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Harvards herdenken
neergestorte Lancaster
Twee Harvards uit de Tweede Wereldoorlog vlogen dinsdag 16 september over de Maas bij Kessel uit eerbetoon aan de slachtoffers van de Lancaster bommenwerper
die 75 jaar geleden neerstortte. “Er is niets belangrijker in de wereld dan vrijheid. Vrijheid is het waard om opofferingen voor te doen.” Het waren woorden van Martin
Luther King die burgemeester Delissen van Peel en Maas aanhaalde tijdens haar toespraak bij de herdenking van het neerstorten van de Lancaster bommenwerper HK569.
75 jaar geleden kwamen hierbij vijf bemanningsleden om het leven. De toehoorders bestonden voornamelijk uit basisschoolkinderen uit Kessel en Kessel-Eik. Als eerbetoon aan zijn gesneuvelde collega’s strooide veteraan Barrie Davids bloemen uit. De burgemeester legde een krans bij de herdenkingsplaquette, en ook de kinderen van
de basisschoolkinderen legden hier bloemen neer. Volgend jaar wordt het nog eens dunnetjes overgedaan, vertelt Johan Knippenberg, voorzitter van het comité 75 jaar
Lancaster HK569. Op de Keizersbaan in Helden is immers nog een Lancaster neergestort. Ter ere daarvan wordt volgend jaar een tweede monument onthuld.

Peel en Maas groeit
Een op de vijf gemeenten in Nederland krimpt. Zo ook de omliggende gemeenten. In Peel en Maas echter groeit het aantal inwoners,
en wel met 2,1 procent.
Woonden er in 2018 nog 43.300
in de gemeente, tegen 2035 zijn dat
er 44.200 verwacht het CBS. In 2050
zelfs 45.000. Aangrenzende plattelandsgemeenten als Horst aan de
Maas en Leudal krimpen juist, respectievelijk met 1,8 en 3,9. Venray
krimpt zelfs met 4,4 procent.

Prognoses
CBS
Alleen Nederweert groeit licht
met 0,6 procent. Venlo groeit met
4,4 procent, ook Brabantse buurgemeenten Deurne (6,9) en Asten

(8,3) groeien. Tot 2035 lopen de
CBS prognoses gelijk met prognoses van andere gemeentes. Voor de
lange termijn wijken ze af. Bij de
gemeente Peel en Maas kon niemand vertellen waarom juist hier
een groei plaatsvindt. Wel stelt
de gemeente in een reactie dat
ze de prognoses in de gaten houden. “Onze uitwerking kaderstelling wonen geeft de ruimte om in
te spelen op veranderende prognoses”, aldus een woordvoerder van
de gemeente.
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Zo doen we met je mee!

Growing
a better world
together

Rabobank werkt samen met leden en klanten aan een regio waar
het goed wonen, werken en recreëren is. Zo leveren we een bijdrage
aan het maatschappelijke leven, welvaart en welzijn in jouw omgeving.

18 september
18 september
2 oktober
10 oktober
18 oktober
30 oktober
1 november

Prinsjesdaglezing Limburg
Groeibriljant Leudal
Ondernemersprijs Leudal
FoodInnovation Day Limburg
Bekendmaking bedragen Rabo ClubSupport
Ondernemersprijs Peel en Maas
Bekendmaking ClubSupport dorp van het jaar

Voor meer info kijk op rabo.nl/pml/vitaleregio
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35 procent van de inwoners moet zich aanmelden

Glasvezel komt naar kleine kernen
Na de grote kernen en het buitengebied, komt glasvezel nu ook naar
de kleine kernen in de regio, waaronder vier in Peel en Maas.
Voor 28 oktober moet 35 procent van de inwoners zich aanmelden voor
aansluiting. Een aansluiting voor mensen binnen de bebouwde kom is
gratis, wie daar net buiten woont gaat 7,50 euro per maand betalen.
In de kleine kernen trekt het
bedrijf Glasvezel buitenaf volle zalen.
In 2018 begon hun Limburgse campagne om in de buitengebieden van
vijf gemeenten, waaronder Peel
en Maas glasvezel aan te leggen.
Het streefcijfer van 50 procent werd
ruimschoots gehaald zodat het glasvezelnetwerk nu vrijwel overal is aangelegd of in aanleg is.
De volgende stap zijn de kleine
kernen, voor de gemeente Peel en
Maas zijn dat Kessel-Eik, Egchel,
Grashoek en Koningslust. Plus nog wat
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versnipperde gebieden in het buitengebied die nog zijn aangesloten op
de COAX-kabels. Dit zijn versnipperde
vlekken op de kaart rond bijvoorbeeld
Maasbree, Baarlo, Helden, Panningen
en Meijel.
In de grote kernen als Panningen
en Maasbree zijn andere partijen
actief. Glasvezel buitenaf begon in
de uithoeken van het buitengebied
en groeit van buiten naar binnen.
Nu zijn de kleine kernen aan de beurt.
Om hen op een rendabele manier
aan te sluiten op de glazen bedrading
dient minimaal 35 procent van de
huishoudens vóór 28 oktober te kiezen
voor een aansluiting.
De kernen zijn opgedeeld in een
gebied binnen en een gebied buiten
de bebouwde kom. Binnen de kom
is de aansluiting gratis, in de kerngebieden buiten de kom betalen inwoners 7,50 euro per maand, gezien
de grotere afstanden. Dit zijn kosten
bovenop het bestaande abonnement.
Kosten die afgekocht kunnen worden
voor éénmalig 1.000 euro.
Het lijkt veel, maar Glasvezel
buitenaf haalde tijdens de voorlichtingsavonden alles uit de kast om de
voordelen op te lepelen en het belang
voor de toekomst. Want het huidige
netwerk mag dan ruimschoots voldoende zijn voor het gewone internet,
TV en bellen, in de toekomst wordt het
gebruik hoe dan ook meer. Met cijfers
toonden ze aan hoezeer het gebruik
van internet en nieuwe diensten als
Netflix groeit. Daarbij komen in de
toekomst nog nieuwe manieren van
gamen, e-learning, thuiswerken en
domotica. Dit zijn de manieren waarop
alle huiselijke apparatuur via het digitale netwerk bedient wordt.
En ook zorg op afstand speelt een
steeds belangrijkere rol. Dankzij internet kunnen ouderen steeds langer zelf-

standig blijven wonen, via videobellen
kan de thuiszorg contact opnemen met
cliënten, zodat ze veel minder fysieke
bezoeken hoeven af te leggen.

Schop in
de grond
Glasvezel is bovendien veel sneller. Wel duizenden malen. De huidige
coax-kabels leveren maximaal 500
megabytes per seconde, bij glasvezel
kan die hoeveelheid wel in de miljoenen lopen. Hier wordt gesproken over
terrabytes.
De diensten die over het netwerk
komen, internet, TV en bellen, worden geleverd door externe providers.
Glasvezel buitenaf werkt met Caiway,
Delta, Online.nl en Helden Van Nu.
De kosten van een basispakket liggen

soms lager dan de huidige abonnementen via Ziggo of KPN. Soms zelfs
zoveel, dat de digitale wereld goedkoper toegankelijker wordt, zelfs
inclusief de maandelijkse 7,50 euro.
Dit bedrag wordt echter wel geïndexeerd. En wanneer je over enkele
jaren besluit het maandbedrag alsnog af te kopen, betaal je evengoed
1.000 euro. Misschien zelfs meer want
dat bedrag wordt ook geïndexeerd.
Ander minpunt: abonnementen van
KPN of Ziggo kunnen niet meegenomen worden. Wie over wil op glasvezel
is dus verplicht een nieuwe provider te
zoeken. De keuze is reuze en de kosten hoeven niet hoger te worden, toch
kan het wel degelijk problematisch zijn
voor hen met een vast mailadres van
deze providers, zoals adressen eindigend op @ziggo.nl of @kpnmail.nl.

Zij zullen moeten omschakelen naar
een ander mailadres. Is op 28 oktober
de beoogde 35 procent behaald, dan
gaat in het eerste kwartaal van 2019
de schop in de grond. De gebruiker
betaalt pas voor het nieuwe pakket en
eventueel voor de 7,50 euro wanneer
hij is aangesloten en van de diensten
gebruik maakt.De aansluiting van
het woonhuis op het glasvezelnet is
gratis. Wie zich na de deadline van
28 oktober alsnog wil aanmelden,
betaalt hiervoor 995 euro aansluitkosten. Deze dreiging is voor velen het
belangrijkste argument om nu maar
vast in te tekenen. Voor meer info
over de aanbieders, zie
www.helloworld.glasvezel.nl.
Kijk voor meer informatie over het
glasvezelnetwerk in Noord-Limburg
noordwestlimburg.glasvezelbuitenaf.nl

Klachten over aanleg
Het aanleggen van glasvezel in het buitengebied verloopt niet bij
iedereen naar wens. Zo zijn er in Koningslust enkele klachten over de
manier van werken, opritten zijn niet netjes teruggelegd. Ook zou de
kabel niet overal diep genoeg liggen en worden mensen niet tijdig
geïnformeerd over de werkzaamheden voor hun deur.
Een medewerker van de gemeente
Peel en Maas bevestigt de klachten,
maar weet niet hoeveel het er zijn.
Aannemer Spie is verantwoordelijk
voor het afhandelen van de klachten
en de schade.

Oplossen
Steef van Hunsel, projectleider
van Glasvezel buitenaf inventariseert
de schade. “Waar gehakt wordt vallen
spaanders. Het loopt niet altijd overal
naar wens, maar in de gemeente Peel
en Maas, waar we 200 kilometer aan
glasvezel aan het leggen zijn, valt
het allemaal erg mee. Er is mij in elk
geval weinig over ter ore gekomen,

en ik overleg wekelijks met Spie.
Maar elke ontevreden klant is er een
teveel, als we een melding krijgen,
lossen we dat op.” Spie is aansprakelijk voor de restschade, meldt
Van Hunsel. “We hebben met hen
een contract waarin vier jaar garantie is opgenomen. Dus mocht er binnen vier jaar iets mis zijn met een
berm zonder dat er andere graafwerkzaamheden zijn geweest, dan
ligt het contractueel vast dat zij het
opknappen. Wie schade ondervindt
van de graafwerkzaamheden, kan
dit melden bij Spie op nummer
088-3131000, of via noordlimburg@
mijnglasvezelaansluiting.nl
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Boek en expositie over
Meijel in de oorlog
Meijel is een van de Limburgse dorpen waar de Tweede Wereldoorlog de diepste sporen heeft nagelaten.
Daarom pakt heemkundevereniging Medelo in verband met de 75-jarige bevrijding vanaf 22 september breed
uit met een lijvig boek en een expositie in Truijenhof.
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Missen naar Panningen

Lambertuskerk dicht
vanwege restauratie
De St. Lambertuskerk in Helden wordt na zondag 22 september
gerestaureerd. Vanwege deze verbouwing gaat de kerk dicht tot en met
zaterdag 2 november. Onder andere wordt er stucwerk aangebracht.
Volgens pastoor Peter van
der Horst was de kerk al enige
tijd aan restauratie toe. “Door de
jarenlange inwerking van vocht
en optrekkende zouten, maar
ook door slijtage van binnenuit is
het stucwerk rondom de onderste twee meter hoognodig aan
een opknapbeurt toe”, legt Van
der Horst uit. “Ook van de afzaten
(schuine vensterbanken, red.) valt
bij het minste of geringste gruis.”
Daarom wordt dus een restauratie
gepland. Na de mis op zondag 22
september sluit de kerk voor vijf
weken.

Subsidie
binnenhalen

Niet alleen in materieel opzicht,
maar ook op menselijk gebied werd
Meijel hevig getroffen. Honderden
huizen en boerderijen werden beschadigd of geheel verwoest. De imposante
‘Kathedraal van de Peel’ werd opgeblazen. Het Peeldorp betreurde bijna
50 doden en vele tientallen gewonden.
Voor de samenstelling van het
boek hebben leden van Medelo bijna
zestig oudere Meijelnaren systematisch
bevraagd over hun herinneringen aan
de oorlog. Het resultaat daarvan is een
boeiende verzameling getuigenissen
over wat evacuatie, schuilen en vluchten hebben betekend voor de inwoners. Getuigenissen over angst die zich
toen voordeed, maar voor sommigen
ook nog op de dag van vandaag.
Daarnaast belicht Medelo-lid en
historicus Jos Pouls in het boek enkele
tot op heden verzwegen thema’s uit de

Meijelse oorlog, zoals de Meijelse collaboratie, de betekenis van de zwarthandel en het relatief menselijke optreden
van de Duitse soldaten. Dit alles op basis
van niet eerder geraadpleegde bronnen
in Den Haag. Ook is er aandacht voor het
Engelse lazaret dat eind 1944 was ingericht in het Meijelse klooster.

Laatste publicatie
Medelo
Het boek ‘Meijel en de Tweede
Wereldoorlog. De laatste getuigen’ is
waarschijnlijk de laatste publicatie die
Medelo zal wijden aan dit onderwerp.
De tentoonstelling over Meijel in
de oorlog in Truijenhof telt honderden
foto’s en ander beeldmateriaal zoals
propaganda-affiches. Daarnaast zijn er
tal van objecten als wapens; poppen in
militaire uniformen en de bijbehorende

uitrusting van de vijf betrokken landen,
een bijzondere kachel en een tabakssnijder. De materialen zijn afkomstig
uit collecties van Rinus van Ottersdijk
uit Vlierden, wijlen Henk Martens uit
Meijel en de rijke eigen collectie van
Medelo.
Daarnaast worden er enkele nog
nooit vertoonde films getoond, door
Engelse filmers opgenomen in de
maanden van de bevrijding.
Het boek ‘Meijel en de oorlog.
De laatste getuigenissen’ is vanaf
22 september verkrijgbaar tijdens
de openingstijden van de expositie.
De tentoonstelling in Truijenhof is vanaf
22 september tot en met 17 november elke zondag geopend van 14.00 tot
17.00 uur. In verband met de evacuatietocht op die dag van Meijel naar
Heusden, is Truijenhof op 22 september
al om 09.00 uur open.

Door het kerkbestuur is hard
gewerkt om subsidiegelden binnen
te halen. Dat is gelukt, maar bij deze
werkzaamheden worden termijnen aangegeven. Daarom zal een
deel dit jaar uitgevoerd worden en
de rest in 2020. De restauratie gaat
als volgt te werk. Allereerst wordt
al het stucwerk afgebikt. Hiervoor
moet alles van de muur, vertelt Van

der Horst. “De geluidboxen en het
orgel worden volledig inpakt, losgemaakt en weggezet. Dat geldt ook
voor een aantal hele zware beelden.
Een aantal enthousiaste vrijwilligers
pakt dit op.”

2020 niet dicht
Omdat er onder andere geen
orgel en muziekboxen zijn, is dus
besloten om geen weekendmissen,
uitvaarten en andere vieringen te
houden in de Lambertuskerk. Met de
viering van Allerheiligen op zondag
3 november is er weer een mis in
de kerk.
De Heldense mis vervalt
niet, maar wordt verplaatst naar
Panningen. Daar zal pastoor Van der
Horst vijf zondagen om 10.00 uur
de mis doen, zoals gebruikelijk in
Helden. Kerkgangers die graag naar
de zondagse mis in Panningen willen en niet weten hoe of met wie,
mogen zich melden bij Van der Horst.
Een aantal vrijwilligers probeert dan
vervoer te regelen. De tweede fase
zal begin 2020 worden uitgevoerd.
Dan hoeft de kerk niet dicht omdat
er niet zoveel stof en gruis vrij komt.

Vervolg voorpagina

Peel en Maas groeit
Toch is het lastig om op basis van
lange-termijn prognoses beleid te
formuleren. “In ons woonbeleid laten
we ons liever leiden door een realistische blik op de toekomst.
Voor ons betekent dit dat we
ons niet laten leiden door één cijfer, maar door diverse prognoses
en modellen. Daar hebben we ook
nadrukkelijk naar gevraagd in ons
woningmarktonderzoek, dat waarschijnlijke volgende maand zal wor-

den gepresenteerd aan de raad.”

Alleenstaanden
Het percentage alleenstaanden
in Peel en Maas is met 11,3 in 2018
het laagst, vergeleken met buurgemeenten. In 2035 heeft het de buurgemeenten op dit punt ingehaald
met 13,3 procent alleenstaanden.
Ook het percentage 65-plussers loopt
op en wel van 21,3 procent het afgelopen jaar, tot 30,9 procent in 2035.

Poetshulp (m/v)
voor op zaterdag van 7.00 tot 14.00 uur in onze bakkerij

Bezorger (m/v)
dagelijks van 8.30 tot 12.00 uur bij onze bakkerij

Hulpbakker (m/v)
van 11.00 tot 15.00 uur bij onze bakkerij
Voel jij je aangesproken?
Mail naar info@bakkerijbroekmans.nl

De lekkerste bakker bij u in de buurt

GroenRijk Maasbree • Kanaalweg 7 • 077-4650080 • groenrijkmaasbree.nl
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Muziek en interview hielpen de oorlog te verwerken

Hoe de hemelpoort zich opende voor Doortje
In september 2018 werd Doortje Thissen-Niessen gevraagd of ze een bijdrage wilde leveren aan een interview over de kerkrazzia tijdens WO II in Helden-dorp. Een concert en een verhaal in HALLO Peel en Maas lieten
Doortje de oorlog verwerken.

Mariëtte Fuchs-Thissen
De kerkrazzia van 8 oktober 1944
heeft er zwaar ingehakt. Doortje
Niessen uit Helden-dorp was 9 toen
de Duitsers haar vader meenamen.

De impact van de oorlog was heel
groot. Mam heeft hier heel veel over
gepraat, wat niet vanzelfsprekend
is. Vorig jaar, tijdens Silent Heroes,

het drieluik aan concerten van de
slagwerkgroep van de Koninklijke
Harmonie Concordia Panningen, kwam
het weer allemaal naar boven.

28 September
10.00 — 14.00
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maar ook voor haar vader was dit erg
belangrijk. “Het lijkt of ik nu pas de
oorlog kan verwerken”, liet Doortje
haar dochter weten.
“Het concert, maar ook het interview hebben haar ontzettend goed
gedaan. Iedereen die bij haar op
bezoek kwam liet ze het verhaal lezen.
Ze was ontzettend trots. En ze vond
het erg belangrijk dat de geschiedenis
op deze manier bewaard is gebleven
en zij een steentje heeft bijgedragen.”
Doortje komt uit een zeer muzikale familie. Toch kwam het er op haar
73e pas van om pianolessen te volgen.
Daarom was het concert voor haar zo’n
mooie vorm van verwerking. Tegen
Rob Dieleman zei Doortje: “Het is goed
zo. Zet de hemelpoort maar open.”
Op 29 november is Doortje overleden in het bijzijn van haar man en
alle vier de kinderen en hun partners.
“Ze is heel rustig overleden”, vertelt
Mariëtte. “Mede omdat ze de oorlog
heeft kunnen verwerken en het verhaal overeind is gebleven en verder
wordt verteld.

Derde deel

Concert Silent Heroes
Het concert Silent Heroes van 6 oktober vorig jaar in het kader van
de 75-jarige herdenking Bevrijding Peel en Maas in 2019 kreeg in juni
een vervolg. Op 21 september wordt het derde deel uitgevoerd door
Slagwerkgroep Koninklijke Harmonie Concordia Panningen, samen met
Big Band ’81.
Met dit laatste deel van het
drieluik worden de geallieerden
en voormalig gedeporteerden en
hun familie muzikaal geëerd en de
bevrijding feestelijk herdacht.
Als onderdeel van het concert
speelt de slagwerkgroep opnieuw
de stukken Silent Heroes met soliste
Lianne Vermazeren en Kerkrazzia.
Big Band ‘81 uit Venlo heeft voor
de gelegenheid een muziekpro-

gramma samengesteld met muziek
uit de jaren ‘40 en ’50, waaronder
muziek van Glenn Miller. Big Band
‘81 is bestaat uit 20 muzikanten uit
Noord- en Midden-Limburg onder
leiding van dirigent Alex Loiacono.
Het concert 75 jaar Herdenking
Bevrijding vindt plaats op zaterdag 21 september om 20.15 uur in
DOK6 in Panningen. Inloop is vanaf
19.30 uur.

Film in Kerkeböske

Kerkrazzia in
Streekmuseum

Kom je ook 28 september?
Race auto
Tom Corone
l

Meer weten? Ga naar
de website voor meer
informatie en meld je aan!

Gratis entree!

Als voorbereiding op het concert werd contact opgenomen met
de voormalig gedeporteerden en hun
families uit Peel en Maas. Zo ook met
Doortje Thissen-Niessen uit Sevenum
wiens vader werd meegenomen tijdens de razzia. Rob Dieleman tekende
dit verhaal op voor HALLO Peel en
Maas.
“Het leidde haar af van haar
ziekteproces”, vertelt haar dochter
Mariëtte. Doortje was ten tijde van
het interview ernstig ziek. Mam was
ontroerd en onder de indruk, omdat ze
gevraagd was voor het interview.
Op 4 oktober kwam haar verhaal in HALLO. Op 6 oktober gaf de
slagwerkgroep van de Koninklijke
Harmonie Concordia een concert aan
de hand van haar getuigenis. Aan het
einde van het concert werd ze nog
bedankt en in het zonnetje gezet ze
voelde zich zeer vereerd.
De dagen na het concert kwamen
de emoties. “Mam heeft veel gehuild”,
vertelt Mariëtte. “Nu pas kon ze haar
gevoelens delen.” Voor haar moeder,

et vacatures,
En ook...Meet & Gre
ence,
Bevo handbal experi
minken
sch
en
sen
kus
ing
spr

doorlimburg.nl

In opdracht van de Stichting Streekmuseum Land van Peel en
Maas heeft Omroep Peel en Maas het concert Silent Heroes van
6 oktober gefilmd. Daags na het Concert Silent Heroes-Herdenking
75 jaar Bevrijding op 22 september draait deze film in de Gasterie
van het Kerkeböske.
De film is een muzikaal eerbetoon aan de circa achthonderd
mannen en jongens die tijdens de
kerkrazzia van 8 oktober 1944 zijn
opgepakt en afgevoerd naar Duitse
werkkampen. Historische beelden
en interviews ondersteunen het
muzikaal document.
Vanwege het tienjarig bestaan
van het museum is er die dag
tevens een gids die rondleidingen geeft en vertelt over de
tentoonstelling Van Ploeg naar
Ploegendienst.
De tentoonstelling Van Ploeg

naar Ploegendienst vertelt met
foto’s, illustraties, objecten en
korte teksten het verhaal van de
opkomst van de industrialisatie
van Peel en Maas vanaf 1900. Er
is aandacht voor de gemeentelijke inspanningen en de sociale
en culturele gevolgen ervan voor
gemeentebewoners. Ook krijgt
de aanwijzing door het Rijk van
Panningen als ontwikkelingskern
de nodige aandacht.
Het museum en de tentoonstelling zijn ook zonder gids gratis toegankelijk tussen 13:00 en 17:00 uur.
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ondernemersprijs

Peel en Maas
bloeiend ondernemerschap

Kiwanis Club Peel en Maas reikt dit jaar voor de tiende keer de Ondernemersprijs Peel en Maas uit. Dit jaar is het thema
‘Startups en starters’. In aanloop naar de uitreiking stelt elke week één genomineerde zich voor.

Genomineerde Excel in praktijk

‘Daar wil ik graag bij helpen’
Jeroen Hillen van Excel in praktijk uit Panningen weet alles van het Microsoft spreadsheet-programma Excel.
Hij leerde het zichzelf op de middelbare school, breidde zijn kennis in de jaren daarna verder uit en gaf uiteindelijk
in de avonduren cursussen aan collega’s. Sinds oktober 2018 helpt deze ‘Excel-trainer’ anderen om alles uit het
softwareprogramma te halen.
“Het zal je verbazen hoeveel mensen inhoudelijk
weinig tot niets van Excel weten, terwijl ze voor hun
werkzaamheden hier veel profijt van kunnen hebben”,
vertelt Jeroen. “Daarnaast zijn er veel mensen die wel
al met Excel werken, maar niet het volle potentieel voor
hun werkzaamheden uit Excel halen. Daar wil ik graag bij
helpen.”
In het verleden kreeg Jeroen veel collega’s aan zijn
bureau met vragen over het spreadsheet-programma.
“Ik merkte dat ik een voorsprong op ze had, doordat
ik al sinds de middelbare school veel met Excel bezig
was. Toen ik eenmaal begon met werken na mijn studie
Logistiek&Economie, ben ik gestart met in de avonduren
cursussen geven aan collega’s. Door middel van zelfstudie
en tutorials op YouTube heb ik mijn kennis steeds verder
uitgebreid.”
Jeroen begon zijn loopbaan als logistiek planner en
groeide uiteindelijk door tot projectmanager. Na een rondreis

van een jaar door Australië en Nieuw-Zeeland, ontstond in
september 2017 het idee om een eigen onderneming te
starten in plaats van weer in loondienst te gaan. “Zo ben ik
begonnen als interim projectmanager in de logistiek. Doordat
ik ‘eigen baas’ was, kwam er tijd vrij om mijn idee voor
Excel-cursussen verder uit te werken. Zo is Excel in praktijk
in oktober 2018 ontstaan. Ik was én ben er zeker van dat er
altijd mensen zijn die baat hebben bij mijn diensten, ook
omdat Excel steeds verder wordt ontwikkeld.”

jeroen@excel-in-praktijk.nl www.excel-in-praktijk.nl

Jeroen Hillen van Excel in praktijk

Wijnkeuring van de Lage Landen

Zilveren medailles Oh, zit dat zo!
Kapèlkeshof
Kapèlkeshof uit Grashoek heeft in het kader van de Wijnkeuring van
de Lage Landen twee zilveren medailles gewonnen. 242 wijnbedrijven
namen deel aan de internationale keuring.

Verhuur van vakantiewoningen
en Omzetbelasting
Door: Mathieu Hooijmaijers RB Belastingadviseur
Over de verhuur van vakantiewoningen is omzetbelasting verschuldigd. Tot nu toe kon hiervoor vaak gebruik worden gemaakt van de
kleine ondernemersregeling. Door de wijziging van de kleine ondernemersregeling per 1 januari 2020 is dat niet altijd meer verstandig.
Opletten dus.
kleine ondernemersregeling, waardoor uiteindelijk geen omzetbelasting
werd verschuldigd, ondanks dat er
aftrek was genoten.
Het is inmiddels een populaire
beleggingsvorm. Een vakantiewoning, meestal op een park, speciaal
voor de verhuur. Rendementen
van 6 procent of meer zijn geen
uitzondering, en zeg nu zelf waar
krijg je dat tegenwoordig nog.
Extra interessant is dat je de omzetbelasting op de bouwkosten kunt
terugvragen. Verhuur van woonruimte als vakantiewoning is namelijk
belast met omzetbelasting, zodat de
omzetbelasting van de kosten ook
kan worden teruggevraagd.

Louis en Truus Beumers
Om mensen kennis te laten maken
met de wijnen, organiseert Kapèlkeshof
op zondag 22 september een open dag
van 11.00-17.00 uur. Muziekband ‘This
is it’ zorgt voor de muzikale omlijsting.
Op deze dag vinden er ook rondleidin-

gen in de wijngaard en wijnmakerij
plaats en kan er geproefd worden van
de eerste oogst van 2019. Wijndomein
Kapèlkeshof maakt sinds 2006 haar
eigen wijnen en heeft haar wijngaard
aangrenzend aan de golfbaan.

Tot nu toe was dat vaak een
spel zonder nieten. De verschuldigde omzetbelasting over de verhuur
bleef meestal onder de zogenaamde

Veel van deze beleggers hebben
inmiddels van de Belastingdienst te
horen gekregen dat ze automatisch
onder de nieuwe kleine ondernemersregeling vallen, of zelfs dat hun
btw-nummer wordt ingetrokken omdat ze feitelijk geen omzetbelasting
afdragen. Dat kan echter tot vervelende gevolgen leiden.
Onder de nieuwe kleine ondernemersregeling is het namelijk zo dat
je wel kunt opteren voor de kleine
ondernemersregeling als je onder de
omzetgrens blijft, maar dat dan wel
herziening van de eerder afgetrokken
belasting plaatsvindt. Kort en goed:
als het korter dan 10 jaar geleden is
dat de vakantiewoningen zijn aange-

kocht of gebouwd dient een deel van
de omzetbelasting over de bouw of
aankoop te worden terugbetaald.
In een dergelijke situatie is het
dan ook beter de kleine ondernemersregeling niet toe te passen en
vanaf 2020 toch maar btw af te gaan
dragen, in elk geval om de 10 jaar
vol te maken.

Vestiging Horst
Spoorweg 10, 5963 NJ Hegelsom
T 077 – 398 46 00
Vestiging Roggel
Groenstraat 2, 6088 CW Roggel
T 0475 – 49 46 28
www.innovista.nu
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Wiel en Lies
Ghielen-Heldens
60 jaar getrouwd
Meijel

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempen-media.nl
en klik op HALLO-uitgaven. Via het
formulier kunt u uw tekst opgeven.
Te koop aangeboden perceel
grasland/weiland grens Hegelsom/
Meterik groot + 7500 m2.
Tel. 06 10 33 62 63 na 14.00 uur.
Uw woning verkopen en
toch blijven wonen?
Wij kopen direct aan. Bel 06 55 12 69 96
info@heikevastgoed.nl
Bewust Begeleiden, cursus voor
ouders. 8 avonden over opvoeden, communiceren, gevoel en (hoog)gevoeligheid. Kijk op www.xtra4people.nl
Hulp bij pc/laptop problemen,
upgrades of een (game) pc op
maat. Paul Dekkers - 06 83 01 10 81.
Voor o.a. verse snijbonen en
snoep- en soeptomaten naar Thijs
Huys, Langstraat 64 Horst-Hegelsom,
tel. 077 398 35 52.
Bolchrysanten te koop! Maandag
t/m vrijdag vanaf 13.00 uur. Za vanaf
9.00 uur. Kwekerij Janssen-Görtz,
Sevenumsedijk 12 te Koningslust.
Verhuur: kantoor/studio of opslagruimte, airco, verwarming en toilet en
keukengroep. Tel. 06 22 28 14 83.
Computerproblemen?
Karel Heines Baarlo. Verdere info &
tips: karelheines.nl. 06 50 96 29 15.
Workshop yoga & running bij
Lekker Laeve! Zondag 6 oktober, info
en aanmelden: www.lekkerlaeve.nl

samen met u zorgen
voor een mooi afscheid

t. 077-3078642
Panningen
www.janssenuitvaart.nl

vanhalstomerij.nl
Lampe Berger zuivert, reinigt en
parfumeert uw interieur. Actie: elke
2e huisparfum 500ml slechts € 9,95.
Lenders Wonen - Markt 99 - Panningen
077 - 307 79 38.
Gevraagd personen voor verzorging
van jongeren met lichamelijke beperking. peelenmaas1958@gmail.com
Woningstoffeederij R. vd Broek.
Voordelig trap bekleden met tapijt.
Vloeren: tapijt, vinyl, laminaat, pvc.
Vaste raambekleding. Bel voor gratis
offerte bij u thuis 06 16 37 45 14.
Hortensia’s (veel srt.), o.a. annabelle,
limelight, magical. Vlinderstruik,
rhodo ea. heesters (ook op stam).
Grassen, vastepl., bodembedekkers,
buxusvervangers. Info: 06 40 32
71 08 of www.veld-tuinplanten.nl
Open za. van 9.30-16.30 uur. Oude
Heldenseweg (naast 13a) Maasbree.
Verloren brilmontuur, gedeeltelijk
blauw, langs de golfbaan in Baarlo.
Tel. 06 29 21 03 76
Te koop bloeiende violen
M. Verhees, Egchelseweg 18,
Panningen
Dahliatuin Minella. Zondag 22 sep
tember laatste open dag van 2019.
Een tuin met honderden Dahlia’s in
diversen kleuren en vormen.
Entree 3,50 incl. koffie/thee/cake.
Konijnen te koop.
Tel. 06 10 95 42 20.
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempen-media.nl
en klik op HALLO-uitgaven. Via het
formulier kunt u uw tekst opgeven.

Fien Bos
Uitvaartzorg

Glitz & Glam met Miss Patty
Pam-Pam
Miss Patty Pam-Pam, maar ook de jeugd uit Peel en Maas mochten zich presenteren op Glitz &
Glam in het centrum van Panningen. Een modeshow die geen modeshow meer mag heten, maar een
het lifestyle event. (Foto: Jordy Strijbos)

Stomerij uit Beringe
duurzaamste Benelux
Stomerij Van Hal uit Beringe mag zich de duurzaamste stomerij van de Benelux noemen. Tijdens het Laundry
Experience Event 2019 op vrijdag 13 september in Wommelgem (B) werd de stomerij door een onafhankelijke
zevenkoppige vakjury verkozen als duurzaamste.
Silk & Satin uit Assen won de
Innovatieprijs en het landelijk opererende Dobbi werd Overall Winnaar.

Stomerij Van Hal maakt kans om
volgend jaar tijdens de Global Best
Practices Awards 2020 van koe-

pelorganisatie CINET op 20 juni in
Frankfurt Nederland te vertegenwoordigen.

Jury Ondernemersprijs
bezoekt genomineerden
De jury van de Ondernemersprijs Peel en Maas heeft de afgelopen weken bedrijfsbezoeken afgelegd bij de
vijf genomineerden van de Ondernemersprijs van Peel en Maas. Het thema dit jaar is Startups en starters.

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

www.fienbosuitvaartzorg.nl

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

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

Maasbree
06 38 43 79 56

www.peetsteeghsuitvaartzorg.nl

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

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

uitvaartverzorgingtwanschreurs.nl

De jury wil van de genomineerden graag weten hoe ze hun toekomst vormgeven. Hoe gaan ze met
onvoorspelbaarheid en onzekere
factoren om? Welke risico inschattingen maken ze, waar zien ze kansen
en mogelijkheden voor innovatie? Tijdens de bezoeken trof de

jury vijf verschillende bedrijven, in
heel uiteenlopende bedrijfstakken.
Alle ondernemers hebben echter
één ding gemeen: allemaal zijn ze
gedreven in hun werk en trots op hun
onderneming.
Het blijft nog even spannend wie
er dit jaar met de Ondernemersprijs

Peel en Maas 2019 naar huis gaat.
Op woensdag 30 oktober zal in DOK6
in Panningen de winnaar worden
uitgeroepen. Die avond zullen alle
genomineerden zich ook nogmaals
presenteren aan het publiek, dat vervolgens de winnaar van de publieksprijs zal kiezen. (Foto: Dick Holthuis)
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Breetanque wint
uitwisseling Velden

Natuurwandeling rond Grashoek
Het wandelcomité van fanfare en drumband Semper Avanti uit Grashoek, Lid van de KWBN afdeling Limburg
organiseert op zondag 6 oktober haar vijftiende natuurwandeltocht.

Jeu de Boulesvereniging Breetanque uit Maasbree had op dinsdag
10 september de jaarlijkse uitwisseling met JBC Velden. JBC Velden was
met zeventien leden aanwezig in Maasbree. Breetanque had dertig
afgevaardigden.

Vooraf was besloten dat de
twee best geplaatste speleres van
JBC Velden de finale zouden spelen tegen de twee best geplaatste
spelers van Breetanque. Na het
spelen van drie wedstrijden, bleken er zeven spelers te zijn met drie

gewonnen wedstrijden. De finale
werd gespeeld door Leo Meelkop
met Herman in ‘t Zand van JBC
Velden tegen Frans Clerx met Jan
Vaessen van Breetanque. Met een
stand van 13-4 ging de winst naar
Breetanque.

Uitwisseling Jeu de
boules club Baarlo
Sinds vele jaren heeft Jeu de boules club Baarlo een
samenwerkingsverband met Stichting Gehandicapten Limburg (SGL).
Vrijdag 13 september vond er een activiteit plaats tussen de vereniging
en SLG bij het clubgebouw in Baarlo.

tot uiterlijk 11.00 uur. Voor de 21 kilometer tot 12.00 uur, voor de 14 kilometer
tot 13.00 en wandelaars voor de 8
kilometer kunnen tot 14.00 aan de start
verschijnen. Voor alle wandelaars geldt
als sluiting 17.00 uur. Vertrekpunt is
gemeenschapshuis de Ankerplaats in
Grashoek. Vandaar voert de tocht door
de bossen van de Belgenhoek en langs
het kanaal in Helenaveen met weilanden en bossen naar de rustplaats in
Helenaveen. Daarna voert de tocht
verder door een blauwe bessenplantage,

Groeiende internationale organisatie
Aangenaam, wij zijn Euronyl BV, onderdeel van de Euronyl Plastics Group. We zijn een productiebedrijf gespecialiseerd in het spuitgieten van kunststof materialen. Onze opdrachtgevers zijn gerenommeerde bedrijven binnen
uiteenlopende markten. En jij kunt daar binnenkort deel van uitmaken! Past een verantwoordelijke functie
binnen een groeiende internationale organisatie jou perfect om het lijf en heb je zin om ons bedrijf te komen
versterken? Dan hebben we een mooie kans voor je!

Logistiek medewerker/magazijnbeheer
Een warm welkom
Je wordt warm ontvangen in een hecht team van ongeveer 17 collega’s. De informele werksfeer zorgt ervoor
dat jij je vrijwel direct thuis voelt binnen onze club.
We bieden je volop ruimte voor eigen inbreng en meedenken met onze organisatie wordt zeer gewaardeerd.
Past dat jou helemaal? Lees dan gauw verder, want wij
kijken reikhalzend uit naar jouw komst als bevlogen
logistiek medewerker!

SLG ‘de Maashorst’ maakt
gedurende de periode april tot en
met september wekelijks gebruik
van de accommodatie in Baarlo.
Als afsluiting van het seizoen vindt
er jaarlijks een activiteit plaats in
september tussen de leden van
de Jeu de Boulesvereniging en de
Maashorst. Om 10.30 uur begon het
toernooi. De finale ging tussen Mia
Geurts en Piet Kooiman tegen Wiel

van Lier en Istvan van Oort waarbij
eerstgenoemden aan het langste
eind trokken en tot winnaars van
het toernooi werden uitgeroepen.
De andere finale ging tussen Maria
van Lier en Jos Wijers tegen Jan
van Gestel en Math van den Brok.
Deze wedstrijd eindigde in 6-7. Jeu
de Boules club Baarlo laat weten dat
ze de traditie nog jaren hoopt voort
te zetten.

natuurgebieden en langs de kanalen
richting Evertsoord met agrarisch
bedrijven en weilanden. Na de tweede
rust gaan de wandelaars van de 21 en
25 kilometer samen met de wandelaars
van de 14 kilometer verder door het
Medegebroek richting de Struiken.
Daarna vervolgt de tocht via de vernieuwde Groote Molenbeek terug.
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met Hub Maessen:
077- 307 26 24 of 06-533 103 86.
Of kijk op www.semper-avanti.nl

De functie:
beheren van het magazijn van eindproducten,
grondstoffen en de matrijskluis;
fabriek en magazijn poetsen/bijhouden,
pallets sorteren en repareren;
bijhouden van de voorraden van eindproducten,
verpakkingsdozen en grondstoffen/kleurstoffen;
verzorgen documentatie van de locaties in het
magazijn van grondstoffen, matrijzen en
eindproducten;
laden uitgaande goederen en klaarzetten van deze
goederen;
lossen inkomende goederen;
verantwoordelijk voor een juiste administratie over
het logistieke gedeelte en de opslag van goederen;
planning transport;
verzorgen grondstofstroom machines en bijhouden
van de afvalproductie;
pallets sealen, eindproducties verpakken, gereed
zetten voor verzendingen;
indien nodig regelen transporten voor inkomende of
uitgaande goederen;
reinigen van grondstofsilo’s, grondstofdrogers.
Dit levert het jou op:
een fulltime functie voor de langere termijn;
uitzicht op een vaste baan bij gebleken
geschiktheid;
een marktconform salaris.

m/v

Jan Vaessen, Frans Clerx,
Herman in ’t Zand, Leo Meelkop

Voor de 8 kilometer is een aparte
tocht uitgezet door de bossen van de
Belgenhoek naar de rustplaats in
Helenaveen en de terugweg loopt via de
Spiesberg en de Houwenberg. Ook dit
jaar voert de tochten weer over een
aantal agrarische bedrijven. De tocht van
de 14, 21 en 25 kilometer gaan overwegend over paden en onverharde zandwegen. De wandelingen zijn ook
geschikt voor Nordic Walking. Alle wandelaars kunnen vanaf 8.00 uur vertrekken, wandelaars voor de 25 kilometer

In ruil daarvoor:
breng je lbo/mbo werk- en denkniveau mee (3-4);
en kennis van Microsoft Office;
beschik je over goede communicatie vaardigheden.
Je brengt kennis mee van:
office-pakketten;
de Nederlandse en Engelse taal;
hef-/reachtruck rijden;
een ERP systeem, dit is een pre;
het maken van logistieke documenten zoals CRM’s.
En met de volgende competenties scoor je
gegarandeerd punten:
goed aanpassingsvermogen en stressweerstand;
sterke communicatieve vaardigheden;
organisatievermogen, goed prioriteiten kunnen
stellen en gevoel voor urgentie;
required experience: logistiek/magazijn.
We overtuigen jou graag
Past deze baan als logistiek medewerker/magazijnbeheer
jou nog beter dan je lievelingsspijkerbroek?
Dan overtuigen we je graag van deze kans. Want als jij
jezelf onmisbaar weet te maken binnen ons bedrijf,
dan heb je zicht op een vaste aanstelling.
Stuur je cv naar: Euronyl bv
t.a.v. Marieke van den Berg
Slootsekuilen 38, 5986 PG Helden-Beringe
Tel.: 077 - 306 10 00
Mailen mag ook: marieke@euronylbv.nl
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Schutterij St. Hubertus wint beker
Schutterij Sint Hubertus uit Beringe heeft zondag 15 september de beker gewonnen van het Dekenaal
Schuttersfeest. Dit vond plaats bij het schuttersgilde Sint Lambertus in Helden.
Na de opening en inspectie
was er een korte optocht
door de straten van Helden.
Op het feestterrein waren de

beoordelingen van onder andere
Koningsparen, Koningen en
marketentsters. Door een goed
resultaat bij het schieten van het

A-zestal en B-zestal werd schutterij
Sint Hubertus Beringe winnaar van
de wisselbeker van het Dekenaat
Horst-Helden.

De Flaters winnen van Kessel
Door: Coy Sieben
Beugelvereniging De Flaters uit Baarlo heeft zaterdag 14 september met 3-2 gewonnen van OVU Kessel.
Piet Geurts begon de partij namens
Baarlo tegen invaller Roy Dorssers.
Dorssers speelde kalm en speelde zich
relatief makkelijk naar de winst.
Kesselnaar Bas Ottenheim kwam in de
tweede wedstrijd twee punten voor
maar moest uiteindelijk zijn meerdere

erkennen in zijn Baarlose tegenstander. Erik Kleynen kreeg namens Kessel
de kans om het team opnieuw op
voorsprong te zetten. In een lang
gelijkopgaande partij kwam hij op het
einde net te kort waardoor de 2-1
achterstand op het bord stond. Hay

Jacobs kon het ondanks een sterke
start niet bolwerken, waardoor de
stand op 3-1 kwam. In de laatste partij
maakte Roel Ottenheim de nederlaag
dragelijk door zich naar de winst te
spelen. De 3-2 eindstand stond daarmee op het scorebord.

Geluk voor iedereen
In Kasteel de Berckt komen op 6 oktober vier gerenommeerde sprekers vertellen over het thema geluk in
relatie tot persoonlijk leiderschap. Daarnaast zijn er twee workshops naar keuze te volgen. Initiatiefnemers van
het evenement ‘Move to Happiness’, Frank Oelmeijer en Kitty Janssen uit Meijel, stellen dat wie kiest vanuit zijn
hart, een andere wereld zal zien, voelen en ervaren.
Tijdens het evenement kunnen deelnemers zich laten inspireren en ervaren hoe je regie neemt
bij het creëren van geluk. Eén van
de workshops wordt gegeven door

Heidi van Kampen uit Meijel. Onder
de noemer ‘Zet je leven in beweging’, laat ze deelnemers met
behulp van technieken uit de onder
meer de vechtsport ervaren hoe

afgerekend kan worden met oude
patronen en hoe je mentaal in
beweging komt.
De dag begint om 09.15 uur en
duurt tot 17.00 uur.

Ben je op zoek naar een
nieuwe uitdaging?
Door de groei van onze organisatie zijn wij op zoek naar:

Teamleider logistiek
Verstappen advanced packaging
is een dynamisch en
vooruitstrevend familiebedrijf.
Al 40 jaar zijn wij een
toonaangevend producent van
kunststof verpakkingen voor de
AGF-sector, food industrie en
non-food industrie.
Elke dag denken en bewegen wij
mee met onze klanten en voegen
waarde en duurzaamheid toe
aan hun product, productie- en
logistiekproces.

Je wordt verantwoordelijk voor de beheersing van de gehele
goederenstroom vanaf grondstof, productie, opslag tot en met
levering van eindproducten aan onze klanten.

Technisch tekenaar WTB

Je verricht een diversiteit aan tekenwerk binnen onze organisatie,
zoals machines, matrijzen, nieuw te ontwerpen producten en
hulpgereedschappen inclusief actieve terugkoppeling en hands-on
momenten in de werkplaats.

WTB-monteur

Je zorgt voor het draaiende houden van ons machinepark.
Hieronder valt o.a. het omstellen van de machine, verrichten van
onderhoud, oplossen van storingen en het bouwen van nieuwe
machines en apparaten.

Extrusie operator

Je wordt opgeleid tot een volwaardig operator waarin je
verantwoordelijk wordt voor het instellen en bedienen van onze
extruders voor de folieproductie.

Productie medewerker
Voor een impressie van ons
bedrijf zie onze website en
bekijk onze animatie.
Acquisitie naar aanleiding van deze
advertentie wordt niet op prijs
gesteld.

Je wordt opgeleid tot een volwaardig operator waarin je
verantwoordelijk wordt voor alle diverse werkzaamheden die
behoren bij het produceren en inpakken van onze verpakkingen.
Werken bij Verstappen
Wij bieden een werkomgeving waarbinnen je kunt groeien en waar
ruimte is voor eigen initiatief en brede verantwoordelijkheid.

Kijk voor alle ins en outs op www.werkenbijverstappen.nl

Sociaal kaartspel

Cursus bridge
De bridgeclubs van Baarlo, Helden en Maasbree organiseren gezamenlijk een cursus bridge. De cursus start op dinsdagochtend 24 september bij restaurant Chopin in Maasbree.
Bridge is een sociaal kaartspel
dat tot op hoge leeftijd kan worden
gespeeld. Het is goed voor het geheugen, maar ook voor de sociale contacten. De drie bridgeclubs starten
daarom een cursus bridgen. De cursus
wordt in twaalf lessen gegeven door
Peter Maas, een door de Bridgebond

erkend bevoegd bridgeleraar.
Deelnemers leren iedere dinsdagochtend van 09.30 tot 12.00 uur de
kneepjes van het kaartspel. De lessen
worden gegeven in restaurant Chopin,
Dorpstraat 41 in Maasbree. Voor informatie en aanmelden neem contact op
met britsbridge@gmail.com

Praktische workshops

‘Senioren onderweg
naar morgen’
Onder de noemer ‘Senioren onderweg naar morgen’ organiseert
KBO Panningen een dag met praktische workshops op dinsdag 1 oktober in het Kerkeböske in Helden.
Harrie de Ridder en Pim Janssen
vertellen over Veiligheid; Thijs
Scheepers over Mentorschap; Khadija
al Hassouni over Bewindvoering en
Karin van der Plas over Noaberschap.

Het programma begint om 09.15, en
eindigt rond 17.00.
Aanmelden kan tot 25 september
bij Henny Peeters-Wijnen:
glhpeeters@gmail.com

Vrouwenorganisatie Eige Wiës

Huisarts geeft lezing
vrouwenlichaam
Vrouwenorganisatie Eige Wiës organiseert een avond met thema Alles
over het vrouwenlijf. De presentatie wordt verzorgd door huisarts Inge
Rutten. De avond vindt plaats op woensdag 2 oktober in de Wieksjlaag in
Beringe.
De inloop is vanaf 19.30 uur
waarna huisarts Inge Rutten om
20.00 uur met haar presentatie
begint.

Drie kwartier later wordt er
gepauzeerd en om 21.15 uur is de
lezing afgelopen. Daarna is er nog
tijd om een aantal vragen te stellen.

Beugelen

De Treffers winnen
van HBC
Door: Beugelvereniging De Treffers
Beugelvereniging De Treffers uit Maasbree hebben verrassend
gewonnen van HBC Helden. Op zaterdag 14 september werd het 3-2
voor de beugelaars uit Maasbree.
In de eerste partij speelde Jo
Hendrix namens Maasbree tegen
Johan Peeters. Jo begon met een
misser en kwam twee punten achter, bij 20-20 werd het gelijk, maar
met goed spel kwam Jo op 24-22
en won hij met 30-26. Op twee Jac
Lintjens namens Maasbree tegen
Frank Kusters.

Vakkundig spel
Tot 20-20 gaven ze elkaar niets
toe, dan een misser van Jac op de
ring die door Frank in de goot werd
geslagen. Het verschil werd daarmee 4 punten, Frank speelde de
partij vakkundig uit en won met
30-26. Dan een van de nieuwelingen
bij De Treffers 1, Guido Sonnemans

tegen veelvoudig Nederlands kampioen Johan Verest. Guido speelde tot
12-12 geconcentreerd en goed, maar
miste op de ring en kreeg vervolgens geen kans meer tegen routinier
Johan.
Invaller Peter Peeters speelde
namens Maasbree tegen Marc
Korsten. Tot de 18-18 ging het gelijk
op, daarna nam Peter het heft in
handen en ging hij naar een 30-24
overwinning.
Hem Hendrix speelde in
de laatste wedstrijd namens
Maasbree tegen Johan Hoeijmakers.
Hem kwam snel voor en gaf Johan
geen kansen om langszij te komen
en wint met 30-24.Daarmee is de
einduitslag van 3-2 een feit.
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Geef ook uw mening

Bespreking poll week 37

Ik ben een trotse inwoner van een Cittaslow-gemeente
Peel en Maas is een Cittaslow-gemeente. Een gemeente met kernwaarden als duurzaamheid, milieu, leefbaarheid, streekproductie, kwaliteit en gastvrijheid. Klinkt mooi, toch is slechts een derde van de stemmers daar trots op.
Het fenomeen is voor veel inwoners te vaag en te onbekend, blijkt uit de reacties op Facebook. Te vaag, want Cittaslow blijft weinig concreet. Theo Geurts uit
Helden knipt een heel epistel van de website van Cittaslow op Facebook, vol
termen als ‘duurzame omgeving’, ‘kwalitatief hoogwaardig landschap’, ‘krachtige sociale gemeenschap’, ‘innovatief’ en ‘terug naar de oorsprong’. “Wie het
begrijpt mag het zeggen”, stelt Geurts. “Wat is het maatschappelijk doel van een
Cittaslow?” Cittaslow draait om een filosofie, maar hij toont zich, zoals anderen op

Facebook, vooral praktisch: “Ben overigens benieuwd naar de kosten, maar vooral
de opbrengsten.” Het is weinig praktisch, wat de bekendheid niet bevordert.
Ine Jacobs stelt: “Mensen weten (nog) niet genoeg wat Cittaslow inhoudt.” En Kim
van Enckevort reageert: “Alleen diegene die ermee te maken hebben kennen het.
Dus de gewone burger weet niet wat het is.” Peel en Maas is al sinds maart 2018
aangesloten bij Cittaslow. Het draait om een filosofie, zonder concrete eisen of
doelen. Dat maakt het maatschappelijk nut moeilijk te peilen. De praktijk zal het
moeten bewijzen. Wellicht komen we er in 2023 nog eens op terug. Na vijf jaar
moet het fenomeen toch bekendheid hebben gekregen. Dan moeten de kosten en
opbrengsten inzichtelijk zijn en misschien zijn er dan concrete resultaten geboekt.

Peel en Maas biedt ook in de toekomst
voldoende woonruimte
eens/oneens > facebook.com/hallopeelenmaas
De gemeente Peel en Maas doet niet mee met de trend van bevolkingskrimp. In tegenstelling tot omliggende gemeenten groeit hier de bevolking juist. Tot 2035 groeit het inwonertal met 2,1 procent (zie voorpagina).
De gemeente zegt zich te laten leiden door een realistische blik op de toekomst. Dus niet door één cijfer, maar door diverse prognoses en modellen.
De gemeente heeft daar nadrukkelijk naar gevraagd in het woningmarkton-

derzoek, dat waarschijnlijk volgende maand aan de raad wordt gepresenteerd. “Onze uitwerking kaderstelling wonen geeft de ruimte om in te spelen
op veranderende prognoses”, zo stelt de gemeente. HALLO Peel en Maas peilt
niet alleen de vooruitzichten van de woningmarkt bij de gemeente, maar ook
bij inwoners. Bij dezen: ‘Peel en Maas biedt ook in de toekomst voldoende
woonruimte.’

Uitslag vorige week (week 37) > Ik ben een trotse inwoner van een Cittaslow-gemeente > eens 64% oneens 36%

ER WARM BIJZITTEN
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Marcs
mening
Troonrede
“Leden van de StatenGeneraal,
Het heeft mijn vrouw
Maxima mogen behagen te
vernemen dat het geld over de
rand van de schatkist kotst en
dat de negatieve rente gratis
geld schept. Zelf ben ik calvinistischer van aard en besef ik dat
de met zorg samengestelde
cijfers slechts getallen zijn.
Mocht, bijvoorbeeld, de
president van de VS onbeteugelbaar blijken, dan vallen er bommen op Iran en bevinden we ons
ineens in een andere economische werkelijkheid. Daarom
verheugt het mij dat mijn minister van financiën de budgetten
niet verkwanselt aan onbenulligheden als onderwijs, zorg en
veiligheid. Over veiligheid
gesproken: mij is ter ore gekomen dat het rommelt binnen het
politiebasisteam Horst/Peel en
Maas. Een aantal koppen moest
rollen, details der strubbelingen
zijn mij onbekend. Ik zal mijn
minister van Justitie en Peter R.
de Vries om opheldering vragen.
Maar dat terzijde. Terug naar de
rijksbegroting. Er moet worden
geïnvesteerd, maar wel budgetneutraal. Ondanks het stikstofbesluit kunnen we nieuwe
woningen voor het plebs verwezenlijken, waar zoveel behoefte
aan is. De oplossing ligt wellicht
bij datzelfde stikstofbesluit.
De veestapel kan fors worden
ingekrompen. De hoge standaard
van dierenwelzijn in Nederland
maakt dat boeren winst kunnen
maken door hun stallen te voorzien van een vrolijk behang en te
verhuren aan het gepeupel.
Zelf ben ik bereid het voorbeeld
te geven van budgetneutraal
investeren. Met Monumentenzorg
ben ik overeen gekomen mijn
populaire haargroei op kin en
kaakbeenderen voor de toekomst
te bewaren. De kosten voor
onderhoud en bescherming
komen uit vrijgekomen middelen
van onze publieke omroep die in
aanloop naar 5 december forse
besparingen op zwarte schmink
weet te realiseren.”
Marc
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Aangepaste openingstijden
Huis van de Gemeente
• Op vrijdag 4 oktober 2019 zijn we tot 13.00 uur geopend.
• Op zaterdag 5 oktober 2019 zijn we de gehele dag gesloten.
Bibliotheek
De Bibliotheek is op vrijdag 4 oktober geopend tot 17.00 uur en op zaterdag 5 oktober van
8.30 uur tot 12.00 uur.
Onze dienstverlening wordt mede mogelijk gemaakt door de 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 is onze dienstverlening beperkt.

Commissievergadering
Op dinsdag 24 september 2019 vinden er gelijktijdig om 19.30 uur twee commissievergaderingen plaats in het Huis van de Gemeente, Wilhelminaplein 1, 5981 CC Panningen
Op de agenda staan de volgende onderwerpen:
Commissie 1
1. Bestemmingsplan Omzetten bedrijfswoning naar reguliere woning Prins
Bernhardstraat 5-5a, Meijel (2019-051)
2. Bestemmingsplan Ruimte voor Ruimte woningen Boskesveld, Helden (2019-052)
3. Bestemmingsplan Buitengebied, locatie Landgoed Kapèlkeshof, Grashoek (2019-053)
4. Bestemmingsplan Zorgwijngaard Vinea Cura, aan de Baarloseweg, Helden (2019-054)
5. Bestemmingsplan Maasbreeseweg 55, Helden (2019-055)
Commissie 2
1. Instellen kinderraad (2019-056)
2. 2e Bijstellingsrapportage (2019-057)
3. Bestemmingsplan Bloemencamping de Hazenakker, Kessel (2019-058)\
Meeluisteren
U bent van harte welkom om binnen te lopen bij een van commissievergaderingen.
Heeft u vragen over deze vergaderingen, neem dan contact op met de medewerkers van
de griffie Math Steijvers (06 – 55 26 03 83) of Twan Huyskens (06 – 43 23 58 69).
Waar vindt u de vergaderstukken?
Commissie 1
De stukken kunt u vinden op de website: www.peelenmaas.nl > bestuur en organisatie >
gemeenteraad > Commissie 1 > 24 september 2019.
Commissie 2
De stukken kunt u vinden op de website: www.peelenmaas.nl > bestuur en organisatie >
gemeenteraad > Commissie 2 > 24 september 2019.

Basisregistratie Personen (BRP)
Voornemen ambtshalve opname in de Basisregistratie Personen (BRP)
Het college van Peel en Maas heeft het voornemen om het bijhouden van de persoonslijsten van
de onderstaande personen op te schorten. Reden: een adresonderzoek heeft geen uitsluitsel
gegeven over de verblijfplaats.
Naam
Betlejewski
Kurek
Isikyol
Lajos
Marian
Nyitrai
Orlinski

Voorletters
A.S.
G.J.
A.
Z.
C.
L.
P.Z.

Geb.datum
03-07-1981
09-04-1985
17-06-1974
13-09-1988
06-03-1981
31-10-1991
03-12-1988

Voornemen ambtshalve opname vertrek naar ‘land’ in de Basisregistratie Personen (BRP)
Naam
Voorletters
Geb.datum
Castiñeiras Ballesteros
J.
03-02-1999
Dowhan
A.W.
30-05-1986
Belanghebbenden kunnen tot 14 dagen na de verschijningsdatum -van het voornemen om de
persoonslijst op te schorten- in dit huis-aan-huisblad en op de website, hun zienswijze hierover
kenbaar maken. Bij voorkeur schriftelijk bij het college, Postbus 7088, 5980 AB Panningen of via
info@peelenmaas.nl.

Fotowedstrijd voor de
gemeentegids 2020
Ook de gemeentegids 2020 willen we niet alleen vóór u
maken, maar met u. Daarom organiseren wij weer een
fotowedstrijd, waarbij de winnende foto’s een plaats krijgen
in de gemeentegids 2020. Foto’s met afbeeldingen van
personen en beleving hebben de voorkeur.
Uw laatste kans om foto’s in te sturen
Stuur de foto's (minimaal 1Mb/foto) naar
maria.witbaard@peelenmaas.nl.
Vermeld in de e-mail uw naam, adresgegevens
en plaats van de foto('s). Heeft u meerdere foto's,
maak dan gebruik van www.wetransfer.com.

Besluit straatnaamgeving
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Peel en Maas heeft op
6 september 2019 besloten een naam toe te kennen aan de volgende openbare ruimte:
de naam voor het nieuwe woonhof aan de zijweg van de Ruijsstraat in Helden vast te
stellen als: Moennikhof.
Het betreft het benoemen van een openbare ruimte die nog geen naam had.
De besluiten en de daarop betrekking hebbende stukken liggen vanaf 19 september 2019 ter
inzage in het gemeentehuis aan Wilhelminaplein 1 in Panningen. Voor telefonische vragen neem
contact op met het Klant Contact Centrum via telefoonnummer: 077 – 306 66 66.
Bezwaar
Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u een gemotiveerd bezwaarschrift bij ons
indienen. Dat doet u binnen zes weken na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt.
Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen.
U stuurt uw bezwaarschrift naar:
Het college van burgemeester en wethouders
Postbus 7088, 5980 AB Panningen
In uw bezwaarschrift staat in ieder geval:
a. uw naam en adres;
b. de datum waarop u het bezwaarschrift geschreven hebt;
c. een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
d. de reden waarom u bezwaar maakt;
e. uw handtekening.
Voorlopige voorziening
Ons besluit geldt ook tijdens de bezwaarprocedure. Als u wilt dat het besluit niet ingaat, kunt
u om een voorlopige voorziening of schorsing vragen bij de rechtbank. Dat is een voorlopige
beslissing om ons besluit niet in te laten gaan.
Een voorlopige voorziening vraagt u aan bij:
De voorzieningenrechter van de rechtbank Roermond
Sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond
U kunt een voorlopige voorziening of schorsing ook vragen bij genoemde rechtbank via
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een
elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.
Meer informatie krijgt u bij de rechtbank via telefoonnummer: 0475 – 35 22 22.

Gemeente Peel en Maas feliciteert
Liv Janssen met het Nederlands Kampioenschap in de
klasse DE-B tijdens de Hippiade in Ermelo en
Jac Roemerman met het Masters Wereldkampioen
wielrennen op de weg in Sankt Johan in Oostenrijk.
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Activiteiten 75 jaar bevrijding in Peel en Maas
In november 1944 zijn de dorpen van Peel en Maas bevrijd. Nu 75 jaar later wordt in veel van onze dorpen hier aandacht aan besteed. Wij, als Peel en Maas, staan hierbij stil en zijn blij
met en trots op deze initiatieven.
De exacte dagen waarop onze dorpen bevrijd zijn:
16-11-1944
Meijel (is op 25-09-1944 al even bevrijd geweest)
18-11-1944
Beringe, Helden, Kessel, Maasbree en Panningen
21-11-1944
Baarlo

En op onze website www.peelenmaas.nl; zoekwoord: evenementenkalender;
staan de bij ons bekende bevrijdingsevenementen. Natuurlijk is onze lijst niet compleet, dus
houd ook de info in de dorpen in de gaten.
Aanmelden evenementen
U kunt de evenementen aanmelden via onze website www.peelenmaas.nl; zoekwoord:
evenementenkalender

In het Huis van de Gemeente vindt u een overzicht van de activiteiten per dorp.
Ook in sommige dorpen staan banners met de activiteiten per dorp.
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Update kinderraad
Zoals u heeft kunnen vernemen in eerdere berichtgeving gaat de
kinderraad in de Gemeente Peel en Maas dit schooljaar écht van start.
Alle zeventien basisscholen doen mee.
In de kinderraad mogen per
basisschool twee leerlingen uit
groep 7 en/of groep 8 meepraten
en meedenken over het beleid van
de gemeente. De overige kinderen
denken ook mee en zijn de fractieondersteuners. Op welke wijze de
leerlingen worden benoemd kan
iedere school op eigen manier invul-

len. Ook zijn er nog andere functies
te verdelen: de wethouders, griffier,
bode, fotograaf en journalist.
De scholen zijn al volop bezig
met de voorbereidingen en een groot
gedeelte van de 27 raadsleden gaat
gastlessen verzorgen op de scholen.
Tijdens de gastles kunnen de raadsleden vertellen wat een gemeenteraad

zoal doet, wordt er een quiz gedaan en
kunnen de leerlingen vragen stellen.
Op 13 november om 15.00 uur,
zal de eerste kinderraadsvergadering plaatsvinden in het Huis van de
Gemeente. Dan zullen de kinderraadsleden door burgemeester Wilma
Delissen worden benoemd. De vergaderingen zullen ook live te volgen
zijn via internet. Per vergadering staan
er twee punten op de agenda: één
agendapunt wordt door de kinderraad
zelf ingebracht. Iedere school presen-

teert zijn eigen voorstel en voor het
uiteindelijk gekozen voorstel wordt
een budget beschikbaar gesteld voor
de uitvoering. Daarnaast wordt er per
vergadering één agendapunt door de
gemeenteraad of het college ingebracht, een onderwerp waarover de
gemeenteraad/collegeadvies wil van
de kinderraad.
Wij kijken uit naar alle meningen
en ideeën van de kinderen.
VVD Peel en Maas

Mijn eerste zes maanden als raadslid
Het is alweer anderhalf jaar geleden dat ik met voorkeursstemmen
werd gekozen als raadslid. Sinds zes maanden ben ik dan ook daadwerkelijk gemeenteraadslid in de gemeente Peel en Maas. Nieuw, spannend
en leerzaam. Zo zou ik de eerste zes maanden omschrijven.
De mensen, de werkplek en wat
wordt er van mij verwacht? En dan
de eerste officiële raadsvergadering,
waarin ik samen met CDA-collega
Roger Gielen een amendement
mocht voordragen voor startersleningen. Daarin hebben we benadrukt

dat ook jongeren de kans moeten krijgen een woning te kopen. De gehele
CDA-fractie ondersteunt mij goed.
Het CDA ziet het belang in om ook jongeren bij de politiek te betrekken en
hun geluid te horen. Die stem is bij het
CDA goed te horen.

Als raadslid krijg ik veel mee van
wat er in onze gemeente gebeurt.
En nog leuker: ik mag er over meepraten en -beslissen. En dat heb ik
dus ook veel gedaan de afgelopen zes
maanden. In onze fractie, met raadsleden, burgers, ambtenaren, bedrijfsleven en natuurlijk met jongeren.
Van hoe komt een nieuwe school tot
stand en welke rol heeft de gemeente
hierin tot aan het drugsbeleid in Peel
en Maas.

En als we dan gezellig op stap
gaan, praat ik wat minder en luister
ik vooral graag. Wat vinden jongeren
van de politiek? Wat zouden zij anders
willen zien binnen onze gemeente?
Wat speelt zich af binnen mijn generatie? Iets wat ik mij de komende tijd
zal blijven afvragen en vervolgens zal
inbrengen in politieke discussies en
afwegingen.
Ebie Peeters,
raadslid CDA Peel en Maas

n)
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Grenzen van de groei in Peel en Maas bereikt
Steeds duidelijker wordt dat het vernietigen van de Programmatische
Aanpak Stikstofdeposito (PAS) door de Raad van State, grote consequenties heeft voor vele projecten in Nederland. De Raad van State heeft
duidelijk bepaald dat toepassing van de PAS onvoldoende bescherming
biedt aan de uitstoot van stikstof in onze waardevolle natuurgebieden.
Het wordt steeds duidelijker dat
we de grenzen van de groei in ons
dichtbevolkte landje hebben bereikt
en dat er fundamentele keuzes moeten worden gemaakt. Zo ook in de
gemeente Peel en Maas: intensieve
veehouderijen stoten een groot deel

van de stikstof uit. Maar ook de aanleg van grootschalige complexen voor
arbeidsmigranten in het buitengebied
en het (bijbehorende) verkeer zorgen
voor veel uitstoot van stikstof.
Burgers zullen met steeds meer
succes een beroep kunnen doen op de

uitspraak van de Raad van State als er
in hun omgeving (grootschalige) uitbreidingen zijn. Wat PvdA/GroenLinks
betreft dient er in onze gemeente
dan ook niet gekozen te worden voor
uitbreidingen van intensieve veehouderijen en grootschalige opvang van
arbeidsmigranten in het buitengebied.
Er dient gekozen te worden voor de
bouw van betaalbare (huur)woningen
voor inwoners met een laag inkomen,
waar veel behoefte aan is, en voor de
bescherming van onze waardevolle

natuurgebieden.
Daarnaast zijn we er voorstander
van om de maximumsnelheid op de
autosnelweg A67 terug te brengen
van 130 kilometer naar 100 kilometer
per uur. Hiermee vindt een reductie
van 40 procent van de stikstofuitstoot
plaats en dit vermindert ook de kans
op verkeersslachtoffers aanzienlijk.
Fred Peeters,
fractie-ondersteuner
PvdA/GroenLinks

‘Energietransitie moet een sociaal proces zijn’
Energietransitie is niet louter een technische en ruimtelijke operatie, het is op de eerste plaats een sociaal
proces, vinden progressieve raadsfracties uit Noord- en Midden-Limburg. De energietransitie moet worden
gebruikt om de kwaliteit van leven te verbeteren. Voor iedereen.
Dat betekent dat er tijd en geld
ingezet moeten worden om mensen
te enthousiasmeren en aan te zetten
tot collectief meedenken en handelen.
Gemeenten kunnen daarin een gezamenlijk initiatief nemen, bijvoorbeeld
door concrete voorbeelden aan te reiken
over energiebesparing of vergroening
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in de buurt. Dit is één van de uitgangspunten voor energietransitie die progressieve raadsfracties uit de regio
Noord- en Midden-Limburg zijn overeengekomen op zaterdag 14 september
in Panningen. De progressieve raadsfracties van de gemeenten Beesel, EchtSusteren, Gennep, Horst aan de Maas,

Leudal, Maasgouw, Mook en Middelaar,
Nederweert, Peel en Maas, Roerdalen,
Roermond, Venlo en Venray stellen voor
deze uitgangspunten op te nemen in de
Regionale Energiestrategie van de regio
Noord- en Midden-Limburg.
Ze benadrukken dat de energietransitie kansen biedt voor gemeen-

schapsontwikkeling, voor een
toekomstbestendige lokale economie en
voor een verbetering van de leefsituatie
voor iedereen. Die positieve benadering
van de energietransitie is uitgewerkt
in negen uitgangspunten. Zo is energie
volgens hen een collectieve voorziening.
Schone energie dient daarom collectief
opgewekt te worden. Via bewonersinitiatieven en lokale bedrijven, onder
regie van de lokale overheid. Regionaal
dient een deskundig team van opbouwwerkers de buurten, wijken en dorpen
vertrouwd te maken met de kansen die
energietransitie biedt voor gemeenschapsvorming, zoals het stimuleren van
de lokale economie en het vergroten
van de sociale en culturele veerkracht.
Wanneer inwoners betrokken worden in de uitvoering ontstaat er lokale
werkgelegenheid en sociale cohesie.
Wanneer investeringen en besparingen
lokaal zichtbaar en besteedbaar worden, ontstaat eer meer lokaal besteed-

baar inkomen. De energietransitie
moet een stap zijn naar het verkennen
en realiseren van een andere, meer
toekomstbestendige manier van leven,
produceren en consumeren, vinden
de progressieve fracties. Alle energie
die minder wordt gebruikt, hoeft niet
meer duurzaam opgewekt te worden. Energietransitie begint dus met
energie besparen. Ook wie het minder breed heeft moet mee kunnen
doen met energietransitie, zo staat in
de uitgangspunten. Hogere inkomens
profiteren het meest van subsidies voor
energietransitie, terwijl de energielasten zullen stijgen voor de lagere-inkomensgroepen die geen geld hebben
om veranderingen te bekostigen.
Daardoor groeit de kloof tussen rijk en
arm. In aanvulling op het rijk moeten
gemeenten en partners in de energietransitie, zoals woningcorporaties en
lokale bedrijven, maatregelen nemen
om die tendens te keren.

28 SEPTEMBER
2019
13:00 – 17:00 uur

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

COMMERCIEEL MEDEWERKER
BINNENDIENST 40 UUR M/V
Werkzaamheden zijn o.a.:
• telefonisch en persoonlijk te woord staan van klanten en
leveranciers;
• vastleggen en opvolgen van gemaakte afspraken;
• opstellen van offertes;
• administratieve en logistieke afhandeling.

UKE
OOK LE ITEITEN
ACTIV
KINDER

Wij vragen:
• minimaal een afgeronde mbo-opleiding;
• goede beheersing van de Nederlandse, Engelse en
Duitse taal;
• zelfstandig kunnen werken maar ook in teamverband;
• communicatief sterk, oplossingsgericht, daadkrachtig;
• agrarische achtergrond is een pre.

Heb jij groene vingers en ben je commercieel ingesteld?
Stuur dan je cv naar: Vissers Plant Innovators, t.a.v. Juul Swinkels
Midden Peelweg 10, 5966 RE America
T: 077 464 81 00
E: juul@vissers.com
www.vissers.com
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15 VRAGEN

Naam:
Leeftijd:
Woonplaats:
School:

Om wie lach jij het meest?
Ik denk dat ik altijd het meest moet
lachen om mijn vriendinnen. Als
ik namelijk met mijn vriendinnen
ergens samen ben, moet ik altijd en

Randi Hunnekens
14 jaar
Panningen
Bouwens van der
Boijecollege

PUZZEL

Sudoku

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

ook echt altijd lachen om de meest
kleine en meest domme dingen die
we dan allemaal samen echt super
grappig vinden.
Wanneer zing je?
Ik zing vooral wanneer ik onder de
douche sta. Ik zet de muziek dan
altijd lekker heel erg hard aan en zing
dan ook lekker heel erg hard op die
muziek mee. Ik zing ook best vaak
’s avonds als ik samen met vriendinnen ben. We hebben dan een soort
van karaoke waarbij we allemaal
hard meezingen op de muziek die we
hebben.
Wat is het belangrijkste advies dat
je ooit hebt gekregen?
Het belangrijkste advies dat ik ooit
heb gekregen, is dat ik gewoon altijd
in mezelf moet blijven geloven. En
als het even helemaal niet meer lukt,
zeggen mijn ouders altijd tegen mij
dat ik gewoon even hard door moet
gaan.
Wat is je lievelingskledingstuk?
Mijn onesie. Ik vind het namelijk echt
heerlijk om die in het weekend of ’s
avonds even aan te hebben omdat
die echt heel erg lekker comfortabel
zit en ook heel lekker warm is!
Wanneer had je meteen een klik
met iemand?
Ik zou eigenlijk niet heel erg goed
kunnen zeggen wanneer ik voor het
laatst met iemand een echt goede
klik had. Ik heb namelijk altijd wel
met iedereen die ik voor het eerst

zie een redelijk goede klik, dus ik zou
niet echt namen kunnen noemen,
nee.
Welke gekke voedselcombinatie
vind jij lekker?
Een gekke voedselcombinatie die ik
echt ontzettend lekker vind, is dat ik
echt overal, en dan ook écht overal,
appelmoes bij eet. Terwijl ik het dan
ook echt overal wel bij eet, vind ik
appelmoes bij pasta zoals spaghetti
en macaroni het lekkerste.
Wat is je favoriete drankje?
Ik zou niet echt een favoriete drankje
kunnen kiezen, maar yoghurtdrank
en Ice Tea zonder prik drink ik best
wel vaak. Ice Tea is namelijk wel verfrissend op warmere dagen, terwijl
Yoghurtdrink makkelijk te drinken is
tijdens het ontbijt.
Iedereen hoort wat jij denkt of wat
jij hoort wat iedereen denkt? Wat
kies je?
Ik zou kiezen voor kunnen horen
wat iedereen denkt, want ik zou dan
van iedereen kunnen horen waar zij
mee bezig zijn of wat hun gedachtegang is bij een bepaald onderwerp
is. Ook zou ik dit kiezen, omdat ik
eigenlijk best wel benieuwd ben hoe
de mensen in hun eigen gedachten
zijn en of ze dan ook op een andere
manier denken dan wat ze eigenlijk
in het echt zeggen.
Wat zou je doen als je een week
alleen thuis zou zijn?
Als ik een hele week alleen thuis
zou zijn, zou ik elke avond een
feestje geven en iedereen uitnodigen. ’s Middags zou ik dan elke dag
afspreken met mijn vriendinnen en
iets leuks gaan doen. Ook zou ik dan
natuurlijk lekker laat naar bed gaan
en ook lekker lang in mijn eigen bed
blijven liggen de morgen daarna.
Elke dag lekker eten is ook een echte
must.
Wat is jouw droomberoep?
Fysiotherapeut. Als dit niet zou lukken
door bijvoorbeeld mijn opleiding wil ik
graag iets in de zorg gaan doen, maar
hierbij weet ik nog niet precies wat.
Hoe verras jij iemand het liefst?
Door bijvoorbeeld een leuk cadeautje voor ze te kopen en dan ’s avonds
te gaan uit eten of samen naar de
bioscoop te gaan om een leuke film
te kijken.
Welk verhaal vertellen je vrienden
altijd over jou?
Dit is best wel lastig om te zeggen,
maar ik denk dat ze altijd wel zeggen
dat ik een gezellige meid ben waar je
veel mee kan lachen en dat ik altijd
erg vrolijk ben.
Waar ben jij het meest trots op?
Ik heb al twee jaar diabetes type 1,
wat invloed heeft op mijn dagelijks
leven. Ik ben er trots op dat ik daar
op een goede manier mee om ga.
Hoe breng jij het liefst een
regenachtige dag door?
Door gewoon in mijn eigen bed te
liggen, lekker filmpjes te kijken en
samen met vriendinnen te appen,
maar vooral zou ik gewoon niks doen.
Wat doe jij als je nerveus bent?
Als ik nerveus ben, dan ga ik met
mijn been op de grond tikken en blijf
ik gewoon echt niet stil zitten.

Meningen
Over alles hebben mensen
wel een mening. Klimaat
verandering is best een groot
onderwerp in het nieuws
tegenwoordig. Misschien
staat het niet elke week in de
nieuwsbladen, maar je krijgt
er vast wel wat van mee.
Een heleboel mensen
verspreiden via het internet
berichten over acties tegen
klimaatverandering omdat zij
vinden dat het niet de goede
kant op gaat met de aarde en
het beste is om er zo snel
mogelijk iets aan te doen.
Anderen zeggen dat er niks
aan de hand is en dat dit
gewoon bij het hele proces
van de aarde hoort. Het kan
dus zijn, met al deze verschillende meningen, dat je niet
meer weet wat je nu moet
denken.
Als iedereen wat anders
zegt, kan het best moeilijk zijn
om te bepalen wat jij ervan
vindt en wat jij er wel of niet
aan moet doen. Al deze verschillende meningen zorgen er
in ieder geval wel voor dat
een onderwerp vanuit alle
kanten bekeken wordt, waardoor je er meer over nadenkt
en je dus ook minder snel
gewoon ergens mee akkoord
gaat. Zo zijn er nog veel meer
onderwerpen waarover mensen flink van mening kunnen
verschillen zoals orgaandonatie en de zwartepietendiscussie. En in discussies kunnen al
deze meningen tot best wat
onrust leiden.
Wel is het goed dat we
allemaal onze eigen mening
mogen hebben over wat we
van een onderwerp vinden,
want er zijn ook veel plekken
waar dat niet zo is. Wat ik
belangrijk vind, is dat iedereen een eigen mening mag
hebben, maar dat je nooit voor
een ander kunt bepalen wat
hij of zij moet vinden.
Wat vind jij?
Lisa
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Egchel verliest opnieuw
Door: Thijs Joosten, SV Egchel
Voetbalvereniging SV Egchel heeft ook de derde wedstrijd in de
bekercompetitie verloren. IVO uit Velden was op zaterdag 14 september
de winnaar in Eghel, 2-4.
Onder zomerse omstandigheden op sportpark de Wietel floot
de pas 17-jarige arbiter van Riet uit
Posterholt. Hij kon terugkijken op
een prima geleide wedstrijd. Egchel
miste vandaag een aantal speler. In
de eerste helft speelde de ploeg van
trainer Jonn Smedts onder de maat,
na de thee was het een stuk beter.
Al na 7 minuten kwam derdeklasser IVO op 0-1. In de 28e en
29e minuut bouwden de gasten
de voorsprong verder uit na knullig
verdedigen aan Egchel-zijde, 0-2 en
0-3. Paul Ververgaert bracht net voor
rust middels een slalom de spanning enigszins terug door de 1-3 op

het scorebord te zetten. Jesse van
Schaijk verving in de rust Freek van
Nisterdael. Paul kreeg enkele goede
mogelijkheden, een daarvan werd
omgezet in een treffer in de 66e
minuut, waardoor Eghel terugkwam
tot 2-3. IVO kreeg enkele vrije trappen te nemen, maar zonder verder
resultaat. Colin Bruisten maakte zijn
rentree, hij loste Luuk Teeuwen af. In
plaats van 3-3 werd het 7 minuten
voor tijd 2-4 uit een strafschop na
vasthouden van een tegenstander.
Dat betekende het einde van de wedstrijd. Zondag 22 september begint
de competitie voor Egchel met een
thuiswedstrijd tegen Kwiek Venlo.

Grashoek en Panningen
in evenwicht
Door: John Janssen, SV Panningen
Het duel tussen voetbalverenigingen Panningen en Grashoek eindigde zaterdag 14 september in een 0-0
gelijkspel. Door de remise plaatste Panningen zich voor de volgende ronde van de beker.

Herpertz Bevo Hc stunt
in Bocholt
Door: Mat Nellen
Handbalvereniging Herpertz Bevo Hc uit Panningen heeft voor een
stunt gezorgd in de BENE-league. In Bocholt werd BENEleaguekampioen Achilles Bocholt met 22-19 verslagen. Het was de
eerste seizoenszege van de vereniging.
Herpertz Bevo Hc miste door blessures nog enkele ervaren krachten. De
mannen van trainer Jo Smeets waren
gelijkwaardig aan de Belgen. Vanaf
het beginsignaal werd voor iedere
bal geknokt. In de verdediging stond
Bevo als een huis. Doelman Arjan
Versteijnen was de absolute uitblinker. Hij wist liefst 22 stops te maken.
Ook in defensief opzicht had Bevo
de zaakjes goed in orde. De broers
Nick en Jeroen van den Beucken, Nick
de Kuijper, Niek Jordens en Max de
Lange waren de sterkhouders van het
gedreven en gemotiveerde handbal-

lend Bevo. Bij rust leidde de Belgische
ploeg met 9-8. Na de pauze boog de
uitploeg de wedstrijd om. Van 12-11
liep de Panningse ploeg uit tot 19-15.
In de slotfase wist Bevo een kleine
voorsprong te behouden.
Zaterdag 21 september speelt
Bevo thuis tegen Initia Hasselt.
De ploeg wil dan ten koste van de
Belgische tegenstander de eerste
thuiszege van het seizoen te behalen. De wedstrijd in de Heuf begint
om 19.00 uur. Hoofddoel dit seizoen
is de laatste vier van de BENE-league
te behalen.

Ondanks dat beide ploegen veel
kansen creëerden, ontbraken de doelpunten. Het beeld van de wedstrijd
was dat Panningen de bal mocht
hebben tot het zestienmeter-gebied
waar Grashoek een solide muur had
gebouwd die de groen-witten niet
wisten te slechten. Robin van Osch
was veruit de gevaarlijkste man bij
Panningen, maar het duurde tot de
46e minuut voordat de doelman
van Grashoek bij een counter van

Panningen in actie moest komen bij
een schot van Robin.
Grashoek voetbalde vanuit een
gesloten defensie en loerde met
de lijpe Chris Hunnekens en Erwin
Pijnenburg op de counter. Vlak voor
en na de rust was Grashoek het
gevaarlijkste en dicht bij een doelpunt. Panningen doelman Levi van
Dijk redde zijn ploeg tot drie keer toe
bij acties van de twee Grashoekse
spitsen.

In de 71e minuut leek de wedstrijd voor de Panningen supporters toch die ontbrekende jus te
krijgen toen Robin van Osch bij een
solo onreglementair werd gestopt.
Scheidsrechter Meijer wees terecht
naar de stip, waarna Grashoeker in
Panningse dienst Patrick Joosten
vanaf 11 meter Koen mocht proberen
te passeren. Hij schoot echter over.
Daardoor eindigde de wedstrijd in
een 0-0 gelijkspel.

Dorpskoning

Koningsschieten bij Schutterij
St. Leonardus Panningen-Egchel
Schutterij St. Leonardus Panningen-Egchel organiseert op zondag 22 september een nieuwe schutterswedstrijd. Deelnemers schieten hier voor de titel dorpskoning en jeugddorpskoning 2020.
Iedereen uit Panningen en Egchel
vanaf 16 jaar kan zich hiervoor opgeven en meedoen. Legitimatie is verplicht. Kinderen kunnen met een echte

luchtbuks schieten en strijden om de
titel jeugddorpskoning. Voorafgaand
aan deze activiteit maken de leden
van de schutterij onderling uit wie de

nieuwe koning wordt van het seizoen
2020. Het nieuwe paar volgt daarmee
het huidige koningspaar Peter Linssen
en zijn echtgenote Nellie op.

Timmermans en Crienen scoren twee keer

Ongeslagen MVC’19 bekert verder
Vuurwerkshow in Toverland
Aanstaande zaterdag 28 september 2019 vindt
‘s avonds in Attractiepark Toverland een besloten
bedrijfsevenement plaats. Deze avond wordt tussen
23.45 uur en 23.50 uur afgesloten met een magisch
mooie vuurwerkshow. In samenwerking met onze
vuurwerkleverancier streven wij ernaar om eventuele
overlast tot een minimum te beperken.

Door: Mat Nellen, MVC’19
Derdeklasser MVC’19 uit Maasbree heeft ongeslagen de volgende bekerronde bereikt. In de derde poulewedstrijd werd op zondag 15 september vijfdeklasser Sporting ST uit Tienray en Swolgen op overtuigende wijze met
6-0 verslagen.
Een dapper strijdend Sporting ST
kon met een tevreden gevoel gaan
rusten, want bij rust leidde een oppermachtig MVC’19 slechts met 1-0.

Maasbrees
kwartiertje
Direct na rust sloeg de Maasbreese
ploeg genadeloos toe. Binnen 5 minuten werd de voorsprong uitgebouwd

tot 3-0. In het slotkwartier liep MVC’19
zelfs nog uit tot 6-0. De Maasbreese
doelpunten werden gemaakt door Bart
Crienen (2), Joris Timmermans (2), Ron
van den Kerkhof en Joost Hesen. De
score had veel hoger kunnen uitvallen, maar MVC’19 ging slordig met de
kansen om. Trainer Tom van Bergen
gaf de licht geblesseerde spelers Paul
van den Kerkhof en Mike Peeters rust,
maar kon weer beschikken over de

ervaren middenvelders Joost Hesen en
Clim Moonen.
Zondag 22 september start de
competitie. MVC’19 moet op bezoek
bij naaste buur Sparta’18 in Sevenum
dat afgelopen seizoen degradeerde
uit de tweede klasse. Dat belooft een
zware dobber te worden, maar de
Maasbreese ploeg begint vol vertrouwen aan het nieuwe seizoen. De wedstrijd begint om 14.30 uur.
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Handballer Pim Augustinus blikt terug op carrière

‘Ik heb al mijn doelstellingen bereikt’
Na elf seizoen waarin hij meer dan 320 officiële wedstrijden speelde
voor Herpertz Bevo HC, vindt handballer Pim Augustinus (30) het welletjes
geweest. Hij won de supercup, de beker en speelde dertien interlands
voor Oranje, maar het absolute hoogtepunt was het kampioenschap in
2013/2014. “Ik heb me nog nooit zo gelukkig gevoeld als toen”, vertelt de
uit Helden afkomstige handballer. Aan de hand van een boek vol met
foto’s van zijn handballoopbaan, blikt hij met HALLO-redacteur Robert
Hesen terug op zijn carrière.
In mei kondigde hij aan te stoppen als handballer bij het eerste team
van Bevo. “Het was vooral een tijdskwestie. Ik heb een nieuwe baan als
beleidsmedewerker sociaal domein
bij de gemeente Bernheze. Dat brengt
een behoorlijke reistijd met zich mee.
Daarnaast wil ik meer ruimte voor
spontaniteit. Door alle trainingen,
wedstrijden en mijn baan kwam het
vaak voor dat mijn vriendin Fannie
en ik elkaar amper zagen”, vertelt hij.
“Fysiek, mentaal en qua niveau ging
het nog prima. Wat dat betreft ben
ik blij dat ik de keuze zelf heb kunnen maken, in plaats van dat de keuze
voor mij werd gemaakt.”
Pim had twee grote doelen in zijn
carrière: een grote prijs pakken en
uitkomen voor het nationale team.
Beide zijn afgevinkt. Via een clinic op
de basisschool en een paar oefentrainingen belandde hij in de ‘beloofde
lichting’ van de vereniging. “‘Als ik nou
al zou weite det ik ‘t irste neet haal, dan
stop ik er geliek mit’. Dat heb ik vaak
gezegd in de jeugd. Ik denk dat het mij
wel tekende, ik wilde gewoon de beste
zijn”, zegt hij. De jeugdopleiding was
een goede leerschool, waar discipline
hoog in het vaandel stond. Dat herinnert hij zich nog maar al te goed.
“Ik was er altijd, maar een keer wilde ik
me afmelden vanwege mijn verjaardag.
‘Wil je het eerste wel bereiken als je je
voor zoiets afmeldt?’, vroeg mijn trainer
Danny van Katwijk me. Dat is me altijd
bijgebleven. Afmelden voor een training liet je daarna wel uit je hoofd.”
Hij debuteerde in het seizoen
2007/2008 in het eerste team.
Vanaf 2012 is Pim aanvoerder
geweest. “Ik was meer een captain
buiten het veld dan binnen de lijnen. Ik probeerde altijd de verbinding te zoeken. Mijn motto was altijd
dat iemand zich pas kan ontwikke-

len als hij zich veilig en thuis voelt.
Dat zag ik als mijn voornaamste taak
als aanvoerder.” Na enkele magere
jaren volgde het topjaar 2013/2014.
In de beslissende derde wedstrijd om
het landskampioenschap werd het
Zuid-Limburgse Lions met een doelpunt verschil verslagen. “Toen ontplofte het. Supporters renden het veld
op. Ik heb me nog nooit zo gelukkig
gevoeld. Het was net alsof we over
een roze wolk liepen”, vertelt Pim
terwijl hij de foto’s van de feestende
menigte bekijkt. “Eenmaal terug in
De Heuf werden we een voor een
omgeroepen, je voelt je dan een soort
held”, vertelt Pim wiens vader op dat
moment interim-voorzitter van de vereniging was.
Nadat het eerste grote carrièredoel binnen was, volgde een jaar later
de volgende: het debuut bij Oranje.
“Daar heb ik enorm van genoten.
Het is toch heel bijzonder als je dan
voor het eerst in een oranje shirt het
volkslied hoort”, zegt hij.
De Heldenaar, die tijdens zijn carrière meerdere aanbiedingen kreeg om
Bevo te verlaten, kwam tijdens een
trip met Oranje in 2016 tot het besef
dat hij een leven als fulltime prof niet
langer ambieerde. “Dagelijks alleen
maar met handbal bezig zijn is niet
aan mij besteed. Naast handballen
vind ik mijn sociaal netwerk en mijn
maatschappelijke carrière minstens
zo belangrijk. Bij die combinatie voel
ik mij het beste. Wanneer ik bij een
andere club zou gaan spelen, moest
ik een groot deel achter me laten.
Dat was het me niet waard.”
In 2018 volgde de bekerwinst.
In een bloedstollende finale werd
Aalsmeer met 28-27 aan de kant gezet.
“Het was de eerste bekerfinale die we
speelden. De wil om te winnen was zo
ongelooflijk groot”, vertelt Pim die stelt

Augustinus viert kampioenschap in 2014
in de halve finale van het bekertoernooi tegen Lions zijn beste wedstrijd
ooit te hebben gespeeld. Nu breekt
er voor Pim een nieuwe periode aan.
Helemaal stoppen als handballer doet

hij niet, Pim blijft in het tweede team
actief. Het zal wel even pijn doen als
het nieuwe seizoen begint. “Ja, zeker
als ik die jongens straks de grote wedstrijden zie spelen. Maar het is goed

zo, ik heb er een streep onder gezet.
Alle doelen die ik heb gesteld, heb ik
gehaald. Maar het mooiste van alles is
al die mensen die ik dankzij het handbal heb leren kennen.”

Ga jij altijd voor het
beste resultaat en werk
jij nauwkeurig?
Wil jij werken in een
groeiende organisatie met
een open communicatie?
Dan zoeken wij jou!

Bij de Hotraco Group werken we dagelijks met ongeveer 280 gedreven en betrokken medewerkers aan onze
innovatieve besturingsoplossingen. Met onze oplossingen voor de tuinbouw, agrisector en industrie stellen we onze
klanten wereldwijd in staat om duurzame resultaten te boeken. Je werkt in een logistieke omgeving waarin het contact
met collega’s van alle afdelingen groot is. De informele manier van communiceren wordt als zeer prettig ervaren en
zorgt voor een goede werksfeer.
Ter versterking van ons team zijn wij per direct op zoek naar een:

Logistiek Medewerker

(m/v)

Fulltime, met uitzicht op een vast dienstverband

Samen met je collega’s ben je verantwoordelijk voor de in- en uitgaande logistiek voor alle BV’s van de Hotraco Group.

Taken en verantwoordelijkheden zijn o.a.:

Wij vragen:

• Het lossen van inkomende transporten;
• Het picken van orders en inpakken van
goederen voor uitgaand transport;
• Voortgangsbewaking van logistieke stromen
(zoals leveringen/voorraden);
• Signaleren van onjuistheden in aangeleverde
documenten waaronder inkooporders,
materiaallijsten, picklijsten, verkooporders e.d.;
• Productiewerkzaamheden en samenstellen van
montagesets (a.d.h.v. stuklijsten);
• Laden van uitgaande transporten;
• Verzendklaar maken van goederen volgens
richtlijnen;
• Ophalen en bezorgen van goederen,
zowel intern als extern.

• Minimaal 1 jaar ervaring in een magazijn of andere logistieke
omgeving;
• Je bent in het bezit van BE- en heftruck rijbewijs;
• Zeer goede communicatieve vaardigheden;
• Goede kennis van de Nederlandse, Engelse en Duitse taal;
• Je bent accuraat en nauwkeurig;
• Je verantwoordelijkheidsgevoel is groot en bent bereid alle
werkzaamheden aan te pakken.

Wij bieden:
•
•
•
•

Een fulltime functie in dagdienst;
Uitdaging en samenwerking binnen het Hotraco Group Netwerk;
Prettige werksfeer in een hecht team;
Goede arbeidsvoorwaarden conform de CAO voor het
Metaalbewerkingsbedrijf.

Meer informatie over de Hotraco Group kun je vinden op www.hotraco-group.com.
Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Wil jij werken bij een innovatieve en groeiende organisatie?
Stuur dan je CV met motivatie naar: hrm@hotraco.com t.a.v. Kim Scheepers (HR Officer).
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Baarlo bekert verder naar zege
op Kwiek Venlo
Door: Len Gielen, voetbalvereniging VV Baarlo
De voetbalmannen van VV Baarlo 1 speelden op zondag 15 september een bekerwedstrijd tegen Kwiek Venlo
op het sportpark van de tegenstander. In de eerste helft was weinig spektakel te zien, maar dat wachtte tot de
tweede helft. Baarlo won met 1-3.
De eerste helft had zowat schriftelijk afgedaan kunnen worden, want
ruim een half uur gebeurde er weinig
tot niets voor beide doelen. Pas rond
de 35e minuut was er sprake van
enige opwinding bij het doel van
Kwiek Venlo. Na een hoekschop
vanaf de rechterflank ontstond een
flipperkastsituatie bij de eerste paal
waarbij de bal uiteindelijk rakelings
langs het doel over de achterlijn verdween. Een minuut of zes later kwam
Baarlo toch op voorsprong dankzij
een afstandsschot van Laurents van
den Ham die de bal recht in de kruising stuurde, 0-1.

In de tweede helft was er bij vlagen wat meer te beleven. Dat begon
al vrij spoedig na de hervatting met
opnieuw een flipperkastsituatie, maar
nu voor het doel van Baarlo waar verdedigers tot tweemaal toe doelman
Jeffrey Schouenberg moesten assisteren op de lijn om de gelijkmaker van
de thuisclub te voorkomen.

Korte voorsprong
Baarlo kwam met de schrik vrij
en sloeg 20 minuten voor tijd zelf
toe na een fraaie aanval over de linkervleugel. Waarvan aan het eind
Tayo Janssen voor het doel, op maat

bediend door Maikel van Erp, Baarlo
op een 0-2 voorsprong zette. Lang
genoten de roodzwarten niet van die
ruimere voorsprong, want slechts
enkele minuten later ging Kai Nellen
op de rand van de 16 meter in de fout
bij een verdedigende actie en ging de
bal op de penaltystip. Vanaf elf meter
maakte Hicham Mekrani namens
Kwiek Venlo geen fout, 1-2. Het duel
lag weer open. Pas in de absolute slotfase wist Baarlo de thuisclub definitief
op de knieën te dwingen. Tayo Janssen
profiteerde van een fout en strafte het
Venlose slippertje af zijn tweede treffer, 1-3. (Foto: Len Gielen)

Dubbelslag voor Niels Kersten
Meijelse golf
kampioenschappen

Door: Equestrian Centre De Peelbergen
Ruiter Niels Kersten uit Meijel pakte de winst in de Medium Tour over 1.40 meter als in de GP-kwalificatie.
Dat deed hij op donderdag 12 september bij Equestrian Centre De Peelbergen in Kronenberg. “Best een aardig
begin van het weekend”, grapt de meervoudig winnaar.

Op Golfbaan de Golfhorst in America werd de 20e editie van het
Méélse Golfkampioenschap gehouden. Meijelse golfers streden op
zaterdag 15 september voor de Wimberton en Stableford beker.
De Wimberton beker werd gewonnen Guido Roy en de Stableford
beker door Wim Vrinssen. Na het ontvangst werd om 13.00 uur
gestart met de wedstrijden. Deze duurden tot ongeveer 19.00 uur.
Guido Roy werd de winaar van de Wimberton beker. Mede-oprichter
Wim Vrinssen legde beslag op de Stableford beker. Volgend jaar
worden de clubkampioenschappen opnieuw georganiseerd op de
eerste zaterdag na de Meijelse Kermis. (Foto: Guido Roy)

BEZORGERS
GEZOCHT!
VOOR DE VOLGENDE ROUTES:

Meijel buitengebied rondom Heldensedijk € 10,00
Meijel rondom Langstraat € 10,00
Meijel rondom Nederweerterdijk € 13,00
Maasbree rondom Broekstraat € 11,25
Panningen rondom Schoutenring € 7,40
Panningen rondom Ruijstraat € 7,10

bedrag
per week

WERKZAAMHEDEN Elke donderdag het nieuwsblad HALLO bezorgen.
INTERESSE OF INFORMATIE Mail naar bezorgers@garcon.nl of bel 085 071 10 90.

Handelstraat 17 5961 PV Horst

Met drie paarden wist Kersten
een startplaats te bemachtigen op
het volgeboekte twee sterren september CSI. Met geduchte concurrentie van 110 overige combinaties
werd de eerste zege bemachtigd in de
1.40 meter Medium Tour met K Class
Z. De elfjarige hengst van Kashmir
van Schuttershof, normaal onder het
zadel broer Lars, scherpte Kersten de
tijd met een hele seconde aan. “Ik had
niet het idee dat ik heel hard ging, ik
reed voor en was al blij geweest met
een top tien klassering”, aldus Kersten.
In de GP-kwalificatie over

1.40 meter stond de Franse Juliette
Faligot lang aan de leiding, maar werd
tegen het eind van de 116 man lange
startlijst nipt geklopt.

Onder 55
secondengrens
Kersten dook als enige in de
direct op tijd proef onder de 55
secondengrens met een paard van
zijn werkgever: de tienjarige merrie
Dabelle van Nabab de Reve, een volle
zus van Glock’s London.
Met bijna een halve seconde

meer op de teller moest Juliette
Faligot met Arqana de Riverland
(v. Cornet Obolensky) de winst uit
handen geven. Portugees springkanon Rodrigo Almeida was met Isolde
van de Heffick (v. Contact van de
Heffinck) goed voor de derde tijd.
De vierde en vijfde plaats werd bezet
door Nederlanders. Niels Bulthuis
nam dankbaar bezit van de plaats
vier met Lupicor-nakomeling Freebird.
Kristian Houwen trakteerde zichzelf
op zijn verjaardag op de vijfde plaats
met Drop Shot VM (v. Kannan)
(Foto: Equitext)

Derde zege op rij Albert Trines
Door: hengelsportvereniging De Ruisvoorn Helden
De vijftiende wedstrijd van het visseizoen van hengelsportvereniging De Ruisvoorn uit Helden werd op
zaterdag 14 september gevist. De wedstrijd ging om de Bakkerij-lunchroom ’t Bolke Helden-prijs en vond plaats
in Noordervaart.
Na de loting ging het deelnemersveld aan de slag voor de prijzen.
De derde wedstrijd na de zomerstop
werd weer een prooi voor Albert
Trines. Voor de drie op één rij had hij
deze keer vele tientallen vissen nodig

voor het hoogste gewicht. Albert
hengelde 1.970 gram uit het water.
Sjraar Dorssers werd tweede met
1.390 gram. Oscar Huidekoper nam
plek drie in beslag met 1.220 gram.
De top-5 werd gecompleteerd door

Sjaak Maassen met 1.190 gram en Jos
Janssen met 1.120 gram.
De volgende wedstrijd (marathon)
is zaterdag 21 september, een koppelwedstrijd aan visvijver De Breeërpeel
in Helden die de hele dag duurt.
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Lezing in Nieuweschool

Mamacafé over
gedrag van het kind

cultuur 17

Naast schutterskoning ook dorpskoning in Panningen-Egchel
Iedereen uit Panningen en Egchel kan meedoen met het koningsschieten van schutterij St. Leonardus in
Panningen-Egchel. Speciaal voor niet-leden heeft de schutterij deze nieuwe wedstrijd in het leven geroepen
waarbij kan worden geschoten voor de titel dorpskoning en jeugddorpskoning 2020.

In basisschool Nieuweschool in Panningen wordt op donderdag
26 september een lezing gehouden genaamd Een wereld vóór(bij) de
labels. Twee gezins- en kindertherapeuten vertellen over het gedrag
van het kind.
Moniek Beelen en Willeke
Schalley zullen de lezing leiden.
Tijdens de bijeenkomst wordt er
onder andere vertelt over de
behoefte van het kind en de situaties
waarin je als ouder machteloos voelt.

Ook wordt stilgestaan bij de invloed
en gevolgen van concrete labels als
ADHD en van eigen invloed als
ouder. Aanmelden kan door te
mailen naar mamacafepeelenmaas@
outlook.com

Bibliotheek Panningen

Nationale
Voorleeslunch bieb
In het kader van de Nationale Voorleeslunch gaan voorleesvrijwilligers van bibliotheek Panningen op vrijdag 4 oktober voorlezen op
verschillende dorpsdagvoorzieningen.
Koningspaar 2019 Peter en Nellie Linssen
Vorig jaar lazen voorlees
vrijwilligers ook voor, toen over
herinneringen aan de straat
waar zij aan woonden. Volgens
bibliotheek Panningen zorgen
verhalen uit eigen omgeving voor
herkenning en zijn het kapstokken

voor een gesprek. Deze editie gaan
de verhalen over sport-, muziekof vrijetijdsbesteding uit de jeugd.
Verhalen kunnen opgestuurd
worden voor 23 september
naar maria.verhaegh@
debibliotheekmaasenpeel.nl

Jeroen Biemans als Herr Flick

Wie wil deelnemen aan deze
wedstrijd op 22 september dient zich
te legitimeren. Leden van de schutterij gaan deze dag onderling uitmaken
wie de nieuwe koning wordt voor het
seizoen 2020 en wie de opvolger
wordt van Peter Linssen, die met zijn
koningin en echtgenote Nellie het

koningspaar vormt voor dit jaar.
Een dag eerder, op zaterdag 21 september om 19.00 uur,
worden vier leden van schutterij St. Leonardus Panningen-Egchel
gehuldigd. Leonie van Roij is 25 jaar
lid van de vereniging, Peter Nooijen
en Jan Joppen zijn 25 jaar lid van de

OLS-federatie en Louis van Roij is
40 jaar lid van de OLS-federatie en
van de schutterij.
Na de huldiging krijgen de jubilarissen een receptie aangeboden
op het schietterrein van de schutterij
aan De Horsten in Egchel waarvoor
iedereen is uitgenodigd.

Allo Allo Meijel twee Koningsschieten Sint Hubertus
keer genomineerd
Beringe
Met haar voorstelling Allo Allo heeft toneelvereniging C.O.M. Meijel
twee nominaties in de wacht gesleept voor de Limburgse theaterprijzen
‘t Muulke.

Bij het Sjuttershoehs in Beringe kan zaterdag 21 september weer geschoten worden om diverse titels.
Vanaf 15.00 is iedereen welkom.
Traditioneel wordt de ‘oude’
koning van het seizoen 2018/2019
opgehaald in het dorp. Dit vindt vanaf
13.30 uur plaats. Daarna trekt de
schutterij onder aanvoering van drumband en fanfare naar
het Sjuttershoehs. Om 14.45 uur
vinden de openingsschoten
plaats. Vervolgens start het ‘Drie

Koningenschieten’. Om 15.00 uur
kunnen alle inwoners van Beringe
vanaf 16 jaar strijden om de titel
Dorpskoning van Beringe 2019.
Naast de Dorpskoning van Beringe
strijden ook de ‘Jeugd van Vreuger’
en de muzikanten van Beringe om de
Koningstitel. De verwachting is dat
rond 16.30 uur bekend is wie de Drie

Koningen zijn. Om 16.30 uur kan de
strijd om de Koningstitel binnen de
schutterij beginnen. Zodra ook bekend
is wie de koning van de schutterij
is, kan de huldiging van alle vier de
Koningen plaatsvinden.
Voor vragen of meer informatie
neem contact op met Mart van Roij via
sint.hubertus.beringe@hetnet.nl

Weet jij een winnend team te bouwen
en breng jij structuur met jouw organisatietalent? Dan zijn wij op zoek naar jou!
Wij zijn namelijk op zoek naar een
De productie is als geheel
genomineerd in de categorie: ‘Meest
opvallende vormgeving’. Daarnaast
is Jeroen Biemans genomineerd in de
categorie: ‘Meest opvallende man in
een kleine rol’, voor zijn rol als Herr
Flick. Toneelvereniging C.O.M. voerde
in maart en april van dit jaar zes
keer de voorstelling Allo Allo op in
het kader van 75 jaar bevrijding. De
jury van het Limburgse Toneelhuis
LFA toonde zich lovend in het
juryrapport: ‘terwijl ondertussen in
de uitverkochte zaal het publiek druk

zoekt naar de laatste beschikbare
plekken raak ik niet uitgekeken
op alle details in de vele decors.
Veelbelovend!’ Ook waren er
complimenten voor Jeroen Biemans
in zijn rol als Herr Flick: ‘Hij zet de
extremiteit van dit personage met zo
veel vanzelfsprekendheid neer, hij is
Herr Flick. Het is een feest om naar
hem te kijken, hij blijft verrassen als
personage.’
De Muulkes worden uitgereikt
op vrijdagavond 20 september in het
Munttheater in Weert.

TEAMLEIDER

FACILITAIR & LOGISTIEK M/V - fulltime
Je bent doortastend en verbindend. Je brengt structuur, samenhang en voortgang
en je beschikt over (allround) bouwkundige, technische en/of logistieke kennis.
Daarnaast ben je een echte teamplayer die meebouwt aan ons familiebedrijf.
Standplaats: Horst
Hebben we je interesse gewekt?
Bekijk de volledige vacature op www.vissersenergygroup.nl
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Agenda t/m 26 september 2019
za
21
09

Repair Café Maasbree

Concert Silent Heroes

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

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Slagwerkgroep Koninklijke Harmonie
Concordia Panningen
Locatie: Dok6, Panningen

Muziek onder de Toren met fanfare St. Jozef Beringe
Tijd: 14.00-15.30 uur
Organisatie: Cultuur in Hartje Peel en Maas
Locatie: Raadhuisplein Panningen

Muziek onder de Toren met
Echtenraayer Muzikanten
Tijd: 15.45-17.15 uur
Organisatie: Cultuur in Hartje Peel en Maas
Locatie: Raadhuisplein Panningen

zo
22
09

Evacuatietocht Meijel

di
24
09

Inloop voor tablet en smartphone

Tijd: 09.00-17.00 uur
Organisatie: Death Valley De Peel
Locatie: Museum Truijenhof, Tomveld 2, Meijel

Tijd: 9.30-11.00 uur
Organisatie: KBO Panningen
Locatie: Gemeenschapshuis In Kepèl, Panningen

Derde editie Oogstdankfeest
Meijel staat van zaterdag 21 tot en met maandag 23 september stil bij de oogst van de afgelopen periode.
Daarom wordt er een Oogstdankfeest georganiseerd in de kerk van Meijel.
Het thema tijdens de derde editie
van het evenement is Dromen komen
tot leven. Daarom hebben een aantal vrijwilligers onder andere dromenvangers opgehangen in de kerk om dit
onderwerp te onderstrepen. Ook de jubilerende verenigingen laten hun krachten
zien. Harmonie Eendracht en Schutterij
St. Nicolaas laten zich zien door middel

van een tentoonstelling in de kerk. Die
Heimatkapelle geeft een optreden weg
tijdens het oogstfeest. Eén van de leden
is vijftig jaar verbonden aan deze kapel.
Zaterdag is de kerk geopend van 10.00
tot 18.00 uur. Hierna wordt om 19.00 uur
een Oogstdankviering gehouden in de
vorm van een mis met kapelaan Roger.
De mis wordt opgeluisterd door die

Heimatkapelle onder leiding van Johan
Teeuwen. Zondags is de kerk geopend
van 10.00 tot 22.00 uur. In de ochtend
speelt Die Heimatkapelle, dan is er geen
mis. Maandag is de kerk open vanaf
10.00 uur. Van 15.00 tot 16.00 uur is er
tijd gereserveerd voor mensen in een
rolstoel en mindervaliden. De toegang is
voor alle dagen gratis.

KUUKVEN II
Baarlo

Verkoop laatste fase is gestart!
De verkoop van de laatste 18 woningen in Plan Kuukven te Baarlo, bestaande uit 8 levensloopbestendige woningen en 10 twee-onder-een-kap
woningen is gestart.

INFOMORGEN
zaterdag 21 sept.

Kuukven II wordt een nieuwe wijk met een eigen identiteit. Inmiddels zijn er
al 6 twee-onder-een-kap woningen, 24 eengezinswoningen van de
Kasteelhoeve en een aantal vrije sector kavels gerealiseerd. Een wijk voor
jong en oud door de mix van verschillende woningtypen.
Zowel in het westelijk als oostelijk hofje worden de laatste
twee-onder-een-kap-woningen en levensloopbestendige woningen nu te
koop aangeboden. Ook zijn er 2 woningen aan de Kuukven zelf gesitueerd.

10.00-12.30 u

Grotestraat 84a
bij VeTeBe Tegelen

do
26
09

Informatiemiddag dementie
met gastsprekers
Tijd: 13.30 uur
Organisatie: KBO Panningen
Locatie: Gemeenschapshuis In Kepèl, Panningen

Voorlichtingsavond Chiropractie
door Vividus Fysiotherapie
Tijd: 19.30 uur
Organisatie: Reumavereniging Peel & Maas e.o.
Locatie: Kerkeböske, Helden

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

In Hoës van Bree

Concert duo
Wiener Mélange
Muziek Jong Voor Oud organiseert op vrijdag 20 september een
concert in haar gelijknamige serie. Tijdens deze editie speelt het duo
Wiener Mélange. Het concert is in MFA Hoës van Bree in Maasbree.
Wiener Mélange brengt een
muzikale reis door midden Europa.
Het concert heeft muziek als Edith
Piaff, Ann Christie en Toon Hermans.
Wiener Mélange is Leentje Clijsters
(zang en dwarsfluit) en Asia Czaj

(viool). Hoe verder het programma
is, bepaalt het duo ter plekke.
Zij passen hun programma en tijdsduur aan tijdens de act. Het optreden
begint om 20.00 uur in het Hoës van
Bree in Maasbree.

Lezingen over geluk
in De Berckt
Frank Oelmeijer en Kitty Janssen organiseren op zondag 6 oktober
een themadag met lezingen over geluk. Het evenement heet Move to
Happines en wordt gehouden in kasteel De Berckt in Baarlo.
Het programma begint om
09.15 uur met ontvangst en een
half uur later om 09.45 uur begint
het programma. Allereerst is er een
lezing met muzikale begeleiding van
André Heuvelman. Daarna zal er een
eerste workshopronde plaatsvinden.

Move to Happiness
Om 12.15 uur geeft Ferry
Zandvliet een lezing. Hij was in
2015 aanwezig bij de aanslag in het
Bataclan. Hij vertelt zijn verhaal en

deelt zijn visie op geluk.
Om 13.00 uur is er tijd voor een
lunch waarna Wilbert Molenaar
het overneemt met zijn lezing over
Move to Happiness. Workshopronde
2 start om 14.45 uur en daarna
sluit Joseph Oubelkas af met zijn
lezing over zijn ervaring toen hij ten
onrechte werd opgesloten in verschillende Marokkaanse gevangenissen.
Om 16.30 uur wordt de activiteit afgesloten. Voor meer informatie, kijk dan
op www.move-to-happiness.nl

Dag van de Ouderen
in Helden

Informatie en verkoop via
077-326 26 00 • vetebe.nl

De Hypotheekshop

Taxaties

Makelaardij

Verzekeringen

077-382 77 88 • sannen.nl

Door: KBO Peel en Maas
De KBO van Peel en Maas organiseert op dinsdag 1 oktober een
speciale dag van de ouderen. De Verenigde Naties heeft deze dag uitgeroepen tot Internationale Dag van de Ouderen.
De activiteit wordt gehouden in
Kerkeböske in Helden. Het begint om
09.15 uur en duurt tot ongeveer 17.00
uur. Het programma is informatief,
maar biedt ook volop ruimte voor
ontmoeting en gezelligheid. Deze dag
worden vier thema’s gepresenteerd:
Veiligheid, Mentorschap,

Bewindvoering en Noaberschap.
De dag wordt afgesloten met een
muzikaal optreden. Aanmelden kan
door een mail te sturen naar
penningmeester@kbokessel.nl of
door te bellen naar Cor Roelofs,
077 462 19 83. Aanmelden kan voor
15 september.
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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 22 september
H. Mis 09.30 uur – koor t.i.v. de
parochie
Woensdag 25 september
H. Mis 09.00 uur in sacristie

Parochie Egchel
Misintenties NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
T 077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 22 september
H. Mis 11.00 uur t.i.v. de parochie
Zondag 29 september
Geen H. Mis

Parochie Grashoek
Misintenties NL24 RABO 0141910526
A. Cruijsberg T 077 307 52 93
Spreekuur in kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
Zondag 22 september
H. Mis 11.00 uur t.i.v. Henny Cuijpers-

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 22 september
11.00 uur: Zang Herenkoor
Lectoren: Mevr. Els Hanrats,
Mevr. Marian Verhappen
Intenties: Wilhelmus Hubertus
Gielen (verjaardag), echtgenote en
kinderen.
Overleden familie Boots-Bosch.
Els van Nisselroij-Trepels en Jan van
Nisselroij.
Mededeling
Wij willen de contacten tussen
pastores en parochianen intensiveren

Kurvers (verj); Harry Drissen en
Maria Gertruda Drissen-Voorter (jaardienst) en overl. familie 12.00 uur
H. Doopsel van Mirthe Arts

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
Zaterdag 21 september
H. Mis 10.00 uur Gildemis b.g.v. de
Lambertusdag van Kon. Schuttersgilde
St. Lambertus t.i.v. lev. en overl. leden
van het gilde m.m.v. Koper-ensemble
van fanfare St. Cecilia;
Doopviering 14.00 uur
Djelitha Raaijmakers
Zondag 22 september
H. Mis 10.00 uur – herenkoor t.i.v.
Jo Nijssen (zeswekendienst en urn
bijzetting); Annie Hendricks-Jacobs
(jaardienst); Thei Stals en schoonzoon
Jan; Stien Peeters-Mertens (b.g.v. verj);
Mededelingen
In verband met de restauratie van het
stucwerk van de St. Lambertuskerk
is de kerk vanaf 23 september gesloten. Waarschijnlijk tot 2 november.
De Hoogmis wordt verplaatst naar de
kerk van Panningen: zondag 10.00 uur.
I.v.m. vervoer of misintenties kunt u

door elke 1ste zondag van de maand
de kerkbezoekers, na de mis van 11.00
uur in de gelegenheid te stellen om
samen met de kapelaan gezellig een
kop koffie of thee te drinken.
U bent van harte welkom in de
Doopkapel waar de koffie en thee dan
klaar staat.

Parochie Kessel
Gezinsbijdrage NL39RABO0125305311
Pastorie Dorpstraat 13
T 077 462 12 65
E lajverhaag@parochiekessel.nl
Kerkdiensten
Zaterdag 21 september
19.15 uur. Voor de overleden ouders
Jos Timmermans – Maria Goertz en
overleden kinderen.
Woensdag 25 september
9.00 uur voor de zieken van de
parochie.

contact opnemen met pastoor Van der
Horst 06 212021180. Sorry voor het
ongemak.
Overleden
Wim Sondagh, 86 jaar

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 21 september
H. Mis 17.30 uur
Zaterdag 28 september
Geen H. Mis

t.i.v. Ger Koopmans (coll);
Mia van Rijt-Laveaux (5de jaardienst);
pastoor Jan Schoenmakers; uit dankbaarheid.
Zondag 22 september
Kerkgebouw in de middag opengesteld, ivm Oogstdanksiering.
Doopviering (dagkapel)
14 uur: Thei Knoops
Maandag 23 september
18.30 uur Stille Aanbidding 19.00 uur
Rozenkrans
Dinsdag 24 september
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen,
aansluitend koffiedrinken.
Donderdag 26 september
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de overledenen.
Aansluitend: Stille Aanbidding

Parochie Meijel

Parochie Panningen

Misintenties NL16 RABO 0133405613
Pastorie Kerkstraat 5
T 077 466 18 50
W www.parochiemeijel.nl
Spreekuur
maandag 19.30 tot 20.00 uur en
donderdag van 11.00 tot 12.00 uur
joke.holscher@gmail.com
Kerkdiensten
Donderdag 19 september
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de overledenen.
Aansluitend: Stille Aanbidding
Zaterdag 21 september
H. Mis Grote Oogstdankviering – 19.00
uur met Heimatkapelle

Misintenties NL44 RABO 0141900660
Parochiecentrum Wilhelminastraat 14
T 077 307 13 88
info@parochiecentrumpanningen.nl
Open maandag-, woensdag-,
donderdag- en vrijdagochtend van
08.30 uur tot 11.30 uur
Kerkdiensten
Donderdag 19 september
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Vrijdag 20 september
H. Mis 09.00 dagkapel
Zaterdag 21 september
H. Mis 19.00 uur – gemengd koor
t.i.v. Wilhelmus Berben, Wilhelmina

Zaterdag 28 september
19.15 uur Zes wekendienst voor Dhr.
P. Lenders. Jaardienst voor Dhr. Piet
van Knippenberg.
Mededelingen
Op 9 oktober komt “Kerk in Nood “hier
in onze parochie een lezing houden
om 19.00 uur over het werk van
Zusters in de wereld. Het is een zeer
interessante lezing waar ik iedereen
bij uitnodig. De entree is gratis en zal
plaats hebben in de kerk.

Zondag 22 september
9.30 uur H. Mis. Zang: Gemengd koor.
Jaardienst Willem Wolters.
Jaardienst Joep Smits en Bertha SmitsVan Horen.
Jaardienst Wiel Coopmans, Maria
Jacobs en Yes Titulaer.
Jaardienst Agnes van der Hoorn.
Marie Madeleine Baronesse d’Erp.
Donderdag 26 september
8.30 uur H. Mis.
Overleden
Piet Coopmans, 83 jaar,
Albert Neuhuysstraat 31

Parochie Koningslust

Parochie Baarlo
Misintenties NL31RABO0103903860
Pastorie Markt 3 T 077 477 12 75
E kapelaan@parochiebaarlo.nl
W www.parochiebaarlo.nl
Kerkdiensten
Zaterdag 21 september
17.00 uur Gebedsdienst in
Verzorgingshuis Ter Borcht.

vintage • industrieel • brocante
De Hypotheekshop
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Panningen • Venlo
(077) 382 77 88 • www.sannen.nl

Misintenties NL41RABO0125300522
L. Timmermans T 077 462 16 78
Kerkdiensten
Zondag 22 september
9.30 uur Jaardienst Piet Geraets en
Gertruda Geraets- Timmermans.

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

Zondag 29 september
9.30 uur Uit dankbaarheid Pastoor
Schoenmakers

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!
BIJ BESTEDING VAN € 75,-

Verzekeringen
ds 1979 •
S in
•
VENLO

Parochie Kessel-Eik

Berben-Derikx en zoon Piet;
Mina Schers
Zondag 22 september
H. Mis Missiehuis 10.30 uur
Dinsdag 24 september
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Woensdag 25 september
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Donderdag 26 september
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Vrijdag 27 september
H. Mis 09.00 dagkapel

GRATIS CADEAU

Taxaties

Ons team vaaan t
10 experts st ar!
voor u kla

service 19

Graag tot ziens bij:

Kringloopspullen ophalen of ontruimen?

Bel 06 10 38 89 24 voor een afspraak

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

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

500 m2 winkelplezier • GRATIS parkeren voor de deur

êêêê

Klanten beoordelen
Superkeukens met een

Jij maakt ‘m super

5.999,Incl. apparatuur met
5 jaar garantie

Breitner
Opvallende maar toch rustige
keuken door de combinatie van een licht
eiken houtstructuur en zwarte elementen
zoals de apparatuur, greeplijst en accessoires. Een slimme landelijke keuken
die gezien mag worden! Inclusief
apparatuur met 5 jaar garantie.

WIN EEN GEVULDE
KOELKAST!
In je nieuwe keuken is het waarschijnlijk het enige dat nog mist: een goedgevulde koelkast.
Omdat Superkeukens je graag alle zorgen ontneemt, maak je daarom kans op een koelkast
met inhoud! Zo kun jij meteen aan de slag in je nieuwe keuken. Het enige dat je hoeft te doen
is voor 22 september naar jouw dichtstbijzijnde Superkeukens vestiging te gaan en een keuken te kopen. Op die manier maak je automatisch kans om te winnen. Kom dus snel langs!

HORST

ROERMOND

Witveldweg 100

Burghoffweg 13

(Gevestigd binnen Interchalet)

(Gevestigd tegenover Retailpark)

T. 077-3982234

T. 0475-691548

www.superkeukens.nl

SUPERKEUKENS IS
ELKE ZONDAG GEOPEND!

8,5

