis evenement. Zondag staat
in het teken van de jeugd met een
kindermiddag. In het hele gebouw zijn
diverse activiteiten te beleven voor de
kinderen.
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Keurmerk voor Change
Panningen
Beautysalon Change Panningen heeft onlangs het keurmerk Excellent
Instituut ontvangen van cosmeticabedrijf BABOR. Beautyexpert en
eigenaresse van de Panningse salon, Marly Heijmans, mocht het
keurmerk in ontvangst nemen.
Het cosmeticabedrijf begon in
januari met het nieuwe keurmerk.
Change noemt het ontvangen ervan
‘een kroon op het werk van Marly
en haar team’. Volgens het

Energiebeurs in Beringe
Gemeenschapshuis De Wieksjlaag in Beringe staat op zaterdag 9 september in het teken van energie.
Coöperatie Peel Energie organiseert dan een energiebeurs die duurt van 10.00 tot 16.00 uur. Bij de beurs kunnen
bezoekers informatie krijgen over energie gerelateerde zaken.

Panningse bedrijf staat het keurmerk garant voor hoge standaards
en kwaliteit op het gebied van
cosmetische vakmanschap, productkennis en sfeer.

Feesttent kermis Baarlo
Op de parkeerplaats bij jongerencentrum Sjiwa in Baarlo komt een
feesttent te staan tijdens de kermis. Dit jaar vindt de kermis plaats op
vrijdag 8 tot en met woensdag 13 september. “Een feesttent hoort bij
een kermis, net zoals gebakken vis, botsauto’s en de carrousel”, aldus de
organisatie.
Het is de eerste keer dat er een
tent komt te staan bij de Baarlose
kermis. Voorheen werd er vooral
gebruik gemaakt van bestaande cafés
en zalen. “Jong en oud kan elkaar
ontmoeten in de tent waar
verschillende bands komen optreden”,
aldus de organisatie. Op het
programma staan onder meer de dj-act
Lampegastuh, The Party Criminals,
Marleen Rutten en Bjorn & Mieke.

Naast de tent van Sjiwa hebben de
cafés De Zwaan en Centraal eveneens
een programma samengesteld voor de
kermis. Bij De Zwaan komen onder
andere de bands Trademark en Reset
optreden. Café Centraal krijgt bezoek
van onder meer Fever of Life en Arjon
Oostrom. De kermis zelf wordt door
schutterij Sint Antonius en Sint Petrus
officieel geopend op zaterdag
9 september om 16.00 uur.
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Appartement of
een levensloopbestendige
woning in Meijel of Panningen
Weet u of er een beschikbaar is, of vrijkomt?
Dan graag even een belletje.
06 53 64 24 23 graag na 18.00 uur

Een eerdere energiebeurs in het SIF-gebouw in Panningen
Lokale bedrijven en instellingen
geven bij de beurs advies over onder
andere zonnepanelen, warmtepompen, warmtewisselaars, LEDverlichting, windmolens en isolatie.
De beurs is tevens een

DINNISSEN
PROCESS
TECHNOLOGY
DINNISSEN PROCESS TECHNOLOGY
IS WERELDWIJD TOONAANGEVEND IN
DE ONTWIKKELING VAN INNOVATIEVE
TECHNIEKEN VOOR DE HANDLING VAN
POEDERS EN GRANULATEN BINNEN
BEDRIJVEN IN DE FEED, FOOD, FARMACIE EN CHEMIE. MET MEER DAN 180
MEDEWERKERS ONTWIKKELEN, TESTEN
EN VERVAARDIGEN WIJ MACHINES EN
COMPLETE PROCESSEN IN EIGEN HUIS.

Meer informatie:

www.dinnissen.nl

doorstart van het project ‘De Wijk
in’ dat in Beringe bezig is.
“Buurtenergiecoaches bellen na de
beurs binnen afzienbare tijd bij de
inwoners van Beringe aan om in
gesprek te gaan en om te bekijken

welke duurzame maatregelen
genomen kunnen worden in huis”,
laat Peel Energie weten.
Kijk voor meer informatie over de
beurs op www.peelenergie.nl of stuur
een mail naar info@peelenergie.nl

Ons bedrijf kenmerkt zich door een inspirerende werkomgeving waarin veel
ruimte is voor persoonlijke ontwikkeling. Eigen initiatief wordt beloond, terwijl
je alle vrijheid en verantwoordelijkheid krijgt om je te ontwikkelen in de richting
die je het beste ligt.
Door het succes van onze nieuwe concepten maakt ons bedrijf een gezonde
groei door. Ter versterking van onze afdeling Administratie zijn wij per direct
op zoek naar een:

ADMINISTRATIEF MEDEWERKER (M/V)
De functie:
Je verzorgt diverse voorkomende administratieve werkzaamheden binnen ons
ERP-systeem ter ondersteuning van verschillende operationele afdelingen. Het
betreft een uitdagende functie met een grote diversiteit aan werkzaamheden.
Inhoudelijk biedt de functie mogelijkheden voor verdere ontwikkeling, starters
behoren dan ook zeker tot de doelgroep. Het betreft een fulltime functie met
uitzicht op een vast dienstverband.
Je proﬁel:
• Je hebt een administratieve opleiding op HBO-niveau.
• Je hebt bij voorkeur kennis van Exact en/of Ridder R8.
• Je werkt accuraat en beschikt over goede communicatieve vaardigheden.
• Je hebt een klant- en servicegerichte instelling.
• Je bent flexibel en denkt probleemoplossend.
• Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal,
Duits is een pre.

Wij bieden:
Dinnissen B.V. biedt je een veelzijdige functie bij een innovatieve onderneming. Je kunt rekenen op goede primaire en
secundaire arbeidsvoorwaarden.
Contact:
Voor meer informatie met betrekking tot de functie, kun je contact opnemen met de heer Marcel Bouwmans:
telefoon 077-467 35 55, of per e-mail m.bouwmans@dinnissen.nl
Als de functie je aanspreekt nodigen we je uit om vóór 15 september 2017 per mail te reageren t.a.v.:
Mevrouw Bianca Trienekens
Tel.: 077-467 35 55
E-mail: b.trienekens@dinnissen.nl

Dinnissen B.V.
Horsterweg 66
5975 NB Sevenum
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* Alleen in combinatie met een RegioBank Spaarrekening. Ga naar regiobank.nl/actievoorwaarden.

Stap over
en krijg € 50 cadeau*

Leenders & Gielen Assurantiën BV
Wilhelminastraat 10A
5991 AZ Baarlo (l)
T 077 - 477 88 68
E info@leendersgielen.nl
I www.leendersgielen.nl

Raadhuisstraat 160
5981 BJ Panningen
T 077-3071791

Dorpstraat 1
5993 AL Maasbree
T 077 - 465 29 75
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Bespreking Poll week 34

Nieuwe borden zijn oplossing voor parkeerprobleem Meijel
De borden die Innovamedia ontwierp om foutparkeerders in Meijel te
wijzen op hun fout, zijn niet de beste oplossing van het probleem. Althans, dat
vindt een meerderheid van de stemmers op de poll van week 34. Een meerderheid van 71 procent van de stemmers ziet graag een andere oplossing.
Eerder kwamen op Facebook al andere oplossingen voorbij. Zo denkt Hans dat
‘één of twee keer een prent geven’ misschien iets meer invloed heeft dan
de vriendelijk bedoelde borden. Hans zou dus graag meer handhaving zien

wat betreft de parkeerproblematiek. De vraag is of boetes uitdelen de juiste
oplossing is. Misschien weten sommige mensen niet precies hoe het werkt en
snappen ze het door de borden wel. Met boetes kunnen daarnaast toeristen
afgeschrikt worden. Feit is wel dat verschillende Meijelnaren zich ergeren aan
de foutparkeerders en dat Dorpsoverleg Meijel graag iets wil veranderen aan
die problematiek. Of het de oplossing met de borden gaat worden, is nog niet
duidelijk.

Er moeten meer sociale huurwoningen
komen in Peel en Maas
eens/oneens > www.hallopeelenmaas.nl

CDA Peel en Maas hield maandag 4 september een avond over wonen
om zo meer informatie te verkrijgen over hoe mensen in de gemeente de
woningmarkt zien. Zelf zag de partij al een tegenstelling. Provincie Limburg wil
graag dat er weinig wordt gebouwd, zodat de vergrijzing er straks niet voor
zorgt dat er veel woningen leeg komen te staan. Aan de andere kant hoort de
partij dat er te weinig sociale huurwoningen en starterswoningen zijn en dat
de vraag daarnaar groot is. De gemeente moet zorgen dat de vraag minder
wordt, want mensen hebben gewoon een woning nodig. Anders trekken starters en woonurgenten naar andere gemeentes en wordt de vergrijzing hier

nog erger. Daarnaast moeten er meer ouderenwoningen komen die dicht bij
voorzieningen liggen. Als je nu goed oplet en op de juiste plek die woningen
neerzet, heb je daar straks profijt van.
Van de andere kant is het zo dat er nu al veel panden leeg staan.
Kunnen die niet omgebouwd worden tot tijdelijke woningen? Het is slimmer
om naar de lange termijn te kijken en niet allemaal gebouwen neer te zetten
die in de toekomst allemaal weer voor problemen gaan zorgen.
Er moeten meer sociale huurwoningen komen in Peel en Maas.
Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 35) > We hebben een prima zomer achter de rug > eens 80% oneens 20%

Themabijeenkomst

‘De Vreemdeling’
zondag 17 september

Ontvangst vanaf 13.00 uur in de kapel van het missiehuis aan
de Kerkstraat te Panningen.
Mensen die als vreemdeling naar onze gemeente zijn gekomen,
vertellen hoe ze hier ontvangen zijn, hoe ze hun leven weer op
willen bouwen en welke steun ze hierbij ontvangen. Iedereen is
van harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze bijeenkomst.

Werken bij
Lenssen Advies is per direct op zoek naar een

loonadviseurloonadministrateur
(fulltime)

ADVERTENTIE

WEEK 36

Wil je meer weten? Kijk dan op:

www.lenssenadvies.nl

Gelukkig
nieuw
schooljaar
Met een duf hoofd en
zenuwkriebels in de buik stapte
ik rond 6.30 uur vanochtend de
auto in. Tijd voor ontbijt was er
niet meer. Gelukkig was ik
eindelijk eens zo slim geweest
om mijn kleren de avond
tevoren klaar te leggen, dat
scheelde zeker een kwartier
deze zware maandagochtend.
Die vijf lange weken schoolvakantie, waar zijn die eigenlijk
gebleven?
De eerste schooldag na een
lange vakantie (ja, schandalig
lang, ik weet het) is altijd weer
even inkomen. Er hangt dan voor
maximaal één week een aparte
sfeer in het schoolgebouw:
een mix van vakantieloomheid en
gretigheid om weer te beginnen.
Verlangend naar ritme en regelmaat. Zin om weer les te geven en
voldoening te halen uit het
onderwijs. Benieuwd naar de
nieuwe studenten en klaar voor
een nieuwe ronde en nieuwe
kansen. Vooral dat laatste.
Mijn leven verloopt gevoelsmatig van schooljaar tot schooljaar,
niet in kalenderjaren. Oud en
nieuw in januari is voor mij een
leuk feest, maar het échte oud en
nieuw vindt voor mij plaats in de
zomermaanden. Oudjaar valt op de
laatste schooldag en nieuwjaar op
de eerste van het nieuwe schooljaar; de zomervakantie is een
ellenlange ‘oud-en-nieuw-party’.
Ik bedenk goede voornemens en
ga vol vertrouwen de eerste lessen
tegemoet, om vervolgens zeker de
helft van mijn goede voornemens
een aantal weken later weer te
laten vallen.
Maar dit jaar wordt, zoals ieder
jaar, écht anders. Ik ga mijn goede
voornemens vasthouden, net als
alle andere docenten. September
betekent terug naar de rust, het
ritme en de regelmaat, maar met
hernieuwde energie en kansen te
over. De vraag is enkel: welke
kansen ga je grijpen? Ik ben
benieuwd! Ik wens iedereen;
student, docent, leerling en ouder,
de beste wensen en een gelukkig
nieuw schooljaar toe!
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Beperkte dienstverlening
Het loket Burgerzaken, (aanvragen van documenten, verklaringen en uittreksels) is op
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 tot 13.00 uur. Het afhalen van paspoorten, identiteitskaarten en rijbewijzen is wel mogelijk.
Op donderdag 14 september zijn ook de balies en telefoondienst van WIJZ vanaf
13.30 uur gesloten.
Bibliotheek
De bibliotheek is normaal geopend tot 17:00 uur.

Wij zoeken getuigen!
Op zondag 13 augustus is in het buitengebied bij Grashoek drugsafval gedumpt. Ruim 70
jerrycans werden gevonden bij de Vliegert. Een aantal van deze vaten lekte.

Aankondiging Opiniërende
Raadsvergadering
Op dinsdag 12 september 2017 wordt vanaf 19.30 uur een Opiniërende Raadsvergadering
gehouden in het Huis van de Gemeente, Wilhelminaplein 1, 5981 CC Panningen.
De uitgebreide agenda met toelichting per onderwerp en bijbehorende stukken kunt u
raadplegen op de website: www.peelenmaas.nl > bestuur en organisatie > gemeenteraad >
opiniërende raadsvergadering > datum 12 september 2017.
De vergadering kunt u op internet volgen via de link naar de webcast:
https://channel.royalcast.com/peelenmaas.
U kunt ook op www.peelenmaas.nl of www.peelenmaas.eu de link aanklikken.
Agenda
1. Opening
2. Vragenhalfuurtje
3. Vaststelling agenda
4. Mededelingen
5. Spreekrecht
Opiniërende vergadering
6. Actualisering verordeningen sociaal domein (2017-061)
7. Gemeenschappelijke Regeling Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord (2017-062)
8. Bestemmingsplan Dubbroek Maasbree (2017-054)
9. Bestemmingsplan Gastransportleiding deelgebied Peel en Maas (2017-055)
10. Bestemmingsplan Glastuinbouwgebied De Kievit in Grashoek (2017-063)
11. Sluiting
Besluitvormende vergadering
Alle onderwerpen die staan geagendeerd onder het opiniërende debat vanaf agendapunt
6 tot en met agendapunt 10 worden ook geagendeerd voor de besluitvorming.
Het is aan de raad om per onderwerp vast te stellen of er een besluit wordt genomen tijdens
deze opiniërende raadsvergadering op 12 september 2017 of tijdens de besluitvormende
raadsvergadering van 26 september 2017.

Erkenning en waardering!

Veteranendag 2017
Zaterdag 23 september 2017 vindt onze traditionele Lokale Veteranendag in
Peel en Maas plaats.
Op dinsdag 29 augustus is in het buitengebied van Maasbree weer drugsafval gedumpt.
Hier werden nabij Hulsing een twaalftal vaten van 100 liter drugsafval aangetroffen.
De gemeente heeft aangifte gedaan bij de politie en hoopt snel te achterhalen wie hiervoor
verantwoordelijk is. De opruimkosten kosten geld. Geld dat uiteindelijk door de gemeenschap
wordt betaald.
Wij vragen mogelijke getuigen van de dumping zich te melden. Heeft u iets gezien of gehoord,
meld dit dan zo snel mogelijk. Uw melding wordt vertrouwelijk behandeld.
U kunt contact opnemen met de politie via 0900-8844 of met team Openbare orde en veiligheid,
(077) 306 66 66, iserietsnietpluis@peelenmaas.nl
Wilt u liever anoniem blijven? Neem dan contact op met Meldmisdaad Anoniem, 0800-7000.
De strijd tegen drugs
In Limburg hebben we te maken met serieuze problemen rond drugs, ook in Peel en Maas.
Naast het aanpakken van de daders investeren we ook in het voorkómen van situaties.
Met de provinciale en gemeentelijke campagne ‘https://www.watzetjijophetspel.nl’ en
https://watstaaterophetspel.nl willen we inwoners en bedrijven bewust maken van de risico’s
voor zichzelf en hun omgeving. We doen er alles aan om drugsproductie, -handel en -dumping
tegen te gaan. Omdat de ellende die erdoor ontstaat in de omgeving enorm is.
Alleen: uw hulp is daarbij hard nodig! We willen inwoners en bedrijven alert maken op signalen
van drugsproductie en -handel en ze stimuleren verdachte situaties (indien gewenst volledig
anoniem) te melden. Kijk voor meer informatie op www.peelenmaas.nl
Delen vermoedens
Wij vragen u niet om te klikken, maar wij vragen u om uw vermoedens met ons te delen. Blijf er
dus niet mee lopen, maar meld wat je weet bij de gemeente... ook als u twijfelt. Het kan een
onderbuikgevoel zijn. Bijvoorbeeld als u steeds dezelfde mensen ziet die niet in uw buurt
wonen, met steeds weer anderen in de straat. Zeker als die mensen nerveus, gejaagd of op hun
hoede zijn, kan dat duiden op drugshandel. Schrijf opvallende gegevens op zoals kentekens van
auto’s en kenmerken van verdachte personen.
Het is een kleine moeite om daar melding van te maken. Is er niets aan de hand, dan is het goed.
Anders gaan wij iets doen en misschien helpt u uzelf of een buurtgenoot om verder in de ellende
te komen. Wij overleggen graag met u!

• 11.00 uur – 13.00 uur Officieel programma Huis van de Gemeente
• Vanaf 13.00 uur Informeel buitenprogramma DOK6
Oproep
Wij hebben van het Veteraneninstituut een lijst met geregistreerde veteranen in de gemeente
Peel en Maas ontvangen. Deze veteranen hebben een persoonlijke uitnodiging ontvangen.
Wij weten dat er in onze gemeente ook vele veteranen zijn, die niet zijn geregistreerd bij het
Veteraneninstituut, ook u bent samen met uw partner of introduce van harte welkom.
Heeft u als jonge veteraan kinderen, die zijn ook van harte welkom.
Veteranen kunnen zich vóór 12 september aanmelden bij Monique Verspa-Verheijen, email:
monique.verspa@peelenmaas.nl of tel: 077-306 66 66.
Graag doorgeven met hoeveel personen u aanwezig bent en of u uw kinderen meeneemt.
Mocht u deel willen nemen aan het informele buitenprogramma dan horen wij dat graag.
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Huis van de Gemeente
Wilhelminaplein 1
5981 CC Panningen

Postbus 7088
5980 AB Panningen

(077) 306 66 66
info@peelenmaas.nl

Inzameling Klein Chemisch
Afval (KCA)

Informatieavond
dijkversterking in Kessel
Op 19 september is een tweede informatieavond over de dijkversterking in Kessel.
Interesse? Je bent welkom om 19.30 uur in kasteel de Keverberg.

Tussen dinsdag 12 september en vrijdag 13 oktober
staat de Chemokar tussen 17.00-19.00 uur weer op
verschillende dagen in de kernen.
Kijk voor de juiste inzameldag op de afvalkalender,
www.peelenmaas.nl.
Kijk voor de standplaatsen op www.peelenmaas.nl.

Kermis Baarlo 9 t/m 13 september

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Baarlo 17.00 - 19.00 uur op de Markt bij de kerk
Beringe 17.00 - 19.00 uur voor de kerk
Egchel 17.00 - 19.00 uur bij gemeenschapshuis ’t Erf
Grashoek 17.00 - 19.00 uur voor de kerk
Helden 17.00 - 19.00 uur parkeerplaats winkelcentrum De Kaupman
Kessel 17.00 - 19.00 uur Markt
Kessel-Eik 17.00 - 19.00 uur Mariaplein
Koningslust 17.00 - 19.00 uur plein voor de kerk
Maasbree 17.00 - 19.00 uur Kennedyplein, zijde Dorpstraat tegenover de kerk
Meijel 17.00 - 19.00 uur Raadhuisplein
Panningen 17.00 - 19.00 uur op de parkeerplaats voor het Huis van de Gemeente

• Zaterdag 9 september om 16.00 uur
Opening met schutterij Sint Antonius en Sint Petrus

• Zondag 10 september van 16.00 uur tot 18.00 uur

Openingstijden

Gratis schminken voor de kinderen

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

• Dinsdag 12 en woensdag 13 september

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

Verrassingen op het kermisterrein. Op = Op

Wij wensen u fijne kermisdagen!

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.

Mogelijk: Werk, Zorg en Jeugdhulp overdag.
Via onze website www.peelenmaas.nl maakt u eenvoudig digitaal een afspraak.
Geen internet? Neem dan contact op met ons Klant Contact Centrum
077 - 306 66 66. Zij helpen u graag!

Fotograaf aanwezig

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

Huis van de Gemeente
Wilhelminaplein 1
5981 CC Panningen

Postbus 7088
5980 AB Panningen

077 - 306 66 66
info@peelenmaas.nl

www.peelenmaas.nl

Auto Hunnekens Meijel, sinds 1981

Op zoek naar een garage
bij u in de buurt?

‘Fijn om inmiddels de
3e generatie van onze
klanten te helpen’

Bij ons bent u van harte welkom!

t!

Kerkstraat 20A Meijel - T 077 - 466 1852 - www.autohunnekens.nl

Ook al heeft u ‘m elders gekoch

ger
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Panningse buurtvereniging Nobis 50 jaar

‘Hier zegt iedereen nog gedag tegen elkaar’
De straten Koninginnelaan, Ninnesweg, Vosberg, Nobisstraat, Fleurkesweg, Slinkstraat, Industrieterrein, Heide
en de Sevenumsedijk in Panningen vormen sinds 1967 buurtvereniging Nobis. Nu, vijftig jaar later, is de vereniging
nog altijd springlevend. “Het is hier ouderwets gezellig”, aldus El Naus, voorzitster van de buurtvereniging.

voor naastenliefde, ontspanningen,
behartiging in samenwerking”, legt ze
uit. “Het zijn eigenlijk de kernwoorden
waar de buurt voor staat. Tevens is de
naam afgeleid van een gebied in onze
buurt genaamd het Noebisveld, waar
ook de Nobisstraat naar vernoemd
is. Na Bert Janssen zijn Sjraar Smets,
Martin Brummans, Piet van Roy, Netty
van Ninhuys en Wim Leyser voorzitter
geweest. Inmiddels vervul ik deze taak
al bijna vijftien jaar.” El was al een aantal jaren bestuurslid toen ze gevraagd
werd om voorzitster te worden. “Ik heb
er wel even over nagedacht, maar
uiteindelijk heb ik besloten om het toch
te doen”, aldus El. “Ik ben graag met
mensen bezig en ik vind het leuk om
iets voor de buurt te kunnen betekenen. Ik ben dan wel voorzitster, maar
de buurtbewoners zijn zo betrokken
dat ik bijna niks alleen hoef te doen.
We beslissen veel dingen samen.
Dat iedereen elkaar zo helpt, is ook
meteen de kracht van onze buurt.”

Gemoedelijke sfeer
van vroeger
Eén van de activiteiten die de buurtvereniging jaarlijks organiseert
Op 26 december 1966 werden
de eerste voorbereidingen getroffen

voor buurtvereniging Nobis door Ber
Peeters, Jeu Geujen en Bert Janssen.

De naam voor de vereniging kwam van
professor Oomen, aldus El. “Nobis staat

verkoop binnendienst m/v
VAC ATUR E

JOUW PROFIEL

Ben jij iemand met een
commerciële instelling en heb je
vooral ook een organisatorisch
talent op administratief gebied?
Bob Bijzondere Binnenhuisaccessoires groeit en daardoor
zijn we voor ons bedrijf in
Panningen op zoek naar een
gedreven persoon die ons team
komt versterken op administratief
gebied en in de verkoop
binnendienst.
In deze functie ben je
verantwoordelijk voor de
administratie, verwerken van
alle orders en inkoopfacturen
etc. etc. Verder zijn er tal van
nevenwerkzaamheden, zoals
o.a. het bijhouden van de
website en catalogi, social
media kanalen op gerichte wijze
vullen, nieuwe verkoopkanalen
aanboren, maar ook onze stands
op retailcentra zoals o.a. Trends
en Trade in Venlo en Tica in
Aalsmeer bij te vullen en aan
te kleden. Je werkt in een klein
gedreven team in een platte
organisatie.

• minimaal een afgeronde
MBO- of HBO-opleiding,
bij voorkeur commerciële
richting of minimaal
administratie niv.3;
• minimaal 3 jaar ervaring als
binnendienstmedewerker of
vergelijkbare functie in een
business to business omgeving;
• affiniteit met interieur en
decoratie;
• communicatief sterk;
• uitstekende beheersing van
de Nederlandse, Duitse en
Engelse taal in woord en
geschrift;
• in bezit van een geldig
rijbewijs;
• zelfstandige teamplayer;
• woonachtig op reisbare afstand tot Helden Panningen;
• representatief, initiatiefrijk,
actief en geen 8 tot 5
mentaliteit.
GEBODEN
• 24/32 uur;
• inspirerende werkomgeving;
• marktconform salaris.

S T U U R je cv en motivatie samen met een recente foto naar:
post@vanbob.nl

Dat iedereen voor elkaar klaar
staat, komt volgens penningsmeester
en secretaris Monique de Bruijn vanuit
vroeger. “Van oudsher is onze buurt
echt een landelijk gebied”, vertelt
Monique. “Ook nu kent het nog steeds
een agrarisch karakter op verschillende
fronten. Zo wonen er veel ouderen en
hebben de meeste bewoners bepaalde
normen en waarden die vroeger ook
golden. Tegenwoordig is het bijvoorbeeld niet meer zo vanzelfsprekend
om elkaar gedag te zeggen op straat,
maar bij ons in de buurt is het nog
gewoon de normaalste zaak van de
wereld. De gemoedelijke sfeer die
vroeger heerste, is nu nog steeds bij
ons in de buurt te vinden.”
Hoewel de buurt nostalgisch
aandoet, zijn er wel een aantal dingen
veranderd ten opzichte van voorgaande jaren. “Met de jeugd gingen

we altijd bowlen”, aldus Angeline
Steijvers, één van de bestuursleden.
“Maar omdat daar geen behoefte
meer naar was, gaan we sinds enkele
jaren met de jeugd naar een gamecentrum. Verder hebben we de activiteit
tijdens Sint Maarten nieuw leven
ingeblazen en hebben we een website
en Facebookpagina aangemaakt.
Ook hebben we sinds kort een buurtpreventie WhatsApp-groep en een AED
in de buurt. Hiervoor hebben heel veel
bewoners een cursus gevolgd, wat ook
weer iets zegt over hoe de buurt in
elkaar steekt.”

Rodeostier, nagelen
en schminken
Om het 50-jarige bestaan van
Nobis te vieren, heeft de feestcommissie een speciale dag georganiseerd
op zondag 24 september bij manege
De Vosberg in Panningen. “De hallen
van de manege worden omgetoverd
tot een grote, sfeervolle feestzaal”,
aldus El. “Het feest begint ’s middags
met een optreden van de Vosberg
Muzikanten uit Panningen. Deze blaaskapel bestaat voor een groot deel uit
bewoners uit onze buurt. Vervolgens
staan er verschillende activiteiten op
het programma voor jong en oud.
Denk bijvoorbeeld aan een rodeostier,
een luchtkussen, ponyrijden, schminken en nagelen. Ook tussendoor is er
muziek te horen van de blaaskapel.
’s Avonds kan iedereen genieten van
een feestelijk boerenbuffet. We hebben
verschillende etenswaren van vroeger
op het menu staan. Dat vonden we het
best passen bij onze buurt. Het feest
wordt afgesloten door een lokale
artiest. We hopen vooral dat het een
gezellige dag wordt voor alle buurtbewoners. Of ze er nu al tien jaar of
één jaar wonen of eerst hier gewoond
hebben maar weg zijn gegaan.”
Opgeven voor het jubileumfeest
kan door een e-mail te sturen naar
nobisbv@gmail.com

Bewegen op muziek
bij D’n Binger
Damesgymclub De Mortel uit Meijel start op dinsdag 12 september
met een nieuw seizoen bewegen op muziek. De lessen vinden plaats bij
gemeenschapshuis D’n Binger in Meijel.
De lessen worden in twee
groepen gegeven onder leiding van
Marijke Verstappen. De eerste groep
start om 19.00 uur en eindigt om

20.00 uur. De tweede groep krijgt les
van 20.00 tot 21.00 uur. Neem voor
meer informatie contact op met Nel
Lammers via 077 466 25 50.

Percussiegroep Prima Verde

Open repetitie
In het clubgebouw van de Meijelse schutterij Sint Willibrordus houdt
percussiegroep Prima Verde een open repetitie op zaterdag 9 september.
De muziekgroep bestaat twee jaar en is onderdeel van de schutterij.
De percussiegroep is twee jaar
geleden opgericht en wil graag verder
groeien, aldus de organisatie. De open
repetitie wordt daarom gehouden om
nieuwe leden te werven. De repetitie

vindt plaats aan de Nederweerterdijk
in Meijel en duurt van 18.30 tot
19.30 uur. Aanmelden kan door een
e-mail te sturen naar
schutterij.st.willibrordus@hotmail.com
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Cursus werken met een zeis
Stichting Instandhouding van Kleine Landschapselementen (IKL) in Limburg organiseert op zaterdag 9 september
een zeiscursus. Geïnteresseerden kunnen leren wat er allemaal komt kijken bij het maaien met een zeis.

verenigingen 15
Atletiek Helden viert
25-jarig bestaan
Atletiekvereniging Helden viert op zaterdag 9 september het
25-jarige bestaan van de sportclub. De dag begint met een trailrun en
wordt daarna feestelijk afgesloten.
De trailrun, waarbij een bepaalde
route door een natuurgebied afgelegd wordt, start om 14.00 uur op het
Thyascomplex in Panningen. De jeugd
kan meedoen aan een korte afstand
en senioren kunnen deelnemen aan de
tien of twintig kilometer. Na de trailrun

is er een feestavond. Deze vangt aan
om 20.00 uur en vindt ook plaats op
het Thyascomplex. Opgeven voor deze
dag kan door een e-mail te sturen naar
j.smolders@planet.nl.
Kijk voor meer informatie op
www.atletiekhelden.nl/25jaar

Jong Nederland
Kessel-Eik 60 jaar
Jong Nederland Kessel-Eik bestaat 60 jaar. Voorheen stond de
vereniging bekend als Scouting Don-Bosco. Het jubileum wordt op drie
datums gevierd in september.

Een zeis is een landbouwwerktuig
dat voornamelijk vroeger gebruikt
werd om lang gras of graan te
maaien. Tijdens de cursus kunnen

deelnemers onder meer de beweging
leren die de maaier maakt en hoe de
zeis aan te scherpen is. De cursus
vindt plaats op zaterdag 9 september

van 09.00 tot 15.30 uur bij het
Kwistbeekdal in Helden.
Aanmelden voor de cursus kan via
www.buitenkrachtlimburg.nl

90-jarig bestaan VV Baarlo
VV Baarlo bestaat 90 jaar en dat viert de voetbalclub binnenkort met ‘a day @ de Meeren’. Op zaterdag
16 september wordt sportpark De Meeren omgetoverd tot een minifestivalterrein met een diversiteit aan eten,
muziek en activiteiten. Hoogtepunt van de dag is de wedstrijd tussen de huidige selectie van VV Baarlo en
VV Baarlo ‘All-stars’.

Zaterdag 9 september wordt
er afgetrapt met een Meet&Greet
tussen leden van KBO Kessel-Eik en
de leden van Jong Nederland van het
dorp. Tijdens de middag worden in
een ontspannen sfeer herinneringen
opgehaald en spelletjes gespeeld.
Ook senioren die geen lid zijn van
de KBO zijn welkom bij de middag.
De ontmoeting tussen de twee
verenigingen duurt van 14.00 tot
17.00 uur.
In een grote tent bij de blokhut
wordt op vrijdagavond 15 september
het 60-jarig jubileum officieel gevierd.

Ook oud-leden en vrienden van de
vereniging zijn welkom. De avond
begint om 20.00 uur.

Kinderfeest
Een dag later staat een groot
kinderfeest op de planning voor Jong
Nederland Kessel-Eik. Alle leden
komen dan naar de blokhut om deel
te nemen aan allerlei activiteiten.
Sport en spel, creativiteit en buitenleven staan centraal bij de spellen.
Kijk voor meer informatie
op www.jnkesseleik.nl of op de
Facebookpagina van de vereniging.

Cursus blokfluiten
in Helden
Opmaat Muziekschool Helden start vanaf dinsdag 12 september een
nieuwe blokfluitopleiding. De cursus duurt een jaar en is bedoeld voor
kinderen vanaf groep 4.
Blokfluiten is volgens de
muziekschool belangrijk om
spelenderwijs muziek te leren maken
en noten te leren lezen. “Ook worden
er optredens verzorgd waarbij het
publiek kan genieten van de muziek.”
Het is ook mogelijk meteen te

beginnen met een blaas- of
slagwerkinstrument. In tien lessen
worden dan in kleine groepjes de
beginselen van het instrument
aangeleerd.
Kijk voor meer informatie op
www.opmaatmuziekschool.nl

Wiel Theeuwen-beker
VV Baarlo is in 1927 opgericht
en bestaat in 2017 dus 90 jaar.
Gedurende het hele jaar zijn er al
diverse activiteiten georganiseerd
omtrent het jubileum, maar op
zaterdag 16 september wordt het
90-jarig bestaan groots gevierd.

Sportpark De Meeren is dan vanaf
12.00 uur geopend. Kinderen kunnen
gebruik maken van een springkussen,
kijken naar een optreden van circus
Luijten, meedoen met de penaltybokaal
of het latje trappen. Dj’s omlijsten de
dag muzikaal. Om 17.00 uur staat een

wedstrijd tussen de huidige selectie
van VV Baarlo en VV Baarlo ‘All-stars’
op het programma. Na de wedstrijd
zorgen de dj’s wederom voor een
feestelijke sfeer en zal clubicoon
Hayke Vercoulen een gedeelte van zijn
repertoire ten gehore brengen.

Praktische en informatieve workshops

Dag van de Ouderen Peel en Maas
In het kader van de Internationale Dag van de Ouderen organiseert Centrale Seniorenraad Peel en Maas op
dinsdag 3 oktober een dag voor alle ouderen uit Peel en Maas. De dag bestaat onder meer uit vier workshops die
aansluiten op de dagelijkse praktijk van veel senioren. Opgeven voor deze dag is nu mogelijk.
Om de twee jaar wordt in Peel
en Maas aandacht geschonken
aan de Internationale Dag van de
Ouderen. Dit jaar heeft de dag het
thema ’Senioren, onderweg naar

morgen’. Senioren kunnen meedoen
met informatieve en praktische
workshops. De dag wordt afgesloten
met een optreden van de Joepers
van Daelzicht. De Dag van de

Ouderen Peel en Maas vindt plaats
in gemeenschapshuis Kerkeböske in
Helden en duurt van 09.30 tot 17.00 uur.
Aanmelden kan bij Vorkmeer via
077 205 84 11.

Laura Joosten wint
openingswedstrijd
Door: handboogvereniging De Indianen
Het nieuwe seizoen van handboogvereniging De Indianen uit
Koningslust werd traditioneel geopend met het verschieten van de Wiel
Theeuwen erelid-beker. Dit jaar was het Laura Joosten die de beker mee
naar huis mocht nemen.
Vijftien schutters deden mee
aan de openingswedstrijd op vrijdag
1 september. Dit jaar moesten de
schutters het eigen jaargemiddelde
overtreffen om kans te maken op de
beker. Laura Joosten wist haar
gemiddelde met 41 punten te
verbeteren en ontving op het eind
van de avond de wisselbokaal.
Verder deden drie schutters van
De Indianen op zaterdag 2 en

zondag 3 september mee aan
de jaarlijkse field-wedstrijd in
Someren. Hier wist Anne Lucassen
een eerste plek te halen met 516
punten in de klasse Dames Recurve.
Rene Koopmans wist met 606
punten een vijfde plek te behalen
in de klasse Heren Recurve en Ton
Janssen behaalde met 631 punten
de zevende plek in de klasse Heren
Veteraan Compound.

16

verenigingen

07
09

Groep 4 tot en met 8

Kennismakingsmiddag
Jong Nederland Panningen
Jongerenorganisatie Jong Nederland Panningen (JNP) houdt op woensdag 13 september een kennismakingsmiddag. Kinderen van groep 4 tot en met 8 kunnen een kijkje komen nemen en deelnemen aan verschillende spellen
en activiteiten.
De jeugdvereniging verzorgt
wekelijks activiteiten voor ongeveer
180 leden. Die zijn ingedeeld in vaste
groepen van dezelfde leeftijd met een
eigen leiding. Grote activiteiten die
door het jaar heen gehouden worden,
zijn onder meer een themaweek,

dropping en revue. Het seizoen wordt
afgesloten met een gezamenlijk kamp
of een trektocht. De eerste grote
activiteit van het seizoen is de
boomplant-dag die plaatsvindt op
zondag 29 oktober, waarbij iedereen
mee kan komen doen aan activiteiten

rondom natuur. De kennismakingsdag
van JNP vindt plaats op 13 september
en duurt van 14.30 tot 16.00 uur.
De locatie is de blokhut van de
vereniging aan de 18 Novemberring in
Panningen. Kijk voor meer informatie
op www.jnpanningen.nl

Bijeenkomst over plannen
centrum Helden
De werkgroep Centrum Ontwikkeling van het Dörper Overleg houdt op maandag 11 september een bijeenkomst
om de centrumplannen te bespreken met inwoners. Bureau LOS presenteert bij de avond het voorlopig voorstel voor
aanpassingen aan het centrum van Helden.
Het voorstel van LOS is gebaseerd
op de commentaren die gegeven zijn
op de eerdere informatieavond met de
bewoners van Helden en de reacties
die verzameld zijn via de website.
De werkgroep zat al samen met de
gemeente om de plannen te bespreken. “Het is niet zo dat er al een keuze
is gemaakt”, laat de werkgroep weten.

“Er is wel gekozen voor een basisontwerp met daarbinnen een aantal
varianten. Op 11 september willen wij
daarom samen met LOS in gesprek
gaan met de inwoners van Helden.”

3D-impressies
LOS laat op de avond onder
meer plattegronden, tekeningen en

3D-impressies zien van het plan dat
zij uitgewerkt hebben. “De inwoners
en ondernemers van Helden zijn op
11 september van harte welkom om
mee te bepalen wat de beste oplossing
is voor de eigen leefomgeving”, aldus
de werkgroep.
De avond begint om 19.30 uur in
gemeenschapshuis Kerkeböske.

Cursus om vallen te
voorkomen
Judovereniging Majuso in Maasbree organiseert de cursus ZekerBewegen
om senioren actief te trainen hoe ze vallen kunnen voorkomen.
De aanleiding hiervoor zijn cijfers van het CBS, waaruit blijkt dat 3.300
mensen het afgelopen jaar overleden zijn aan de gevolgen van een val.
Seniorenorganisatie KBO-PCOB
noemt vallen een sluipmoordenaar
voor senioren. “Er is veel schaamte
rondom vallen”, aldus Manon
Vanderkaa, directeur van KBO-PCOB.
“Mensen denken dat het hen niet
overkomt en dat hun lichaam het wel
aankan. Maar veel vaker blijkt het
lichaam brozer dan gedacht.”

De cursus leert senioren hoe ze
kunnen voorkomen dat ze vallen en
als het toch gebeurt, hoe ze het beste
kunnen opstaan. De lessen starten op
woensdag 20 september.
Neem voor meer informatie contact op met Jan Hendriks via
077 465 13 54 of stuur een e-mail
naar info@majuso.nl

Start bridgecursus
in Meijel
In Meijel gaat in november weer een bridgecursus van tien tot twaalf
lessen van start. De lessen vinden plaats in het Oranje Hotel, het
clublokaal van Bridgeclub Meijel.
De lessen zijn bedoeld voor
beginners die graag meer willen
weten over het spel. Tijdens de cursus
worden regels van het bridgen stap
voor stap uitgelegd. De lessen worden
gegeven door Piet Hein Moonen.

Hij geeft al jaren les over het bridgespel
en is zelf ook een ervaren bridger.
Opgeven kan door een e-mail te sturen
naar bridgeclubmeijel@gmail.com of
door contact op te nemen met Ans
Peeters via 06 10 02 51 62.

Meijels kinderkoor

Seizoen Mekiko
weer van start
Het Meijels Kinderkoor Mekiko gaat vrijdag 8 september weer van
start. Kinderen die graag mee willen doen, kunnen een repetitie
bijwonen.
De repetities vinden plaats in
de Schrikszaal van
gemeenschapshuis D’n Binger in
Meijel. Groep één bestaat uit
kinderen die in groep 3, 4 of 5 van
de basisschool zitten en repeteert
van 18.30 tot 19.30 uur.

Kinderen die in groep 6 van de
basisschool zitten of ouder zijn,
repeteren in groep twee van 18.30
tot 20.00 uur. Neem voor meer
informatie contact op met
Goretti via 06 52 38 46 27 of met
Monique via 06 15 49 58 83.

Kernteam Zorg & Welzijn

Infoavond dorps
ondersteuner Egchel
Betaalgemak
voor jou en je
klanten?

Ik doe met je
mee!

Ruud Terwint doet mee met Wendy Keijzers van Beauty Source
"Wendy is eigenaresse van twee schoonheidssalons en was op zoek naar een
eenvoudige betaaloplossing. Ik kon haar helpen met Smartpin, de mobiele
pinoplossing voor ondernemers."

Bekijk de video over Beauty Source op www.rabobank.nl/pml
Een aandeel in elkaar
Op de foto Wendy Keijzers van Beauty Source en Ruud Terwint, Adviseur Bedrijven bij Rabobank Peel, Maas en Leudal

Het kernteam Zorg & Welzijn Egchel en Dorpsoverleg Egchel houden
op woensdag 20 september een informatieavond over de nieuwe
regeling rondom de hulp in het huishouden. In Egchel heeft men gekozen
voor een professionele dorpsondersteuner om de organisatie van de hulp
bij het huishouden te ondersteunen. Bij de avond wordt de keuze
toegelicht.
De organisatie van de hulp in het
huishouden ligt sinds mei vorig jaar
bij de dorpen zelf. In Egchel is dat bij
het Kernteam Zorg & Welzijn Egchel.
Het team legt uit dat de samenwerking tussen vrijwillige en betaalde
hulp versterkt wordt door de regeling.
“Er wordt een groter beroep gedaan
op de eigen werkzaamheid. De financiering wordt anders geregeld, maar
de hulp blijft voor iedereen betaalbaar”, aldus het kernteam.
Kernteam Zorg & Welzijn
Egchel koos voor een professionele

dorpsondersteur om de organisatie van de hulp bij het huishouden te ondersteunen. “Om deze
dorpsondersteuner en de nieuwe
aanpak van hulp bij het huishouden
nader toe te lichten, houden het
Kernteam Zorg & Welzijn Egchel en
het Dorpsoverleg Egchel samen de
informatieavond.”
De informatieavond vindt plaats
op woensdag 20 september in
gemeenschapshuis ’t Erf in Egchel.
De inloop is vanaf 19.00 uur en de
avond begint om 19.30 uur.
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Rolstoel- en rollatordansen
in Maasbree

verenigingen 17
10% KORTING & GRATIS ENTREE

VOOR DE BINNENSPEELTUIN BIJ RESERVERING VAN EEN FAMILIEDAG

De demolessen van het rolstoel- en rollatordansen die Dorpsdagvoorziening (ddv) Maasbree eerder dit jaar
organiseerde, bleken een succes. De ddv heeft daarom besloten twee keer per maand de dansmiddagen te houden.
De eerste vindt plaats op vrijdag 8 september.

en:
Div. arrangement BBQ
of
brunch, high tea van
én activiteiten l
*bij inlevering van deze
www.Toffedag.n
Met klimtorens, springkussen advertentie. Deze actie is
geldig
t/m 31 december 2017
rzone
rollerbaan & peute
De Fabriek Maasbree • Venloseweg 25 Maasbree • T 077-4650513 • www.defabriekmaasbree.nl

De demolessen werden
volgens de ddv goed bezocht.
Ook deelnemers uit andere dorpen in
Peel en Maas toonden belangstelling
en sloten zich aan, laat de
dagvoorziening weten. Els Kusters
geeft de lessen waarin onder
andere duodansen, combidansen,

formatiedansen, freestyledansen en
solodansen voorbij komen.
De volgende data voor de
bijeenkomsten zijn vrijdag 8 en
29 september. In oktober, november
en december vindt het steeds de
tweede en vierde vrijdag van de
maand plaats. Aanmelden kan door

te bellen naar 077 465 38 27.
Om alle activiteiten uit te kunnen
blijven voeren, is de ddv naarstig op
zoek naar vrijwilligers.
Neem voor meer informatie
contact op met de dagvoorziening
of loop binnen in het gebouw links
naast het oude raadhuis.

Laatste vakantieweek
Zonnebloem Peel en Maas
Deelnemers en vrijwilligers van De Zonnebloem Regio Peel en Maas hebben van zondag 25 juni tot en met
vrijdag 30 juni hun laatste vakantieweek beleefd. Op zaterdag 9 september verzorgt de organisatie een
terugkommiddag voor de vakantiegangers.

Nelissen Constructie v.o.f. is een bedrijf dat zich
sinds 20 jaar richt op las- en constructiewerkzaamheden
in de breedste zin der woord. Het leveren van kwaliteit en
maatwerk is onze specialiteit.
Wij zijn gevestigd in Venlo-Blerick en hebben een
productieruimte van 1000m². Wegens groei van onze
activiteiten zijn wij per direct op zoek naar een

metaalbewerker / lasser
(fulltime)

Wij vragen:
- MBO werk- en denkniveau
- ervaring in deze branche is een pré
- ervaring met MIG-MAG lassen
- kennis van tekening lezen
- zelfstandig kunnen werken
- enthousiaste en flexibele werkhouding
- stressbestendigheid
Dit jaar vond de laatste vakantieweek plaats, omdat de nationale
organisatie van De Zonnebloem
stopt met het organiseren van deze
vakanties. De laatste reis ging naar
de Duitse stad Neuerburg, met een
tussenstop bij het Drielandenpunt in

Vaals. Eenmaal in Duitsland aangekomen, werd er onder meer een bezoek
gebracht aan Trier, de Lourdesgrot,
kunsttentoonstellingen bij ArsArdenn
en Echternach.
Om de vakantie nog eens her te
beleven, houdt De Zonnebloem op

zaterdag 9 september een terugkommiddag in gemeenschapshuis
Kerkeböske in Helden. Foto’s die
gemaakt zijn door Truus Hunnekens
en Anny Ansems zijn door Theo
Ferfers verwerkt in een presentatie en
in een fotoboek.

Interesse?
Neem dan contact op met Roger Nelissen
via telefoonr: 077-3988920 of 06-50292988
Nelissen Constructie v.o.f.
De Gruisdonk 21, 5928 RT VENLO-BLERICK
info@nelissenconstructie.nl www. nelissenconstructie.nl
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Bekerduel

Koningslust en MVC delen
de punten
Door: Hay Janssen, voetbalvereniging VV Koningslust
De eerste herenteams van VV Koningslust en MVC’19 uit Maasbree hebben op zondag 3 september
gelijkgespeeld in de beker. De vijfdeklasser (Koningslust) en derdeklasser (MVC) speelden op sportpark De Lust in
Koningslust met 3-3 gelijk.

Zvv Beringe tegen
topper in beker
Zaalvoetbalvereniging Zvv Beringe neemt het in het landelijke
bekertoernooi op vrijdag 8 september op tegen oud-landskampioen FCK/
de Hommel uit Den Bosch. Het strijdtoneel is sporthal De Heuf in
Panningen, sinds dit seizoen de nieuwe thuishaven van de vereniging.
Het eerste team treedt aan in nieuwe shirts.
Zvv Beringe heeft de plaatsing
voor de landelijke beker te danken
aan de bekerwinst van het afgelopen
seizoen. De Bosschenaren van FCK/De
Hommel zijn een grote naam in het
landelijke zaalvoetbal met onder
andere driemaal de landelijke beker,
tweemaal de supercup en tweemaal

het landskampioenschap achter hun
naam in de afgelopen 20 jaar.
Vorig seizoen zijn de Brabanders
gedegradeerd uit de Eredivisie.
Op 11 september volgt de eerste
competitiewedstrijd van het seizoen
voor Zvv Beringe. In de Bende komt
dan naar De Heuf.

Spring- en dressuurwedstrijd De Cavaliers
Door: paardensportvereniging De Cavaliers
Voor vrijetijdsruiters en wedstrijdruiters organiseerde paardensportvereniging De Cavaliers uit Helden een spring- en dressuurwedstrijd.
De wedstrijden vonden plaats op zondag 3 september bij manege De
Vosberg in Panningen.

In de eerste helft kregen de
toeschouwers een gelijk opgaande
wedstrijd te zien met kansen over en
weer. De eerste kans was na een klein
kwartier spelen voor MVC. Rob Custers
schoot echter over. Vijf minuten later
wist Roel Ghielen aan de overkant ook
niet te scoren. Zijn schot werd
uitstekend gepareerd.
Na een goed half uur spelen, was
het MVC dat de score opende. Ron van
de Kerkhof werd goed voor de keeper
vrijgespeeld en met een mooie passeerbeweging verschalkte hij keeper Roel
Hunnekens, 0-1. Een paar minuten later
werd de stand alweer gelijk getrokken. Wesley Goeden kwam goed door
op het middenveld en speelde Roel

Ghielen aan in de diepte, die ditmaal
de Maasbreese keeper wel wist te passeren, 1-1.
De wedstrijd werd na rust wat
rommeliger met in eerste instantie
een licht overwicht voor de gasten
uit Maasbree die in de 57e minuut
een penalty kregen. Een ongelukkige
handsbal in het strafschopgebied werd
door de scheidsrechter bestraft met een
strafschop die door Ron van de Kerkhof
onberispelijk binnen werd geschoten,
1-2.
Voor Koningslust was dit doelpunt aanleiding om er een schepje
bovenop te doen. Bram Rongen kwam
goed door op links, maar diens schot
eindigde in het zijnet. Vervolgens was

het toch weer MVC dat het gevaarlijkst
was. Koningslust werd gedwongen tot
countervoetbal en was daarmee in de
80e minuut succesvol. Jurjen Verbong
rondde alleen voor de keeper succesvol
af, 2-2.
In de 85e minuut leek Rob Custers
voor MVC de wedstrijd te beslissen.
Zijn schot vanaf de rechterkant zeilde
over de Koningsluster goalie heen in de
verre hoek, 2-3. MVC leek de wedstrijd
vervolgens uit te kunnen spelen, maar
werd in de slotminuut toch nog verrast
door de thuisploeg. Met een diepe bal
wist Rik Wijnands Jurjen Verbong te
bereiken. Jurjen faalde niet en tikte na
een passeeractie de gelijkmaker
binnen, 3-3. (Foto: Math Geurts Fotografie)

Bekerwinst BEVO
in derby tegen Meijel
Door: Bert Gielen, voetbalvereniging VV BEVO
De eerste bekerwedstrijd van het eerste herenteam van VV BEVO uit Beringe in en tegen RKMSV Meijel eindigde
in een 4-3 overwinning voor de gasten. Gezien het spelbeeld was het een terechte uitslag op sportpark De Starte op
zondag 3 september.
BEVO begon ietwat onwennig aan
deze pot. Meijel daarentegen
hanteerde in de beginfase uitstekend
de lange bal op haar beweeglijke en
snelle spitsen. In de 10e minuut
resulteerde dat al in een voorsprong
voor de Meijelnaren, na slecht
ingrijpen in de Beringse verdediging.
Hierna herpakte BEVO zich vrij
snel en nog geen vier minuten later
was de stand alweer gelijk na een
diepe bal van Eric Minten op Kevin
Vossen. Die schoot de bal beheerst
onder de keeper door, 1-1. Enkele
minuten later trapte Roger Gielen
op de hak van een Meijelnaar.

De overtreding werd bestraft met
een strafschop die gepakt werd door
keeper Nick Steegs.
Twee minuten later nam BEVO
een voorsprong. Demi Basten gaf
keurig voor op Rob Minten die de 1-2
binnenschoot. Meijel creëerde ook
kansen, maar had het vizier slecht
afgesteld. BEVO ging wel efficiënt
om met de kansen en vergrootte de
voorsprong in de 32e minuut door
toedoen van Sam van Rijt.
Na 35 minuten spelen kreeg
Meijel haar tweede penalty en
ditmaal werd die wel benut, 2-3.
BEVO had het antwoord snel klaar

en nog geen minuut later was
het verschil weer twee na een
wonderschone goal van spits Rob
Minten uit een voorzet van Kevin
Vossen.
De rust brak aan met een ietwat
geflatteerde 4-2 voorsprong. Na rust
hoefde BEVO niet echt meer en gokte
het op de counter. De wedstrijd
bloedde dood na rust. BEVO hoefde
niet meer en Meijel was niet bij
machte om het verschil nog te gaan
maken.
Verder dan één treffer kwam de
Meijelse ploeg niet en BEVO kon met
de punten huiswaarts keren.

Vrijetijdsruiter Yvonne Boots
nam deel aan de klasse B dressuur
en behaalde de eerste en tweede
prijs met Caesar. Hiermee werd ze
ook regiokampioen van de
vrijetijdsruiters. Bij de wedstrijdruiters behaalde Natasja Rongen twee
keer een eerste prijs met Verano in
de dressuur klasse B. Astrid
Winkelmolen won een eerste prijs
in de klasse M2 met Colonel.
Hiermee zette ze ook de overwin-

ning in het springen 80-90 op haar
naam.
Ruiters van De Cavaliers deden
in het eerste weekend van september ook mee aan wedstrijden bij
De Peelbergen in Kronenberg en in
De Mortel. Bij De Peelbergen nam
Saskia Drissen met Verona de overwinning in de klasse L mee naar
huis. In De Mortel behaalde Jessica
Maasen met Bockmann’s Punto een
tweede prijs in de klasse D-M.

Beau Schuttelaar
Nederlands kampioen
Door: Rijvereniging Tommix
Beau Schuttelaar van de Baarlose Rijvereniging Tommix werd in het
eerste weekend van september Nederlands Kampioen in de klasse ZZ
springen. In augustus werd ze ook al Limburgs kampioen.
De Nederlandse kampioenschappen werden verreden in het
Gelderse Ermelo. Namens
Rijvereniging Tommix Baarlo kwam
Beau Schuttelaar met haar paard

Carentino in de klasse ZZ springen
aan de start. Na een foutloze
eerste ronde en daarna een
foutloze barrage was Beau de
snelste in de klasse ZZ.

Cowboys Maasbree
zevende op NK
Door: rijvereniging en ponyclub de Cowboys
Na het Limburgs kampioenschap, was het in het weekend van zaterdag
2 en zondag 3 september tijd voor de Nederlandse kampioenschappen in
het Gelderse Ermelo. Naast het verenigingskampioenschap, reden de
ruiters van rijvereniging en ponyclub de Cowboys uit Maasbree ook de
individuele kampioenschappen.
Bij het verenigingskampioenschap
kwamen Jette Staaks, Ilse Haenen,
Shirley Lemmen en Cielke Jansen aan
de start bij het onderdeel dressuur.
Mariska Ewalds, Shirley Lemmen,
Sharon Lemmen en Nikki Hendriks
kwamen aan de start bij het onderdeel springen. De ruiters behaalden
als vereniging de zevende plek.
Voor de individuele kampioenschappen mocht Mariska Ewalds in de

klasse L starten. Met Highway wist ze
een eerste foutloze ronde te maken.
In de barrage tikte ze een balk eraf.
Esther Roeven startte in de klasse M.
Ze maakte een ronde met één foutje
op de sloot. Tot slot kwam Sylvia
Dorssers in de klasse M aan de start.
Ze wist de eerste manche foutloos
te blijven en in de tweede manche
stootte ze een balk eraf. Het eindresultaat was een dertiende prijs.

sport 19

07
09

Baarlo veel te sterk
voor Egchel
Door: Len Gielen, voetbalvereniging VV Baarlo
Baarlo domineerde volledig in het eerste bekerduel in en tegen Egchel op zondag 3 september, waarin het in
defensief opzicht nauwelijks werd uitgedaagd. Met de uiteindelijk 0-5 overwinning deed de ploeg zich gezien de
kansen zelfs tekort. Het hard werkende, maar nauwelijks mogelijkheden creërende Egchel kwam er uiteindelijk nog
genadig vanaf.

William Scheenen
wint wisselbeker
Door: hengelsportvereniging HSV De Noordervaart
Bij visvijver De Donk in Meijel werd op zondag 3 september gestreden
om de wisselbeker die dit keer aangeboden werd door de Groenteboerderij
in Meijel. William Scheenen wist met 5.420 gram vis te winnen.
De tweede plek ging naar Rene
Schatorie met 4.595 gram en de derde
plek werd behaald door Jan Martens
met 2.255 gram.

Zondag 10 september zijn de vissers van HSV De Noordervaart weer
aanwezig op De Donk om te strijden
om de Brord Martens-wisseltroffee.

Belgen winnen
Baarlose streetrace
Wielerclub TWC Olympia hield op zaterdag 2 september voor de twaalfde
keer de HOFFZ.nl MTB Streetrace in het centrum van Baarlo. De koppelnightride, voor het eerst op het programma, werd gewonnen door de enige twee
Belgen die meededen: Stijn van den Bosch en Stijn Siebens.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallopeelenmaas.nl

Ondanks het grote veldoverwicht en
enkele goede mogelijkheden, duurde
het toch nog bijna een half uur eer
Baarlo op voorsprong kwam. En daar
was ook nog een penalty voor nodig,
toegekend na een handsbal aan Egchelzijde. Tayo Janssen schoot de pingel
onberispelijk in, 0-1. Een zestal minuten
voor de rust sloeg de Baarlose aanwinst
opnieuw toe. Vanaf een meter of 25
haalde hij uit met een verwoestend
afstandsschot waarop Egchel-doelman
Bjorn Oomen zich verkeek. Via de
onderkant van de lat zag deze de bal
achter zich in het doel belanden, 0-2.

Enkele minuten later ging de bal na een
Egchelse overtreding op Rik Schotman
opnieuw op de stip. Ook deze tweede
strafschop werd koeltjes benut door
Tayo Janssen. Een zuivere hattrick voor
hem en 0-3.
Op slag van rust had Egchel zowaar
nog een kans om iets terug te doen
na een te korte terugspeelbal van
Kay Nellen. Door attent uit zijn doel
te komen, wist Jeffrey Schouenberg
echter een tegentreffer voor Baarlo te
voorkomen.
In de tweede helft liep de voorsprong van Baarlo al snel verder

op, toen Michael van Erp vanaf de
linkerflank ver in het Egchelse strafschopgebied doordrong. Zijn diagonale
inzet werd nog net gekeerd, maar de
bal caramboleerde voor de voeten van
de inkomende Jort Kluthausen die van
dichtbij de 0-4 aantekende.
Tegen het uur spelen was ook de
ingevallen Matthijs Hanssen nog
succesvol. Uit de rebound van een kopbal
van Tayo Janssen tikte hij bij de tweede
paal de 0-5 binnen. Dat was tevens eindstand, want in het laatste half uur stond
het vizier van de Baarlose aanvallers niet
meer op scherp. (Foto: Len Gielen)
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15 VRAGEN

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

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

bal waar ik veel mee gespeeld heb,
weg te gooien.
Wat zou je nog eens opnieuw
willen doen of beleven?
De wedstrijd PSV–Atletico Madrid.
Wat zou je ooit nog willen doen in je Daar ben ik heen geweest met mijn
vader, een vriend van mij en zijn
leven?
vader. Daar heb ik erg van genoten,
Mij lijkt het leuk om samen met
de sfeer was daar echt fantastisch.
mijn opa de wereld over te reizen.
Het was een superleuke ervaring.
Dan gaan we bijvoorbeeld naar
Als je in een ander land en in een
Amerika, Azië en andere mooie plekandere cultuur geboren zou zijn,
ken. Ik heb een goede band met mijn
opa. We doen vaak leuke dingen en hij welke zou dat dan zijn?
Dat zou in Afrika zijn. Het lijkt
komt altijd naar mijn voetbalwedstrijme interessant om te zien hoe
den kijken.
de mensen in die cultuur leven.
Wat zou je nooit weggooien?
De mensen daar hebben vaak niet
Ik zou mijn voetbal en nog belangrijker foto’s nooit weggooien. Foto’s zijn zo veel geld, dus dat lijkt mij wel
belangrijk, want het zijn herinneringen leuk om eens mee te maken. Ik zou
er niet voor mijn hele leven willen
met familie. Ik zou mijn voetbal nooit
weggooien, omdat ik heel graag voet- leven, maar een week lijkt mij wel
leuk.
bal speel. Ik vind het zonde om een
Max Lenders
12 jaar
Helden
Het Bouwens

Wat is je leukste en wat is je stomste
vak op school?
Mijn leukste vak op school is gym. Ik vind
het leuk om te sporten, dus daar past
gym goed bij. Het stomste vak vind ik
Grieks, maar dat heb ik volgend jaar niet
meer. De lettertjes lijken allemaal erg op
elkaar en ik was er niet zo goed in.
Wat is de laatste foto die je hebt
gemaakt?
Ik maak niet zo vaak foto’s. Mijn laatste
foto heb ik gemaakt toen we op vakantie waren in Italië. Dit was twee weken
geleden. De foto heb ik gemaakt toen
we in Venetië waren. Op vakantie maak
ik wel vaker foto’s.
Wat is je favoriete hobby?
Mijn favoriete hobby is sowieso voetbal. Toen ik vijf of zes jaar was, ben ik
begonnen met voetballen. Ik speel bij
SV Panningen, daar train ik doordeweek. In de vakantie of in het weekend

speel ik vaak met mijn vrienden.
Ik denk dat ik zeker vier keer in de
week voetbal.
Wat is je favoriete sociale medium?
Dat is Instagram, want daar ben ik
vaak op de vinden. Je kunt er grappige
filmpjes of voetbalfilmpjes kijken die
niet zo lang duren. Ook kun je er zelf
foto’s van vakantie of met vrienden op
plaatsen. Zelf plaats ik er af en toe ook
een foto op.
Wat zou je nooit meer overdoen?
Als ik klaar ben met school, dan denk
ik dat ik deze liever niet meer zou
overdoen. Ik ga naar de tweede klas
van de middelbare school. Het is niet
supersaai, maar ik ga liever andere
dingen doen.
In welke situatie was jij het meest
zenuwachtig?
Toen ik afgelopen jaar gescout was
door de KNVB en ik selectie mocht
doen, was ik heel zenuwachtig. Ik nam
deel aan een training met allemaal
anderen uit Noord-Limburg. Een aantal
mocht er door naar de volgende ronde,
maar daar zat ik net niet bij. Dat vind ik
best jammer.
Als je een topsporter zou zijn, waar
zou je dan heel goed in willen zijn?
Ik zou dan profvoetballer willen zijn.
Er zijn veel voetballers die ik goed
vind. Als profvoetballer mag je iedere
dag doen wat je het liefste doet.
De stadions zitten vol tijdens de wedstrijden en dat lijkt mij super leuk.
Met welke artiest zou jij je leven
willen ruilen?
Met een dj of een beroemd iemand
die de hele wereld over reist.
Steeds opnieuw het vliegtuig instappen
om een show te geven, lijkt mij een
mooie ervaring. Ik luister zelf regelmatig muziek, bijvoorbeeld naar muziek
van Nederlandse rappers.
Wat ligt er onder jouw bed?
Er ligt eigenlijk helemaal niets onder
mijn bed. Er kunnen af en toe wel sokken liggen die in de was moeten.
Als je een dier was, wat zou je dan zijn?
Ik zou een dier willen zijn dat erg sterk
is, bijvoorbeeld een olifant of een
leeuw. Een dier zijn dat nergens bang
voor hoeft te zijn en niet naar school
hoeft zou ideaal zijn.
Dag of nacht?
Ik kies toch wel voor de dag. Het is
buiten licht en je kunt dan voetballen.
’s Nachts zijn er ook wel leuke dingen te
doen, maar overdag ben ik toch wat fitter.

Uw voeten in goede handen

De lekkerste lunchroom
VAN PANNING

aan
Max Lenders

Medisch & Oncologisch Voetzorgverlener
Sport pedicure • Cosmetische voetzorg

EN

Project van
Rendiz

GENIET VAN EEN LUNCH OF
HIGH TEA OP ONS TERRAS!

Sinds jongs af aan heb ik
schrijven al leuk gevonden.
Mijn oma gaf me altijd kleine
boekjes waarin ik gedichten en
verhalen kon schrijven. Deze
heeft ze altijd bewaard en
leest ze nu nog steeds.
Sinds kort heb ik het
schrijven serieuzer genomen.
Ik heb me verdiept in journalistiek en de krant. Deze twee
dingen zijn vandaag de dag
lastig te vinden. Tegenwoordig
is de informatie die je leest
vaak subjectief of verdraaid.
Dit komt mede door het
internet. Met een simpele
google search kun je binnen
twee seconden vinden waar je
naar zocht. Echter is het dan de
vraag of deze informatie klopt.
Hierdoor heb ik meer respect
en interesse gekregen in
gedrukte media, in plaats van
roddelwebsites. Twee maanden
geleden kregen we van school
de opdracht om een ‘experience day’ uit te voeren.
Hierbij mochten we een dag
meelopen bij iemand die een
baan heeft waarin onze
interesse ligt.
Meteen wist ik wat ik moest
doen. Ik kende HALLO-redacteur
Kim en stuurde haar een mail.
Al snel hadden we geregeld dat
ik de ‘experience day’ bij de
HALLO mocht uitvoeren.
Deze dag was voor mij heel
interessant. Nog nooit had ik
gezien hoe het er ‘achter de
schermen’ aan toe ging bij een
krant. Het is toch veel anders
dan je verwacht. Ik heb op deze
dag niet alleen veel over
journalistiek, maar ook over
het nieuwsblad HALLO geleerd.
Na deze dag besloot ik
HALLO een mail te sturen met
de vraag of ik wat voor haar
kon betekenen. Nu kan ik met
trots aan mijn oma vertellen
dat ik voor de jongerenpagina
van HALLO Peel en Maas mag
gaan schrijven!
Lique

Bekijk onze complete menukaart en
meer info op www.deringoven.nl

Dr. Poelsplein 13, 5981 TW Panningen, 077 - 851 46 56

GRATIS PARKEREN VOOR DE DEUR!

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

Schrijven

/deringoven

Voor meer informatie: www.voetzorgpanningen.nl
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67e Fancy Fair Kessel-Eik
In het gemeenschapshuis van Kessel-Eik vindt op zaterdag 9 en zondag 10 september voor de 67e keer de Fancy
Fair plaats. De opbrengst komt dit jaar ten goede aan de parochiekerk Maria Onbevlekt Ontvangen van Kessel-Eik.
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Een Blanke in Afrika

Jan van Reen presenteert nieuw boek
Na boeken als Zes dagen, Tuinen van Rode Aarde en Schaduw Jongen,
presenteert schrijver Jan van Reen op zondag 10 september zijn nieuwe
boek Een Blanke in Afrika. Het boek wordt om 16.00 uur gepresenteerd
bij gemeenschapshuis Kerkeböske in Helden.
Het boek borduurt voort op Tuinen
van Rode Aarde, maar is ook los van
het eerder verschenen boek te lezen.
Volgens Jan staan spanning, liefde en
onverwachte ontwikkelingen in het
mystieke continent Afrika centraal

Op zaterdag wordt de Fancy Fair
om 19.00 uur geopend door pastoor
Verhaag. Daarna beginnen de eerste
series van het Rad van Avontuur en

gaan de kinderkramen en de schiettent open. Dit jaar is wederom een
springkussen aanwezig. Op zondag start
de Fancy Fair om 16.30 uur met het

Rad van Avontuur. Alle activiteiten van
zaterdag zijn ook weer op zondag aanwezig. Rond 22.00 uur wordt de uitslag
van de grote loterij bekend gemaakt.

Muziek- en theaterwandeling
Maasbree
Op verschillende locaties in Maasbree kunnen liefhebbers van muziek en theater op zondag 10 september
voorstellingen bijwonen. Het evenement wordt georganiseerd door de Maasbrese theatergroep Habbekrats.
De activiteit is zo bedacht dat
iedereen een eigen programma
samen kan stellen. Optredens
worden onder meer verzorgd door
Breetse Bluf, muziekgroep Soms,
theatergroep Bonjour, theatergroep

Habbekrats en de Theaterwerkplaats. Het volledige programma is
vanaf 12.30 uur verkrijgbaar bij café
Niëns. Om 13.00 uur begint daar
ook het eerste optreden. Ook bij
café De Pool, Knipcafé Rootz en het

Mafcentrum zijn voorstellingen te
bezichtigen. Rond 17.00 uur is het
event afgelopen.
Kijk voor het volledige
programma op
www.theatergroephabbekrats.nl

ZijActief 85 jaar in Maasbree
De 177 leden en acht bestuursleden van ZijActief Maasbree vieren op dinsdagavond 12 september het
85-jarige bestaan van de vereniging. De afdeling werd opgericht in 1932 als toenmalige Boerinnenbond.

in het verhaal. Op de dag van de
boekpresentatie wordt het eerste
exemplaar aan Jan overhandigd en
is het mogelijk om het boek aan te
schaffen en het door hem te laten
signeren.

Ons bedrijf richt zich op het grootschalig telen, verpakken,
afzetten en distribueren van een breed assortiment aan
dagverse vollegronds- en glasgroenten. Onze afnemers
zijn Retail ketens en handelsbedrijven in Europa.
Wij onderscheiden ons door het kunnen aanbieden van grotere
volumes met een constante, hoge kwaliteit én uniformiteit.
Hierbij stellen we ons zeer flexibel en klantgericht op.
Maatschappelijk verantwoord ondernemen vormt hierbij ons
uitgangspunt. Nieuwe technologische ontwikkelingen worden op
de voet gevolgd en geïntroduceerd in onze bedrijfsprocessen.
Ter uitbreiding van ons team zoeken wij een:

Certificering &
Kwaliteitsmedewerker
M/V (parttime/fulltime)

De Certificering & Kwaliteitsmedewerker houdt zich bezig met het
opstellen, bewaken en uitvoeren van diverse kwaliteits-, veiligheid-,
en managementsystemen. Op het gebied van kwaliteit verzorg je
de fysische kwaliteitstesten en voert bepalingen uit op het product
tijdens de diverse stadia in het proces en verwerkt de uitslag
hiervan. Je zult deze functie met grote mate van zelfstandigheid
uitvoeren. Tot je takenpakket behoort ook het verwerken van
externe productklachten. Je bent het aanspreekpunt voor
klanten, overheidsinstanties en auditors. Een zeer gevarieerde en
uitdagende functie die geheel naar eigen hand in te vullen is.
Deze werkdagen/uren zullen verdeeld worden over
5 dagen in de week.
Wij vragen:
• Affiniteit met de agrarische sector;
• Minimaal MBO/HBO werk- en denkniveau;
• Bekend met certificering-, en kwaliteitssystemen;
• Zelfstandig kunnen werken;
• Sociaal en communicatief vaardig;
• Gemotiveerde instelling.
Wij bieden:
Een uitdagende en leuke baan binnen een sterk groeiende
organisatie en een professioneel teamverband. Prima salaris en
arbeidsvoorwaarden.
Solliciteren:
Heb je interesse stuur je sollicitatiebrief en CV naar:
personeel@groenteproducties.com
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

In 1964 werd de naam veranderd
in Limburgse Vrouwen Beweging
(LVB). Vanaf 2002 gaat de Maasbreese

vereniging door het leven als ZijActief.
Om het jubileumjaar te vieren,
organiseert ZijActief Maasbree een

feestavond. Deze vindt plaats op
dinsdag 12 september om 20.00 uur bij
zaal Niëns in Maasbree.

www.groenteproducties.com
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SIF-hallen Panningen

Böhmische muziek

60’s en 70’s event
In het voormalige SIF-gebouw in Panningen worden verschillende oude auto’s, brommers, jukeboxen en andere
vintage-items getoond en verkocht. Het evenement staat in het teken van de jaren 60 en 70 en vindt plaats op
zondag 8 oktober.

Verrassingsconcert
van De Zonnebloem
De Zonnebloem Regio Peel en Maas organiseert samen met gelegenheidsorkest Böhmische Klänge, slagwerkgroep Koninklijke Harmonie
Panningen en Hoornensemble Artamuse een verrassingsconcert. Het concert staat in het teken van Böhmische muziek.

Het evenement heeft als thema
Good Old Times en brengt bezoekers
terug naar de jaren 60 en 70.
Niet alleen zijn er vintage spullen uit
die tijd te bezichtigen en te kopen,

maar op de achtergrond wordt ook
passende muziek ten gehore
gebracht. Mensen die in het bezit zijn
van een VW Kever, Dafje, Zundapp,
Kreidler of een andere oude auto en

deze graag willen tonen aan het
publiek, kunnen een e-mail sturen
naar evenementen@toffedag.nl
Kijk voor meer informatie op
www.toffedag.nl

Het idee kwam van
Theo Ferfers, bestuurslid van
De Zonnebloem Regio Peel en
Maas, en Thei Verhaegh van het
gelegenheidsorkest Böhmische
Klänge. Het concert vindt plaats

op zaterdag 16 september bij het
DOK6 Theater in Panningen en duurt
ongeveer twee uur. Het concert
vangt aan om 20.15 uur en vanaf
19.30 uur zijn de deuren geopend.
Reserveren kan via www.dok6.eu

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 mensen komen vertellen over vreemdelingen. In aanloop naar
de bijeenkomst stelt een aantal van de sprekers zich voor in de HALLO. De derde is Ger de Vlieger uit Kessel.

De donderdagavonden beginnen altijd met
het welkom heten van de aanwezigen en vervolgens wordt er een liedje gezongen, vertelt
Ger. “Annemiek Vissers van Het Taalcafé neemt
de teksten uitgeprint mee en zet ook plaatjes op
het papier. Dan weten de aanwezigen waar ze
over zingen. Ook wordt de songtekst uitgelegd.
Denk aan nummers als Mag ik dan bij jou van
Claudia de Breij.” Daarna spelen de aanwezigen nog spelletjes of ze lezen voor uit boeken.
“Alles is er op gericht om de Nederlandse taal
beter te begrijpen en beter te leren lezen.”
Het bevalt van beide kanten goed, vertelt
vrijwilliger Ton Hendricks. “Het is heel dankbaar
werk en je ziet de deelnemers echt groeien.
De meesten gezinnen nemen de kinderen mee.
Die willen aan hun ouders laten zien dat ze al
veel geleerd hebben op school en doen dan
extra hun best. Die kinderen kunnen vaak ook
woorden uitleggen als de ouders het niet snappen. Ze zijn een soort intermediairs.”

Taalcafé

Ger (midden, wit shirt) en Ton (midden, grijs shirt) tijdens een bijeenkomst
De Kesselse Ger de Vlieger gaat iedere
donderdagavond naar de bibliotheek in Kessel.
Niet om boeken te lezen, maar om statushouders uit Syrië te helpen hun Nederlands te
verbeteren. “Het eerste wat de nieuwkomers,
zo noem ik ze liever, willen, is de taal leren.
Kinderen leren het op school wel, maar voor
volwassenen is het lastiger. Zij hebben nog geen

werk en praten thuis alleen Syrisch.” De taal leren
is voor Ger het beginpunt voor integratie. “Als je
ergens nieuw bent, moet je de taal kunnen spreken, anders blijf je een vreemdeling. Contact is
van levensbelang.”
Het vrijwilligersproject bestaat sinds februari
dit jaar. Het werd opgericht nadat de gemeente
aan de dorpsoverleggen van Peel en Maas had

gevraagd wat ze konden betekenen voor de
Syrische vluchtelingen. Ger besloot zich meteen
aan te melden en hij zocht wat mensen bij elkaar
om de pilot op te zetten. “Vervolgens hebben
we alle Syriërs via de gemeente aangeschreven
om hen uit te nodigen voor de bijeenkomsten.”
Elke week komen er ongeveer vijftien mensen
naar de bijeenkomst.

De bijeenkomsten zijn in eerste instantie
bedoeld om de taal te leren aan de nieuwkomers, maar Ger probeert nog meer voor ze te
betekenen. “Ik benader wel eens bedrijven
om te vragen of zij geen interesse hebben om
iemand een baan te geven. Ik hoor dan dat
er bijvoorbeeld een tekort is aan metselaars
of timmerlieden en ik weet dat er onder de
nieuwkomers mannen zijn die in Syrië metselaar of timmerman waren. Dan probeer ik die
aan elkaar te koppelen. Zo gaat het ook met
vrijwilligerswerk. In de praktijk aan het werk
gaan, is toch de beste manier om te integreren
en de taal te leren.”
Het aantal Syriërs dat nu nog geplaatst wordt
in de gemeente, is flink aan het zakken. Steeds
minder mensen hebben dus het Taalcafé nodig.
Ger: “Ik verwacht dat we tot augustus volgend jaar
nog genoeg te doen hebben. Als er daarna nog
behoefte is, gaan we natuurlijk gewoon door.”
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Fietsend langs monumenten in Peel en Maas
De Open Monumenten Dag voert fietsers langs monumenten in de dorpskernen van Peel en Maas en heeft dit
jaar Boeren, Burgers en Buitenlui als thema. De dag wordt georganiseerd door streekmuseum ’t Land van Peel en
Maas in Helden en vindt plaats op zaterdag 9 en zondag 10 september.

Nu ook in PEEL & MAAS en omgeving!

Je lichaam en geest
in balans
door een cursus van 12 weken

Mindset

Ontspanning
en slaap

Leefstijl &
Gezondheid

Het museum heeft voor deze dag
vier fietsroutes gemaakt, die starten
in Kessel, Baarlo, Helden of Meijel.
De routes voeren geïnteresseerden
langs karakteristieke panden,

woningen en objecten en eindigen bij
het streekmuseum in Helden.
Verder is in het museum de tentoonstelling over schansen en vluchtplaatsen in Peel en Maas en over oude

streekkaarten in de gemeente te
bezoeken. De routes zijn verkrijgbaar
bij de startlocaties, in het museum en
te downloaden op
www.museumpeelenmaas.nl

El Camino’s spotten
in Meijel
De jaarlijkse El Camino-show in Meijel vindt plaats op zaterdag 9 en zondag 10 september. Het centrum van het
Peeldorp staat weer vol met wagens van het Amerikaanse automerk bij de zestiende editie van het evenement.
Speciale gast dit jaar is de beroemde Amerikaanse kustomizer John D’Agostino.

Bewegen

• breng je je lichaam weer in
balans middels een bodycheck en
natuurlijke middelen.
• leer je wat je allemaal met
kruiden kunt doen bij de eerste
verschijnselen van een ziekte.
• breng je je geest in balans door
mindfulness.

Voeding

• krijg je wat meer conditie door
bewegingslessen onder leiding
van een beweegcoach.
• krijg je bovendien ook nog
voedingsadviezen via recepten
welke geleverd worden door
Jumbo Panningen.

Alie Wouda van der Tuin

Dus wil jij weer in balans komen in 12 weken. Geef je dan op via:

https://natuurpraktijkaurora.com/2017/08/31/weer-terug-inbalans-d-m-v-cursus-training-van-lichaam-en-geest/

Reizen met een echte meerwaarde zonder meer te betalen dan elders?
Boek dan nu super voordelig een van onze populaire reizen voor de
herfst en winterperiode. Zoek met ons de zon op of de sneeuw.

VLIEG/EXCURSIEREIS HERFSTVAKANTIE TENERIFE
BUS/EXCURSIEREIS KERSTVAKANTIE TSJECHIË*
BUS/EXCURSIEREIS NIEUWJAARSWEEK TSJECHIË*
VLIEG/WANDELVAKANTIES LA GOMERA/TENERIFE
BUS/EXCURSIEREIS CARNAVAL TSJECHIË*
VLIEG/WANDELVAKANTIES LA PALMA
*Deze reizen bieden een bijzondere combinatie voor zowel
dagjesmensen alsook de echte wintersporter; 2 reizen in 1

HIEAlDIVERSE
WANDELVAKANTIES
onze reizen worden
door onszelf uit & thuis 24/7 begeleidt
CHINA INDONESIË PERU ZUID-AFRIKA

BEZOEK ONZE WEBSITE VOOR UITGEBREIDE INFO OVER
BOVENSTAANDE REIZEN EN ONZE ANDERE REISPROGRAMMA’S
OF VRAAG DEZE PER TELEFOON EVEN AAN.

U KUNT OOK AL RESERVEREN VOOR EEN VAN ONZE REISCAFE’S

De beroemde kustomizer verblijft
het hele weekend in Meijel. Het is
volgens de organisatie uniek dat John
in Nederland is. “Hij is al een kleine
50 jaar actief in de hot rod-wereld.
John heeft wereldwijd al shows bezocht

en is nu voor de eerste keer in
Nederland. Met zijn auto’s heeft hij
wereldwijd ontelbare prijzen en awards
gewonnen.”
Zaterdagmiddag zijn er in het
centrum optredens van enkele Meijelse

muzikanten. Op zaterdagavond is er
een feestavond bij het evenement
waar coverband Experience komt optreden. Een dag later komt ’s middags de
rockabilly band The Rumble Rousers
langs voor een show.
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Agenda t/m 14 september 2017
do
07
09
vr
08
09

Jubileumweekend
(t/m 10 september)

di
12
09

Oppe Kermis

Tijd: 19.00 uur
Locatie: DOK6 Panningen

Tijd: overdag
Organisatie: streekmuseum ’t Land van Peel en Maas
Locatie: diverse kernen Peel en Maas

Repetitie Mekiko

Feestavond

Bewegen op muziek

Tijd: 18.30-19.30 uur of 18.30-20.00 uur
Organisatie: Mekiko Meijel
Locatie: gemeenschapshuis D’n Binger Meijel

Tijd: 21.00 uur
Organisatie: DOK6 Horeca
Locatie: DOK6 Theater Panningen

Tijd: 19.00-20.00 uur of 20.00-21.00 uur
Organisatie: damesgymclub De Mortel
Locatie: gemeenschapshuis D’n Binger Meijel

Introductieworkshop Aerial Yoga

Cursus blokfluiten

Tijd: 11.00 uur
Organisatie: Lekker Laeve
Locatie: Molenstraat Helden

Tijd: Afhankelijk van aantal deelnemers
Organisatie: Opmaat Muziekschool
Locatie: Basisschool De Liaan Helden

Zeiscursus

El Camino-show

Kienen

Tijd: 09.00-15.30 uur
Organisatie: IKL Limburg
Locatie: Kwistbeekdal Helden

Tijd: 11.00 – 17.00 uur
Organisatie: El Camino Meeting Meijel
Locatie: centrum Meijel

Energiebeurs

Kindermiddag

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Limburgse Katholieke
Vrouwenbeweging Meijel
Locatie: gemeenschapshuis D’n Binger Meijel

Tijd: 10.00-16.00 uur
Organisatie: Coöperatie Peel Energie
Locatie: gemeenschapshuis De Wieksjlaag Beringe

Tijd: 12.00 uur
Organisatie: DOK6
Locatie: DOK6 Panningen

Muziek onder de toren –
Blaaskapel de Breethaler

Muziek- en theaterwandeling

Seizoensopening Theater
Tijd: 20.15 uur
Locatie: DOK6 Theater Panningen

za
09
09

Open Monumenten Dag

zo
10
09

Triduüm Peel en Maas
(t/m 14 september)
Tijd: 09.30 uur
Organisatie: Stichting Triduüm Peel en Maas
Locatie: Heldense Bossen Helden

Tijd: 12.30 uur
Organisatie: theatergroep Habbekrats
Locatie: centrum Maasbree

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

Feestavond ZijActief
Tijd: 20.00 uur
Organisatie: ZijActief Maasbree
Locatie: zaal Niëns Maasbree

Open Monumenten Dag

Muziek onder de toren –
Blaaskapel de Coconblazers

Tijd: overdag
Organisatie: streekmuseum ’t Land van Peel en Maas
Locatie: diverse kernen Peel en Maas

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

Tijd: 13.30-15.30 uur
Locatie: Engelbewaarder Baarlo

wo
13
09
do
14
09

Kennismakingsdag
Tijd: 14.30-16.00 uur
Organisatie: Jong Nederland Panningen
Locatie: de blokhut in Panningen

El Camino-show

Boekpresentatie Jan van Reen

Tijd: 15.00-02.00 uur
Organisatie: El Camino
Locatie: centrum Meijel

Tijd: 16.00 uur
Locatie: gemeenschapshuis Kerkeböske Helden

Kermis Baarlo (t/m 13 september)

Fancy Fair

Dansmiddag

Tijd: 16.00 uur
Locatie: centrum Baarlo

Tijd: 16.30 uur
Locatie: gemeenschapshuis Kessel-Eik

Tijd: 13.30-16.30 uur
Locatie: De Vriendschap Beringe

Fancy Fair
Tijd: 19.00 uur
Locatie: gemeenschapshuis Kessel-Eik

ma
11
09

Workshop DigiD
Tijd: 09.30-11.30 uur
Locatie: Bibliotheek Panningen

Bijeenkomst centrumplannen
Tijd: 19.30 uur
Organisatie: werkgroep Centrum Ontwikkeling
Locatie: gemeenschapshuis Kerkeböske Helden

Dansmiddag voor dementerenden
en mantelzorgers
Cafetaria en Eethuis ´t Veen is een luxe Cafetaria op een
prachtige locatie in Helenaveen waar veel toeristen na een
actieve bezigheid neer strijken op ons terras.

Speciaal voor mensen met dementie en hun mantelzorgers wordt er weer een dansmiddag gehouden op
donderdag 14 september. De danslocatie is de zaal bij De Vriendschap aan de Hoogstraat in Beringe.

Wij zijn op zoek naar een

medewerker (m/v)

die ons jonge enthousiaste team komt versterken.
Functie
Het is een functie met in de winterperiode een werkweek van
25 uur en in de zomerperiode een werkweek van 40+ uur.
Interesse
Stuur een mail naar Info@cafetariatveen.nl
of bel naar 06-50941010 - 0493-539219

De dansmiddag wordt begeleid
en ondersteund door vrijwilligers.
De zaal is open vanaf 13.30 uur
en om 14.00 uur starten de
deelnemers met dansen.
De dansmiddag duurt tot 16.30 uur.

Geïnteresseerden kunnen
gebruikmaken van het gezamenlijk
vrijwilligersvervoer of eigen
dorpsvervoer om op de locatie te
komen. Neem voor meer informatie
over het vrijwilligersvervoer contact

op met Piet Selen via 077 307 73 50
of via p.selen@vorkmeer.nl
Bel voor meer informatie over de
dansmiddag met Maria Hodzelmans
via 06 22 63 02 26 of met Jo Basten
via 077 466 20 26 of 06 24 67 56 12.
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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 10 september
H. Mis 09.30 t.i.v. Martinus Sijben en
Antonetta Sijben-Janssen en fam.
Woensdag 13 september
H. Mis 09.00 uur sacristie
Overleden: Grad Gommans. 88 jaar

Parochie Egchel
Misintenties NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens
Eemsestraat 12
T 077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 10 september
H. Mis 11.00 uur t.i.v. Jacobus Steeghs
en Odilia en Marie Steeghs-Janssen
(jaardienst); Jan Peeters (col/verj)
Overleden: Sjaan Franken, 87 jaar

Cluster MKBE
Parochie Maasbree
Misintenties NL58RABO0131001973
Pastorie Dorpstraat 4
T 077 465 12 19
E par.aldegundismaasbree@hetnet.nl
W www.parochiemaasbree.nl
Kerkdiensten
Zondag 10 september
H. Mis: 11.00 uur
Lectoren: Mevr. Marianne Verhappen Mevr. Elly Gooren
Zang: Dameskoor
Viering rond Nationale Ziekendag
georganiseerd door de Zonnebloem
Maasbree
Intenties
Narda Gielen (verjaardag), overl.
ouders, Tina en Sraar. Jaardienst René
Coenen. Jaardienst Martinus Hubertus
van Dijck, Petronella van Dijck-Sijbers
en overl. familie. Zeswekendienst Jos

Parochie Grashoek

Parochie Koningslust

Misintenties NL24 RABO 0141910526
A. Cruijsberg T 077 307 52 93
Spreekuur in kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
Zondag 10 september
H.Mis 11.00 uur Ziekenzondag. T.i.v.
Wiel van der Sterren (verj) en overl.
fam. van der Sterren-Vossen; Henny
Cuijpers-Kurvers (zeswekendienst)

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 9 september
H. Mis 17.30 uur t.i.v. lev. en overl.
leden fam. Smets (gest. jaardienst)

Parochie Helden

Parochie Meijel

Misintenties NL61 RABO 0120795094
pastorie Rochusplein 3
T 077 3071488,
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur
donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
Zondag 10 september
H. Mis 10.00 uur – herenkoor t.i.v.
Tila Hermans (jaardienst); lev. en overl.
fam. Rooyakkers-Neessen-Driessen; Ton
van der Zandt, mgr. Willy Heuvelmans
en fam. Heuvelmans-te Locke
Overleden: Nellie Reijnen-Schers,
90 jaar

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 7 september
H. Mis 09.00 uur t.i.v. alle parochianen
09.30-10.00 uur Stille Aanbidding
Zaterdag 9 september
H. Mis 19.00 uur – dameskoor t.i.v. Leo
Strijbos (gest.jaardienst); Bert van der

Konings en zoon Rob.
Overleden: Nelly Timmermans-Hendrix,
Molenstraat 27, 91 jaar.
Miva-collecte
De opbrengst van de kerkdeurcollecte
voor de MIVA, zondag 27 augustus,
bedraagt € 235,35. Hartelijk dank aan
ieder die heeft bijgedragen.

Zaterdag 16 september
19.15 uur Jaardienst voor Annie
Vervoort-Coopmans.
Mededeling
Heel veel dank voor de vele felicitaties
bij mijn 80e verjaardag. Pastoor.

Parochie Kessel
Gezinsbijdrage NL39RABO0125305311
Pastorie Dorpstraat 13
T 077 462 12 65
E lajverhaag@parochiekessel.nl
Kerkdiensten
Zaterdag 9 september
19.15 uur. H. Mis
Jaardienst voor Piet van Knippenberg.
Zondag 10 september
14.00 uur. Doop van Vic Rijks.
St.Ursulahof 23.
Woensdag 13 september
9.00 uur H.Mis voor de zieken van de
parochie.

Parochie Baarlo
Misintenties NL31RABO0103903976
Pastorie Markt 3
T 077 477 12 75
E pastoor@parochiebaarlo.nl
W www.parochiebaarlo.nl
Kerkdiensten
Zaterdag 9 september
17.00 uur H. Mis Verzorginghuis Ter
Borcht.
Zondag 10 september
9.30 uur H. Mis. Zang: Gemengd koor.
Frans Görtz v.w. verjaardag en voor
Christien Görtz-Stappers en kinderen en
voor Jeanne Janssen-Görtz
Jaard. Lambert Bongers en Maria
Bongers-Poels

heid te geven eucharistievieringen mee
te vieren. Naast dit bezinningsgedeelte
zijn de dagen nu meer gevuld met elkaar
ontmoeten en samen zijn. Omdat nu ook
gasten uit Meijel, Maasbree, Baarlo,
Kessel en Kessel-Eik welkom zijn, zijn

onlangs de naam en het logo vernieuwd.
Mensen die interesse hebben om één of
meerdere dagen mee te maken, kunnen
zich opgeven bij Nel Zelen-Geurts via
077 307 37 78 of Helie Derks-Van de Ven
via 077 307 27 22.

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 8 september
H. Mis 09.00 uur in de dagkapel
Zaterdag 9 september
H. Mis 19.00 uur – gemengd koor t.i.v.
Joke Goes; Mina Schers

Jaard. Wilhelmien Berden-Lenders
Marie Madeleine Baronesse D’Erp
Jaard. Hub Peeters, dochter Annemiek
en Nelly v.der Linden-Peeters en fam.
Peeters-Kranen.
Donderdag 14 september
8.30 uur H. Mis.
Mededeling
De opbrengst van de Miva-actie 27
aug. bedraagt € 270.76. Hartelijk dank
hiervoor.

Parochie Kessel-Eik
Misintenties NL41RABO0125300522
Misintenties 25,L. Timmermans
T 077 462 16 78
Kerkdiensten
Zondag 10 september
9.30 uur Voor alle overledenen van de
fancy-fair.
Zondag 17 september
9.30 uur Drika Janse-Gijsbers

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

Mededeling
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.

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

Een BOB nodig?
Bel Taxi Henk
Ook voor al uw:
• airport ritten, vergaderingen enz.
• ziekenhuis bezoeken
• spoed expres pakketzendingen
Vraag vrijblijvend prijsopgaaf

Workshop over DigiD
Bibliotheek Panningen start binnenkort weer een workshop over werken met de digitale identiteit bij de
overheid. Centraal daarbij staat werken met DigiD en een weg te vinden in de sites van de overheid.
De data van de workshops zijn de
donderdagen 14, 21 en 28 september
en 5 oktober. De bijeenkomsten duren
steeds van 09.30 tot 11.30 uur en

vinden plaats bij Bibliotheek Panningen
in het Huis van de Gemeente.
Een beetje ervaring met de computer is
vereist.

Aanmelden kan aan de balie van
de bibliotheek, door te bellen naar
077 307 23 82 of te mailen naar
panningen@debibliotheekmaasenpeel.nl

THM Smets
Lanterdweg 5, 5995 SC Kessel
Mob. +31 (0)6 54 33 50 72
desmeed@gmail.com

W

In 1952 werd het eerste Triduüm,
toen nog Helden, gehouden. Oprichter
was pastoor Max van Basten Batenburg
uit Beringe. Van oorsprong waren de
dagen bedoeld om ouderen en zieken, zo
nodig met bed en al, toch de gelegen-

www.vincentiusparochies.nl
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Het Triduüm Peel en Maas maakt zich op voor de 65e editie van het bezinningsevenement. Op dinsdag 12,
woensdag 13 en donderdag 14 september komen 120 gasten naar de Heldense Bossen voor drie dagen van ontmoeting, samen zijn en bezinning. De dagen zijn bedoeld voor ouderen, alleenstaanden, zieken en gehandicapten.

Zondag 10 september
H. Mis kapel Missiehuis 10.30 uur
Doopviering dagkapel 14.00 uur:
Djealy Craenmehr
Overleden: Zuster Scholastica, 85 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.

N

Jubileum Triduüm Peel en Maas

Steen en An Elshout en Mat van der
Steen (gest.jaardienst); Mart Beerens
(jaardienst); Jan Derckx (coll); uit
dankbaarheid
Maandag 11 september
Stille Aanbidding 18.30 uur
Rozenkrans 19.00 uur
Dinsdag 12 september
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen,
aansluitend koffiedrinken
Donderdag 14 september
H. Mis 09.00 uur t.i.v. alle parochianen
09.30-10.00 uur Stille Aanbidding

26

!
t
h
c
o
z
e
g
s
’
a
g
e
l
o
C
NET
KLAAR
MET
SCHOO
L?

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

