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Beringse gezelligheid
Het was pas de tweede editie van het Beringse Pleinfeest, maar het dorpsevenement kan al als een jaarlijkse traditie gezien worden. Net als vorig jaar stond het plein
voor de kerk in Beringe vol met mensen die kwamen kijken naar de optredens in de vrachtwagenoplegger. “We hadden wederom prachtig weer, de opkomst was groot en
het was erg gezellig”, laat de organisatie weten. “Het was een zeer geslaagde editie.” De muziek was afkomstig van een bandje samengesteld uit muzikanten uit de regio
onder wie Freek Koopmans die opgroeide in Beringe. Naast de band verzorgde dj Mauro Fuerte de muziek op het plein. Pleinfeest Beringe werd vorig jaar voor het eerst
georganiseerd. Achter het evenement zit Berings Gezellig, een clubje van Beringse ondernemers dat leven wil brengen in het dorp door middel van het organiseren van
verschillende activiteiten en evenementen.

Sportcoöperatie adviseert weinig gebruik

Sportvelden ernstig aangetast door droogte
De velden van veel sportclubs in Peel en Maas hebben flink te lijden gehad onder de droogte die in
Nederland heerste deze zomer. Sportcoöperatie Peel en Maas is verantwoordelijk voor de velden van elf sportclubs in de gemeente, waaronder zeven voetbalverenigingen, en ziet bij veel clubs problemen nu de voorbereidingen weer van start zijn gegaan.
Bij voetbalvereniging
SV Grashoek besloten ze alle wedstrijden op groot veld af te gelasten
tot en met het weekend van zaterdag 15 en zondag 16 september.
De club wil zo het gras een eerlijke
kans geven om te kunnen groeien.
“Ondanks dat het gras er op het eerste gezicht prima uitziet, zijn er veel
plekken die opnieuw moeten worden
ingezaaid om ervoor te zorgen dat
het gras het gehele seizoen stevig en

bespeelbaar blijft”, schreef de club op
de website. Lou Heijnen vindt het een
goede beslissing van de Grashoekse
voetbalclub. Heijnen is voorzitter van
de commissie groen van de sportcoöperatie. “Ons advies aan alle clubs is
om zo lang mogelijk te wachten met
spelen. Ze bepalen echter zelf wat ze
met het advies doen. Maar de meeste
clubs hebben één of twee slechte velden en de rest gaat nog wel. Die kunnen dan op een ander veld spelen.”

De problemen komen, niet verrassend, door de hitte en droogte van de
laatste maanden. “Het was niet meer
bij te houden met beregenen”, vertelt
Heijnen. “Het water verdampte sneller dan dat er gesproeid kon worden.”
Daarnaast kwam er nog een probleem
bovendrijven. Engerlingen, larven
van de meikever, voeden zich met de
wortels van gras. “Dat is op zich niet
erg”, vertelt Heijnen. “Maar merels en
kraaien vinden die beestjes lekker.

Ze wroeten het hele gras om ze te pakken te krijgen. Bij voetbalclub VV BEVO
in Beringe is bijvoorbeeld daarom een
veld in slechte staat.”
De groencommissie wachtte tot de
hitte voorbij was en ging daarna alle
velden langs om te kijken wat er nodig
is om ze te laten herstellen. Bij veel
terreinen was het slim om opnieuw
in te zaaien. “Dan is drie of vier
weken rust heel goed”, aldus Heijnen.
SV Grashoek besloot daarom alle thuiswedstrijden tot en met zondag 16
september af te gelasten. “De voorkeur
gaat er naar uit om de wedstrijd op
het sportcomplex van de tegenstander
te spelen”, aldus de club. “Hiervoor is

reeds contact gelegd met alle betrokken verenigingen.”
De kosten van de herstelwerkzaamheden komen bij de sportcoöperatie te liggen. Maar of de extreme
zomer een financiële domper wordt,
kan Heijnen niet zeggen. “We hebben bijvoorbeeld veel minder hoeven
maaien. Daar besparen we weer op.”
Ook benadrukt Heijnen dat de schuld
van de slechte velden niet aan de
clubs ligt. “De verantwoordelijken bij
alle clubs hebben hun stinkende best
gedaan, maar tegen zo’n extremen
is het moeilijk opboksen. Ze hebben er absoluut niet met de pet naar
gegooid.”
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Sloop burgemeesterswoning begonnen
De sloop van de burgemeesterswoning in Panningen is begonnen. Het
gebouw wordt weggehaald om plaats te maken voor een vernieuwd
Wilhelminapark. Buurtbewoners protesteerden tegen de werkzaamheden
en stapten naar de rechter, maar hun beroep werd door de rechtbank
ongegrond verklaard.
De buurtbewoners, voornamelijk
aanwonenden van de Parklaan, zijn
niet tegen de sloop van de burgemeesterswoning, integendeel. Ze zijn
blij met de vergroting van het park.
Ze protesteren echter wel tegen een
bouwkavel die in het vernieuwde park
komt te liggen. Het park moet volgens hen niet verpest worden met een
kavel.
De gemeenteraad besliste in
februari wat er moest gebeuren met
het park. De raad kon kiezen tussen
drie varianten, maar koos op de vergadering voor een op het allerlaatst toe-
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gevoegde variant. In dat plan kwam
een bouwkavel in het park te liggen
om de kosten te drukken. Om ervoor
te zorgen dat de kavel niet zou komen,
stapten de buurtbewoners naar de
rechter, maar die besliste volgens de
gemeente onlangs dat de gemeente
door mag gaan met de realisatie van
het park en dus de sloop van de burgemeesterswoning.
De gemeente laat weten dat de
villa uiterlijk halverwege september gesloopt moet zijn. Wanneer er
begonnen wordt met de werkzaamheden van het gehele gebied rondom

het Huis van de Gemeente, waar het
Wilhelminapark slechts een onderdeel
van is. kan de gemeente nog niet zeg-

gen. “De omgevingsvergunning moet
nog aangevraagd worden en ook de
aanbesteding moet nog opgestart

worden”, aldus de gemeente. “Er kan
nog geen concrete datum aan gehangen worden.”

Hulp in het huishouden in Helden
In Helden start vanaf 1 januari een nieuwe vorm van hulp in de huishouding. De manier die al in acht andere kernen van Peel en Maas wordt toegepast, komt tot stand door een samenwerking tussen het Dörper Overleg en de speciaal opgerichte Stichting Bevordering Welzijn Inwoners Helden.
Op donderdag 30 augustus volgt een informatieavond voor de inwoners van Helden.
De stichting komt voort uit het
kernteam Welzijn en Zorg en het
Dörper Overleg. Daaruit ontstond een
werkgroep die de nieuwe aanpak voor
hulp in de huishouding binnen Helden
heeft gecoördineerd. Net als in de
andere acht kerken waar de zorg al op
dezelfde manier wordt uitgevoerd,
komt er in Helden een dorpsondersteuner. Die gaat dienen als
verbindende schakel tussen bewoners,
professionals en vrijwilligers die zich
bezighouden met allerlei welzijnsprojecten en initiatieven in het dorp.
“Het doel is om op deze manier de
inwoners van Helden zo lang mogelijk
in hun eigen vertrouwde omgeving te
kunnen laten wonen”, aldus de nieuwe
stichting.
Om alle ontwikkelingen toe te
lichten, houden Stichting Bevordering
Welzijn Inwoners Helden en gemeente
Peel en Maas een informatieavond
voor belangstellenden. De bijeenkomst
vindt plaats op donderdag 30 augustus
in gemeenschapshuis Kerkeböske
in Helden en duurt van 19.30 tot
21.00 uur. “De avond is bedoeld
voor alle geïnteresseerden, maar in
het bijzonder voor mensen die nu
hulp bij het huishouden ontvangen
via een zorgaanbieder, een PGB
(Persoons Gebonden Budget) of een
particuliere hulp”, aldus de stichting.
“Daarnaast zijn mensen die hulp bij de
huishouding verlenen aan anderen ook
van harte welkom.”
Volgens Stichting Bevordering
Welzijn Inwoners Helden is het belangrijk om te weten dat de hulpverlener die de mensen op dit moment al
hebben, gewoon die personen blijft
ondersteunen. “Daarin verandert niets.
Het aantal uren dat de ontvangers nu
krijgen, wordt het uitgangspunt in de
nieuwe situatie. Wat wel verandert, is
dat de organisatie van de hulp bij het
huishouden binnen het dorp Helden
zelf komt te liggen.”
Bij de gemeente zijn geen namen
en adressen bekend van de zelfstandige en particuliere hulpen die niet
werkzaam zijn voor een zorgaanbieder,

zo laat de stichting weten. “Vandaar
het verzoek aan alle mensen die nu
hulp ontvangen bij het huishouden om
de zelfstandige of particuliere hulp te

wijzen op de informatieavond.” Tijdens
de avond wordt onder meer uitgelegd
hoe de overgang naar de nieuwe organisatie plaatsvindt en wat dat voor de

inwoners betekent. Het is ook mogelijk
kennis te maken met de dorpsondersteuner en er is gelegenheid om vragen te stellen.

Oh, zit dat zo!
Ontslagvergoeding arbeidsongeschikte werknemer
Door: Mathieu Hooijmaijers RB Belastingadviseur
Een aantal jaren geleden is de zogenaamde transitievergoeding
ingevoerd, deze regelt dat de werknemer die ontslagen wordt en ten
minste 2 jaar voor de werkgever heeft gewerkt recht heeft op een
ontslagvergoeding. De hoogte van de vergoeding hangt af van het
salaris, de diensttijd en de leeftijd van de werknemer en bedraagt
maximaal 79.000 euro.
Bij arbeidsongeschiktheid van de
werknemer wordt dat door werkgevers
als onredelijk gezien. Dat leidt ertoe
dat werknemers die na 2 jaar ziekte in
aanmerking komen voor een arbeidsDe bedoeling was dat de werkongeschiktheidsuitkering, soms niet
nemer de transitievergoeding kan
door de werkgever worden ontslagen.
gebruiken voor bijvoorbeeld scholing Door deze ‘spookwerknemers’ in dienst
of andere zaken die het vinden van
te houden (uiteraard zonder salaris),
een nieuwe baan gemakkelijker
hoeft de werkgever namelijk geen
maken. In de uiteindelijke wetgeving transitievergoeding te betalen.
is echter de band met de uitgaven
De wetgever vond het eigenlijk ook
die de werknemer doet verdwenen.
niet gepast dat bij arbeidsongeschiktDe werknemer kan dus zelf beslissen heid van een werknemer een transitiewaar het geld aan wordt besteed.
vergoeding verschuldigd is. Kort na de
Ook de reden van ontslag en de
invoering van de transitievergoeding in
vraag of de werknemer daadwerke2014 beloofde de toenmalige Minister
lijk opnieuw beschikbaar is voor de
van Sociale Zaken, Asscher, met een
arbeidsmarkt zijn niet van belang.
regeling te komen die dit zou oplossen.
Een werknemer niet meer wil of kan
Het heeft even geduurd, maar nu
werken heeft ook recht op een transi- heeft minister Koolmees, de opvolger
tievergoeding, mits het initiatief voor van Asscher, aangekondigd dat er in
het ontslag uitgaat van de werkgever. 2020 in nieuwe regeling komt.

Met terugwerkende kracht naar
2015, dat wel. De arbeidsongeschikte
werknemer houdt recht op de transitievergoeding maar deze komt uit
het Algemeen Werkeloosheidsfonds,
waaraan alle werkgevers premie
betalen. De transitievergoeding komt
dus niet meer ten laste van de individuele werkgever, maar alle werkgevers betalen hier aan mee.

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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Ongeneeslijk zieke Judith zwemt voor goed doel

‘Ik wil mezelf iets bewijzen én aandacht
vragen’
Judith Weekers (40) uit Meijel kreeg zeven jaar geleden te horen dat ze lijdt aan een hersentumor. De ziekte
is ongeneeslijk en sinds de diagnose bekend is, bepaalt de ziekte vrijwel het hele leven van de Meijelse. Toch
weigert Judith op te geven en doet ze er alles aan om meer onderzoek te bewerkstelligen voor de genezing van
een hersentumor, zodat anderen in de toekomst wél genezen kunnen worden. Om extra aandacht te vragen,
doet Judith op zaterdag 25 augustus mee aan de Roermond City Swim.

mijn linkerarm, -hand en -been weer te
kunnen gebruiken.” Ook heeft ze weinig energie. “Ik hoop dat ik het red. Ik
heb tegen Joost gezegd dat hij mij mag
komen redden als ik alleen maar rondjes zwem. Waarschijnlijk functioneert
mijn linkerarm dan niet meer”, grapt
Judith. “Deze humor heeft ons gezin
op de been gehouden.” Er blijven wel
mensen in de buurt van Judith en ze
neemt een hulpboei mee voor in geval
van nood.
In de voorbereiding ging Judith
al meerdere keren met een groepje
zwemmers in open water oefenen.
Ook gaat ze vier keer per week naar de
sportschool. “Dat doe ik vooral om fit te
blijven en kracht op te bouwen. Bij het
sporten komt een stofje in mijn lichaam
vrij waar ik energie van krijg. Tijdens
onze vakantie in Spanje heb ik ook aan
duurtraining gedaan in het zwembad.
Dat kwam neer op een ruim een uur
zwemmen zonder de kant te raken.”

Energie door dochters
De vakantie werd dus gebruikt
om te oefenen voor de City Swim. De
twee dochters van Judith, Sterre (12)
en Jill (10), en man Joost vonden dat

Chantal van den Beuken en Judith Weekers
andere vooruitzichten krijgen dan ik.
Hoop doet leven.”

Kans op genezing
nog ver weg
Want hoop heeft Judith nodig.
Toen ze te horen kreeg dat ze een
ongeneeslijke vorm van kanker had,
stortte haar wereld in. “Allerlei gedachtes gaan door je heen. Ik wil nog niet
dood. Ik heb nog een jong gezin en
zoveel wensen. Wat moet ik doen om
beter te worden?” Maar een kans op
genezing is nog niet in zicht. “Het kan
toch niet zo zijn dat er in deze tijd geen
overlevingskansen zijn voor mensen
met een hersentumor?” Judith doet
mee aan de zwemtocht om zichzelf
te laten zien dat ze het kan. “Sinds ik
me heb opgegeven, heb ik al regelmatig getwijfeld of ik het wel ga redden. Maar ik wil mezelf iets bewijzen,
mezelf een doel stellen. Ik kan het
ook nog combineren met extra aandacht voor mijn ziekte en zo hopelijk
geld ophalen voor meer onderzoek.
Dat is een mooie bijkomstigheid.”
Fysiek wordt het een zware tocht voor
de Meijelse. Bij een operatie haalden
doctoren 20 procent van haar rechterhersenhelft weg. Daardoor was Judith
verlamd aan haar linkerkant. “Ik heb
ruim een half jaar gerevalideerd om

Rechtgezet

Beringe Buiten
In het artikel over het financieel tekort voor het project Beringe
Buiten in de editie van 16 augustus wordt ten onrechte vermeld dat
KBO Beringe activiteiten gaat huisvesten in het complex dat moet
verrijzen in Beringe. De KBO laat weten wel achter het plan te staan,
maar niks af te hebben gesproken over activiteiten van hen bij Beringe
Buiten.

bestel nu je tickets
www.worldhorsedriving.nl

De City Swim wordt dit jaar voor
de tweede keer gehouden bij de
Roerkade in Roermond. Maximaal
vijfhonderd mensen kunnen meedoen
aan het zwemevenement waar twee
goede doelen aan zijn verbonden. Dit
jaar koos de organisatie voor het Toon
Hermans Huis Roermond en voor het
doel waardoor Judith besloot mee te
doen: Stichting STOP Hersentumoren.
Judith gaat samen met vriendin Chantal van den Beuken het
Roermondse water in. Vorig jaar
deed Chantal ook al mee. “Toen hebben we haar natuurlijk gesponsord”,
vertelt Judith. “Haar deelname was
toen als eenmalig bedoeld, maar
toen we hoorden dat Stichting STOP
Hersentumoren één van de goede
doelen zou zijn, heb ik haar op een
avond gevraagd weer mee te doen.
Dat kon ze natuurlijk niet weigeren”,
lacht Judith. Toen Judith met man Joost
later op diezelfde avond over het plan
sprak, kwam een ander idee opborrelen. “Ik had zoiets van: ik kan dit
ook! Waarom zouden we de uitdaging
niet samen aangaan? De volgende
dag hebben we ons ingeschreven.”
Het hoofddoel van Judith is meer aandacht krijgen voor de ziekte om zo
meer geld naar onderzoek te laten
gaan. “Dat moet er uiteindelijk voor
zorgen dat ‘lotgenoten’ in de toekomst

helemaal niet erg en steunden mam
bij haar trainingen. “Mijn gezin is mijn
alles. Voor hen wil ik door. Zij geven
mij de energie om iedere dag weer
de strijd met mijn ziekte aan te gaan.
Leven met een ziekte eist veel energie van mij, maar net zoveel van mijn
directe omgeving. Ik zou er alles aan
willen doen om nog één dag een normale mama te kunnen zijn.”
Ook buiten de trainingen steunt het
gezin elkaar door dik en dun. “Iedere
dag moet ik extra rusten om mijn dag
door te komen. Mijn meiden zijn dan
extra stil en vragen zelfs aan vriendinnetjes om dit ook te zijn. Ook zijn het
mijn persoonlijke coaches. ‘Mam, heb
je je medicijnen ingenomen’, ‘Mam,
je ziet er moe uit. Je moet rusten’. Ze
komen me natuurlijk ook aanmoedigen
bij de City Swim.” Judith hoopt zoveel
mogelijk geld bij elkaar te krijgen om
te kunnen doneren aan het goede doel.
Doneren kan via de website van de City
Swim en te zoeken op Judith Weekers
of Chantal van den Beuken. “Ik hoop op
veel geld dat naar het onderzoek van
hersentumoren kan. En stiekem hoop
ik dan ook dat het zelfs voor mij niet te
laat komt.”

PROGRAMMA
Woensdag 29 Augustus
Middag Dressuur paramennen
Donderdag 30 Augustus
Dressuur enkelspannen
Vrijdag 31 Augustus
Dressuur enkelspannen
Zaterdag 1 September
Marathon
Zondag 2 September
Vaardigheid

KINDERACTIVITEITEN

STRODORP
STIHL TIMBERSPORTS

BENELUX KAMPIOENSCHAP

CLASSIC CARS

HORSE DRIVING KRONENBERG TOUR

04

nieuws

23
08

Grote groep ooievaars in Maasbree
Een groep van zo’n elf ooievaars besloot op zondag 19 augustus in Maasbree neer te strijken. De vogels zijn onderweg naar zuidelijke gebieden om de winter door te brengen, maar net
buiten Maasbree leek de groep een mooie gelegenheid voor een pauze. Maasbreenaar Dennis van Horssen zette ze op de foto.
bedreigd. Er vliegen er beduidend
meer rond nu. Een goede zaak als
je het mij vraagt.” Joep Hermans uit
Helden had tot donderdag 16 augustus voor de eerste keer een ooievaar
in zijn tuin en dacht ook een bijzonder

moment mee te maken. “We hebben
een klein vijvertje en we hebben wel
eens een ijsvogeltje, papegaai, reiger
en zelfs bunzingen gehad, maar nog
nooit een ooievaar. Dat was een primeur.”

Horecazaak Niëns
failliet verklaard
Niëns Horeca BV in Maasbree is op dinsdag 21 augustus door
Rechtbank Limburg failliet verklaard. Wat het uitgesproken faillissement daadwerkelijk betekent voor het Maasbrese bedrijf, was bij het
ter perse gaan van de HALLO nog niet bekend.

“Ik was samen met mijn vrouw
Carola aan het scooteren toen zij op
een groep vogels wees. Ze dacht
dat het reigers waren, maar die zijn
kleiner. We zijn er achter aan gereden om een foto te maken.” Toen ze

neerstreken op een weiland aan de
Laar, green Dennis zijn kans. Met de
kerktoren van Maasbree op de achtergrond vereeuwigde hij de groep ooievaars. Het lijkt een bijzonder gezicht,
maar volgens Piet Möller, voorzitter

van IVN Baarlo-Maasbree, is het een
vrij normaal beeld. “Vroeger waren
er veel minder en zag je niet zoveel
ooievaars. Tegenwoordig gaat het
goed met de dieren. Er wordt minder
op geschoten en ze zijn dus minder

Het bedrijf gaf op woensdag
22 augustus aan op korte termijn
met een verklaring te komen over
de uitspraak van de rechtbank.
Die verklaring was bij het ter perse
gaan van de HALLO echter nog niet
uitgegeven.
Niëns werd vorig jaar getroffen door een brand in het bowlinggedeelte. Daarbij werden ook het
café en het restaurant beschadigd.

De horecazaak herstelde alle brandschade en het café en restaurant
waren al vrij snel weer open voor
klanten. Begin juli werd de vernieuwde bowlingbaan en de nieuwe
huisstijl gepresenteerd en beleefde
het nieuwe pannenkoekenrestaurant Niëns Pannenkoek de opening.
Kijk op de website en Facebook
van HALLO Peel en Maas voor het
laatste nieuws omtrent Niëns.

Financieel
gezond leven?
Ik doe met je mee!

Marion Donders-Caris doet mee met Hans Schuurman
van Seniorenvereniging St. Ambrosius uit Heel
“Als seniorenadviseur help ik senioren om zo lang mogelijk zelfstandig hun bankzaken te regelen.
Zo organiseerden we een bijeenkomst voor KBO-besturen om hen op de hoogte te stellen van nieuwe
ontwikkelingen op het gebied van internet- en mobielbankieren.”

Vanuit financiële zelfredzaamheid voor particulieren zijn
we initiatiefnemer van ikwoonleefzorg.nl en partner van
het Huis van Morgen.

IkWoonLeefZorg.nl
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.

Growing
a better world
together

Bekijk de video over de
bijeenkomst KBO-besturen
op rabo.nl/pml/vitaleregio
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en zo 05

GEPLUKT Ron Klemann

Veel in het leven van Ron Klemann (37) uit Egchel draait om handbal,
maar toch is die sport slechts een klein gedeelte van de vele bezigheden
van de geboren Eindhovenaar. Zo zijn er de zeven maanden oude dochter
Puck en vrouw Inge, zijn baan bij bureau Negen en zijn voorliefde voor
films en pretparken. Deze week wordt Ron geplukt.

PUZZEL

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en
kolommen en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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Oplossing vorige week:
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Zijn leven draait misschien
niet meer om handbal, maar de
sport zorgde in 2014 er wel voor
dat Ron landelijke bekendheid vergaarde. Toen werd het eerste herenteam van handbalvereniging Bevo
Hc uit Panningen landskampioen.
Als ‘Mister Bevo’ was Ron een periode het gezicht van de nieuwe
landskampioen, al is dat een titel
die hij zelf niet snel zal bezigen.
“Er zijn zoveel leden van Bevo die
al hun hele leven bij de club zitten.
Misschien moeten we hen zo noemen.”
Ron kwam op zijn 17e naar Bevo.
Omdat hij een maatschappelijke
carrière bij de club kon opbouwen,
verhuisde hij ook naar de gemeente.
Daarvoor woonde Ron in onder meer
Best, Veghel en Meijel. “Maar ik heb
voornamelijk in Weert gewoond.
Daar ben ik ook opgegroeid. Maar ik
ben niet zo gebonden aan een dorp.

Ik kan overal wel aarden. Vanwege
Bevo was verhuizen naar Helden
het handigste.” Inmiddels woont hij
samen met vrouw Inge, die hij leerde
kennen bij Bevo, en dochter Puck in
Egchel.

Zes weken alleen
Het vele verhuizen tekent misschien wel de avontuurlijke instelling van Ron. “Ik houd van nieuwe
gebieden ontdekken.” Dan doelt
hij op persoonlijke gebieden, maar
ook geografische. “Ik ben ooit met
een vriend vijf weken door Canada
getrokken en later nog een keer zes
weken helemaal alleen. Daar kocht
ik een tentje en dan sliep ik waar
het uitkwam. Soms was dat op een
camping en soms moederziel alleen
bij een riviertje in de natuur. Dat was
een geweldige ervaring.”
Een echt plan voor de toekomst
maakte Ron nooit. “Ik geloof er in

Onze ervaren specialisten helpen u graag

APK, onderhoud & reparatie
BOVAG garantie op reparaties
Alle merken
Altijd een offerte vooraf
Kerkstraat 20A Meijel - T 077 - 466 1852 - www.autohunnekens.nl

dat altijd alles wel goed komt. Ik ben
ook wel een beetje een dromer.
Al draaide mijn leven wel altijd om
handbal. Daar zette ik alles voor aan
de kant.” Na zijn handbalcarrière
was Ron werkzaam bij Bevo, tegelijkertijd deeltijd combinatiefunctionaris bij gemeente Peel en Maas en
had hij een eigen bedrijfje toen hij
een vacature bij Negen, een bureau
dat door middel van de katalysator
sport vernieuwing, samenwerking
en dorpspower stimuleert, voorbij
zag komen. “Ik was een week op
zoek en het was meteen raak. Voor
Negen doe ik projecten waarbij alle
soorten doelgroepen meer bewegen en sporten. Dat kan bijvoorbeeld zijn voor verenigingen als de
KBO, een gemeente of een school.
Ik ben onlangs ook begonnen als
JOGG-regisseur (Jongeren Op Gezond
Gewicht) bij gemeente Horst aan
de Maas. Ik vind het heerlijk dat ik
steeds met andere mensen bezig ben
op verschillende plekken.”
Buiten het werk is Ron de laatste
maanden uiteraard veel bezig met
Puck en Inge. Daarnaast heeft hij
nog verschillende hobby’s. Zo heeft
hij een voorliefde voor films, kan
hij erg genieten van bordspellen en
verslond hij al vele fantasy-boeken.
“Daarnaast vind ik pretparken geweldig. Ik ben een keer met een vriend
twee weken naar Orlando in de VS
gegaan en daar hebben we alle
pretparken daar in de buurt bezocht.
Disneyworld, SeaWorld dat soort
dingen.” De huidige hype rond pubquizzen vindt Ron ook fantastisch.
“Ik vind het leuk om mee te doen en
ook om ze te maken. Ik maak dan
ook de jubileum-pubquiz van Bevo.”
Want ondanks zijn vele bezigheden, blijft Bevo nog steeds een
grote rol vervullen in het leven van
Ron. Hij speelt zelf inmiddels in het
derde team, zit daarnaast in de jubileumcommissie en tot voor kort gaf
hij ook nog trainingen. “Ik ben een
verenigingsmens en ik vind eigenlijk alles leuk om te doen. Dat kan
een valkuil zijn. Ik heb overal een
mening over en ik zou het liefst
over alles meebeslissen. Maar zeker
vanwege Puck heb ik nu alles op
een lager pitje gezet, ook bij Bevo.”
Dat neemt niet weg dat Ron wel
eens droomt over een functie bij de
handbalclub. “Er liggen zoveel kansen hier. We kunnen zoveel meer
met bijvoorbeeld de beleving. Het
zou een mooie uitdaging zijn om de
club echt op professioneel niveau te
brengen. Dat lijkt me een prachtige
baan.”

Auto Hunnekens Meijel, sinds 1981

‘Ik werk graag
aan uw auto’
wesley

t!

Ook al heeft u ‘m elders gekoch
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Denk aan mij terug
maar niet in de dagen van pijn en verdriet.
Denk aan mij terug in de stralende zon
hoe ik was, toen ik alles nog kon.
Het was plots en een rare dag
maar we zijn dankbaar dat hem veel leed bespaard is gebleven.
Zacht is hij heengegaan en we nemen met pijn in ‘t hart afscheid
van mijn man, onze pap en lieve opa

Frans van Heugten
echtgenoot van

Leen van Heugten-Nooijen
Hij overleed in de leeftijd van 82 jaar.
Panningen: Leen
Grashoek: Peter en Miek
Panningen: Marcel en Wies
Rens, Lynn
Helenaveen: Angeline en Jan
Jessie en Tom, Isa en Maikel

Ós bereikte ut dreuvige bericht van ut euverlieje van
Aod Prins Jac den twieëde

Jac Gielen
Hae waas Prins van de Kook in 1975.
Jac waas sinds de oprichting ein zieër gewaardeerd lid
van de Aod Prinse Club Baolder.
Zien betrokkeheid, zien eige meneer van meininge gaeve,
ziene kiek op ut vereinigingslaeve, ut fanatieke toepe um
“de wors van de jonges van Sjlechter Gielen”
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

Venlo, 18 augustus 2018
Correspondentieadres: Steenbakkersstraat 114, 5981 WV Panningen
De avondwake wordt gehouden op donderdag 23 augustus om 19.00 uur
in de parochiekerk H. Hart van Jezus te Grashoek.
U kunt aansluitend afscheid nemen van Frans in Rouwcentrum
Panningen, Schout van Merwijckstraat te Panningen, op donderdag
23 augustus van 19.45 tot 20.30 uur.
De crematieplechtigheid wordt gehouden op vrijdag 24 augustus om
11.00 uur in de aula van crematorium Midden-Limburg, Kasteelweg 10
te Baexem.
Samenkomst in de ontvangstkamer van het crematorium, waar
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren.

Hiermee willen wij iedereen bedanken voor de vele blijken
van medeleven na het overlijden van mijn lieve man, pap,
schoonvader en opa

Hein Maessen
De vele lieve reacties en steunbetuigingen zijn een grote steun
voor ons geweest bij de verwerking van dit grote verlies.
Net Maessen-Smits
Kinderen en kleinkinderen
De zeswekendienst is op zondag 26 augustus 2018 om 11.00 uur
in de parochiekerk van Maasbree.

Zorgzaam & betrokken

tel. 077-3078642
Panningen
www.janssenuitvaart.nl

Dankbetuiging
Zonder mam, oma is alles anders. Het deed ons echter goed dat
we zoveel lieve blijken van meeleven mochten ontvangen tijdens
haar ziekte, na het overlijden en bij de uitvaart van

Tiny Lenders-Sijbers

Hartelijk dank daarvoor.
Yvonne en Ron
Jill en Mike
Nick
Panningen, augustus 2018
De zeswekendienst wordt gehouden op zaterdag 8 september om
19.00 uur in de kerk van Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten te
Panningen.

U bent van harte welkom op
onze receptie van 18.30-20.00
in Café Zaal Leanzo,
Helenaveenseweg 5
te Grashoek.

Kinder Keramiek Atelier.
Ben je tussen de 6 en 16 jaar en ben
je creatief?! Dan kun je bij Jacinta’s
Atelier vanaf september weer
keramiekles volgen! Dus schrijf je snel
in! Meer info: www.jacintas-atelier.nl
of bel 06 55 07 45 52.
Uw pc/laptop weer als nieuw?
Laat door Digitotaal Leenders een
supersnelle SSD inbouwen.
Kosten incl. 120 GB SSD en overzetten
gegevens € 98,95 incl. btw. Zie ook
www.leenders.it/index.php/nieuws of
bel 077 473 99 25.
Gebruikte kantoormeubelen.
Kasten, stoelen, bureaus, stelling enz.
Obelisk Rozenobel 12 Beringe.
Vrij 9.00 - 17.00 en za 9.00 - 16.00 uur
of na tel. afspraak 06 14 04 02 72.
Teken/schilder en keramiekles.
De cursussen bij Jacinta’s Atelier starten
weer in september! Schrijf je snel in!
Meer info: www.jacintas-atelier.nl of
bel 06 55 07 45 52.
Computerproblemen?
Uw pc/laptop veilig en als nieuw:
herinstallatie € 165,- all-in. Karel
Heines Baarlo. Verdere info & tips:
karelheines.nl. 06 50 96 29 15.

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.

Fien Bos
Uitvaartzorg

regio Peel en Maas
077 308 28 33 / 06 30 92 19 61

Vakantiehuis in Frankrijk!
In 2018 nog in Frankrijk op vakantie?
Van echtpaar uit Panningen:
www.vakantiehuis-saintfranchy.nl

www.fienbosuitvaartzorg.nl

geven elkaar het ja-woord
op zaterdag 1 september 2018
om 14.00 in de St. Willibrorduskerk te Helenaveen.

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 huurwoning.
Gezocht huurhuis in regio:
Helenaveen, Sevenum of America ivm
aflopend huurcontract eind oktober.
Nederlandse huurders 06 49 72 03 21
jens.van.rijssel@gmail.com

samen zorgen voor
een persoonlijk afscheid

Bonnie Janssen &
Leo Kluijtmans

THANATOPRAXIE
Aandacht,
rust, tijd én....
betaalbaarheid

&

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

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

Kitty en Twan: 077-3512798

uitvaartverzorgingtwanschreurs.nl

Uitvaartverzorging
regio Peel en Maas
077-3874141
info@vanderlaan-uitvaart.nl

www.vanderlaan-uitvaart.nl

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

Kermis in Kessel-Eik
Het dorp met de minste inwoners van gemeente Peel en Maas
verwelkomde van zaterdag 18 tot en met dinsdag 21 augustus
de kermisexploitanten. Op het Mariaplein kon de jeugd genieten van onder meer de botsauto’s. In de feesttent van café
De Pleisterplaats was het voor de volwassen bezoeker ook vaak
goed toeven. (Foto: Ebisch-Events, Henny Roosen)
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Julie Huibers

Fotografie
Als sinds dat ik klein ben
heb ik een grote interesse
gehad voor fotografie. Mijn
oom die in Australië woont, is
fotograaf en ik heb zijn fotografie altijd bewonderd en het
zelf willen proberen. Toen ik
een jaar of 8 was kreeg ik van
mijn ouders mijn eerste
camera.

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Julie Huibers
14 jaar
Maasbree
Blariacum college Blerick

Wat is je favoriete tijd van het jaar?
Mijn favoriete tijd van het jaar is de
lente. Dan is het niet te warm of te
koud buiten. Ook is het buiten mooi,
omdat er veel bloemen zijn en alles
groen is.
Om wie lach jij het meest?
Het meeste lach ik om mijn vriendinnen. Samen met hen maak ik altijd
veel grapjes, bijvoorbeeld in de klas

TeAangeboden
Huur
• Woonhuis in het
buitengebied
• Per 1 September
Beschikbaar
• Baarloseweg 45C, HELDEN
Informatie: 06-51989098

Vanaf 27 augustus

APPELS ZELF
PLUKKEN
Elstar
€ 0,50 per kilo

Van Lankveld | Tienraijseweg 2 | Meerlo
Tel. 06 - 53 13 01 32

als we eigenlijk stil moeten zijn.
Wat is jouw talent?
Mijn talent is denk ik koken. Ik vind
koken superleuk om te doen. In de
vakantie help ik dan ook vaak op
maandagochtend met koken bij de
dorpsdagvoorziening in Kessel. Dit
vind ik superleuk.
Wat is je lievelingseten?
Mijn lievelingseten is op het moment
spinazie. Daarnaast vind ik veel
Aziatisch eten ook wel lekker, zoals
rijst. Het verschilt een beetje per seizoen wat ik op dat moment lekker
vind. In de zomer is dat anders dan in
de winter.
Heb je een bijbaantje?
Ja, voor mijn bijbaantje breng ik al een
tijdje elke week folders rond. Ik vind
het op zich wel leuk, alleen met dit
hele warme weer valt het een beetje
tegen. Ik breng ze in een wijk in
Maasbree rond.
Wat zou je graag nog willen
bereiken?
Ik zou later graag veel in de horeca
willen doen. Koken lijkt me al heel
leuk, maar ook eten en drinken serveren zou ik niet erg vinden. Dit zou
ik leuk vinden in bijvoorbeeld een
bekend restaurant, maar ook op feestjes of evenementen. Ook lijkt het me
leuk festivals mee te organiseren.
Dan denk ik aan festivals als Pinkpop.
Waar maak jij meestal je huiswerk?
Ik heb niet echt een vaste plek waar ik
mijn huiswerk maak. Meestal maak ik

het in de woonkamer en in de zomer
wel eens buiten aan tafel. Soms maak
ik het met vriendinnen samen, maar
dat gaat niet altijd even serieus.
Welke sociale media gebruik je het
meest?
Het meeste gebruik ik WhatsApp,
Instagram en Facebook. Ik gebruik
social media om met vrienden contact te houden als ze bijvoorbeeld op
vakantie zijn, of om iets te vragen
over bijvoorbeeld school. Als ik me
verveel, vind ik het ook leuk om erop
te kijken.
Bespeel je een instrument?
Op het moment bespeel ik geen
instrument. Als ik een instrument zou
moeten leren bespelen, zou ik kiezen
voor de drums, want dat vind ik wel
leuk klinken. Daarnaast vind ik gitaar
ook wel mooi en lijkt het me leuk om
het te kunnen spelen.
Waar zou je later graag willen
wonen?
Ik denk dat ik later gewoon in
Nederland wil blijven wonen. Ik weet
niet precies waar in Nederland, maar
zelf vind ik het richting de Veluwe wel
mooi. Ook Zuid-Frankrijk lijkt me mooi
om te wonen, omdat het er meestal
mooi weer is en het is ook nog een
hele mooie omgeving.
Wie is jouw idool?
Mijn idool is de Amerikaanse zangeres
Dua Lipa. Ze kan heel goed zingen en
heeft liedjes in verschillende muziekstijlen. Zo maakt ze popliedjes, maar

ook rustigere nummers. Zelf vind ik al
haar liedjes leuk, maar op dit moment
denk ik dat het liedje ‘One Kiss’ mijn
favoriet is.
Wat doe je het liefst op een vrijdagof zaterdagavond?
In het weekend ga ik soms bij vriendinnen logeren en ook ga ik wel
eens buiten film kijken op mijn
Chromebook. Ook vind ik het in de
zomer leuk om ‘s avonds te gaan
zwemmen, thuis of bij iemand anders.
Wat is je favoriete vak op school?
Ik kan niet één vak kiezen, want ik
heb er twee. Mijn twee favoriete vakken op school zijn aardrijkskunde en
gym. Ik vind de lessen van aardrijkskunde erg leuk en de lesstof die we
krijgen, bevalt me altijd goed. Gym
vind ik leuk, omdat je tijdens de les je
energie kwijt kan.
Wat voor soort muziek vind je leuk?
Ik vind verschillende soorten en stijlen
muziek wel leuk. Meestal luister ik
naar liedjes die op dat moment populair zijn. En Dua Lipa is mijn idool, dus
haar muziek vind ik dan ook leuk om
te horen.
Zou je liever de toekomst kunnen
zien of naar het verleden kunnen
gaan?
Ik denk naar het verleden gaan om
dingen die fout zijn gegaan te verbeteren of leuke dingen nog eens te
doen.

Hoi-column Begin van een relatie
Bij de jongerencolumn in de HALLO van 16 augustus is per abuis de foute foto en naam geplaatst. De column
met de titel ‘Begin van een relatie’ werd geschreven door Renée Cox en niet zoals vermeld door Lique.

Het was een kleine roze
camera die niet echt kwaliteitsfoto’s maakte, maar dat boeide
mij toen niet. Ik weet nog dat ik
op bijvoorbeeld verjaardagen
rond huppelde om van iedereen
foto’s te maken en deze vervolgens aan mijn moeder te laten
zien. Op vakanties maakte ik
foto’s van alles wat er op mijn
pad kwam, ook al waren de
dingen op de foto niet eens zo
uniek. Door de jaren heen heb ik
nog vele andere camera’s
gebruikt, maar wist nooit echt
iets over het technische
gedeelte. Tegenwoordig werk ik
met de spiegelreflex camera van
mijn ouders. Laatst heeft een
echte fotograaf mij geholpen
met instellingen afstellen voor
een mooie foto en dat heeft me
erg geholpen.
Fotografie is een hobby die
iedereen kan beoefenen,
daarom vind ik het ook zo leuk.
Of je nou een iPhone of professionele camera hebt, je kunt altijd
foto’s maken om herinneringen
vast te leggen. Persoonlijk vind
ik dat fotografie ook een vorm
van kunst is, en hou ervan om
verschillende stijlen van fotografen te zien. Veel fotografen
ontwikkelen en staan bekend
om hun ‘stijl’ door bijvoorbeeld
de bewerking van de foto na het
‘shooten’. Op dit moment maak
ik vaak foto’s van mijn vrienden,
maar ik maak ook wel eens
foto’s voor school, bijvoorbeeld
bij het gala of op schoolreis. Mijn
grootste droom is om later een
keer een wereldreis te maken en
dit allemaal vast te leggen op
camera, maar daarvoor moet ik
helaas nog even sparen!
Lique
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Beugeltoernooi
Christiaens Metal Service produceert
sinds 2005 hoogwaardige RVS frames in
diverse branches van voedings- /verpakkingsindustrie en heeft een uitstekende
reputatie opgebouwd in de regio. Om deze
hoogwaardige kwaliteit te realiseren heeft
men zéér vakbekwame mensen in dienst
en is de onderneming uitermate goed
ingericht met de meest moderne machines
en gereedschappen om dit te realiseren.

BUISLASER OPERATOR
Functieomschrijving
Als buislaser operator ga je na een gedegen inwerkperiode zelfstandig
aan de slag om hoogwaardige producten te vervaardigen.
Taken
• Voorbereiden en bedienen van de lasermachine.
• Bedienen en optimaliseren van het laserproces
• Samen werken en communiceren in een kleine productieomgeving
• Kritisch en gedreven zijn om zo optimale kwaliteit te behalen
Profiel
• Affiniteit met de metaalsector
• Oog voor kwaliteit
• Gedreven collega met een gezonde dosis humor
• Samen kunnen werken in een enthousiast team

LASSER
Functieomschrijving
Als lasser maak je complete samenstellingen van zeer uiteenlopende
producten in de machine en apparatenbouw. Deze dienen op hoog
niveau afgewerkt te worden. Kwaliteit staat bij jou dan ook hoog in het
vaandel.
Taken
• Vanuit werktekening complete producten maken, van begin tot eind.
• Lassen Tig, Mig/Mag
• Bankwerken
Profiel
• Enkele jaren ervaring met het lassen van met name RVS frames
• Oog voor kwaliteit
• Gedreven collega met een gezonde dosis humor
• Samen kunnen werken in een enthousiast team

WERKVOORBEREIDER
Functieomschrijving
Als werkvoorbereider ben je verantwoordelijk voor het begeleiden van
de productieorders vanaf verkoop tot aanvang van de productie.
Taken
• Inzetten van inkomende opdrachten in het ERP systeem
• Inhoudelijk beoordelen en aanscherpen van toegeleverde
productietekeningen
• Zelfstandig programmeren van de buislaser
• Inkopen van benodigde materialen
Profiel
• Afgeronde technische opleiding MBO+
• Communicatief vaardig en sociaal
• Proactieve en klantgerichte houding
• Oog voor kwaliteit
• Gedreven collega met een gezonde dosis humor
• Samen kunnen werken in een enthousiast team
Indien deze functie uw interesse heeft gewekt, stuur dan een sollicitatiebrief
met CV naar k.christiaens@cmsweert.com of neem contact op met dhr.
Koen Christiaens. Hij zal ook uw verdere vragen graag beantwoorden.
Tel: 0495-450107 • www.christiaensmetalservice.com
Christiaens Metal Service • Rissezijweg 4 • 6004 RV, Weert, Nederland

Beugelclub de Flatsers uit Baarlo mag deze keer het jaarlijkse Peel en
Maas Verbroederingstoernooi organiseren. Het toernooi is bedoeld voor
alle beugelclubs uit gemeente Peel en Maas en wordt gespeeld op de
beugelbaan in Baarlo. De voorrondes voor dit toernooi vinden plaats op
maandag 27 en dinsdag 28 augustus en op zaterdag 1 september is de
finale van het toernooi.
Uit leden van beugelverenigingen uit Peel en Maas werden zestien
koppels gevormd die tijdens de voorrondes de strijd met elkaar aangaan.
De beste vier koppels van elke voorronde gaan door naar de finale.
De voorrondes op 27 en 28

augustus starten om 19.00 uur
en de finaledag begint om 15.00
uur, waarbij om 20.00 uur de uiteindelijke finale zal plaatsvinden.
Iedereen is welkom om de deelnemers op deze dag te komen aanmoedigen.

IVN Helden organiseert zomerwandeling
IVN Helden organiseert op zondag 26 augustus de zomerwandeling,
een wandeling die deel uitmaakt van de vier seizoenenwandelingen van
IVN Helden. De wandeling vindt, net als de eerdere winter- en lentewandeling, plaats in natuurgebied Waterbloem in Heibloem.
Waterbloem was omstreeks 1850
een groot moerasgebied en tegenwoordig vindt men in het gebied
afwisselend landbouwgronden, bos,
moerassen, graslanden en stukjes
heide. Het gebied is gelegen op de
grens tussen Meijel en Heibloem, aan
de linker- en de rechterzijde van de
weg van Helden naar Heibloem.
Onder leiding van natuurgids Peter
Maesen kunnen deelnemers ervaren op welke manier het warme en

regenarme zomerweer van de laatste
weken het gebied heeft veranderd.
Deelnemers kunnen om 08.30 uur
starten bij het clubgebouw van IVN
aan de Kloosterstraat 12 in Helden
of om 08.45 uur aanwezig zijn op de
parkeerplaats bij de kerk in Heibloem.
De wandeling is kosteloos en zowel
leden als niet-leden kunnen deelnemen. Mail voor meer informatie over
de wandeling naar Jos Joosten via
js.jstn@hotmail.com

Kepèlse Pubquiz
De Panningse buurtverenigingen Everlo en Nobis hebben samen het
idee opgepakt op een Pubquiz te organiseren voor alle buurtverenigingen
uit Panningen. De Pubquiz vindt op vrijdagavond 30 november plaats bij
feestzaal Thoes in Panningen. In september worden de uitnodigingen voor
de avond verstuurd.
Iedereen kent het fenomeen van
een Pubquiz wel. Een kennisquiz die
plaatsvindt in een café of kroeg, waar
je met vrienden of familie aan kunt
deelnemen onder het genot van een
hapje en een drankje voor wat extra
gezelligheid. Twee buurtverenigingen
uit Panningen willen nu graag een
dergelijke Pubquiz organiseren voor
alle Kepèlse buurtverenigingen.
Het wordt een strijd tussen teams
die zelf gevormd worden door de
betreffende buurtverenigingen. Dat
een strijd onder de buurtverenigingen leuk, strijdvaardig en gezellig kan zijn, bewijst het verleden.

Menig Panningnaar herinnert zich
immers het succes van de volleybaltoernooien en zeskampen waar de
naam van de eigen buurtvereniging
hoog gehouden moest zien te worden.
De Pubquiz bestaat uit vragen
en opdrachten die alleen te maken
hebben met Panningen, oftewel
Kepèl. Vragen kunnen zowel over het
heden als over het verleden gaan en
Christiaan van Roij zal de quizmaster
zijn op deze avond. Deelnemers die
zich willen opgeven moeten minimaal
16 jaar oud zijn en dienen lid te zijn
van de deelnemende buurtvereniging.

Maak kennis met
Jong Nederland
Jong Nederland Panningen (JNP) houdt op woensdagmiddag 29 augustus een kennismakingsmiddag. Basisschoolleerlingen van groep 4 tot en
met groep 8 kunnen samen met hun ouders een kijkje komen nemen op
Blokhut De Kei in Panningen, waar die middag verschillende activiteiten
georganiseerd zijn.
Jong Nederland Panningen verzorgt wekelijks activiteiten voor ongeveer 180 leden. Naast deze wekelijkse
groepsbijeenkomsten organiseert
iedere groep een winter- en een
zomerweekend en zijn er jaarlijks
grotere activiteiten zoals een themaweek of een dropping. Jaarlijks wordt

ieder seizoen afgesloten met een
groot zomerkamp. De leden zijn ingedeeld in vaste groepen van dezelfde
leeftijd en iedere groep wordt door
eigen leiding begeleid. Kijk voor meer
informatie op www.jnpanningen.nl of
ga naar de Facebookpagina van Jong
Nederland Panningen.
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Baarlose yogagroep
viert zilveren jubileum
De yogagroep van Meer Bewegen voor Ouderen (MBvO) in Baarlo viert op 31 augustus feest. De groep, die
onder KBO Baarlo valt, bestaat 25 jaar en is al die tijd onder leiding gebleven van Truus Giesen. De lessen worden
één keer in de week gegeven in de ‘Soos Aan ’t Paedje’, het gebouw van KBO Baarlo bij Zorgcentrum Ter Borcht.
“Yoga is ontspannend, houdt ons fit en vooral het napraten maakt het gezellig”, aldus één van de deelneemsters.

Inspireer en motiveer anderen

Vanaf september ook
avondspreekuur WegWijZer
De Wegwijzer is het informatie- en adviesloket van Vorkmeer,
gevestigd in het Huis van de Gemeente.
Inwoners uit Peel en Maas kunnen hier zonder afspraak en kosteloos
terecht met vragen over diverse onderwerpen zoals persoonlijke
ﬁnanciën, werk, belastingen en toeslagen, scholing, inburgering,
eenzaamheid en maaltijdvoorzieningen.
Het spreekuur is op werkdagen geopend van 8.30 uur tot 12.00
uur. Voor inwoners die overdag weinig tijd hebben, zijn we vanaf
september elke eerste maandag van de maand geopend van 17.00
uur tot 19.00 uur: 3 september, 1 oktober, 5 november en
3 december.
Voor meer informatie: wegwijzer@vorkmeer.nl of bel. 077 308 25 65

zomer werd gehouden. Bigband The
Ambassadors, één van de onderdelen van muziekvereniging Kessel,
geeft op woensdag 29 augustus een

concert op Camping de Odahoeve
in Kessel. Het optreden begint om
20.00 uur en is voor iedereen toegankelijk.

Workshop over DigiD
De Bibliotheek in Panningen organiseert een workshop met de titel ‘Hoe gebruik ik mijn DigiD?’. De
workshop bestaat uit vier bijeenkomsten in september en vindt plaats in De Bibliotheek in Panningen. De
workshop is toegankelijk voor zowel leden als niet-leden van De Bibliotheek, al wordt van deelnemers wel
verwacht enige ervaring met computers te hebben.
De workshop richt zich op het
werken met de digitale identiteit bij
de overheid en snijdt onderwerpen
aan als het aanvragen en gebruiken
van een DigiD, het lezen van mails
op Mijnoverheid.nl en het vinden van
de weg op diverse websites van de
overheid.
De bijeenkomsten worden

gehouden op de donderdagmiddagen
6, 13, 20 en 27 september van 13.30
uur tot 15.30 uur. Bij de cursus zijn koffie, thee en een uitgebreid cursusboek
inbegrepen. Aanmelden kan aan de
balie van De Bibliotheek in Panningen,
door te bellen naar 077 307 23 82 of
door een e-mail te sturen naar panningen@debibliotheekmaasenpeel.nl

Daar is ook meer informatie verkrijgbaar over de workshop en de bijbehorende deelnamekosten.
Geïnteresseerden die verhinderd
zijn op bovengenoemde data, kunnen wel vast hun naam doorgeven.
Bij voldoende belangstelling wordt
namelijk een nieuwe groep opgestart.

Verkoopmedewerk(st)er (24 uur) en weekendhulp
Ben jij de enthousiaste verkoopmedewerk(st)er die wij zoeken voor onze
schoenwinkel in het centrum van Panningen?!
Jouw werkzaamheden zijn:
-

Op de verkoopvloer ben jij het aanspreekpunt en geef jij
deskundig advies aan de klanten bij aankoop van schoenen.
Samen met jouw collega’s zorg jij ervoor dat de winkel er altijd
piekfijn en sfeervol uitziet.
Ook de goederenverwerking behoort tot je takenpakket.

De goede match:
-

Je bent behulpzaam en klantgericht.
Ervaring in de detailhandel is gewenst.
Jij hebt een vriendelijke uitstraling en een flexibele instelling.
Jij hebt gevoel voor mode en trends.

Heb jij interesse?
Mail je CV met foto en sollicitatiebrief naar:
inkoop@trendschoenmode.nl, t.a.v. Jennie Vaessen

Weg met die
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Voor de laatste keer deze
zomer zal muziekvereniging Kessel
een concert geeft als onderdeel
van de campingtoer die deze

Vacatures bij Trend Schoenmode Panningen

oud

Eenv

NL

Muziekvereniging Kessel trad de afgelopen zomermaanden op diverse campings in de regio op om daar
campinggasten op een concert te trakteren. De campingtoer wordt op woensdag 29 augustus afgesloten bij
Camping de Odahoeve in Kessel, waarna het nieuwe muziekseizoen voor de vereniging weer van start zal gaan.

(077) 307 73 50 - vorkmeer.nl

K.

Afsluiting campingtoer

meer met mensen!
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zodat ze voor alle deelneemsters uit te
voeren zijn. Zo worden oefeningen ook
zittend op een stoel uitgevoerd. “Het is
voor veel deelneemsters lang om een
uur te moeten staan, dus doen we ook
houdingen zittend en liggend”, aldus
Truus. Tijdens de lessen is er ook veel
aandacht voor de ademhaling. Truus:
“Je ademt in en uit, alles daartussenin
is leven. Het is belangrijk om je bewust
te zijn van je ademhaling.” Veel mensen
hebben het idee dat yoga zweverig is,
maar Truus geeft aan dat ze juist aards
is en de focus op de bewegingen legt, al
gebruikt ze ook meditatieoefeningen in
haar lessen. De deelneemsters beamen
dit: “Als het heel zweverig was geweest,
dan waren we al lang weggeweest,
want dat past niet bij ons.” Neem voor
meer informatie over de yogalessen
contact op met Tiny Smits-Keunen van
KBO Baarlo via 06 51 92 56 24.

REGEL VAN

yogasoorten. Ze vertelt: “Iedereen doet
naar eigen kunnen mee en degenen die
dat willen, krijgen wat meer uitdaging.”
Haar verleden als wijkverpleegkundige
past altijd goed bij het geven van yoga
aan ouderen. “Ik weet door mijn werk
hoe belangrijk het is voor ouderen om
te blijven bewegen. Daarnaast kon ik
mijn werkervaringen vaak gebruiken in
mijn yogalessen en andersom.” Ze vertelt verder: “Het mooie aan yoga is dat
je zowel met het lichaam als de geest
bezig bent. Bij yoga ga je ook nooit over
je grenzen heen. Iedereen werkt op zijn
of haar eigen tempo en voert de oefeningen op haar eigen niveau uit. En de
ene dag ben je fitter of flexibeler dan
de andere dag. Je bent bij yoga met
jezelf bezig en behalve dat je fit blijft
van de oefeningen, leer je ook zo goed
mogelijk te ontspannen.” Sommige
yogahoudingen worden aangepast,

DE

De groep bestaat op dit moment
enkel uit vrouwen, maar mannen zijn
ook welkom, aldus Giesen. Sommigen
zijn al nagenoeg vanaf het begin lid.
De jongste deelneemster is 68 jaar en
het oudste lid is 86 jaar, maar oud-deelneemster Fien spant de kroon: zij nam
tot haar 91e jaar deel aan de yoga-lessen. Na elke les wordt er samen koffie
gedronken en nagepraat. “Yoga is een
leuke bezigheid en het is goed voor die
oude spieren van ons”, vertelt één van
de dames. “Truus geeft heel fijn les, ze
praat rustig en stelt je op je gemak”,
vult een ander aan. De lessen worden
één keer in de week gegeven in Soos
Aan ’t Paedje, het gebouw van KBO
Baarlo bij Zorgcentrum Ter Borcht. Truus
gaat de groep al 25 jaar voor. Ze volgde
een opleiding tot Hatha yogadocent in
Sittard, maar door latere bijscholingen
gebruikt ze in haar lessen een mix van

FITENSL

AN

Start nieuwe groepscursussen
28 augustus 09.30 uur in Meijel
29 augustus 19.00 uur in Helden
30 augustus 19.35 uur in Meijel
meer info: 06 24 42 04 70
www.fitenslank.nl/yvonne-verhoeven

10

opinie

23
08

Bespreking poll week 32

Postzegels horen juist goedkoper te worden
We vragen iedere week op de website en op Facebook de mening van de
lezers van de HALLO over een bepaalde stelling. In week 32 vroegen we of
postzegels niet juist goedkoper moeten worden, in plaats van duurder. Op de
website en Facebook kwam allebei naar voren dat postzegels absoluut niet
duurder moeten worden, volgens de stemmers.
De Autoriteit Consument & Markt maakte een tijdje geleden bekend dat
PostNL de tarieven voor postzegels in 2019 met 14,2 procent mag verhogen. Dat kan betekenen dat de kosten voor een postzegel naar 1 euro gaan.
Nicole Maessen hoopt dat dat niet gaat gebeuren. “Een (handgeschreven)

kaartje of brief krijgen is toch veel persoonlijker en veel leuker. Jammer dat
het ieder jaar duurder wordt”, schreef ze op Facebook.
Zo denken waarschijnlijk veel stemmers op de poll. Op de website gaf
namelijk een meerderheid van 78 procent aan dat postzegels juist goedkoper
moeten. Op Facebook was het percentage voor-stemmers iets minder, maar
met 68 procent was ook daar de uitslag duidelijk. Een duurdere postzegel
kan er ook voor zorgen dat minder mensen er gebruik van maken, waarna de
kosten weer omhoog moeten van PostNL om nog geld te kunnen verdienen.
Een vicieuze cirkel.

De gemeente moet Beringe Buiten
financieel ondersteunen.
eens/oneens > www.hallopeelenmaas.nl
De behoefte van drie Beringse verenigingen tot nieuwe huisvesting
leidde tot een plan voor een open sport-, beweeg- en ontmoetingspark voor
heel de Beringse gemeenschap. Project Beringe Buiten moet op de plek
komen waar de voetbalclub nu ligt, maar komt 250.000 euro tekort om te
kunnen starten met de bouw.
Je kunt het de initiatiefnemers niet kwalijk nemen. Ze hebben er al alles
aan gedaan om het tekort op te vangen. Ze hadden alles laten berekenen
en kunnen weinig doen aan de economische situatie in Nederland. De
gemeente predikt altijd burgerinitiatieven en dan moet ze nu niet één van
die initiatieven de grond inboren na iets waar zij zelf niets aan konden doen.

Tijdloos

De gemeente moet haar vertrouwen uitspreken en geld geven.
Van de andere kant is het zo dat de initiatiefnemers een budget hebben
en het daarmee moeten doen. Dan maar een minder ambitieus plan
bewerkstelligen. De gemeente heeft al 633.000 euro beloofd, dat is wel
genoeg. Je kunt als gemeente niet elk plan dat veel duurder wordt, extra geld
gaan geven. Er moet een andere oplossing gevonden worden. De stichting
kan bijvoorbeeld sponsors zoeken of nog meer obligaties uitgeven. Het moet
in ieder geval niet met belastinggeld betaald worden.
De gemeente moet Beringe Buiten financieel ondersteunen.
Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 33) > De nieuwe donorwet is een verbetering > eens 39% oneens 61%

Vissers Plant Innovators is een modern en dynamisch
internationaal vollegrond- en tuinbouwbedrijf.
Wij zijn gespecialiseerd in het grootschalig vermeerderen van
aardbei- en aspergeplanten.
Wij zoeken voor ons bedrijf in America (lb) een:

ERVAREN LANDBOUWMECHANISATIE MONTEUR M/V

WIJ HELPEN U BIJ
MOEILIJK INBARE
FACTUREN!
Voor slechts € 25,-

Wij beschikken over een uitgebreid en modern machinepark
waarbij wij het onderhoud hoofdzakelijk in eigen
beheer uitvoeren. Je werkdag kent veelal gevarieerde
werkzaamheden. Wij zijn het hele jaar bezig met de teelt en
het oogsten van onze gewassen. Hierbij is het dus van groot
belang dat de machines inzetbaar zijn en blijven.
Voor jou de uitdaging!
Wij vragen:
• ervaring als landbouwmechanisatie monteur
• zelfstandig kunnen werken
Daarnaast zoeken wij ook een:

ERVAREN AGRARISCH
TREKKERCHAUFFEUR M/V
Wij beschikken over een uitgebreid en modern machinepark.
Je werkdag kent veelal gevarieerde werkzaamheden. Wij zijn
het hele jaar actief met grondbewerking, gewasverzorging
en oogsten van de gewassen.
Wij vragen:
• ervaring als agrarisch trekkerchauffeur
• zelfstandig kunnen werken

Uw sollicitatie kunt u richten aan:
Vissers Plant Innovators, Midden Peelweg 10, 5966 RE America
E: leon@vissers.com
www.vissers.com

Uw liquiditeit
groeit weer na
één brief van
AdDebt

Werkt actie 1 niet?
Dan schakelen wij
over naar
AdvoCasso

Werkt actie 2 niet?
Gespecialiseerde
advocaten nemen
de incasso over

Actie 1

Actie 2

Actie 3

AdvoCasso is sinds kort ook actief in Panningen. Van daaruit
bedienen wij de Noord-Limburgse markt met ons incasso-concept
op advocaatniveau. Dat klinkt zwaar en toch staat behoud
van úw klant voorop. Voor de eerste brief hebben we een
apart label: AdDebt. Dat levert ook nog eens een
mooie kostenbesparing op. Mét duidelijke tarieven en
we delen volledig mee in kosten en risico’s. Daag ons maar
eens uit en bel 085-029 03 37 of mail info@advocasso.nl.

John F. Kennedylaan 8 • Panningen • 085-029 03 37
www.advocasso.nl • www.addebt.nl

We hadden er lang op
gewacht, de nieuwe Mamma
Mia. We gingen met mam en
zusjes en dus zaten we er met
z’n vieren helemaal klaar
voor. In de zaal was geen man
te bekennen. Onze verwachtingen waren hoog gespannen, want zou hij net zo leuk
zijn als de eerste?
Aan de muziek kon het in
ieder geval niet liggen. We
werden niet teleurgesteld,
weer was het een groot feest.
Het verhaal voorspelbaar,
inclusief afloop, want dat hoort
in een ‘feelgood-movie’.
Maar het is vooral de muziek die
het doet. Je kunt bijna niet stil
blijven zitten en niet meezingen
blijkt onmogelijk.
Nu vind ik ABBA al leuk
zolang ik me kan herinneren.
Op zesjarige leeftijd kregen mijn
zusje en ik onze eerste platenspeler, met allebei drie singletjes. Daar zat ABBA ook bij. Ik
kan me de hoes nog levendig
herinneren. Als onze jongste
tantes kwamen oppassen, werd
er in de woonkamer gedanst,
én meegezongen. ABBA stond
voor feestjes en vrolijkheid. En
toch is geen van die dansbare
liedjes mijn favoriet. Want ik
houd van liedjes met een verhaal, en ook dat is ABBA. En dus
staat ‘One of us’ al jaren in mijn
lijst van de Top 2000 en kwam
hij gelukkig ook voorbij in de
film.
Mijn dochter heeft de liefde
trouwens moeiteloos overgenomen en oefent via YouTube de
teksten. Laatst gaf ze een
miniconcert op het balkon.
De buurman had het gehoord en
zei hoe leuk hij het had gevonden. Dan wordt ze weer even
verlegen, heel herkenbaar.
Afgelopen week stonden we
samen trots op een podium,
zingend op Dancing Queen.
We kregen een daverend
applaus en ze straalde. Haar
zenuwen waren in één keer
vergeten. Met karaoke is een
nieuwe liefde geboren. En ABBA
blijkt maar weer eens tijdloos,
zelfs na 45 jaar.
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Augustus en september 2018

Aangepaste dienstverlening
De balies Burgerzaken zijn op vrijdag 24 en 31 augustus en vrijdag 7 september
tot 13.00 uur geopend.
• Spoedaanvragen voor persoonsdocumenten (paspoort, ID-kaart en rijbewijs),
verklaringen en uittreksels en aangifte van geboorte of overlijden zijn mogelijk tot 13.00
uur.
• Aangevraagde persoonsdocumenten (paspoort, ID-kaart en rijbewijs) kunt u afhalen tot
17.00 uur.
Fotograaf
De fotograaf is op deze vrijdagen in het Huis van de Gemeente aanwezig tot 13.00 uur.
Bibliotheek
De bibliotheek is normaal geopend van 08.30 uur tot 17.00 uur.

Samen maken we onze buurt

Bijeenkomst Piushof Panningen
Wonen in Piushof biedt de mogelijkheid om deze nieuwe buurt vanaf het begin samen vorm
te geven. Wanneer voelt u zich betrokken bij uw buurt of buren? Wat maakt dat u ergens
prettig woont. We horen het graag van u. Tijdens de bijeenkomst op 6 september gaan we
graag met u in gesprek over deze thema’s.
Datum: donderdag 6 september 2018
Tijd: 19.00 tot 21.00 uur
Locatie: Huis van de Gemeente, Wilhelminaplein 1 in Panningen
Aanmelden graag uiterlijk vrijdag 31 augustus via piushof@wonenlimburg.nl of bel ons op
088 - 385 0800.
Nog voor het einde van het jaar starten we met de sloop en de nieuwbouw van 64 woningen
aan Piushof. Meer weten over dit project? Kijk dan op www.wonenlimburg.nl.

Aankondiging Opiniërende
Raadsvergadering
Op dinsdag 4 september 2018 wordt vanaf 19.30 uur een Opiniërende Raadsvergadering
gehouden in het Huis van de Gemeente, Wilhelminaplein 1, 5981 CC Panningen.
De uitgebreide agenda met toelichting per onderwerp en bijbehorende stukken kunt u
raadplegen op de website: www.peelenmaas.nl > bestuur en organisatie > gemeenteraad >
Opiniërende raadsvergadering > datum 4 september 2018.
De vergadering kunt u op internet volgen via de link naar de webcast: https://channel.
royalcast.com/peelenmaas
U kunt ook op www.peelenmaas.nl of www.peelenmaas.eu de link aanklikken.
Agenda:
1. Opening
2. Vragenhalfuurtje
3. Vaststelling agenda
4. Mededelingen
5. Spreekrecht
Opiniërende vergadering
6. Bestemmingsplan De Zelen 16 Panningen omzetten naar een wettelijke
plattelandswoning (2018-055)
7. Bestemmingsplan De Brentjes 17 en Sevenumsedijk 12 Koningslust (2018-056)
8. Bestemmingsplan ‘Bong 86 – 88’ in Baarlo (2018-057)
9. Sluiting
Besluitvormende vergadering
Alle onderwerpen die staan geagendeerd onder het opiniërende debat vanaf agendapunt 6
tot en met agendapunt 8 worden ook geagendeerd voor de besluitvorming. Het is aan de raad
om per onderwerp vast te stellen of er een besluit wordt genomen tijdens deze opiniërende
raadsvergadering op 4 september 2018 of tijdens de besluitvormende raadsvergadering van
18 september 2018.

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

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

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.

Evenementen in Peel en Maas
Evenementen zijn belangrijk voor inwoners, verenigingen, ondernemingen en bezoekers van een gemeente. Ze dragen bij aan het karakter
van onze gemeente en ze bevorderen de onderlinge saamhorigheid.
In Peel en Maas is er geen
gebrek aan evenementen. Het hele
jaar door worden ze in alle kernen
georganiseerd. Om er een paar te
noemen: Bonte Boete Belaeving in
Panningen, Volksfeesten in Baarlo,
EGOpop in Egchel, Parkfeesten in
Helden, Ossefeesten in Maasbree,

Kunstmarkt in Kessel, Pleinfeest in
Beringe en de Fiets4daagse in Meijel.
Zo zijn er honderden activiteiten door
en voor iedereen. De vrijwilligers zijn
hierbij onmisbaar. Duizenden mensen zorgen er belangeloos voor dat
de evenementen veilig en succesvol
verlopen. Uit jarenlange ervaring weet

ik hoe leuk het is om evenementen
te organiseren: verschillende partijen
samenbrengen en op het moment zelf
genieten van de mensen die komen
genieten. Na Glitz & Glam 2017 heb ik
besloten voorlopig te stoppen met het
organiseren van evenementen. Ik had
mezelf voorgenomen nog één keer
alles te geven en dan het stokje over
te dragen. Het was voor mij echt een
hoogtepunt: The look of Glitz & Glam
2017. Een zoektocht naar hét gezicht

van Peel en Maas dat maanden voorafgaand aan het daadwerkelijke evenement is gestart. Omroep P&M heeft er
een mooie serie van gemaakt en de
dames die mee hebben gedaan kijken er met plezier op terug. Ik ben blij
met mijn ervaringen in deze branche.
Deze kennis en contacten neem ik mee
in mijn raadslidmaatschap en ik zal initiatieven uiteraard aanmoedigen.
Karin Jacobs-Opstals
raadslid VVD Peel en Maas
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Voor ons varkensbedrijf zijn wij op zoek naar:

Medewerker
varkenshouderij
M/V Fulltime

De medewerker zal zorgdragen voor het realiseren van alle
voorkomende werkzaamheden met als hoofdtaak het verzorgen
van zeugen, biggen en vleesvarkens. Een middelbare agrarische
opleiding of ervaring in de varkenshouderij zijn een pré.

Uitwisseling Breetanque
Maasbree en PC Venlo
Door: Jeu de Boulecslub Breetanque
Ook dit jaar vond er een uitwisseling plaats tussen Jeu de Boulesclub Breetanque uit Maasbree en Petanque
Club Venlo. De uitwisseling voltrok zich op woensdag 15 augustus op de Place de Petanque op het sportpark
Maassen-hof in Boekend. PC Venlo won in de finale tegen Breetanque met 13-4.

Geboden wordt: een afwisselende en verantwoordelijke functie
in een enthousiast team waar betrokkenheid en flexibiliteit hoog
in het vaandel staan.
De personen die denken dat deze functie bij hem/haar past,
vragen wij om zo spoedig mogelijk te reageren op het
onderstaande adres. Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met de heer Martin Hagens, via 06 - 12 35 07 44.

Jos Hagens Agro bv
Witveldweg 48, 5971 NS Grubbenvorst, tel. 077-3270112
info@joshagensagro.nl

NIEUW ADRES: Rozenobel 19, 5986 PA Beringe

Finalisten Jan Vercoulen, Peter Thiede,
Jeanne Smolenaars en Riet Vaessen met de gewonnen vlaaien
Van beide jeu de boulesverenigingen waren 26 leden aanwezig bij de uitwisseling. Vooraf was
afgesproken dat er drie wedstrijden
werden gespeeld en dat de twee
beste geplaatste spelers van PC Venlo
de finale zouden spelen tegen de

• brandbeveiliging
• training
• advies
WWW.BRANDBEVEILIGING-JTI.NL

twee best geplaatste spelers van
Breetanque. In totaal waren er twaalf
spelers met drie gewonnen wedstrijden. De finale werd gespeeld door
Jeanne Smolenaars (3w. +31) met
Jan Vercoulen (3w. +24) van PC Venlo
tegen Peter Thiede (3w. +27) met Riet

Vaessen (3w. +22) van Breetanque.
PC Venlo won met 13-4 de finale. De
finalisten ontvingen een Limburgse
vlaai, die ter plekke met de nog aanwezige deelnemers werd gedeeld.
Volgend jaar is PC Venlo te gast in
Maasbree.

Baarlonaar wint World
Cup Stockcar F2
Door: Marcel Bol, Paddock 14 Raceway Venray
Precies twintig jaar na de sluiting van racecircuit De Berkt in Baarlo vond op zaterdag 18 en zondag 19 augustus op Raceway Venray de Stockcar F1 en F2 World Cup plaats. Baarlonaar Kay Lenssen behaalde de eerste plaats
en pakte daarmee de World Cup titel Stockcar F2.

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

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

Handelstraat 17 5961 PV Horst

Raceway Venray stond het afgelopen weekend geheel in het teken van
het stockcarracen en de tribunes zaten
dan ook vol. De Stockcar F1-races vonden op zaterdag plaats en op zondag
startten de Stockcar F2-races. Veel
Britse rijders waren naar Limburg
afgereisd om de befaamde World
Cup naar Engeland te halen. Zo ook
de Schot Gordon Moodie UK7. Met 37
Stockcar F2 rijders werd in het donker
onder kunstlicht gestreden om de titel.
Bij de start waren er al diverse
crashes en werd er vijf keer geneutra-

liseerd. Na de vijfde herstart ging het
er hard aan toe. Kay Lenssen pakte na
enkele rondes de kop en werd achtervolgd door Moodie. In de laatste paar
rondes kreeg Kay nog flinke tikken van
Moodie, maar de jonge racer uit Baarlo
hield zich kranig en weerde alles af.
In de laatste ronde probeerde
Moodie in de laatste bocht nog
een flinke tik uit te delen maar hij
schramde Kay maar licht waardoor
Moodie spinde en zijn Engelse collega Chris Burgoyne hem voorbij
ging. Het feest kon beginnen voor

de Baarlonaar. Nadat zijn broer Rick
Lenssen ook al eens deze titel pakte,
was het nu de beurt aan Kay Lenssen.
Rick Lenssen eindigde tijdens deze
race overigens op de vierde plaats.
De tweede plaats ging naar Chris
Burgoyne en Gordon Moodie eindigde
op de derde plaats. Er deden ook twee
dames mee uit Peel en Maas. Laura
Vervuurt uit Grashoek viel aan het
einde middels een crash uit en Susan
Korsten uit Baarlo reed als enige dame
de World Cup keurig uit.
(Foto: Marcel Bol, Paddock 14)
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Fantastisch jaar voor Egchelse Mark

Judoka Mark van Dijk naar Jeugd
Olympische Spelen
Mark van Dijk uit Egchel is zeventien jaar en één van Nederlands grootste talenten in de judosport.
Afgelopen jaar boekte hij vele successen, waaronder de winst van twee zilveren medailles op het EK, maar de
ultieme beloning ontving hij op vrijdag 17 augustus. Toen kreeg de jeugdige topsporter namelijk te horen dat hij
naar de Jeugd Olympische Spelen mag in oktober.

mooie revanche.”
Het is overigens niet zo dat de
prestaties Mark aan komen waaien. Hij
traint zich iedere week het apezuur.
Hij volgt de havo op het Bouwens en
traint iedere avond. Op maandag bij
het Regionaal Trainingscentrum (RTC)
in Echt. Op dinsdag krijgt Mark krachttraining bij het RTC of traint hij bij
Topsportcentrum Papendal in Arnhem.
Woensdag is er een techniektraining
en donderdag gaat de reis weer naar
Papendal. “De school werkt altijd heel
goed mee rond trainingen en wedstrijden. Daar ben ik erg dankbaar voor.”
Op vrijdag blijft Mark lekker in de
buurt. Dan volgt hij een training bij JC
Helden, de club waar hij begon. “Dat

contact wil ik niet kwijt”, vertelt hij.
“Ik zal nooit vergeten waar ik begonnen ben en wat de club, met name
Mark van der Linden, allemaal voor
mij gedaan heeft. JC Helden heeft een
fanclub, de Harde Bank, en ik weet
dat er altijd via livestreams fanatiek
meegeleefd wordt met mij tijdens een
toernooi. Dat vind ik echt heel leuk.”
Meeleven zal ongetwijfeld ook gebeuren bij de YOG. “Ik kan van iedereen winnen, dus wie weet waar het
eindigt”, vertelt Mark. “Mijn uiteindelijke doel in het judo is de ‘echte’
Olympische Spelen halen. Ik weet nog
steeds niet of ik professioneel judoka
kan worden, maar ik ga er alles aan
doen om het te halen.”

Mark van Dijk, in blauw pak, met twee van zijn trainers
Niet zomaar ieder jeugdig talent
wordt uitgezonden naar de Jeugd
Olympische Spelen, of in het Engels
Youth Olympic Games (YOG), die in
oktober worden gehouden in Buenos
Aires in Argentinië. Alleen de allerhoogst genoteerde judoka’s op de
wereldranglijst komen in aanmerking.
Daar komt bij dat ieder land maar één
mannelijke en één vrouwelijke judoka
per leeftijdscategorie mag inschrijven.
Mark staat dus hoog op de wereldranglijst (achtste) en hij is binnen
Nederland de beste judoka binnen alle
gewichtsklassen in zijn leeftijdscategorie.
De uitverkiezing kwam niet uit de
lucht vallen. Afgelopen seizoen stond
Mark drie keer op het podium (zilver, brons, brons) bij zwaar bezette
European Cups (EC), werd hij individueel en met het Nederlands

team tweede bij het EK, won hij de
gemeentelijke sporttrofee en was de
Egchelnaar de beste bij verschillende
toernooien met open inschrijving. “Ik
had voor het seizoen gehoopt zo te
gaan presteren, maar verwacht had ik
het niet. Ook voor mij was het verrassend dat ik zo constant bij de beste
hoor.”
Mark schoof in 2016 op van de
leeftijdscategorie onder 15 naar de
onder 18 jaar. Een hele stap. In het
begin was Mark blij als hij af en toe
een partijtje won. Langzaamaan werden de prestaties beter, ondanks de
overstap naar een hogere gewichtsklasse. “Na het EK op 2 juli vorig
jaar ging het eigenlijk alleen maar
beter.” Mark mocht naar verschillende
European Cups en bij de EC in Berlijn in
april verbaasde hij zichzelf. “Ik kwam
in de finale en was op weg naar de

winst tegen een Turk. In plaats van het
uit te judoën, probeerde ik het echter
af te maken. De Turk kon helaas overnemen en won.” De prestatie in Berlijn
was opmerkelijk, aangezien Mark
twee weken eerder een dieptepunt
had beleefd. “Ik was bij een toernooi
in Bremen al vroeg eruit gevlogen.
Mentaal was het even zwaar toen.”
Het bleek aan de voeding te liggen.
“Daar heb ik daarna speciaal aan
gewerkt en nu gaat het heel goed.”
Na Berlijn dacht Mark nog dat het
misschien een gelukje was, maar bij
de volgende EC stond hij weer op het
podium en de EC daarna wederom.
Het hoogtepunt was bij het EK eind
juni. Daar wist hij individueel zilver
te pakken. In de finale verloor Mark
van een Rus die hij een dag later weer
tegenkwam in de finale van het teamtoernooi. “Toen pakte ik hem wel. Een

Internationaal toernooi Meijel
Het International U15 Tournament van RKMSV vindt op zaterdag 25 en zondag 26 augustus plaats.
Het toernooi met veel teams uit binnen- en buitenland werkt de wedstrijden af op Sportpark De Starte in
Meijel en wordt georganiseerd door voetbalvereniging RKMSV.
Deelnemers aan het jeugdtoernooi zijn dit keer Fulham
FC uit Engeland, Right to Dream
uit Ghana (winnaar vorige
drie edities), KV Mechelen uit

België, Honved Budapest uit
Hongarije, Vatan Football School uit
Azerbeidzjan en de Nederlandse
teams FC Utrecht, AZ, Sparta
Rotterdam, FC Den Bosch en het

T O N E E LV E R E N I G I N G S E T O V E R A P R E S E N T E E R T:

Speeldata

29 EN 30 SEPTEMBER
3, 6, 7, 10, 12 EN 13 OKTOBER

team met regionale talenten Peel
en Maas United. Eerder werd al
bekend dat PAOK Saloniki moest
afhaken. In plaats daarvan komt
Honved Budapest naar Meijel.

Handballers gaan voor SuperCup
Het nieuwe handbalseizoen staat voor de deur en bekerwinnaar Herpertz Bevo Hc uit Panningen kan op
zondag 26 augustus de eerste prijs van het nieuwe seizoen in de wacht slepen. De Panningse club speelt dan
namelijk in The Dome in Houten tegen landskampioen Green Park Handbal Aalsmeer om de SuperCup.
Omdat Bevo het afgelopen seizoen bekerwinnaar is geworden,
mag de club het nieuwe seizoen
2018/2019 openen met de wedstrijd om de SuperCup. De club uit
Panningen neemt het op zondag 26

augustus op tegen landskampioen
Aalsmeer. De wedstrijd begint om
16.00 uur en vindt plaats in The Dome
in Houten. Bevo wil het komende seizoen niet alleen de bekerwinst prolongeren, maar ook meedoen om de

hoofdprijs in de BeNeLeague en het
landskampioenschap. Veel supporters van Bevo moedigen in Houten
de ploeg aan. Kaarten hiervoor
zijn nog verkrijgbaar via
www.handbalsupercup.nl

Aanvang 20.00 uur
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Opening
CLT Metal Service is al sinds 1966
sterk in het vervaardigen van lichte
tot zware metaalproducten en samenstellingen hiervan. Onze uiteenlopende
afnemers zijn onder meer werkzaam in
de offshore, scheepsbouw, automotive
industrie, bouw en infra, landbouw,
machine en apparatenbouw, procesindustrie en de voedingsmiddelenproductie. Metalen zoals (roestvast)
staal en aluminium worden met de
meest geavanceerde technieken
verwerkt tot enkelstuks of series.
Onze vakmensen zijn meesters in
precisiewerk van extreme afmetingen.
Vanaf de voorbereiding tot en met de
afwerking en nazorg.

KANTER
Functieomschrijving
Als kanter ga je naar een gedegen inwerk periode aan de slag met de
modernste kantpersen en om hoogwaardige producten te vervaardigen. De werkzaamheden bestaan uit het voorbereiden van de productie en het bedienen van de kantpers, materiaal handeling en de daarbij
horende kwaliteits controle. Tevens ben je medeverantwoordelijk voor
het optimaliseren van de processen en onderhouden van de hoogwaardige productiemachines.
Taken
• Bedienen van de Timesaver
• Assisteren bij het lasersnijden
• Boren / Tappen
• Samenwerken en communiceren
in een kleine productieomgeving
• Kritisch en gedreven zijn
Profiel
• Energiek, jong en bereid nieuwe dingen te leren
• Gedreven collega met een gezonde dosis humor
• Samen kunnen werken in een enthousiast team

MACHINE OPERATOR
Functieomschrijving
Als Machine Operator ga je na een gedegen inwerkperiode aan de
slag met de modernste lasermachines om hoogwaardige producten te
vervaardigen. De werkzaamheden bestaan uit het voorbereiden van de
productie en het bedienen van de lasermachines, materiaalhandeling
en de daarbij behorende kwaliteitscontrole. Tevens ben jij mede verantwoordelijk voor het optimaliseren van het proces en onderhouden van
de machine.
Taken
• Voorbereiden en bedienen van de lasermachine
• Optimaliseren van het laserproces
• Samenwerken en communiceren in een kleine productieomgeving
• Kritisch en gedreven zijn
Profiel
• Technische MBO opleiding
• Energiek en bereid nieuwe dingen te leren
• Bereid om in ploegen te werken
• Gedreven collega met een gezonde dosis humor
• Samen kunnen werken in een enthousiast team
Indien deze functie uw interessen heeft gewekt, stuur dan een
sollicitatiebrief met CV naar j.christiaens@cltmetalservice.com
of neem contact op met dhr. Jo Christiaens.
Hij zal ook uw verdere vragen graag beantwoorden.
Tel: +31 (0)77 398 19 45 • www.cltmetalservice.nl
CLT Metal Service • Handelstraat 7 • NL-5961 PV, Horst, Nederland

Maasbreese
bowlingclub start
nieuw seizoen
Bowling Club Maasbree start op dinsdag 28 augustus met een nieuw
bowlingseizoen. Het is het tweede seizoen voor de club, die traint bij
Niëns Horeca in Maasbree.
Bowling Club Maasbree is een
groep die bestaat uit een twintigtal amateurbowlers afkomstig uit
Maasbree en omgeving. De groep
bestaat uit zowel dames als heren
boven de 18 jaar en staat onder leiding van een driekoppig bestuur,
bestaande uit Maasbreenaren Frans
Vervoort, Fred Wiardi en Willy Rijs.
De opening van het nieuwe seizoen vindt plaats op dinsdagavond
28 augustus om 20.00 uur bij Niëns
Horeca in Maasbree, waarna er vervolgens elke dinsdagavond indivi-

duele competities gespeeld worden.
Per baan spelen er twee of drie personen gedurende vier games en rond
10.30 uur wordt de avond afgesloten.
Geïnteresseerden en mensen die
lid willen worden kunnen tijdens de
openingsavond op 28 augustus vanaf
19.00 uur binnenlopen bij de bowlingbaan van Niëns Horeca in Maasbree of
zich melden bij één van de bestuursleden. Frans Vervoort is bereikbaar
via 06 51 31 10 83, Fred Wiardi via
06 51 74 84 39 en Willy Rijs is te bereiken op 06 13 74 30 77.

Overwinning

Ruiter Ilse
Haenen weer
in topvorm
Door: Ruiterclub De Cowboys
Ruiter Ilse Haenen van ruiterclub de Cowboys uit Maasbree kwam
tijdens de dressuurwedstrijd in Nederweert op vrijdag 19 augustus aan
start met haar paard Ivano L. Ze behaalde een overwinning in de
klasse L1.
Na een nare nasmaak te hebben
overgehouden aan de Limburgse kampioenschappen, die plaatsvonden op
zaterdag 4 en zondag 5 augustus in
Lottum, wist Ilse Haenen zich tijdens
de dressuurwedstrijd in Nederweert
op vrijdag 10 augustus weer goed te
laten zien. Ze behaalde een overwin-

ning in de klasse L1 en daarmee laat
ze zien klaar te zijn voor een hogere
klasse.
Ook tijdens de dressuurwedstrijd
in Someren-Heide, die plaatsvond op
vrijdag 17 augustus 2018, wist ze in de
klasse L2 wederom de overwinning te
behalen.

Cavaliers uit
Panningen
pakken winst
Door: Ruiterclub De Cavaliers
Ruiterclub De Cavaliers uit Panningen heeft tijdens dressuurwedstrijden op 12, 18 en 19 augustus diverse mooie resultaten behaald. Niet
minder dan vijf ruiters van de Panningse club vielen in de prijzen.
Anne Pouwels nam deel aan een
dressuurwedstrijd bij paardensportcentrum de Peelbergen in Kronenberg
op 12 augustus, waar ze haar Don
Johnson naar de overwinning reed in
de klasse ZZ-Licht. Hanna Neefs mocht
in het weekend van 18 en 19 augustus de finale rijden van de Divoza Cup
jonge pony’s te Putten en behaalde er
met Don Diamond een mooie vijfde
plaats.
Bij manege Het Keelven te
Someren werd in hetzelfde weekend dressuur verreden en gingen

er maar liefst drie overwinningen
mee naar Panningen. Ilse Steijvers
won met Bo in de klasse CD-BB/B/
L1, Romee Neefs behaalde de overwinning met Demi Beau in de klasse
CD-M1 en Anouk Neefs won met
Champ of Dance in de klasse D-Z1.
De Nederlandse kampioenschappen
pony’s zullen in het weekend van 25
en 26 augustus verreden worden in
Ermelo. Hieraan zullen de ruiters Nikki
Hanssen, Jessica Maassen, Anouk
Neefs, Hanna Neefs en Romee Neefs
deelnemen.
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Handbalclub bestaat vijftig jaar

‘Bevo is veel meer dan alleen handbal’
Het komende seizoen is voor handbalclub Bevo Heldia Combinatie speciaal. De vereniging viert namelijk op drie verschillende momenten het feit
dat vijftig jaar geleden de handbalsport voet aan de grond kreeg in de voormalig gemeente Helden. Eerst nog in de vorm van twee clubs (Heldia in
Panningen en Bevo in Beringe), maar die fuseerden in 1984. De nieuwe vereniging bleek succesvol, groeit nog ieder jaar en op sportief gebied viel er
genoeg te vieren in al die jaren.

Wat ze bij de inmiddels Panningse
vereniging vooral koesteren, is de sfeer
die er hangt. Het gaat vaak over de
‘Bevo-familie’. “Iedereen is bereid om
voor elkaar te werken”, vertelt Wouter
de Winne, sinds drie jaar lid van de club.
“De spelers van het eerste team komen
ook bij het derde kijken en helpen mee
bij de jeugd, iedereen kent elkaar en
het is vaak gewoon heel gezellig. Ik heb
15 jaar gevoetbald, maar daar zag ik
die betrokkenheid en het clubgevoel
nooit zo terug als hier.” De goede sfeer
is ook terug te zien in de ledenaantal-

len. Nog ieder jaar wordt de club groter,
terwijl andere sportverenigingen in de
gemeente juist kampen met een teruglopende belangstelling. “De club is veel
meer dan alleen handbal”, omschrijft
Sabine Zelen de trend. “Het is zoveel
meer dan alleen de successen van
heren 1. De jeugd is heel belangrijk en
krijgt dan ook veel aandacht, maar we
vergeten ook de heren en dames van
het Handbal Extra-team niet. Iedereen
hoort er bij. Dat willen we naar voren
laten komen bij de jubileumactiviteiten.” Sabine en Wouter zijn allebei lid

van de jubileumcommissie die de festiviteiten rondom het gouden jubileum
organiseert. De eerste is op zondag 2
september. Het jubileumseizoen wordt
dan afgetrapt met een stormbaan voor
de jeugd, een brunch voor alle leden,
het voorstellen van alle teams en een
oefenwedstrijd van het eerste herenteam tegen een Zweedse ploeg. Daarna
volgen nog op zaterdag 19 januari de
Alewiejo Pubquiz en op zaterdag 4 mei
een feestavond.
Bij alle activiteiten is het de bedoeling dat de onderlinge band van leden

en oud-leden versterkt wordt en dat
herinneringen gedeeld kunnen worden.
Want bij een jubileum hoort natuurlijk
een blik naar het verleden. “Naast de
documenten en verhalen van onze
eigen, onofficiële, historici Wiel en Erik
heeft ieder oud-lid natuurlijk een eigen
verhaal”, vertelt Theo Sonnemans,
voorzitter van de jubileumcommissie.
“Met de activiteiten is het de bedoeling dat die herinneringen naar boven
komen. De fusie had bijvoorbeeld nogal
wat voeten in de aarde.” Na jarenlang
gesteggel, gebroken overeenkomsten

en een uiteindelijke verzoening vonden Bevo en Heldia elkaar in 1984.
“Die geschiedenis is al een verhaal op
zich.” Ron Klemann, ‘Mister Bevo’, is
daarnaast bezig om mooie, ludieke en
aparte verhalen van de club te achterhalen en in beeld te brengen. “Het wordt
een soort mini-documentaire waarin
ook beelden en foto’s uit het verleden
naar voren komen. Denk aan de fusie,
de Bevo-handbaldagen, liefdes die hier
ontstonden en het landskampioenschap
in 2014. De hele geschiedenis komt
voorbij.” Bij alles, van de jeugdkampen
uit het verleden tot de aankomende
jubileumbrunch, komt het speciale
gevoel rondom Bevo terug. Ron zelf
kwam twintig jaar geleden vanuit Weert
in Panningen handballen. Nu zit hij er
nog steeds. “Hier hebben we zelden
passanten. Spelers en trainers worden
echte clubmensen.” Dat verklaart misschien de constante groei. “Het kampioenschap in 2014 hielp ook mee de
populariteit te vergroten, maar dat moet
je meer zien als de bekroning van jarenlang goed beleid dan als het begin van
het succes. Het was al lang geleden in
gang gezet.” Opmerkelijk is wel nog het
feit dat Heldia in augustus 1967 werd
opgericht en Bevo in februari 1969.
Precies vijftig jaar zijn ze dus allebei
niet. “We hebben gekozen voor het jaar
tussen de twee echte jubileumjaren in.
Dan doen we beide clubs eer aan”, aldus
de jubileumcommissie. “Het belangrijkste is dat we het goed gaan vieren.
Maar dat komt wel goed.”

Dertiende editie MVC Onder 12 Toernooi

Maasbreese Thomas in actie op bekend terrein
Op sportpark De 3-sprong in Maasbree krioelt het op zaterdag 25 en zondag 26 augustus weer van de voetballertjes uit allerlei landen. Die dagen is het namelijk tijd voor het dertiende MIRU&HJS MVC TOP Onder 12
Toernooi. Naast internationale topteams als Chelsea en Bayer’04 Leverkusen, stuurt ook VVV-Venlo een afvaardiging. De Maasbreese Thomas Nijen Twilhaar speelt in het Venlose team.

Thomas is pas 10 jaar, maar mag
toch meedoen aan het onder 12
toernooi in Maasbree. “Ik ben wel
de jongste van het team”, vertelt de
jonge Maasbreenaar. Hij kent de weg
wel op het sportpark in zijn woonplaats. Jarenlang speelde hij voor MVC.
Bij het TOP Onder 12 Toernooi speelt
Thomas ook tegen het regioteam Peel

en Maas. Daarin spelen jongens die
de VVV-voetballer wel kent. “Het is
wel grappig om tegen oud-teamgenoten te spelen. Ik ken er veel nog
wel. Heel af en toe voetballen we nog
met elkaar.” In voorgaande jaren ging
Thomas zelf ook regelmatig kijken
naar het toernooi. Hij zag onder meer
Chelsea de afgelopen twee edities

winnen. “Ik vond het altijd al een leuk
toernooi”, vertelt Thomas. “Het is wel
een soort droom dat ik er nu zelf mag
gaan voetballen. Ik hoop dat er veel
publiek naar de wedstrijden komt.
Veel familieleden hebben al gezegd
dat ze komen kijken.”
Naast Chelsea komen uit het buitenland ook de Belgische clubs KRC

Genk en KV Mechelen, het Deens
Odense BK, het Duitse Bayer’04
Leverkusen en het Schotse Aberdeen
FC naar Maasbree. Uit Nederland zijn
de beloftevolle teams van AFC Ajax,
AZ Alkmaar, Feyenoord Rotterdam en
Vitesse te zien. Zware tegenstanders
voor het team van Thomas. “Ik weet
niet of we kunnen winnen”, vertelt hij.
“Het is misschien wel mogelijk, maar
wel heel moeilijk dan.” De organisatie van het toernooi spreekt graag
over de ‘de toppers van morgen’ die
in Maasbree aan het werk zijn. “In het
verleden waren onder meer Mason
Mount, Leroy Sané, Donny van de
Beek, Timothy Fosu-Mensah en Jorrit
Hendrix in Maasbree te bewonderen”,
aldus de organisatie. Het toernooi
maakt veel gebruik van gastgezinnen om alle jeugdspelertjes onder
te brengen. Bij Thomas thuis komen

twee Ajax-spelers op de zaterdag
van het toernooi een nacht logeren.
“Op zondag moeten we nog tegen
Ajax spelen”, vertelt Thomas. “Dus dat
is wel grappig.” Het is voor Thomas
niet verkeerd dat er twee Ajacieden
bij hem thuis komen. “Ik zou later
wel voor Ajax willen spelen. En voor
FC Barcelona”, voegt hij nog toe.
“Of anders voor een andere topclub.”
Het Maasbree toernooi start zaterdag 25 augustus. De eerste poulewedstrijden beginnen om 11.30 uur.
Tot 16.00 uur worden de poulewedstrijden afgewerkt. De volgende dag
beginnen de eerste duels weer om
10.00 uur. In de middagpauze spelen
de leden van het minivoetbal voor
spelers onder de 7 jaar een toernooitje. Na de middagpauze beginnen om
13.30 uur de knock-out-wedstrijden.
De finale is gepland om 15.45 uur.

Hadé Collection
VOOR SFEER IN HUIS

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

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

www.hadecollection.nl
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Maasbrees plein eindelijk verfraaid
Het duurde langer dan gepland, maar op dinsdag 14 en woensdag 15 augustus werden de nieuwe bloembakken en ziteilanden op het Kennedyplain in Maasbree
geplaatst. Door een vertraging in de levering moest opdrachtgever Dorpsoverleg Maasbree afwijken van de originele planning dat alles in juni geplaatst zou worden.
De nieuwe banken leverden de eerste gebruikers wat vieze kleren op, aangezien de roest afgaf. Dorpsoverleg Maasbree bracht daarna waarschuwingen aan op de banken.
Het duurt volgens de organisatie enkele weken voordat de roest niet meer afgeeft.

Klarinetensemble uit Letland te gast in Meijel

Internationale concertavond in Meijel
Het klarinetensemble Melnie Koki uit Letland is op concertreis door Nederland en doet op maandag 27 augustus ook Meijel aan. In samenwerking met het Piet Jeegers Clarinet Choir
wordt ‘s avonds een concert gegeven in D’n Binger in Meijel. Kaarten hiervoor zijn reeds in de voorverkoop.
werken van componisten als Budai,
Bartok, Bruch, Elgar, Gershwin,
Bernstein, Stalpers en Van Der Roost
de revue passeren.

Van Hal Stomerij Wasserij is een modern vooruitstrevend familiebedrijf
dat reinigt voor particulieren, bedrijven en woninginrichters in het
gebied tussen Eindhoven, Nijmegen en Maastricht. Op dit moment is er
een vacature voor:

TEXTIELREINIGER
(36 - 40 uur per week)

Wat houden de werkzaamheden in:
• Sorteren en beoordelen van kleding en woningtextiel
• Het reinigen (stomen) en wassen van het gesorteerde textiel
• Onderhouden en schoonmaken van wasmachines, drogers
en reinigingsmachines
• Zorgen voor een optimale voortgang van het reinigingsproces
• Sturende taak in het afwerk-proces, zo nodig meehelpend
• Bijhouden en bestellen van benodigdheden zoals zeep,
hangers en dergelijke
• De werktijden zijn van maandag tot en met vrijdag van
6:00 tot 15:00 uur
We zoeken iemand die:
• Graag met zijn handen bezig is en bestand is tegen de druk
van een productiebedrijf
• Leergierig is en graag een nieuw vak wil leren
• Goed kan samenwerken in een team.
Leidinggevende ervaring is een pre.
Voor deze functie is geen ervaring vereist.
Je leert het vak door mee te lopen met ervaren reinigers en
door de aangeboden externe cursussen te volgen.
Lijkt jou dit een leuke baan?
Stuur dan je motivatiebrief en cv naar Susanne van Hal,
susanne@vanhalstomerij.nl

www.vanhalstomerij.nl

Het concert begint om 20.00 uur
in D’n Binger aan Alexanderplein 2
in Meijel.
Kaarten reserveren kan door een

e-mail te sturen naar
pjccsecretariaat@gmail.com
Voor jongeren tot 16 jaar geldt
een aangepaste entreeprijs.

Kijk voor meer informatie over
het concert op de Facebookpagina of
de website van het Piet Jeegers Clarinet
Choir.

In verband met gezonde groei van ons kantoor zijn wij op zoek
naar een collega om ons team te versterken.

Relatiebeheerder
particuliere verzekeringen
(40 uur) m/v

Ben jij commercieel, denk je in kansen en wil je je ontwikkelen in een plezierige en
professionele werkomgeving? Lees dan verder.
Wat ga je doen?
Als Relatiebeheerder ben je verantwoordelijk
voor het beheren en uitbouwen van een mooie
particuliere verzekeringsportefeuille. Je bent het
vaste aanspreekpunt voor de relaties in jouw
portefeuille. Dit betekent dat je verantwoordelijk
bent voor het maken van afspraken,
het voorbereiden en voeren van gesprekken,
het samen met de schadeafdeling afhandelen van
schadeclaims, het opstellen van offertes en het
verwerken van bezoekverslagen. Belangrijk hierbij is
een voortdurend proactieve instelling.

Wat neem je mee?
Om goed te kunnen functioneren binnen ons team
verwachten we het volgende van je:
• vakgerichte diploma’s (Wft Basis+Schade
+Inkomen) of bereidheid deze te halen;
• integere en positief kritische instelling;
• accurate en gestructureerde werkwijze;
• zelfstandige en servicegerichte instelling;
• inlevingsvermogen, toewijding en teamgeest.

Wat bieden wij jou?
Wij bieden jou een mooie, zelfstandige baan waarbij je verantwoordelijk bent voor je eigen
ontwikkeling en succes. Je primaire arbeidsvoorwaarden zijn marktconform en zullen afgestemd
worden op je ervaring en je persoonlijke doelstellingen.
Enthousiast?
Stuur dan voor 9 september a.s. een e-mail met je motivatie en CV naar Paul Janssen, Manager
afdeling Schadeverzekeringen (paul@karisadviesgroep.nl).
Voor aanvullende vragen is hij ook telefonisch bereikbaar op 077-3077200.

www.karisadviesgroep.nl

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Tijdens de concertavond brengen de twee klarinetensembles
een gevarieerd programma ten
gehore, waarbij onder andere naar
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Kunstmarkt Kessel
In Kasteel De Keverberg in Kessel vindt op zondag 26 augustus de
jaarlijkse Kesselse kunstmarkt plaats. De markt wordt al meer dan
twintig jaar georganiseerd en het thema van dit jaar is Montmartre,
naar de beroemde historische wijk in Parijs.
Fietsers die een tochtje langs de
Maas maken, kunnen op 26 augustus een kijkje komen nemen op de
kunstmarkt in Kessel. Loop door de
tuinen van Kasteel De Keverberg, het
modernste kasteel van Nederland
en waan je in Parijse sferen. Kom
kijken naar de schilderijen, keramische beelden en andere kunstwer-

ken, luister naar Franse chansons,
geniet van een versnapering op het
terras of laat een prachtige karikatuur van jezelf maken. De kunstmarkt vindt plaats in de tuin van
Kasteel De Keverberg, op Kasteelhof
4 in Kessel. Kijk voor meer informatie over de markt op
www.kasteeldekeverberg.nl

Knopenlopen
Grashoek uitgebreid
Aan het KnopenLopen in Grashoek zijn onlangs twee nieuwe paaltjes toegevoegd. Vrijwilliger Wim Verstappen zorgde ervoor dat de
bestaande route werd uitgebreid met twee nieuwe paaltjes en nummers. De route loopt nu langs thee- en pluktuin De Zevende Hemel.
Bij het KnopenLopen is het
mogelijk zelf een route samen te
stellen via de website Liefde voor
Limburg. Door de nummers op de
paaltjes te volgen, kan de eigen
route gevolgd worden. De nieuwe
paaltjes die neer zijn gezet, zijn

betaald door gemeente Peel en Maas
en geplaatst door het routebureau
in Venlo.
Wim bedacht zelf de toevoeging en het routebureau en de
gemeente waren het eens met de
Grashoeknaar.

Acrobatiek en goochelarij
Acrobaten, goochelaars, clowns, acteurs en humoristen bevolkten op zondag 19 augustus het
dorpscentrum van Baarlo voor het evenement Theater op Straat. Baarlonaar Jo Adriaens maakte
foto’s van de culturele dag. “Het was mooi weer, leuke acts, voldoende muziek en veel interactie
door de artiesten met het publiek. Deze spontane acties met het publiek zijn precies wat theater op
straat zo leuk maakt”, aldus Jo. Het was de negende editie van het evenement. (Foto: Jo Adriaens)

Open
18
SEPT 20

KNALWEEKEND!
vr 24 augustus
Van 18.00 - 21.00 u

za 25 & zo 26
augustus Van 09.00 - 13.00 u
Flinke kortingen voor snelle beslissers!
ALLEEN TIJDENS HET KNALWEEKEND!

Binnenkort kun je 24/7 fitnessen in Kessel!
Professionele begeleiding
in combinatie met Livade
diëtistenpraktijk en
Fysiotherapie Health & Sportsl
ADVERTENTIE W E E K 3 4

Anytime Fitness Kessel | Baarskampstraat 48 - 5995 AW Kessel
kessel@anytimefitness.nl |
085 773 8845 | facebook.com/anytimefitnesskessel
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Agenda t/m 30 augustus 2018
Beach Weekend
(tot en met zondag 27 augustus)

Mini Mega Mallorca Party
Tijd: 20.30 uur
Locatie: café De Boesjer Kessel

Tijd: 21.00 uur
Locatie: Tommies Bar Panningen

zo
26
08

Oud ijzer inzamelen
Tijd: 10.00-12.00 uur
Organisatie: Fanfare Eendracht
Locatie: Sprunklaan Baarlo

di
28
08

4 seizoenenwandeling

Kerk Baarlo geopend
Tijd: 14.00-16.00 uur
Organisatie: kerkbestuur en VVV Baarlo
Loctie: kerk Baarlo

Voorronde Peel en Maas
Verbroederingstoernooi

Tijd: start vanaf 08.30 uur
Organisatie: IVN Helden
Locatie: clubgebouw IVN Helden

Tijd: 19.00 uur
Organisatie: beugelclub De Flatsers
Locatie: Beugelbaan Baarlo

Repair Café Baarlo

Miru&HJS MVC Top O12 Toernooi

Opening nieuw bowlingseizoen

Tijd: 10.00-13.00 uur
Locatie: De Bibliotheek Baarlo

Tijd: vanaf 10.00 uur
Organisatie: MVC’19
Locatie: sportpark De 3-sprong Maasbree

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Bowling Club Maasbree
Locatie: Niëns Horeca Maasbree

International U15 Tournament

International U15 Tournament

Tijd: vanaf 11.00 uur
Organisatie: RKMSV Meijel
Locatie: sportpark De Starte Meijel

Tijd: vanaf 12.30 uur
Organisatie: RKMSV Meijel
Locatie: sportpark De Starte Meijel

Miru&HJS MVC Top O12 Toernooi

Kunstmarkt Kessel

Tijd: vanaf 11.30 uur
Organisatie: MVC’19
Locatie: sportpark De 3-sprong Maasbree

Tijd: 12.30-17.00 uur
Locatie: Kasteel De Keverberg Kessel

Zestallenschieten Beringe
Tijd: 17.00 uur
Organisatie: schutterij St. Hubertus
Locatie: ‘t Sjuttershoes Beringe

Tijd: 14.00-16.00 uur
Organisatie: Dorpsdagvoorziening Maasbree
Locatie: mfa ‘t Hoës van Bree Maasbree

Kennismakingsmiddag
Jong Nederland
Tijd: 15.00 uur
Organisatie: Jong Nederland Panningen
Locatie: blokhut De Kei Panningen

Voorronde Peel en Maas
Verbroederingstoernooi

Afsluiting campingtour met
Bigband The Ambassadors

Tijd: 19.00 uur
Organisatie: beugelclub De Flatsers
Locatie: Beugelbaan Baarlo

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Muziekvereniging Kessel
Locatie: Camping de Odahoeve Kessel

Concert klarinetensemble
Melnie Koki

Jouw agendapunt hier?

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Piet Jeegers Clarinet Choir
Locatie: gemeenschapshuis D’n Binger Meijel

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

NIEUWBOUWPLAN DE HEUVELHOOKER SMEED PANNINGEN

schoon

schoon

service

topkwaliteit

schoon
gemak

gemak

topkwaliteit

topkwaliteit

gemak

service

gemak

gemak
schoon

service

schoon

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

ma
27
08

Muziekcafé met Frans Wijnen

topkwaliteit

Muziek onder de Toren
Die Heimat Kapelle

wo
29
08

service

vr
24
08
za
25
08

schoon

Tel. 077-3072462
www.vanhalstomerij.nl

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

Hoek J.F. Kennedylaan - Kerkstraat

WWW.GARAGEAARTS.NL

6 levensloopbestendige woningen
6 appartementen
3 starterswoningen
Informatie:

Janssen Bouwen | Ontwikkelen
J.F. Kennedylaan 203
5981 WZ Panningen
info@janssenbo.nl

Ramen / Deuren / Rolluiken
Zonwering / Horren
077 477 26 14
WWW.ALKURADE.NL
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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
Woensdag 22 augustus
H. Mis 9.00 uur in de sacristie
Zondag 26 augustus
H. Mis 09.30 uur t.i.v. Voor een goed
en leerzaam schooljaar
Woensdag 29 augustus
H. Mis 9.00 uur in de sacristie
Kledinginzameling Beringe
De gebruikelijke inzamelingen op
het kerkplein blijven gehandhaafd.
Op maandag 3 september is de
volgende inzameling van kleding,
schoenen, dekens, gordijnen en
knuffels vanaf 13.15-15.15 uur en
van 18.00-19.00 uur. Geen vervoer:
Bel dan 3076521 of 3072331 en alles
wordt opgehaald. B.V.D.

Parochie Egchel
Misintenties NL83 RABO 0120795086

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 26 augustus
H. Mis: 11.00 uur - Zang Dameskoor
Lectoren: Dhr. Harrie Jans – Mevr.
Marlies Steijvers
Intenties: Jaardienst Anna SmetsBackus en Piet Smets en dochter Mia
Philipsen-Smets. Sraar Engels
(verjaardag).
Zeswekendienst Hein Maessen
MIVA-Kerkdeurcollecte
Zondag 26 augustus vindt de jaarlijkse MIVA-collecte plaats.
Dit jaar vraagt MIVA onze aandacht
voor een project in één van de
armste regio’s van Zimbabwe. Een
gebied waar medische zorg voor de
allerarmsten onbereikbaar is. Helpt
u mee om deze collecte tot een suc-

G. Sillekens Eemsestraat 12
T 077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 26 augustus
H. Mis 11.00 uur t.i.v. Piet Willems
en overl. Familie
Zondag 2 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.
Kerkdiensten
Zondag 26 augustus
H. Mis 11.00 uur t.i.v Mie WillemsKessels
Overleden
Frans van Heugten, 82 jaar

Parochie Helden
Misintenties NL61 RABO 0120795094
pastorie Rochusplein 3
T 077 3071488,
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur
donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
Zondag 26 augustus
H. Mis 10.00 uur – herenkoor
Extra collecte vw de weekboekjes.

cess te maken. U kunt steunen met uw
bijdrage in de kerkdeurcollecte na de
viering van zondag 26 augustus of via
rekening NL24RABO 0131007823 t.n.v.
Missiecomité Maasbree onder vermelding van ‘Miva’.

Parochie Kessel
Gezinsbijdrage NL39RABO0125305311
Pastorie Dorpstraat 13 T
077 462 12 65
E lajverhaag@parochiekessel.nl
Kerkdiensten
Zaterdag 25 augustus
19.15 uur. Jaardienst voor Mevr. Jo
Jacobs-Stappers. Jaardienst voor Pierre
Vervoort
Zondag 26 augustus
Pastoor viert zijn 81 e verjaardag.
Woensdag 29 augustus
9.00 uur H.Mis voor de zieken van de
parochie.
Zaterdag 1 september
19.00 uur. Ceremonie heronthulling
gedenksteen mobilisatie 3-III-41RI
19.15 uur Plechtige Hoogmis in samenwerking met koper ensemble en koor.

vintage • industrieel • brocante

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 25 augustus
Geen H. Mis
Zaterdag 1 september
Geen H. Mis!
Zaterdag 8 september
Geen H. Mis
Zaterdag 15 september
H. Mis 17.30 uur

Parochie Panningen
Misintenties NL44 RABO 0141900660
Parochiecentrum Wilhelminastraat 14
T 077 307 13 88
info@parochiecentrumpanningen.nl
Open maandag- dinsdag- woensdag
en donderdag 09.00 tot 11.30 uur
Kerkdiensten
Donderdag 23 augustus
Géén H. Mis
Vrijdag 24 augustus
Géén H. Mis
Zaterdag 25 augustus
H. Mis 19.00 uur – Gemengd koor t.i.v.

Jaardienst en tevens vanwege de verjaardag van Jan van Kessel.Jaardienst
voor Willem Silvrants. Maria Silvrants
– Vestjens. Jo en Louis Silvrants.
Jaardienst voor Jan Croonenbroek
en de fam. Croonenbroek-Wetzels.
Speciaal Mam, Claar, Karel en Huub.
Nelly Jacobs – Schatorië vanwege de
verjaardag.
Mededelingen.
In het weekend van 26 aug. Is er weer
de bekende collecte voor de MIVA.
Graag in uw aandacht aan bevolen.
Onze oprechte felicitatie aan de familie Gürtz met de doop van Roan.
In de kerk staat sinds een week het
mooie beeld van Pater Pio. De grote
heilige van deze tijd.
De kerk is voorlopig elke dag open
tot 17.00 uur om een kaarsje aan te
steken.

Kerkdiensten
Zaterdag 25 augustus
17.00 uur H. Mis in Verzorgingshuis Ter
Borcht.
Zondag 26 augustus
9.30 uur H. Mis. Zang: Gemengd koor.
Miva-actie. Kerkdeurcollecte.
Overleden ouders Mathias Peeters en
Maria Peeters-Geurts en Zonen Harry
en Jan.
Jaardienst Petronella Aerts.
Jaardienst Harrie Lormans en Johanna
Lormans-Zeetsen en kinderen Berry
en Wim.
Voor de levende en overleden leden
van Schutterij St. Antonius en
St. Petrus b.g.v. Koning schieten.
Donderdag 30 augustus
8.30 uur H. Mis.

Parochie Baarlo
Misintenties NL31RABO0103903860
Pastorie Markt 3 T 077 477 12 75
E kapelaan@parochiebaarlo.nl
W www.parochiebaarlo.nl

De Hypotheekshop

Taxaties

J.F. Kennedylaan 260 - Panningen - allerhande-panningen.nl
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Panningen • Venlo
(077) 382 77 88 • www.sannen.nl

Joke Goes; Ger Sondag-Lormans
(jaardienst) Extra collecte misboekjes
Zondag 26 augustus
H. Mis in het Missiehuis
om 10.30 uur
Dinsdag 28 augustus
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Woensdag 29 augustus
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Donderdag 30 augustus
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Overleden
Truus Vanmaris-Steeghs, 90 jaar

www.vincentiusparochies.nl

Misintenties NL16 RABO 0133405613
Pastorie Kerkstraat 5
T 077 466 18 50
W www.parochiemeijel.nl
Spreekuur
maandag 19.30 tot 20.00 uur en
donderdag van 11.00 tot 12.00 uur
secr.kerkbestuurmeijel@
vodafonethuis.nl
Kerkdiensten
Donderdag 23 augustus
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen
09.30-10.00 uur Stille Aanbidding

Makelaardij

Bel 0475 440568

Zaterdag 25 augustus
H. Mis 19.00 uur met dameskoor
t.i.v. Tjeu Vestjens (coll); Piet van den
Broek (coll);
Roos Heldens-Kessels (b.g.v. verj);
uit dankbaarheid
Maandag 27 augustus
18.30 uur Stille Aanbidding
19.00 uur Rozenkrans
Dinsdag 28 augustus
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen,
aansluitend koffiedrinken
Donderdag 30 augustus
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen
09.30-10.00 uur Stille Aanbidding

Parochie Meijel

2
2.500lomop
kring

Kringloopspullen ophalen of ontruimen?

service 19

Mededelingen
Overleden: Jac Gielen, 75 jaar, Voorste
Horst 16.
Zondag 26 augustus is het Mivazondag. Er is dan na de H. Mis een
kerkdeurcollecte voor de allerarmste
in Zimbabwe. Van harte aanbevolen.

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

Parochie Kessel-Eik
Misintenties NL41RABO0125300522
L. Timmermans T 077 462 16 78
Kerkdiensten
Zondag 26 augustus
9.30 uur Voor de parochie.
Zondag 2 september
9.30 uur. Voor de parochie.

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
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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

