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Drie dagen vol bezinning
In recreatieruimte Het Trefpunt op camping De Heldense Bossen vond op dinsdag 11, woensdag 12 en donderdag 13 september voor de 66e keer het Triduüm Peel en
Maas plaats. Mensen uit de hele gemeente kwamen naar Helden om te luisteren naar muziek, te bidden en gezellig te praten en kaarten. Het Triduüm werd in 1952
opgericht door de Beringse pastoor Van Basten Batenburg. Ook toen al was het doel om drie dagen bezinning, ontspanning en gezelligheid te bieden aan de gasten.
Voorheen was het alleen voor mensen uit de voormalige gemeente Helden, maar sinds enkele jaren zijn inwoners van alle dorpen van Peel en Maas welkom. Tijdens de
drie dagen konden de deelnemers acht uur per dag genieten van onder andere eucharistievieringen, livemuziek, wandeltochten en een ritje met de huifkar.

Door uitblijven verkoop voormalige bieb

Huisvestingsproblemen bij Omroep P&M
Doordat de verkoop van de voormalige bibliotheek in Panningen nog niet rond is, komt de in hetzelfde pand
gehuisveste Omroep P&M in de problemen. Er moeten aanpassingen gedaan worden aan het pand, zodat de
medewerkers hun werk kunnen doen. Dat blijkt uit een brief van Lokaal Peel&Maas-raadslid Wie Naus aan het
College van B&W van Peel en Maas.
De lokale omroep is al jaren
gehuisvest in de voormalige schuilkelder onder de oude bibliotheek in
Panningen. Nadat de bieb verhuisde
naar het Huis van de Gemeente, mocht
de redactie van de omroep een deel
van de oude bibliotheek op de begane
grond gaan gebruiken. Het gebouw
werd door gemeente Peel en Maas van
de hand gedaan en gegund aan een
ondernemer. De koop is echter nog niet
rond, omdat er verborgen gebreken aan
het pand zijn ontdekt. De gemeente en
de koper zijn hierover nog in gesprek.

Omroepmedewerkers hebben in
een brief aan Lokaal Peel&Maas laten
weten dat het nodig is om aanpassingen aan het gebouw te doen, aldus
Naus. Deze zijn echter moeilijk realiseerbaar, omdat door het uitblijven
van een definitieve verkoop nog niet
duidelijk is wat er met de overige
ruimtes in het pand gaat gebeuren.
“In een brandbrief aan de gemeenteraad heeft het bestuur van de omroep
vrij recentelijk kenbaar gemaakt hoe
nijpend de problemen zijn”, schrijft het
raadslid aan het college.

Wie Naus wil daarom van het
college weten of zij vindt dat Omroep
P&M recht heeft op een gebouw waar
ze haar activiteiten adequaat kan
uitvoeren “en die ook ARBO technisch
gezien voldoen aan de eisen van
deze tijd”.

dezelfde ruimtes op dezelfde locatie mag blijven gebruiken. Daarnaast
stelt hij de vraag of het college bereid
is om op korte termijn samen met
de omroep en de potentiële koper te
gaan zoeken naar een adequate oplos-

sing van de huisvestingsproblemen die
zijn ontstaan, en of anders een alternatieve ruimte beschikbaar stellen een
mogelijkheid is.
Het college neemt de vragen in
behandeling.

Oplossing of
alternatief
Ook vraagt hij zich af of het college afspraken heeft gemaakt in de
koopovereenkomst dat de omroep
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ten)
Baarskampstraat 48, Kessel (bij de stoplich

02

nieuws

13
09

Windmolenparken tekenen overeenkomst
Vertegenwoordigers van Windpark Egchelse Heide en Coöperatie
Zuidenwind hebben op woensdag 5 september een samenwerkingsovereenkomst getekend. Er werd onder meer afgesproken dat beide windparken zo’n 10.000 euro per jaar in een omgevingsfonds stoppen.
De turbines van Windpark Egchelse
Heide, vijf in totaal, moeten in het
buitengebied van Egchel en Beringe
komen en die van Zuidenwind aan de
Leudal-kant bij Heibloem. Daar verrijzen twee nieuwe turbines en staan
momenteel al vijf windmolens,
waarvan één ook van Coöperatie
Zuidenwind is. Omdat de molens vrij
dicht op elkaar komen te staan,
nemen ze wind van elkaar af.
Dat betekent dat de bestaande molen
van Zuidenwind waarschijnlijk minder
elektriciteit gaat produceren en dus
minder opbrengt.
De twee initiatieven hebben in
hun samenwerkingsovereenkomst
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afgesproken dat Zuidenwind afziet
van compensatie voor de verminderde opbrengst. “Afspraak is wel
dat dit geld beschikbaar komt voor
de omgeving in het Windparkfonds
van Egchelse Heide”, aldus Adrie van
Oerle, projectleider van Windpark
Egchelse Heide. “Verder onderzoeken
we momenteel de ontwikkeling van
een gezamenlijk kabeltracé naar het
Enexis-station aan de Keup in Helden.
Ook bij het opzetten van de omgevingsfondsen en toekomstige communicatie wordt de samenwerking
gezocht.”
Voorzitter John Schoonbroodt van
Zuidenwind laat weten dat beide parken dezelfde aanpak hanteren voor de
omgeving. “Vanuit beide initiatieven
wordt nu hetzelfde bedrag, jaarlijks
1 euro per geproduceerde megawatt
uur, in een omgevingsfonds gestort.
Dat betekent dat er per windturbine jaarlijks ongeveer 10.000 euro

beschikbaar komt voor de omgeving.”
Beide windparken hopen eind
2019 hun windmolens te hebben

staan. Tegenstanders van Windpark
Egchelse Heide hebben een rechtszaak
lopen tegen gemeente Peel en Maas

om de windmolens tegen te houden.
Die rechtszaak vindt in januari van volgend jaar plaats.

Peel en Maas draagt 19.700 euro bij

Regionale ruiterroutes digitaal
en op borden
Gemeente Peel en Maas draagt 19.700 euro bij voor het realiseren van een digitaal en fysiek netwerk van alle ruiter- en menroutes in de regio
Noord-Limburg. De routes zijn straks digitaal beschikbaar en worden bewegwijzerd door middel van borden en paaltjes. Het College van B&W van
Peel en Maas ging onlangs akkoord met een voorstel van Routebureau Noord- en Midden-Limburg, die het netwerk opzet.
De gemeenten Venlo, Horst aan
de Maas, Venray en Peel en Maas
lieten in 2016 en 2017 een onderzoek uitvoeren door Routebureau
Noord- en Midden-Limburg naar het
in kaart brengen van ruiter- en
menroutes in de regio NoordLimburg. Routebureau heeft als taak
recreatieve routestructuren te
ontwerpen en te beheren. De routes
werden door de Koninklijke
Nederlandse Hippische
Sportfederatie (KNHS), ruiters en

menners, ondernemers en de betrokken gemeenten vervolgens onderzocht
en gedigitaliseerd. De gemeenten
Bergen, Gennep en Mook en Middelaar
hebben zich inmiddels ook bij het
project aangesloten.
Op verzoek van de ruiters zelf
worden de digitale routes straks ook
bewegwijzerd. “Dit omdat het digitale
netwerk voor met name ruiters moeilijk te volgen is op een smartphone”,
aldus gemeente Peel en Maas.
Het project kost in totaal 210.000

euro, waarvan provincie Limburg
100.000 euro bijdraagt. De overige
kosten zijn voor rekening van de deelnemende gemeenten en worden per
kilometer berekend. Voor Peel en Maas
betekent dit een eenmalige kostenpost
van 19.700 euro. De jaarlijkse onderhoudskosten bedragen 3.500 euro.
Wanneer alle routes gedigitaliseerd en bewegwijzerd zijn, moet
er een dekkend netwerk van routes
in Noord-Limburg zijn ontstaan die
door ruiters en menners kan worden

gebruikt. Die routes sluiten dan aan
op de bestaande routes in MiddenLimburg en Zuidoost-Brabant.
Nu het college akkoord is met
de plannen, worden er afspraken
gemaakt met de terreinbeheerders
die met de routes in Peel en Maas aan
de slag gaan. De aanleg van het netwerk wordt gecoördineerd door het
Routebureau. Die streeft ernaar dat de
routes eind 2020 gerealiseerd zijn in
het veld. Kijk voor meer informatie op
www.routebureaulimburg.nl

Rechtgezet
In het artikel ‘De burgemeester aan het kraambed’ in de
HALLO Peel en Maas van donderdag 6 september staan twee
feiten onjuist vermeld.
Zo is de naam van Kims vader
Joep Jeucken, in plaats van Joop,
zoals in het artikel stond. Ook is de
genoemde datum in het artikel
onjuist. Kim is niet op 16 juni 1978
geboren, maar op 13 juni van dat
jaar. Ze was dus drie dagen oud
toen de burgemeester van
gemeente Maasbree haar en haar
ouders op 16 juni 1978 bezocht.
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Cootjans Eierhandel
Baarlo failliet
Cootjans Eierhandel in Baarlo is failliet, zo maakte Rechtbank
Limburg woensdag 5 september bekend. Over de achtergrond van het
faillissement en of een doorstart mogelijk is, is niets bekendgemaakt.
De curator die vanwege het
faillissement is aangesteld, en in de
tussentijd het bedrijf beheert, liet
weten voorlopig geen commentaar
te willen leveren. Het eierbedrijf aan
de Bong in Baarlo is in 1960 opge-

richt door Andreas Cootjans.
Sinds 1978 is zijn zoon Geert Cootjans
eigenaar van de firma. Momenteel
worden er wekelijks 4 miljoen eieren
omgezet, die worden gekocht, gesorteerd, verpakt en gedistribueerd.

Vergunning ter inzage gelegd

1.200e uitzending Minse Winse
Het verzoekplatenprogramma Minse Winse van Omroep P&M vierde zondag 9 september feest.
Toen werd de 1.200e uitzending live uitgezonden vanuit grand-café The Gallery in Panningen.
Terwijl Jacques Leenders, Susanne Schers, Toos Kurvers, Piet van Montfort en Jo Basten live radio maakten, vonden er optredens plaats van Sandra Korsten, Brigit Geuyen en Coen Janssen. Ook werden de
jarige vrienden van de omroep gefeliciteerd en kon het publiek verzoekliedjes aanvragen. Minse Winse
is een van de langslopende programma’s van de omroep en is elke zondagochtend live op de radio.

Gemeente Peel en Maas aansprakelijk voor schade

Ton voor fietser
die dwarslaesie opliep

Gemeente Peel en Maas moet een wielrenner minimaal 100.000 euro schadevergoeding betalen. De man
botste drie jaar geleden op een onoverzichtelijk fietspad op de Haagweg in Kessel-Eik op een tegenligger en liep
daardoor een dwarslaesie op. Rechtbank Limburg stelde gemeente Peel en Maas aansprakelijk voor de schade
die de man opliep.

Het begin van het fietspad Haagweg ter hoogte van Kessel
Het bedrag van 100.000 euro is
een voorschot, zo blijkt uit de uitspraak van de rechtbank. Hoe hoog
het bedrag uiteindelijk gaat worden, is
niet bekend, zo laat een woordvoerder
van gemeente Peel en Maas weten.
De wielrenner fietste op 30 augustus 2015 met twee wielervrienden op
het fietspad tussen de Schoor in Neer
en de Haagweg in Kessel-Eik. In een
bocht kwam hij in botsing met een
tegemoetkomende fietser. Door het
ongeluk liep de wielrenner een
dwarslaesie ter hoogte van de nek

op en raakte hij arbeidsongeschikt.
Hij moest na het ziekenhuis revalideren en zijn huis aanpassen vanwege
zijn handicap.
Volgens gemeente Peel en Maas
was het ongeluk de eigen schuld
van de wielrenner, omdat hij te
hard zou hebben gereden en te veel
aan de linkerkant van het fietspad
reed. De rechtbank was het daar
niet mee eens. “Het is de taak van
de gemeente als wegbeheerder om
ervoor te zorgen dat het fietspad
zodanig wordt ingericht en onderhou-

den dat deze geen gevaar oplevert
voor weggebruikers”, stelt de rechtbank.
Na het ongeval werd de begroeiing aan de Haagweg door de
gemeente gesnoeid en dit wordt volgens een woordvoerder nog altijd met
regelmaat gedaan. Ook werden er na
het ongeval verkeersborden geplaatst
die waarschuwen voor een gevaarlijke
situatie en een afdaling. Gemeente
Peel en Maas heeft nog geen besluit
genomen of ze in hoger beroep gaat
tegen de uitspraak.

Tot 2027 arbeidskrachten op Krayel
Maasbree
De komende negen jaar mag huisvestingsorganisatie Work&Stay uit
Maasbree van het College van B&W van gemeente Peel en Maas
arbeidskrachten blijven huisvesten op Krayel in Maasbree.
Eigenlijk wilde de gemeente eerst nieuwe beleidsregels vaststellen
rond de huisvesting, maar omdat de vraag naar onderdak groot is,
besloot het college de plannen ter inzage te leggen.
Huisvester Work&Stay vroeg
in 2017 een vergunning voor tien
jaar aan voor de huisvesting van
300 short stay arbeidskrachten in
een logiesgebouw aan de Krayel in
Maasbree. Omdat gemeente Peel
en Maas nieuwe afspraken wilde
vaststellen rond het huisvesten van
arbeidsmigranten, werd de vergunning aan Work&Stay maar voor één
jaar afgegeven.
De vraag naar onderdak voor
arbeidskrachten is echter zo groot,
stelde het Maasbreese bedrijf, dat er

niet kan worden gewacht op nieuw
beleid van de gemeente. Daarom
vroeg Work&Stay vorig jaar een vergunning aan om ook de komende
negen jaar nog arbeidsmigranten op
Krayel te kunnen huisvesten. Wat het
college betreft, is dit akkoord.
De komende zes weken ligt het
bestemmingsplan, met daarin de
plannen voor de huisvesting tot 2027
op Krayel, ter inzage. In die periode
kunnen zienswijzen worden ingediend. Uiteindelijk moet het college
een definitief besluit nemen.
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Rik Vissers en
Sanne Kömhoff

Ze groeiden op in Peel en Maas, maar besloten om diverse redenen de gemeente te verlaten. In de rubriek Uit… Peel en Maas gaan we op zoek naar de redenen voor het vertrek en
hoe het de mensen vergaan is. Deze keer Rik Vissers en Sanne Kömhoff uit Kessel. Ze zijn niet zozeer verhuisd of geëmigreerd, maar onderweg. Ze reizen namelijk al een jaar met hun
eigen zeilboot over de wereld.
Zuid-europa naar de Canarische Eilanden en Afrika
en vanuit Kaapverdië maakten ze de oversteek
naar Suriname en het Caribisch gebied, waar ze
het komende jaar zullen blijven. “Hoewel het op
sommige plekken, zoals de Golf van Biskaje, druk
kan zijn, ben je over het algemeen vaak alleen op
zee. Toen we de grote oversteek maakten over de
Atlantische Oceaan, hebben we in twee weken
tijd maar drie schepen gezien.”

Leven op een boot
Op de 12 meter lange en 3,60 meter brede
boot, is het leven heel anders dan thuis.
“Al onze bezittingen moesten we kwijt
op deze paar vierkante meter. Maar eigenlijk
merken we dat hoe minder spullen, hoe minder zorgen we hebben. Alles is overzichtelijker,
het geeft meer rust, dit eenvoudige leven.”
Wel kost alles op de boot meer tijd en leven
ze bewust zo zuinig mogelijk om de reis financieel zo lang mogelijk vol te kunnen houden.
Sanne: “De was doe ik meestal op de hand en
bij het koken tijdens het zeilen moet ik alle
pannen vastklemmen, zodat er geen eten door
de kombuis vliegt. We gaan zuinig om met
Vijf jaar geleden leerden ze elkaar kennen.
Zeilen zit bij Rik in z’n bloed, want al zijn hele
leven vaart hij met een zeilboot: op de Maas,
op het IJsselmeer, naar de Waddeneilanden en
op en neer naar Engeland. De droom om een
grote reis te maken, heeft hij altijd al gehad en
toen hij Sanne leerde kennen, heeft hij haar dan
ook al snel kennis laten maken met zeilen.
Sanne: “De eerste keer dat ik mee ging zeilen,
waren we met vrienden in Italië. We huurden
daar een boot en zijn rond Elba gezeild. We snorkelden, zwommen en genoten van het mooie
weer. Vanaf toen vond ik het al heel leuk en
hebben we nog een aantal keren in Nederland
een boot gehuurd. Langzaam begon Riks droom
een gezamenlijke droom te worden.”

Klaar voor vertrek
Toen Rik in de gaten kreeg dat het zeilen
Sanne wel beviel, begon hij voorzichtig over het

kopen van een eigen schip. Dat plan zag Sanne
wel zitten en in 2014 kochten ze de ‘Incentive’.
“Bij de aanschaf van de boot hielden we er
al rekening mee dat we er de wereld mee rond
moesten kunnen varen, mocht onze droom ooit
werkelijkheid worden”, aldus Sanne. Na een
aantal zeilreizen in 2015 en 2016 begon de
droom steeds meer een plan te worden en in
2017 veranderden hun werkomstandigheden,
waardoor ze financieel meer armslag kregen
en de knoop eindelijk konden doorhakken:
dit jaar zouden ze gaan vertrekken. Na twee
maanden volop werken aan de boot, die onder
andere voorzien moest worden van zonnepanelen en een radar, was de boot klaar voor vertrek. Op 15 juli 2017 gooiden ze de lijnen los in
Lelystad en begonnen ze aan hun droomreis.
Inmiddels leven ze al meer dan een jaar op
de boot en hebben ze er al een hele reis op zitten. Vanuit Lelystad zakten ze af langs West- en

‘Baolderse’
kermis
Met het afschieten van een kanonskogel
door schutterij St. Antonius en St. Petrus uit
Baarlo ging, onder toeziend oog van onder
andere wethouder Wim Hermans en kermismeester Piet Ebisch, zaterdag 8 september de
‘Baolderse’ kermis officieel van start. Bij de
opening werd ook stilgestaan bij het overlijden van Baarlonaar en wethouder Arno
Janssen, die vorig jaar de kermis opende en
dertien dagen later plotseling overleed.
Naast bekende attracties zoals de draaiende
bank, het eendjes vangen, de schiettent en de
botsauto’s, stond er dit jaar ook een nieuwe
attractie tussen: het ‘funhouse’ Snow Party,
met schuivende trappen en wiebelende vloeren. De kermis in Baarlo duurde tot en met
woensdag 12 september.
(Foto: Ebisch-Events, Henny Roosen)

ons budget, maar zorgen er wel voor dat we
een goede indruk krijgen van de landen die
we bezoeken door af en toe een uitstapje te
maken. En we hebben wel nog wat inkomsten
gelukkig, doordat we ons huis hebben kunnen
verhuren. Koken met houdbare producten en
er een gevarieerd menu mee op tafel zetten,
dat heb ik wel echt moeten leren. En ik leer
nog altijd bij. Gelukkig krijgen we veel tips van
anders zeilers die we onderweg ontmoeten.”
Het is op dit moment nog moeilijk te zeggen wanneer de zeilers zullen terugkeren van
hun reis. “We zijn met een open plan vertrokken, omdat we niet wisten hoe het ons zou
bevallen. We zijn nu in het Caribisch gebied
en hebben daarmee ons eerste grote doel
behaald. Tijdens het orkaanseizoen willen we
in dit gebied blijven en daarna vertrekken we
richting Zuid-Amerika. Misschien gaan we ooit
nog de Grote Oceaan op, maar niets is zo veranderlijk als de plannen van zeilers. Men zegt niet
voor niets dat ‘de plannen van zeilers bij laagwater in het zand worden geschreven’. Wil je
Sanne en Rik volgen tijdens hun wereldreis?
Ga dan naar www.sailingincentive.nl
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Negen bedrijven in de as gelegd

Brand legt bedrijvenpand Panningen plat
Een grote brand heeft een bedrijfsverzamelpand op het industrieterrein in Panningen in de nacht van donderdag 6 op vrijdag 7 september volledig in de as gelegd. Het gebouw waar negen bedrijven zaten, was niet
meer te redden door de massaal aanwezige brandweer. Het vuur verwoestte vrijwel alles wat in het gebouw te
vinden was.

HALLO-fotograaf Jordy Stijbos was snel ter plekke en maakte foto’s
In het voorste gedeelte van het
bedrijfsverzamelgebouw zat eigenaar Snijcentrum Zuid-Nederland.
Het achterste gedeelte werd gebruikt
door acht huurders. SatinVastgoed.nl
was verantwoordelijk voor het verhuur en beheer van de verschillende
ruimtes. “Ik kreeg vrijdagochtend rond
04.00 uur een telefoontje dat er brand
was”, vertelt Norbert Panken van
SatinVastgoed.nl. “Ik ben natuurlijk
meteen gaan kijken en ik zag dat het
foute boel was.”
Na gesprekken met de hulpdiensten begon Panken aan een belrondje langs de gedupeerde huurders.
“Die schrokken uiteraard”, vertelt hij.
“Hun leven stond ineens op de kop.
Het pand werd voornamelijk gebruikt
als opslagplaats. De meeste huurders
zijn alles wat er in hun ruimte lag
kwijt. Er zaten ondernemers in die na
het weekend weer bij klanten moesten zijn. Zo’n inventaris heb je niet
zomaar terug en ze moesten met-

een op zoek naar een andere ruimte.
Voor hen is het een hele lastige kwestie. We zijn vrijdag meteen vol aan
de slag gegaan om te kijken of er een
oplossing was voor de huurders.”

‘Er viel niks meer
te redden’
Voor het HTB autosportteam was
de brand een regelrechte nachtmerrie. Werkelijk alles van het team stond
in het gebouw. “Onze twee vrachtwagens, gereedschap, een autobrug,
werkbanken, de teamkleding, acht
auto’s waaronder zes crosswagens,
dus echt gewoon alles”, vertelt lid van
het team en dochter van de oprichter,
Vivian Verbugt. Dave Tijdink, coureur bij het team, zag op weg naar
het werk dat het pand in brand stond
en informeerde de andere teamleden. “We wisten nog niet hoe erg het
precies was en pap is meteen de auto
in gesprongen om te gaan kijken.”

Toen volgde de grootste klap. Er viel
niks meer te redden. “Papa is 35 jaar
geleden begonnen met het team en
heeft het door de jaren heen opgebouwd. Dat is nu in één klap weg.”
Het team zette een berichtje op
hun Facebook-pagina over de brand
om duidelijk te maken waarom ze
niet aanwezig konden zijn bij de
volgende wedstrijd. “Daar kregen
we zo ontzettend veel reacties op.
Hartverwarmend hoe iedereen meeleefde. We kregen berichtjes dat we
vrachtwagens, auto’s en gereedschap
mochten lenen. Dat heeft ons heel erg
goed gedaan.” Mede daardoor was
snel duidelijk dat het team niet stopt.
“Opgeven is geen optie”, aldus Vivian.
“We moeten weer vanaf nul beginnen
en weten niet hoe we alles gaan regelen en oplossen, maar we gaan het
zeker proberen.”
Ook Rudi Versteegen werd hard
geraakt. De Panningnaar zat met zijn
dakdekkersbedrijf in het gebouw.

“Het was mijn kantoor, werkplaats en
opslagruimte. Ook mijn bus stond er.
Het hele bedrijf is weg.” Ondanks de
tegenslag blijft Rudi er rustig onder.
“Het is uiteindelijk maar materieel.
Dat is allemaal te vervangen en ik
had bovendien veel spullen op de
locatie staan waar we bezig waren.
Als ondernemer moet je doorgaan.”
Dat deed Rudi dan ook. Nog voordat
de zon goed en wel op was vrijdag,
was hij al bezig met het regelen van
allerlei zaken. “Ik ben van nature heel
nuchter. Toen ik naar de brand reed
en zag dat werkelijk alles in lichterlaaie stond, schakelde ik meteen over.
Ik bedacht meteen wat ik allemaal
moest regelen.”
Rudi wist heel snel een nieuwe bus,
aanhangwagen en zelfs al een nieuwe
locatie te regelen. “Ik ben door veel
partijen heel goed geholpen. Mijn administratie staat allemaal online, dus daar
kan ik zo bij. Het grootste nadeel is dat
mijn aantekeningen nu verbrand zijn.”
Maar meer nog dan zijn eigen leed,

vindt Rudi het voor de andere bedrijven
vervelend. “Snijcentrum had alles daar
en kan nu niets doen en voor het raceteam is het ook verschrikkelijk. Zij worden in hun hart geraakt. Bij mij is alles
wel te vervangen.”

Oorzaak lastig te
achterhalen
Hoe de brand is ontstaan, wordt
misschien wel nooit duidelijk.
“Het pand is te zeer verwoest, zo vertelde de brandweer”, aldus Panken.
“Het is lastig te achterhalen waar
het begonnen is. Het is wel duidelijk
dat het gebouw gesloopt gaat worden. We zijn nu nog aan het overleggen wanneer dat gaat gebeuren.”
De enorme brand had nog veel rampzaliger kunnen uitpakken. “We hebben heel veel geluk gehad dat de
wind niet richting het industrieterrein
waaide”, aldus Panken. “Anders had
het voor de buurpanden heel slecht
kunnen aflopen.”

Engeltje op schouder
van één huurder
Waar eigenlijk het volledige pand in de as werd gelegd door de
brand, had één huurder alle geluk van de wereld. De ruimte waar
Panningnaar Pim Panken van licht en geluidverhuur Ligra Support zijn
spullen had staan, bleef wonderwel gespaard. “Ik heb ontzettende
mazzel gehad.”

Toen Pim een telefoontje kreeg
dat het gebouw in brand stond en
niet meer te redden was, had hij
weinig hoop op een goede afloop.
“Je kunt wel zeggen dat ik paniek
had toen”, vertelt hij. “Ik heb een
paar weken geleden mijn baan
opgezegd om me fulltime te gaan
richten op het verhuren van licht- en
geluidsinstallaties. Ik was nog bezig
met het regelen van allerlei zaken
en ik had nog geen tijd gehad om
een brandverzekering af te sluiten.
Ik dacht dus dat ik alles kwijt was en
niks vergoed zou krijgen.”
Het lot bleek Pim goed gezind.
Zijn gehuurde ruimte was letterlijk
de enige plek van het gebouw waar
de brand en het bluswater geen
extreme schade aanrichtten. “Mijn
ruimte was ooit bedoeld als opslagplek voor gevaarlijke stoffen en had

een betonnen dak en zware ijzeren
deur. Daardoor is de brand niet bij
mijn spullen gekomen. Het bluswater
kon niet door het beton heen, maar
is wel een beetje langs de muren
naar beneden gesijpeld. Er stond
een laagje water in de ruimte, maar
omdat ik mijn spullen in flightcases
heb staan, zijn die niet nat geworden.”
Pim had toevallig de avond van
tevoren een gedeelte van zijn spullen buiten de ruimte gezet. “Die ben
ik wel kwijt. Daar zat behoorlijk wat
meter aan nieuwe bekabeling en
een dj-meubel bij. Voor de rest is het
alleen roet van de hoezen en flightcases afpoetsen. Sommige spullen
hebben afgelopen weekend alweer
gedraaid. Over het geheel gezien,
kun je dus wel zeggen dat ik er ontzettend goed van af ben gekomen.”
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Dag lief meisje
We hadden je zo graag leren kennen
We zullen je nooit vergeten

Karla Boonen
* Maastricht, 2 september 2018

† Maastricht, 4 september 2018

Jeroen Boonen & Sandra Nijssen
Vreedepeelweg 29
5986 NW Beringe
Het afscheid heeft in besloten kring plaatsgevonden.

Met droefheid namen wij kennis
van het overlijden van de heer

Ves Jacobs
Oud-eigenaar bakkerij Jacobs

Os pap en mam/opa en oma

Wij denken met respect terug aan zijn grote inzet
en betrokkenheid bij Bakkerij Jacobs. Onze oprechte
deelneming gaat uit naar Els, de kinderen en kleinkinderen.

Bakkerij Jacobs en medewerkers

Hub en Frina Steeghsvan den Heuvel
zijn 50 jaar getrouwd.
Van harte gefeliciteerd!
Veel liefs, Sandy-Mike-Tessa-Daphne
Billy-Kris-Ryan-Mary Allison-Joe
Schoolstraat 7A1, 5981 AH Panningen

Wat hebben wij op een mooie manier
en onder een geweldige belangstelling
afscheid mogen nemen van mijn vrouw,
mijn moeder en onze oma

Nelly Meulemans - Minten
Wij willen dan ook iedereen bedanken
voor de vele brieven, kaarten en de
telefoontjes. Tevens nog bedankt
voor de mooie donatie tijdens de
crematieplichtigheid aan Kika.
Het is voor ons een troostrijke
gedachte dat Nelly voor velen een
bijzonder gewaardeerde vrouw was.

Met groot verdriet nemen wij afscheid van ons oud-lid

Ves Jacobs
Ves was Prins in 1980 van de Kuus oeht Kepèl.
Wij wensen zijn naaste familie heel veel sterkte toe.
Bestuur en leden van
V.V. “De Kuus oeht Kepèl”
Panningen

Onze oprechte dank voor de hartverwarmende blijken van
medeleven die wij ontvingen tijdens de ziekenhuisopname en
na het overlijden van mijn man, onze vader en opa

Panningen, september 2018

Martin Verwimp

Pieter Meulemans
Wendy, Devin en Yess-lyn

Het medeleven was voor ons een grote troost
en zal steeds een dankbare herinnering blijven.
José Verwimp-Claessens,
kinderen en kleinkinderen
Helden, september 2018

Dankbetuiging
Een hand.... een woord ..... een kaart ..... een gebaar doen zo
goed als je iemand die je lief hebt verliezen moet.
Heel veel mensen hebben met ons meegeleefd na het overlijden van ‘oos mam’, onze schoonmoeder en oma

Door van Rijt-Jacobs
Hartelijk dank hiervoor.
Kinderen en kleinkinderen
Beringe, september 2018
Te koop oude en nieuwe
gebakken klinkers van Woezik
tel. 06 21 27 44 01.

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

Na de zeswekendienst op 16 september 2018 om 10.00 uur in de
St. Lambertuskerk in Helden, wordt de urn met de as geplaatst
op het kerkhof in Helden.

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.
Bolchrysanten te koop!
Maandag t/m vrijdag vanaf
13.00 uur. Zaterdag vanaf 9.00 uur.
Sevenumsedijk 12 te Koningslust.
Te koop partij metalen bedden,
stapelbedden, hufterproof, matrassen,
kantinetafels en stoelen, gebruikt,
ideaal voor groepsaccommodatie e.d.
Hagro, 077 398 80 37.

THANATOPRAXIE
Zorgzaam & betrokken
Grubbenvorst
(077) 366 13 14
info@bobnoten.nl

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

HAN-MARK
ARENDSE
U I T VA A R T Z O R G

T 077 - 2061585
www.arendseuitvaartzorg.nl

tel. 077-3078642
Panningen
www.janssenuitvaart.nl

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

uitvaartverzorgingtwanschreurs.nl

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

Te koop: buro + conferentiestoelen,
tafels, ladenblokken, hoekburo’s,
kantinemeubilair, ordnerkasten,
garderobe + lockerkasten, kluizen,
whiteborden en kapstokken. Nieuw
en gebruikt, Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.
T.k. jonge leghennen
Div. kleuren, alleen op afspraak.
Pubben, Ninnesweg 111, Panningen
tel. 077 307 17 76.
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.
Uw bestaande tafel als nieuw.
Schuren/lakken, halen/brengen of
een nieuwe. Elke maat mogelijk. Div.
houtsoorten. Ook schuren van stoelen/
veranderen van kasten. Jan Derikx,
Hoek 10, Meijel. Tel. 077 466 22 83 of
06 10 95 42 20.

T.k. gevraagd landbouwmachines,
gebruikte land- en tuinbouwmachines. o.a. ploegen-frees-kopegspitmachine-weibloter-shudder-harkmaaier-mesttank-kieper-bedlichterplantmachine-tractor enz.
V. Dijk Bakel 06 19 07 69 59.
Pedicure aan huis.
Bel voor informatie of een afspraak
Petra Vossen 077 462 22 04.
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.
Moeder met twee kinderen is met
spoed op zoek naar een woonhuis.
Liefst particulier, omgeving Maasbree,
Helden, Panningen, Kessel, Egchel.
Tel. 06 19 28 77 33.
Werkplaats of magazijn opruimen?
Dan eerst naar Hagro!! Voor al uw
magazijn + palletstellingen, stalen
kasten, werkbanken, ladenblokken,
magazijnbakken, rollenbanen, g.g.
roosters stapelblokken enz. Nieuw
en gebruikt. Hagro Horsterweg 19,
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.
Hulp in de huishouding voor 3 uur p.w.
in Maasbree. Tel. 077 465 12 48.
Scholieren gezocht.
Lukassen plantgoed in Panningen is
op zoek naar scholieren vanaf 15 jr die
4-6 of meer uur per week beschikbaar
zijn. Lijkt dit je wat neem dan contact
op via 06 50 23 81 38 of mail naar
Aluka@hetnet.nl
Hortensia’s veel srt, Rhodo’s e.a.
heesters. Buxusvervangers, vlinderstruik,
bodembedekkers, enz. Open za. 9.3016.30 uur. Oude Heldenseweg (naast!
13a) Maasbree 06 40 32 71 08
www.veld-tuinplanten.nl
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.hallopeelenmaas.nl
klik rechts op de pagina op ‘zoekertjes’.
Via het formulier ‘zelf uw advertentie
hier plaatsen’, kunt u uw tekst opgeven en meteen de kosten voldoen.

Halfrijpe soepbonen.
Er zijn nog steeds halfrijpe soepbonen,
voor info bel: 06 46 44 37 76.

Fien Bos
Uitvaartzorg

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

www.fienbosuitvaartzorg.nl

Grubbenvorsterweg 18,
5973 NB Lottum
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GEPLUKT

Jacques Berkers

Als je Jacques Berkers (62) ergens tegenkomt, is de kans groot dat hij op een fiets zit. De sportieveling uit Koningslust is namelijk trotse eigenaar
van een aantal rijwielen uit de jaren 50 en 60 en fietst er regelmatig mee rond. Verder is Jacques veel bezig met zijn werk, tafeltennissen en zijn inmiddels grote gezin. Deze week wordt hij geplukt.
Er kan veel over Jacques gezegd
worden, maar niet dat hij een
‘jobhopper’ is. Liefst 38 jaar werkt
hij al bij printerfabrikant Océ in
Venlo. Daar kwam Jacques terecht na
zijn studie werktuigbouwkunde op
de hts in Venlo. “Inmiddels heb ik

alweer 18 jaar de functie van teamleider op de proto-afdeling.
We maken de prototypes voor de
onderzoeksafdeling. In principe ben
ik elke dag bezig met producten of
onderdelen die nog niet in de markt
zijn.” Het werk bevalt hem na al die

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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jaren nog steeds uitstekend. “Het is
een leuke baan en een prima werkgever.”

Drie zoons en
een dochter
Al van begin af aan springt
Jacques vrijwel iedere dag op de
fiets om naar zijn werk te gaan en
voor die tijd ging hij ook al met de
fiets naar school. “Ik fiets eigenlijk al
mijn hele leven naar Venlo.” Het fietsen beviel zo goed dat hij 25 jaar
lid was van wielertoerclub TC Everlo
in Panningen. Maar er waren meer
sporten die Jacques bevielen.
Zo was hij lid van de Recreatieve
Schaatsvereniging Noord-Limburg en
trok hij iedere week naar de ijsbaan
in het Duitse Grefrath om zijn rondjes te maken. “Dat vond ik heerlijk,
totdat ik last kreeg van mijn rug van
het bukken. Toen was het niet meer
te doen.”
Tot zijn 31e was Jacques ook nog
actief bij de voetbalverenigingen
van Koningslust en, gedurende de
acht jaar dat hij in Helden woonde,
ook nog een periode bij VV Helden.
“Daar ben ik mee gestopt toen mijn
vrouw Miep en ik kinderen kregen.
Met een groot gezin was het niet
meer te verantwoorden om zo vaak
weg te zijn.” Miep en Jacques kregen
drie zoons en een dochter. Later ging
Jacques nog volleyen bij een recreatief team in Koningslust, maar die
ploeg ging ter ziele. Tegenwoordig

tafeltennist Jacques nog bij TTV
Koningslust, eveneens op recreatieve basis.
Die passie voor historische rijwielen ontstond toen Miep ziek
werd en later, in 2014, overleed.
“Om mijn zinnen te verzetten in die

VACATURE

heftige tijd, stortte ik me op oude
fietsen”, vertelt hij. “Mijn interesse
in historische fietsen was al eerder
gewekt, omdat ik van de moderne
racefietsen last kreeg van mijn rug.
Bij die oude exemplaren zit je wat
meer rechtop. Dat is minder pijnlijk.”
Jacques kocht in die tijd online een
zadel van een oude Gazelle, maar
kreeg er een frame met trappers bij.
“Voor de rest zat er niets aan. Ik heb
de historie van de fiets opgeduikeld
en hem helemaal opnieuw opgebouwd. Toen is het begonnen.”
Zo’n tien jaar is Jacques bezig
met zijn fietshobby. Hij heeft er
inmiddels al een aantal thuis staan
uit de jaren 50 en 60 die hij zelf
opknapte. “Ik doe ook regelmatig
mee met toertochten waarbij iedereen op historische fietsen en in
oude kleren rondrijdt. Die zijn altijd
heel gezellig. Dan ben je met allemaal verzamelaars samen. Je deelt
een passie. We zijn ook wel eens
met vrienden naar het buitenland
gegaan om daar op historische fietsen tochten te maken. Dat soort
dingen vind ik prachtig.” De fietsen
mogen dan oud zijn, ze moeten het
nog wel doen. “Ze zijn niet alleen
om te showen. Ik wil er nog wel
mee kunnen fietsen.”
Dat doet hij dan ook regelmatig. Ook met zijn vriendin Monique,
waarmee hij al enige tijd samenwoont. De twee zijn al een tijdje
samen. “Op vrije dagen trappen
we gezellig ergens heen. Soms ook
naar een één van de kinderen.”
Gezamenlijk hebben de twee namelijk een groot gezin. “Ik heb vier
kinderen en Monique heeft er vijf.
Nogal een gezelschap dus. Als ze er
allemaal zijn, inclusief de kleinkinderen, hebben we de hele tuin vol.
Dat zijn heel gezellige momenten,
heerlijk vind ik dat.”

TIL JIJ ONZE
WERKPLAATS MEE
NAAR EEN NOG
HOGER PLAN?

AUTOTECHNICUS /
TECHNISCH SPECIALIST
■
■
■
■
■
■
■
■

Minimaal een auto technisch
MBO diploma
Ruime ervaring binnen een
universele werkplaats
Bekwaamheid in het stellen van
diagnoses
APK 2 diplomering
Een klantvriendelijke instelling
Teamspirit
Ambitie voor het vak
Verantwoordelijkheidsgevoel

Ben jij een gedreven specialist?
Mail je CV naar Frank Hunnekens,
frank@autohunnekens.nl.
Auto Hunnekens in Meijel bestaat
uit een jong en ambitieus team van
technische en commerciële mensen
waar persoonlijke aandacht en
ontwikkeling centraal staan.

www.autohunnekens.nl
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winkel&bedrijf

TE HUUR LOODS 2760 m2
MET KOELFACILITEITEN
Deelverhuur bespreekbaar
vanaf € 35,00 m2 ex btw / ex WGL
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Titel ‘Beste vergaderlocatie’

Kessels kasteel
genomineerd voor prijs
Kasteel De Keverberg in Kessel maakt kans op de titel ‘Beste vergaderlocatie van het jaar 2018’. De evenementenlocatie is één van de acht genomineerden voor de MEETINGS Award, waarvan de prijzen in januari worden
bekendgemaakt.

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

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

Bij De Keverberg zijn ze trots op
de nominatie, laat Francien van
Kessel van Kasteel De Keverberg
weten. “Vorig jaar werden we al
verkozen tot de ‘Beste trouwlocatie
van Limburg’. Met drie jaar zijn we
nog relatief jong, maar meer en meer

bedrijven weten ons te vinden. Het
kasteel is een vergaderlocatie waar je
de energie voelt stromen.” Kasteel
De Keverberg heeft zeven beschikbare vergaderruimtes, geschikt voor
8 tot 350 personen. De Keverberg is
één van de acht genomineerden voor

de award. De MEETINGS Awards
worden georganiseerd door het
vaktijdschrift MEETINGS. De regionale
en landelijke winnaars worden op
21 januari bekendgemaakt tijdens het
zevende Meetings Business Event in
het Utrechtse Leusden.

Zilveren en bronzen medaille

Grashoekse wijnen in
de prijzen
Wijn- en golfdomein Kapèlkeshof uit Grashoek is afgelopen maand drie keer in de prijzen gevallen tijdens de
internationale ‘Wijnkeuring van de Lage Landen’. De wijnen werden gewaardeerd met twee zilveren en één
bronzen medaille.

Jongerenwerk in Peel en Maas

“We zijn er voor
jongeren én de buurt”
In gemeente Peel en Maas zijn twee jongerenwerkers van
Vorkmeer actief: Michel en Vincent. Ze geven onder meer
voorlichting en brengen buurtbewoners en “jongeren in de
openbare ruimte” met elkaar in contact.
Vincent: “De insteek van het jongerenwerk is de jeugd zelf na laten
denken, zowel over punten waar ze aan kunnen werken als over
hun positieve eigenschappen.” Michel voegt toe: “We zijn er ook
voor de buurt. We helpen jongeren zich weer te verbinden met de
mensen uit het dorp”. Volgens de jongerenwerkers weten mensen
soms niet wat ze met een groepje jongeren aan moeten dat voor
hun deur elkaar ontmoet of op straat voetbalt.
Buurtbewoners, ouders en jongeren kunnen met vragen of ideëen
terecht bij jongerenwerk van Vorkmeer. De jongerenwerkers zijn
bereikbaar via 077-3077350.

meer met mensen!
(077) 307 73 50 - vorkmeer.nl

Kapèlkeshof kreeg twee zilveren medailles voor twee rode wijnen:
Peelrand uit 2015 en Turfstaeker uit
2017. De bronzen medaille ging naar

de witte wijn Peeljuweel uit 2016.
Tijdens de keuring werden 166 wijnen uit Nederland en België blind
geproefd en beoordeeld door het

Duitse Weinbauamt in Neustadt an
der Weinstrasse. De meeste ingezonden wijnen kwamen uit Gelderland en
Limburg.
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Bespreking poll week 35

Bij een burenruzie zou ik hulp inschakelen
Beter een goede buur dan een verre vriend, luidt het bekende gezegde.
Toch doen in Nederland steeds meer mensen een beroep op buurtbemiddeling bij een burenruzie, zo bleek uit cijfers van het Centrum voor
Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). In totaal gaf 59 procent van de
stemmers op onze poll van twee weken geleden aan geen buurtbemiddeling
in te schakelen bij een burenruzie. Slechts 41 procent zou dat wel doen, zo
bleek uit onze poll op Facebook twee weken geleden. Een anonieme inwoner van onze gemeente gaf aan zelf in een burenruzie te zitten. Hij of zij heeft
buurtbemiddeling geprobeerd, maar dat hielp in dit geval niets. “We hebben
ook buren, waar niet mee te praten valt”, schreef deze persoon. “Ze schreeu-

wen, schelden en intimideren, maar ze hebben het vooral op ons voorzien.
We zeggen wijselijk niets, we weten ook niet wat we hun hebben aangedaan.
Ze hebben grote lichamelijke problemen, maar dat geeft je niet het recht
daar anderen zo door te behandelen. Ze intimideren ook een oud vrouwtje en
beschuldigen haar van dingen die niet waar zijn. Zulk soort mensen moeten
met professionele mensen een gesprek hebben. We wilden aangifte doen en
de wijkagent hierover spreken, maar dat zag de politie niet zitten. Zij heeft
al twee keer een poging gedaan om ons met de scootmobiel aan te rijden.
Nu krijgen we een gesprek met Wonen Limburg. Als ze niet meewerken, moeten dit soort mensen maar verhuizen, zij gedragen zich niet.”

Minderjarigen zijn zelf verantwoordelijk
voor hun alcoholgebruik
eens/oneens > facebook.com/hallopeelenmaas
Jeugdsoos ‘t Waeske in de Zuid-Limburgse plaats Guttecoven wordt ervan
verdacht verantwoordelijk te zijn voor de dood van een 15-jarige jongen.
De jongen had die avond veel gedronken in de jeugdsoos en werd onderweg
naar huis aangereden toen hij probeerde de snelweg over te steken. Justitie
eist dat ‘t Waeske 10.000 euro betaalt aan de Stichting Kind en Alcohol en de
jeugdsoos hangt een boete van 10.000 euro boven het hoofd. Je kunt het een
jongerencentrum of jeugdhonk niet aanrekenen dat een minderjarige dronken
wordt en onderweg een ongeluk krijgt. Ook al wordt er door vrijwilligers nog
zo streng op gelet en worden er bandjes uitgedeeld, als iemand graag alcohol

wil drinken, dan lukt hem of haar dat toch wel. Bijvoorbeeld door 18+-ers te
laten bestellen. Dus waarom zou de jeugdsoos verantwoordelijk zijn? Dat doen
minderjarigen dan toch zelf? Aan de andere kant is het wel zo dat jongerensozen een bepaalde verantwoordelijkheid dragen, omdat ze er juist voor de jeugd
zijn. Vrijwilligers moeten minderjarigen het bier afnemen, of dronken jeugd bier
weigeren. En even checken dat diegene niet alleen naar huis gaat, is toch ook
een kleine moeite. Want verantwoordelijkheid stopt toch niet bij de uitgang?
Minderjarigen zijn zelf verantwoordelijk voor hun alcoholgebruik.
Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 36) > De directie hoort ook de mouwen op te stropen bij personeelstekort
> eens 87% oneens 13%

Ben je op zoek naar een afwisselende baan? Werk je graag in
teamverband? Heb je affiniteit met de boomkwekerij en werk je
graag met je handen? DAN ZIJN WIJ OP ZOEK NAAR JOU!

Boomkwekerij Coonen is op zoek naar:

Allround medewerker
boomkwekerij
(fulltime)

• Als allround medewerker word je onder andere ingezet bij het
vermeerderen en oppotten van planten, de gewasverzorging en het
klaarmaken van bestellingen.
• Ervaring in de boomkwekerij / sierteelt is gewenst.

Productiemedewerker
(parttime)

• Als productiemedewerker werk je vijf ochtenden per week van 8.00
uur tot 12.15 uur.
• Je wordt hoofdzakelijk ingezet bij het vermeerderen van planten,
maar andere werkzaamheden op de kwekerij behoren ook tot de
mogelijkheid.
• Ervaring in de sierteelt is gewenst.
Wij bieden je een zeer afwisselende baan, salaris conform CAO Open
Teelten en vaste werktijden binnen een gezellig en gemotiveerd team
van 20 personen.
Op onze kwekerijen in Baarlo en Kessel kweken wij sierheesters in pot.
Bezoek onze website: www.boomkwekerijcoonen.nl om een indruk te
krijgen van onze kwekerijen.
Je sollicitatie en CV kun je richten aan
Leontien Coonen:
leontien@boomkwekerijcoonen.nl
Vermeld duidelijk of je solliciteert
naar de fulltime of parttime vacature.
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Boomkwekerij Coonen BV
Op den Bosch 10, 5991 NE BAARLO
T 077-477 2389

WWW.BOOMKWEKERIJCOONEN.NL

Niëns
Rechtbank Limburg verklaarde op dinsdag 21 augustus Niëns Horeca BV failliet.
Eén van de bekendste horecaondernemingen in Peel en
Maas was plots failliet verklaard. Al snel bleek echter dat
het restaurant, café en bowlinggedeelte gewoon open
kunnen blijven. Waar ik mij
vervolgens aan ergerde, waren
de reacties dat het nieuws ‘niet
klopte’.
Verschillende keren zag ik
het staan onder berichten op
Facebook waarin melding werd
gemaakt dat Niëns failliet was
verklaard. ‘Klopt niet’, ‘Is niet
waar’ en ‘Blijft gewoon open’
zag ik voorbij komen. De laatste
opmerking is de enige die klopt.
Ik ergerde me mateloos aan
mensen die op Facebook beweerden dat het niet waar was,
terwijl er gewoon een rechtbankuitspraak lag. Dan is de discussie
toch voorbij? De rechtbank heeft
beslist dat Niëns failliet is.
Die zin is op geen enkele manier
fout te interpreteren. Wij hebben
nergens onwaarheden verspreid.
Natuurlijk moest het genuanceerd worden en kwam Niëns
later met een verklaring. Let wel:
toen had ik inmiddels vier keer
gebeld naar de Maasbreese
onderneming voor een reactie.
Bij Niëns werd ook helemaal niet
flauw gereageerd en snapten ze
dat ik het bericht online had
gezet. Ze konden echter nog
geen reactie geven, omdat er
nog overlegd moest worden.
Ik kreeg het gevoel dat mensen
‘de media’ en dit geval de HALLO
betichtten van sensatiezucht.
Dat was dus absoluut niet het
geval. Eén van de grootste,
oudste en bekendste horecazaken van Peel en Maas werd
failliet verklaard. Dat lijkt me
genoeg aanleiding voor een
verhaal. Alle journalistieke regels
zijn vervolgens gevolgd. Rest mij
nog te zeggen dat ik het zelf ook
heel vervelend voor de mensen
van Niëns vind en ik hoop dat ze
alles geregeld krijgen en gewoon
open kunnen blijven. Bij een
faillissement is niemand gebaat.
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Schrijf je in!

Meer dan 220 lokale
ondernemers gingen u voor!
Denkt u dat uw onderneming een voor de gemeente interessant product of dienst
levert? En zou u dus graag een opdracht van de gemeente krijgen? Dan is het een goed
idee om uw bedrijf in te schrijven in het register voor lokale ondernemers.
Waarom inschrijven?
Inschrijving in dit register is voor u als lokale ondernemer de aangewezen manier om aan de
gemeente kenbaar te maken dat u belangstelling heeft om zaken te doen met de gemeente.

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

De gemeente heeft het register ingesteld om - voor zover de wetgeving dat toestaat - lokale
ondernemers nadrukkelijk een plaats te geven in het inkoopbeleid. Het register voor lokale
ondernemers wordt gebruikt bij onderhandse aanbestedingen om ondernemingen te
selecteren. In het inkoopbeleid zijn daarover de volgende regels opgenomen:
Bij enkelvoudig onderhandse aanbestedingen (leveringen en diensten tot € 50.000, werken tot
€ 100.000) verstrekt de gemeente de opdracht aan een lokale onderneming uit het register, tenzij:
• er zich geen lokale ondernemer geregistreerd heeft op het specifieke gebied van de opdracht;
• de geregistreerde lokale ondernemer niet over de vereiste kwalificaties beschikt;
• de geregistreerde lokale ondernemer niet-marktconforme prijzen hanteert.
Bij meervoudig onderhandse aanbestedingen (leveringen en diensten van € 50.000 tot
€ 100.000) nodigt de gemeente tenminste één lokale onderneming (uit het register) uit om
een offerte uit te brengen, tenzij:
• er zich geen lokale ondernemer geregistreerd heeft op het specifieke gebied van de opdracht;
• de geregistreerde lokale ondernemer niet over de vereiste kwalificaties beschikt.
Let wel: als u in geval van een meervoudig onderhandse aanbesteding uit het register geselecteerd
wordt, dan concurreert u nog (met gelijke kansen) met de overige uitgenodigde ondernemingen.
Hoe inschrijven?
U kunt zich inschrijven met een online formulier op de gemeentelijke website.
Ga naar www.peelenmaas.nl en zoek op ‘Register’.

Wegwerkzaamheden
Ninnesweg en
W. van Hornestraat

Kent u iemand die het
jeugdlintje verdient?

Kijk op www.peelenmaas.nl voor meer informatie
of download de Omgevingsapp

World Cleanup Day Peel en Maas
Tijdens World Cleanup
Day (wereldopschoondag)
gaan miljoenen mensen
wereldwijd de strijd aan
tegen zwerfafval. Het is
de grootste wereldwijde
burgeractie ooit.
Ook binnen Peel en Maas
heeft een groep vrijwilligers
de krachten gebundeld om
hier aan mee te doen. De gemeente Peel en Maas steunt dit initiatief van harte. Gezamenlijk
werken zij er naartoe om zowel de dorpskernen als de buiten- en natuurgebieden schoon te
maken (én te houden) van zwerfafval.

Het jeugdlintje wordt ook dit jaar weer uitgereikt aan een jongere die een
bijzondere prestatie heeft geleverd of lange tijd hulpvaardig is geweest.
Kent u iemand die deze opsteker verdient? Laat het ons weten!
U kunt iedereen tot 18 jaar, vóór 1 november, voordragen bij de gemeente. Kent u een
jongere die ouderen of zieken helpt, activiteiten organiseert, actie voert voor een goed
doel of rommel opruimt in de buurt? Wij horen het graag.
Het mag en kan van alles zijn, er hoeft dus geen sprake te zijn van een heldendaad.
Het college van burgemeester en wethouders nemen een besluit over de definitieve
toekenning van het jeugdlintje.
Neem voor meer informatie contact op met Marjan Jacobs-Janssen via 077-306 6666 of
marjan.jacobs@peelenmaas.nl. Zij zal u uitleggen wat u moet doen en hoe de procedure
verloopt.
Uitreiking Jeugdlintje 2018
Het jeugdlintje wordt op maandag 19 november 2018 uitgereikt door de burgemeester.
Wij maken hier een heel bijzonder moment van!

Deze actie vindt plaats op zaterdag 15 september 2018 van 9:00 tot 12:00 uur. Verzameld wordt
bij sportcafé Thoes (sporthal), Piushof 137, Panningen.
Aanmelden Word Cleanup Day
U kunt zich aanmelden door een bericht te sturen naar peelenmaasschoon@gmail.com.
Meer informatie is te vinden op facebook “Peel en Maas schoon”.
We hopen op een grote opkomst bij de World Cleanup Day 2018!

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
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Record-korte raadsvergadering

Drie kleine bestemmingsplannen binnen een
kwartier goedgekeurd
De eerste raadsvergadering na het reces was de kortste ooit in Peel en Maas: in een
vloek en een zucht keurde de raad vorige week dinsdag drie kleine, keurig geregelde
bestemmingsplanwijzigingen goed. Meer stond er niet op de agenda, zodat de
vergadering na een kwartier alweer gesloten kon worden.

Zelen 16

De raad was in een eerdere informatiebijeenkomst al bijgepraat over er een aantal
technische zaken rond de beide voorstellen. De plannen voldoen aan alle regels, en omdat
niemand bezwaar had aangetekend ging de raad snel akkoord.
Dat gold ook voor de bestemmingsplanwijziging De Brentjes 17 en Sevenumsedijk 12 in
Koningslust. Dat voorziet in het verplaatsen van de huisvesting van arbeidskrachten van de
locatie aan de Sevenumsedijk naar het adres pal om de hoek aan De Brentjes. Het aantal te
huisvesten arbeidsmigranten wordt ook verhoogd van acht naar vijftien. Ook hier voldoet de
aanvrager volgens de raad aan de regels en heeft niemand bezwaar gemaakt, zodat ook dit
voorstel nauwelijks meer was dan een hamerstuk.

Bong 86

De korte duur kwam ook omdat er ditmaal geen actuele raadsvragen waren ingediend voor
het gebruikelijke Vragenhalfuurtje. Wél op de agenda stond het omzetten van een agrarische
bedrijfswoning bij een kalkoenbedrijf (Zelen 16) in een zogeheten ‘plattelandswoning’.
Een plattelandswoning mag door derden gebruikt worden, maar de bewoner moet accepteren
dat er meer geluids- en geuroverlast kan zijn. Een tweede bestemmingsplanwijziging ging over
het veranderen van de agrarische bedrijfsbestemming op het woonhuis Bong 86 in Baarlo naar de
bestemming ‘wonen’. Hier kan voortaan dus ook iemand zonder binding met het bedrijf wonen.

De Brentjes 17

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.

Bouwkosten in beweging
Het gaat beter met de economie in Nederland en ook in Peel en Maas
merken we dat er veel vraag is naar medewerkers om de economie op
gang te houden. Er worden volop initiatieven ontwikkeld in de elf verschillende dorpen van de gemeente.
Dit gebeurt zowel door bedrijven,
als door verenigingen, stichtingen en
andere organisaties. De gemeenteraad heeft de laatste jaren verschillende projecten voorbij zien komen en
financiële steun toegezegd. Het gaat
vaak om projecten met een lange

doorlooptijd waar veel enthousiaste
vrijwilligers al jaren mee aan de slag
zijn. Plannen die voorzien zijn van
doorrekeningen van kosten met complete exploitatieplannen. Recent hebben wij van het project Beringe Buiten
een bericht ontvangen over de geste-

gen kosten, waardoor een tekort op
de begroting van het project is ontstaan. De CDA-fractie heeft meteen
vragen gesteld aan het College van
B&W. Na beantwoording van deze vragen door het college, vroegen onze
CDA-raadsleden zich af of de stijgende
kosten ook van invloed zijn op andere
projecten die de laatste jaren groen
licht hebben gekregen van de gemeenteraad. Daarom hebben nieuwe vragen
gestuurd naar het college welke maat-

regelen er mogelijk zijn om de verder
stijgende bouwkosten te ondervangen.
Voor het CDA is het belangrijk dat de
groei van de economie niet ten koste
gaat van ontwikkelingen in de kernen
die door zelfsturing in gang zijn gezet.
Tegelijkertijd moeten we zuinig zijn en
sparen voor economisch mindere tijden,
zodat ook dan door zelfsturing zaken in
beweging kunnen worden gebracht.
John Timmermans,
fractievoorzitter CDA Peel en Maas

Wonen in Peel en Maas
Wonen is een actueel thema voor de gemeenteraad van Peel en Maas.
De meeste inwoners van Peel en Maas wonen in een eigen huis, namelijk
71 procent. Dit zijn woningen binnen de bebouwde kom, maar ook bedrijfswoningen bij industrieterreinen. Daarnaast zijn er ook de agrarische bedrijfswoningen. Om de vrijkomende agrarische bebouwingen, dus de woningen,
goed te kunnen verkopen, vragen ze vaak een andere bestemming aan.
Hiervoor is landelijk de status
‘Plattelandswoning’ vastgelegd.
Op dinsdag 4 september zijn er tijdens
de opiniërende raadsvergadering drie
aanvragen hiervoor goedgekeurd.

Dit zijn het plan Zelen, plan de
Sevenumsedijk en plan Bong. Met de
vernieuwde status kunnen kopers
eenvoudiger een hypotheek verstrekt
krijgen. Verkopers kunnen gemakkelij-

ker hun huis verkopen. Regionaal is er
een woonvisie vastgesteld in 2017.
Gemeentelijk dient dit nog te gebeuren.
De verantwoordelijke wethouder wilde
die er voor de verkiezingen snel ‘doorjassen’. Samen met een motie over
wonen op initiatief van de VVD is dit
niet gebeurd. Wij zijn van mening dat
onze burgers zelf uitstekend kunnen
aangeven waar ze graag willen wonen
en in welk soort huis. Of dat ze de keuze
maken om zelf te bouwen; eventueel

met een groep. Een probleem is dat er
momenteel niet in alle kernen gebouwd
kan worden. Werk aan de winkel dus, in
alle kernen moet gebouwd kunnen
worden. We willen blijven groeien en
ook de jongeren die willen blijven, moeten we in ere houden. Dit geldt voor
Kessel-Eik net zo goed als voor bijvoorbeeld Panningen. Graag horen we als
VVD hoe u hierover denkt.
Jeanne Hesen,
raadslid VVD Peel en Maas
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aan
Anne Hanibals

Dankbaar

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Anne Hanibals
15 jaar
Baarlo
Blariacum

Heb je een bijbaantje?
Nee, helaas heb ik nog geen bijbaantje. Ik heb wel al gesolliciteerd bij een
supermarkt, maar daar heb ik nog
niets van gehoord.
Naar wie kijk jij op?
Ik kijk op naar mijn ouders, want zij
helpen mij altijd en staan altijd voor
mij klaar.
Wat doe je het liefst op een vrijdagof zaterdagavond?
Ik spreek graag met vriendinnen af om
samen leuke dingen te doen, zoals een
filmpje kijken en lekker kletsen. Ik vind
het ook leuk om alleen een filmpje te
kijken met allerlei lekkers erbij.
Wat is de leukste film die je ooit
gezien hebt?
De film bestaat uit drie delen:
De Stand van de Zon, De Stand van
de Maan en De Stand van de Sterren.
Deze film gaat over Indonesië en een
familie in Indonesië die door een
Nederlandse filmmaker is gevolgd.

Wat is je favoriete schoolvak?
Ik vind meerdere schoolvakken leuk,
maar als ik echt moet kiezen, dan kies
ik voor gym en talen.
Waar ben je afgelopen vakantie
geweest?
Ik ben afgelopen zomer naar Indonesië
geweest met Global Exploration.
We hebben daar geholpen op een
aantal scholen, lessen gevolgd en
gegeven, geholpen op het Wildlife
Rescue Center, bomen geplant en deel
mogen uitmaken van gastgezinnen
waar we bij gelogeerd hebben. Het was
erg leuk om met de kinderen te spelen
en te zingen en dansen. Ook hebben
we een aantal uitstapjes gemaakt naar
een traditionele markt, een botanische
tuin en het nationaal park.
Wat was het meest speciale dat je
daar gedaan of gezien hebt?
Het logeren bij de gastgezinnen en
het helpen bij het Wildlife Rescue
Center (WRC) in Yogyakarta. Ik heb
gezien hoe het is bij de lokale bewoners. De mensen zijn erg gastvrij en
willen alles voor je doen. In het WRC
hebben we geholpen met het verzorgen van de dieren, we hebben hokken

schoongemaakt en de dieren gevoerd.
We hebben ook nog meegeholpen
met het bouwen van een toiletgebouw.
Welke indruk heeft deze reis op je
gemaakt?
De mensen zijn erg vriendelijk en
gastvrij en willen alles wat ze hebben
met je delen. Ze werken ook ontzettend hard. Alles gebeurt met de hand,
zonder machines. Bij het bouwen van
het toiletgebouw moesten we ook
alles met de hand doen. Het leven is
ook erg anders dan hier. Ales gebeurt
samen en buiten. Iedereen wil ook
alles van je weten en met je praten.
De mensen maken zich ook minder
druk, ze nemen het zoals het komt.
Soms gaat het goed en soms niet en
dat moeten ze dan oplossen met de
spullen die ze hebben.
Wat voor soort muziek luister je?
Ik heb niet echt een voorkeur, maar
r&b en popmuziek vind ik leuk om
naar te luisteren. Het liefst luister ik
muziek op mijn kamer.
Wat is je favoriete luchtje?
In een parfum vind ik vanille erg lekker
ruiken, dus dat zou mijn favoriet zijn.

Wat is het belangrijkste advies dat
je ooit hebt gekregen?
Het belangrijkste advies dat ik gekregen heb, is dat je altijd jezelf moet
blijven. Het maakt niet uit waar je
bent of met wie je bent. Blijf altijd
jezelf. Als ze je dan niet aardig of leuk
vinden, dan hebben die mensen pech.
Waar zou je later graag willen wonen?
Later zou ik het liefst op een kleine
boerderij willen wonen met een
paard, kippen en een hond. Nu woon
ik in het dorp.
Welk sociaal medium gebruik jij het
meest?
Snapchat gebruik ik het meeste.
Zo kan ik snel dingen als foto’s en filmpjes met vrienden delen en makkelijk
contact houden met ze.
Bespeel je een instrument? Zo nee,
welk instrument zou je graag willen
bespelen?
Nee, ik speel geen instrument. Als ik
een instrument moest kiezen, dan zou
ik zou wel piano willen kunnen spelen.
Waar maak je je huiswerk het liefst?
Boven op mijn eigen kamer maak ik
het liefst mijn huiswerk. Lekker rustig
met een lekker stukje r&b-muziek op.

Ik weet nog dat toen ik
een paar jaar geleden volop in
de pubertijd zat, ik wel eens
dingen tegen mijn ouders zei
waar ik nou niet bepaald heel
snugger door overkwam.
Als antwoord kreeg ik dan wel
eens ‘wat ben jij ondankbaar
zeg’. Boem, daar was het
schuldgevoel. Want zodra ik
die zin hoorde, bedacht ik
alles waar ik dankbaar voor
moest zijn. Toen bedacht ik
ook alles waar ik helemaal
niet dankbaar voor was. Als ik
die twee lijstjes nu hardop
zou zeggen, weet ik dat
genoeg mensen me een
verwend nest of iets anders in
die richting zouden noemen.
De afgelopen jaren ben ik
me meer bewust geworden van
wat ik allemaal heb en hoeveel
geluk ik daar eigenlijk mee heb.
Zo ben ik bijvoorbeeld
opgegroeid met beide ouders,
heb ik een hoop goede
vriendinnen en heb ik op het
moment niet heel veel moeite
met school. Maar toch kan ik me
ook genoeg dingen bedenken
waarvan ik zou willen dat het
anders zou zijn. Het verschil met
een paar jaar geleden is echter
dat ik nu probeer te focussen op
de dingen waar ik wel blij mee
ben. Het gros van de tijd lukt
dat ook, terwijl ik een paar jaar
geleden alleen maar kon
denken aan alles wat niet goed
was. Doordat ik mezelf actief
herinner aan alles waar ik
dankbaar voor moet zijn, sta ik
veel positiever in het leven.
Ik hoop op deze manier vooruit
te kunnen blijven gaan.
Renée

VAKGARAGE
PEETEN BV

jacks en
regenjassen

(incl. waterafstotend maken)

10%
korting

geldig tot en met 30 november

Tel. 077-3072462
www.vanhalstomerij.nl

Onderhoud en
reparatie van
alle merken

APK

www.vakgaragepeetenbaarlo.nl

tel. 077 477 15 90

www.ikzoektuingrind.nl
tel. (077) 320 97 00
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Circuit De Vossenberg

EK zijspan op motorcross Meijel
Circuit De Vossenberg in Meijel staat in het weekend van zaterdag 29 en zondag 30 september in het teken
van de jaarlijkse motorcross. De hoofdact dit jaar is het Europees kampioenschap zijspan, waar combinaties van
verschillende nationaliteiten aan start komen.
Het weekend wordt op zaterdag
29 september geopend met wedstrijden in diverse klassen. De MCC Meijelclubrijders starten als eersten tijdens
de clubklasse. Ook komen de jeugdige
talenten aan de start in de Kids &

Sidecars-klasse en verder worden de
open zijspanklasse en open soloklasse
in het programma opgenomen. Als
laatste komen de 50cc-classic motoren
aan de start. De laatste dag van het
motorcrossweekend, op zondag

30 september, vindt het Europees
kampioenschap zijspan plaats. Tijdens
de nevenreeksen komen de junioren,
senioren en de nationale klassen aan
de start. Het EK-klassement wordt
momenteel aangevoerd door de twee

Nederlandse combinaties Mulders-Van
der Wiel en Keuben-De Laat.

Twee Meijelse
spannen aan de start
Zij worden op de hielen gezeten
door het Zwitserse duo Bollen-Strauss
en de Duitsers Prummer-Lange. Verder
in de top tien staat ook een aantal

Engelse en Franse combinaties die nog
kans maken op de titel. Er komen ook
twee Meijelse spannen aan de start,
en wel de duo’s Lins Stijnen en Gerald
Verstappen en de nationale kampioenen van 2017: Bram van Dijk en Loet
van der Putten.
Beide avonden worden afgesloten in de feesttent op het circuit met
muziek van dj Tuan Stex.

100 meter in Venray

Milan Sonnemans
Limburgs
kampioen sprint
Door: Wiel van Lier, atletiekvereniging Atletiek Helden
Vijf leden van Atletiek Helden waren zondag 9 september op het
Limburgs kampioenschap voor C- en D-junioren in Venray. Milan Sonnemans,
één van de favorieten, werd daar Limburgs kampioen op de 100 meter sprint.

Clubkampioenen ruiterclub
Helden
De leden van De Cavaliers Helden uit Panningen streden zondag 9 september om diverse titels
tijdens de clubkampioenschappen voor pony’s en paarden. Bij de pony’s gingen de titels Allround
Clubkampioen en Dressuurkampioen naar Romee Neefs met Happy Boy. De titel Springkampioen
ging naar Isa Snijkers met Quebec. Bij de paarden gingen de titels Allround Clubkampioen en
Springkampioen naar Inge Sonnemans met Uline van Ter Hilst. De laatste titel, Dressuurkampioen,
ging naar Anouk Neefs met Guess.

Dag van het Fietsen Panningen
Een breed scala aan fietsdisciplines was zondag 9 september te zien én uit te proberen tijdens de
Dag van het Fietsen op het Thyas complex in Panningen. De dag werd geopend door gedeputeerde
Ger Koopmans van provincie Limburg en wethouder Roland van Kessel van gemeente Peel en Maas
die op een duofiets door een lintje fietsten. Daarna ging er een tourtocht door Peel en Maas van
start, er waren demonstraties van racefietsen en mountainbikes, een optreden van Circus Luijten op
eenwieler en minifiets. Patrick Smit uit het Noord-Hollandse Bergen gaf een uitvoering op zijn trialbike en er was een fietsbeurs waar fietsen uitgeprobeerd konden worden.

Robin Scheenen liep een prima
1.500 meter in 5.49 minuten en werd
daarmee derde. Finn Janssen en Floor
van Riel waren zo dapper om de horden te lopen. Daar bemachtigde Finn
een finaleplaats. Guus van Riel werd
derde in zijn serie en vijfde in totaal
op de sterk bezette 1.000 meter.
Het hoogtepunt van de dag was
het koningsnummer: de 100 meter
sprint. De jongens C (14 en 15
jaar) liepen daar bijzonder hard.

Waar Milan vorig jaar nog tijdens zijn
eerste baanwedstrijd op het Limburgs
kampioenschap verrassend vijfde werd
in de finale, destijds in 13.43 minuten, was hij nu na een jaar gericht en
hard trainen, een van de favorieten
voor de titel. Hij scherpte zowel in
de serie 12.14 minuten als de finale
12.09 minuten zijn persoonlijk record
en clubrecord aan. Dat resulteerde in
een thriller van een race en een overwinning op al zijn rivalen.
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Eerste wedstrijd handboogvereniging
Hallo

Wisselbeker voor
Laura Joosten

Door: Wilbert Theeuwen, handboogvereniging De Indianen
Laura Joosten van De Indianen uit Koningslust heeft vrijdag 7 september de Wiel Theeuwen Erelid wisselbeker in ontvangst mogen nemen. Tijdens de eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen wist ze de meeste punten bij
elkaar te schieten met de handboog.

Specialist in:
Verf | Behang | Laminaat

Met achttien schutters was de
opkomst goed te noemen. Degene die
de meeste punten over zijn of haar
jaargemiddelde schoot, mocht zich
tijdens het toernooi de winnaar of winnares van de wisselbeker noemen.
Na een avond schieten en enig telwerk,

kwam Laura Joosten als winnaar uit de
bus. Laura schoot in totaal 36 punten
boven haar jaargemiddelde. Zij mocht
dan ook uit handen van Wiel Theeuwen
de wisselbeker in ontvangst nemen.
De hoogste schutter was Wilbert theeuwen met 226 punten. Hoogste dame

was Jori van de Velden met 195 punten,
hoogste senior was Wim Nelissen met
198 punten, hoogste junior was Chris
Fontaine met 165 punten, hoogste aspirant was Iva Keijsers met 102 punten
en hoogste compound was Mat Steeghs
met 219 punten

Overwinning met 6-0

Heibloem niet opgewassen tegen Panningen
Door: Wiet Leenders, voetbalvereniging SV Panningen
De Panningse supporters gingen ervoor zitten op zondag 9 september. De gasten uit Heibloem verloren een
week eerder het bekerduel tegen Meterik en dus werd een monsterscore verwacht van het eerste herenteam van
SV Panningen. Daar leek het in de eerste 15 minuten ook op, maar naarmate de wedstrijd vorderde, werd het
tempo lager en het voetbal minder. Wat resteerde was een 6-0 overwinning voor Panningen.

Shop nu via: www.deverfzaak.nl

Muurverf | Altijd voordelig!

10 Liter*

10 Liter*

10 Liter*

Panningen ging fel van start.
Meteen in de eerste minuut was er
gevaar voor het Heibloemse doel.
Ternauwernood werd een eigen doelpunt voorkomen. In de derde minuut
kon Idris Pakasa niet scoren uit de
rebound van een schot van William
Steeghs. Matijs Heesen schoot centimeters naast. In de vijfde minuut was
het wel raak: Remco Litjens scoorde
uit een fraaie vrije trap vanaf 18
meter de 1-0. Heibloem-doelman Rens
Scheepers redde daarna met moeite
een inzet van Patrick Joosten. In de
vijftiende minuut was het weer raak.

Remco Litjens scoorde de 2-0. SVVH
kwam zowaar tot een schot op doel in
de negentiende minuut. En toen stokte
de doelpuntenproductie. Het duurde
tot de veertigste minuut vooraleer
Matijs Heesen de 3-0 scoorde. Na een
kopkans voor William Steeghs werd er
thee gedronken. Meteen na rust kwam
de eerste echte kans voor Heibloem.
Een eretreffer was hen echter niet
gegund. Remco Litjens strafte een fout
in de SVVH-verdediging vakkundig af
met zijn derde treffer en scoorde 4-0.
Idris Pakasa scoorde in de 69e minuut
de 5-0. Daarna werd er aan beide

zijden druk gewisseld. Bas Wilmer
en Stef Omsels kwamen in het veld,
Remco Litjens scoorde nog 6-0 (zijn
vierde treffer) in de 77e minuut en
Frank van Oijen dwong met een kopbal
de Heibloemse verdediging tot een
redding op de lijn. Panningen won,
zoals verwacht. De hoge verwachtingen kwamen niet allemaal uit, maar
zonder de monsterzege van Meterik
vorige week zou dit een prima overwinning zijn geweest. Panningen kan
zich opmaken voor het cruciale duel
tegen Meterik. Om een ronde verder te
komen, dient er gewonnen te worden.

12,5 Liter*

10 Liter*

10 Liter*

*Alle prijzen zijn gebaseerd op de wit-kleur
Panningen | Roermond| Eindhoven | Weert | Valkenswaard | Sittard | Hoesnbroek | Venlo

Frits van Enckevort Baarloos
kampioen biljarten
Frits van Enckevort heeft zich onlangs tot Baarloos kampioen biljarten gekroond. Hij was in de
finale te sterk voor Thei de Bock. In de poules werden grote namen binnen de Baarlose biljartwereld
als Peter Rutten, Hub Ottenheim en Jac Habets afgetroefd. Thei de Bock won vervolgens van Frits
Kuijpers om in de finale te komen. Frans stootte zich in veertig beurten voorbij heersend kampioen
Joep Peeters. In de finale leek Thei op de winst af te stevenen, maar hij begon te stotteren.
Daardoor wist Frits de titel de pakken.
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Avond over
burgerhulpverlening
in Panningen
De werkgroep Hart voor Peel en Maas houdt op donderdag 20 september weer een avond voor burgerhulpverleners. Er wordt voorlichting
gegeven over hoe je burgerhulpverlener wordt en wat het inhoudt.
De avond vindt plaats in het Huis van de Gemeente in Panningen.
Tijdens de voorlichtingsavond
krijgen de belangstellenden voorlichting over het project rond burgerhulpverlening. Vragen over wat het
inhoudt, wanneer en hoe iemand
vrijwilliger kan worden en wat er

Wijngaarden gooien de
deuren open
Vijf wijngaarden in Peel en Maas houden op zondag 16 september een open dag. De eigenaars van de wijngaarden zijn lid van Wijngilde Peel en Maas. In Panningen, Koningslust, Meijel en Baarlo is het mogelijk een
kijkje te nemen bij een wijngaarde.

van een vrijwilliger wordt verwacht,
worden die avond beantwoord.
Inwoners van alle kernen van
Peel en Maas zijn welkom op deze
avond, die vrij te bezoeken is en
begint om 19.30 uur.

Spreker Hans Wagenaar in Panningen

Lezing over papegaaien in het wild
Hans Wagenaar verzorgt dinsdag 18 september een lezing over
papegaaien in het wild bij party-restaurant De Houbereij in Panningen.
Het is het tweede deel van de lezing over wilde papegaaien.
Tijdens de lezing wordt een
verzameling beeldmateriaal getoond
van papegaaiachtigen in het wild,
waaronder enkele zeer zeldzame
opnames. Die geven een indruk van

de natuurlijke leefgewoonten van de
beestjes. In de pauze wordt er een
tombola gehouden, waarbij diverse
prijzen te winnen zijn. De avond
begint om 19.45 uur.

De open dagen worden georganiseerd door Wijngilde Peel en Maas.
Ook de wijngaarde van het gilde zelf is
te bezoeken. Die wijngaarde,
de Potdé, ligt op de hoek van de Loo
en de Maasbreeseweg in Panningen.

Verder zijn bij Huub Hendrikx op de
Vosberg 29 in Panningen, bij Berkers
en Van Dommelen op de Poorterweg
29 in Koningslust, bij Wim Strijbos op
de Molenstraat 75 in Meijel en bij
Peter Tielen bij volkstuin De Sjoefel op

de Hetterichstraat in Baarlo te bezoeken.
Bij de wijngaarden is informatie
te krijgen over het telen van druiven
en het maken van wijn. De open dag
duurt van 12.00 tot 16.00 uur.

NIEUWE SPORTSCHOOL: NU OPEN IN PANNINGEN
24 UUR PER DAG, 7 DAGEN PER WEEK GEOPEND

ONBEPERKT

INCLUSIEF

SPORTEN

BEGELEIDI

NG

GRAND OPENING
23 september 2018 11:00 - 16:00 uur

Schrĳf je in, sport tot 2 maanden gratis en betaal geen inschrĳfgeld!
Actie geldig t/m 23 september 2018
WWW.IFHC.NL

ONBEPERKT SPORTEN VANAF €9,95 PER MAAND
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Peel&Maas toernooi en Dekenaal schuttersfeest

Schuttersweekend Kessel

Het Kesselse fluit- en tamboerkorps Sint Hubertus organiseert in het weekend van zaterdag 15 en zondag
16 september het zesde Peel&Maas (P&M) schutterstoernooi en het Dekenale Schuttersfeest van de Dekenale
Schuttersbond Horst-Helden.
In totaal strijden zaterdag dertien
zestallen tegen elkaar om de P&M
wisseltrofee. De teams bestaan uit zes
gastschutters of prominenten en elke
formatie is samengesteld uit een
afvaardiging van elke dorpskern of
schutterij van de gemeente Peel en
Maas. Ook Omroep P&M doet mee met
een zestal. Elke gastschutter kan bovendien deelnemen aan het koningschieten
voor prominenten. Wie de vogel naar
beneden haalt, mag zich Schutterskoning van Peel&Maas noemen.
Het programma begint om 14.00 uur.

Op zondag zijn tien schutterijen
tijdens het Dekenale Schuttersfeest te
zien. De schutterijen stellen zich zich
op voor de inspectie in de kasteeltuin bij Kasteel De Keverberg, die om
13.00 uur wordt afgenomen.

Optocht
Na het Limburgs en Nederlands
volkslied worden de schutterijen
geïnspecteerd door de burgemeester, wethouder, het bondsbestuur
en de genodigden. Aansluitend is
er een folkloristische optocht van-

uit de kasteeltuin via de Dorpstraat,
Baarskampstraat, Keverbergstraat,
Koninginnelaan, Corneliusstraat en
Merwijckstraat naar de Markt. Na ontbinding van de optocht reizen de
gezelschappen af naar schiet- en
feestterrein De Witmaeker in Kessel,
waar de schietkunsten worden gedemonstreerd en om 14.15 uur de
beoordelingswedstrijden beginnen.
De eerste prijsuitreiking van het schuttersfeest is rond 19.00 uur en naar verwachting is rond 21.00 uur de winnaar
van het schieten bekend.

Samen betrokken
samen beter!

Opbrengst naar goed doel

Benefiet Bigband
Festival in Baarlo
Bigband Nice Company (BBNC) uit Baarlo viert zondag 23 september
haar 25-jarig bestaan met het benefiet Bigband Festival in zaal Unitas
in Baarlo. De opbrengst van het festival gaat naar Stichting Herberg
Papilio uit Maasbree, die gezinnen waarvan een kind overleden is,
een laagdrempelige lotgenotenvakantie aanbiedt.

Naast de zestienkoppige Bigband
Nice Company, doen diverse andere
muziekgezelschappen uit de regio
mee aan het festival: Timbre Tajiri uit
Baarlo, Bigband Noord-Limburg uit
Venlo, het duo JaLouse, bigband The
Ambassadors uit Kessel en Bigband
’81 uit Venlo. “De deelnemende

bands staan garant voor een afwisselende swingende, jazzy en funky
middag waarbij niemand op zijn
stoel kan blijven zitten”, aldus de
organisatie. Het festival begint om
14.00 uur en duurt tot 18.00 uur.
Kinderen tot 18 jaar kunnen gratis
naar binnen.

Avond over medicatie
bij Alzheimer Café
Alzheimer Café Peel en Maas houdt op dinsdag 18 september een
thema-avond over medicatie en dementie. De maandelijkse ontmoetingsplek voor mensen met dementie, familieleden, hulpverleners en
andere belangstellenden vindt plaats in gemeenschapshuis ‘t Erf in
Egchel.
Bij de avond over medicatie en
dementie wordt antwoord gegeven
op de vraag: ‘Wat is belangrijk bij
medicatie in het algemeen en bij
dementie in het bijzonder?’.
Gastspreker bij de avond is Erna van
de Broek, apotheker bij Benu
Apotheek Panningen. De inloop is
vanaf 19.00 uur en de aanvang van

Acupuncturist bij
Reumavereniging
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(levens)Testament Samen wonen

Huis kopen

het programma is 19.30 uur.
De avond wordt uiterlijk om
21.30 uur afgesloten.
De bijeenkomst is vrij toegankelijk.
Neem voor meer informatie contact
op met de avondcoördinator
Alzheimer Café regio Peel en Maas
Annie Vissers-Janssen via
06 12 38 14 65.

Acupuncturist en natuurgeneeskundige Frank Prikanowski komt op
donderdag 20 september een lezing geven bij Reumavereniging Peel
en Maas. De avond vindt plaats bij gemeenschapshuis Kerkeböske in
Helden en gaat over de Chinese leer Qi-Gong.

Eigen zaak

John F. Kennedylaan 6 • Panningen • 077 307 14 90 • www.samenbeternotarissen.nl

Prikanowski behandelt in zijn
praktijk vaak mensen met pijnklachten die veroorzaakt zijn door reuma,
artrose en fibromyalgie. Zijn behandelingen bestaan meestal uit een
combinatie van acupunctuur, homeopathische middelen en beweegadvies. Vorig jaar is hij al een keer te
gast geweest om te vertellen over
acupunctuur en dit keer gaat de

avond over Qi-Gong. “Qi-Gong is een
onderdeel van de Chinese leer, die
men zich aanleert om de lichamelijke en geestelijke gezondheid te
behouden en te verbeteren”, aldus
de Reumavereniging. Er wordt
nadruk gelegd op ademhalingsoefeningen. De bijeenkomst in het
Heldense gemeenschapshuis op
20 september begint om 19.30 uur.

13
09

cultuur 17

Beringnaar Lars maakt houten beelden

Kunstwerken creëren met een kettingzaag
Het is niet het meest gangbare gereedschap om een kunstwerk mee te vervaardigen, maar Lars Cuijpers
maakt voornamelijk gebruik van een kettingzaag als hij bezig is. De 31-jarige Beringnaar maakt namelijk beelden uit houten stammen. Een arend, een tractor en een grazend paard wist Lars al te creëren met niets meer dan
zijn eigen inbeeldingsvermogen en wat gereedschap.

de schuurband, slijpschijf, dremel en
beitel tevoorschijn. “Voordat ik daarmee klaar ben, ben ik toch twee of
drie uur verder.”

Bijna hetzelfde als
tekenen
Het scheelt misschien tijd dat
Lars van tevoren niet helemaal uitzoekt hoe hij een beeld moet maken.
Hij heeft het idee in zijn hoofd en gaat
aan de slag. “Ik heb een plaatje in
de kop en als ik de stam zie, visualiseer ik het beeld in het hout en dan
begin ik met zagen. Niet te veel, want
terugzetten gaat niet. Uiteindelijk
wordt de vorm steeds zichtbaarder.
Ik heb vroeger ook veel getekend en
eigenlijk is dit bijna hetzelfde, alleen
dan 3D.” Het lukte Lars om inmiddels al arenden, een tractor (een
2D-variant) en een grazend paard te
maken. Het meestvoorkomende beeld
is echter de uil. “Bij een uil haal je
het meeste uit een stam. Die zitten

De hobby van Lars begon zo’n
vijf jaar geleden. In zijn tuin in
Beringe stond een rottende populier.
Die moest weggehaald worden en
omdat Lars ooit eens gezien had dat
iemand een stoel had gezaagd uit een
boomstam, wilde hij dat ook proberen.
“Mijn vriendin Daniëlle vroeg toen of
ik er niet iets mooiers van zou kunnen
maken dan een stoel”, vertelt Lars.
De boom stond in de kippenren, dus
een haan bleek een geschikte kandidaat voor het kunstwerk. “Ik had het
idee in mijn hoofd en begon maar
gewoon stukken uit die stam te zagen.
Dat lukte vrij goed en zo ontstond mijn

eerste kunstwerk.”
Omdat de kippenren in een weitje
aan de weg ligt, zagen voorbijgangers
de zelfgemaakte haan staan. “Mensen
die langs kwamen, stopten bij het
beeld en vroegen wie de maker was.
Als ik dan vertelde dat ik het zelf had
gemaakt, kwam de volgende vraag.
Of ik niet bij hen ook zoiets zou kunnen maken. Zo heb ik bij iemand in
Beringe de eerste creatie buiten mijn
eigen tuin gemaakt.” Daarna ging het
balletje rollen en zagen weer andere
mensen de beelden staan. Zo bleven
de opdrachten binnenkomen bij de
Beringnaar.

Vogelproject
in Baarlo en
Maasbree
IVN Baarlo-Maasbree is bezig met een project om bordjes te plaatsen bij mensen die vogels een plek bieden om te wonen. Zo werd er
onlangs een bordje opgehangen bij de familie Keunen in Baarlo. Daar
hangt al vele jaren een uilenkast in het schuurtje in hun achtertuin.
Met het project wil de IVN-afdeling een steentje bijdragen aan de
bewustwording over de achteruitgang van de biodiversiteit in de regio.
Daarom hangt de vereniging bordjes op bij mensen die bijvoorbeeld een
steenuilenkist in de tuin hebben, huiszwaluwen laten broeden onder de
dakgoot of boerenzwaluwen onderdak bieden in de schuur. De familie
Keunen uit Baarlo heeft al jaren een uilenkast in de schuur hangen. “Ook dit
jaar zijn er hier kerkuiltjes uit het ei gekropen en is het broedsel succesvol
verlopen, inmiddels hebben de kleintjes het nest verlaten”, aldus het IVN.
Naast de bordjes schafte de vereniging ook tien nestkasten voor de steenuil
aan. “Die zijn inmiddels opgehangen. Zo is ook het buitengebied van
Maasbree voorzien van nestgelegenheid voor dit schattige uiltje.” Kijk voor
meer informatie op afdeling Baarlo-Maasbree op de website van de
landelijke IVN.

In de vijf jaar dat hij bezig is,
maakte Lars zo’n dertig beelden.
“Het is gewoon een hobby, dus ik
maak ze vooral als ik wat tijd over
heb. Soms heb ik drie maanden niks
en soms maak ik er twee in de week.
Misschien dat ik ooit kan overwegen
het professioneel te gaan doen, maar
nu nog niet.” Per kunstwerk is hij toch
behoorlijk wat tijd kwijt, vertelt hij.
“Ik schat dat het grove werk met de
kettingzaag zo’n 1,5 tot 2 uur duurt.”
Daarna zijn de beelden nog niet klaar,
legt hij uit. “Dan ga ik met het kleiner gereedschap aan de slag om de
details aan te brengen.” Dan komen

rechtop en hebben wat plattere koppen. Bij het paard heb ik bijvoorbeeld
alleen een boegbeeld kunnen maken.
Meer lukt niet bij een stam.”
De hobby van Lars is een vrij zeldzame. “Ik ken niemand anders in Peel
en Maas die het ook doet”, vertelt Lars
die bij de technische dienst van geldmachines werkt. “Ik heb ook al wat
aanvragen op het lijstje staan. Het is
leuk om iets te hebben wat niemand
anders heeft. Alle beelden zijn uniek.
Dat vind je niet in een tuincentrum.”

Zeldzame hobby
De reacties van ‘klanten’ vindt Lars
geweldig, maar hij heeft een andere
reden waarom hij de beelden maakt.
“Ik vind het gewoon echt vet dat ik
met een machine die bedoeld is om
te vernietigen, iets maak. Ik creëer
iets nieuws met een ding dat eigenlijk
alleen kapot maakt. Dat is een mooie
gedachte.”
Kijk voor meer foto’s op de
Facebook-pagina Lars Chainsaw Works.
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Agenda t/m 20 september 2018
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Jantje Beton-actie loterij
(t/m 26 september)

P&M-schiettoernooi
Tijd: 14.00 uur
Organisatie: schutterij Sint Hubertus Kessel
Locatie: schietterrein De Witmaeker
Schijfweg-Noord 1B, Kessel

Tijd: hele dag
Organisatie: IKC De Liaan
Locatie: huis-aan-huis in Helden

Dansmiddag
Tijd: 13.30-16.30 uur
Locatie: danscentrum De Vriendschap Beringe

za
15
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Tijd: 14.00-18.30 uur
Organisatie: JongNL Limburg
Locatie: Gemeenschapshuis In Kepèl Panningen

Tijd: 19.45 uur
Organisatie: Parkieten Sociëteit Noorden Midden-Limburg
Locatie: partyrestaurant De Houbereij Panningen

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

Tijd: 19.00-20.30 uur
Organisatie: JongNL Limburg
Locatie: Gemeenschapshuis In Kepèl Panningen

zo
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Opruimactie Peel en Maas Schoon
Tijd: 09.00-12.00 uur
Organisatie: Peel en Maas Schoon
Locatie: start bij sportcafé Thoes Panningen

Verzamelaarsbeurs
Tijd: 10.00-13.00 uur
Organisatie: verzamelaarsvereniging De Peelstreek
Locatie: gemeenschapshuis D’n Binger Meijel

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

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

Lezing acupuncturist
Frank Prikanowski

Tijd: 12.00-17.00 uur
Locatie: centrum Panningen

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

Open dag wijngaarden

Tijd: 10.30-13.00 uur
Organisatie: Stichting Repair Café Peel en Maas
Locatie: bibliotheek Maasbree

Tijd: 12.00-16.00 uur
Organisatie: Wijngilde Peel en Maas
Locatie: Panningen, Koningslust, Meijel en Baarlo

Muziek onder de Toren
met Jeugdorkesten Peel en Maas
en Crescendo

Dekenaal Schuttersfeest met
optocht en schietwedstrijden

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!
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Glitz&Glam modeshow en
koopzondag

Repair café

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

Tijd: 19.00 uur
Organisatie: Alzheimer Café Peel en Maas
Locatie: gemeenschapshuis ‘t Erf Egchel

Lezing ‘papegaaien in het wild 2’
en tombola

Receptie 25-jarig jubileum
Léon Hoenen (JongNL Limburg)

Tijd: hele dag
Organisatie: diverse sportverenigingen Maasbree
Locatie: huis-aan-huis Maasbree

Thema-avond over medicatie
en dementie

Congres 25 jaar JongNL Limburg
(opgave via info@jongnl.nl verplicht)

Eerste bijeenkomst netwerkgroep
Connect Peel&Maas

Grote Clubactie (lotenverkoop)

di
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Tijd: vanaf 13.00 uur
Organisatie: schutterij Sint Hubertus Kessel
Locatie: kern Kessel; defilé bij Merwijck Kessel

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

Glitz & Glam in Panningen
Het mode-evenement Glitz & Glam vindt op zondag 16 september weer plaats in het centrum van Panningen.
Het wordt de zesde editie van het evenement waarbij verschillende modeshows worden gehouden. Het thema
van dit jaar is ‘Panningen laat je stralen!’.

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

Tijdens het evenement zijn er twee
modeshows op de Markt. De eerste
duurt van 13.00 tot 14.00 uur en de
tweede van 15.00 tot 16.00 uur.
Tijdens de shows presenteren modezaken hun collecties. Voorafgaand laten

zes sportscholen en dansstudio’s hun
kunsten zien aan het publiek. De straten van het centrum worden aangekleed voor het evenement. Op de
Raadhuisstraat staan dans, livemuziek,
haarmode en beauty centraal. Ook zijn

er in het centrum diverse demonstraties en workshops. Bij stands is het
mogelijk meer informatie te krijgen
over gezonde voeding. Glitz & Glam
duurt van 12.00 tot 17.00 uur.
(Foto: Loek van Helden Photography)
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Vincentiusparochies
Parochie Beringe
Misintenties NL21 RABO 0141939583
El Jacobs-Sturme Peelstraat 39
T 077 307 17 88 s.jacobs39@ziggo.nl
Spreekuur
Iedere dinsdag van 10.30 tot
11.30 uur in de sacristie.
Kerkdiensten
Zondag 16 september
H. Mis 09.30 – koor t.i.v. Martinus
Sijben en Antonetta Sijben-Janssen
en fam.; Wiet Steeghs
Woensdag 19 september
H. Mis 09.00 uur in sacristie

Parochie Egchel
Misintenties NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens
Eemsestraat 12
T 077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 16 september
Geen H. Mis
Zondag 23 september
H. Mis 11.00 uur

Cluster MKBE
Parochie Maasbree
Misintenties NL58RABO0131001973
Pastorie Dorpstraat 4 T 077 465 12 19
E par.aldegundismaasbree@hetnet.nl
W www.parochiemaasbree.nl
Kerkdiensten
Zondag 16 september
H. Mis: 11.00 uur - Zang Herenkoor
Lectoren: Mevr. Els Hanrats –
Mevr. Elly Gooren
Intenties: Narda Gielen (verjaardag),
overl. ouders, Tina en Sraar.
Nel Vercoulen en overl. ouders
Hubertus Vercoulen en Wilhelmina
van Lier. Johanna Elisabeth GielenJoosten (verjaardag), echtgenoot
en kinderen. Jaardienst Martinus
Hubertus van Dijck, Petronella
van Dijck-Sijbers en overl. familie.

Parochie Grashoek

Parochie Koningslust

Misintenties NL24 RABO 0141910526
A. Cruijsberg
T 077 307 52 93
Spreekuur in kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
Zaterdag 15 september
H. Mis 19.00 uur t.i.v. Ouders TielenNooijen en kinderen; Harry Drissen
(jaardienst) en Maria Gertruda DrissenVoorter

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 15 september
H. Mis 17.30 uur

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 16 september
H. Mis 10.00 uur – herenkoor
t.i.v. overl. fam. Cox-van den Beucken;
Thei Stals en schoonzoon Jan;
Miel Keiren; Harrie Engels en overl.
fam. Engels-Korsten (jaardienst)

Overl. familie Boots-Bosch. Toën Haenen
(verjaardag), Jo Haenen, Lies HendricksHaenen (verjaardag), Hay Hendricks,
Sjeng Hendricks en overl. familie.
Gedoopt wordt – zondag 16 september
12.30 uur: Lot Hendriks.
Overleden
Lienke Cauven-Joosten,101 jaar.
MIVA-collecte
De kerkdeurcollecte voor MIVA zondag 26 augustus - heeft € 200,35
opgebracht. Hartelijk dank voor uw
bijdrage.

Parochie Kessel
Gezinsbijdrage NL39RABO0125305311
Pastorie Dorpstraat 13 T 077 462 12 65
E lajverhaag@parochiekessel.nl
Kerkdiensten
Zaterdag 15 september
19.15.uur. Jaardienst Annie VervoortCoopmans.

MINDFULNESS in PANNINGEN
MINDFULNESS training (8 weken)
start op woensdag 17 okt. van 19.00-21.00 uur.

MINDFUL bewegen en meditatie

Parochie Meijel
Misintenties NL16 RABO 0133405613
Pastorie Kerkstraat 5
T 077 466 18 50
W www.parochiemeijel.nl
Spreekuur
maandag 19.30 tot 20.00 uur en
donderdag van 11.00 tot 12.00 uur
joke.holscher@gmail.com
Kerkdiensten
Donderdag 13 september
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen
09.30-10.00 uur Stille Aanbidding
Zondag 16 september
H. Mis 11.00 uur met herenkoor t.i.v.
Urbain Diarra (jaardienst); An DerkxSonnemans (jaardienst); Handrie

Zondag 16 september
14.00 uur. Doop van Lars Stoffels.
Rode Eggenweg 8.
15.00 uur. Doop van Julia Heines..
Burgemeester Haffmansstraat 11 a.
Woensdag 19 september
9.00 uur. Mevr.Maria Coenen.
Zaterdag 22 september
19.15 uur. Overleden ouders Jos
Timmermans en Maria Goert en
overleden kinderen.
Na de H.Mis inzegening van het beeld
van Pater Pio die 50 jaar geleden is
gestorven.

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

Te Huur
Aangeboden

De meeste zorgverzekeraars vergoeden (gedeeltelijk) de therapie/training)

Woonhuis in het
buitengebied
Baarloseweg 45C,
HELDEN

www.sensus-pvs.nl / 06-13747529

Informatie: 06-51989098

Wekelijks vanaf 18 okt. 19.30-20.30 uur

Individuele mindfulness training (op aanvraag)
Psychosociale therapie volwassenen en kinderen

service 19

Engelen (b.g.v. verj) en familie
Engelen; Uit dankbaarheid
Maandag 17 september
18.30 uur Stille Aanbidding
19.00 uur Rozenkrans
Dinsdag 18 september
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen,
aansluitend koffiedrinken
Donderdag 20 september
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen
09.30-10.00 uur Stille Aanbidding

Parochie Panningen
Misintenties NL44 RABO 0141900660
Parochiecentrum Wilhelminastraat 14
T 077 307 13 88
info@parochiecentrumpanningen.nl
Open maandag- dinsdagwoensdag- en donderdagmorgen
van 09.00 tot 11.30 uur
Kerkdiensten
Donderdag 13 september
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Vrijdag 14 september
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Zaterdag 15 september
H. Mis 19.00 uur – Gemengd koor
t.i.v. Piet Janssen en To Janssen-van

Zaterdag 15 september
17.00 uur Gebedsdienst in
Verzorgingshuis Ter Borcht.
15.30 uur H. Mis v.w. Ziekendag van
vereniging de Zonnebloem.
Zondag 16 september
9.30 uur H. Mis. Zang: Herenkoor.
Jaardienst Fam. van Beek; Jaardienst
Lambert Bongers en Maria BongersPoels; Jaardienst Sef Gommans.
Donderdag 20 september
8.30 uur H. Mis.

Parochie Kessel-Eik
Misintenties NL41RABO0125300522
L. Timmermans T 077 462 16 78
Kerkdiensten
Zondag 16 september
9.30 uur Drieka Janse- Gijsbers.
Zondag 23 september
9.30 uur Piet Geraets en Gertruda
Geraets- Timmermans.

der Linden en zoon Sjraar; Karel
Teeuwen, ouders Teeuwen-Leenders
en Peter van Loon
Zondag 16 september
H. Mis in het Missiehuis om 10.30 uur
Dinsdag 18 september
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Woensdag 19 september
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Donderdag 20 september
H. Mis 09.00 uur dagkapel

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

Mededelingen:
Iedereen hartelijk dank die
bijgedragen heeft aan de 68te
Fancy-Fair. “ Samen staan we sterk
voor onze parochie kerk”

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

OPEN HUIS DAGEN!
Gratis cadeau
bij besteding
vanaf 75 euro
Graag tot ziens bij:

Doolgaardstraat 8
Horst aan de Maas
077 398 56 51
www.mariettemode.nl

500 m2 winkelplezier • GRATIS parkeren voor de deur

Enthou sia st, ga stvrij & betrouwbaa r!

349,-

Tummers

429,-

GRATIS BEZORGD!

• A+ • 40 dB
• 198 l koelen, 89 l vriezen
• 185 x 60 x 59 cm (hxbxd)

KG

8

T/PM

1400

GRATIS BEZORGD!

KOEL-VRIES COMBINATIE
CSSM6182XH

549,-

599,-

* Gratis inmeten: €50,- vooraf berekend, achteraf verrekend

• Hetelucht • 900 W magnetron
• 44 liter • AutoPilot • 5 magnetronstanden

COMBI-MAGNETRON / CMA583MS0

879,-

GRATIS INMETEN!*

599,-

GRATIS BEZORGD!

4K TV / 50PUS6703

749,-

• 50 inch (127 cm) • 4K UHD TV
• Driezijdig Ambilight • HDR Plus

SMART

4K

ULTRA HD

WEERT

op de Moesdijk 2.

winkel in

Wij openen een nieuwe

Tummers

worden samen

lako +

6 winkels in Limburg: Roermond - Panningen - Tegelen - Echt - Heythuysen - Horst

*

was al draait

• 1400 t/pm
• AddWash: voeg
kleding toe terwijl de

• A+++ • 8 KG

WASMACHINE
WW80K6404

* Na €50,- cashback via Samsung

699,-

Bezoek eptummers.nl voor het volledige aanbod vacatures.

Voor diverse winkels zijn we op zoek naar Service Center Medewerkers. Je biedt onze klanten technische ondersteuning en neemt reparaties aan. Ook verkoop je IT-producten, accessoires, onderdelen
en installatiematerialen. Ben jij het service talent dat we zoeken?

SERVICE CENTER MEDEWERKERS - fulltime

Wij groeien! Voor diverse winkels zijn wij op zoek naar leuke collega’s met passie voor consumentenelektronica! Als verkoper informeer en adviseer jij onze klanten over onze producten en je weet perfect
in te spelen op de wensen en behoeften van de klant. Kom jij ons leuke team versterken?

ERVAREN VERKOPERS - fulltime

Net klaar met school of wil je wat anders gaan doen? Kom dan bij ons werken als junior verkoper!
Voor diverse winkels zoeken wij aanstormende commerciële talenten. Geen ervaring? Geen probleem,
wij leiden je intern op tot een volwaardige EP:Tummers verkoper!

JUNIOR VERKOPERS - fulltime

WIJ ZOEKEN COLLEGA’S!

Tummers

RT
!

EE

W

Kijk voor de openingstijden en adressen op www.eptummers.nl
Volg ons ook op Facebook: tummerselectro

Frank

Kortom, EP:Tummers is enthousiast, gastvrij &
betrouwbaar!

moeten worden, dan staan onze eigen monteurs
direct voor u klaar om te helpen. Desgewenst
wordt er een vervangend product aangeboden.

óók op zondagmiddag of op een drukke koopavond. Mocht uw aankoop onverhoopt gerepareerd

de grote deskundigheid en de uitgesproken klantgerichte mentaliteit. Wij helpen u graag en snel,

wordt geregeld. Wij werken uitsluitend met de beste
merken. Kenmerkend voor al onze medewerkers is

Bij EP:Tummers koopt u zonder zorgen. U kunt erop
vertrouwen dat alles perfect en vakkundig voor u

Kent u onze super service al?

Apparaat stuk? Geen zorgen, wij kunnen het voor
u repareren op onze eigen reparatie-afdeling.

REPARATIEDIENST

Wij hebben bijna 100 jaar ervaring in de elektrobranche. Wij kunnen u altijd perfect adviseren!

DESKUNDIG ADVIES

Is het product toch niet helemaal naar wens?
Geen punt. Bij ons heeft u 14 dagen bedenktijd.

NIET GOED, GELD TERUG

Wij bezorgen uw aankoop gratis bij u thuis met
onze eigen, vakkundige bezorgdienst.

GRATIS BEZORGING

Bij ons kunt u 7 dagen per week terecht voor al
uw aankopen en vragen. Zelfs op zondag!

7 DAGEN PER WEEK GEOPEND
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