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Glitter en glamour
Het centrum van Panningen stond zondag 16 september helemaal in het teken van glitter en glamour. Toen vond het mode-evenement Glitz&Glam plaats, waarbij
diverse ondernemers uit het dorp de laatste trends op het gebied van kleding, schoenen en accessoires voor volwassenen en kinderen showde. Daarnaast vonden er op de
catwalk midden op de Markt demonstraties en optredens plaats van sport- en dansscholen, konden bezoekers deelnemen aan workshops en was er op het Raadhuisplein
aandacht voor een hapje eten, beauty en muziek.

Pilot afgelopen

CDA wil duidelijkheid
over horecatijden
De gemeenteraad van Peel en Maas stemde vorig jaar juni in met een voorstel om een pilot te starten
om de sluitingstijden in de horeca los te laten. Horecagelegenheden mochten zo lang open blijven als ze
wilden. De pilot eindigde op 30 juni, maar volgens CDA Peel en Maas is er nog niets gecommuniceerd over
het is gelopen.
Roel Boots en Hans Vaessen
stelden namens CDA Peel en
Maasvragen aan het College van
B&W over het onderwerp. De twee
politici vragen zich af of er wel een
tussentijdse en eindevaluatie van
de pilot hebben plaatsgevonden
zoals wel afgesproken was.
Ook vinden ze het niet duidelijk

hoe de regels nu zijn. “De pilot liep
tot 30 juni 2018. Zijn horecabedrijven
die zich niet houden aan de sluitingstijden die tot en met 26 juni 2017
golden sinds die tijd in overtreding?”

Communicatie
De twee CDA-leden vragen
verder wanneer en wat het col-

lege heeft gecommuniceerd met
de horecabedrijven in Peel en
Maas over de pilot en de nu geldende regels. Ook willen Boots en
Vaessen weten wanneer de sluitingstijden besproken gaan worden
in de gemeenteraad.
Het college neemt de vragen in
behandeling.
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Kalebas van 421,5 kilo

Maasbreenaren kweekten de grootste
pompoen van Nederland
Hij is oranje, enorm groot en weegt maar liefst 421,5 kilo. John en
Sraar Klerken uit Maasbree hebben zondag 9 september de titel
Nederlands kampioen Zwaarste Pompoen in de wacht gesleept tijdens het
NK in Sint Odiliënberg. Hun geheim? “Heel veel water geven en er elke
dag even tegen praten.”
Al jaren heeft John (50) Klerken uit
Maasbree een tuindersbedrijf met
aardappelen, groenten en fruit met
boerderijwinkel aan de Venloseweg,
dat hij van zijn vader Sraar (76)
overnam. Tien jaar geleden kwam
daar de teelt van pompoenen bij.
“Soms zaten daar hele flinke bij”,
vertelt John. “Dat bracht een leuke
cent op als we die naar de veiling
brachten. Dat we zulke grote teelden,
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sprak zich al snel rond, totdat mensen
op een gegeven moment bij ons aan
de deur kwamen om ze te kopen.
Daardoor hoefden we al niet meer
naar de veiling te gaan.”
Pas drie jaar geleden nam het
‘enorme pompoenen kweken’ serieuze
vormen aan. In hét pompoendorp van
België, Kasterlee, bleek een pompoenkwekerijclub te zitten die het zwaarste pompoen kweken tot een ware
kunstvorm heeft verheven. John en
Sraar kochten in Canada zaadjes van
wedstrijdpompoenen en besloten het
ook te proberen. “We wilden proberen
het maximale uit de teelt te halen”,
vertelt John. En dat lukte. “Vorig jaar
hadden we een pompoen van ruim
200 kilo. Dit jaar zaten we al 200 kilo
daarboven. Het is zo leuk om het
steeds groter te zien groeien en het is
de uitdaging om hem in mooie staat
te houden. We hadden eigenlijk een
nog zwaardere geteeld van 480 kilo.
Maar omdat die beschadigd was,
mocht die niet mee naar het kampioenschap.”
Ook de grootste pompoen van
Nederland begon ooit als zaadje.
Die werd in april gezaaid in een verwarmde stekbak. “Pompoenen houden van warmte, dus laten we ze op
28 graden eerst ontkiemen”, aldus
Sraar. “Daarna gaat het plantje de
kas in en later naar het land. Als het
weer warmer wordt, is het aan ons om
de plant zo goed mogelijk te blijven
verzorgen zodat alle energie die de
plant krijgt naar de pompoen gaat.”
De lange, hete zomer van afgelopen

John en Sraar met hun prijswinnende pompoen
jaar was perfect pompoenweer, vertelt Sraar, die de kalebassen dagelijks
verzorgde. “Ik heb er genoeg tijd voor,
dus ik ging elke dag even naar het
veld. Flink water geven, op hete dagen
een parasolletje erboven, bemesten
en er soms even tegen praten”, grinnikt hij.

Alles geoorloofd
Daarna is het een kwestie van
zo lang mogelijk doorgaan, zodat
de pompoen kan blijven groeien.
“Eigenlijk is alles geoorloofd”, vertelt
John. “Er zijn geen regels als je aan
een kampioenschap mee wilt doen.
Dus je kunt flink experimenteren met
zaadjes en mest, de grond bewerken

hoe je wil. Zolang hij maar in gave
conditie blijft. De Belgen maken hele
stellages om de pompoen warm en
uit de wind te houden op het veld.
Uiteindelijk is het toch de natuur die
het moet doen.” Het enige dat John
en Sraar voor zichzelf houden, is hoe
ze de zaadjes planten en de grond
bewerken.
Een week voor het Nederlands
kampioenschap haalden John en Sraar
de pompoen voorzichtig met tractor
en spanbanden van het veld. “Zo konden we hem even schoonmaken en
inspecteren. Daarna hebben we hem
opgeladen op een aanhanger en zijn
we naar Sint Odiliënberg gereden. Daar
werden alle pompoenen eerst gemeten

en het gewicht geschat. Op basis daarvan wordt bepaald in welke volgorde
ze gewogen worden om het precieze
gewicht te bepalen. De zwaarste altijd
als laatste, zodat het lang spannend is
welke pompoen wint.”
Maar wat te doen met die pompoen? Voor de kalebas van ruim
400 kilo weet John vast een koper te
vinden. “Sommige mensen vragen
ons in juli al of ze in het najaar een
pompoen kunnen kopen. Die willen ze
dan als blikvanger bij hun winkel zetten of gebruiken voor een prijsvraag.
Deze winnaar levert waarschijnlijk een
paar honderd euro op. Soep maken we
er niet van. Daar zijn de kleinere veel
lekkerder voor.”

Open dag Dahliatuin Minella.
Honderden Dahlia’s in diversen
soorten en kleuren staan nog volop in
bloei. M. Kauffeld Venrayseweg 136
5961 NT Horst. Zondag 23 september
van 12-17 uur. Entree 3 euro incl.
koffie/thee/cake.

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.

Baarloos team
wint Kessels
schuttersfeest
Schutterij Sint Hubertus uit Kessel organiseerde op zaterdag 15 en zondag 16 september
een Dekenaal Schuttersfeest in Kessel. In de
kasteeltuin van Kasteel De Keverberg werd het
verbroederingsfeest feestelijk geopend met
muziek en een optocht door het dorp, waaraan
verschillende schutterijen uit de omliggende
dorpen meededen. Daarna werden op het
Kesselse schietterrein de wedstrijden verschoten. Na het kavelen werd schutterij Sint
Antonius en Sint Petrus uit Baarlo uitgeroepen
tot winnaar. De ERE-prijs ging naar schutterij
Sint Willibrordus uit Meijel. (Foto: Ger Bos Kessel)

Oud houten verbandkist N.S.
uit 1965 met inhoud, verstelbare
rode leren relaxstoel met hocker,
2 rode hoogpolige tapijten, oude
poppen, comtoise klok, minikastje met
kleine parfumflesjes, 9 aanstekers,
enkel met DAF logo. 077 307 11 90.

Te koop nieuwe oogst vastkokende
aardappelen (Frieslanders), gele
en groene spercieboontjes, prei
en gekleurde slasoorten. Ook vele
soorten vollegrond- en kasgroenten
Kwekerij Brummans Vosberg 16a
in Panningen.
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Wederom grote
brand Panningen
Een blokhut achter een huis aan de Ninnesweg in Panningen is in de
avond van dinsdag 18 september in vlammen op gegaan. Eén persoon
werd meegenomen voor medisch onderzoek. De blokhut, waar een kookstudio in gevestigd was, werd totaal verwoest. Het is de tweede grote
brand in Panningen na het bedrijfsverzamelgebouw dat in de nacht van
donderdag 6 op vrijdag 7 september werd verwoest.

1.300 bezoekers op Parkfeesten
Helden
Na een jaar afwezigheid vond in het weekend van vrijdag 14 tot en met zondag 16 september
Parkfeesten Helden plaats in Helden. Op vrijdag waren er 500 bezoekers in de feesttent, waar lokale
en nationale dj’s optraden. De optredens van ABBA- en Queen-tributebands op zaterdag trokken
1.300 bezoekers. Op zondag was er een zeskamp, werd er Duitstalige muziek gedraaid en was er een
‘silent GP’. Met hoofdtelefoons konden mensen op een groot scherm de Formule 1 in Singapore
volgen. De organisatie kijkt tevreden terug op deze editie. Na een evaluatie moet blijken of er in
2019 een vervolg komt aan het evenement. (Foto: Stefan Koopmans Photography)

World Cleanup Day

Tachtig vuilniszakken vol
Tijdens World Cleanup Day op zaterdag 15 september ruimden miljoenen mensen wereldwijd zwerfafval op.
Ook in Peel en Maas werden de handen uit de mouwen gestoken en werd afval op straat opgeruimd. Dat leverde
in totaal tachtig volle vuilniszakken op. De actie werd georganiseerd door Peel en Maas Schoon.

De brand aan de blokhut werd net
na 23.00 uur gemeld bij de hulpdiensten. De brandweer schaalde snel op
naar een grote brand toen bleek dat er
kans was dat het vuur zou overslaan
op een nabij gelegen hondenkennel
en houtopslag. “De brandweer is er in
geslaagd de brand onder controle te
houden en niet over te laten slaan”,
laat Guido van Herten, voorlichter
van de brandweer Veiligheidsregio
Limburg Noord, weten.
De korpsen van Panningen, Meijel,
Maasbree, Kessel en Venlo hielpen
mee met het blussen van de brand.
Vier blusvoertuigen, een waterwagen

en een hoogwerker waren uiteindelijk
aanwezig. Een uur nadat de brandweer aanwezig was, kon er brandmeester gegeven worden. In totaal
waren zo’n dertig personen bezig met
de bestrijding van het vuur.
“In het gebouw werden vier
gasflessen gevonden en veiliggesteld”, aldus Van Herten. “Er waren
geen werkzaamheden aan de gang.
Een bewoner van het huis was zo
geraakt door de brand, dat de persoon
is meegenomen voor een medische
controle. Er zijn geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen en er lag geen asbest
op het dak.”

ECHT HET
VERSCHIL
MAKEN...

OOK JIJ
KAN DAT!

WWW.PLATTELANDSHOES.NL/VRIJWILLIGERS
De groep met veertig opruimers liep vanuit de dorpen naar
het Bouwens in Panningen, zodat
zoveel mogelijk zwerfafval langs de
schoolfietsroutes werd opgeruimd
en veel mensen de vrijwilligers aan
het werk konden zien. “We hopen
dat zo het bewustzijn over zwerfafval toeneemt en ook dat in de toekomst nog meer mensen een keer
willen meedoen”, aldus vrijwilliger

Rob Custers. In totaal werden tachtig
volle vuilniszakken aan afval verzameld.
“Het is prachtig dat we in zo’n
korte tijd toch veertig mensen bij
elkaar hebben gekregen, met als
resultaat een vrachtwagen vol vuil
dat anders op de straat en in de
natuur was blijven liggen”, aldus
Kim Joosten, de initiatiefneemster.
“Het motiveert enorm om dit in

groepsverband te doen, want het
gaat veel sneller, geeft meer resultaat en is ook nog gezellig.”
Peel en Maas Schoon wil meer
acties gaan organiseren. Naast
opruimacties wordt ook gedacht
aan voorlichting over zwerfafval
en het vastleggen waar welk afval
is aangetroffen. Kijk voor meer
informatie op de Facebook-pagina
Peelenmaasschoon.

KapelkesHof

GRASHOEKS
WIJNFEEST

wi jn | g olf | horeca

KapelkesHof

OPEN DAG 23 SEPTEMBER
VAN f11.00-17.00 UUR LIVE MUZIEK
KapelkesH
wijn | golf | horeca

Kapèlkeshof
wijn | golf | horeca

kapelkeshof.nl
Roomweg 85
5985 NS Grashoek
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Zaterdag 22 september

Veteranendag Peel en Maas
De jaarlijkse Veteranendag Peel en Maas vindt dit keer plaats op 22 september. Alle mannen en vrouwen die ooit uitgezonden zijn geweest voor een buitenlandse missie komen dan
samen op uitnodiging van gemeente Peel en Maas. De HALLO interviewde twee van hen over hun tijd in het buitenland. Rob van Renselaar uit Panningen en Victor Gielen uit Kessel vertellen
over hun missie in Kosovo (Rob) en Mali (Victor), wat ze daar meemaakten, hoe veilig ze zich voelden en wat hun missie was.

Veteraan Victor Gielen
Victor Gielen werd in 2016 uitgezonden naar Mali. De nu 32-jarige Kesselnaar werd gelegerd op een kamp bij
de grote stad Gao en was als brandweerman vanuit de luchtmacht vooral verantwoordelijk voor de veiligheid
van landende en opstijgende vliegtuigen. Ook moesten hij en zijn mede-brandweermannen regelmatig brandjes
blussen in de regio of in het eigen kamp.

Victor in een helikopter
Een uitgestrekte, platte woestijn.
Dat is hoe het bloedhete Mali er
volgens geboren Baarlonaar Victor
voornamelijk uitziet. Zeker in het
gedeelte waar hij vier maanden
gelegerd zat bij de grote stad Gao.
“Ik ben een aantal keer buiten ons
kamp geweest om te onderzoeken of
andere plekken geschikt zouden zijn
als basiskamp voor missies. De stad
ligt aan de rivier de Niger en daar
liggen alle dorpen in de regio aan.

bestrijden en later de vrede en rust
zou bewaren. Voormalig kolonisator
Frankrijk stuurde een eigen interventiemacht.

Voor de rest was het voornamelijk
woestijn.”
De Nederlandse militairen in Mali
maakten onderdeel uit van een grote
VN-macht die de onrust in het land
moest beteugelen. De voormalige
Franse kolonie is één van de armste
landen ter wereld. Verschillende rebellengroepen bevochten elkaar in het
land sinds 2012 voor de macht. De VN
besloot een legermacht naar Mali te
sturen die de rebellengroepen moest

Raketinslagen
Het voornaamste wat Victor en
zijn collega’s moesten doen, was
het verzekeren van een veilige landing voor militaire vliegtuigen op het
kamp dat tegen het vliegveld van Gao
aanlag. Ze zorgden er eveneens voor
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Vindt u het altijd een feest om
Van den Beuken Uw Slager in het
Peeldorp Meijel te bezoeken?
Help ons dan om de landelijke
titel “Leukste Slagerij 2018”
te winnen.
Ga naar www.leuksteslagerij.nl en
stem op Van den Beuken Uw Slager.

Van den Beuken

Dorpsstraat 33, Meijel, T. 077 - 466 12 94

www.vandenbeuken.uw-slager.nl

Panningen • Venlo
(077) 382 77 88 • www.sannen.nl

BoeBaDoe Farm
De leukste boerderij in Beringe
met een boerenterras, speelweide,
dierenweides en vele leuke activiteiten:

Ramen / Deuren / Rolluiken
Zonwering / Horren
077 477 26 14
WWW.ALKURADE.NL

• Kinderfeestjes
• Groepsuitjes
• Koe knuffelen
HAAMBERGWEG 14, BERINGE • 06-41052369 • WWW.BOEBADOEFARM.NL

dat de aanwezige helikopters vliegklaar waren. “Ook waren er wel eens
raketinslagen in het kamp waarbij we
brandjes moesten blussen en we zijn
een keer uitgerukt toen een nabijgelegen Frans kamp werd aangevallen.”
De aanval op de Fransen, zo’n
500 meter verderop, weet Victor nog
goed. “We zaten in de eetzaal toen
we een enorme knal hoorden en de
zaal voelden trillen.” Het bleek een
bomauto te zijn geweest bij het Franse
kamp. De Fransen vroegen om hulp
van de brandweer. “We mochten echter niet gaan, omdat het nog niet veilig was. Er werd nog volop geschoten
door de rebellen daar. Toen we uiteindelijk het kamp op kwamen, zagen we
een behoorlijke ravage.”
De bomauto van een rebellengroep was een gebouwtje ingereden
bij het vliegveld. “Dat gebouw was
weg en de terminal ernaast stond op
instorten”, weet Victor nog. “Voor de
rest was er wat schade aan vliegtuigen en helikopters die er stonden.”
De grootste schrik kregen Victor en
zijn mede-brandweermannen echter
een dag later. “Er bleek nog een nietontplofte bomauto te zijn geweest.
Daar waren we 50 meter vandaan
geweest. We hebben nogal geluk
gehad.”
De rebellen schoten regelmatig
vanaf een afstandje raketten op het
kamp af. “Ze hebben niet zo’n goed
materiaal, dus iets raken deden ze
zelden. Daarbij richtten ze zich meer
op de Fransen dan op de VN. Af en toe

kwam er een raket in de buurt neer
en moesten we blussen.” Over het
algemeen voelde Victor zich helemaal
veilig. “De bevolking was niet vijandig
en ik was voornamelijk op het kamp.
We zagen regelmatig gewonden binnen komen, maar zelf hebben we weinig meegemaakt.”

Wedstrijd tussen
brandweermannen
Als extra opdracht moest Victor
in Mali 1.500 brandblussers keuren. Dat bleek een leuk werkje te
zijn. “Zo kwam ik op het hele kamp.
Dan weer bij een post van de Duitsers
of ik mocht naar de commando’s.
Dat waren leuke uitstapjes.” De soldaten kregen ook genoeg afleiding
vanuit de leiding, vertelt Victor.
“Er waren volleybaltoernooien, een
pakjesboot met Sinterklaas, een kerstdiner en iedere week een filmavond.
We hebben ook wel eens een voetbalwedstrijdje tegen de brandweermannen van het Franse kamp gespeeld.
Gelukkig wonnen we die.”
Victor is nog steeds brandweerman
in het leger. Hij werkt op Eindhoven
Airport om daar bij incidenten ingezet
te worden. Of hij ooit nog op uitzending moet, weet hij niet. “In principe
niet, maar het kan altijd gebeuren.
Ik zou het ook niet heel erg vinden.
Het was een mooie levenservaring.
Je leert jezelf wel kennen. Bovendien
heerst er op zo’n kamp een goede
sfeer. Het is één grote familie.”
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Veteraan Rob van Renselaar
Niet alleen soldaten worden uitgezonden naar het buitenland voor missie’s, ook de marechaussee draagt
haar steentje bij. Rob van Renselaar (53) uit Panningen zit alweer 34 jaar bij de marechaussee en werd in 1999
naar Kosovo gestuurd om daar politietaken uit te voeren rondom de Nederlandse troepen die in het verscheurde
Oostblokland gestationeerd waren.

In gevaar kwam hij nooit in
Kosovo. “Het was redelijk stabiel.
We kregen wel eens meldingen dat
de Gele Rijders tijdens patrouilles
rode puntjes van sluipschutters op
hun pakken zagen. Wij zijn, buiten
de mijnen en boobytraps die overal
lagen, nooit echt in gevaar geweest.
Ik weet nog dat de NOS een item
had over dat de bevolking zou
protesteren en de weg blokkeerde.
De bevolking had inderdaad een
draadje gespannen over de weg,

maar zodra we daar aankwamen,
kletsten we wat, ging het draadje
omlaag en konden we doorrijden.
Het werd nogal overdreven.” Na een
halfjaar keerde Rob op 3 december
terug naar Nederland. “Net op tijd
om Sinterklaas te vieren met mijn
pasgeboren zoon.”
Rob zit nu nog altijd bij de
marechaussee. Hij hield zich
door de jaren heen onder andere
bezig met het aanpakken van
mensensmokkel en -handel in
Nederland, de beveiliging bij de
Nederlandse ambassade in Moskou
en het NAVO-hoofdkwartier in
Brussel en inmiddels is hij alweer
twaalf jaar informatierechercheur
bij de Koninklijke Marechaussee.
“Ik verzamel informatie over
criminelen en illegale zaken die
te maken hebben met defensie.
Zo probeer ik Nederland een stukje
veiliger te maken. Dat geeft me
een beter gevoel dan uitgezonden
worden.”

Te koop: buro + conferentiestoelen,
tafels, ladenblokken, hoekburo’s,
kantinemeubilair, ordnerkasten,
garderobe + lockerkasten, kluizen,
whiteborden en kapstokken. Nieuw
en gebruikt, Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.

Box Cleaning Service in Baarlo
reinigt, repareert en transporteert fust.
Wij zijn op zoek naar enthousiaste,
meedenkende productiemedewerkers
(FT/PT) Parttime in overleg/combi
school mogelijk! Interesse:
stuur een mail met motivatie naar
sales@boxcleaningservice.nl

Verloren: op zat. 15 sep rond 15:30
ben ik een bril met doosje verloren
op het voet/fietspad vanaf de
Groenteboerderij richting voetbalveld
in Meijel. Gevonden? Graag even
bellen met 06 22 14 55 03.

Te huur gevraagd in Panningen/
Helden/Egchel tegen vergoeding
hobby/stallingsruimte minimaal
25m2. 06 40 57 03 96.

ook bij massagraven gestaan waar de
lijkenlucht nog hing en ik heb op plekken gestaan waar tientallen mensen
gefusilleerd zijn. Er hebben in het land
etnische zuiveringen plaatsgevonden. Ik heb even nodig gehad om bij
te komen van alles, maar ik was er
eigenlijk vrij snel overheen. Ik kon er
wel mee omgaan.”

Rode puntjes
van sluipschutters

Rob in Kosovo met lokale kinderen

Hulp in de huishouding gevraagd
bij ouder persoon, 3,5 uur per week
in Baarlo. Tel. 06 40 70 73 30.
Computerproblemen?
Karel Heines Baarlo. Verdere info & tips:
karelheines.nl. 06 50 96 29 15.

Zoekt u een leuke bijverdienste in
de huishouding? Kijk op onze site
en meld u aan of bel 077 467 01 00
www.hulpaanhuislimburg.nl
woningstoffeerderijvandenbroek.nl
Trap bekleden met tapijt-vloerenraambekleding. Gratis prijsopgave bij u
thuis bel 06 16 37 45 14.

Hadé Collection
VOOR SFEER IN HUIS

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

Op de plek waar Rob staat, zijn veel mensen gefusilleerd
Hij is uitgenodigd voor de veteranendag en ging ook daadwerkelijk
op missie naar het buitenland, maar
eigenlijk voelt Rob van Renselaar zich
geen veteraan. “Je hebt bij de marechaussee twee categorieën. De eerste
categorie vindt het verschrikkelijk om
uitgezonden te worden en de tweede
categorie wil het liefst zo vaak mogelijk gaan. Ik hoor bij de eerste categorie. Laat mij maar in Nederland
criminelen opsporen.”

Wachten tot oorlog
afgelopen was
Op uitzending gaan was echter
verplicht en Rob vertrok in mei 1999
naar Skopje in Macedonië om daar
vanuit de VN in Kosovo aan het werk
te gaan. “We moesten wachten totdat
de oorlog in Kosovo afgelopen was.
Daarna mochten we pas naar binnen. Toen het sein veilig werd gegeven en de bommen niet meer vielen,

was ik één van de allereersten die
de grens overstapte. We kwamen net
voor de Gele Rijders, een korps van de
Nederlandse landmacht.”
De oorlog in Kosovo ging tussen
het Servische en Joegoslavische leger
en de leden van het Bevrijdingsleger
van Kosovo die het gebied onafhankelijk wilden verklaren. De VN greep na
drie jaar oorlog in 1999 in en bombardeerde doelen in het gebied om een
einde te maken aan de gevechten.
Na 78 dagen van bombardementen
trokken VN-veiligheidstroepen het
gebied in om de situatie onder controle te houden. Rob zat bij de eerste
troepen die de grens overstaken en
was gelegerd in Orahovac. “Dat ligt
in het westen van het land, maar ons
werkgebied was heel Kosovo.”
Als taak had Rob met zijn medemarechaussees om de Nederlandse
troepen te ondersteunen met politietaken. Ze hielden de eigen troepen in de gaten, maar bemiddelden

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

www.hadecollection.nl
ook bij bijvoorbeeld aanrijdingen
of als er problemen waren met de
lokale bevolking. “We gingen ook
wel eens mee met huiszoekingen of
op patrouille. Net wat er nodig was.
Op een gegeven moment hadden
we een afspraak met politieagenten
die in de vut zaten uit de Verenigde
Staten. Zij hadden een opleiding
gehad om in Kosovo mensen op te
sporen en te interviewen om er zo
achter te komen welke personen
oorlogsmisdaden hadden begaan.
We hadden de tijd en ervaring met
hun taken en besloten de agenten
mee te helpen en te ondersteunen.”

Lijkenlucht bij
massagraven
De oorlog zorgde voor wat heftige momenten bij Rob. “De wegen
waar we over reden, waren kapotgeschoten en vaak zag je de kraters
van de granaten nog zitten. Ik heb

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!

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

n
planke
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Vier gewonden

Oldtimer botst in Grashoek
Een oldtimer is op vrijdag 14 september in het buitengebied van Grashoek op een andere auto gebotst.
Beide wagens raakten ernstig beschadigd bij het ongeluk. De vier inzittenden van de oldtimer raakten gewond,
de inzittenden van de andere auto kwamen er ongeschonden van af.

Peter van Lier in Orde
van de Rode Leeuw
Schutterij St. Lambertus uit Helden viert op zaterdag 22 september
haar patroonheilige en naamgever Sint Lambertus. Tijdens de mis in de
Lambertuskerk in Helden waarmee de dag begint, wordt Peter van Lier
opgenomen in de Orde van de Rode Leeuw vanwege zijn verdiensten voor
het schutterswezen.
De Lambertusdag begint om 10.00
uur met een mis in de Lambertuskerk
in Helden. Gemengd koor
De Veengalm uit Neerkant komt
optreden tijdens de mis. Gildebroeder
Peter van Lier wordt vervolgens door
Grootmeester Ger Koopmans en
Kanselier Zegelbewaarder Jacques van
der Vorst in de Orde van de Rode

Leeuw opgenomen. In de orde worden
mensen opgenomen die door de jaren
heen veel betekend hebben voor het
gilde- of schutterswezen in Limburg.
Na de mis vertrekt het gezelschap
naar het Gildehuis in Helden waar
geluncht wordt. In de middag wordt
nog een bezoek gebracht aan zorgtuinderij Kaate in Helden.

Het ongeval vond plaats op de
kruising van de Spiesberg en de
Roomweg in Grashoek. Brandweer
Panningen kwam ter plaatse om de

inzittenden uit hun benarde positie te
bevrijden. Het ongeluk op de
Grashoekse kruising gebeurde rond
17.45 uur. Later op de avond moest

de brandweer nog een keer terug
naar de plek om het wegdek schoon
te maken.
(Foto: Brandweer Panningen)

Samen werken
aan duurzame en
gezonde voeding?
Ik doe met je mee!

Oscar Schoenmakers doet mee met Thijs Broekmans
van Bakkerij Broekmans in Panningen
“Een derde van al het voedsel wordt verspild. Eeuwig zonde, zeker in de wetenschap dat er in 2050, 9 miljard
monden te voeden zijn. Daarom nam Bakkerij Broekmans deel aan Food Waste Xperts, een initiatief gericht
op het terugdringen van voedselverspilling bij bedrijven. Samen met enkele collega’s en mij kwam
Thijs tot ideeën over hoe minder voedsel te verspillen.”

Growing
a better world
together

Op het gebied van voeding is Rabobank Peel, Maas en Leudal ook betrokken bij:

Bekijk de video over
FoodWasteXperts en
Bakkerij Broekmans op
rabo.nl/pml/vitaleregio
Rabobank Peel, Maas en Leudal zet zich als coöperatieve bank in voor gezonde groei voor ondernemers, een financieel gezond leven voor particulieren,
duurzame en gezonde voeding en leefbaarheid in de kernen. Samen met jou werken we aan een vitale regio waar het goed wonen, werken en recreëren is.
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Adver torial

ondernemersprijs

Peel en Maas
bloeiend ondernemerschap

Kiwanis Club Peel en Maas reikt dit jaar voor de
negende keer de Ondernemersprijs Peel en Maas uit.
Dit jaar is het thema ‘Bouwen aan toekomst
perspectief’. In aanloop naar de uitreiking stelt elke
week één genomineerde zich voor.

Genomineerde Litjens Metaalbewerking

‘Ondernemer zijn is lef hebben’
Een goede portie lef is wat een ondernemer volgens Huub Litjens van Litjens Metaalbewerking nodig
heeft. De Panningnaar begon veertien jaar geleden tijdens de crisis op 40-jarige leeftijd voor zichzelf.
Nu maakt zijn bedrijf kans op de Ondernemersprijs Peel en Maas 2018, die 31 oktober wordt uitgereikt.

Nieuw centrum
tegen rugproblemen
In het pand van Sporthelden in Panningen opent binnenkort een
nieuw concept volledig gericht op de behandeling van rugproblemen.
Rugcentrum Peel & Maas is een samenwerking tussen drie ondernemingen uit de gemeente.
Het Rugcentrum is een samenwerking tussen Sporthelden, Fysio
Support Peter Slots en fysiotherapeut
Job van Hoof. Het centrum maakt
gebruik van de therapie van
Dr. Wolff. De behandeling richt zich
voornamelijk op de stabilisatie van
de wervelkolom, waarmee onder

meer blessures en pijn bij spontane
bewegingen voorkomen kunnen
worden.
Op 23 september is er een open
dag van het Rugcentrum en kunnen
belangstellenden een kijkje nemen
in het gebouw van Sporthelden in
Panningen.

Groene en ecologische bedrijfstuin

Herman Vaessen wint
trendprijs

Huub Litjens en bedrijfsleider Koos Gijsen
Snelheid en techniek zijn twee passies van Huub.
Die komen niet alleen samen in zijn werk, maar ook
in zijn grootste hobby: autospeedway. Sinds zijn 18e
reed Huub autoraces op hoog niveau, tot hij in 2012
bij een ernstig ongeluk zijn rug brak. “Toen moest ik
noodgedwongen stoppen. Maar ik ben nog steeds
erg betrokken bij de autosport en sleutel zelf nog
regelmatig aan raceauto’s.”
De portie lef en gas geven die in de autosport nodig
is, heeft Huub ook als ondernemer. “Ik was 40 toen
ik voor mezelf begon”, vertelt hij. “Mijn ouders waren
ondernemers en dus zag ik hoe zwaar het soms kon
zijn om een eigen bedrijf te hebben. Ik besloot toch
de sprong te wagen. Je maakt ups en downs mee, als
ondernemer en privé. Het is de kunst om door te blijven

gaan en gas te geven, want het hoort er allemaal bij.”
En dat is ook wat hij zijn 20-jarige dochter Demi mee
wil geven. “Sinds juli heeft ze haar eigen kapsalon.
Ook zij heeft deze kans gepakt toen die zich voordeed.
Daar is lef voor nodig.”

Industrieterrein 18 B, 5981 NK Panningen, 077 308 22 16
info@lasbedrijf-litjens.nl www.lasbedrijf-litjens.nl

Bolchrysanten te koop!
Maandag t/m vrijdag vanaf
13.00 uur. Zaterdag vanaf 9.00 uur.
Sevenumsedijk 12 te Koningslust.
Moeder met twee kinderen is met
spoed op zoek naar een woonhuis.
Liefst particulier, omgeving Maasbree,
Helden, Panningen, Kessel, Egchel.
Tel. 06 19 28 77 33.
Te koop partij metalen bedden,
stapelbedden, hufterproof, matrassen,
kantinetafels en stoelen, gebruikt,
ideaal voor groepsaccommodatie e.d.
Hagro, 077 398 80 37.
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.
Herberg de Lindehoeve
zond 30-09 Voermansontbijt.
Altijd een feest! Reserveren kan nog,
ook voor groepen.T: 077 327 01 35
www.herbergdelindehoeve.com
Horsterweg 51 Grubbenvorst.
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Hoveniersbedrijf Herman Vaessen heeft woensdag 12 september de
ECLA Trend Award gewonnen, een prijs van de koepelorganisatie voor de
hoveniers- en groenvoorzienersbranche in Europa. Het Maasbreese bedrijf
kreeg de prijs voor de ecologische bedrijfstuin die ze in Haelen heeft
aangelegd.
De prijsuitreiking vond op woensdag 12 september plaats op de
Internationale Vakbeurs GaLaBau in
het Duitse Nürnberg. Herman Vaessen
kreeg de prijs voor haar tuin Green
Dream, een ecologische bedrijfstuin die in opdracht van Geelen
Counterflow in Haelen is gemaakt
naar een ontwerp van Iverna Zaalberg.
De ELCA Trend Award wordt iedere
twee jaar uitgereikt aan een project

dat volgens de jury voldoet aan het
hoogste professionele niveau in het
groene vak. Daarbij wordt extra aandacht besteed aan duurzaamheid en
onderhoud. De internationale vakjury
bezocht de vier genomineerde projecten in juli. Daarnaast beoordeelde de
jury ook de totstandkoming van het
project, de kwaliteit, hoe trendsettend
het project is en of dit als voorbeeld
kan dienen voor innovatie in de sector.
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Stil ben je van ons heengegaan
Je hebt altijd voor ons klaargestaan
Geborgenheid en liefde heb je ons gegeven
Zo was je hele leven
Je was een schat voor ons allen
Je te moeten missen zal ons zwaar vallen

Trien Steeghs - Linders

‘t Kleef, * 10 januari 1925

Baarlo, † 17 september 2018

Hoera, Iris heeft een zusje

Roel Versteegen &
Angelique Verstappen

Tessa

30 augustus 2018
Dochter van
Erwin Janssen en
Anja Verheijen
Molenstraat 78
5768 ED Meijel

trouwen op vrijdag 28 september 2018 om 14.00 uur
in ‘Kapèlkeshof’ Roomweg 85, 5985 NS Grashoek.

echtgenote van

Willem Steeghs †
Mooder, oma en oma-oma van
Grashoek:

Panningen:

Frans en Wil
Luc en Vivian
Rob
Nick B
Thijs en Mascha
Henk en Regine
Anique
Ruth

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.
Gezocht: medebouwer voor één
2 onder 1 kap woning op het
Julianahof te Koningslust. Interesse?
Bel: 06 52 22 23 43 / 06 11 94 25 04.
Halfrijpe soepbonen.
Er zijn nog steeds halfrijpe soepbonen,
voor info bel: 06 46 44 37 76.

Grashoek:

Huubke B

Te koop oude en nieuwe
gebakken klinkers van Woezik
tel. 06 21 27 44 01.

Grashoek:

Jeanne en Frans
Chantal en Randy, Tygo
Wilco en Lisa
Rick

Volg in oktober een reanimatieen AED-cursus in 3 avonden. Op 3,
10 en 17 oktober in Panningen.
Voor opgave of meer informatie:
secretarisheldenreanimeren@gmail.com

Neerkant:

Marleen en Twan
Gido
Jur

Correspondentieadres:

Familie Steeghs
Spiesberg 14
5985 NN Grashoek

Wij nodigen u uit voor de afscheidsdienst op zaterdag
22 september om 10:00 uur in crematorium Boschhuizen
gelegen aan de Spurkterdijk 40 te Venray.
In plaats van bloemen vragen we liever om een gift voor de
afdeling Speulhof van het zorgcentrum Ter Borcht.
Hiervoor zijn collectebussen aanwezig bij de condoleance.

Ós bereikte ut dreuvige bericht van ut euverlieje van
Aod Prins Sef den iërste

Sef Jacobs
Hae waas Prins van de Kook in 1977. Sef waas sinds de
oprichting lid van de Aod Prinse Club Baolder.
Betrokken beej de hieële vereiniging, uniek in ut begeleiden
van de joongere aod prinse, adviserend beej de kleinste
begruuting en eine deskundige financiële kas-controleur.
Sef ug tactische rol beej ut Jaorlikse toepe en beej ut beugele
zullen altied in ós herinnering bliéve.
Ós gedachte en ós medelaeve gaon oet nao zien vrouw Truus,
de kinger, de kleinkinger en euverige femilieleje.
Besjteur en Leje, Aod Prinse Club Baolder

Wij willen dit graag met
jullie vieren en nodigen
jullie uit voor de
receptie van
18.30 - 20.30 uur.
Roel & Angelique
Lorbaan 3
5985 NX Grashoek
Werkplaats of magazijn opruimen?
Dan eerst naar Hagro!! Voor al uw
magazijn + palletstellingen, stalen
kasten, werkbanken, ladenblokken,
magazijnbakken, rollenbanen, g.g.
roosters stapelblokken enz. Nieuw
en gebruikt. Hagro Horsterweg 19,
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.

“Voor altijd in ons hart”
Wij zijn dankbaar voor alle fijne jaren die wij samen met jou
mochten beleven. Onverwacht is van ons heengegaan,
mijn lieve vrouw, ôs mam en oma

Voor al uw blijken van medeleven na het overlijden van

Jo Dings

Meijel | 077 466 41 41
www.uitvaartvandenboom.nl

echtgenote van

Piet Peeters
Zij overleed in de leeftijd van 67 jaar.
Piet, Izy
Ruud en Karin
Juul, Floor
Sandra en Sjoerd
Ro, Pepijn

Fien Bos
Uitvaartzorg

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

www.fienbosuitvaartzorg.nl

Venlo, 14 september 2018
Averbodestraat 42, 5988 AZ Helden
De crematiedienst zal plaatsvinden op vrijdag 21 september om 11.00 uur
in crematorium Venlo, Grote Blerickse Bergenweg 30 te Venlo-Blerick.
Er is gelegenheid om afscheid van José te nemen op woensdag
19 september, van 19.30 tot 20.15 uur in rouwkamer St. Martinus,
ingang Prof. Gelissensingel te Venlo.
In plaats van bloemen, graag een gift voor de Hartstichting.

Zorgzaam & betrokken

tel. 077-3078642
Panningen
www.janssenuitvaart.nl

Onze zus en schoonzus heeft ons geheel onverwacht verlaten.
Je blijft in ons hart…

Jose Peeters-Gommans
Wij wensen Piet, kinderen en kleinkinderen veel sterkte met dit grote verlies.

Sevenum, 14 september 2018

Hierbij willen we iedereen bedanken voor alle kaarten,
bloemen, telefoontjes, steun en warmte na het overlijden
van mijn lieve man, onze pap en opa

echtgenoot van Mia Dings-Rijs

Willy Winkelmolen

zeggen wij oprecht dank.

Tiny Winkelmolen-Meevis,
kinderen en kleinkinderen

M. Dings-Rijs en kinderen

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

José Peeters-Gommans

Zus, broer, schoonzussen en schoonbroers,
neven en nichten familie Gommans.
Dankbetuiging

Appels zelf plukken € 0,50/kg.
Van Lankveld Tienraijseweg 2 Meerlo,
06 53 13 01 32.

Meijel, september 2018

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

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

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

uitvaartverzorgingtwanschreurs.nl

en zo 09
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GEPLUKT Bert van den Beucken
we onder meer naar Italië, Spanje en
Joegoslavië geweest. Ook zijn we naar
Canada en Nieuw-Zeeland geweest,
waar we familie hebben opgezocht.”
Een grote hobby van Bert is fietsen. Hij maakte in zijn vrije uren
lange tourritten van 260 kilometer
en deed geregeld mee aan wedstrijden. “Helaas gaat dit vanwege mijn
gezondheid nu niet meer, al kan ik
gelukkig wel nog fietsen met ondersteuning. Ik heb een onregelmatige
hartslag en heb hier geregeld last van.
Al een paar keer ben ik eraan geopereerd, maar ik moet echt rustig aan
doen en ik kan me niet meer teveel
inspannen.”

Draai weer
helemaal gevonden

Bert van den Beucken (75) groeide op in Neer, maar vestigde zich in Kessel-Eik waar hij nog altijd woont met zijn vrouw Mien van den BeuckenTeeuwen (72). Na een leven lang gewerkt te hebben als vrachtwagenchauffeur, heeft Bert nu als voorzitter van de KBO Kessel-Eik en als opa van vier
kleinkinderen nog steeds zijn handen vol. Deze week wordt hij geplukt.
Bert heeft zijn jeugd doorgebracht
in Neer, waar hij samen met zijn zus
en vier broers opgroeide op een
tuinbedrijf. “Ik was een echte ‘strubant’”, grinnikt Bert. Bert, zijn zus en
broers hielpen thuis veel mee.
“Op woensdag- en zaterdagmiddagen
hadden we geen school. Om wat bij te
verdienen brachten we dan het meel

van de ‘mulder’ (molenaar, red.) rond
door het dorp met een kar en een
shetlandpony. Daarnaast hielpen we
thuis ook veel mee.”

Zoons met
hetzelfde beroep
Op zijn veertiende ging Bert wer-

PUZZEL

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.
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6

8

werk. Dat wilde ik niet nog eens meemaken.”
Zijn gezin was heel belangrijk voor
Bert. Ieder jaar was een vakantie naar
de zee met de kinderen dan ook vaste
prik. “In die tijd had je nog niet veel
vakantie en kon je alleen een paar
snipperdagen opnemen. Later konden we grotere reizen maken. Zo zijn

OPEN HUIS

Vrachtwagen
uit systeem

Sudoku
3

ken bij een zadenbedrijf in Nunhem.
Hij werkte er zo’n vijf jaar, totdat hij
in mei 1963 zijn vrachtwagenrijbewijs haalde. “Zodra ik dat had, ben
ik bij Kuypers in Kessel begonnen.
Twee maanden later leerde ik Mien
kennen. Ze werkte op het land bij
haar familie en ik kwam er altijd langs
met de vrachtwagen. Ik toeterde en
zwaaide en op een gegeven moment
ben ik een keer gestopt. Toen hebben
we een afspraak gemaakt en ja, van
het een kwam het ander.”

Omdat Bert altijd veel heeft
gewerkt, was het wel even wennen
toen hij met de ‘vut’ kon rond zijn
zestigste. “De eerste twee maanden
liep ik echt een beetje verloren rond.
Ik mocht met mijn zoon meerijden als
ik de vrachtwagen miste, maar ik heb
het niet gedaan. Anders kreeg ik de
vrachtwagen nooit uit mijn systeem.”
Bert heeft zijn draai inmiddels
weer helemaal gevonden en is nu
alweer tien jaar voorzitter bij de KBO
in Kessel-Eik. “We hebben een hele
hechte gemeenschap hier die onder
andere veel heeft bijgedragen aan
de totstandkoming van het nieuwe
gemeenschapshuis. We organiseren
allerlei activiteiten voor 55-plussers,
zoals darten, koersballen, kaarten
en yoga. Als voorzitter woon ik veel
vergaderingen bij en help ik bij het
organiseren van jaarlijkse fietstochten,
feestavonden en andere uitstapjes.
Binnenkort vieren we het vijftigjarig
bestaan van de vereniging. Ik doe het
met veel plezier en hoop nog een aantal jaren zo door te kunnen gaan.”

Oplossing vorige week:
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De twee trouwden vierenhalf
jaar later, in 1968. Ze vierden afgelopen zomer hun vijftigjarig jubileum, samen met hun zoons Jhon
(49) en Ton (46), hun schoondochters
en kleinkinderen. Zowel Jhon als Ton
zijn net als hun vader vrachtwagenchauffeur geworden. Ton werkt zelfs
bij het bedrijf waar Bert zijn hele
leven gewerkt heeft. “Op vier maanden na heb ik veertig jaar bij Kuypers
gewerkt. Ik heb het er altijd heel
fijn gehad, al was ik wel veel van
huis. Het gezin heeft mij vaak moeten missen. ’s Avonds kwam ik altijd
laat thuis en toen ze klein waren kon
ik mijn zoons dan nog net de laatste
fles geven. Later maakte ik ze altijd
even wakker als ik thuiskwam, om ze
welterusten te kunnen zeggen. Ik heb
namelijk eens meegemaakt dat mijn
zoon, toen hij heel klein was, me even
niet herkende toen ik een keer met
een keelontsteking thuis bleef van het

MARECHAUSSEESTRAAT 42, 5981 HH PANNINGEN
Zaterdag 29 september 2018 van 10.00-13.00 uur
Voor informatie: www.consendo.nl
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15 VRAGEN

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Lieke Janssen
15 jaar
Panningen
het Bouwens

Heb je een bijbaantje?
Ik heb een folderwijk in de buurt.
Het is wel ontzettend saai, maar ik
verdien er geld mee en dat is uiteindelijk het belangrijkste voor me. Ik werk
ook als fotograaf in de vakanties.
Foto’s maken is wel meer mijn ding.
Naar wie kijk jij op?
Ik kijk vooral op naar Annemiek van
Vleuten. Ze is een held in het wielrennen en daarom een echt voorbeeld
voor me. Ook Peter Sagan is mijn voorbeeld. Zijn persoonlijkheid in het wielrennen is prachtig. Maar ik kijk vooral
op naar mezelf. Ik zie mezelf groeien
in alles en dan ben je stiekem toch

Beste mensen uit Meijel,

NIEUW OP HET
ALEXANDERPLEIN

Nathalie Gordebeke
visspecialiteiten
Vanaf nu elke zaterdag
van 10:00 tot 15:00 uur

Tot snel!

ook een voorbeeld voor jezelf.
Wat doe je het liefst op een vrijdagof zaterdagavond?
Ik hou absoluut niet van feesten en
uitgaan, dus ik zit vooral op de bank
met een film erbij. Ook ben ik dan
wat aan het rusten voor de wielrenwedstrijden die in het weekend zijn.
De wedstrijden zijn eigenlijk hetzelfde
als feesten voor mij. Dan geniet ik
vooral en dat doe je met feesten ook.
Wat is de leukste film die je ooit
gezien hebt?
Ik hou van horrorfilms, dus ik kies
dan The Babysitter of It. Maar ik ben
eigenlijk meer van de series en kijk
dan graag The Walking Dead en Fear
The Walking Dead en The 100.
Wat is je favoriete schoolvak?
School is niet echt mijn ding. Ik zou
het liefst mijn examen doen en weg

Garagebedrijf
W. Aarts
WERKT UW
AIRCO NOG
OPTIMAAL
Kanaalstraat 80A | BERINGE
Tel.: 077 - 306 16 01

WWW.GARAGEAARTS.NL

aan
Lieke Janssen

gaan daar. School is eigenlijk gewoon
saai. Dus ik heb geen favoriet vak.
Wat is de leukste vakantie die je
ooit had?
Met het Regionaal TrainingsCentrum
wielrennen (RTC) naar Calp om twee
weken te trainen in Spanje ter voorbereiding op alle wedstrijden. Eerst trainen met de renners en daarna op de
kamers wat rondhangen, films kijken en niks doen. Ik voelde me vrij
daar, had geen school, geen gezeur.
Het was één en al genieten daar.
Vooral het trainen daar was super,
want we zaten langs de zee en tussen de bergen. Iedere dag trainen was
twee weken lang afzien, maar het was
het waard.
Wat is het beste cadeau dat je ooit
hebt gekregen?
Ik denk toch mijn wielrenfiets, de

ROMMELMARKT
CARBOOTSALE
KESSEL

23 september
8.30 – 15.30 uur 80 stands
Rijksweg 30A, 5995 NW
A73 afrit 14

www.carbootsalehorst.nl

Merida Reacto 5000. Een van de beste
fietsen die ik ooit heb gehad. Ik rij er
nu al twee jaar op en ik heb er altijd
als de beste op kunnen racen. Ik zou
hem nooit willen verkopen.
Wat is je favoriete tijd van het jaar?
De herfst. Kou en regen, dat is mijn
ding. Dan kom ik ook het liefst en het
meest buiten. Als het herfst is komt de
natuur tot leven en dan voel ik me vrij
en open. De rest van de seizoenen zit
ik binnen, want de zomer is te warm,
de lente vind ik ook te warm en winter
is weer te koud.
Wat voor soort muziek luister je?
Een beetje te veel, want het varieert
van klassiek tot pop en van rap tot
r&b. Ik luister eigenlijk alles. Ook luister ik graag naar muziek die wat
aparter is. Zoals Kpop of Jpop. Of naar
Indiepop en nog veel meer. Ik ben een
beetje muziekverslaafd, als je het zo
mag noemen.
Wat is je favoriete luchtje?
Bruno Banani Woman, of Tommy
Hilfiger Woman draag ik het liefste.
Wat is het belangrijkste advies dat
je ooit hebt gekregen?
Adviezen zijn maar woorden voor me.
Ik luister liever naar mijn eigen hart en
doe wat ik denk dat goed is. Als mensen zeggen dat het anders moet, dan
doe ik het anders. Maar ik neem niet
snel adviezen aan. Ik neem alleen
adviezen aan als het echt belangrijk
is. Ik heb dus niet echt een belangrijk
advies dat ik me kan herinneren.
Welk sociaal medium gebruik jij het
meest?
YouTube, want ik kijk vooral dingen
zoals PowNews of Dumpert. Soms wat
muziekvideo’s of andere filmpjes.
Ook gebruik ik Instagram veel om
mijzelf als wielrenner voor te stellen.
Twitter gebruik ik ook best veel, maar
dat vooral om nieuwe dingen in de
muziek bij te houden.
Bespeel je een instrument? Zo nee,
welk instrument zou je graag willen
bespelen?
Ik bespeel geen instrument, maar als
ik er een zou willen spelen, dan zou
het gitaar of drums zijn. De gitaar is
een prachtig instrument en het komt
ook vaak in mijn muzieksmaak terug.
Drums, omdat je dan lekker los kan
gaan, op dingen mag slaan en flink
wat lawaai kunt maken. Daardoor kun
je je emoties loslaten.
Waar maak je je huiswerk het liefst?
Het liefst op mijn kamer waar niemand bij is en waar ik niks hoor.
Dan kan ik op mijn gemak mijn huiswerk maken, al heb ik niet veel huiswerk. Ik heb meestal al alles op school
afgemaakt in de tussenuren.

Kent u het gemak
van onze

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

Schoolsysteem
Tegenwoordig werkt het
schoolsysteem net iets anders
dan vroeger. Als ik aan ouderen mensen vertel dat ik vwo
doe, vragen ze vaker ‘Wat is
dat?’.
In principe vind ik het schoolsysteem in Nederland best fijn.
We hebben verschillende
niveaus, waardoor iedere leerling zich prettig voelt bij wat hij
of zij doet. Zo niet, is er altijd
nog de optie om van niveau te
veranderen. Ook krijgen leerlingen de kans om een ‘profiel’ te
kiezen, dus een vakkenpakket.
Hierdoor kan de leerling nog
specifieker les krijgen in wat hij
of zij leuk vindt en later iets mee
wil doen. Echter zijn er ook
punten die ik persoonlijk minder
fijn vind. Zo veranderen de
regels en wetten over school
best vaak. Vroeger kreeg men
voor hoger onderwijs bijvoorveeld meer geld van de overheid
dan nu. Ook veranderen er
dingen met betrekking tot
examens. Zo moesten we vorig
jaar rekentoetsen maken en
hiervoor een voldoende halen
om examen te mogen doen.
Dit jaar is dit weer afgeschaft en
moeten we enkel de toets
maken. Het uiteindelijke cijfer
maakt niet uit. Deze onzekerheid
is wat onprettig, maar kan er
natuurlijk ook voor zorgen dat er
iets in je voordeel werkt. Soms
vragen kennissen uit het buitenland mij in welke ‘grade’ ik zit of
welk ‘GPA’ ik heb. Het duurt dan
even voor ik ze heb uitgelegd
dat ons schoolsysteem anders
werkt. In sommige landen gaan
leerlingen naar school op zaterdagen, iets wat voor ons raar
klinkt. Voor hen is het misschien
raar dat wij voor school zelf onze
boterhammen moeten meenemen en niet een uitgebreide
maaltijd krijgen. Wereldwijd
staat Nederland op nummer
9 van landen met de beste
educatie, met Singapore op
nummer 1, blijkt uit cijfers van
de Organisatie voor Economische
Samenwerking en Ontwikkeling.
Misschien is het schoolsysteem
van ons kikkerlandje dus zo
slecht nog niet.
Lique
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Bespreking poll week 36

Directie hoort ook mouwen op te stropen bij personeelstekort
Van de stemmers op onze poll van twee weken geleden, vindt
87 procent dat de directie van een bedrijf de mouwen op moet stropen
als er een tekort aan personeel is. Aanleiding voor de stelling ‘de directie
hoort ook de mouwen op te stropen bij een personeelstekort’ was het
nieuws rond postbezorgbedrijf PostNL. Zij komt zoveel postbezorgers
tekort, dat het personeel dat op het hoofdkantoor werkt, moet bijspringen.
Deze maand loopt elke medewerker één wijk per week. Annemie van
Meegen is postbezorger en reageerde via de mail. “Dit werkt niet. Voordat

het personeel van het hoofdkantoor weet hoe je een route loopt, hebben
postbezorgers dit allang gedaan.” Maar als de postbezorgers hen moeten
inwerken, kost dat weer teveel tijd. “Je kunt je beter afvragen waarom
zoveel postbezorgers ermee stoppen.” Dat is ook wat uit de meeste reacties
op Facebook te halen is. “Het is toch van de gekke dat het zover moet
komen”, aldus Teun Marjo Koopmans. Sandra Heeskens-Janssen liet weten:
“Betaal die postbezorgers eens wat meer, want voor dat schijntje gaat toch
niemand meer werken.”

Vierdaagse schoolweek is oplossing
voor lerarentekort
eens/oneens > facebook.com/hallopeelenmaas
Twee onderwijsorganisaties in Zaanstad overwegen een vierdaagse schoolweek in te voeren, als gevolg van het lerarentekort.
Volgens de wet mag een vierdaagse schoolweek niet en geldt er een norm
van 940 lesuren. De onderwijsinspectie heeft al aangegeven een schoolweek
van vier dagen ook niet te gedogen, al begrijpt ze dat het moeilijk is voor scholen om het lerarentekort op te vangen. Logisch, als het van de wet niet mag,
dan moet de school naar andere oplossingen kijken. Door bijvoorbeeld tijdelijk
meerdere groepen bij elkaar te plaatsen of anders gepensioneerden voor de
klas te zetten. Als een kind maar vier dagen naar school gaat betekent dat ook
extra regelwerk voor de ouders. Hun kinderen moeten die dag namelijk wel

opgevangen worden. Moeten ouders dan ook maar een dag minder gaan werken?
Vorig jaar werd het lerarentekort bij de scholen in Zaanstad nog wel eens
opgevangen door ouders voor de klas te zetten, maar dat willen koepelorganisaties niet meer. Begrijpelijk, je wilt toch dat je kind les krijgt van bevoegde
mensen? Een keer een dag wat meer knutselen en minder rekenen, is niet erg,
maar dat is natuurlijk geen structurele oplossing. Goed, je kind krijgt dan wel
één dag minder in de week les, maar in dit geval gaat het om kwaliteit en niet
kwantiteit.
Vierdaagse schoolweek is oplossing voor lerarentekort. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 37) > Minderjarigen zijn zelf verantwoordelijk voor hun alcoholgebruik > eens 60% oneens 40%

ER WARM BIJZITTEN

www.haardstede.nl

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!

Stil
Tijd die soms vliegt, soms
voorbij kruipt, je soms stil wil
zetten. Soms staat niet alleen
de tijd, maar ook je wereld
stil. Deze column heb ik in
gedachten al honderd keer
geschreven, maar altijd heb ik
te weinig woorden. De tijd
was eerder op dan we ooit
hadden kunnen vermoeden.
Mijn vorige column.
Ik bedenk me dat het lezen
ervan weer even een glimlach
op je gezicht zal toveren, terugdenkend aan dat moment.
Hoe je stiekem een beetje trots
bent, want je leest mijn stukjes
altijd. We bellen nog en je
vertelt dat de dag je moeilijk
valt. Logisch, nog niet zo lang
gescheiden is de verjaardag van
pap een lastig moment. Pijn die
je niet kunt verzachten. De barbecue die eraan komt, daar kijk
je wel naar uit. “We bellen nog
even voor die tijd”, zeg ik.
Slechts een dag later, naar
later blijkt slechts uren later, is
alles anders. Mijn neefje komt
hijgend binnen, zegt dat ik snel
naar oma moet. Ik vlieg op mijn
fiets naar je toe, hopend dat ik
nog iets kan doen. Maar eigenlijk weet ik dat dat hopen is
tegen beter weten in. Totaal
onverwacht ben je van ons
weggegleden, 64 jaar pas.
Het afscheid was prachtig,
alles deden we zelf. We vonden
zelfs de kracht om een lied voor
je te zingen. Uit Mamma Mia,
ons laatste uitje, slechts een
week eerder. De tranen sprongen in je ogen bij dit lied en dus
moest dat het worden, hoe
moeilijk ook. Het lukte, door
onze tranen heen. En nu zal er
geen dag voorbij gaan dat ik je
stem niet hoor in mijn gedachten. Als er iets is na dit leven,
dan hoop ik dat je je lach weer
terug mag vinden. Na jaren van
stil verdriet gun ik je dat, meer
dan wat dan ook. Ik houd je bij
me in mijn hart.
Hajje mam.
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De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Tegenwoordig houden steeds meer ondernemers en bedrijven zich
bezig met het thema Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).
Dit houdt in dat men zich bij het ondernemen niet alleen richt op economische prestaties, maar dat er ook rekening wordt gehouden met maatschappelijke problemen op het gebied van het klimaat en de sociale
kant. Denk daarbij bijvoorbeeld aan luchtvervuiling en arbeidsomstandigheden.
De VVD vindt het belangrijk om
zuinig om te gaan met energie en
water en goed om te gaan met het
milieu. Dat is van belang voor
toekomstige generaties.

Duurzaamheid biedt een kans voor
economische ontwikkeling en het
verhogen van de economische winst.
In Peel en Maas zijn diverse voorbeelden te vinden van maatschap-

pelijk verantwoord ondernemen die
wij van harte onderschrijven: bedrijven laten hun oud papier ophalen
door verenigingen, ondernemingen kiezen voor afname van groene
energie en kopen materialen op een
duurzame manier in. Ook worden er
door ondernemers kansen gecreëerd
voor mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt. Een voorbeeld hiervan
is Oppe Koffie uit Meijel. Vorige week
heeft burgemeester Delissen-van
Tongerlo de medewerkers nog eens

extra in het zonnetje gezet.
De VVD-fractie volgt de ontwikkelingen op het gebied van MVO met
belangstelling. Als u de fractie wilt
uitnodigen voor een bezoek aan uw
onderneming of vereniging, dan kunt
u het mij laten weten. Ik zal er dan
voor zorgen dat wij naar u toekomen
of dat u kunt aansluiten bij één van
onze fractievergaderingen.
Nicole Koopmans,
fractiemedewerker
VVD Peel en Maas

Sluitingstijden horeca
Op 27 juni 2017 heeft de raad een besluit genomen tot vrijlating van
de sluitingstijden voor de horeca. De pilot liep van 1 juli 2017 tot en met
30 juni 2018. In het vierde kwartaal van 2017 zou een tussentijdse
evaluatie van de pilot plaatsvinden. In het tweede kwartaal van 2018
zou de eindevaluatie plaatsvinden.
Na de eindevaluatie zou de
regeling mogelijk definitief in de
Algemene Plaatselijke Verordening
(APV) worden gezet. Ook is afgesproken dat de jeugd- en jongerencentra
buiten de pilot zouden vallen. Ten

behoeve van Sjiwa in Baarlo en
Mafcentrum in Maasbree zou advies
worden gevraagd bij de Vereniging
van Nederlandse Gemeenten (VNG) of
het juridisch mogelijk is dat naast
commerciële horeca ook in dit geval

een benoemd gedeelte van de niet
commerciële horeca dezelfde mogelijkheden zouden krijgen in de APV.
We zijn benieuwd naar de formele
reactie van de VNG.
Nu de zomer van 2018 bijna voorbij is, vraagt het CDA zich af hoe de
evaluaties zijn verlopen. Hierover
heeft de raad nog geen formele
terugkoppeling gekregen, terwijl het
tweede kwartaal van 2018 toch echt
in juni is afgelopen. Maar misschien is

er wel een logische verklaring voor.
Eén van de taken van gemeenteraadsleden is het controleren van het
College van B&W op de uitvoering van
beleid. U weet dat het CDA deze taak
altijd uiterst serieus oppakt. Daarom
hebben we ook nu schriftelijke vragen
ingediend over dit onderwerp. De vragen zijn na te lezen op onze website.
We houden u op de hoogte.
Roel Boots en Hans Vaessen,
raadsleden CDA Peel en Maas

Oh, zit dat zo!
Belastingplannen
Door: Mathieu Hooijmaijers RB Belastingadviseur
Als ik dit schrijf moet Prinsjesdag nog komen. De afgelopen weken
domineerde één fiscaal thema het nieuws. De voorgenomen afschaffing
van de dividendbelasting. Een belasting waar u waarschijnlijk nog nooit
van gehoord hebt of mee te maken hebt gehad.

Afhankelijk van wie je geloofd
zou de dividendbelasting 2 miljard
opbrengen. De media staan bol van
ideeën wat er beter met dit geld
kan gebeuren. Nu is het een fors
bedrag, maar bijvoorbeeld minder
dan de opbrengst van de verhoging
van het lage BTW tarief van 6 procent naar 9 procent. Deze moet 2,6
miljard opbrengen en dat gaat ons
allemaal aan. We betalen immers
allemaal BTW.

ADVERTENTIE W E E K 3 8

Het hele belastingplan staat
overigens vol met kostbare tariefsverlagingen voor ondernemers
én burgers die elders weer deels
worden terugverdiend. De BTWverhoging, maar ook de versnelde
beperking van de hypotheekrenteaftrek, naar het (nieuwe) tarief in de
eerste schijf en de toch behoorlijk

controversiële afbouw van de zogenaamde Wet Hillen, waardoor degene
die hun hypotheek hebben afgelost
opnieuw belasting over hun woning
gaan betalen, brengt relatief weinig
commentaar. Wellicht te ingewikkeld
of niet sexy genoeg? In elk geval
maatregelen waarmee u wél te
maken krijgt.
Ook het bedrijfsleven krijgt
te maken met een beperking van
bijvoorbeeld de zelfstandigenaftrek,
een verdere afschrijfbeperking van
panden in eigen gebruik en beperking
van de verliesverrekening. Het zuur
waarmee het zoet van verlaging van
de belastingtarieven moet worden
betaald.
Natuurlijk is er nog veel meer
te zeggen over de kabinetsplannen,
denk bijvoorbeeld aan de opnieuw
wijzigende heffingskortingen. Hoewel
het de bedoeling is dat iedereen
er op vooruit gaat kan het door de

brij van voorstellen die nu voorligt
voor iedereen anders uitpakken.
Daarom is het ook vreemd dat
alleen de dividendbelasting zoveel
aandacht krijgt.
Misschien is het kabinet stiekem
wel blij met de dividendbelasting als
een soort afleidingsmanoeuvre van
de andere plannen. Die kunnen dan
wellicht relatief eenvoudig zonder
discussie worden ingevoerd.

Vestiging Horst
Spoorweg 10, 5963 NJ Hegelsom
T 077 – 398 46 00
Vestiging Roggel
Groenstraat 2, 6088 CW Roggel
T 0475 – 49 46 28
www.innovista.nu
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Aangepaste dienstverlening

75 jaar bevrijding

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.

Startbijeenkomst Peel en Maas op
woensdag 3 oktober 2018

De bevrijding van de Duitsers na de Tweede Wereldoorlog begint in Limburg
in Mesch op 12 september 1944. In de gemeente Peel en Maas werden de
dorpen in november van dat jaar bevrijd. In 2019 vieren we 75 jaar bevrijding
en vrijheid.

Samen krachten bundelen?

Het vieren van bevrijding past bij de traditie van eren en gedenken, maar
heeft ook oog voor de toekomst en de actualiteit van herinneren en vrijheid.
Op woensdag 3 oktober organiseren wij een startbijeenkomst voor iedereen
die zich verbonden voelt met de 75 jarige bevrijding van Peel en Maas. Tijdens
deze bijeenkomst willen we de lokale initiatieven in beeld brengen voor het
jaarprogramma 2018-2019. Ook voeren we graag het gesprek of er behoefte
is aan het gezamenlijk organiseren van verbindende activiteit(en) in Peel en
Maas en hoe we dit vorm kunnen geven.
De bijeenkomst begint om 19.30 uur het Huis van de Gemeente,
Wilhelminaplein 1 in Panningen. En duurt tot uiterlijk 21.30 uur.

Donderdag 11 oktober is er tot 13.00 uur volledige dienstverlening. Vanaf 13.00 uur zijn
de balies Burgerzaken gesloten. Het aanvragen én afhalen van verklaringen en uittreksels,
paspoorten, identiteitskaarten en rijbewijzen is dan niet mogelijk. Ook het doen van aangifte
van geboorte- en overlijden is niet mogelijk. De fotograaf is tot 13.00 uur aanwezig.

Inzameling
Klein Chemisch Afval (KCA)
De Chemokar staat tussen 17.00-19.00 uur weer op wisselende dagen in de kernen:

Aanmelden

Wij stellen het zeer op prijs wanneer u van te voren uw deelname en eventueel
uw activiteit(en) doorgeeft aan de organisatie. Dit kan door te mailen
naar info@peelenmaas.nl met als onderwerp ‘Bevrijding Peel en Maas,
bijeenkomst 3 oktober 2018’.

Vragen of meer informatie?

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.

Voor vragen kunt u terecht bij Jacqueline Stienen of Lizette Hilkens
via telefoonnummer 077 - 306 66 66 of via
Jacqueline.Stienen@peelenmaas.nl of Lizette.Hilkens@peelenmaas.nl

Beringe:
Grashoek:
Helden:
Kessel:
Kessel-Eik:
Maasbree:
Meijel:
Panningen:

09-10-2018
08-10-2018
02-10-2018
10-10-2018
11-10-2018
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

voor de kerk
voor de kerk
parkeerplaats winkelcentrum De Kaupman
markt
Mariaplein
Kennedyplein, zijde Dorpstraat tegenover de kerk
Raadhuisplein
op de parkeerplaats voor het Huis van de Gemeente

WhatsApp

Gemakkelijk en snel! App naar 06 12 36 09 04.
Wij antwoorden tijdens de uren waarop wij
telefonisch bereikbaar zijn.
Gebruik WhatsApp niet voor privacygevoelige informatie.
U kunt via dit nummer niet bellen of een SMS versturen.

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

PRACA!
De werkgever voor bouw
en technisch personeel

• Pracownik produkcyjny • Ciesla/Stolarz
• Spawacz MIG/MAG/TIG • Dekarz/Lakiernik
• znajomosc jezyka obcego
• zdolnosci techniczne

• stabilne warunki pracy i plac
• mozliwosc rozwoju

Energiestraat 2c • 5961 PT Horst • Tel. 077 398 00 66 • info@werk-plek.nl • www.werk-plek.nl
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Laatste activiteit seizoen

Koningschieten schutterij
Panningen-Egchel
De nieuwe koning voor het nieuwe schuttersseizoen van schutterij St. Leonardus Panningen-Egchel wordt zondag
23 september bepaald. Dan vindt het Koningschieten plaats op het schuttersterrein aan De Horsten in Egchel.

Hazel wint coursing-wedstrijd

Panningse hond
Nederlands kampioen
Door: Eef Opperman
De Panningse whippet teef Oppies Challenge Proud Mary, roepnaam
Hazel, is zaterdag 15 september Nederlands kampioen coursing geworden.
Dit is een vorm van windhondenrennen.
Hazel is 26 maanden oud en
liep vier maanden geleden haar
eerste wedstrijd. Coursing is de
meest authentieke vorm van
windhondenrennen. Op een groot
terrein wordt een zigzagtraject
uitgezet door middel van klossen.
Elke omloop, waarbij twee honden
tegen elkaar lopen, is weer anders,
waardoor er een appèl wordt gedaan
op de oorspronkelijke eigenschappen

van de windhond. De drie juryleden
beoordeelden de deelnemende
windhonden op hun snelheid,
het volgen, de behendigheid, het
enthousiasme en hun conditie.
De hond moet dus intelligent zijn,
wendbaar, kracht en snelheid hebben,
uithoudingsvermogen bezitten en
goed gebouwd zijn. Hazel bewees dit
allemaal te bezitten, waardoor ze zich
Nederlands kampioen mag noemen.

Het koningspaar van 2018: Pieter en Miek Maessen
Het Koningschieten is de laatste
activiteit van het seizoen voor de
schutterij. De leden van de vereniging
gaan onderling uitmaken wie zich kan
kronen tot koning van de schutterij
voor het seizoen 2019.

De leden komen rond 14.00 uur
bij elkaar op het schuttersterrein
aan De Horsten in Egchel, waarna de
huidige koning en koningin Pieter
en Miek Maessen worden afgehaald bij cafe Bej Manders in Egchel.

Daarna gaat het hele gezelschap in
optocht terug naar het schietterrein.
Daar start om 15.30 uur het schieten.
Iedereen kan komen kijken naar
wie de koningsvogel dit keer naar
beneden haalt.



Burendag in Baarlo
Op het pleintje bij De Engelbewaarder in Baarlo wordt op zaterdag 22 september Burendag gevierd.
Iedereen is welkom om de buren te leren kennen. De buurt zorgt voor de aankleding en zitjes. Bij slecht weer
wordt er uitgeweken naar De Engelbewaarder.
Deelnemers moeten hun eigen
koffiekopje of mok meenemen naar
de burendag. Tevens wordt er diezelfde morgen om 10.30 uur het
officiële startsein gegeven voor de

verkoop van de Boalderse Lavendel
zakjes. Dat gebeurt onder leiding van
Eric Vestjens. De zakjes zijn gehaakt
door de dames van Ut Paedje en
De Engelbewaarder en zijn door de leer-

lingen van groep 6 van basisschool De
Diamant gevuld met Baarlose lavendel. De opbrengst gaat naar de dans
G-Groep van Expression. Zij verzorgen
een klein optreden op het pleintje.

STERK IN
MAATWERK

Aan de slag als

Milieutechnisch
medewerker
m/v

Geen dag is hetzelfde

Als milieutechnisch medewerker ben je betrokken bij de uitvoering
van milieukundige bodemonderzoeken. Je werkt nauw samen
met collega’s in het veld en op kantoor en je koppelt je bevindingen
digitaal en mondeling terug. Het is onze intentie om je op te leiden
tot een allround veldwerker bodemonderzoek.
Ben jij een aanpakker die leergierig is en het werk fysiek
goed aan kan? Neem dan contact op met ons
via mail info@bkk-advies.nl of bel 077 - 466 11 41
en vraag naar Maurice Kessels of Marc Bessems.
BKK Bodemadvies BV, Kruisstraat 6, 5768 RW Meijel

www.bkk-bodem.nl

Jeugdorkesten bij Muziek onder de Toren
Jeugdorkesten Peel en Maas en jeugdorkest Crescendo traden zaterdag 15 september op tijdens
het muziekevenement Muziek onder de Toren op het Raadhuisplein in Panningen. De leden van
Jeugdorkesten zijn lid van diverse muziekverenigingen uit Kessel, Helden en Panningen. De speelden een paar böhmische werken en gaven een mini concert, dat beloond werd met een staande
ovatie. Daarna speelde Crescendo, met leden van de fanfares uit Koningslust en Beringe, een concert. De laatste editie van het wekelijkse muziekevenement, dat georganiseerd wordt door Cultuur
in Hartje Peel en Maas, is op zaterdag 29 september met de Ravenvenner kapel.
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Uitwedstrijd in America

Grashoek overtuigt aanvallend in bekerduel
Door: Piet Spee, voetbalvereniging SV Grashoek
Met 4-2 heeft het eerste herenteam van SV Grashoek op zondag 16 september de derde en laatste bekerwedstrijd in en tegen America gewonnen. De voetballers van de Peelrand maakten aanvallend een overtuigende indruk. Vier keer werd het doel van de fris gebakken vierdeklasser getroffen.
Het duurde even voordat de
wedstrijd op vaart kwam. Beide
ploegen kregen kansen. Beide
doelmannen, Willem Derks van
America en Koen Clephas van
Grashoek, maakten een solide
indruk. In de 23e minuut opende
Grashoek de score. Erwin bracht met

een fraaie pas Chris Hunnekens in
stelling die met een fraai geplaatste
schuiver 0-1 liet noteren. Lang hield
deze voorsprong niet stand. Bij een
rommelige situatie tikte Jordi de bal in
eigen doel, 1-1. Grashoek raakte hier
niet door van de wijs. Vijf minuten
later, in de 32e minuut, stond het al

1-2. Fraai combinatiespel tussen Erwin
en Raoul Bennenbroek werd door de
laatstgenoemde mooi afgerond. In de
tweede helft werd met inbrengen van
Daan van Bemmel de aanvalskracht
flink verhoogd. Dit had in de 56e
minuut resultaat toen Erwin op aangeven van Daan 1-3 liet aantekenen.

America gaf zich niet gewonnen.
Na 73 minuten bracht Roy Theeuwen
met een mooie knal zijn club weer in
de race, 2-3. Verder liet Grashoek het
niet meer komen.

Echte werk begint
23 september
In de 79e minuut werd de marge
weer twee. Een vloeiende aanval
begon bij Daan, die Erwin op maat
bediende. Deze zag Raoul al in vrije

positie opstomen en speelde hem de
bal haarzuiver toe. Met een daverende knal gaf Raoul doelman Willem
Derks het nakijken, 2-4. Wedstrijd
beslist. Met deze stand floot scheidsrechter Antoon Fitters uit het
Brabantse Nieuwkuijk voor het einde.
Op zondag 23 september begint
het echte werk voor Grashoek.
En wel om de punten met een competitiewedstrijd in Leunen tegen
SV Leunen, een ploeg die uit de
vierde klasse is gedegradeerd.

Snel parcours

Atletiek Helden
op marathon
Berlijn
Door: Wiel van Lier, atletiekvereniging Atletiek Helden
Het wereldrecord op de marathon is op zondag 16 september in Berlijn
verpulverd. Dit mede door het ideale weer en het snelle parcours.
Van deze voordelen profiteerden ook drie leden van Atletiek Helden die
met 42.000 andere atleten aan de start stonden van deze marathon.

In verband met de verder groei en professionalisering van onze
organisatie zijn wij per direct op zoek naar een fulltime (40 uur)

Junior Business
Intelligence Analist
Bij Verstappen advanced
packaging is kwaliteit een
vereiste, het vormt de basis.
Wij denken en bewegen mee
en creëren toekomstgerichte
oplossingen met meerwaarde
voor de klant, omgeving en
maatschappij. Verstappen
voegt waarde toe aan het
product, productie- en
logistiekproces van de klant.
Verstappen is een familiebedrijf opgericht in 1979.
Het familiegevoel is terug
te vinden in de cultuur van
de organisatie.

m/v

Recentelijk heeft de implementatie van een nieuw CRM-systeem binnen onze
organisatie plaatsgevonden. Daarnaast wordt de komende periode een start
gemaakt met één integraal ERP-systeem, waarbij het CRM systeem geïntegreerd
word voor efficiënte data uitwisseling. Vanwege deze ontwikkelingen is er
behoefte ontstaan aan een vaste Junior Business Intelligence (BI) Analist binnen
onze organisatie. Dit om bestaande processen te optimaliseren, automatiseren
en onderhouden en om nieuwe ontwikkelingen op te kunnen nemen in de
databases. Je helpt onze organisatie op weg met jouw inhoudelijke kennis van
zowel bedrijfsprocessen als IT én lever je zo echt een bijdrage aan onze IT- en
procesoptimalisaties.
Het betreft een veelzijdige functie, waarbij je mede verantwoordelijk wordt voor
het implementeren en beheren van onze IT- en procesoptimalisaties in de ruimste
zin van het woord. Ook draag je een steentje bij aan het actualiseren en bewaken
van onze kwaliteitssysteem en ben je verantwoordelijk voor het beheer van ons
kwaliteitshandboek. Je wordt intern het eerste aanspreekpunt voor alle zaken die
een raakvlak hebben op het gebied van systemen en applicaties.
Voor deze functie zijn wij op zoek naar een zelfstandige en flexibele persoonlijkheid.
Ervaring is niet noodzakelijk, wij vinden het veel belangrijker dat je een gezonde
dosis doorzettingsvermogen hebt om jezelf te willen ontwikkelen.
Jouw profiel
• Je hebt een relevante afgeronde HBO/WO opleiding
• Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift
• Je hebt uitgebreide kennis van het MS office
• Je bent analytisch sterk en communicatief vaardig
• Je hebt een grote mate van zelfredzaamheid
• Je werkt nauwkeurig en gedisciplineerd
• Je hebt een flexibele werkhouding
• Je bent woonachtig in de gemeente Horst a/d Maas of nabije omgeving

Het vele trainen moest nu uitbetaald worden en dat is ook gebeurd.
Voor Anouk Joosten en Yun Soon Woo,
beide debutanten op de marathon, was
een tijd onder de 4 uur mogelijk, al
geloofden ze daar zelf nog niet echt in.
Danielle den Otter had als doel de vijfde
marathon aan de Big Six marathons bij
te schrijven en een respectabele marathontijd te lopen. Alle drie hebben ze
fantastisch gelopen. Anouk liep een
strak tempo en moest alleen in de
laatste 5 kilometer iets toegeven, maar
dat mag natuurlijk. Op haar oorkonde
staat een tijd van 3 uur, 57 minuten en
1 seconde gedrukt en ze maakte
hiermee de verwachting meer dan
waar. Yun Soon zou hier wellicht meer
moeite mee hebben en dat bleek ook.
Lange tijd liep hij naast Anouk, maar in

de laatste 5 kilometer kwam de
bekende man met de hamer. Gelukkig
voor hem pas laat, waardoor hij toch
nog in een zeer respectabele tijd finishte
van 4 uur en 5 minuten. Danielle den
Otter liep een tijd van 4.22.29 uur.
Daarnaast liepen enkele leden
nog mee op andere wedstrijden.
Rinie Ebisch werd derde op de 6 kilometer tijdens de Padualoop in Boekel.
Daar liep ze een tijd van 31.19 minuten. Wim Ebisch deed mee aan de
15 kilometer en haalde een tijd
van 1.11.01 uur. Hans Peeters deed
mee aan de halve marathon in
Cranendonck en eindigde met een tijd
van 1.38.26 uur. Op de Sint Pietersbear
Trail in Maastricht werd de 18 kilometer gelopen door Maurice Bastings. Hij
liep een tijd van 1.43.30 uur.

Wij bieden
Wij bieden een brede en afwisselende functie in een groeiende en innovatieve
organisatie. Daarnaast hebben wij veel aandacht voor jouw persoonlijke
ontwikkeling en bieden wij een marktconform salaris dat meegroeit met je ervaring.

Aquisitie naar aanleiding van deze
advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Ben jij een junior/starter op de arbeidsmarkt met een passie voor
business analyse en op zoek naar de next-step in je carrière?
Kom dan ons team versterken! Stuur je CV met motivatie naar
personeel@verstappenpackaging.com t.a.v. Mieke Verstappen

Verstappen advanced packaging • Broekveldweg 2 • 5961 NP Horst (NL)
+31 (0)77 398 47 76 • info@verstappenpackaging.nl • www.verstappenpackaging.nl
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Eerste beugelwedstrijd seizoen

Valse start voor
De Treffers

Door: Wim Grommen, beugelvereniging De Treffers
Een valse seizoensstart voor het eerste team van beugelclub
De Treffers uit Maasbree op dinsdag 11 september. Er viel weinig positiefs te melden uit de beugelarena in Hoogeloon. De ontvangst was,
zoals gewoonlijk in het Brabantse land, zeer gastvrij. De baanconditie
was zodanig dat het team zich in een drassige kleiarena waande.
Maasbree verloor uit met 4-1.
In de eerste partij nam Jo
Hendrix het op tegen Coen Bullens.
Jo stak in een uitstekende vorm en
bouwde gestaag een flinke voorsprong op. In het eindspel pakte Jo
een verkeerde bol. Daarna sloegen
de flatsen toe en de partij ging alsnog verloren, 30-26. In de tweede
partij nam Jos Janssen het op tegen
Wil van der Heijden. De partij
duurde vrij lang, waarbij Jos achter de feiten aanliep. Hij kon zijn
ervaren tegenspeler niet in gevaar
brengen, 30-22. In de derde partij
trad Hem Hendrix aan tegen Gerrit
Bullens. Na vier bollen gespeeld te
hebben, was er nog een brilstand.
De partij ging gelijk op en geen van
beide spelers kon een echte voorsprong nemen.

Tegenstander
luidruchtig aanwezig
In het eindspel toonde de tegenstander wat meer lef en trok de partij naar zich toe, 30-26. In de vierde
partij trof Jac Lintjens tegenstander

Eerste derbywedstrijd

Dames VC Olympia naar
Eerste Nationale Divisie
Door: Jill Engelen
Het eerste damesteam van volleybalvereniging VC Olympia uit Panningen komt komend seizoen voor het
eerst uit in de Eerste Nationale Divisie. De eerste thuiswedstrijd, tegen VC Peelpush uit Meijel, wordt op zaterdag
22 september gespeeld in sporthal Piushof in Panningen.

Pleun Somers die nogal luidruchtig
aanwezig was. Jac liet zich niet uit
zijn spel brengen. Ondanks enkele
kleine foutjes wist hij de partij op
zijn naam te brengen, 24-30. In de
laatste partij trad Wim Grommen
aan tegen Kevin Swaanen. Na een
valse start met flatsers probeerde
Wim nog wel een en ander, maar
de achterstand werd steeds groter,
30-18.

Natte baan met
bergen grit
Niet dat de tegenstander zo
veel beter was dan de uitslag weergeeft. Factoren als een veel te
natte baan met bergen grit op de
verkeerde plaats, waardoor de bollen nogal eens verlopen, geven de
doorslag als je verder geen fouten
maakt. ‘Flatsen’ op de ring en verkeerde bollen spelen getuigen niet
van een ‘winning mood’, waar het
team toch aan moet werken om
de volgende wedstrijden voluit te
gaan.

Het eerste damesteam van VC Olympia
VC Olympia is ontstaan uit een
fusie tussen Panningen en Helden.
In de beginjaren stond de club al eens
met zowel de dames- als herenhoofdmacht in de landelijke competitie.

De dames die nu de hoofdmacht
sieren, komen voornamelijk uit de
eigen jeugdteams en zijn medeopgeleid bij het volleybalplein van de
club zelf.

Op zaterdag 22 september speelt
het eerste damesteam van VC Olympia
om 19.15 uur de eerste thuiswedstrijd
van het seizoen tegen de reserves van
VC Peelpush uit Meijel.

vacature
Vullings Metaalbewerking B.V. te Horst is
toeleverancier van mechanisch bewerkte
producten van metaal, non-ferro en kunststof.
Vullings Systemen B.V. ontwikkelt, produceert en
installeert machines voor diverse toepassingen.

OPEN DEUR DAGEN
ZATERDAG 22 EN ZONDAG 23 SEPTEMBER
VAN 10.00 TOT 16.00 UUR

De klant kan bij ons rekenen op een
hoge kwaliteit en service.
Wij kijken uit naar een nieuwe medewerker met passie voor techniek voor de volgende functie:

ALLROUND VERSPANER SERVICEAFDELING m/v
Je bent als allround verspaner van onze serviceafdeling
in staat om geheel zelfstandig de machines te bedienen
en betreffende onderdelen te vervaardigen of te
repareren. Je hebt ervaring met het bedienen van zowel
conventionele als CNC-machines.

HERFSTACTIE:

Garagedeuren

GRATIS MOTOR

Zonweringen

T.W.V. € 515,00 INCL BTW

OP SECTIONAALDEUR

• Je beschikt over een MBO werk- en denkniveau met
vanzelfsprekend voldoende kennis van tekening lezen.
• Ervaring met bedienen van conventionele en CNC-machines
• Je bent probleemoplossend
• Je beschikt over de nodige materiaal- en
gereedschapskennis
• Je werkt nauwgezet, flexibel en gedreven
• Teamplayer

Kunststof kozijnen

SHOWROOM: MOLENSTRAAT 18, MEIJEL
WWW.MATHPEETERS.NL

Wij bieden een afwisselende en inspirerende baan
bij een innovatief bedrijf. Je gaat werken voor een
organisatie die volop in beweging is en werkt binnen
een gedreven team, waarbij jouw mening zeer
gewaardeerd wordt. Zie ook onze website: www.
vullings-horst.nl
Er zijn volop mogelijkheden voor jouw persoonlijke
ontwikkeling middels training. Veder bieden wij goede
secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder flexibele
werktijden en een gezellige werksfeer.
Spreekt bovenstaande jou aan, neem dan contact
op met de heer G. Custers 077-3961809 of stuur je
sollicitatie naar: H.vullings@vullings-horst.nl

DE MAAT DER DINGEN...
Handelstraat 4 5961 PV Horst T 077 - 398 22 35 E info@vullings-horst.nl www.vullings-horst.nl
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Nederlands k
 ampioen auto Openingwedstrijd competitie
Klinkende overwincross Rene van der Coelen
Door: Suzan van der Coelen
Na een seizoen met verschillende ups en downs tijdens de eerste vijf wedstrijden heeft Rene van der Coelen
uit Baarlo op zaterdag 15 september de titel Nederlands kampioen autocross in de superklasse behaald.
Het Nederlands kampioenschap
autocross bestaat uit zes wedstrijden die door het hele land gehouden
worden op diverse zand- en kleibanen. Er doen acht verschillende klassen mee. Rene rijdt in de superklasse,
die ook wel koningsklasse wordt
genoemd, omdat je hieraan met de
grotere motoren mag deelnemen.
Rene rijdt met een eigen sprinter
frame van JvdC Frames, het bedrijf dat
hij samen met zijn vader runt. De auto
wordt aangedreven door twee met
elkaar gekoppelde motorfietsmoto-

ren van Suzuki, in het type GSX 1000.
De auto heeft vierwielaandrijving.
Op vrijdag 14 september reisde het
hele team af naar Bunnik, waar een
geweldige kleibaan klaarlag. Iets wat
Rene en de auto goed ligt. In de manches reed Rene een vierde en twee
keer een eerste plek. Goed voor de
beste startplek in de finale. In de finale
moest Rene hoogstens twee plekken
achter de nummer twee in het kampioenschap finishen om kampioen
te worden. Maar in de eerste bocht
ging het direct mis voor Rene. Hij ging

om, een auto raakte bovenop hem
en enkele andere auto’s reden tegen
hem aan. De manche werd gestopt en
de heren kregen tien minuten om de
auto in orde te maken voor de herstart.
Daarna volgden negen spannende
ronden. In de zesde ronde viel de nummer twee in het kampioenschap door
mechanische schade uit en hij nam
nog enkele andere coureurs mee in
zijn spin. Rene werd derde in de finale
en mocht zich daarmee Nederlands
kampioen Autocross noemen in de
Superklasse 2018.

Winst op springwedstrijd
Door: paardensportverenigingen De Maasruiters, De Cavaliers Helden en Caprilli
Springruiters van De Maasruiters uit Kessel, De Cavaliers Helden uit Panningen en Caprilli uit Panningen
deden in het weekend van zaterdag 15 en zondag 16 september mee aan springwedstrijden voor paarden en
pony’s bij De Peelbergen in Kronenberg. Daar werden diverse eerste en tweede prijzen behaald.
Danice Giesbertz deed mee met
haar paard Whoopi en kwam daar aan
start in de klasse B. Ze behaalde hier
een tweede plaats.
In de klasse D-B voor pony’s
behaalde Romee Neefs van De
Cavaliers de vierde prijs met Happy
Boy. In de klasse D-L behaalde Jessica
Maassen een zesde plaats met
Bockmann’s Punto. Iris Gülcher van

Caprilli maakte zaterdag 8 september
haar dressuurdebuut met haar paard
Barida (Van the Man x Mistral).
In Zevenaar haalde ze de eerste
prijs met 200 punten in de klasse L1.
Op vrijdag 14 september deed ze mee
aan een wedstrijd in de Mortel met
haar pony Splash (Carl x Abishag).
In de klasse Z2 haalde ze de derde
prijs met 67,19 procent. Een dag later,

zaterdag 15 september, nam ze met
Barida deel aan de dressuurwedstrijd
in Kapel Avezaath en won twee keer
de tweedde prijs in de klasse L1.
Op zondag 16 september nam John
Steeghs met Feature S (Moorlands
Bodyguard x Ferro) deel aan de
dressuurwedstrijd in Boekend. Hij nam
met 216,5 punten de eerste prijs mee
naar huis in de klasse M1.

Medailleregen voor
JC Helden op Bushi Open
Door: Ron van der Linden, judoclub Helden
Judoclub Helden startte het wedstrijdseizoen zaterdag 15 september op het Bushi Open Judotoernooi in
Arnhem. Daar werden gouden, zilveren en bronzen medailles veroverd.

ning voor Kessels
beugelteam

Door: Coy Sieben, beugelclub OVU Kessel
Het eerste beugelteam van OVU Kessel begon de eerste competitiewedstrijd op vrijdag 14 september met twee debutanten in het team.
Het nieuwe seizoen werd geopend met een klinkende overwinning.
Het werd 4-1 voor Kessel.
Eric Kleynen op 1 speelde een
sterke wedstrijd. Hij maakte halverwege het verschil en kwam niet in
de problemen. Bas Ottenheim had
moeite met de ring en kwam vrij
snel op een achterstand die hij niet
meer te boven kwam. Hay Jacobs
en Roel Ottenheim hadden alle-

bei een spannende pot voor de
boeg en bij allebei werd het 28-28.
Gelukkig voor het Kesselse team
konden ze ook nog allebei de 30
maken en zo de overwinning binnenslepen. Roy Dorssers had een
makkie en zorgde ten slotte voor
de 4-1.

4-1 winst tegen Hegelsom

Prima seizoensstart
beugelclub Baarlo
Door: Piet Geurts, beugelclub De Flatsers
Een prima start voor De Flatsers uit Baarlo in de Lotto-Ereklasse op
vrijdag 14 september. Het beugelseizoen startte voor het eerste
beugelteam goed met een 4-1 winst thuis tegen Hegelsom.
Esther begon zeer goed aan de
partij en nam in het midden van
de wedstrijd een kleine voorsprong
tegen Hay Hesen, die zich niet
zomaar gewonnen gaf. Het sterke
spel van Esther en een misser op
de ring van hemzelf kwam Hay niet
meer te boven. Het eerste punt was
binnen. Invaller Frans van Wylick
moest het opnemen tegen Jan Saris.
Frans speelde een puike wedstrijd
die hij dik verdiend won. Dit betekende 2-0 voor De Flatsers. In de
derde partij beugelde Piet tegen
Jos Hutjens. Een goede wedstrijd.

Ondanks een flats in het begin, wist
hij toch de winst te pakken en het
derde punt was binnen. Henk moest
tegen vriend Erik en dat was moeilijk. Zeker toen het begin van Henk
niet zo goed was, denderde Erik door
naar de dertig. Roy speelde in de
slotpartij naar behoren en bleef Piet
Tacken dan ook de baas. Al waren
er op het laatst een paar schoonheidsfoutjes, toch won Roy verdiend. Komende zaterdag gaat het
team op bezoek bij de beugelaars uit
het Noord-Brabantse Olland en dat
belooft spannend te worden.

op zondag 23 september a.s.
organiseert Nellie Snellen weer de

Grote Hobbymanifestatie
van 10.00 - 16.30 uur in
Cultureel Centrum “De Wingerd”
Maasbreeseweg 2, Sevenum

- gratis entree
- diverse nieuwe technieken en producten
- gratis workshops
- speciale aanbiedingen
- goodybag met leuke verrassingen (zolang de voorraad strekt)
- gratis Tombola gedurende de hele dag (ieder uur een trekking )
Neem gratis deel aan onze kaartenwedstrijd!
Deponeer uw zelfgemaakte kaart in de speciale bus
bij de Goodybag uitgifte.

De meiden, samen met Sten
Luijten, begonnen goed aan hun
dag. Ze lieten zien direct in vorm te
zijn. Noa Janssen pakte met drie
overtuigende overwinningen het
goud, net als Barbara Konings en Bo
van den Brand. Zilver was er voor
Dali Lucker, Janine Janssen, Sten

Luijten, Mark van Dijk, Lindsay van
Os en Marlouk Colbers. Brons was er
voor Daisy van Os, Aron Theunissen,
Luna Lucker en Joyce Peters.
Eefje Moors, Brent Schuijers en
Kevin Janssen misten helaas net
het podium. Owen van Dijk, Niels
van den Berg, Willem Zelen, Diego

en Umberto Coopmans, Cas Janssen
en Nova Peeters konden deze keer
niet meedoen aan de medaillewedstrijden. Al met al een zeer
goed begin van het seizoen van de
judoka’s, waarbij ze direct een heel
aantal technieken hebben laten
zien.

Tijdens de Hobbymanifestatie is onze winkel
aan de Markt 23 geopend !!
Hobbyshop Nellie Snellen BV
Markt 23, 5975 AM Sevenum
Tel. 077-4672267
Webshop: www.nelliesnellen.nl
Email: info@nelliesnellen.nl
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Baarlo soeverein naar
volgende bekerronde

Nederlaag in en tegen Meterik

Door: Len Gielen, voetbalvereniging VV Baarlo
In het slotduel thuis tegen TSC’04 uit Tegelen op zondag 16 september had het eerste herenteam van VV
Baarlo aan een puntendeling in principe al voldoende. Dit dankzij een magere 0-1 zege op 2 september in VenloZuid en een 2-0 winst op kermiszondag 9 september thuis tegen FCV Venlo. Door de 2-0 zege mag Baarlo soeverein door naar de volgende bekerronde.

Het nieuwe voetbalseizoen is
de afgelopen weken officieel ingezet met de bekercompetitie. Baarlo
heeft als derdeklasser zijn favorietenrol in de eerste ronde volledig waargemaakt door ongeslagen, zonder
puntverlies en zelfs zonder tegentreffers als eerste te eindigen in de poule
waaraan verder de vierdeklassers FCV
Venlo en TSC’04 alsmede vijfdeklasser
Kwiek Venlo deelnamen.
De Baarlose ploeg ging vanzelfsprekend voor de zege en die kwam

er uiteindelijk ook. Tegen het half
uur spelen bezweek TSC’04 onder de
druk die Baarlo in de beginfase zette.
Wouter Peeters, die reeds enkele
malen zonder succes gevaarlijk was
voor het doel van de Tegelse ploeg,
kopte de bal uit een voorzet tegen
de lat. In de rebound schoot Matthijs
Hanssen de bal alsnog met een halve
omhaal fraai binnen, 1-0. Waarna er
meer evenwicht in het duel kwam en
ook TSC’04 in de rest van het duel bij
vlagen gevaarlijk was. Halverwege

de tweede helft werd het duel echter
door een doeltreffende afstandsschuiver van Michael van Erp definitief
beslist, 2-0. Baarlo gaat dus als soeverein poulewinnaar door naar de
volgende bekerronde. Maar dat duurt
nog even. De nieuwe competitie start
zondag 23 september. In Velden gaat
Baarlo het opnemen tegen gastheer IVO. Zeker in dit vroege stadium
is moeilijk te voorspellen hoe de
krachtsverhoudingen zijn.
(Foto: Len Gielen)

Panningen uit
bekercompetitie
Door: Wiet Leenders, voetbalvereniging SV Panningen
Het eerste herenvoetbalteam van RKSV Meterik was de derde
tegenstander van Panningen in de bekercompetitie. Op papier een
gelijkwaardige tegenstander, in het veld uiteindelijk ook.
Het Panningse combinatievoetbal delfde zondag 16 september uit in
Meterik het onderspit tegen het fysieke voetbal van Meterik. De thuisploeg had aan een gelijkspel voldoende om door te dringen tot de
volgende ronde, maar het werd 2-1.
Voor de wedstrijd werd een
minuut stilte in acht genomen
vanwege het overlijden van
Panningen-lid Ves Jacobs. Trainer
Roel Schreurs had noodgedwongen
Idris Pakasa op het middenveld
geposteerd. De Panningse voorhoede bestond verder Joey Bodde,
Remco Litjens en Robin van Osch.
In de zesde minuut van de wedstrijd was het raak. Jordy Nelissen,
de doorgaans zo betrouwbare doelman van Panningen, ging in de
fout bij een uittrap en wie anders
dan Dirk van Rengs scoorde de
1-0 namens Meterik. De wedstrijd
ging op en neer en kansen waren
er nauwelijks, behalve in de 20e
minuut. Weer dwong Dirk van Rengs
Panningen-doelman Jordy Nelissen
tot een benauwde redding na een
misverstand in de Panningendefensie. Een voorzet van Remco
Litjens werd in de 26e minuut ternauwernood gemist en een minuut
later moest Jordy Nelissen alle zeilen
bijzetten om een 2-0 voorsprong van

Meterik te voorkomen. De eerste
echte grote kans voor Panningen
ontstond in de 32e minuut na een
hoekschop. Een Meterikse verdediger haade de bal van de lijn. Vlak
voor rust scoorde Robin van Osch
uit een prachtige combinatie de 1-1.
Een schot van Remco Litjens leek nog
gevaarlijk, maar de heren gingen
uiteindelijk theedrinken met een 1-1
stand.
Na rust bleef Joey Bodde achter in het kleedlokaal. Ramon Sijben
nam de honneurs voor hem waar.
Panningen zette alles op alles om
de winnende treffer te forceren
en kreeg ook enkele kansen. Toen
‘abwehrchef’ Bram Leenders door
trainer Roel Schreurs naar het front
werd gestuurd, vielen er gaten in
de defensie. In de laatste minuut
maakte Meterik daar gebruik van,
2-1.
Panningen is door deze nederlaag uitgeschakeld voor de beker en
kan zich verder concentreren op de
doelstellingen voor de competitie.

Wedstrijd Limburgse Bond van
Tamboerkorpsen

Younique
Maasbree valt
in de prijzen
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Door: Iris Dekker, majorettevereniging Younique
Voor de majorettes van Younique uit Maasbree stond er op zondag
16 september een wedstrijd op het programma van de Limburgse Bond
van Tamboerkorpsen in Brunssum. Daar nam Younique meerdere
prijzen mee naar huis.
Karin Said presenteerde voor het
eerst haar nieuwe show en behaalde
een tweede plaats in de Next
Generation Cup. Bij de Sterparade
Jeugd 2 behaalde Tooske Janssen een
vijfde plaats, Fenne van de Ven een
vierde plaats, Fleur Segers de derde,

Janske Wolters een tweede en op de
eerste plaats eindigde Elise Dekker.
Daarbij werd Elise Dekker ook nog
door de jury gekozen als Star of the
Day. Alle leden werden begeleid
door topcoach Suzanne ter VoertHebben.

Rechtgezet 100
meter sprint
In de HALLO Peel en Maas van donderdag 13 september werd
vermeld dat Milan Sonnemans Limburgs kampioen is geworden op de
100 meter sprint. Daarin werden de tijden in minuten vermeld. Dit was
echter onjuist. Het hadden seconden moeten zijn. Zo heeft Milan de
eerste prijs behaald in een tijd van 12.09 seconden.

20
09

cultuur 19

Ans Joosten en Gereon Riedel

Pop-up-gallery over kwetsbare agressie
in centrum Panningen
De Panningse kunstenares Ans Joosten opende op vrijdag 14 september een pop-up-gallery in het centrum
van Panningen. Samen met de Duitse kunstenaar Gereon Riedel exposeert ze werken die te maken hebben met
kwetsbare agressie en macht. De samenwerking ontstond uit het vriendschapsverband tussen Peel en Maas en
de Duitse stad Grevenbroich.

waarbij kwetsbaarheid naar voren
komt. “Mijn werken laten een
bepaalde fragiliteit zien”, vertelt Ans.
“Het hoeft ook helemaal niet mooi
te zijn. Als de betekenis en diepgang
maar goed is. We hebben voorafgaand veel gepraat over agressie en
macht. Overal zit agressie in, maar wat
betekent dat eigenlijk? Zeker als je
kijkt naar het verleden. Er is zoveel al
gebeurd en er gebeurt momenteel ook
nog heel veel in de wereld wat echt
niet kan. We leren weinig van het verleden, zo zien we iedere dag weer.”

‘Waarom niet samen?’
De samenwerking ontstond
toen Ans gevraagd werd om in
Grevenbroich, partnerstad van
gemeente Peel en Maas, te exposeren. Gereon werd juist gevraagd hier
zijn werken te laten zien. “Maar we
bedachten toen eigenlijk heel snel al:
waarom doen we het niet samen?”,
vertelt Ans. “Hoe werkt hij, hoe werk
ik? We hebben heel veel gepraat over
hoe wij kijken naar agressie en wat we
daar van vinden. Zo kregen we allebei
ideeën van wat we wilden laten zien.
Die ideeën hebben we uitgewerkt.”
Bij de expositie zijn kunstwerken
te zien die te maken hebben met
macht en de kwetsbare agressie die
daarmee gepaard gaat. In alle vormen
en maten. Zo maakte Gereon drie
grote bollen. In de eerste bol zijn
slachtoffers van de concentratiekampen in Nazi-Duitsland te zien. Bij de
tweede zuigen slangen alle kennis uit

De expositie is niet bedoeld als
een stalling van mooie werken van
de twee kunstenaars. Ze willen juist
bewustwording creëren. “We willen
niet proberen de wereld te veranderen”, legt Ans uit. “We presenteren
geen antwoorden, maar we willen
wel proberen de mensen bewuster
te maken. Wij signaleren dat het nog
steeds niet goed gaat in de wereld op
het gebied van macht.”
De expositie was eerst een aantal maanden in Grevenbroich te zien.
Op vrijdag 14 september opende de
pop-up-gallery in Panningen op het
Pastoor Huijbenplein, in het pand waar
voorheen ABN Amro-bank zat. Het initiatief is afkomstig van het partnerschapsverband tussen Peel en Maas
en Grevenbroich. “Het pand is gratis
beschikbaar gesteld door de eigenaar”, vertelt Ans. Daar zijn we heel
blij mee. We ervaren veel goodwill
over deze samenwerking. Heel fijn.”
De expositie is de komende twee
maanden verschillende keren per
week te bezoeken. Op woensdagochtend, zaterdagmiddag en zondagochtend is het mogelijk de kunstwerken
van Ans en Gereon te aanschouwen.

een hoofd. “Dat is wat macht wat
mensen doet”, vertelt de Duitse
kunstenaar. “Het zorgt ervoor dat je
niet meer kunt nadenken. En dan
gebeuren er dingen zoals te zien in de
eerste bol.” In de derde bol zijn
gedichten en verhalen te lezen die
met het thema te maken hebben.
Ans maakte beelden van steen

20%
korting
*

op de hele collectie

#alleaandacht voor

Cabaretier Martijn
Kardol in DOK6
Martijn Kardol komt op donderdag 29 september naar DOK6 Theater in
Panningen. De cabaretier won in één theaterseizoen alle prijzen op het
Leids Cabaret Festival en het Groninger Studenten Cabaret Festival. Iets dat
nog geen cabaretier eerder was gelukt. Hij staat met zijn voorstelling
‘Bang’ op de planken bij DOK6.
De voorstelling ‘Bang’ is het
cabaretdebuut van Kardol. Hij neemt
het publiek tijdens de show mee in
zijn wonderlijke wereld vol creatieve
observaties en oplossingen. Iedere
maandagochtend is de cabaretier te

horen in de ochtendshow van
Domien Verschuuren op 3FM als
columnist.
De show van Martijn Kardol bij
DOK6 begint om 20.15 uur.
(Foto: Marcel van den Broek)

FASHION
FEEST
Shoeby Panningen bestaat 20 jaar!
Vier dit fashion feest met ons mee van
woensdag 19 t/m zondag 23 september.
* De korting is geldig van 19 t/m 23 september 2018 op de originele prijs van de
artikelen uit de hele collectie van Shoeby Panningen.

shoeby.nl

Markt 137, Panningen
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Herbestemming kerk en Volksfeesten

Bijeenkomst over 800 jaar Baarlo
In 2019 bestaat Baarlo 800 jaar. In aanloop daarnaartoe zijn de afgelopen zomer zes beeldhouwwerken
gemaakt. De organisatie van de jubileumviering wil verenigingen uit het dorp de kans bieden ook iets te organiseren. Daarvoor wordt op maandag 24 september een bijeenkomst georganiseerd in het kerkzaaltje van de kerk.

Tijdens de bijeenkomst brengt het
kerkbestuur de mogelijke herbestemming van de kerk onder de aandacht,
waarvoor in 2016 een subsidieaanvraag is gedaan. De in de arm genomen architect legt de aanpak en
ideeën uit voor alternatief gebruik
van het kerkgebouw. Daarnaast wil
Stichting Volksfeesten Baarlo kort de

invulling van de Volksfeesten 2019
met de aanwezigen bespreken.
Verenigingen en organisaties die
ook iets willen organiseren vanwege
de jubileumviering, kunnen maandag 24 september hun ideeën met
elkaar delen. Dit kan tijdens de bijeenkomst in het kerkzaaltje van de Sint
Petruskerk aan de Markt in Baarlo.

Herfstviering
in Meijelse kerk
In Meijel vindt elke drie jaar de grote Oogstdankviering plaats.
De volgende is in 2019. In de tussenliggende jaren wordt er een kleinschaligere herfstviering gehouden in de kerk van Meijel. Dit keer op
zaterdag 22 en zondag 23 september met het thema Melk & Honing.

De gespleten steen waarmee de viering
‘800 jaar Baarlo’ officieel van start ging.
Het 800-jarig bestaan van het
dorp wordt op 16 juni gevierd met
de onthulling en overdracht van de
zes beeldhouwwerken die afgelopen
zomer zijn gemaakt. Daarnaast heeft
Stichting Baarlo Leeft! diverse andere

activiteiten georganiseerd om dit
jubileum te vieren. Omdat ook verenigingen uit het dorp aangaven iets speciaals te willen organiseren volgend
jaar, wil Stichting Baarlo Leeft! alle
bestaande plannen en ideeën inventa-

riseren en zo goed mogelijk op elkaar
afstemmen. “Het mooiste is als er in
2019 over het hele jaar wat extra’s
te beleven valt in Baarlo, zodat niemand ontgaat dat Baarlo dan 800 jaar
bestaat”, aldus de stichting.

Initiatiefnemer Frits Smedts, lid
van de vroegere zelfstandige
Imkervereniging en tegenwoordige
werkgroep van het IVN, brengt voorwerpen die te maken hebben met het
thema naar het kerkgebouw. Daarbij
krijgt hij hulp van heemkundevereniging Medelo. De voorwerpen gaan

dienen als versiering bij de viering van
het kleine oogstdankfeest op zaterdag
22 september om 19.00 uur.
Zondagmiddag tussen 15.00 en
17.00 uur geeft Frits Smedts zelf
persoonlijk uitleg over de wereld van
de bijen en over hoe het verzamelen
van melk vroeger in zijn werk ging.

Bijeenkomst over
ouderen en brand
KBO Maasbree en brandweerregio Limburg-Noord houden op
vrijdag21 september een interactieve bijeenkomst over ouderen en
brandveiligheid. Deze vindt plaats in MFA ‘t Hoës van Bree in Maasbree.
Met het stijgen van de leeftijd
worden ouderen ongemerkt kwetsbaarder als het gaat om brand in
eigen huis, stelt de brandweerregio.
“Uit onderzoek blijkt dat senioren
vaker betrokken zijn bij brand in de
eigen woonomgeving dan mensen
jonger dan 65 jaar.” Minder goed ter
been zijn of slechter zicht of gehoor
kunnen daarmee te maken hebben.
Om ouderen te informeren over wat
ze zelf kunnen doen om brand in
huis te voorkomen, wordt de bijeenkomst georganiseerd. De voorlichter
van de brandweer gaat die avond

Informatieavonden
over het voortgezet
onderwijs van nu
VOOR OUDERS VAN LEERLINGEN IN GROEP 7 EN 8
DINSDAG 25 SEPTEMBER 2018
19:30 uur Kanaalstraat 14, Someren
DINSDAG 2 OKTOBER 2018
19:30 uur Beatrixlaan 25, Asten

VARENDONCK. GEWOON EEN GOEDE SCHOOL!

Aanmelden via
varendonck.nl

met de aanwezigen op zoek naar de
meest voorkomende brandoorzaken
in huis en er wordt samen nagedacht over hoe dit te voorkomen
is of tijdig opgemerkt kan worden.
Er worden tips gegeven over het
brandveilig inrichten van huis en wat
je moet doen als je moet vluchten
voor brand. De bijeenkomst wordt
gehouden op vrijdag 21 september
van 14.00 tot 16.00 uur in ‘t Hoës
van Bree aan het Kennedyplein in
Maasbree. De bijeenkomst is zowel
voor leden als niet-leden van de KBO
bij te wonen.

Ouderavond over
pubers en uitgaan
MamaCafé Peel en Maas houdt op woensdag 26 september een avond
voor ouders over pubers en uitgaan. Onder meer alcohol en drugsgebruik
zijn onderwerpen die die avond worden besproken. De avond is in
samenwerking met het Vincent van Gogh voor geestelijke gezondheidszorg en vindt plaats bij basisschool Nieuweschool in Panningen.
Het brein van pubers is volop in
ontwikkeling en daardoor is het een
leuke, maar soms ook ingewikkelde
levensfase, aldus MamaCafé Peel en
Maas. “Dat brengt veranderingen met
zich mee. De helft van alle ouders
geeft aan zich zorgen te maken dat zijn
of haar kind drugs zal gaan gebruiken.”
Tijdens de bijeenkomst wordt op deze
zorgen ingegaan en kunnen aanwezige
ouders vragen stellen over alcohol,
drugs en uitgaan. Deskundigen van het
centrum Vincent van Gogh geven

informatie over het puberbrein, alcohol
en drugs als cannabis, XTC en lachgas.
Vragen als ‘Hoe signaleer je gebruik?’,
‘Hebben ouders wel invloed?’ en
‘Hoe ga je hierover in gesprek?’ komen
voorbij. Ook worden er tips gedeeld.
De avond duurt van 20.00 tot 21.30
uur. Aanmelden kan tot en met
woensdag 26 september via
mamacafepeelenmaas@outlook.com
Kijk voor meer informatie
op www.mamacafepeelenmaas.
wordpress.com

cultuur 21

20
09

Afgevoerd in de oorlog
1

Het concert Silent Heroes

Op 8 oktober 1944 werden tientallen jongens en mannen uit de regio bij de beruchte kerkrazzia door de
bezetters opgepakt en naar Duitsland afgevoerd. De slagwerkgroep van de Koninklijke Harmonie Concordia
uit Panningen presenteert op zaterdag 6 oktober een muzikaal monument ter nagedachtenis aan de gebeurtenis. HALLO Peel en Maas gaat in een drieluik verder in op de geschiedenis van de kerkrazzia en het concert.
Vandaag deel 1: Het concert Silent Heroes.

gezogen in het verhaal. Van tevoren
had ik helemaal niet beseft hoeveel
impact de razzia gehad heeft op mensen uit de omgeving hier. Nu wel.”
De zoons van Theo, beiden actief
in de slagwerkgroep, zeiden nog
tegen hun vader dat hij het allemaal
te groots aanpakte. “Toen zei ik: nee,
jullie denken er te klein over. Dit moet
een muzikaal monument worden voor
die mensen. Dit wordt een concert ter
ere van de mensen die mee werden
genomen of van wie de oom, broer of
vader werd meegenomen en alleen
achterbleven. Het moet geweldig
worden om hen goed genoeg te eren.
Niet zomaar een simpel concertje.”

Klok op het podium

De eerste vraag die opkomt bij
het concert over de kerkrazzia is
waarom de slagwerkgroep het dit
jaar heeft gepland. Waarom heeft
de muziekgroep niet gewacht tot
volgend jaar als het precies 75 jaar
geleden is dat de kerkrazzia
plaatsvond? “We zijn er als het
ware ingerold”, vertelt Theo
Ferfers, medeverantwoordelijk
voor de organisatie van het
muzikale eerbetoon. “Het onder-

deel waar wij aan mee zouden doen
bij het Peeltoernooi in Meijel ging niet
door en wij waren al aan het repeteren. We hadden dus eigenlijk geen
doel meer. Toen stelde eentje van ons
voor om iets met de kerkrazzia te
doen. Dat leek ons allemaal wel een
mooi doel.”
Theo werd gevraagd zich over het
onderwerp te buigen en eigenlijk was
het de bedoeling om gewoon wat
muziekstukken te spelen die te maken

hadden of zouden kunnen hebben
met de kerkrazzia. Maar het liep ietsje
anders.

Meegezogen in
het verhaal
“Ik sprak met mensen die er meer
over wisten en ik las wat boeken over
het onderwerp die ik heb gekregen van
historicus Dré Hanssen en de verhalen
die hij vertelde. Ik werd helemaal mee-

Het fanatisme van Theo resulteerde erin dat het concert groter wordt
dan aanvankelijk gedacht. De slagwerkgroep, onderleiding van dirigent
Wil van Horck, studeert acht nieuwe
muziekstukken in, de groep wordt
versterkt met een Italiaanse violist
en Zuid-Limburgse sopraan, de leden
Richard Ferfers en Steven Fleuren
schreven nieuwe muziek en er worden speciale instrumenten gehuurd.
“Zo komt er een kerkklok van het klokkenmuseum in Asten op het podium te
staan”, vertelt Theo. “Daarmee herdenken we het moment dat de mannen
na de kerkdienst meegenomen werden. En toen de meegenomen mannen
en jongens terugkwamen, waren alle
kerktorens vernield door de Duitsers
en de kerkklokken meegenomen om
omgesmolten te worden voor oorlogsmateriaal. De klokken hebben dus een

dubbele betekenis.” Verder zijn er
een marsmachine, treinhoorn en
windmachine te horen, gemaakt
door de leden Tom Dautzenberg en
Jan Hamminga, tijdens het concert
dat gedeeltelijk gearrangeerd is
door Heldenaar Pim Janssen.
Op de achtergrond worden tijdens het concert historische beelden getoond. Die zullen voor een
deel van het publiek heel herkenbaar zijn. “We hebben verscheidene overlevenden van de razzia
en familieleden van mannen die
werden meegenomen, aangeschreven en uitgenodigd. We moeten
niet vergeten dat ook de achterblijvers het zwaar hadden. Zij moesten
de bedrijven voortzetten, families
verzorgen en waren in onzekerheid
over hun man, vader, zoon of broer
in Duitsland. Daarom hebben we
hen ook uitgenodigd.”
Het hele concert wordt
gefilmd door Omroep P&M en later
gebruikt voor educatieve doeleinden voor de schooljeugd. “Zo zorgen we er met het concert ook
voor dat jongeren beter begrijpen
wat er toen gebeurd is, wat hun
voorouders meegemaakt hebben”, vertelt Theo. “Het wordt
een muzikaal monument van een
belangrijk stukje historie van onze
gemeente.” Het concert Silent
Heroes vindt plaats op zaterdag 6 oktober in DOK6 Theater in
Panningen. De voorstelling begint
om 20.15 uur.
Volgende week deel 2
van het drieluik.

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!
Bejo Zaden B.V. is een internationaal opererend Nederlands bedrijf, gespecialiseerd in veredeling, productie en
verkoop van groentezaden. Kwaliteit van ons product staat hoog in het vaandel. Met zeer gemotiveerd en betrokken
personeel werken wij wereldwijd aan de verdere groei van ons innovatieve bedrijf. Voor onze handelszaadproductie
locaties in Venlo, Reuver en Melderslo zijn wij op zoek naar

CROP CARE EMPLOYEES
In deze veelzijdige functie zijn de werkzaamheden geen dag hetzelfde. Deze bestaan voornamelijk uit het aanleggen en
onderhouden van het plantmateriaal in de kassen die wij gebruiken voor onze handelszaadproducties. Daarnaast zorg
je samen met de teamleider voor optimale groeiomstandigheden zoals het klimaat, substraat en ziektebestrijding.
Ook het oogsten en schonen van het zaad behoren tot de werkzaamheden. Je werkt in een klein team en hebt ook
regelmatig contact met de collega’s van onze veredelingsvestiging in Kessel.
Wil je meer weten?
Wil je meer weten? Neem dan contact op met William Rutten, Crop Care Team Leader, telefoonnummer 06-21 284 087.
Meer informatie over deze vacature vind je op werkenbijbejo.nl
Check ook onze film https://www.werkenbijbejo.nl/file/3967

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.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen wij niet op prijs.

Working down-to-earth

werkenbijbejo.nl

Handelstraat 17 5961 PV Horst
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Kienen

Eerste wedstrijd VC Olympia in
Eerste Nationale Divisie
Tegen VC Peelpush

Tijd: 13.30 uur
Organisatie: KBO Kessel-Eik
Locatie: Ut Gemeinsjapshoes Kessel-Eik

Informatieavond
burgerhulpverlening
Tijd: 19.30 uur
Organisatie: Werkgroep Hart voor Peel en Maas
Locatie: Huis van de Gemeente Panningen

Tijd: 19.15 uur
Organisatie: VC Olympia en VC Peelpush
Locatie: sporthal Piushof Panningen

zo
23
09

Lezing acupuncturist
Frank Prikanowski

vr
21
09

za
22
09

Open dag en wijnfeest

Tijd: 13.00-17.00 uur
Organisatie: Rommelmarkt Meijel
Locatie: gemeenschapshuis D’n Binger Meijel

Tabletcafé (open inloop)
Tijd: 09.20-11.30 uur en 14.00-16.00 uur
Organisatie: DDV Maasbree
Locatie: Dorpsdagvoorziening Maasbree

Kringontmoetingsavond ‘inspirerende ontmoetingen in het leven’

Tijd: 11.00-17.00 uur
Locatie: Kapelkeshof Grashoek

Rommelmarkt

Tijd: 19.30 uur
Organisatie: Reumavereniging Peel en Maas
Locatie: gemeenschapshuis Kerkeböske Helden

di
25
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Tijd: 19.00 uur
Organisatie: ZijActief Kessel 2.0
Locatie: Odahoeve Kessel

wo
26
09

Muziekcafé met Hay Huys
uit Boekend
Tijd: 14.00-16.00 uur
Organisatie: DDV Maasbree
Locatie: Dorpsdagvoorziening Maasbree

Bijeenkomst ouderen
en brandveiligheid

Benefiet Bigband Festival
vanwege 25-jarig jubileum

Open les musicalschool
Me On Stage

Tijd: 14.00-16.00 uur
Organisatie: Brandweer Limburg-Noord en KBO Maasbree
Locatie: ‘t Hoës van Bree Maasbree

Tijd: 14.00-18.00 uur
Organisatie: Bigband Nice Company
Locatie: zaal Unitas Baarlo

Tijd: 14.30-19.30 uur
Organisatie: musicalschool Me On Stage
Locatie: DOK6 Theater Panningen

Afscheidsborrel Anneke Basten
van D’n Binger

Lezing oogstdankviering
‘Melk & Honing’

Ouderavond over pubers en uitgaan

Tijd: 20.00-23.00 uur
Locatie: gemeenschapshuis D’n Binger Meijel

Tijd: 15.00-17.00 uur
Organisatie: Frits Smedts
Locatie: kerk Meijel

Burendag

Koningschieten in Egchel

Tijd: hele dag
Locatie: alle kernen

Tijd: vanaf 15.30 uur
Organisatie: schutterij St. Leonardus PanningenEgchel
Locatie: schietterrein De Horsten Egchel

Burendagviering Baarlo met
verkoop lavendelzakjes

Theatervoorstelling
‘Een nacht in de bibliotheek’

Informatieavond
over paddenstoelen

Tijd: vanaf 10.30 uur
Locatie: pleintje bij De Engelbewaarder Baarlo

Tijd: 15.30-17.30 uur
Organisatie: sportclub Pareja
Locatie: DOK6 Theater Panningen

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: IVN Helden
Locatie: IVN-gebouw Kloosterstraat Helden

Donateursactie Harmonie
Eendracht (t/m 29 september)

Voorstelling ‘Bang’
van cabaretier Martijn Kardol

Tijd: hele dag
Organisatie: Harmonie Eendracht
Locatie: huis-aan-huis Meijel

Tijd: 20.15 uur
Locatie: DOK6 Theater Panningen

Veteranendag Peel en Maas
Tijd: hele dag
Locatie: Peel en Maas

Pop-up expositie ‘Kwetsbare
agressie’ (en zondag 23 september)
Tijd: 11.00-15.00 uur
Organisatie: Ans Joosten en Gereon Riedel
Locatie: voormalige ABN Amro-bank Pastoor
Huijbenplein Panningen

Muziek onder de Toren
met bigbands The Ambassadors
en De Rammenas
Tijd: 13.30-16.45 uur
Organisatie: Cultuur in Hartje Peel en Maas
Locatie: Raadhuisplein Panningen

Kleine oogstdankviering
‘Melk & Honing’
Tijd: 19.00 uur
Organisatie: Frits Smedts
Locatie: kerk Meijel
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Bijeenkomst over brandveiligheid
Tijd: 13.30 uur
Organisatie: Brandweer Limburg-Noord en KBO
Maasbree
Locatie: gemeenschapshuis In Kepèl Panningen

Optreden Sandra Korsten
Tijd: 14.00 uur
Locatie: dagverzorging Hof van Kessel
Koninginnelaan 14, Kessel

Informatiediscussie
over dementievriendelijkheid
Tijd: 19.00 uur
Organisatie: KBO Panningen
Locatie: gemeenschapshuis In Kepèl Panningen

Bijeenkomst over 800 jaar Baarlo
Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Stichting Baarlo Leeft!
Locatie: kerkzaaltje Sint Petruskerk Baarlo

Onze ervaren specialisten helpen u graag

Onderhoud volgens fabrieksvoorschriften
Goedkoper dan de Merkdealer
Altijd een offerte vooraf
Kerkstraat 20A Meijel - T 077 - 466 1852 - www.autohunnekens.nl

Tijd: 20.00-21.30 uur
Organisatie: MamaCafé Peel en Maas en Vincent van
Gogh
Locatie: basisschool Nieuweschool Panningen

t!
Ook al heeft u ‘m elders gekoch

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

Auto Hunnekens Meijel, sinds 1981

‘U kunt bij
mij terecht voor
een afspraak’
mark
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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 23 september
H. Mis 09.30 t.i.v. Wiet Steeghs
Woensdag 26 september
H. Mis 09.00 uur in sacristie

Parochie Egchel
Misintenties NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
T 077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 23 september
H. Mis 11.00 uur
Zondag 30 september
Geen H. Mis

Parochie Grashoek
Misintenties NL24 RABO 0141910526
A. Cruijsberg T 077 307 52 93
Spreekuur in kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.

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 23 september
H. Mis: 11.00 uur - Zang Dameskoor
Lectoren: Mevr. Toos Leijsten – Dhr.
Jacques Bouten
Intenties:
Wilhelmus Hubertus Gielen (verjaardag), echtgenote en kinderen.
Els van Nisselroij-Trepels en Jan van
Nisselroij.

Kerkdiensten
Zondag 23 september
H. Mis 11.00 uur t.i.v. Pastoor Albert
Raijmaekers (verj); Jo van der SterrenBeijers (jaardienst) en Marcel van der
Sterren (jaardienst); Harry Hunnekens
en Dien Hunnekens-Hendriks

Parochie Helden

Parochie Koningslust
Misintenties NL05 RABO 0120795132
A. van den Boer De Brentjes 81
T 077 465 36 81
Bij geen gehoor kunt u contact
opnemen met het parochiecentrum in
Panningen T 077 307 13 88
Kerkdiensten
Zaterdag 22 september
H. Mis 17.30 uur t.i.v. Jeu, Truus, Thijs
en Herman Heesen
Zaterdag 29 september
Geen H. Mis

Misintenties NL61 RABO 0120795094
pastorie Rochusplein 3
T 077 3071488,
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur
donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
Zaterdag 22 september
Pl. H. Mis 10.00 uur b.g.v.
de Lambertusdag van Kon.
Schuttersgilde St. Lambertus t.i.v. de
lev. en overl. leden van het gilde. Pl.
installatie van Peter van Lier tot ridder in Edele Eedbroederschap van
de Souvereine Orde van de Rode
Leeuw van Limburg en de Heilige
Sebastianus door het Kapittel. Zang
door het gemengd koor De Veengalm
uit Neerkant.
Zondag 23 september
H. Mis 10.00 uur – herenkoor t.i.v.
Annie Hendricks-Jacobs (jaardienst)

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 20 september
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen
09.30-10.00 uur Stille Aanbidding
Zaterdag 22 september
H. Mis 19.00 uur met de
Heimatkapelle. Kleinschalige
Oogstsiering, met thema: ‘Melk

Parochie Kessel

Parochie Baarlo

Gezinsbijdrage NL39RABO0125305311
Pastorie Dorpstraat 13
T 077 462 12 65
E lajverhaag@parochiekessel.nl
Kerkdiensten
Zaterdag 22 september
‘In de tent op de Markt.’
19.15 uur. Overleden ouders Jos
Timmermans en Maria Goert en overleden kinderen.
Jaardienst en vanwege de verjaardag
van Nelly de la Roy / Konickx.
Woensdag 26 september
9.00 uur voor de zieken.
Zaterdag 29 september
19.15 uur. Na de H.Mis inzegening van
het beeld van Pater Pio.

Misintenties NL31RABO0103903860
Pastorie Markt 3
T 077 477 12 75
E kapelaan@parochiebaarlo.nl
W www.parochiebaarlo.nl
Kerkdiensten
Zaterdag 22 september
17.00 uur H. Mis in Verzorgingshuis Ter
Borcht.
Zondag 23 sepember
9.30 H. Mis. Zang: Gemengd koor.
Jaardienst Willem Wolters.
Jaardienst Joep Smits en tevens voor
Bertha Smits-v. Horen.
Jaardienst Wiel Coopmans, Maria
Jacobs en Jes Titulaer.
Jaardienst Agnes v.der Hoorn.

Parochie Meijel

&Honing’. T.i.v. Miranda Berben-Jans;
Uit dankbaarheid
Zondag 23 september
15-17 uur: kerk geopend, voor expositie ‘Melk&Honing’, met persoonlijke
uitleg door Frits Smedts.
Maandag 24 september
19.00 uur Rozenkrans

Parochie Panningen
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 20 september
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Vrijdag 21 september
H. Mis 09.00 uur dagkapel; Huwelijk
in de parochiekerk om 14.00 uur van
Mayra Grijmans en Nick de Boek
Zaterdag 22 september
H. Mis 19.00 uur – Gemengd koor
t.i.v. Joke Goes; Wilhelmus Berben,
Wilhelmina Berben-Derikx en zoon
Piet; Mina Schers
Zondag 23 september
H. Mis in het Missiehuis om 10.30 uur

Louis Dirkx v.w. verjaardag.
Truus Hoezen-Timmermans.
Jaardienst Leo Stappers.
14.00 uur doopviering Anna Kessels.
Donderdag 27 september:
8.30 uur H. Mis.

Parochie Kessel-Eik
Misintenties NL41RABO0125300522
L. Timmermans T 077 462 16 78
Kerkdiensten
Zondag 23 september
9.30 uur Piet Geraets en Gertruda
Geraets- Timmermans.
Jaardienst Nel Geraets – Verscharen
Zondag 30 september
9.30 uur Jaardienst Wiel Vossen
Verjaardag Sjaak Janssen.

Dinsdag 25 september
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Woensdag 26 september
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Donderdag 27 september
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Mededeling: Elke 1e woensdag van
de maand, Rond de Bijbelse lezingen van 19.30 uur – 20.30 uur in de
oefenruimte van de parochiekerk,
ingang aan de kant van de Gallery

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
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

Rozenobel 19, 5986 PA Beringe

Locatie: AutoArena Venlo, Celsiusweg 5, Venlo

WWW.AUTOARENA.NL/BANENDAG

• brandbeveiliging
• training
• advies
WWW.BRANDBEVEILIGING-JTI.NL
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Sorrento Plus
kristalwit hoogglans
kastwand 186 cm, eiland 252 x 97 cm

€ 8499,compleet met koelkast, oven, gas-op-glas kookplaat,
afzuigkap eiland, vaatwasser, spoelbak, keramiek werkblad

apparatuur met 10 jaar garantie

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

