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50 jaar Bevo-familie
Driehonderd handballers van handbalclub Herpertz Bevo Hc uit Panningen en hun familieleden schoven zondag 2 september in sporthal De Heuf in Panningen aan voor
een gezamenlijke lunch. Daarmee werd het startsein gegeven voor het jubileumjaar van de handbalclub, die vijftig jaar bestaat. “We vieren als één familie een groot
feest”, aldus spreker Wim Knippenbergh. De kick-off van het jubileumjaar werd daarnaast nog gevierd met een stormbaan voor de kinderen, een presentatie door de
teams van de club en een oefenwedstrijd tussen het herenteam en Kungälvs HK uit Zweden. De Panningse club won met 30-27. In januari staat er vanwege het jubileum
een pubquiz op het programma en in mei een grote feestavond. “Het zou mooi zijn als we het jubileumjaar kunnen bekronen met het kampioenschap in de BENE-League”,
aldus Bevo-voorzitter Mustafa Amhaouch. (Foto: Bevo Hc)

Melden bij politie

Bende oplichters gesignaleerd in Helden
In Helden en omgeving is in de afgelopen weken verschillende keren een bende oplichters gesignaleerd.
De mannen komen met busjes, spreken een bedrag af voor een bepaald klusje en vragen na afloop veel meer
geld dan eerder afgesproken. Slachtoffers worden onder druk gezet om het bedrag te betalen. De politie vraagt
slachtoffers zich te melden.
Op Facebook circuleerde op
woensdag 29 augustus een bericht
dat een bende oplichters in Helden en
Egchel was gespot. Tussen zaterdag
25 augustus en woensdag 29 augustus
gingen ze de deuren rond om geld te
verdienen aan argeloze inwoners van
Peel en Maas. “Ze komen zogenaamd
stoepen en terrassen schoonmaken.
Rekeningen van enkele duizenden
euro’s zijn hen niet vreemd”, stond in
het Facebook-bericht.

De politie herkent het probleem
van de ‘schoonmakers’. “Het fenomeen komt vaker voor”, laat een
woordvoerster weten. “Het zijn vaak
rondtrekkende bendes die met de
bewoners van een huis een bedrag
afspreken voor het schoonmaken van
de dakgoot of oprit of iets dergelijks.
Na afloop vragen ze echter veel meer
dan vooraf. De slachtoffers worden
dan onder druk gezet om te betalen.” Het Facebook-bericht kwam van

een oplettende Heldenaar die liever
niet met zijn naam in de HALLO wil.
“Ik was in de tuin aan het werken op
zaterdag en er kwam een wit busje
langs. Even later kwam het busje vanuit dezelfde kant weer voorbij. Toen
dacht ik al: wat zijn die aan het doen?
Daarna kwam het busje twee keer
vanuit de andere kant voorbij en vervolgens nog een keer vanuit de kant
waar het de eerste keer ook vandaan
kwam. Ze waren op zoek naar slacht-

offers, denk ik. Het was een witte bus
met een Bulgaars kenteken.”

Vijf keer
hetzelfde busje
Twee dagen later kwam er weer
een verdacht busje voorbij bij de
Heldenaar. Dit keer paars met een Iers
kenteken. “Ik hoorde van een melding in Egchel met het paarse busje.
Het bleken dezelfde mannen te zijn.”
Het paarse busje kwam op de maandag ook weer een keer of vijf voorbij
het huis van de Heldenaar gereden.
“Ik heb het op de buurtapp gezet waar
ook de wijkagent bij zit. Daar kwamen

al snel berichten dat meer mensen
de verdachte mannen rond hadden
zien rijden.”
Het is echter lastig voor de politie
om iets aan de bende te doen. “Er is
een mondelinge overeenkomst tussen de mannen en de bewoner van
een huis”, laat een woordvoerster
weten. “Wij kunnen niet checken
welke afspraken er gemaakt zijn.”
Toch ontvangt de politie graag meldingen van personen die de dupe
zijn geworden van de oplichters.
“Dan kunnen we het in kaart brengen en zien waar de personen bezig
zijn geweest.”
Lees verder op pagina 02
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Baarlose was 10.000e inwoner gemeente Maasbree

De burgemeester aan het kraambed
Kim Derix-Jeucken (40) uit Baarlo was nog maar drie dagen oud, toen
burgemeester Hubben op kraamvisite kwam met een flinke delegatie.
De kersverse dochter van Joop en Truus Jeucken was namelijk de 10.000e
inwoner van de gemeente Maasbree en dat moest gevierd worden.
“Ze stonden met vijftien man om het bed en ik paste er niet meer bij”,
aldus Joop.

www.hallopeelenmaas.nl

meer kinderen geboren. Maar dat
wisten ze bij de gemeente aan het
einde van de week pas, als alle
mensen die waren geboren en overleden, geregistreerd waren.”
Dochter Kim was pas enkele dagen
oud, toen bij Truus en Joop de bel ging.
“Ineens stond burgemeester Hubben
op de stoep”, vertelt Joop. “Die 10.000e
inwoner van de gemeente Maasbree
was onze dochter. Hubben vroeg of
hij de dag erna langs kon komen met
een paar anderen om ons te feliciteren en een foto te maken voor in de
krant.” Zo gezegd, zo gedaan. Een dag
later stonden er vijftien mensen voor
de deur. “De burgemeester, pastoor,
een afvaardiging van de winkeliersvereniging in Baarlo, een journalist
van het Limburgs dagblad en eentje
van het blad Op den Baum, de nieuwe
gemeentesecretaris en nog wat mensen”, aldus Joop. “En die stonden allemaal rond het kraambed. Ik paste er
zelf niet meer bij.”

Redactie en webredactie
077 208 32 21
redactie@hallopeelenmaas.nl

Dorstige kelen van
het bezoek

Truus en Joop wisten dat de
gemeente Maasbree halverwege het
jaar 1978 haar 10.000e inwoner zou
gaan verwelkomen. “Wethouder
Peulen was familie en hij had ons
verteld dat die 10.000e een keer zou
gaan ‘vallen’”, vertelt Joop (66).
Hun dochter Kim werd op 16 juni 1978
geboren. Truus (63): “Op het gemeentehuis heeft Joop bij de aangifte
gevraagd of ze al wisten wie die
bijzondere inwoner was geworden.
In die periode werden er namelijk
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De dames en heren die naar de
nieuwe gemeente-inwoner kwamen
kijken, hadden er net een begrafenis op zitten, herinnert Joop zich nog.
“De oude gemeentesecretaris was
toen net overleden en zo kwamen ze
met hun dorstige kelen bij ons terecht.
Het was heel druk, maar wel gezellig
en dat heeft me een kratje bier, twee
flessen wijn en een fles cognac gekost.
Daarna gingen ze goedgemutst weer
naar huis”, voegt hij er grinnikend aan
toe. Maar Joop en Truus kregen er ook
iets voor terug. “Een grote levens-

Burgemeester Hubben, vader Joep Jeucken en moeder Truus
met dochter Kim Jeucken (Foto: gemeentearchief via PeelenMaasNet)
middelenmand, een spaarboekje van
250 gulden en er werd een boom in
de voortuin geplant”, vertelt Truus.
“Het was best iets bijzonders toen en
werd groots gevierd en bekendgemaakt. Nu hoor je er eigenlijk niet zo
veel meer over.”
Kim kreeg toen ze 1 jaar oud was
nog een broertje, Niels. Ze werkt nu
als thuiskapster en woont nog steeds
in Baarlo, samen met haar man Jarno
en dochters Luna van 5 en Rowy van
2. “Ik heb nog wel wat knipsels en
foto’s die me eraan herinneren dat ik
toen de 10.000e inwoner was, maar
verder houdt het mij echt niet meer
bezig”, aldus Kim. “Het blijft gewoon
een leuk feitje. Het is wel jammer dat
de boom die vanwege mijn geboorte
is geplant in de voortuin van mijn
ouders, er niet meer is. Die werd ziek
en moest omgezaagd worden. Maar
die heeft wel mooi 37 jaar gestaan.”

Vervolg voorpagina

Bende oplichters gesignaleerd in Helden
Het is niet bekend of er mensen
in Egchel of Helden in de gladde
praatjes van de oplichters zijn
getrapt. “Bij ons in de straat hebben ze het wel geprobeerd, maar
die mensen trapten er gelukkig niet

in”, aldus de Heldenaar.
“Ik heb wel een verhaal
gehoord over iemand in Haelen.
Daar was net glasvezel in de buurt
gelegd en de oplichters boden
aan om de stoep schoon te maken
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tegen een klein bedrag. Ze wilden
uiteindelijk 3.000 euro hebben.
Gelukkig wist de gedupeerde de
politie te bellen. Die kon bemiddelen en de man hoefde niet zoveel te
betalen.”

Het Facebook-bericht van de
Heldenaar werd uiteindelijk meer
dan 500 keer gedeeld. “Dat is
alleen maar goed”, vertelt hij.
“Hoe meer mensen over deze vorm
van oplichten weten, des te beter.”
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Schadepost van 30.000 euro

Panningse daken doelwit van lood-dieven
Bij basisschool Nieuweschool, gymzaal De Riet op het Thyas complex en sporthal Piushof in Panningen is
afgelopen zomer lood van het dak weggesneden. In totaal gaat het voor de drie locaties samen om een
kostenpost van zo’n 30.000 euro. “Het gestolen lood zal de dieven een paar honderd euro opgeleverd hebben”,
denken de beheerders van de gebouwen.

kleedlokaal blank stond na de eerste echte regenbui deze zomer.
“We dachten aan een lekkage”, laat
Jacobs weten. “Het dakdekkersbedrijf
dat kwam kijken, zag meteen wat
er aan de hand was.” Jacobs meldde
het bij de gemeente. Er werd aangifte gedaan van de diefstal en een
verzekeringsexpert kwam langs.
“We hopen dat iemand iets gehoord
heeft. Er liggen wat huizen in de
buurt en met dat warme weer slapen veel mensen met het raam open.
Misschien dat ze verdachte geluiden
gehoord hebben.”

Toevallige blik op
lichtkoepel

Bij sporthal Piushof gaat het om een
strook van zo’n 50 meter waar het
lood weggesneden is. Dat levert
Stichting Sporthallen Helden (SHH),
beheerder van de Panningse sporthal,
een flinke kostenpost op. “We hebben de offerte al binnen en het komt

neer op 7.200 euro”, vertelt Henk
Peeters, beheerder bij de sporthal.
“Als het goed is, betaalt de verzekering die kosten, dus in dat opzicht valt
het mee voor ons.” De gemeente is
eigenaar van zowel De Nieuweschool
als sporthal De Riet. De kosten, zo’n

22.000 euro voor de twee gebouwen
samen, zijn dus waarschijnlijk voor
rekening van de verzekering van de
gemeente.
Ine Jacobs, beheerster van het
Thyas complex waaronder ook De Riet
valt, merkte de diefstal op toen een

Kermis in ‘Méél’
Van zaterdag 1 tot en met dinsdag 4 september was het weer kermis in Meijel. Wethouder Paul
Sanders gaf het startsein voor de kermis en strooide daarna penningen, die de op het dorpsplein
verzamelde kinderen konden vangen. Terwijl sommigen probeerden een penning met hun blote
handen uit de lucht te grijpen, werden er ook plastic tasjes en handtasjes omhoog gestoken om zo
meer waardestukken te vangen. Daarna kon het kermisgeweld van start gaan en werden attracties
als het touwtjetrekken, de botsauto’s, Star Wars-’centrifuge’, kamelenracen, muntjesschuiven,
trampolinespringen en eendjes vangen bezocht. (Foto: Ebisch-Events, Henny Roosen)

Bij Nieuweschool werd de diefstal
ontdekt toen een leraar omhoog keek
naar een lichtkoepel. “Hij vroeg aan
iemand anders of er iets niet klopte en
die zei meteen dat het foute boel was”,
vertelt Johan van den Beucken van de
Nieuweschool. “Het is de tweede keer
dat ik dit meemaak in mijn tijd hier.
Acht jaar geleden gebeurde het ook al.
Toen hebben we loodvervanger neergelegd, behalve bij de koepels. Dat was
het enige wat er nog lag.”
Bij sporthal Piushof was de
eerste bui eveneens het moment
dat de roof werd ontdekt. “Er liep
water het ketelhuis in”, vertelt
Peeters. “Daarom dachten we aan
een lekkage en gingen we het dak
op om te checken wat er fout was.
Dat was snel duidelijk. Op het stuk
dat niet zichtbaar is vanaf de weg
en omliggende huizen was het lood
weggesneden.” Piushof werd in 2016

nog volledig gerenoveerd. Toen werd
er ook een nieuw dak op de sporthal
gelegd. “Het lood lag er wel al
langer op”, vertelt Peeters. “Dat kan
hergebruikt worden. Nu niet meer.
Er komt nu een loodvervanger voor in
de plaats. Dat maakt het veel minder
interessant voor dieven.”

Diefstal tijdens
zomervakantie
Het droge, zomerse weer zorgt
ervoor dat niemand precies weet
wanneer de diefstal heeft plaatsgevonden, aangezien regenbuien
de lekkages aantoonden. Al weten
ze bij Nieuweschool vrij zeker dat
het bij hen in de zomervakantie is
geweest. “Anders had iemand van
ons team het wel gezien”, aldus
Van den Beuken. Bij de school moet
het lood tussen vrijdag 6 juli en de
tweede week van augustus weggehaald zijn. Meer regenbuien hadden
ervoor kunnen zorgen dat de diefstallen eerder waren opgevallen. “Pas als
er water door het dak komt, merk je
dat er iets fout is”, vertelt Peeters.
“Daarom zagen wij het pas toen er
water het ketelhuis in liep.”
De kosten om het lood te vervangen zijn hoog, terwijl het lood zelf
niet veel opgebracht heeft. “De loodprijs ligt op ongeveer 1,25 euro per
kilo”, vertelt Peeters. “Ik weet niet
precies hoeveel kilo ze hebben meegenomen, maar het kan niet meer
dan een paar honderd euro hebben
opgebracht. Heel veel kosten dus en
maar weinig opbrengsten. Dat beseffen die dieven waarschijnlijk niet.”
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Bijzondere bouwwerken
7

Ringoven Panningen

Elke kern in de gemeente Peel en Maas heeft van die gebouwen die niet weg te denken zijn.
Gevoelsmatig zijn ze er altijd al geweest, ook al hebben ze misschien een geheel nieuwe bestemming gekregen. HALLO Peel en Maas dook in de archieven en zocht het verhaal achter die bijzondere bouwwerken. Zoals
de Ringoven in Panningen, dat voorheen deel uitmaakte van de Heldensche Steenfabriek.

bij elkaar kreeg”, schrijft Leenders.
Daarna moest er grond worden aangekocht, een vergunning worden
aangevraagd en de ringoven worden
gebouwd. In 1936 kreeg de fabriek de
naam NV Heldensche Steenfabriek.

Klachten over
roet in was

De steenfabriek in Panningen, jaar onbekend
(Foto: Heemkundevereniging Helden via PeelenMaasNet)

Aan het einde van de 19e en
begin 20e eeuw was een ringoven
erg populair om bakstenen in te
bakken. Een ringoven is een groot,
ovalen of rond ovengebouw met
gemiddeld achttien kamers die los
van elkaar opgestookt konden
worden. “In een kamer werden
een kleine 1.000 leemblokken zo
opgestapeld, dat de hete lucht alle
stenen kon bereiken”, aldus
historicus Ton Leenders van
Heemkundevereniging Helden, die
in 2012 over de Ringoven schreef
in historisch tijdschrift De Moennik.
“De kamer werd daarna afgesloten
en van bovenaf werden gloeiendhete steenkolen in het midden van
de kamer gestort. Na enige tijd
liep de temperatuur in de kamer
op tot de vereiste 1.000 graden.”
Enkele dagen later werden de

stenen handmatig weer uit de kamer
gehaald. Het hele proces duurde drie
tot vier weken.
Silvester Lenders en Arnold
Neessen uit Panningen kregen in 1908
een vergunning om een redelijk kleinschalige en ambachtelijke ‘brikkenbakkerij’ op te richten aan Huishoek
in Panningen, nu de Ringovenstraat.
Een jaar nadat de vergunning was
verleend, sloten zeven personen
(agrariërs, kooplieden, een aannemer en timmerman) zich bij Lenders
en Neessen aan. Ze besloten samen
een steenfabriek met een ringoven te
bouwen. “Zo konden ze al binnen vier
weken aan stenen komen en hadden
ze zelf invloed op de kwaliteit”, aldus
Leenders. In plaats van het oprichten
van een coöperatie, wat in die tijd
gebruikelijk was, richtten de heren
een naamloze vennootschap (NV)

op om met de verkoop van aandelen de bouw van de fabriek te financieren. “Het duurde een jaar voordat
men de benodigde 30.000 gulden

De steenfabriek zorgde in de
beginjaren voor veel werkgelegenheid. Leenders: “Ongeveer vijftig
mensen verdienden er de kost. Op het
laatst, eind jaren 80, waren het er nog
een kleine twintig.” In de buurt van de
fabriek werden huurhuizen gebouwd
voor de werknemers, zodat ze dicht
bij het werk woonden. Maar het werk
was ook zwaar, aldus de historicus.
“In Panningen kon men wel horen dat
een moeder tegen een kind dat niet
wilde leren, zei: ‘Als je niet goed leert,
ga je maar naar de ringoven!’.”
In de jaren 70 kwamen er steeds
meer klachten over roetoverlast in de
buurt van de ringoven. “Huisvrouwen
klaagden over roetvlekken in hun
was die buiten te drogen hing en
heren over een vettig roetlaagje dat
hun auto bedekte”, schrijft Leenders.
Gemeente Helden stelde in de jaren
80 nieuwe eisen aan de uitstoot van

roet en in de fabriek werd geprobeerd de uitstoot te verminderen
door een aluminium schoorsteen
te installeren. Dat systeem werkte
niet naar behoren. “Eigenaar Thijs
Neessen (kleinzoon van medeoprichter Leonard Neessen, red.)
zag uiteindelijk geen oplossing
meer en doofde de oven in 1989
definitief.” Op het terrein startte
hij een handel in bouwmaterialen,
die later naar een andere plek verhuisde.
De ringoven in Panningen was
volgens Leenders de laatste traditioneel functionerende ringoven in
de provincie Limburg. In 2001 werd
het gebouw daarom tot beschermd
rijksmonument verklaard en
gemeente Helden werd eigenaar.
Inmiddels is het gebouw gerestaureerd en verbouwd tot multifunctionele ruimte waar Atelier Oet
de Verf van Daelzicht, evenementenorganisator Toffe Dag en een
horecazaak zijn gevestigd. Peter
Broekmans van sociale onderneming Rendiz uit Maasbree is huurder en exploitant van het gebouw.
Bron: ‘Een eeuw Heldense steenfabriek’,
Ton Leenders in De Moennik, nummer 46
(4 november 2012); PeelenMaasNet

Werknemers slaan de stenen op om te drogen
(Foto: gemeentearchief Peel en Maas via PeelenMaasNet)

Geen vertraging realisatie

Rechtszaak windmolenpark waarschijnlijk
pas in 2019
De rechtszaak waarbij het bezwaar van de tegenstanders van Windmolenpark Egchelse Heide tegen de
windturbines wordt behandeld, vindt waarschijnlijk pas in het eerste kwartaal van 2019 plaats. De rechtbank
heeft niet eerder tijd voor de zaak. Volgens de initiatiefnemers van het windpark zelf gaat dat niet voor vertraging van de realisatie zorgen.
Gemeente Peel en Maas verleende
in maart van dit jaar een omgevingsvergunning aan Windmolenpark
Egchelse Heide. De initiatiefnemers
willen vijf windmolens realiseren in
het buitengebied van Egchel en
Beringe. Omwonenden zijn het niet
eens met de komst van de turbines en
stapten naar de rechter om de vergunning tegen te houden. De rechtbank
heeft nu laten weten dat de zaak pas
in het eerste kwartaal van 2019

behandeld wordt.
Doordat de rechtszaak pas begin
volgend jaar plaatsvindt, kan het nog
een flinke tijd duren, voordat de turbines daadwerkelijk neergezet worden.
Wethouder Paul Sanders zei in maart:
“Op zijn vroegst verwacht ik dat het
windmolenpark over een halfjaar kan
beginnen met het bouwen van de
windmolens.” Die planning kan de
prullenbak in. De tegenstanders van
het windmolenpark gaven al aan dat

als de beslissing van de rechtbank niet
in hun voordeel valt, ze verder gaan
procederen bij de Raad van State.
“En anders zal de gemeente dat zelf
wel doen”, aldus één van de tegenstanders. “Het gaat sowieso dan nog
een flinke tijd duren.”
Volgens de initiatiefnemers van
het windmolenpark is het plannen van
de rechtszaak in het eerste kwartaal
van 2019 een vergissing van de rechtbank. “Volgens ons valt het bouwen

van windmolens onder de crisis- en
herstelwet”, laat Adrie van Oerle van
Aelmans adviesgroep weten.

Tweede gedeelte
van 2019 turbines
“Dat hebben we aangekaart bij de
rechtbank. Als we daarin gelijk krijgen, moet de zaak binnen een halfjaar nadat het bezwaar is gemaakt,
behandeld worden.” De vergunning
werd in maart verleend, dus dat zou
betekenen dat de zaak deze maand
nog voor de rechter moet verschijnen.
“Normaal is de maximale tijd van een
rechtsgang een jaar, maar in de crisis-

en herstelwet een half jaar. We denken overigens in beide gevallen nog
steeds in het tweede gedeelte van
2019 de vergunning definitief binnen
te hebben en te kunnen beginnen
met het plaatsen van de windturbines.”
Gemeente Peel en Maas geeft in
een reactie aan rechtspraak belangrijk
te vinden. “De rechtbank zal toetsen of de regels goed zijn toegepast.
De voorbereiding bij de rechtbank
heeft tijd nodig en de gemeente moet
daar rekening mee houden”, aldus
de gemeente. Desondanks verwacht
gemeente Peel en Maas dat de windmolens vóór 2020 gerealiseerd zijn.
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Foto’s van vooroorlogse Koninklijke Luchtmacht

Historisch Baarlo en Kessel van boven
De oude Cuypers-kerk van Baarlo, kasteel De Keverberg in Kessel voor het gebombardeerd werd in de oorlog
en vele oude gebouwen die inmiddels gesloopt zijn. Ze staan allemaal op oude foto’s die rond 1920 door
Nederlandse militairen werden gemaakt vanuit de lucht. Het Nederlands Instituut voor Militaire Historie digitaliseerde de foto’s en zette ze online. Historici uit Kessel en Baarlo vinden de foto’s zeer waardevol.

woest. “Je ziet de schoorsteen van de
brouwerij aan de Grotestraat, de molen
van de Molenstraat en de oude jongensschool ten zuiden van de kerk.”
Ook bijzonder is het stratenplan,
aldus Van Megen. “Je ziet aan de
bovenkant van de foto de Veldstraat,
die toen al met een bocht naar de

Rijksweg liep. De Hoogstraat aan de
zuidkant was er ook al. Typisch zijn ook
de grote akkerlanden achter de huizen. En als je goed kijkt, zie je dat de
huizen in de dorpskern in een cirkel bij
elkaar staan. De tuinen en akkerlanden liggen als een soort waaier om de
dorpskern heen.”

Kessel rond 1922 (Foto: Collectie Nederlands Instituut voor Militaire Historie)
Het Nederlands Instituut voor
Militaire Historie (NIMH) is een kennisen onderzoekscentrum dat gespecialiseerd is in de Nederlandse militaire
geschiedenis. Haar collectie bevat
inmiddels zo’n twee miljoen foto’s.
Van de huidige gemeente Peel en
Maas staan sinds donderdag 30 augustus foto’s van de dorpskernen Baarlo
en Kessel in het archief. Ook is er een
foto van de Roggelsedijk bij Meijel, ter
hoogte van de Noordervaart. De foto’s
zijn ergens in de jaren 20 gemaakt
door de Luchtvaartafdeeling, de voorloper van de Koninklijke Luchtmacht.
In welk jaar, is echter niet bekend.
Historicus Ton Hendricks uit Kessel
vermoedt dat de foto van Kessel rond
1922 is gemaakt. Dat baseert hij op
de kantelen die bij de trappen te zien
zijn. “Die zijn rond die tijd gebouwd
toen de zusters het kasteel bewoonden”, aldus Hendricks. “Daarbij is in de
jaren 30 op de Dorpstraat een nieuwe

pastorie gebouwd. Die is nog niet te
zien op de foto”.
De foto is volgens Hendricks bijzonder, omdat het zeer waarschijnlijk de oudste luchtfoto van Kessel is.
“De tweede oudste luchtfoto dateert
van 1950. Dit exemplaar uit de jaren
20 is dus heel uniek en enorm gedetailleerd. Je ziet bijvoorbeeld dat er
toen nog niet zoveel bebouwing was.
De oude elementen in het dorp zijn
nog heel goed herkenbaar, zoals de
oorspronkelijke kerktoren, het kasteel,
de meisjesschool in de kasteeltuin en
de Dorpstraat. Op het kerkhof zie je
een paar hardstenen monumenten.
En helemaal rechts op de foto is het
oude raadhuis te zien, dat in de oorlog
werd verwoest door de lading bommen van een neerstortend vliegtuig.”
Volgens de klokkentoren is de foto
rond 11.15 uur gemaakt. Hendricks
denkt dat het een maandag was.
“Je ziet heel veel witte was die ligt te

bleken. Op zondagavond werd altijd
de wasketel gestookt, zodat de was
op maandag buiten neergelegd kon
worden.”
Voor Herman van Megen van
Historische Werkgroep De Borcht
Baarlo is de luchtfoto van Baarlo waardevol, omdat er gebouwen en objecten op staan waar geen historische
foto’s van zijn. “Zoals de loopbrug aan
de rechterzijde van de kerk, waarover de zusters van het klooster aan
de Maasstraat naar de kerk liepen.”
Van Megen vermoedt dat de foto op
een zomermiddag in juli is gemaakt.
“Rond 13.00 uur, als ik naar de schaduw van de kerktoren kijk. Links op de
akkers zie je hooimijten staan, stapels
hooi die op het land werden opgeslagen en eruitzien als kleine hutjes.
Het moet oogsttijd zijn geweest en dat
was meestal in juli.”
Op de foto is de oorspronkelijke
kerk te zien, die in 1944 werd ver-
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PARKINGSALE
7 en 8 september 2018

TOT 70% KORTING!
PAK HET BUITENGEWONE VOORDEEL.
Vrijdag 09.00 tot 20.00 uur en zaterdag van 09.00 tot 17.00 uur.

Baarlo rond 1922 (Foto: Collectie Nederlands Instituut voor Militaire Historie)

GroenRijk Maasbree • Kanaalweg 7 • 077-4650080 • groenrijkmaasbree.nl
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Een moeder sterft altijd te vroeg
al wordt ze nog zo oud
Je hoopt dat God haar sparen zal
omdat je van haar houdt

Jullie ritueel,
jullie uitvaart.

Je moeder blijft je moeder
zo eigen en vertrouwd
Je wilt haar niet graag missen
omdat je van haar houdt

Maak van het afscheid een
gedenkwaardig moment, precies
zoals jij het graag wil.
Ongeacht waar je verzekerd bent.
www.vanderlaan-uitvaart.nl
077-3874141

Maar plotseling, dan komt de dag
dat je haar moet laten gaan
Je verstand zegt dat het goed is
maar in je ogen blinkt een traan
Thuis in haar vertrouwde omgeving
is onverwachts van ons heengegaan

Ciela Hoebergen - Smedts
Dag lieve Odie,

Rest nu alleen de liefde.
Die voelen we allemaal
voor jou.
We gaan je missen.

Je neven en nichten van
familie Peeters

Lieve Odie
Het is zo oneerlijk...
Je bent er niet meer.
Voor niemand van ons te beseffen, de weg die je moest ondergaan.
Bewondering voor de keuzes die je daarin maakte.
Je haalde alles uit `t leven wat er in zat.
Zolang gestreden, maar helaas niet gehaald..
Je heerlijke lach, je enorme positieve energie,
al je gekkigheid..
Meadje wat zullen wea dich ontzettend missen!
Wij wensen de familie, Bart en vrienden heel veel sterkte toe.
Namens de Bartessers
Leon, Karin, Jeroen, Nanette, Geert, Ingrid, Bart, Linda,
Silvan, Anke, Sas, Kep*, Don, Sharon, Erik, Wendy, Kim,
Leon, Olga, Paul, Beata, Bas, Agnes, Martijn, Ruth, Charlie,
Guus, Judith, Frank, Hans, Natasja, Ramón en Janna

weduwe van

Broer Hoebergen
* Meijel, 6 juli 1933

† Meijel, 3 september 2018

Tegelen: Gerda †
Achille
Danny
Rudy
Blerick: Dré
Ricardo
Sandra
Tegelen: Joke en Jan
Kim en Jeffrey, Ian, Fayenn
Astrid en Wouter, Martijn, Lotte
Familie Smedts
Familie Hoebergen
Meijel, Neerkantsepad 1, 5768 HL

ENIGE EN ALGEMENE KENNISGEVING

Nu vader er niet meer is
resteert alleen de herinnering
maar die is zo geweldig dat hij daarin
voor ons blijft leven

Maasbree, * 11 juni 1925

As collega’s vonge wae dich eine kanjer,
met ein hert van goud.
Collega’s Change

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

Te huur opslagruimte/stalling
400 m2 met grote schuifdeuren
3.8 h en ruimte van 300 m2 met
grote deur 3.8 h in Ysselsteyn.
Tel. 06 51 82 09 08.
Bolchrysanten te koop!
Maandag t/m vrijdag vanaf
13.00 uur. Zaterdag vanaf 9.00 uur.
Sevenumsedijk 12 te Koningslust.

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

www.fienbosuitvaartzorg.nl

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

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

Helden, † 31 augustus 2018

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen

In dien kappersvak, de natuur,
minse dinger, dus het gewoeëne laeve.

Fien Bos
Uitvaartzorg

Jan Geurts

Mien Geurts - Geelen †

Dien laeve waas kort, mer wel hieël krachtig.
Ein sjoeëne bloom is weggeplukt oét os laeve.
Op ein duudelik eige meneer goof se
vorm aan det laeve.

Meijel | 077 466 41 41
www.uitvaartvandenboom.nl

De crematiedienst wordt gehouden op maandag 10 september
om 11.00 uur in de aula van crematorium Midden-Limburg,
Kasteelweg 10 te Baexem.

echtgenoot van

Odie

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

Correspondentieadres: Familie Geurts
Ruijsstraat 4a, 5981 CM Panningen

Zorgzaam & betrokken

tel. 077-3078642
Panningen
www.janssenuitvaart.nl

Het afscheid heeft in besloten kring plaatsgevonden.
Een bijzonder woord van dank aan Dr. van Kemenade en aan
de medewerkers van de Thuiszorg Groep.

Te koop oude en nieuwe
gebakken klinkers van Woezik
tel. 06 21 27 44 01.
Uw pc/laptop weer als nieuw?
Laat door Digitotaal Leenders een
supersnelle SSD inbouwen.
Kosten incl. 120 GB SSD en overzetten
gegevens € 98,95 incl. btw. Zie ook
www.leenders.it/index.php/nieuws of
bel 077 473 99 25.
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.

Op zoek naar professioneel kleur- en/
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.
Gebruikte kantoormeubelen.
Kasten, stoelen, bureaus, stelling enz.
Obelisk Rozenobel 12 Beringe.
Vrij 9.00 - 17.00 en za 9.00 - 16.00 uur
of na tel. afspraak 06 14 04 02 72.
Halfrijpe soepbonen.
Er zijn nog steeds halfrijpe soepbonen,
voor info bel: 06 46 44 37 76.

THANATOPRAXIE
Aandacht,
rust, tijd én....
betaalbaarheid
Kitty en Twan: 077-3512798

uitvaartverzorgingtwanschreurs.nl
Yoga introductieworkshops! Op 8 en
22 sept. in Helden. Kom proeven!
Aanmelden op lekkerlaeve.nl
Rogge voor groenbemesting.
Te koop ongeveer 1500 kg rogge voor
in te zaaien als groenbemester.
06 27 02 77 58.
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Kessels stel wint
Miljoenenjachtprijs
Rudy en Maaike Kuijpers van Sint Ursulahof in Kessel kregen zondag 2 september thuis een cheque van
73.000 euro overhandigd door Postcode Loterij-presentator Winston Gerschtanowitz. Onder zestien buren met
een lot wordt hetzelfde bedrag verdeeld.

Vier generaties

De Kesselse winnaars met presentator Winston Gerschtanowitz
(Foto: Roy Beusker)

Op zondag werd op RTL4
het programma Postcode Loterij
Miljoenenjacht uitgezonden. In de
studio won een inwoner van het ZuidHollandse Oud-Beijerland 73.000 euro
in de finale van het programma.
Elke week mag een thuiswinnaar hetzelfde bedrag live op televisie in ont-

vangst nemen. Presentator Winston
Gerschtanowitz stond zondagavond op
Sint Ursulahof in Kessel, waar hij Rudy
en Maaike Kessels verraste met de
cheque. “We zijn aan het verbouwen
en kunnen dit geld goed gebruiken”,
vertelde Rudy op televisie. Bewoners
met de postcode 5995 CB, op de

straat Sint Ursulahof, die meespelen
met de Postcode Loterij winnen ook
samen 73.000 euro. Volgens de organisatie gaat het om zestien bewoners die een geldbedrag in ontvangst
mogen nemen dat afhankelijk is van
het aantal loten waarmee zij meespelen.

Tessa Timmermans werd onlangs moeder van Saar van Dijk.
De nieuwe mama woont met haar vriend en dochtertje in Helden.
Oma Els Timmermans uit Beringe en superoma Erna Steinbusch uit
Sittard zijn uiteraard apetrots op de nieuwste telg in de familie.

T.k. gevraagd landbouwmachines,
gebruikte land- en tuinbouwmachines. o.a. ploegen-frees-kopegspitmachine-weibloter-shudder-harkmaaier-mesttank-kieper-bedlichterplantmachine-tractor enz.
V. Dijk Bakel 06 19 07 69 59.

Computerproblemen?
Uw pc/laptop veilig en als nieuw:
herinstallatie € 165,- all-in. Karel
Heines Baarlo. Verdere info & tips:
karelheines.nl. 06 50 96 29 15.



Schildercursus.
Sylschildert start op 18 september
met schilderlessen voor beginners en
gevorderden. Bel voor aanmelden of
informatie 06 18 57 92 56.
Optreden The Thunderstrings. Back to
the sixties met The Thunderstrings en
Apollo Stars. Zaterdag 15 september
Internos Neerkant. Zaal open 20.00 uur.
Tickets voorverkoop 10 euro.
Dagkassa 12,50 euro.
Te koop nieuwe aardappelen
frieslander, vele soorten vollegronden kasgroenten. Goede kwaliteit niet,
duur bos prei 700gr 1eur, koolrabi
0.75, 5kg belana aardappelen 3euro.
Kwekerij Brummans Vosberg 16a.

Geboren

Ted
26 augustus 2018
Zoontje van Danny en
Kelly Straten-Smets
Burg. Cremersstraat 51
5971 VA Grubbenvorst
Trotse opa’s en oma’s
Ger en Marij Straten
Twan en Marie-Louise Smets

Rick Bankers en Yvonne van Dijk
geven elkaar op 14 september 2018 het ja-woord.
De ceremonie zal plaatsvinden om 13:30 uur
bij Proeflokaal Limburg, Doorbrand 2,
6086 PK Neer.

Kessel-Eiks ‘gemeinsjapshoes’
geopend
Wethouder Roland van Kessel uit Kessel en An Janssen, voorzitter van Stichting Gemeenschapshuis
Kessel-Eik, openden vrijdag 31 augustus officieel het nieuwe gemeenschapshuis van Kessel-Eik.
Ut Gemeinsjapshoes, zoals het gebouw nu officieel heet, werd de afgelopen maanden flink verbouwd
door een groep van ongeveer 25 vrijwilligers. Nu is het het nieuwe thuis van diverse verenigingen uit
het kleinste dorp van Peel en Maas. Het gebouw is iets groter geworden en de buitenkant van het
pand heeft een opfrisbeurt gekregen. Daarnaast zijn er een ouderenontmoetingsplaats, een grotere
keuken, een vernieuwde zaal met podium en een jeugdhonk met biljart- en tafelvoetbaltafel gerealiseerd.

U bent van harte uitgenodigd
op onze receptie van 19:00 tot 20:00 uur.

Beste bewoners van Meijel,

Anneke Basten
is 39 jaar met ziel en zaligheid werkzaam geweest
voor d’n Binger en gaat met pensioen.
Dit kunnen we niet ongemerkt aan ons voorbij laten gaan.
Daarom is er op 21 september 2018 van 20.00 tot 23.00 uur
een borrel in de foyer van d’n Binger. Als u Anneke wilt bedanken
bent u van harte welkom. Graag geen speeches, alleen gezelligheid!
Met vriendelijke groet, Team d’n Binger
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GEPLUKT Ruth Peeters-Kabantu
haar oudste broer woont nog in ZuidLimburg.
Ze heeft mooie herinneringen aan
haar jeugd. “Mijn moeder stond erop
dat we bij een Maasbreese sportvereniging zouden gaan en zo bouwden
we binnen de kortste keren contacten
op in het dorp. Het ging heel vanzelfsprekend, maar terugblikkend weet
ik zeker dat mijn moeder ons heel
bewust dwong om bij een vereniging te gaan. Zo werden we meteen
opgezogen in de Maasbreese cultuur. Nog steeds heb ik een hele fijne
vriendengroep in het dorp en woon
ik graag hier. Ook doe ik nog altijd
aan handbal, we zijn net gepromoveerd naar de 2e divisie. We handballen drie tot vier keer in de week en
Lennon gaat soms mee naar de training. Mijn clubgenoten zijn zo tof, ze
vinden het heel leuk om even op hem
te passen.”

Van handbal tot
gospelmuziek

Ze werkt als productmanager bij een bedrijf in de voedselsector, is getrouwd met Jeroen Peeters (37) en samen hebben ze een zoontje, genaamd Lennon (2).
Behalve een grote passie voor handbal en interieurstyling, heeft Ruth Peeters-Kabantu (27) ook een liefde voor muziek. Deze week wordt Ruth geplukt.
Bij binnenkomst in haar huis valt
meteen het interieur op. ‘Ondanks’
het feit dat ze veel werkt, sport en

een zoontje van twee heeft, is alles
is tot in de puntjes verzorgd en ingericht. Het is duidelijk dat Ruth zich

Garçon is een jonge en dynamische folderverspreider uit Horst met het
grootste bereik in de gemeenten Peel en Maas, Horst aan de Maas en Venray.
Wekelijks bereiken onze bezorgers in dit gebied bijna 60.000 brievenbussen!

BEZORGERS
HALLO PEEL EN MAAS
Garçon is per direct op zoek naar bezorgers voor een route in Baarlo en Kessel voor
het nieuwsblad HALLO Peel en Maas. Een baan met leuke bijverdiensten.
Werkzaamheden:
Elke donderdag een paar uurtjes beschikbaar zijn om het nieuwsblad te bezorgen.
Interesse of informatie?
Mail naar bezorgers@garcon.nl of bel 085 071 10 90.

Handelstraat 17 5961 PV Horst

graag bezighoudt met interieurstyling.
Ter illustratie hiervan komt haar man
net binnen met nieuwe plantjes, die
hier en daar in bloembakken geplaatst
worden. “De inrichting is nu echt bijna
af, al heb je altijd wel weer nieuwe
ideeën voor in huis.”
Jeroen en Ruth zijn al sinds 2009
een stel en gaven elkaar in 2015 het
jawoord. Ze hebben elkaar leren kennen bij Niëns in Maasbree. “Ik werkte
er al en hij was er net nieuw. Meteen
toen ik hem zag, vond ik hem leuk.
We raakten aan de praat en ik merkte
al snel dat hij me begreep. Binnen een
paar weken waren we een setje.”

Nooit samen Kerstmis
kunnen vieren
Naast Jeroen’s drukke baan als
chefkok bij Niëns werkt ook Ruth
32 uur per week bij food-bedrijf
Partner in Petfood (PPF), waar ze
projectleider en productmanager is.
Behalve Nederlands spreekt Ruth
vloeiend Frans, de officiële taal van
haar geboorteland Congo en dit komt
goed van pas bij haar werkzaamheden. Ze heeft namelijk de Belgische
en Franse markt onder haar hoede
en moet regelmatig naar Parijs.
“Ik zorg er onder andere voor dat
nieuwe producten van verpakking tot
recept worden gecreëerd en op tijd
in de schappen liggen bij een supermarkt. Doordat ik met veel voedselproducten te maken heb, kijk ik zelf
ook veel bewuster naar wat ik eet.”
Door Jeroens werk als kok hebben ze
nog nooit samen Kerstmis kunnen

vieren. “Jeroen moet altijd werken tijdens de feestdagen, dus meestal ga ik
met kerst naar mijn familie. Sinds we
Lennon hebben, vieren we gelukkig
wel Sinterklaas samen.”
Toen Ruth drie jaar was, is ze
met haar familie vanuit Congo in
Maasbree komen wonen. Inmiddels
woont haar familie in België, alleen

Muziek is een andere rode draad
in Ruths leven. “Er was altijd muziek
bij ons in huis, muzikaliteit zit wel in
mijn familie. De kerkdiensten waar
we heen gingen, waren ook nooit
stoffig, maar zaten juist vol gospelmuziek, dans en hilarische preken
van de pastoor. Het was dan ook in
de kerk dat ik voor het eerst voor
een publiek zong. In Maasbree deed
ik geregeld mee met muziekavonden als Neet te Bang en Saturday
Night Live in het Mafcentrum.
Daarnaast zing ik graag af en toe
mee met bandjes.” Over haar toekomst is Ruth heel duidelijk: “Ik besef
heel goed hoe belangrijk het is om
niet steeds doelen te stellen, maar
om juist te kijken naar wat ik al heb.
Wanneer je iets loslaat, gebeuren de
mooiste dingen.”

PUZZEL

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en
kolommen en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.

6

8

7

9

3

6

8

5

2

1

4

1

2

5

3

7

4

6

8

9

6

4

8

1

2

9

5

7

3

8

9

7

4

2

6

1

3

5

8

8

5

1

7

9

3

4

6

2

2

3

6

2

5

4

8

7

9

1

4

1

7

8

5

2

9

3

6

5

8

9

4

3

6

1

2

7

2

3

6

9

1

7

8

4

5

9

9
6

Oplossing vorige week:
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Can Miss It: Marktplaats voor het goede doel

Tweedehandsjes verkopen voor de
voetbalclub
Met de verkoop van tweedehands spullen een goed doel, sportclub of andere vereniging financieel steunen.
Dat is het idee van de Heldense Vince van Berlo en Roel Verdonschot achter de stichting Can Miss It, een marktplaats voor het goede doel. Na een half jaar voorbereiden achter de schermen gaat de website donderdag 6 september in de lucht.

zich op de website van Can Miss It
aanmelden en een profiel aanmaken. Pas dan kunnen verkopers hun
opbrengst doneren. Stichting Can Miss
It krijgt 10 procent van de opbrengst
en de rest van het bedrag wordt overgemaakt naar het door de verkoper
opgegeven goede doel. Omdat een
stichting geen winst uit mag keren,
wordt het bedrag dat overblijft na
aftrek van alle onkosten gedoneerd
aan goede doelen die de twee initiatiefnemers zelf graag willen steunen.
“De gedachte is dat mensen iets doen

voor een goed doel, voor hun buurt of
club”, vertelt Van Berlo.

Nieuwe materialen
aanschaffen
“Van het geld kunnen ze de kas
spekken of nieuwe materialen aanschaffen bijvoorbeeld. Het helpt lokale
verenigingen hun bestaansrecht te
houden, waardoor kinderen ergens
bij kunnen horen en het dorp levendig blijft. Zo doe je iets terug voor de
gemeenschap.”

weekend
verslaggever
De vele reclames waarin goede doelen
om donaties vragen, brachten Vince
van Berlo (27) uit Helden op het idee
om zelf iets op te starten waar anderen beter van worden. “Het viel mij op
dat eigenlijk altijd enkel de hand op
gehouden wordt”, vertelt hij. “Er werd
gevraagd om geld, eventueel met een
zielig verhaal erbij, en dat was het.
Het zoveelste goede doel dat iets van
me wil, dacht ik dan. Terwijl ik aan de
andere kant zag hoeveel spullen mensen kopen en ook weer weggooien.
Vaak is het nog helemaal in orde of
zelfs geld waard. Dus waarom zouden mensen daar niet iets mee doen,

zodat anderen er beter van worden?
Zo besloot ik die twee dingen te combineren.”

Bestaansrecht lokale
verenigingen
Vince bedacht Can Miss It, een
website waarop particulieren hun
ongebruikte spullen kunnen verkopen
en de opbrengst ervan direct doneren aan een goed doel of een lokale
vereniging. “Sommigen vinden het te
veel gedoe, iets verkopen en opsturen.
Maar misschien zijn mensen wel bereid
dat ‘gedoe’ te doorstaan, als ze weten

dat ze er een ander mee helpen.”
Samen met goede vriend en programmeur Roel Verdonschot (25) zette hij de
website op. “Nu staan er voornamelijk
goede doelen op als Armoedefonds,
Bijenlint en Plastic Soup Foundation”,
vertelt Van Berlo. “Maar het is de
bedoeling dat ook de voetbalclub,
dansvereniging en lokale natuurorganisatie zich aanmelden om donaties te
ontvangen. Mensen kunnen dan spullen die ze niet meer willen, verkopen,
en tegelijkertijd bijvoorbeeld de voetbalclub in hun dorp steunen.”
Een vereniging of stichting die
graag donaties wil ontvangen, moet

Vijf genomineerden

Jury Ondernemersprijs op
bezoek bij kanshebbers
De jury van de Ondernemersprijs Peel en Maas gaat op vrijdag 7 en zaterdag 8 september bij de vijf genomineerde bedrijven op bezoek. Uit dat bezoek maken de juryleden op welk bedrijf op woensdag 31 oktober
wordt uitgeroepen tot winnaar van de jaarlijkse Ondernemersprijs Peel en Maas.
Ondernemersprijs Peel en Maas
wordt georganiseerd door Kiwanis
Peel en Maas en beleeft dit jaar
de negende editie. BPG Wijnen
Bouwmaterialen uit Maasbree,
Heldense Kantoor Installaties uit
Panningen, Meeuwis schoenen,
mode, sport uit Meijel, Litjens
Metaalbewerking BV uit Panningen
en People’s Farm uit Maasbree
maken nog kans op de prijs en krij-

gen bezoek van de jury.
De jury bestaat uit vijf onafhankelijke leden. Als winnaar van de editie van 2017 zit Jeroen Daniëls van
Daniëls Traprenovatie dit jaar in de
jury. Ook nieuw zijn Mirjan Bottinga
van Kuijpers Kessel en Mustafa
Amhaouch, Tweede Kamerlid met
MKB/innovatie in de portefeuille
en voorzitter van handbalclub Bevo
Hc. Dorrie Eilers van Neptunus en

wethouder Wim Hermans namen
afscheid. De nieuwe voorzitter van
de jury is Rudie Peeters, directeur
van Hoera Kindercentra. Jan Velmans
van Velmans Industries zit ook nog
steeds in de jury.
De uitreiking van de prijs is op
woensdag 31 oktober bij DOK6 in
Panningen.
Kijk voor meer informatie op
www.ondernemersprijspeelenmaas.nl

(student)

m/v

HALLO Peel en Maas is het gratis nieuwsblad dat wekelijks wordt
verspreid in de hele gemeente Peel en Maas en dat wordt uitgegeven
door Kempen Media. Ter versterking van ons redactieteam zijn wij per
direct op zoek naar een weekendverslaggever (student) m/v.
Je uitdaging
Wie ben je?
Je levert redactionele bijdragen aan n Je hebt een hbo werk- en denkniveau;
n een opleiding journalistiek of ervaring
het nieuwsblad;
n je bijt je vast in een onderwerp
als bureauredacteur/ verslaggever is
een pre;
en weet het duidelijk en helder
n je bent altijd op zoek naar nieuws;
op te schrijven;
n je draagt onderwerpen voor het
n je bent bekend met de regio;
n je werkt goed samen, bent stressnieuwsblad aan;
n je fungeert samen met andere
bestendig en communicatief vaardig;
n je taalvaardigheid is uitstekend en je
redacteuren als gezicht van HALLO
Peel en Maas naar de lezer toe;
werkt nauwkeurig. Je kunt teksten
n je bezoekt in overleg evenementen,
zowel grammaticaal, conceptueel als
redactioneel beoordelen;
personen en activiteiten in de regio,
n je bent flexibel;
waarbij je makkelijk contact legt
n je verricht je werkzaamheden in
met anderen;
n je hebt gevoel voor nieuws en
vooraf samen overeengekomen
diensten tussen zaterdag
weet wat er speelt binnen de
08.30 uur en zondag 21.00 uur,
gemeente Peel en Maas;
n je werkt nauw samen met de
eventueel ook doordeweeks en in
vakantieperiodes.
redactie van HALLO Peel en Maas.
n

Wij bieden
Een contract op basis van 0-uren;
n een team van gemotiveerde medewerkers, dat iedere week van het jaar
een professioneel nieuwsblad maakt;
n een passende salariëring.
n

Solliciteren
Herken je jezelf in bovenstaande vacature en ben je net zo enthousiast over ons
nieuwsblad als wij dat zijn, dan ontvangen wij graag je cv, een motivatiebrief en
enkele voorbeeldartikelen voor maandag 17 september via e-mail:
vacature@kempen-media.nl o.v.v. weekendverslaggever. Voor meer informatie
kun je contact opnemen met de redactie via 077 208 32 21.

T 077 208 32 21 • www.hallopeelenmaas.nl
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Bespreking poll week 34

De gemeente moet Beringe Buiten financieel ondersteunen
De poll over Beringe Buiten van twee weken geleden leverde een stormvloed aan stemmen op, zowel op de website als op Facebook. Van de bezoekers van onze website was 88 procent het eens met de stelling en van de 302
stemmers op Facebook stemde 60 procent voor. Peter Stikkelbroeck gaf in een
reactie op het sociale medium aan al twee jaar niet meer in Peel en Maas te
wonen, maar zich wel een dergelijke discussie in zijn oude gemeente wel aan
te trekken. “Ik lees hier dat we dat dan met z’n allen moeten betalen. Dat is

toch ook waar het om draait. We vinden dat de jeugd te weinig buiten komt
en de mensen van elkaar vervreemden. Dan moet je juist deze projecten
toejuichen en helpen.” Anderen lieten juist een duidelijk tegengeluid horen.
“Hoe kan het nu ineens zoveel duurder zijn”, vraagt Anouk TimmermansTruijen uit Beringe zich af. Dorpsgenoot Marianne De Vries-Dekkers laat weten:
“Degene die het veroorzaakt hebben dat het de bouw nu zoveel duurder is
zou het ook moeten betalen denk ik.”

Directie hoort ook mouwen op te stropen
bij personeelstekort
eens/oneens > facebook.com/hallopeelenmaas
PostNL heeft afgelopen week laten weten dat ze zoveel postbezorgers
tekort komen dat het personeel op het hoofdkantoor moet bijspringen. Iedere
medewerker wordt dringend gevraagd in september één wijk per week te
lopen. Het betreft hier om en nabij 500 medewerkers die er voor moeten zorgen dat 750.000 brieven op tijd bezorgd worden. Blijkbaar is dat een probleem
dat al langer speelt, waarbij PostNL er al geruime tijd niet in slaagt om voldoende postbezorgers te vinden. Één van de oorzaken is dat het het takenpakket van de postbezorger recentelijk is uitgebreid. FNV is echter bezorgd over dit
tekort aan postbezorgers en voorziet dat dit problemen gaat opleveren rondom
de kerstdagen. PostNL heeft wel al laten weten dat veel medewerkers bereid

zijn om op die manier mee uit te helpen.
Een logische stap, want uiteindelijk ben je met zijn allen verantwoordelijk voor het bedrijf. Zonder bezorgers kan een bedrijf als PostNL zijn kerntaak
niet uitvoeren en hebben alle andere werkzaamheden ook geen nut. Het is dus
niet meer dan logisch dat medewerkers op een andere manier ingezet worden,
om zo het voortbestaan te kunnen garanderen. Maar waarom moeten andere
medewerkers hier dan ‘de dupe’ van worden? Gaat de grote baas dan zelf ook
mee bezorgen? Geen bezorging, geen bedrijf. In dat geval zouden directeuren
zich ook moeten oppakken en een bezorguniform aan moeten trekken.
Directie hoort ook mouwen op te stropen bij personeelstekort. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 35) > Bij een burenruzie zou ik hulp inschakelen > eens 42% oneens 58%

BoeBaDoe Farm
De leukste boerderij in Beringe
met een boerenterras, speelweide,
dierenweides en vele leuke activiteiten:
• Kinderfeestjes
• Groepsuitjes
• Koe knuffelen
HAAMBERGWEG 14, BERINGE • 06-41052369 • WWW.BOEBADOEFARM.NL

Acu-Balance

Acupunctuur, Homeopathie, APS-pijntherapie
Vermoeidheid, PMS, Overgang
Pijn / Ontsteking / Blessures aan:
Rug / Nek / Schouder / Ledematen

Schoolstraat 59, Horst
Tel: 077- 374 4305 • www.acu-balance.nl
Lid NVA. Consulten worden vergoed door nagenoeg alle verzekeraars!

Rötjes Young Plants is een toonaangevende leverancier van uitgangsmateriaal in de boomkwekerijsector. Het bewortelen van stekken van
sierheesters, bodembedekkende heesters en rozen is onze core business.
Hierbij staan een hoogst haalbare kwaliteit en de wensen van de klant centraal.

Vanwege sterke groei van ons bedrijf zoeken wij per direct:

Teeltmedewerker boomkwekerij
Een fulltime baan met verantwoordelijke taken en veel afwisseling

Productie medewerk(st)er
Een parttime baan van 28-32 uur met veel afwisseling

Voor de volledige vacature en mogelijkheid tot solliciteren, bekijk onze website
www.rotjes.com of neem contact op met Tobias Rötjes Tel. 06-12617178.
Rötjes young plants | Horsterdijk 116 | 5973 PR Lottum (NL) | T +31 (0)77 366 4080

Heb jij het in de vingers? Dan zoeken wij jou!

Later als je
groot bent
Mijn ouders zeiden vroeger
altijd: als je goed je best doet,
dan kun je alles worden wat
je wilt. De wereld lag aan mijn
voeten. Gelukkig was ik naïef
en dacht ik niet bijzonder veel
na over de diepgang van deze
woorden. Mijn doel was simpel: ik wilde kapster of actrice
worden.
Het was pas later dat ik in
de gaten kreeg hoe ver mijn
cognitief vermogen reikte.
Al kronkelend en hobbelend
verliep mijn pad anders dan
verwacht, maar ik kwam uiteindelijk goed terecht. Ik werd
docente Nederlands en ben
dolgelukkig met deze carrière.
Voor mij waren de woorden van
mijn ouders geruststellend en
bemoedigend: ik voelde de
ruimte om keuzes te maken.
Ook al was het soms de foute
keuze, daar kon ik dan vanzelf
achter komen.
Wanneer ik mijn studenten
vertel over deze ervaring, merk
ik dat zij deze ruimte juist
benauwend vinden. Want als je
alles kunt worden wat je wilt…
Wat wil je dan? Wat moet je
dan? Als er zoveel keuze is, hoe
weet je dan wat voor jou het
juiste is? Wanneer de wereld
aan je voeten ligt, lijken de
zeeën van mogelijkheden soms
een afgrond met een enorme
waterval. Je vaart met de
stroom mee, komt soms in een
stroomversnelling en dan lijkt
het einde nabij. Je bent de
stuurman en je weet het verschil niet tussen bakboord en
stuurboord, het anker uitgooien
of de zeilen uit.
Lieve studenten, mijn
advies: waag maar een gokje!
Vol naar stuurboord, en mocht
dat verkeerd zijn, dan verder
naar bakboord. Soms slinger je
wat, heb je hulp nodig, maar
uiteindelijk komt het goed.
Wanneer je daarin blijft vertrouwen, zal je zien dat die grote
wereld zo akelig niet is.
Dan wordt je later als je groot
bent, gewoon wat je wilt.
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World Cleanup Day
Peel en Maas
Tijdens World Cleanup Day (wereldopschoondag) gaan miljoenen mensen wereldwijd de
strijd aan tegen zwerfafval. Het is de grootste wereldwijde burgeractie ooit.

Aangepaste dienstverlening
Vrijdag 7 september zijn de balies van burgerzaken vanaf 13.00 uur gesloten. De
informatiebalie blijft tot 17.00 uur open voor het afhalen van identiteit –en rijbewijzen.
Fotograaf
De fotograaf is op vrijdag 7 september in het Huis van de Gemeente aanwezig tot 13.00 uur.
Onze dienstverlening wordt mede mogelijk gemaakt door de verregaande inzet van ICT
systemen. Regelmatig is onderhoud nodig om de dienstverlening voor morgen te garanderen.
Tijdens dit onderhoud kunnen we u niet van dienst zijn en daarom zijn we gesloten of worden
we tijdelijk beperkt in onze dienstverlening.
Donderdag 20 september is er vanaf 13:00 uur beperkte publieke dienstverlening:
Aanvragen en/of ophalen van documenten Burgerzaken (o.a. identiteit –en rijbewijzen)
is niet mogelijk. Voor de overige dienstverlening én de Bibliotheek zijn we geopend tot
17.00 uur. De fotograaf is in het Huis van de Gemeente aanwezig tot 13.00 uur.
Bij twijfel bel, app of mail ons.

Ook binnen Peel en Maas heeft een groep vrijwilligers de krachten gebundeld om hier aan mee
te doen. De gemeente Peel en Maas steunt dit initiatief van harte. Gezamenlijk werken zij er
naartoe om zowel de dorpskernen als de buiten- en natuurgebieden schoon te maken (én te
houden) van zwerfafval.

Open Monumentendag

Deze actie vindt plaats op zaterdag 15 september 2018 van 9:00 tot 12:00 uur.
Verzameld wordt bij sportcafé Thoes (sporthal), Piushof 137, Panningen.

In het weekend van 8 en 9 september 2018 zijn meer dan vierduizend prachtige
monumenten in heel Nederland gratis toegankelijk voor iedereen. Het is dé kans om
een plek te bezoeken waar u normaal niet zo snel komt.

Aanmelden Word Cleanup Day
U kunt zich aanmelden door een bericht te sturen naar peelenmaasschoon@gmail.com.
Meer informatie is te vinden op facebook “Peel en Maas schoon”.
We hopen op een grote opkomst bij de World Cleanup Day 2018!

In Peel en Maas kunt U het rijksmonument Kerkstraat 4 in Panningen bezoeken. Op beide
dagen tussen 10.00 en 14.00 uur staat de deur open en kunt u binnenlopen. De nieuwe
eigenaren zullen U rondleiden en een en ander over de geschiedenis van het huis en de
monumentale bijzonderheden vertellen.

WhatsApp

Gemakkelijk en snel! App naar 06 12 36 09 04.
Wij antwoorden tijdens de uren waarop wij
telefonisch bereikbaar zijn.

Daarnaast heeft het Streekmuseum een tentoonstelling over alle schansen van Peel en Maas.
Op zondag 9 september is deze te bezichtigen Aan de Koeberg 3 in Helden. Tevens is er op
zondag een rondleiding om 13.30 uur en 15.00 uur in de Onderse Schans aan de Baarloseweg
in Helden.

Gebruik WhatsApp niet voor privacygevoelige informatie.
U kunt via dit nummer niet bellen of een SMS versturen.

Inzameling
Klein Chemisch Afval (KCA)
Tussen dinsdag 11 september en vrijdag 12 oktober staat de Chemokar
tussen 17.00-19.00 uur weer op verschillende dagen in de kernen.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Baarlo
Beringe
Egchel
Grashoek
Helden
Kessel
Kessel-Eik
Koningslust
Maasbree
Meijel
Panningen

13-09-2018
09-10-2018
11-09-2018
08-10-2018
02-10-2018
10-10-2018
11-10-2018
18-09-2018
20-09-2018
12-10-2018
01-10-2018

17.00 - 19.00 uur
17.00 - 19.00 uur
17.00 - 19.00 uur
17.00 - 19.00 uur
17.00 - 19.00 uur
17.00 - 19.00 uur
17.00 - 19.00 uur
17.00 - 19.00 uur
17.00 - 19.00 uur
17.00 - 19.00 uur
17.00 - 19.00 uur

op de Markt bij de kerk
voor de kerk
bij gemeenschapshuis ’t Erf
voor de kerk
parkeerplaats winkelcentrum De Kaupman
markt
Mariaplein
plein voor de kerk
Kennedyplein, zijde Dorpstraat tegenover kerk
Raadhuisplein
parkeerplaats voor het Huis van de Gemeente

Wegwerkzaamheden
Ninnesweg en
W. van Hornestraat
Kijk op www.peelenmaas.nl voor meer informatie
of download de Omgevingsapp

Kermis Baarlo 8 t/m 12 september
Zaterdag 8 september 16.00 uur
opening kermis door wethouder Wim Hermans met schutterij én kanonskogel
Zondag 9 september van 15.00 uur tot 17.00 uur
gratis schminken voor de kinderen
Dinsdag 11 september na 18.00 uur
verrassing op het kermisterrein
Woensdag 12 september na 18.00 uur
verrassing op het kermisterrein

Wij wensen u fijne kermisdagen!

Huis van de Gemeente
Wilhelminaplein 1
Postbus 7088, 5980 AB Panningen
5981 CC Panningen
077 - 306 66 66

info@peelenmaas.nl
06 - 12 36 09 04

www.peelenmaas.nl

12

politiek

06
09

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

Sport en bewegen
Sport en bewegen vinden wij waardevol voor de vitaliteit van een
gemeenschap. Het is waardevol omdat het bijdraagt aan de dynamiek
binnen de kernen. Het zorgt voor ontmoetingen tussen sporters, vrijwilligers, familieleden en supporters. ‘Sport en bewegen is positief voor de
gezondheid en het welzijn van de inwoners van Peel en Maas. Het geeft
een impuls aan het goede leven.’ Dit stuk is zo opgenomen in het coalitieakkoord en de VVD vindt dit voor alle leeftijdscategorieën van essentieel belang. Wij zijn van mening dat het goed is om al op jonge leeftijd
bezig te zijn met sport en bewegen.
Er zijn talloze redenen waarom
het belangrijk is voor jonge kinderen.

Denk hierbij aan de sociale ontwikkeling, het opbouwen van conditie,

de motorische ontwikkeling, een
gezond gewicht en een beter slaappatroon. Zelfs voor het leerproces is
het positief: ze kunnen beter focussen
en sneller switchen tussen leertaken.
Ook lukt het beter om verbanden te
leggen. Daarom ben ik verheugd om
te zien dat steeds meer verenigingen, scholen en andere initiatieven
beweegmomenten voor jonge kinderen in hun programma opnemen.
Ik zie als voorzitter van gymnastiek-

vereniging Alcides in Baarlo hoeveel
plezier kinderen aan het sporten beleven. Ook als raadslid wil ik me actief
inzetten om het bewegen hoog op de
agenda te krijgen. Hier is samenwerken belangrijk, denk aan sportverenigingen in combinatie met scholen en
(buitenschoolse) opvang. En zo zijn er
nog veel meer opties mogelijk, ik ga
graag het gesprek met u aan.
Suzan Hermans,
Raadslid VVD Peel en Maas

Ut Gemeinsjapshoes in Kessel-Eik
Het verbouwde gemeenschapshuis van Kessel-Eik werd afgelopen
vrijdag officieel geopend. ‘Ut Gemeinsjapshoes’ vormt het hart van een
kleine kern, de kleinste kern van de gemeente Peel en Maas.
Verenigingen en mensen ontmoetten elkaar de afgelopen 30 jaar in het
gemeenschapshuis. Lief en leed werd
er met elkaar gedeeld. Het gemeenschapshuis, waar in 30 jaar bijna niets
meer was veranderd. De tijd leek er stil
te staan. Om ervoor te zorgen dat het
gemeenschapshuis voor de komende

30 jaar ook de ontmoetingsplek voor
jong en oud kan blijven, moest er iets
gebeuren. Het bestuur van Stichting
Gemeenschapshuis zette er de schouders onder en ontwikkelde samen met
de inwoners van Kessel-Eik een plan.
Een volledige verbouwing voor een
duurzaam pand. Met dit plan stapte

het bestuur naar de gemeente en de
gemeenteraad besloot in februari dit
jaar om hiervoor maximaal 810.000 euro
subsidie beschikbaar te stellen. Alles zou
op 1 september klaar moeten zijn, wilde
de stichting. Een grote opgave en dat
zorgde voor veel spanning. Maar het
is gelukt. De vele vrijwilligers, die
bijna elke dag op de bouw aanwezig
waren om de aannemer en de onderaannemers te helpen bij de verbouwing, waren de drijvende krachten die

dit mede mogelijk hebben gemaakt.
Ut Gemeinsjapshoes is afgelopen vrijdag geopend. Alles is netjes binnen het
budget gebleven, er is zelfs budget over.
Het ziet er geweldig uit en Kessel-Eik kan
dankzij de vele vrijwilligers, de stichting,
de bedrijven, de gemeente en de sponsoren weer vooruit. Waar het kleinste
dorp van de gemeente groot in kan zijn.
Het maakt mij in elk geval trots.
Ellis Kempeners,
Raadslid CDA Peel en Maas

Kent u het gemak
van onze

KLEDING REPARATIE
SERVICE al?

Mennen Keukens + Interieurs staat bekend om haar betrouwbare
kwaliteit en service. Wij leveren keukens en complete interieurs aan
particulieren. Onze showroom is gevestigd in Liessel. Dit jaar bestaan wij
40 jaar! Voor levering aan bedrijven is de gehele productie ondergebracht
onder de merknaam Mereno. Onder deze naam wordt ons product door
veel keukenzaken, verspreid door heel Nederland, verkocht.
Mereno is gevestigd in Meijel en bestaat dit jaar 12,5 jaar!

Tel. 077-3072462
www.vanhalstomerij.nl

Werken bij Mereno of Mennen betekent teamspeler zijn binnen
een informele en ondernemende organisatie. Iedereen in het
bedrijf levert zijn belangrijke bijdrage in het totale proces.
Samenwerking, verantwoordelijkheidsgevoel, inzet, maar ook
gezelligheid en collegialiteit zijn voor ons daarbij heel belangrijk.

Ramen / Deuren / Rolluiken
Zonwering / Horren

Kortom, tal van redenen die het werken bij Mereno en Mennen
aantrekkelijk maken. Dus...waar wacht je nog op?
Voor Mennen Keukens + Interieurs zijn wij op zoek naar een

VERKOOPONDERSTEUNER
(fulltime)

Voor Mennen Keukens + Interieurs zijn wij op zoek naar een

VERKOOPADVISEUR
(fulltime)

Voor Mereno zijn wij op zoek naar een

HRM & MARKETING
ONDERSTEUNER
(parttime 15-22 uur per week)

077 477 26 14
WWW.ALKURADE.NL

VACATURE
De Kemp is een familiebedrijf met al meer dan 50 jaar ervaring in de vermeerdering en
opkweek van aardbeiplanten, aspergeplanten, vruchtboom onderstammen en rode
bessenplanten. De Kemp levert kwalitatief hoogwaardig plantmateriaal aan
professionele telers in heel Europa.
Wij zijn op zoek naar:

Bedrijfsleider kas (m/v)
Teeltmedewerker kas (m/v)
Logistiek medewerker (m/v)
Word jij onze nieuwe collega?

Neem een kijkje in onze keukens: www.mennenkeukens.nl
en www.mereno.nl voor meer informatie.
Je kunt je sollicitatie met C.V. sturen naar: ivollenberg@mereno.nl
Of per post naar: Mereno / Mennen Keukens + Interieurs
T.a.v. Ingrid Vollenberg / HRM, Banmolen 17, 5768 ET MEIJEL
Al meer dan 40 jaar uw vertrouwd adres

Wil je werken binnen een dynamisch en innovatief bedrijf met leuke collega’s, een
prettige werksfeer, een hands on mentaliteit en passie voor het vak? Kijk dan snel op
onze website: http://www.dekemp.nl/nl/het-bedrijf/vacatures en mail je sollicitatiebrief
en CV naar Esther Keijsers: e.keijsers@dekemp.nl

Plantenkwekerij De Kemp
Kempweg 15, 5964 ND Meterik, Nederland | Tel. +31 77 3982430
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Stans Janssen

Start
van het
schooljaar
Na zes weken vakantie te
hebben gehad is het er toch
echt weer tijd voor: de start
van het nieuwe schooljaar.

Naam:
Leeftijd:
Woonplaats:
School:

Stans Janssen
13 jaar
Panningen
Valuascollege

Waarvan word jij enthousiast?
Ik word enthousiast van handballen, ik
vind het een hele leuke sport en speel
het ook al lang. Ik heb het geluk dat
ik er met school ook mee bezig mag
zijn. Ik zit namelijk in de handbaltopklas op het Valuascollege. Ik heb het
er erg naar m’n zin en ik heb daar ook
nieuwe vrienden gemaakt.
Wat is de laatste foto die je hebt
gemaakt?
Ik moet met de bus naar school en op
de heenweg is het in de bus vaak best
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wel saai, omdat het dan nog vroeg in
de ochtend is en bijna iedereen erg
moe is. Op de terugweg is het echter
altijd supergezellig! Vandaag heb ik op
de terugweg een gekke foto gemaakt
van een van mijn beste vriendinnen
op Snapchat.
Je hebt altijd groen licht en wind
mee, of kunt foto’s maken door met
je ogen te knipperen. Wat kies je?
Ik zou liever foto’s kunnen maken door
met de ogen te knipperen, omdat ik
best wel veel foto’s maak. Daarnaast
zou ik niet veel aan groene stoplichten
hebben, want wanneer ik op de fiets
zit, kom ik amper stoplichten tegen.
Wind mee zou wel handig kunnen zijn,
maar ik zou liever foto’s kunnen maken
door met mijn ogen te knipperen.
Wat doe je het liefst op een vrijdagof zaterdagavond?
Op zaterdagavond kijk ik meestal naar
Wie is de Mol? of Expeditie Robinson.
Wanneer er een wedstrijd bij Bevo
wordt gespeeld door het eerste herenteam, vind ik het ook vaker leuk om
naar die wedstrijd te gaan kijken.
Wie zijn jouw helden?
Yvette Broch! Zij is een supergoede
Nederlandse handbalster, die in het
Nederlandse handbalteam en de
Hongaarse competitie speelt. Ze speelt
dezelfde positie als ik en ze loopt vaak
vrij. Van het kijken naar hoe zij speelt,
kan ik nog een aantal dingen leren.
Wat zou je doen als je een dag
onzichtbaar was?
Dan zou ik dingen verplaatsen, zodat

mensen in de war raken. Het zou grappig zijn om dat bij mijn vriendinnen te
doen, of op school bij mijn docenten.
Wat is het eerste dat je van je eigen
geld kocht?
Een soort rugzak, die je ook als kleine
koffer kan gebruiken. Er staat een
hondje op en hij is helemaal roze en
bekleed met nep-parels. Ik gebruik
hem niet meer, maar mijn jongere
zusje Pim neemt hem vaak mee als ze
gaat logeren.
Wanneer had je meteen een klik
met iemand?
Toen de overburen 50 jaar waren
getrouwd, hielden ze een groot feest.
Ik was er samen met mijn gezin en de
kleindochter van mijn overburen was
er ook. Ik ging toen samen met haar
spelen en we hadden meteen een klik.
Ik ben nog altijd vrienden met haar.
Waar ben je het meest trots op?
Ik ben erg trots op het feit dat ik de
handbaltopklas heb gehaald op het
Valuas. Ik moest er drie selectietrainingen voor doen en toen ik te horen
kreeg dat ik de topklas had gehaald,
was ik enorm blij.
Heb je ooit gespiekt?
Ja. Ik had een Duits toets waar ik wel
goed voor had geleerd, maar toen ik
een antwoord niet wist, keek ik snel
bij degene naast me.
Wat is het beste cadeau dat je ooit
hebt gekregen?
Ik en een van mijn beste vriendinnen
zijn samen naar de Efteling gegaan.
Het was geen cadeau voor mijn ver-

jaardag, maar het was alsnog superleuk. We hebben de hele dag in de
Efteling rondgelopen en zijn in achtbanen geweest. Na afloop hebben we bij
een frietkraam gegeten.
Ben je bijgelovig?
Ik geloof niet in de standaardverhalen
die worden verteld, maar wanneer het
uur en de minuut in digitale tijd hetzelfde zijn om 11.11 uur, stuur ik wel
eens een ‘snap’ naar mijn vriendinnen.
Veel mensen geloven dat de tijd geluk
brengt, maar eigenlijk geloof ik daar
niet in.
Wat doe je als je niet kunt slapen?
Het gebeurt niet vaak, maar wanneer
het gebeurt, sla ik een tijdschrift open
of draai ik me om en probeer ik nog
eens of ik echt niet in slaap kan vallen.
Waar maak jij je huiswerk het liefst?
In de eetkamer is de verleiding om
de telefoon te pakken niet zo groot,
omdat mijn ouders dan vaak in de
buurt zijn en mij motivatie geven
om van mijn telefoon af te blijven.
Wanneer ik graag wil dat het stil is, ga
ik op mijn slaapkamer zitten.
Wat is het verste dat je ooit van huis
bent geweest?
Ongeveer 9 jaar geleden ben ik naar
Hongarije op vakantie geweest.
Mijn broertje was toen net geboren
en mijn zusje was nog helemaal niet
geboren. Ik was toen ook nog heel
jong, dus ik kan me er bijna niets
meer van herinneren. Het enige dat
ik nog weet, is dat we een erg klein
zwembad hadden.

Voor mij is dit (hopelijk) het
laatste jaar op vwo, want ik doe in
de lente al examen. Voor anderen
is het echter het eerste jaar, zoals
mijn nichtje. Ik sprak haar laatst
over de middelbare school en ze
vertelde me dat ze het spannend
vond, maar er toch wel zin in had.
Toen ik zes jaar geleden voor het
eerst naar de middelbare school
ging was ik nerveus. Ik kende
maar weinig mensen in mijn klas
en was bang dat ik het slecht zou
doen. Echter viel dat ontzettend
mee. Op de basisschool had ik het
advies vmbo-t/havo gekregen en
begon ik dus op havo. Na één jaar
bleek dat het leren me goed af
ging en kreeg ik de kans om naar
het vwo te gaan.
In groep 8 waren alle toetsen
momentopnames. We moesten
bijna nergens voor leren en
hadden eens in de zoveel tijd een
toets waar ons vervolgadvies op
werd gebaseerd. Op de
middelbare was dit anders.
Je krijgt minstens een week om
voor een toets te leren.
De middelbare school is
anders dan ik het me had
voorgesteld. Ik dacht dat het
wisselen van lokalen en leraren
vermoeiend zou zijn, maar dit vind
ik nu juist fijn. Natuurlijk is elke
leraar verschillend en kun je het
met sommigen beter vinden dan
met anderen, maar uiteindelijk
moet je zelf ook werken om
uiteindelijk over te gaan. Aan de
zelfstandigheid moest ik wel
wennen, toen ik naar vwo ging.
Op de havo had ik veel meer
ondersteuning. Dit was op het
vwo een stuk minder. Ik denk dat
dit voor mij uiteindelijk positief is
geweest. Uiteindelijk valt de
middelbare school ontzettend
mee en zul je er leuke
herinneringen maken.
Lique
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Dag van het Fietsen in Panningen

Thyas complex in het teken van fietsen
Het wordt niet zomaar een dagje voor wielrenners of mountainbikers op het Thyas complex in Panningen op zondag 9 september. De zeven organiserende verenigingen van de Dag van het Fietsen hebben diverse activiteiten
gepland op het gehele complex. Zo is er een fietsbeurs, een clinic val breken, zijn er demonstraties en is er een
stuntdemo van Patrick Smits.

Toertocht door Peel en Maas
Voorafgaand aan de Dag van het Fietsen op het Thyas complex vindt
eerder op zondag 9 september een fietstocht plaats door alle kernen van
Peel en Maas. De Toertocht Kernenomloop is bedoeld voor racefietsen of
mountainbikes. Het ritje wordt afgewerkt met een gemiddelde van ongeveer 25 kilometer per uur. Enkele motorordonnansen rijden voor de groep uit
en een materiaalwagen rijdt achter de groep aan. De toertocht is ongeveer
77 kilometer lang en start om 10.30 uur vanaf het Thyas complex. Een valhelm is verplicht, inschrijven is niet nodig. Op de Facebook-pagina Dag van
het Fietsen Peel en Maas is de route te downloaden. Neem voor meer informatie contact op via info@thyas.nl, info@tceverlo.nl of info@twcolympia.nl

Zo is er in het midden van het terrein een fietsbeurs waar gekeken kan
worden naar een nieuw exemplaar,
komt Veilig Verkeer Nederland vertellen over de gevaren op de fiets, zijn
er clinics van mountainbiken, cyclocross en val breken, komt een liefhebber uit Koningslust oude fietsen tonen
en is er een demonstratie aangepast
wielrennen met een lig- en tandemfiets. Daarnaast treedt Circus Luijten
op met een eenwieler en komt Patrick
Smits stuntdemo’s geven op zijn MTB/
BMX-fiets.
Patrick Smits bij een eerder bezoek aan het Thyas complex
Sinds 1 januari is Peel en Maas officieel een Limburgse Wielergemeente.
De gemeente besloot zich bij het initiatief aan te sluiten vanwege de vele
verschillende fietsverenigingen die
Peel en Maas rijk is. Zij namen dan
ook het initiatief om de aansluiting te
regelen. “Door een Wielergemeente
te worden, kunnen we meer dingen organiseren”, vertelt Ine Jacobs,
beheerster van het Thyas complex.
“We krijgen subsidie van de provincie

voor fietsevenementen en omdat we
allemaal bij elkaar gezeten hebben,
leerden de leden van fietsverenigingen elkaar kennen.”
Voorheen leefden Stichting
Wielerpromotie Kessel, Cycling
Team Limburg, TWC Olympia Baarlo,
TC Everlo, Wielerclub Midden Limburg
en TWC De Vélo Meijel een beetje
langs elkaar heen. Ze hielden wel
open dagen en evenementen, maar
die waren vooral op de eigen activitei-

Passie voor fietsen
ten gericht. “Daarom is de Dag van het
Fietsen in het leven geroepen”, vertelt
Felix Lamber van TWC Olympia. “Bij de
dag komt alles wat met fietsen te
maken heeft naar voren. Zo kun je ook
mensen enthousiast maken voor je
vereniging die anders nooit naar een
open dag waren gekomen.”
De organiserende verenigingen
hebben een breed scala aan activiteiten voorbereid om een zo groot mogelijk publiek te trekken op 9 september.

“Het is niet alleen op ouderen
gericht die gezellig willen fietsen of
alleen op jongeren die sensatie zoeken, maar op iedereen”, vertelt Felix.
“Dus ook de mensen die de fiets als
vervoersmiddel beschouwen en niet
als sportief uitje. Het kan allemaal.
Als er maar één of twee wielen aan
zitten, kan het hier voorbij komen.”
De organiserende verenigingen kunnen zich zo tonen aan de buitenwereld én ze leren elkaar kennen.

“Dat is ook een belangrijk doel van
de dag”, vertelt Ine. “De clubs kunnen veel meer samenwerken dan nu
het geval is en elkaar zo versterken.
Ze hebben immers allemaal dezelfde
passie: fietsen. Alleen dan in een
andere vorm.”
Volgens Ine is dit slechts het begin
van de samenwerking. “Sowieso willen we de Dag van het Fietsen ieder
jaar terug laten komen. Maar er is
nog meer mogelijk. Samen activiteiten organiseren bijvoorbeeld. Het is
altijd lastig om vrijwilligers te krijgen,
dus als je elkaar daarbij kunt helpen,
is dat een voordeel voor iedereen.
Verder willen we nog veel meer takken van de fietswereld onder de aandacht brengen. We hebben al gepraat
over een wedstrijd voor eenwielers en
een triatlon-demonstratie. Alles kan,
als we maar samenwerken. Dan staan
we allemaal sterker.”
De Dag van het Fietsen op het
Thyas complex op 9 september duurt
van 10.00 tot 15.00 uur. Kijk voor meer
informatie op de Facebook-pagina Dag
van het Fietsen Peel en Maas.

TE HUUR LOODS 2760 m2
MET KOELFACILITEITEN
Deelverhuur bespreekbaar
vanaf € 35,00 m2 ex btw / ex WGL

Regio Horst 10 min rijden vanaf de A 73
Afmeting 46 x 60 meter, bouwjaar 2000
Verhard voorterrein 2000 m2
Totale perceeloppervlakte 3.99 hect.
1 Groot laad dock / 2 Grote overheaddeuren
zijwandhoogte 5.50 mtr / nokhoogte 10 mtr.
Inpandig: BG 15 x 15 mtr opslagruimte.
Eerste verdieping: 15 x 15 mtr div kantoren.
2 Koelcellen in totaal 17 x 15 mtr.
Loods is totaal geïsoleerd en voorzien van verwarming.
Per direct te huur.
Koop is eventueel mogelijk in nader overleg.

Info: Martin Frankort e-mail: martin@frankortbeheer.nl
gsm: 06 - 53 40 55 20

Ereprijs voor Beringe schutterij
Schutterij Sint Hubertus heeft op het derde en laatste bondsfeest van de bond Juliana de ereprijs
gewonnen. Het bondsfeest werd georganiseerd door Sint Lucia Horst. De Beringse schutterij werd
onder meer eerste bij mooiste geheel, beste defilé, beste vaandeldrager en mooiste vrouwelijke
koning. Door de resultaten tijdens de optocht, beoordelingen op het terrein en het schieten
behaalde de schutterij, samen met de Bussen Schutten Neer, de ereprijs.
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Te koop tijdens Burendag

Baolderse lavendelzakjes
De seniorendames van De Engelbewaarder en Ut Paedje hebben het afgelopen jaar druk gehaakt met als
resultaat tweehonderd lavendelzakjes. De zakjes werden door vrijwilligers gevuld met lavendel en worden op
zaterdag 22 september te koop aangeboden tijdens Burendag rondom de Engelbewaarder in Baarlo.
De opbrengst ervan komt ten goede aan een Baarloos goed doel.

verenigingen 15
Bomen inventariseren
op Piushof
De florawerkgroep van IVN Helden gaat op zondag 9 september de
bomen op het Piushof in Panningen bekijken en determineren.
Het gebied gaat de komende tijd op de schop en de natuurvereniging
wil bekijken welke bomen er allemaal op het terrein staan.
De tocht langs de bomen van het
IVN begint om 09.00 uur. De woningen van woningcorporatie Wonen
Limburg op Piushof worden binnen
afzienbare tijd gesloopt en er komen
nieuwe huizen voor in de plaats.
“We gaan kijken wat er allemaal

voor bomen staan. Als basis gebruiken we de inventarisatielijst die de
gemeente ons aanreikt”, aldus IVN.
Mensen die interesse hebben,
kunnen aansluiten op 9 september
om 09.00 uur bij De Zorggroep op
Piushof 85 in Panningen.

IVN bij Rundje Koeberg
IVN Helden gaat een speciaal onderdeel toevoegen aan het wandelevenement Rundje Koeberg dat begint bij gemeenschapshuis Kerkeböske
op zondag 9 september in Helden. Om de wandeltochten voor kinderen
interessanter en leuker te maken, is een tasje beschikbaar met opdrachten die zij kunnen uitvoeren tijdens het lopen.
De jeugdwerkgroep van natuurorganisatie IVN Helden heeft tijdens
bijeenkomsten speciale schoudertasjes gemaakt voor kinderen die
meegenomen kunnen worden bij het
wandelen van de 5 kilometer-route
van Rundje Koeberg. In de tasjes zitDe lavendelzakjes die door de
dames werden gehaakt het afgelopen
jaar, werden op donderdag 2 augustus
door een tiental vrijwilligers gevuld.
Ze togen naar de bekende lavendelperken in en rond Baarlo en er werd
zorgvuldig lavendel geknipt. De zakjes
zijn voorzien van een label met daarop
de teksten ‘Groeten uit Baarlo’ en

‘Baolderse Lavendel’, die werden
verzorgd voor de Historische
Werkgroep uit Baarlo. De zakjes
werden stuk voor stuk gevuld door
leerlingen van basisschool
De Diamant.
Op zaterdag 22 september worden de gevulde lavendelzakjes te
koop aangeboden tijdens Burendag

rondom de Engelbewaarder en op
diverse andere plekken in het centrum van Baarlo. De opbrengst
ervan komt volledig ten goede aan
een goed doel in Baarlo. Dit jaar is
dat het G-dansgroepje, een dansgroep voor mensen met een beperking, van de Baarlose Dans- en
Showdansvereniging Expression.

Thema-avond afscheid
nemen van een huisdier
De eerste thema-avond na de zomervakantie van Mamacafé Peel en Maas vindt plaats op woensdag 12 september in basisschool Nieuweschool in Panningen. Het thema van de bijeenkomst is ‘Kinderen begeleiden bij
het afscheid van een huisdier’. Betty Heideman van HoRes Paws-of-Silence verzorgt een lezing.
“Afscheid nemen is nooit makkelijk, maar voor een kind kan het
afscheid nemen van een huisdier de
eerste kennismaking zijn met diep
verdriet en rouw”, aldus het
Mamacafé. Tijdens de lezing bespreekt
Betty Heideman van HoRes Paws-ofSilence niet alleen de diverse vormen
van afscheid nemen, maar gaat ze ook
uitgebreid in op hoe een kind begeleid
kan worden.

“Wat kun je als ouder, verzorger of docent wél doen en wat niet”,
laat Mamacafé weten over wat er
bij de bijeenkomst besproken wordt.
“Wat kun je zeggen, hoe kun je je
kind (en jezelf) helpen?” Daarnaast
bespreekt Heideman ook soorten
van natuurlijke remedies die kunnen
helpen bij het proces van afscheid.
Ze vertelt verhalen van kinderen en
ouders en bespreekt ook de rouw.

Er worden ook diverse activiteiten
behandeld die ouders met hun kind
kunnen ondernemen om het afscheid
een plekje te geven.
Er is ook gelegenheid om vragen te stellen en ervaringen te delen.
Tevens is er een boekentafel met een
groot assortiment aan boeken over het
onderwerp. Aanmelden kan tot en met
zondag 9 september via mamacafepeelenmaas@outlook.com

Battlerun Maasbree van
start
Een spektakelrun vol hindernissen, water, modder en springkussens. De Maasbreese Battlerun gaat op
zondag 9 september van start op ruiterterrein de Breukerheide in Maasbree.
De Battlerun Maasbree is inmiddels al een aantal jaren vaste prik
op de agenda voor veel modderliefhebbers. De dag biedt voor jong en
oud een sportief en uitdagend programma. Zo is er de kids run voor kinderen van 6 tot 16 jaar en deelnemers
vanaf 16 jaar kunnen kiezen uit de
single run of de team run. Dit jaar is

er een nieuwe onderdeel toegevoegd
aan de stormloop: de mini battle.
Deze run is bedoeld voor de allerkleinste kids van 2 tot en met 5 jaar.
Speciaal voor hen is er een kort parcours met kleine hindernissen opgebouwd.
Met ruim dertig hindernissen is
het parcours voor de oudere kids, vol-

wassenen en teams ook dit jaar weer
een uitdaging voor echte ‘dare devils’.
De Battlerun vindt plaats op ruiterterrein de Breukerheide, gelegen aan
Kerkdijk 4 in Maasbree. Iedereen is
welkom op het terrein om de deelnemers aan te moedigen. Kijk voor meer
informatie over de Battlerun op
www.battlerunmaasbree.nl

ten enkele voorwerpen met opdrachten die de kinderen onderweg
kunnen uitvoeren. “Op deze manier
is het wellicht leuker voor kinderen
om mee te lopen”, aldus IVN. “Er zit
ook nog iets in de tasjes dat de kinderen mee naar huis mogen nemen.”

Clubkampioenen bij
Heldense Bridgeclub
De Bridgeclub uit Helden sloot onlangs het seizoen 2017-2018 af.
Marij Knapen en Twan Verschaeren werden clubkampioen met een
gemiddelde van bijna 60 procent. De bridgevereniging is op dinsdag
4 september weer begonnen aan het nieuwe seizoen.
De Heldense Bridgeclub sloot het
seizoen dit jaar af met Marij Knapen en
Twan Verschaeren als clubkampioenen.
Ze behaalden een gemiddelde van
bijna 60 procent. De tweede plaats was
voor Ine en Cor Loeffen met een
gemiddelde van ruim 56 procent.
Agnes Zelissen en Els Cramer behaal-

den de derde plaats met een gemiddelde van 53,5 procent.
Het nieuwe bridgeseizoen is op
dinsdag 4 september weer begonnen
voor de vereniging. Neem voor meer
informatie over de Bridgeclub contact
op met Ine Loeffen via 077 306 10 70
of via ineloeffen@gmail.com

Houthandel & Timmerbedrijf
Houthandel
& Timmerbedrijf
Rene van Ophoven
v.o.f.
Rene van Ophoven v.o.f.
Meijelseweg 3 • 5985 NH Beringe
06 223 712 88 • renevanophoven@gmail.com

Meijelseweg 3 • 5985 NH Beringe
phoven@gmail.com
ge • 06 22 37 12 88 • renevano
Meijelseweg 3 • Berin06
223 712 88 • renevanophoven@gmail.com
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Houthandel & Timmerbedrijf
Rene van Ophoven v.o.f.

OVERKAPPINGEN
ROLLUIKEN • ZONWERING

Houthandel & Timmerbedrijf
Rene van Ophoven v.o.f.
077 307 92 30 - WWW.JOSKNAPENZONWERING.NL
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Pony’s en paarden

Succes voor ruiters
op NK springen
Door: paardensportvereniging PSV Caprilli en De Maasruiters
De ruiters van PSV Caprilli uit Panningen en De Maasruiters uit
Kessel hebben verschillende prijzen gehaald bij de Nederlandse kampioenschappen springen voor pony’s en paarden in Ermelo. Die vonden
plaats op vrijdag 31 augustus, zaterdag 1 en zondag 2 september.
Nina Vercoulen van
De Maaskwam kwam vrijdag aan de
start met haar pony LvS Kantje’s
El Passo in de klasse DE-B. Ze reden
een foutloze eerste manche en
mochten terugkomen voor de
barrage. Ook daarin bleven ze
foutloos en ze mochten zich opstellen op het erepodium om de zilveren
medaille in ontvangst te nemen.
Anniek Vervoort met Histique was
zaterdag aan de beurt in de klasse L
springen. Ze reden een foutloze
eerste omloop en mochten terugkomen voor de barrage. Daarin zetten

ze een snelle rit neer, maar er viel
een balkje op de laatste hindernis.
Daardoor werd ze elfde.
Ivo Steeghs van Caprilli had zich
met Hanja BLH geplaatst voor het
springen in de klasse M en John
Steeghs met Gesture S (v. Moorlands
Bodyguard x Ferro) plaatste zich
voor de klasse L1 dressuur. Na een
mooie eerste proef (67,222 procent) plaatste John zich met Gesture
S voor het afkampen. Hier lieten ze
zien wat ze waard zijn en namen
daarmee de vierde prijs mee naar
huis.

Jac Roemerman uit Helden heeft voor het tweede jaar op rij bij het officieuze WK wielrennen voor
veteranen in Sankt Johann in Oostenrijk de titel gepakt bij de tijdrit. Hij was bij de 20 kilometer
lange tijdrit 15 seconden sneller dan de nummer twee. Jac kwam net als vorig jaar uit in de categorie
65 tot en met 69 jaar. Vorig jaar pakte de Heldenaar ook nog de titel bij de wegwedstrijd.

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

vintage • industrieel • brocante

2

2.500lomop
kring

Kringloopspullen ophalen of ontruimen?

Bel 0475 440568

voor een afspraak

J.F. Kennedylaan 260 - Panningen - allerhande-panningen.nl

TE KOOP 2 PERCELEN
LANDBOUWGROND
oppervlakte 1.74.97 ha en 3.51.43 ha
Beide percelen zijn ook afzonderlijk te koop

Gelegen nabij Kloosterstraat/Baarloseweg te Helden
Prijs op aanvraag.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen
met de heer P. Vullinghs.

Spoorweg 4, 5963 NJ Horst • tel. 077-3982921 • info@pijnenburgadvies.nl

www.pijnenburgadvies.nl

Heldense Jac wederom wereldkampioen

Eindhoven, Berlijn en Boekarest

Heldense atleten lopen
marathon
Enkele leden van Atletiek Helden hebben deze zomer hard getraind voor de marathon. Ze zullen de komende
tijd aan de start staan van de Eindhoven marathon, de BMW Berlin Marathon in Duitsland en aan de Bucharest
marathon in Roemenië.
Atleten Anouk Joosten, Daniëlle
den Otter en Yün Soon Woo van
Atletiek Helden volgden afgelopen
zomer een trainingsschema voor de
marathon. Ze staan op 16 september
aan de start van de BMW Berlin
marathon in Duitsland. Judith de Bruin
en Manuela Geurts gaan het vervolgens op zondag 14 oktober proberen
bij de Eindhoven marathon en de

meest ervaren atleet, Hans Peeters,
zal op diezelfde dag in Roemenië aan
de start staan van de Bucharest
marathon.

Tilburg Ten Miles
Na de lange duurloop van 32 kilometer, die vorige week werd gelopen, was het op zondag 1 september
tijd voor een test voor de BMW Berlin

marathonlopers. Ze deden mee aan
de Tilburg Ten Miles, waarbij 16,1 kilometer afgelegd moest worden. Onder
ideale omstandigheden gingen
Anouk, Soon en Daniëlle van start.
Anouk Joosten liep de wedstrijd met
een eindtijd van 1.22.10, de eindtijd
van Yün Soon Woo was 1.22.09 en
Daniëlle den Otter haalde een eindtijd
van 1.31.21.

Eerste ronde

Panningen wint bekerduel van Meijel
Door: Wiet Leenders, voetbalvereniging SV Panningen
In de eerste ronde van de bekercompetitie trad het eerste herenteam van SV Panningen op zaterdag 1 september aan tegen RKMSV uit Meijel. De gasten uit Panningen bleken een maatje te groot voor de Meijelse thuisploeg. Het duel eindigde in 1-5.
Vooral in het laatste gedeelte
van de wedstrijd bleken de ‘vervangers’ gedreven en spatte de
scherpte er van af. Ook fysiek waren
de Meijelnaren niet opgewassen
tegen Panningen. De 1-3 voorsprong
die de groenwitten in de eerste helft
opbouwden, kwam in de tweede
helft dan ook geen enkel moment
in gevaar en werd zelfs uitgebouwd
naar een comfortabele 1-5.
In de 15e minuut passte Joey

Bodde loepzuiver door het centrum
van de Meijelse verdediging op de
op snelheid liggen Matijs Heesen.
Die maakte voor RKMSV-doelman
Bjorn van Nienhuijs geen fout en
scoorde 0-1. Panningen was gewoon
de betere ploeg en nam het initiatief.

Loepzuivere pass door
het centrum
In de 35e minuut scoorde Matijs

Heesen met een hard en laag schot
vanaf 25 meter 0-2. RKMSV deed heel
even iets terug en Adje Snijders gaf
drie Panningse verdedigers het nakijken en stelde Sjoerd Boots in staat
1-2 te scoren. Joey Bodde scoorde 1-3
in de 40e minuut en dat was tevens
de ruststand. Zoals gezegd kwam
Panningen in de tweede helft geen
moment in de problemen en Joey
Bodde en weer Matijs Heesen brachten de eindstand op 1-5.
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Sharon Janssen
tweede op NK
Door: Wiel Schers
Met een tweede plaats op de Nederlandse kampioenschappen
tafeltennis voor senioren met een B-licentie is Sharon Janssen het seizoen 2018-2019 uitstekend begonnen. De Panningse tafeltennisster had
nog kansen in de finale, maar verloor na een ruime voorsprong alsnog.

Kick-off nieuwe turnvereniging
Pareja uit Helden en Panningen
Turnverenigingen SSS Helden en Concordia Panningen fuseerden onlangs tot Sportclub Pareja.
Op zaterdag 1 september was de kick-off van de nieuwe vereniging. Op feestelijke en sportieve
wijze werd het sportaanbod van de vereniging gepresenteerd. Met een modeshow werd de nieuwe
clubkleding voorgesteld. Het nieuwe bestuur werd vervolgens gepresenteerd en de vrijwilligers die
betrokken waren bij de fusie kregen een bedankje. De website ging eveneens de lucht in. Kijk voor
meer informatie over Pareja voortaan op www.sportclubpareja.nl

In de finale nam Sharon een 2-0
voorsprong in games en ze verloor de
derde game nipt met 13-11 van haar
tegenstandster Emma van der
Zanden. Ook de vierde game werd
een prooi voor Van der Zanden.
Maar de kans op de titel bleef evenwel groot, want in de slotfase van de
allesbeslissende vijfde game stond de
Panningse nog met 9-7 in cijfers voor.
De Venrayse kreeg op dat moment
twee heel fortuinlijke mazzelballen
mee, waardoor ze de stand weer in

evenwicht bracht. Voor Sharon kwam
deze tegenvaller net op het verkeerde
moment. Emma van der Zanden
profiteerde daarna dankbaar van de
situatie en won met 11-9.
Eerder op dag wist Sharon beslag
te leggen op een eerste plaats in
haar vierkamp, na een bye versloeg
ze Annemarie Zijnstra en in de halve
finale olympisch parakampioen Kelly
van Zon, waardoor ze de finale wist
te bereiken van het Nederlands kampioenschap.

Nieuwe tassen voor Tupos
Het eerste dames- en eerste herenteam van volleybalvereniging VV Tupos uit Baarlo kunnen dit seizoen gebruik gaan maken van nieuwe tassen. Patrick en Marlie Peeters van Garagebedrijf De Bong
hebben de standaardteams van nieuwe tassen voorzien en verbonden zich voor vijf jaar aan Tupos als
materiaalsponsor. Dames 1 staat dit jaar onder leiding van coach Jos Nelis. Heren 1 gaat eveneens met
Jos Nelis, die ondersteund wordt door Ruud Thijssen, proberen een mooi seizoen te draaien.

In de bossen

De Indianen bij veldwedstrijd
Door: handboogvereniging De Indianen
Vier schutters van De Indianen uit Koningslust namen op zaterdag 1 en zondag 2 september deel aan een
fieldwedstrijd in de bossen bij Someren-Eind. De wedstrijd werd georganiseerd door Oude Roem Handshaven uit
Someren.
In de klasse Dames Barebow
behaalde Anne Koopmans met
493 punten een eerste plaats.
In de klasse Heren Veteraan
BareBow behaalde Henk Stevens

met 518 punten een derde plaats.
Zowel op de zaterdag als op de
zondag schoot Henk met
respectievelijk 255 en 263 punten
een persoonlijk record. In de

klasse Heren Recurve behaalde
Wilbert Theeuwen met
598 punten een derde plaats,
terwijl Rene Koopmans met
592 punten vierde werd.

Daantje Lommen
derde bij NK
Daantje Lommen uit Panningen is bij de Nederlandse kampioenschappen B/C/D seniorentafeltennis op zaterdag 1 september in
Schiedam als derde geëindigd. In haar poule wist ze van verschillende spelers te winnen die veel hoger dan haar spelen.
Wonderbaarlijk genoeg wist ze tweede te worden in de poule.
Daarmee plaatste ze zich voor de halve finale. De tegenstandster
bleek net te sterk, waardoor ze op de gedeelde derde plek eindigde.
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Agenda t/m 13 september 2018
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Week van de Alfabetisering
Taalcafé en De Liedjeskastquiz

Muziek onder de Toren met
Timbre Tajiri en De Gaamblaozers

Tijd: 10.00-12.00 uur
Locatie: bibliotheek Panningen

Tijd: 13.30-16.45 uur
Organisatie: Cultuur in Hartje Peel en Maas
Locatie: Raadhuisplein Panningen

Demonstratie walking football afgelast
Tijd: 20.00 uur
Organisatie: voetbalvereniging BEVO
Locatie: sportpark de Hookervenne Beringe
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Wandelen of hardlopen met
Rundje Koeberg
Tijd: start wandelen tussen 08.00 en 09.30 uur,
hardlopen na 09.30 uur
Organisatie: Rundje Koeberg
Locatie: gemeenschapshuis Kerkeböske Helden

Bomen inventariseren op Piushof

Tijd: 12.00-13.30 uur
Organisatie: Stichting Durnééve
Locatie: Oppe Koffie Meijel

Tijd: 09.00 uur
Organisatie: florawerkgroep IVN Helden
Locatie: De Zorggroep Piushof 85, Panningen

Opening expositie Sociale
Coöperaties (t/m 28 september)

Dag van het fietsen
Tijd: 10.00-15.00 uur
Organisatie: wielerorganisaties Peel en Maas
Locatie: Thyas complex Panningen

Receptie wereldkampioen
zoetwatervissen Danny Flipsen

Stormloop Battlerun Maasbree

Tijd: 09.00 uur
Organisatie: IVN Helden
Locatie: start bij container achter TuinHelden, Helden

Tijd: vanaf 10.00 uur
Locatie: ruiterterrein Breukerheide Kerkdijk 4,
Maasbree

Oud-ijzeractie Koningslust

Kunsttentoonstelling Kunst in de tuin

Tijd: ijzer vóór 09.30 uur aan straat
Organisatie: buurtvereniging De Brookdiehk
Locatie: huis-aan-huis Koningslust

Tijd: 11.00-17.00 uur
Locatie: routebeschrijving bij café Biej Ton en Marij
Kessel

Opening Kermis Baarlo door wethouder Wim Hermans en schutterij

Kermis Baarlo met gratis schminken

Tijd: 16.00 uur
Locatie: Markt Baarlo

Tijd: vanaf 17.00 uur
Locatie: gemeenschapshuis Ut Gemeinsjapshoes
Kessel-Eik
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Tijd: vanaf 18.00 uur
Locatie: centrum Baarlo

Kienen
Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Limburgse Katholieke
Vrouwenbeweging Meijel
Locatie: gemeenschapshuis D’n Binger Meijel
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Kermis Baarlo met verrassing
Tijd: vanaf 18.00 uur
Locatie: centrum Baarlo

Kienavond

Tijd: 10.30 uur
Organisatie: Dag van het fietsen
Locatie: Thyas complex Panningen

Tijd: 15.00-17.00 uur
Locatie: kermisterrein centrum Baarlo

Kermis Baarlo met verrassing

Tijd: zaal open om 19.00 uur
Organisatie: buurtvereniging De Maasbuurt
Locatie: gemeenschapshuis Ut Gemeinsjapshoes
Kessel-Eik

Natuuronderhoud Kwistbeekdal

Fancy-fair Kessel-Eik
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Toertocht Kernenomloop

Tijd: 19.30-21.00 uur
Organisatie: HSV De Noordervaart
Locatie: clubgebouw Donkersveld 24, Meijel

za
08
09

Tijd: 14.00-16.00 uur
Organisatie: dorpsontmoeting De Engelbewaarder
Locatie: MFC De Engelbewaarder Baarlo

Eetpunt Durnééve (elke week)

Tijd: 16.00 uur
Organisatie: Sociale Alliantie, Bibliotheek Maas en
Peel en gemeente Peel en Maas
Locatie: Huis van de Gemeente Panningen

Bijeenkomst ‘oppe kermis’
met optreden De Keverberger
Muzikanten (vooraf aanmelden)

Werkbijeenkomst Sociale
Coöperaties over burgerinitiatieven en welzijnswerk
Tijd: 19.30-21.30 uur
Organisatie: Sociale Alliantie, Bibliotheek Maas en
Peel en gemeente Peel en Maas
Locatie: Huis van de Gemeente Panningen

Thema-bijeenkomst ‘Afscheid
nemen van een huisdier’
Tijd: 19.30-21.00 uur
Organisatie: Mamacafé Peel en Maas
Locatie: basisschool Nieuweschool Panningen

do
13
09

Kermis Baarlo

Eerste bijeenkomst netwerkgroep
Connect Peel&Maas
Tijd: 19.30-23.30 uur
Organisatie: Connect Peel&Maas
Locatie: Kasteel De Keverberg Kessel

Jouw agendapunt hier?

Tijd: hele dag
Locatie: centrum Baarlo

Wil je de activiteiten van jouw organisatie
ook in deze agenda zien? Mail je agendatip naar
redactie@hallopeelenmaas.nl

Kunst in de tuin
Twaalf tuinen in Kessel en Kessel-Eik zijn op zondag 9 september te bezoeken. In de tuinen exposeren kunstenaars hun werken. De routebeschrijving langs alle deelnemers is af te halen bij café Ton en Marij in Kessel.
Volgens de organisatie zorgt
het exposeren voor dubbel plezier.
“Het zijn al prachtige tuinen en de
kunstwerken zorgen ervoor dat die

nog meer een bezoek waard zijn.
Daarnaast komen de kunstwerken in
zo’n natuurlijke omgeving prachtig
uit.” De opbrengst van de routebe-

schrijvingen gaat naar een kindertehuis in Lunca Muresui in Roemenië.
De tuinen zijn op de zondag gratis te
bezoeken van 11.00 tot 17.00 uur.

Fancy Fair in Kessel-Eik
In Kessel-Eik vindt dit jaar voor de 68e keer de Fancy Fair plaats. De Fancy Fair wordt gehouden op zaterdag
8 en zondag 9 september in het geheel vernieuwde gemeenschapshuis van Kessel-Eik. Er wordt onder andere
een grote loterij georganiseerd.
Tijdens de Fancy Fair is er van alles
te beleven voor zowel jong als oud.
Zo is er een rad van fortuin, waar
waardevolle prijzen gewonnen kunnen
worden en zijn er veel spellen voor
kinderen georganiseerd. Denk daarbij
aan ballen gooien, ring werpen, een
grabbelton, een schiettent en een

springkussen. Er vindt ook een grote
loterij plaats, waarvan de prijswinnaars
op zondag bekend worden gemaakt.
Voor de loterij zijn nog loten verkrijgbaar en de opbrengst ervan komt ten
goede aan de parochiekerk van KesselEik. Zowel bij het rad van fortuin als bij
de loterij zijn er veel prijzen te win-

nen. De hoogste prijs die gewonnen
kan worden is 250 euro, de tweede
prijs is een hangstoel op een standaard, de derde prijs is een half varken
uitgedrukt in waardebonnen en
degene die de vierde prijs heeft, wint
een dagtocht voor twee personen met
de firma Gielen.
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Vincentiusparochies
Parochie Beringe
Misintenties NL21 RABO 0141939583
El Jacobs-Sturme
Peelstraat 39
T 077 307 17 88 s.jacobs39@ziggo.nl
Spreekuur
Iedere dinsdag van 10.30 tot
11.30 uur in de sacristie.
Kerkdiensten
Zondag 9 september
H. Mis 09.30 uur t.i.v. Mien Ter VoertJanssen (zeswekendienst): overl.
ouders Coba Hendriks-Wijnands en
Harrie Hendriks (jaardienst en b.g.v.
verj);
Woensdag 12 september
H. Mis 09.00 uur in sacristie

Parochie Egchel
Misintenties NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
T 077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 9 september
H. Mis 11.00 uur t.i.v. Sjaan Franken
en Riet Franken-Verstegen (jaardienst); Jacobus Steeghs en Odilia en
Marie Steeghs-Janssen (jaardienst);
Jan Peeters (verjaardag)

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 9 september
H. Mis: 11.00 uur - Zang Dameskoor
Lectoren: Dhr. Harrie Jans – Mevr.
Marianne Verhappen
Intenties: Jaardienst René Coenen.
Jaardienst overl. ouders Rien van
Zwam en Riet van Zwam-van Lanen
en overige familieleden. Ans BoutenNellen.

service 19

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 9 september
H. Mis 11.00 uur Ziekenzondag t.i.v.
Wiel van der Sterren (verj) en alle overledenen van de fam. van der SterrenVossen; Henny Cuijpers-Kurvers (verj)
Getrouwd op 1 september 2018 in de
St. Willibrordskerk te Helenaveen: Leo
Kluytmans en Bonnie Janssen, van de
Helenaveenseweg te Grashoek.

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 8 september
Geen H. Mis
Zaterdag 15 september
H. Mis 17.30 uur

en Mart van der Steen (gest.jaardienst); To Slaats-Verbugt (coll); uit
Dankbaarheid
Maandag 10 september
18.30 uur Stille Aanbidding
19.00 uur Rozenkrans
Dinsdag 11 september
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen,
aansluitend koffiedrinken
Donderdag 13 september
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen
09.30-10.00 uur Stille Aanbidding

Parochie Meijel

Parochie Panningen

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
joke.holscher@gmail.com
Kerkdiensten
Donderdag 6 september
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen
09.30-10.00 uur Stille Aanbidding
Zaterdag 8 september
Huwelijksmis 13.00 uur van Anne
Geraets & Prasetiyo Wedding, gezongen door Femmes Vocales
H. Mis 19.00 uur met dameskoor t.i.v.
Bert van der Steen en An Elshout

Misintenties NL44 RABO 0141900660
Parochiecentrum Wilhelminastraat 14
T 077 307 13 88
info@parochiecentrumpanningen.nl
Open maandag- dinsdagwoensdag- en donderdagmorgen
van 09.00 tot 11.30 uur
Kerkdiensten
Donderdag 6 september
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Vrijdag 7 september
H. Mis 09.00 uur dagkapel
De ziekencommunie wordt thuisgebracht na de H. Mis
Zaterdag 8 september
H. Mis in de Groenling om 14.30 uur
H. Mis 19.00 uur – Gemengd koor t.i.v.
Tiny Lenders-Sijbers (6 wekendienst),

15.00 uur Doop van Julia Heines..
Burgemeester Haffmansstraat 11 a.

Donderdag 13 september
8.30 uur H. Mis.
Mededeling
De opbrengst van de kerkdeurcollecte
Miva-actie is € 227.91. Hartelijk dank
daarvoor.

Parochie Helden
Misintenties NL61 RABO 0120795094
pastorie Rochusplein 3
T 077 3071488,
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur
donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
Vrijdag 7 september
De H. Communie wordt thuis gebracht
vanaf 09.00 uur.
Zondag 9 september
H. Mis 10.00 uur – herenkoor t.i.v. lev.
en overl. fam. Rooyakkers-NeessenDriessen;

Parochie Kessel
Gezinsbijdrage NL39RABO0125305311
Pastorie Dorpstraat 13
T 077 462 12 65
E lajverhaag@parochiekessel.nl
Kerkdiensten
Zaterdag 8 september
Maria geboorte. Patrones van de
parochie.
19.15 uur Jaardienst voor Piet van
Knippenberg.
Woensdag 12 september
9.00 uur H.Mis voor de zieken van de
parochie.
Zaterdag 15 september
19.15 uur Jaardienst voor Annie
Vervoort-Coopmans.
Zondag 16 september
14.00 uur Doop van Lars Stoffels.
Rode eggenweg 8.

Parochie Baarlo
Misintenties NL31RABO0103903860
Pastorie Markt 3 T 077 477 12 75
E kapelaan@parochiebaarlo.nl
W www.parochiebaarlo.nl
Kerkdiensten
Zaterdag 8 september
17.00 uur H. Mis in Verzorgingshuis Ter
Borcht.
Zondag 9 september
9.30 uur H. Mis. Zang: Gemengd koor.
Frans Görtz v.w verjaardag, voor
Christien Görtz-Stappers en kinderen
en voor Jeanne Janssen-Görtz.
Jaardienst Wilhelmien Berden-Lenders.
Overleden bestuursleden Stichting
Baronesse d’Erp.

Jo Lenders en zoon Johan; Joke Goes;
Nina Schers; Tru Wijnands-Nellen
(jaardienst) en Né Wijnands (verj.)
Zondag 9 september
H. Mis in het Missiehuis om 10.30 uur
Doopviering in de parochiekerk 14.00
uur: Max Kranen
Dinsdag 11 september
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Woensdag 12 september
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Donderdag 13 september
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Overleden: Jan Spee, 85 jaar
Trui de Bruijn-Simons, 106 jaar

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

Administrator (pastoor)
deken de Graaf Woutering
077 398 14 16
a.degraafwoutering@rkhorst.nl

Parochie Kessel-Eik
Misintenties NL41RABO0125300522
L. Timmermans T 077 462 16 78
Kerkdiensten
Zondag 9 september
9.30 uur Voor de levende en overleden
leden van de fancy-fair.
Zondag 16 september
9.30 uur Drieka Janse- Gijsbers
Mededelingen
8 en 9 sept is de 68ste fancyfair in het geheel vernieuwde
gemeenschapshuis.

Maasbree/Baarlo
kapelaan te Boekhorst
077 477 12 75
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

Stoelen – Bureaus – Ladenblokken – Kapstokken – tafels – bureaustoelen – prullenbakken - kantoorartikelen
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Auto Hunnekens Meijel, sinds 1981

Op zoek naar een garage
bij u in de buurt?
Bij ons bent u van harte welkom!
Kerkstraat 20A Meijel - T 077 - 466 1852 - www.autohunnekens.nl
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‘Fijn om inmiddels de
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Vinci
lak magnolia
305 x 260 x 188 cm

€ 5999,compleet met koelkast, combi-oven met magnetron,
gaskookplaat, afzuigkap, vaatwasser, spoelbak,
werkblad en 10 jaar apparatuurgarantie

Direct de beste prijs
Deskundig advies
Vakkundige montage
3D-ontwerp & VR-presentatie
Gespecificeerde offerte
Topkwaliteit en vakkundige montage
CBW-erkend & 10 jaar garantie

WWW.SUPERKEUKENS.NL

HORST

ROERMOND

Witveldweg 100
(Gevestigd binnen Interchalet)
T. 077-3982234

Burghoffweg 13
(Gevestigd tegenover Retailpark)
T. 0475-691548

HEERLEN
In de Cramer 148
(Gevestigd op de Woonboulevard)
T. 045-5751230

