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Jarig Cavaliers opent
vernieuwde manege
Paardensportvereniging De Cavaliers vierde zondag 21 oktober het negentigjarig jubileum met de opening van de vernieuwde thuislocatie manege De Vosberg in
Panningen. Tijdens de renovatie, waar de vereniging een bijdrage voor ontving van gemeente Peel en Maas en provincie Limburg, werd onder meer de rijbak van de
accommodatie uitgebreid van 40 bij 20 meter naar 60 bij 20 meter, kreeg het dak een lichtstraat en werd het zand in de bak vernieuwd. Wethouders Wim Hermans en Roland
van Kessel kwamen 21 oktober langs om de hal officieel te openen en er werden clinics en demonstraties gegeven van onder meer een kür op muziek, westernrijders, eventing,
mennen en een show van tuigpaarden. Wethouder Hermans nam nog plaats in de menwagen om zelf een rondje te maken over het parcours in de vernieuwde hal.

Gemeenteraad zegt krediet toe

Project Piushof kan van start
Het project Piushof in Panningen kan van start gaan. De gemeenteraad van Peel en Maas besliste op
dinsdag 23 oktober dat de gemeente een krediet van 1.654.000 euro beschikbaar stelt om de woonwijk met
72 woningen te slopen en opnieuw op te bouwen. Het geld is voornamelijk bedoeld voor de infrastructuur
in de wijk.
Op de plek waar nu 72
woningen van wooncorporatie
Wonen Limburg liggen, komen
54 huurwoningen terug en
tevens worden er 8 bouwkavels
gerealiseerd. Voor de achttien
huurwoningen die minder
terugkomen, zoeken de gemeente
en Wonen Limburg een alternatief.
Het vernieuwde Piushof wordt open
en groener dan de huidige wijk.
Van het krediet dat de gemeente
verstrekt, wordt nog 750.000 euro

terugbetaald door Wonen Limburg.
Alle partijen van de gemeente
raad konden op 23 oktober
instemmen met het verstrekken
van het krediet. Geert Segers liet
namens de VVD wel weten dat
die partij vindt dat als de achttien
huurwoningen die ergens anders
moeten verschijnen problemen
opleveren, de wethouder zich
moet melden bij de gemeenteraad.
“Als het niet lukt om alle kosten
van de achttien huurwoningen te

betalen met de opbrengsten van
de acht bouwkavels op het Piushof,
moet het terugkomen in de raad.”
Wethouder Rob Wanten zegde
andermaal toe dat te zullen doen.
De VVD gaf verder aan dat de
partij ‘graag zou zien dat als de
gemeente een miljoen euro vrij
maakt voor sociale huurwoningen,
ook een miljoen zou moeten
vrij maken voor starters die
ergens in de gemeente willen
bouwen’.
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Financieel gezond wonen
voor vitale 55-plussers

6 november - Panningen, 7 november - Heythuysen
8 november - Heel

Bereik meer met je geld
voor beginnende beleggers
22 november - Heythuysen

Meer informatie en aanmelden: www.rabobank.nl/pml
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Vragen over gezondheidsrisico’s

Brief over hoogspanning naar minister
Gemeente Peel en Maas heeft dinsdag 23 oktober een brief aan het ministerie van Infrastructuur en
Waterstaat gestuurd met vragen over de gezondheidsrisico’s van wonen onder hoogspanningskabels. De brief is
verstuurd na overleg met de werkgroep die in Kessel en Kessel-Eik ervoor pleit dat de kabels weg worden
gehaald. “Wij hebben zelf echter geen vragen”, laat de werkgroep weten.
Inwoners van Kessel en
Kessel-Eik zijn bezorgd over de
hoogspanningskabels die boven de
twee dorpen lopen. Volgens studies
kunnen de kabels een gevaar vormen
voor de gezondheid van mensen die
er dicht bij wonen. Gemeente Peel
en Maas kan in samenwerking met
netbeheerder TenneT de kabels in de
grond stoppen, ook wel verkabelen
genoemd. De netbeheerder betaalt
80 procent daarvan, waardoor de
kosten voor gemeente Peel en Maas
op zo’n 4 miljoen euro uitkomen.
Volgens Sanders weet de
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gemeente niet wat zij met de
hoogspanningskabels in de twee
kernen moet doen. “Er zijn studies
die aantonen dat het slecht is voor
de gezondheid, maar ook dat het
geen kwaad kan. Daarom hebben
we als gemeente samen met
bewoners een brief opgesteld en
naar staatssecretaris Van Veldhoven
van het ministerie van Infrastructuur
en Waterstaat verstuurd”, liet
hij maandag 15 oktober na het
begrotingsgesprek weten na
vragen van HALLO. In de brief stelt
de gemeente de vraag aan het

ministerie wat ze nu moet doen met
de hoogspanningskabels in Kessel en
Kessel-Eik.

Hoogspanningskabels verplaatsen
De werkgroep die zich vanuit
Dorpsoverleg Kessel (DOK) hard maakt
voor het verkabelen van de hoogspan
ning, zegt ervan op de hoogte te zijn
dat er namens de gemeente een brief
naar het ministerie is verstuurd, maar
hier enkel aan meegewerkt heeft.
“Wij hebben zelf geen vragen aan het

Niets meer gehoord
van de gemeente
De gemeente maakte een con
ceptbrief met daarin haar vragen aan
de staatssecretaris en stuurde die ter
controle naar de werkgroep. Die paste

de brief aan en stuurde hem terug,
aldus Kovacs. “In het kader van ‘geza
menlijk’ opstellen: de door ons aan
gepaste brief zou uiteindelijk worden
verstuurd, gaf de gemeente aan. Maar
dat was in september. Sindsdien heb
ben we niets meer gehoord. Tot we
via-via hoorden dat de brief maandag
22 oktober intern aan het college werd
voorgelegd en een dag later op de
post zou gaan.”
Eind november organiseert de
werkgroep weer een informatieavond
in gemeenschapshuis De Paort voor
de ongeveer 140 inwoners van Kessel
en Kessel-Eik die dicht bij hoogspan
ningskabels wonen over de voortgang.
“Hopelijk heeft de minister dan defini
tief die 134 kilometer tracé aangewe
zen om te verkabelen”, aldus Kovacs.

Panningnaar twee jaar de cel in
voor schietpartij
Een 28-jarige Panningnaar is op woensdag 17 oktober door Rechtbank Limburg veroordeeld tot twee jaar cel, waarvan zes maanden voorwaardelijk. Hij kreeg die straf voor een schietpartij in Venlo afgelopen januari waarbij een persoon in zijn been werd geschoten. De Panningnaar werd
veroordeeld voor zwaar lichamelijk letsel toebrengen aan het slachtoffer.
De Panningnaar was op 3 janu
ari van dit jaar aan het fitnessen in
een sportschool in Venlo toen het
slachtoffer binnenkwam, zo staat
te lezen in het rechtbankrapport.
De twee hadden al ruzie over geld
en toen ze elkaar tegenkwamen in
de sportschool kwam de onenig
heid weer naar boven. Na scheldpar
tijen in de zaak liepen de twee naar
buiten. Daar heeft de Panningnaar
met een klein kaliber pistool op
het slachtoffer geschoten. Die werd
geraakt in zijn been en moest naar

het ziekenhuis. De Panningse jongen
verklaarde dat het slachtoffer hem
meerdere malen heeft lastig gevallen
over geld dat het slachtoffer nog zou
moeten krijgen van de Panningnaar.
“Hij bleef hem lastigvallen en hem
bedreigen en afpersen. Aangever (het
slachtoffer van de schietpartij, red.)
heeft hem ook een keer aangevallen.
Ten slotte heeft hij verdachtes moe
der bedreigd”, zo staat in het recht
bankrapport bij de verklaring van de
verdachte. De Panningnaar besloot
een kogelvrij vest te kopen. Hij kreeg

daarbij een vuurwapen aangeboden
en heeft dit gekocht om zichzelf mee
te kunnen verdedigen, zo verklaarde
de Panningnaar.
Rechtbank Limburg kwalificeerde
het schieten niet als een poging tot
moord of doodslag, maar als een
poging tot zware mishandeling zonder
voorbedachte raad. Volgens de rech
ter kan er niet worden vastgesteld
dat de verdachte naar de sportschool
ging om daar het slachtoffer te treffen
en te verwonden. Ook concludeerde
de rechtbank dat de Panningnaar het

slachtoffer niet dood wilde, maar
wel wilde verwonden. “De recht
bank is van oordeel dat de verdachte
door met een wapen te schieten op
de verdachte en hem daarbij in zijn
been te raken, de kans op de koop
toe heeft genomen dat deze daarbij
zwaar lichamelijk letsel oploopt.”
De 28-jarige Panningnaar
moet twee jaar de cel in, waarvan
een een halfjaar voorwaardelijk.
Verder moet hij 2.685 euro schade
vergoeding betalen aan het slacht
offer.

Veerpont Kessel kan blijven varen
De Raad van State heeft onlangs een bezwaar tegen de veerpont tussen Kessel en Reuver afgewezen. Een Kesselnaar vond dat de nieuwe veerpont, in bedrijf sinds 2014, voor te veel overlast zorgde. De bewoner maakte bezwaar bij gemeente Beesel, stapte naar Rechtbank Limburg en kwam
uiteindelijk uit bij de Raad van State. Alle instanties beslisten dat er niet handhavend opgetreden hoeft te worden.
De omwonende maakte bezwaar
nadat de veerpont in 2014 zijn intrede
deed. Het nieuwe voertuig vaart vol
gens de Kesselnaar meer richting zijn
woning dan de oude veerpont en ver
oorzaakt aanzienlijk meer hinder in de
vorm van licht- en geluidoverlast en
uitlaatgassen dan de eerdere variant.

Ook vreest de omwonende dat zijn huis
minder waard is geworden door de
nieuwe veerpont.
De omwonende meldde zich bij
gemeente Beesel om die handha
vend te laten optreden. Als reden gaf
de Kesselnaar op dat de veerpont
niet past binnen het huidig bestem

De artikelen worden doorgaans
gepubliceerd in de elektronische versie van
HALLO Peel en Maas.
Kempen Media bv behoudt zich ten
aanzien van de inhoud van deze uitgave
zowel het auteursrecht voor conform
artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet
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ministerie”, aldus Gabor Kovacs van
de werkgroep. “Als werkgroep willen
we dat de gemeente een haalbaar
heidsonderzoek bij Tennet aanvraagt,
zodat wordt onderzocht wat er moge
lijk is om de hoogspanningskabels te
verplaatsen. Maar wethouder Sanders
bleef met vragen zitten die hij eerst
graag aan het ministerie wilde stel
len voordat hij verdere stappen ging
ondernemen. In onze ogen een
gemiste kans.”

Rolluiken voor
aan uw woning

Zonwering
voor buiten

Zonwering
voor binnen

Terrasoverkappingen

Hordeuren en
-ramen

Rolpoorten

mingsplan. Volgens de persoon valt
de veerpont niet onder beroeps- of
recreatievaart. De Raad van State
besliste dat dat wel het geval is.
De omwonende vindt verder dat
de nieuwe veerpont een bouwwerk is,
aangezien er klipankers en kabels aan
de pont vastzitten. Dankzij die ankers

en kabels wordt de pont voortgedre
ven en daarom zijn het volgens de
bezwaarmaker constructieve een
heden die bij een bouwwerk horen.
De Raad van State besliste echter dat
de primaire functie van de veerpont
varen is en dat de veerpont niet
bedoeld is als bouwwerk.
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KORTING
DAMESKLEDING
& SCHOENEN
Vrijdag 26 oktober
Zaterdag 27 oktober
Zondag 28 oktober

10.00 - 21.00
10.00 - 17.00
12.00 - 17.00

Leren slippen bij
The DriveXperience
Jongeren die nog geen drie jaar hun rijbewijs hebben en jonger zijn dan 24 jaar mochten op zaterdag 21 oktober deelnemen aan The DriveXperience in Panningen. De deelnemers maakten noodstoppen op een spekgladde slipbaan, reden een route van anderhalf uur en discussieerden onde rmeer
over alcohol, drugs en het gebruik van telefoons in het verkeer. AutoArena uit Panningen stelde de
auto’s ter beschikking bij de activiteit die mede door gemeente Peel en Maas werd georganiseerd.

Een veilig huis,
een goed gevoel

Jonge jongens gaan discotheek beheren

Palladio krijgt tweede
leven als Club Ultra
Discotheek Palladio in Helden krijgt een tweede leven. Vanaf half januari moeten de deuren weer geopend
zijn van ‘Kubke’, zoals de uitgaansgelegenheid in de volksmond heet. Onder de naam Club Ultra gaan investeerder Nino Venezia (55) en huurders Remco Heussen uit Egchel (22) en Jip Haanen (19) uit Panningen proberen de
discotheek weer iedere week vol te laten lopen met bezoekers.
Op 17 mei 2017 werd Palladio na
99 jaar een uitgaansgelegenheid van
de familie Jacobs te zijn geweest, fail
liet verklaard. De grote schuld kon
door de eigenaren Ans Gommans en
Erwin Jacobs niet meer weggewerkt
worden, waarna het pand te koop
kwam te staan. De complete inventa
ris werd via een online veiling ver
kocht en lange tijd meldde zich geen
serieuze gegadigde voor het gebouw.
Op 22 maandag oktober maakten
investeerder Nino Venezia en exploi
tanten Remco en Jip bekend ‘Kubke’
nieuw leven in te blazen.
Het was eigenlijk nog niet hele
maal de bedoeling van Remco en
Jip om het nieuws al naar buiten te
brengen. Toch lekte het uit en beslo
ten ze dan maar open kaart te spelen.
“De telefoon staat roodgloeiend sinds
maandag”, vertelt Remco. “We hebben
ontzettend veel berichten gehad. We
zijn er al sinds april mee bezig en nog
niet alle vergunningen zijn binnen.
Daar wilden we op wachten, maar ja,
nu is het toch al bekend.”

Dankzij sloop
geruchten in actie
Het plan van de twee jonge
ondernemers ontstond toen ze

begin dit jaar geruchten hoorden dat
Palladio gesloopt zou gaan worden.
“Als we niks zouden doen, zou
‘Kubke’ verdwijnen”, aldus Remco.
“We zouden onszelf over vijf jaar
niet vergeven als het gebouw weg
zou zijn en we niet eens geprobeerd
zouden hebben het te redden.
Daarom zijn we gaan kijken hoe ver
we konden komen. Gelukkig bleken
er partijen te zijn die interesse
hadden in ons idee.”
Remco en Jip maakten een
bedrijfsplan en vonden in Nino
Venezia uit Tegelen een investeerder
die bereid was een risico te nemen en
het pand te kopen. Die verkocht zijn
bedrijf Dutch Graphic Group eerder dit
jaar aan zijn zoons en zocht volgens
Remco een nieuwe uitdaging. “Hij is
vroeger zelf ook vaker bij Palladio
geweest en hij vertelde dat hij toen
al wel eens dacht: Als dit ooit eens
van mij kon zijn...”, vertelt Remco.
Venezia kocht het pand en Remco en
Jip gaan de exploitatie verzorgen van
Club Ultra, zoals de tent gedoopt gaat
worden.
Remco en Jip hebben de
laatste jaren al verschillende grote
evenementen georganiseerd
in evenementenhal De Heuf in
Panningen. Een discotheek die iedere

week open is, betekent echter een
nieuwe uitdaging. “We zien iedere
avond als een mini-evenementje.
De beleving wordt vooral belangrijk.
We willen iets creëren waar iedereen
naartoe kan komen. Het VIP-gedeelte
dat er in zit, halen we weg. Iedereen
moet gelijk zijn.” Er is volgens
Remco veel mogelijk in het pand.
“Achterin zit bijvoorbeeld nog het
kroeggedeelte Jaks. Daar kunnen we
bijvoorbeeld een bandje laten komen
of een soul-avond organiseren voor
mensen ouder dan 30 jaar. We richten
ons niet alleen op jeugd.”

goed bekeken ‘n klasse beter

Trouwfeest van
ouders
Remco is blij dat mede dankzij
hem de uitgaansgelegenheid aan de
Molenstraat blijft bestaan. “Het is een
pand met een grote historie. Iedereen
kent het. Mijn ouders hebben hier
zelfs hun trouwfeest gehad. Het is
niet zomaar iets. We hebben er in
ieder geval veel zin in.” De komende
tijd wordt het gebouw, mits de
vergunningen worden afgegeven, van
binnen verbouwd. De officiële opening
van Club Ultra moet in het weekend
van vrijdag 11 en zaterdag 12 januari
plaatsvinden.
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Ze was zo moe, zo moe van het vechten, alles los te moeten laten.
Gelukkig is Dodo heel zacht en rustig ingeslapen in ‘t Plattelandshoés.
We zullen haar heel erg missen.

Dodo van Rens
* Baarlo, 3 oktober 1945
† Panningen, 19 oktober 2018
echtgenote van

Jan Jacobs †
Zus, schoonzus en tante van
Arno † en Gemma
Rick en Natalja, Richard
Don en Paulien
Claar en Evert en kinderen
Familie van Rens
Familie Jacobs
Correspondentieadres:
Gemma van Rens-Peulen, Kloosterhof 27, 5991 DH Baarlo
Overeenkomstig Dodo haar wens hebben wij in besloten kring
afscheid van haar genomen en haar te ruste gelegd bij Jan
op het kerkhof in Baarlo.
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Jac
JacGielen
Gielen
De leegte blijft nog moeilijk te aanvaarden, maar zoveel
De leegte blijft
nog
te vergroot
aanvaarden,
maar
betrokkenheid
verzacht
hetmoeilijk
verdriet en
de moed
om
zoveel
betrokkenheid
verzacht
het
verdriet
en
verder te gaan.

vergroot de moed om verder te gaan.

Baarlo, oktober 2018

Baarlo, oktober 2018

Truus
Gielen-Bouten,
kinderen
& kleinkinderen
Truus
Gielen-Bouten,
kinderen
& kleinkinderen

1,5 miljoen euro

Geld voor
aanpassingen wegen
Kessel en Meijel
De gemeenteraad heeft op dinsdag 23 oktober ingestemd met het
verlenen van een krediet van 1,5 miljoen euro voor het aanpassen van
de Baarskampstraat in Kessel en de Jan Truienstraat in Meijel. Die twee
wegen worden ingericht als 30-kilometerzone. Alleen politieke partij
AndersNu stemde tegen het voorstel.
Uit een verkeersanalyse
van de gemeente bleek dat de
Baarskampstraat in Kessel en de
Jan Truienstraat in Meijel, samen
met de Kerkstraat in Meijel,
nog niet veilig genoeg zijn. De
Kerkstraat wordt nog op een later
tijdstip aangepakt als er meer dui
delijkheid is over de plannen van
de basisschool die aan dezelfde
straat ligt.
Peter Craenmehr van AndersNu
liet bij de vorige raadsvergadering
al duidelijk weten tegen het plan
te zijn. “Wij gaan heel veel geld
investeren om gedrag van mensen
af te dwingen. Dat kan en mag niet
zo zijn.” Hij merkte bij de vorige
vergadering al op dat wegen door

drempels en versmallingen alleen
maar gevaarlijker worden.

Verdiepende
verkeersanalyse
De overige partijen konden
wel instemmen met het voorstel.
Rob Willems van Lokaal Peel&Maas
kreeg nog een toezegging van wet
houder Paul Sanders dat er nog een
verdiepende analyse komt voor de
zaken die volgens de partijen nog
niet duidelijk zijn, zoals wat de weg
gebruikers en omwonende zelf vin
den. “Ik nodig u uit aan te geven wat
u in de verkeersanalyse mist en hoe
we dat in zouden kunnen vullen”,
gaf de wethouder de raad mee.

Avond voor mensen met beperking

Eerste ‘praotcafé’ Panningen
Zorginstelling Daelzicht organiseert op donderdag 1 november het allereerste ‘praotcafé’ bij Gallery’s Grand
Pub in Panningen voor inwoners van Peel en Maas met een beperking. Tijdens zo’n avond kunnen mensen elkaar
ontmoeten en met elkaar praten over bepaalde thema’s met hulp van gespreksleiders. De eerste avond gaat
over liefde, vriendschappen en relaties.
Voor mensen die een beperking
hebben, kan de drempel om naar de
kroeg in het dorp te gaan voor een
gezellige avond uit hoog zijn, stelt
Peter Cox, netwerkcoach bij Daelzicht
in Heel. “Veel cliënten wonen tegen
woordig in een huis of appartement in
het dorp, niet altijd meer intern bij de
zorginstelling. Dat is omdat we ze meer
willen betrekken bij de rest van het
dorp.” Het komt volgens Cox echter nog
veel voor dat deze mensen ‘s avonds
alleen op hun kamer zitten en ver
eenzamen, ondanks dat ze overdag in
gemeenschappelijke ruimtes meedoen
met activiteiten. “Ook zij vinden het
gezellig om in een café-achtige omge
ving met anderen in contact te komen.
Daarom zijn we in Limburg begonnen
met het organiseren van ‘praotcafé’s’.”
Het praatcafé is een nieuw initiatief

dat in Venlo, Roermond en Sittard al
een paar keer georganiseerd is door
Daelzicht en nu navolging krijgt in
Panningen. “Het doel van zo’n avond is
de kansen voor mensen vergroten om
anderen te ontmoeten, vriendschappen
op te doen of misschien wel relaties te
ontwikkelen”, aldus Cox. “Maar we wil
len ook dat ze ervaringen met elkaar
delen en vragen stellen. Daarom heeft
elk praatcafé een thema, waarbij een
gespreksleider bepaalde onderwerpen
aansnijdt waarover de bezoekers met
elkaar kunnen praten. En als iemand
wil, mag die zijn of haar verhaal ver
tellen over dit thema. Op die manier
kunnen bezoekers ook nog van elkaar
leren op zo’n avond.” Tot nu toe hebben
zich tien mensen aangemeld voor het
‘praotcafé’ in Panningen.
Liefde, vriendschappen en rela

ties is waar de eerste bijeenkomst in
Panningen om draait. Peter wordt die
avond ondersteund door Loes Peeters,
consulent Seksuele Gezondheid bij
Daelzicht. Cox: “We bespreken bijvoor
beeld wat een vriendschap inhoudt,
praten over verliefdheid, relaties, sek
sualiteit en eenzaamheid. Ook de even
tuele rol van ouders als het gaat om
liefde en relaties komt aan bod.”
De eerste thema-avond op don
derdag 1 november vindt plaats bij
Gallery’s Grand Pub op Kerkstraat 3
in Panningen, duurt van 19.30 tot
21.30 uur en er is gratis toegang.
Bezoekers hoeven geen cliënt van
Daelzicht te zijn en ze mogen een
begeleider meenemen. Neem voor
meer informatie en om aan te melden
contact op met Peter Cox via
peter.cox@daelzicht.nl

Organiserende stichting wil verder

Onrendabel Parkfeesten
Helden stopt
Stichting Oké uit Helden stopt met het organiseren van het driedaagse evenement Parkfeesten Helden.
Dat maakte de stichting dinsdag 23 oktober bekend. “Er is in de regio onvoldoende animo voor een dergelijk
evenement.” De stichting wil in Helden wel op een andere manier iets blijven organiseren.
Na het evalueren van het evene
ment dat op 14, 15 en 16 september
plaatsvond, besloot Stichting Oké dat
ze niet verder gaat met het organiseren
van de Parkfeesten in de huidige opzet.
Een woordvoerder van de stich
ting laat weten dat dit besluit is
genomen om financiële redenen.
Vorig jaar werd het evenement
gecanceld. Dit jaar is het de stich
ting ook niet gelukt het feest ren
dabel te maken. “Hoewel het drie

gezellige dagen waren in de ‘wei
van Haffmans’, is gebleken dat er in
Helden en Peel en Maas onvoldoende
animo is voor een dergelijk driedaags
evenement”, aldus Oké. “Hoe spijtig
ook voor iedereen, het is de enige
logische beslissing.”
Een aantal leden van de organise
rende stichting heeft aangegeven het
stokje te willen overdragen aan ande
ren en zoekt daarvoor nieuwe leden.
“In die hoedanigheid zal Stichting

Oké dan ook zeker doorgaan, maar
het is op dit moment nog onduide
lijk in welke vorm ze Helden bruisend
gaan houden”, aldus de woordvoer
der. Er zijn wel plannen om volgend
jaar weer een wintereditie van de
Parkfeesten te organiseren. Ook wil
de stichting de ‘Straotzitting’ in
Helden op carnavalszaterdag blijven
ondersteunen.
Kijk voor meer informatie op
www.parkfeestenhelden.nl

Curator werkt aan doorstart

Kömhoff Panningen failliet
Installatiebedrijf en badkamerwinkel Kömhoff in Panningen is woensdag 17 oktober door Rechtbank Limburg
failliet verklaard. De curator laat weten nog te onderzoeken waardoor het bedrijf bankroet is gegaan. Er wordt
gewerkt aan een doorstart.
Het Panningse bedrijf bouwt, ver
bouwt en renoveert badkamers en
levert allerlei diensten op het gebied
van installatietechniek voor particulie
ren en bedrijven.
Kömhoff heeft zelf het faillisse
ment aangevraagd, laat curator Jos
Bloo weten. Voor zover bekend gaat
het om een schuld van 600.000 euro.
Momenteel wordt er gewerkt aan
een doorstart en daarvoor vinden er

gesprekken plaats met meerdere kan
didaten, aldus Bloo. “Ook om te pro
beren de lopende projecten bij klanten
te kunnen laten afmaken. Naar ver
wachting zal daar binnen een week
meer duidelijkheid over zijn.” De cura
tor heeft goede hoop dat ‘een groot
deel’ van de twintig werknemers van
het installatiebedrijf aan het werk kan
blijven als er inderdaad een doorstart
plaatsvindt.

Het familiebedrijf Kömhoff werd
in 1896 opgericht door de van oor
sprong Duitse Fransiscus Gustav
Kömhoff, die een loodgietersbedrijf
begon in Panningen. Zijn zoon Wiel
volgde hem in 1946 op. Diens zoon
Peter was in 1991 de derde gene
ratie die aan het roer stond van het
bedrijf. Na zijn overlijden in 2008
zette zijn vrouw Dorien het bedrijf
voort.

Rechtgezet Grashoeks pand
In de HALLO van 18 oktober is bij het artikel over het nieuwe pand aan het Grashoeks dorpsplein de architect
niet vernoemd bij de fotocredits. Het gebouw met acht appartementen en een restaurant is ontworpen door
Frans Engels Architectenburo BNA uit Helden.
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nieuws 05

Bijzondere bouwwerken
8

Villa Truijen Meijel

Elke kern in de gemeente Peel en Maas heeft van die gebouwen die niet weg te denken zijn. Gevoelsmatig
zijn ze er altijd al geweest, ook al hebben ze misschien een geheel nieuwe bestemming gekregen. HALLO Peel
en Maas dook in de archieven en zocht het verhaal achter die bijzondere bouwwerken. Villa Truijen in Meijel is
deze week aan de beurt, het huis van oud-burgemeester Jan Truijen en het latere postkantoor.

Villa Truijen na de verbouwingen in 1921 (Foto: Medelo)
De grootste villa van Meijel
uit de periode voor 1900 staat
aan de Kerkstraat in het dorp,
schreef wijlen Henk Willems van
Heemkundevereniging Medelo uit
Meijel. Het gebouw is vernoemd
naar haar bouwer: Jan Truijen, die
in 1838 werd geboren in Weert.
Hij was gemeentesecretaris onder
burgemeester Goossens van Meijel,
gemeenteraadslid, wethouder, lid
van de Tweede Kamer en van 1895
tot 1913 burgemeester van Meijel.
Hij trouwde met de schoonzus
van oud-burgemeester Goossens,
Hendrina Venmans. Met haar kreeg
hij zes kinderen, waarvan er drie
overleden. Jan tekende de villa zelf
en in 1882 werd het gebouwd. Op
1 november 1882 trok het gezin
erin. Jans vrouw overleed echter
zeven maanden later aan een long
ontsteking, kort nadat hun zesde
kind levenloos was geboren. In de
jaren daarna zette Jan Truijen zich
op diverse manieren in voor Meijel
en haar gemeenschap. Hij overleed
in 1919 op 82-jarige leeftijd in zijn
zelfontworpen villa.

Geen foto’s van
voor 1921
Twee jaar na zijn dood veran
derde dochter Liza Truijen (toen 42)
de woning volledig. Het toilet bij
de stal werd vervangen door toi
letten in huis en er werd voor het
eerst elektrisch licht geïnstalleerd.
“Eigenaardig voor de man die er in
1903 voor zorgde dat er zes elek
trische straatlantaarns in de kom
van Meijel kwamen”, aldus Medelo.
Ook kwam er een uitbouw aan de
voorkant met de inmiddels bekende
ronde erker, drie bogen, veranda’s
en balkon. Foto’s van hoe het pand
er voor de verbouwing in 1921 uit
zag, zijn er volgens Medelo voor

zover bekend niet. Na die periode werd
de riante villa vaak op ansichtkaarten
afgebeeld.
Liza Truijen liet haar ouderlijk huis
in 1932 achter aan Peter en Joanna
Brummans-Meulemans en hun vier
kinderen, en ging zelf in Roermond
wonen. De familie Brummans had in
die tijd een post-, telegraaf- en tele
foonkantoor. Het werk verhuisde dan
ook mee, waardoor veel Meijelnaren
het gebouw leerden kennen als post
kantoor. Jeanne Brummans, dochter
van postmeester Peter, bleef in villa
Truijen wonen. Ook toen ze in 1940
met Piet Rooijakkers trouwde. Hij was
ook degene die de villa tien jaar later
wit liet schilderen. “Dat is hem door de
erven Truijen en vele anderen nogal
kwalijk genomen”, schrijft Medelo hier
over.
In 1961 werden er weer sloop- en
bouwwerkzaamheden verricht aan
het gebouw. De bakoven en stallen
achter de villa werden gesloopt en
de paardenstal werd verbouwd tot
een voor die tijd modern postkantoor.
“Piet Rooijakkers en Jeanne Brummans
bleven in de villa wonen en in de voor
malige paardenstal hun postkantoor
houden tot ze in 1976 verhuisden naar

de Molenhaagweg. Na 1976 viel het
grote geheel van Jan Truijen in drie
delen uiteen.”
Het park achter de villa werd
in 1978 gekocht door gemeente
Meijel, kreeg een opknapbeurt en
werd betrokken bij het Groene Hart
van Meijel. Het postkantoor dat
Piet en Jeanne in 1961 bouwden in
de oude paardenstal, werd in 1979
omgebouwd tot woning met grote
tuin. De villa van Jan Truijen werd na
1976 eerst een paar jaar bewoond
door een familie uit Deurne, later
door de familie Lenders-Broens met
een antiekhandel. Van 2002 tot
2017 was er een architectenbureau
gevestigd, dat in september vorig
jaar failliet ging. Momenteel staat
de villa te koop.
Medelo geeft in de winter
maanden lezingen over de historie
van Meijel. Ook gidst Medelo het
Ommetje KEN Meijel voor groe
pen, dat langs meerdere historische
panden en objecten gaat. Kijk voor
meer informatie hierover op
www.medelo.nl
Bron: ‘1882 Villa Truijen aan
de Kerkstraat’, Henk Willems,
Heemkundevereniging Medelo

Volleberg Hijs- en heftechniek zoekt een klantgerichte service
monteur met voorkeur voor elektrotechniek. De service
monteur bij Volleberg Hijs- en heftechniek is volledig
toegerust om zijn taak goed te vervullen. Ons werkgebied
omvat de regio Nijmegen, Eindhoven, Roermond.

Functieprofiel
• MBO werk-/denkniveau
• Diploma elektrotechniek of
mechatronica
• Communicatief sterk
• Representatief
• Bereid om op hoogte te werken
• Enthousiast en gemotiveerd en
dat draag je ook uit

•
•
•
•

Klant- en oplossingsgericht
Zelfstandig
Verantwoordelijk en initiatiefrijk
Bereid om extra te werken in
piektijden
• In bezit van rijbewijs B
• De branchespecifieke kennis
zal via (interne) opleidingen
aangevuld worden

Bedrijfsprofiel
Volleberg Hijs- en heftechniek is een kleine organisatie met meer
dan 25 jaar een brede expertise op het gebied van hijsen en heffen.
Het keuren, leveren en repareren van hijs- en hefmiddelen zijn onze
kerntaken. Het inspecteren, controleren, beheren, onderhouden van
hijs- en hefmiddelen én het geven van gebruiksinstructie maken tevens
deel uit van onze dagelijkse werkzaamheden. Tijdens onze dagelijkse
werkzaamheden maakt de klant gebruik van onze ruime expertise en
deskundigheid.
Aanbod
Wij bieden een prettige werkomgeving in een klein team met marktconform
salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden waarbij je eigen
ontwikkeling en wensen ingepast kunnen worden.
Solliciteren
Heb je interesse dan horen wij dat graag en zien wij jouw sollicitatie met CV
graag tegemoet. Je kunt je sollicitatie sturen naar info@vollebergbv.nl
Informatie
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met
Ricus Kuijpers via telefoon 0478-532929.

Villa Truijen anno nu (Foto: Medelo)

Volleberg Hijs- en heftechniek B.V.
Energieweg 20, 5804 CE Venray
T: 0478-532929
F: 0478-532844
www.vollebergbv.nl

06
Baarlo
Kessel
Maasbree

www.vooraltijdbijzonder.nl

familie

Claudia van Haeﬀ |06-15156046

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

uitvaartverzorgingtwanschreurs.nl
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Belangrijk is niet alleen de weg die je gaat,
maar de sporen die je achterlaat

Mie Reijnders-Steeghs
echtgenote van

Hand Reijnders †
* Panningen, 7 mei 1927

† Panningen, 18 oktober 2018

Venlo: Annemie Reijnders
Pim
Mats
Asten: Thijs en Toos Reijnders-van der Weerden
Dirk en Josta, Finn
Michiel en Ivon, Stef
Karlijn en Stefan
Tilburg: Metha Reijnders
en Anne-Marie van den Ouweland †
Panningen: Gert en Rianne Reijnders-Verhaegh
Giel
Familie Steeghs
Familie Reijnders

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

T 077 - 2061585
www.arendseuitvaartzorg.nl

Als het lichaam niet meer wil
en het leven wordt een lijden
kan men dankbaar zijn
dat God het komt bevrijden

Correspondentieadres:
Generaal Ritchiestraat 17,
5981 GD Panningen

Nellie van Oostaijen - Van Nienhuijs
* 7 juli 1936

Panningen

† 21 oktober 2018

echtgenote van

Theo van Oostaijen †
Zus en schoonzus van

Neven en nichten

Correspondentieadres:

Noor † en Thei †
An en Harrie †
Jeu en Miet
Ton en Rien
Familie Van Nienhuijs
Familie van Oostaijen
Steenbakkersstraat 26
5981 WT Panningen

De uitvaartdienst vindt plaats op vrijdag 26 oktober om 10:30
uur in de kerk van Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten te
Panningen. Aansluitend begeleiden we Nellie naar begraafplaats
Heiderust waar ze weer samen zal zijn bij haar man Theo.
In plaats van bloemen zouden wij een gift voor de activiteiten op
Piushof B5 zeer op prijs stellen. Nellie heeft hier een mooie tijd
gehad. De bussen staan bij het condoleanceregister.

Op woensdag 24 oktober hebben we afscheid
van Mie genomen.

Een speciaal woord van dank aan de medewerkers van Piushof B5
voor hun liefdevolle verzorging.

Ós bereikte ut dreuvige bericht van ut euverlieje van

Het is een gemis, een grote pijn
dat je nooit meer bij ons zult zijn
Toch nog onverwachts is van ons heengegaan
Grubbenvorst
(077) 366 13 14
info@bobnoten.nl

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

Jet Bongaerts-Dorssers
* 25 juni 1950

† 17 oktober 2018

echtgenote van

Jo Bongaerts
Uit aller naam:
Zorgzaam & betrokken

tel. 077-3078642
Panningen
www.janssenuitvaart.nl

Fien Bos
Uitvaartzorg

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

www.fienbosuitvaartzorg.nl

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

Aod Prins Jan den iërste

Jan van den Eertwegh
Hae waas Prins van de Kook in 1957. Jan waas sinds de
oprichting lid van de Aod Prinse Club Baolder. Vanaaf 2009
volgde Jan de activiteiten van de Aod Prinse Club op zien eige
unieke meneer en bleef heej door toch betrokke beej ós club.
Jan uch weurd in de ronkvraog van de jaorvergadering 2009:
“Jonges vergader neet te lank, haoj ut zakelik en kort, den kenne
weej nog geneete van ut toepe en ein lekker glaeske beer”
zullen altied in ós herinnering bliéve.

Familie Dorssers
Familie Bongaerts

Ós gedachte en ós medelaeve gaon oet nao zien vrouw Truus,
de kinger, de kleinkinger, en euverige femilieleje.

De crematie heeft plaatsgevonden
op woensdag 24 oktober.

Besjteur en Leje, Aod Prinse Club Baolder.

Correspondentieadres
Lindelaan 9 | 5995 NL | Kessel

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempen-media.nl/
hallo-uitgaven.php en klik links op de
pagina bij de rubriek zoekertjes op ‘klik
hier’. Via het formulier kunt u uw tekst
opgeven en meteen de kosten voldoen.
Nelipak Venray is op zoek naar
parttime productiemedewerkers.
Meer info? Bel 077 355 27 11 of mail
naar werving.zuidoost@nl.randstad.com
Zondag 28 okt Rommelmarkt
Wieneshof Horst 9-15.30 uur
www.hh-marktkramen.nl
06 25 05 18 94 entree € 2,50.
Te koop gevraagd land- en
tuinbouwmachines o.a. ploegen frees
spitmachine kieper messtank schudder
maaier hark tractor enz 06 19 07 69 59.
Computerproblemen?
Karel Heines Baarlo. Verdere info & tips:
karelheines.nl. 06 50 96 29 15.

T.k. jonge leghennen
Div. kleuren, alleen op afspraak.
Pubben, Ninnesweg 111, Panningen
tel. 077 307 17 76.
Uw bestaande tafel als nieuw.
Schuren/lakken, halen/brengen of
een nieuwe. Elke maat mogelijk. Div.
houtsoorten. Ook schuren van stoelen/
veranderen van kasten. Jan Derikx,
Hoek 10, Meijel. Tel. 077 466 22 83 of
06 10 95 42 20.
Bolchrysanten te koop!
Maandag t/m vrijdag vanaf
13.00 uur. Zaterdag vanaf 9.00 uur.
Sevenumsedijk 12 te Koningslust.
Werkvanuithuis. Gezocht mensen met
goede sociale vaardigheden. Coaching/
advisering Bel 06 53 19 00 67
Alle maten Taxus-Baccatta.
Info@buxus-taxus.nl Peter Driessen
06 16 16 53 04.

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempen-media.nl/
hallo-uitgaven.php en klik links op de
pagina bij de rubriek zoekertjes op ‘klik
hier’. Via het formulier kunt u uw tekst
opgeven en meteen de kosten voldoen.
Buxusvervangers 12 soorten
v.a. 0,49 euro Meterik 06 30 58 79 98.
www.plantencentrumvandenbeuken.nl
Te koop vastkokende aardappelen
Frieslander, ook geschikt voor
stamppot en echt vastkokende
Belana aardappelen. Deze week alle
onbespoten slasoorten, andijvie,
koolrabi 0.50 p st en kas- en
vollegrondgroente. Vers en niet te
duur. Kwekerij Brummans Vosberg 16a
Panningen.
Te koop: buxusvervanger Ilex Crenata
Convexa 20 - 25 cm groot.
Prijs op aanvraag. In Lottum.
Boerderijwinkel de Vlegert nu
kookvaste fijne aardappelen 3,5 kilo
2 euro en 5,5 kilo 3 euro.Ook noten,
soeppompoen en groente. Verlinden
Lorbaan 41b Grashoek. Open van
9-18.00 uur, breng ook kleingeld mee.

Open huis bij Lekker Laeve!
Vrijdag 26 okt. van 19 tot 20 uur
Ruijsstraat 65a Helden. lekkerlaeve.nl

Beeren
Ketel
Service
Zorg ervoor dat u deze
winter niet in de kou zit!
Maak nu een afspraak
voor het onderhoud van
uw cv-ketel

Actie:

Onderhoudsbeurt
cv-ketel € 65,00
Marcel Beeren
06-16493683
info@beerenketelservice.nl
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15 VRAGEN

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Veron Janssen
15 jaar
Helden
Het Bouwens

Heb je een bijbaantje?
Ja, ik werk sinds kort bij restaurant
Fusion in Helden. Ik wilde er al een
tijdje gaan werken, dus ik ben heel blij
dat het nu kan. Mijn nicht werkt daar
ook, dus dat is extra gezellig. Het lijkt
me tot nu toe al een hele fijne plek,
maar het is wel hard doorwerken.
Welke trend heb je gevolgd die je
nu helemaal niet meer leuk vindt?
De dab, een soort handbeweging,
vind ik echt nergens meer op slaan.
Ik deed dit altijd als ik iets goed deed
of als ik iemand ‘diste’. Nu vind ik
het maar raar. Ook de fidgetspinner
vind ik achteraf toch een beetje saai,
dan is het best raar om te denken

dat je het ooit echt cool vond, alleen
maar omdat iedereen het leuk vond.
Voor de rest heb ik denk ik geen
trends gevolgd die ik nu niet meer
leuk vind.
Wat is je favoriete toetje?
Ik houd sowieso al heel erg van toe
tjes, maar mijn lievelingstoetje is de
Mac Flurry met Toblerone en chocola
desaus. Hemelse modder, dat is choco
lademousse, vind ik ook erg lekker.
Wat is de leukste vakantie die je
ooit had?
Dat is een moeilijke vraag. In de
zomervakantie ben ik op Zakynthos
geweest. Dit is een eiland bij
Griekenland waar veel grote
schildpadden zwemmen. We hebben
er een paar gezien en dat vond ik
heel speciaal. Maar ik houd ook heel
erg van wintersport. We gaan dan
vaak naar Oostenrijk en eten gröstl,

is je kind niet
blij met zichzelf?
puurkindercoach.com

jongeren 07

aan
Veron Janssen

een typische Alpenmaaltijd. Enorm
genieten!
Wat is het beste cadeau dat je ooit
hebt gekregen?
Toen ik een jaar of tien werd, kreeg
ik een hamster als cadeau, Sjakie.
Het was een heel grappig diertje en
ik speelde graag met hem. Helaas is
hij nu overleden.
Wat is het eerste dat je van je
eigen geld kocht?
Dat weet ik echt niet meer. Ik denk
dat het iets van eten is geweest,
daar houd ik namelijk heel erg van.
En anders was het waarschijnlijk kle
ding, omdat ik dat ook leuk vind om
te kopen.
Welke superkracht zou je willen
hebben?
Vliegen lijkt me heel erg vet, maar
het lijkt me ook heel leuk om super
snel te zijn. Ik houd ook heel veel

van Marvelfilms. Deze films gaan
over superhelden. Mijn lievelings
superheld is Captain America, maar
dat komt vooral omdat ik de acteur
die hem speelt, Chris Evans, heel erg
knap vind.
Wat is je favoriete drankje?
Warme chocolademelk met slagroom
vind ik superlekker, maar ice tea lust
ik ook wel graag.
Wat zou je doen als je een week
alleen thuis zou zijn?
Een groot feest geven voor al mijn
vrienden, elke dag uiteten en pizza
bestellen. Heerlijk, ik heb er nu al
zin in!
Wat is de slechtste film die je ooit
gezien hebt?
Hoewel ik het wel heel leuk vind
om films te kijken, heb ik niet veel
slechte films gezien. Toch vond ik de
film De Heineken Ontvoering niet
zo leuk. Er zat niet zo’n goed ver
haal in, vind ik. Maar meestal vind ik
Amerikaanse films sowieso al beter
dan Nederlandse films.
Wat is je favoriete kledingstuk?
Mijn grijze Levi’s ‘hoodie’ is absoluut
mijn favoriete kledingstuk. Hij zit echt
superlekker en is ook nog eens lekker
warm. Ik vind mijn koala-onesie ook
erg lekker in bed in de winter.
Wat zou je doen als je een dag
onzichtbaar was?
Ik zou me gedragen als een geest en
mensen bang maken. Niet heel aar
dig natuurlijk, het lijkt me alleen wel
heel grappig om de reacties van de
mensen te zien.
Wat is je favoriete grap?
Mijn vader en ik maken altijd slechte
woordgrappen, daar kunnen we altijd
enorm om lachen. Ik weet alleen
niet precies welke grap de leukste is
geweest.
Om wie lach jij het meest?
Ik lach veel om- en met Pleunie, een
vriendin van mij. Pleunie en ik zijn
allebei heel erg onhandig en daar
kunnen we altijd heel erg om lachen.
Zoals die ene keer dat we van de ten
nisbaan terug naar huis fietsten en
Pleunie de controle over haar stuur
verloor, waardoor ik moest uitwijken
en de struiken inreed. Op dat moment
niet echt fijn, maar we konden er ach
teraf toch wel erg hard om lachen.
Wat zou je nooit meer over willen
doen?
Het kletterparcours in Toverland.
Dit parcours is misschien niet heel
erg hoog, maar voor iemand met
heel veel hoogtevrees zoals ik, zijn
dat soort dingen niet echt een suc
ces. Ik zou het daarom echt nooit mee
willen doen.

VAKGARAGE
PEETEN BV

Onderhoud en
reparatie van
alle merken

APK

www.vakgaragepeetenbaarlo.nl

tel. 077 477 15 90

Tot ziens!
Na een jaar gewerkt te
hebben bij de HALLO Peel en
Maas, is het tijd om de pen
door te geven. Vanaf nu zullen
de twee nieuwe columnisten
de taak van Renée en mij over
gaan nemen.
Toen ik bij de HALLO kwam
werken, was ik vrij nerveus en
wist ik niet wat ik moest verwachten. Ik heb altijd al belangstelling gehad voor schrijven en
actuele of filosofische onderwerpen. Vroeger schreef ik wel
eens kleine verhaaltjes in een
notitieschrift of maakte ik een
verslag over een gebeurtenis,
maar ik had verder nog nooit
wat serieus met schrijven
gedaan. Nadat ik voor school
een meeloopdag had gedaan bij
de HALLO, leek het me interessant om zelf te beginnen als
columniste.
Nu, naar een dik jaar deze
baan te hebben gehad, kan ik
met trots zeggen dat het me
veel ervaring, plezier en af en
toe complimenten heeft opgeleverd. Het leukste vond ik altijd
de reacties te horen van mensen. Vaak was dit mijn oma en
opa of van bijvoorbeeld kennissen, maar soms kwamen er ook
wel eens onbekenden in het
openbaar naar me toe en gingen een gesprek met me aan
over de column van die week.
Al deze reacties zorgden ervoor
dat ik me meer bezighield met
wat men leuk vind om te lezen
en hoe men hierop zou reageren. Dit vond ik altijd heel leuk
om te doen.
Al met al heb ik hier dus een
hele leuke tijd gehad en ben ik
benieuwd naar wat de nieuwe
dames ervan gaan bakken. Tot
ziens!
Lique
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of meer uit uw bestaande website halen?

GEPLUKT Jos Jenniskens

Iedereen kent Jos Jenniskens (68) wel. De Panningnaar kwam als installateur door de jaren heen bij ontzettend veel mensen en bedrijven in de
regio. Vanwege zijn lengte is Jos herkenbaar en wordt hij vaak aangesproken. Hij werd geboren in Ysselsteyn, maar voelt zich in Panningen inmiddels
helemaal thuis. Deze week wordt Jos geplukt.
Gezien zijn leeftijd zou Jos toch
al een paar jaartjes met pensioen
mogen zijn. Dat is echter helemaal
niks voor hem. Stil zitten komt zelden
voor bij Jos. “Ik moet iets te doen heb
ben. Ik zit wel eens voor de televi
sie ‘s avonds. Als er niks op is, zit ik
alweer snel in mijn werkplaats. Ga ik
wat knommelen”, vertelt hij. Het huis
van Jos en zijn vrouw Inge is dan ook

grotendeels door Jos zelf verbouwd.
“Ik werk al sinds mijn veertiende, dus
ik weet wel waar ik op moet letten.”

Raampje te hoog
voor Jos
Jos werd geboren in Ysselsteyn
als derde kind van in totaal zeven.
Niemand van de kinderen wilde echter

PUZZEL

Sudoku

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

de boerderij van de vader van Jos over
nemen, waarna het gezin naar Helden
verhuisde. In 1980 ging Jos met Inge
in Panningen wonen. In al die jaren in
Helden en Panningen werkte Jos als
installateur bij in totaal twee werkge
vers: Karel Hermans en Woodapple.
“Na één jaar ambachtsschool ging ik
bij Hermans werken. Ik weet nog dat
ik daar heen ging als jongetje. Ik bleef
maar kloppen op de deur, maar het
raampje zat te hoog, dus ze zagen me
niet”, vertelt Jos lachend. “Werk is voor
altijd hobby geweest. Ik ben altijd met
plezier gegaan. Daarom doe ik het ook
nog steeds.”
Dankzij het werk kent Jos heel
veel mensen in de gemeente. “Als ik
ergens aan het werk ben, word ik
constant aangesproken. Mensen
herkennen me gemakkelijk natuur
lijk.” Dat komt door de lengte van Jos.
“Kinderen kijken er wel eens raar van
op en vragen dan hoe het kan dat
ik zo klein ben. Dat vind ik altijd wel
leuk. Er zitten wel eens vervelende
opmerkingen tussen, maar dat valt
reuze mee. Ik heb een vlotte babbel
en kan me goed verweren. Dat moet
ook wel, anders had ik het nooit zo
lang volgehouden.”
Zijn lengte heeft Jos nooit
geschaad. Het zorgde er wel voor dat
hij gevraagd werd voor de Heldense
Hofzangers. De zanggroep stopte
onlangs en Jos was er 48 jaar lid van.
“Eén van de oprichters kwam me thuis
vragen.” Niet vanwege de zangtalen
ten van Jos, zo bleek. “Ze hadden een
showman nodig”, lacht Jos. “Zingen
ben ik niet zo goed in, maar ik vind
het wel leuk om het publiek te bespe

len. Zo kwam ik wel eens als poli
tieman op een klein fietsje met een
zwaailicht van achter uit de zaal naar
het podium gereden. Ik ben ook een
keer van het podium gevallen tijdens
een show.”

Op de foto in
Leids museum
De Heldense Hofzangers traden
behoorlijk wat op, vertelt Jos. “In de
carnavalsperiode waren we bijna
ieder weekend op pad. Het was altijd
heel gezellig. Vandaar dat we nu, na
het stoppen, nog altijd maandelijks
bij elkaar komen om te praten en
nog wat te zingen.” Het showman
ship vindt Jos wel leuk. Zo was hij
eens dankzij een buurmeisje ceremo
niemeester op een bruiloft in ZuidHolland en staat hij groot op de foto
in museum De Lakenhal in Leiden.
“Dat buurmeisje werkte bij een
bedrijf die dat soort dingen regelde.
Toen vroeg ze of ik niet op een foto
wilde helemaal in de stijl van het Leids
ontzet. Die foto wordt nu heel groot
geprojecteerd in het museum precies
waar je binnenloopt.”
Die ‘bekendheid’ zorgde er
niet voor dat Jos naast zijn schoe
nen ging lopen. Weg uit Panningen
wil hij al helemaal niet. “Het is fijn
wonen hier. Het is ook een hele
leuk buurt.” Jos was in het verleden
zeven jaar voorzitter van buurtver
eniging ‘t Heuveltje. “We houden nog
ieder jaar hier in de straat burendag.
Dan gaan we gezellig bij elkaar zit
ten en kletsen. Dat vind ik heerlijk.
Lekker onder de mensen zijn.”
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facebook.com/
hallopeelenmaas

Geef ook uw mening

Nieuwe
bisschop

Bespreking poll week 41

Eén middelbare school in een gemeente is voldoende
Het College van B&W van Peel en Maas wees onlangs een voorstel af om
een aparte, openbare middelbare school in gemeente Peel en Maas op te
richten voor Agora-onderwijs. Een apart schoolgebouw is volgens het college
niet nodig.
De meerderheid van de stemmers, 65 procent, vindt één middelbare
school in een gemeente voldoende. Volgens hen hoeft er geen extra school
gebouwd te worden om een andere vorm van onderwijs aan te bieden.
Dat kan ook best in een ander gebouw. Volgens Esther Jacobs is een nieuwe

school te veel van het goede. “Tsja, voor de Agora-klas in Heythuijsen waren
afgelopen jaar negen aanmeldingen”, schrijft ze op Facebook. “Om dan een
hele nieuwe school te starten voor Agora-onderwijs lijkt me echt teveel
van het goede, zeker in deze tijden van krimp.” Hay van den Munckhof
stelt: “De tijd van de verzuiling hebben we gehad. Voor mij hoeven er
alleen maar openbare scholen te zijn, zoals in de meeste Europese landen.”
De initiatiefnemers van het Agora-onderwijs en middelbare school het
Bouwens in Panningen zijn in gesprek over een mogelijke samenwerking.

Een beloning om te stoppen met roken
is eerlijk
eens/oneens > facebook.com/hallopeelenmaas

Onderzoekers van de Universiteit Maastricht hebben ontdekt dat stop
pen met roken beter gaat als iemand ervoor wordt beloond. Ze vroegen werk
nemers een stoppen-met-rokentraining te volgen op het werk. De personen
die cadeaubonnen kregen, hielden het beter vol, dan de groep mensen die
alleen de training volgde. Als het aan de onderzoekers ligt, gaan werkgevers in
Nederland hun werknemers belonen als ze de sigaret links laten liggen.
Een werkgever wil natuurlijk graag gezonde en fitte werknemers, die zich
voor hun werk inzetten. Iemand die onder werktijd rookt, is regelmatig van

zijn werkplek en dat kan de directie van een bedrijf een doorn in het oog zijn.
Waarom zou je je personeel dan niet stimuleren om te gaan stoppen, door ze
met iets extra’s te belonen? Aan de andere kant kun je dat niet maken tegen
over andere werknemers die niet roken. Zouden zij niet ook gewaardeerd moe
ten worden, omdat zij geen ongezonde gewoonte hebben? Een beloning maakt
de drempel misschien lager om te stoppen met roken, maar het is niet eerlijk
ten opzichte van andere werknemers die een dergelijke ongezonde gewoonte
niet hebben. Een beloning om te stoppen met roken is eerlijk. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 42) > De wintertijd moet worden afgeschaft > eens 48% oneens 52%

“Doodgewone zaken
bespreekbaar maken”

Mijn naam is Noortje Rutten en ik ben
dagelijks bezig met doodgewone zaken.
Mijn bedrijf Consendo, uw steun voor
nu en later, begeleidt mensen rondom
verliessituaties met als doel om ze zolang
mogelijk zelf de regie in hun persoonlijke
situatie te laten behouden.

Privéclausule: hoe zorg ik dat
“de koude kant” niet erft?
Situatie (namen zijn ﬁctief):
Louis en Elly zijn al jaren gelukkig getrouwd. Zij hebben drie kinderen:
Jan, Isa en Bram. Jan is gehuwd met Inge, Isa is gehuwd met Kevin en
Bram is vrijgezel. Louis en Elly hebben altijd hard gewerkt en hebben op
deze manier een behoorlijk vermogen bij elkaar verdiend. Ondanks dat
ze heel blij zijn met Inge en Kevin willen Louis en Elly niet dat zij van
hun vermogen proﬁteren indien het huwelijk van hun kinderen mis gaat.
Een echtscheiding is tegenwoordig namelijk niet uitgesloten.
Vraag: hoe kunnen Louis en Elly voorkomen dat Inge en Kevin erven?
De zorg die Louis en Elly hebben, is een zorg van veel mensen. Zolang het
goed gaat tussen het eigen kind en zijn/haar partner is het goed, maar
zodra de relatie over is, wil men niet dat de koude kant nog proﬁteert van
het opgebouwde vermogen.
Dit kan geregeld worden met een privéclausule, ook wel
uitsluitingsclausule genoemd. Met een privéclausule kunnen Louis en Elly
namelijk vastleggen dat alles wat Jan, Isa en Bram van hun erven van de
kinderen zelf blijft en niet valt in enige gemeenschap waarin het kind is
gehuwd. Kortom, de erfenis blijft van het eigen kind.
Belangrijk is wel dat Jan, Isa en Bram te zijner tijd de gelden uit de erfenis
van Louis en Elly op een bankrekening zetten, welke bankrekening enkel op
hun eigen naam staat. Op deze manier wordt voorkomen dat zij in geval van
een echtscheiding moeten discussiëren welke gelden uit de erfenis van hun
ouders komen en welke zij samen met hun partner hebben opgebouwd.
Kortom, het is belangrijk voor Louis en Elly om een testament op te stellen
waarin zij een privéclausule opnemen.
Meer weten?
Meer weten over het opstellen van een testament of over de dienstverlening van Consendo? Neem contact met ons op of maak gebruik van
onze “Kofﬁepraat”.
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Lang verwacht, stil gezwegen,
nooit gedacht, toch gekregen.
Sinds kort weten we dat Harrie
Smeets de opvolger van Frans
Wiertz als bisschop van Roermond
is. Het kwam toch nog onverwachts, maar niet echt.
Velen hadden zijn naam al
genoemd, omdat hij bekend staat
als een hartelijk en pastoraal
mens die het in Venray als pastoor-deken heel goed doet.
Zijn devies als bisschop, zijn
wapenspreuk, getuigt van die
menselijkheid: in Gods naam
mensen liefhebben. Hij vertelde
daarover: “Daar zit veel in.
Daar kun je een leven lang mee
vooruit!” God houdt van ons zoals
we zijn en Jezus wijst ons de weg
om diep geluk te vinden in liefde
en barmhartigheid ten opzichte
van onze medemensen. Natuurlijk
moet een bisschop veel meer zijn
dan een aardig en communicatief
mens. Hij moet ook een goed
bestuurder zijn, wijs, moedig en
pastoraal. Belangrijk is dat hij kan
bemoedigen en verbinden, positief vanuit de goede Geest van
Jezus’ blijde boodschap. Dat hij
mensen motiveert om het goede
te bewaren en hen helpt te onderscheiden wat waardevol is in het
nieuwe. Zijn bisschopswijding is
8 december. Dan viert de
Limburgse kerk haar patroons
feest. De Onbevlekte Ontvangenis
van de maagd Maria. Toepasselijk,
want Maria staat niet voor groots
en meeslepend, maar voor
bescheiden, ontvankelijk en ook
voor dienstbaar. De kerk in onze
streken zal in de toekomst zeker
kleiner worden, armer, meer
marginaal. Maar als wij zoals
Maria ‘in Gods naam
mensen liefhebben’,
dienstbaar aan de samenleving, dan doen we toch
het belangrijkste! Ik hoop
dat bisschop Harrie
Smeets snel naar Peel en
Maas komt. Om ons hier
te leren kennen, te
luisteren naar onze
vragen en ideeën en om
ervaringen te delen.
Ik ben blij dat we weer
een bisschop hebben.
Een man die de liefde zo
duidelijk hoog in het
vaandel heeft staan.
Peter
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Chansons bij
Den Soeten Inval
Den Soeten Inval beleeft op zondag 4 november bij Kasteel De
Keverberg in Kessel een nieuwe editie van Den Soeten Inval. Het trio Les
Amis de la Chanson Classique met Huub Timmermans, Margriet en Matt
van Keeken brengt een grote diversiteit aan chansons ten gehore.

In verband met sluiting van de winkel,
staan de komende vier weken in het teken van de

UITVERKOOP

‘’Van scandaleus tot zachtmoe
dig, romantisch, ironisch of realis
tisch, idealistisch, cynisch en soms ook
lyrisch. Bijzonder in dit gevarieerde
programma zijn ook de verschillende
talen waarin de chansons gezongen
worden’’, aldus de organisatie. Naast

hoge kortingen
Elke week wordt de korting hoger

m.u.v. Sigma, Wijzonol, Caparol mengverven en latex en speciale bestellingen

Alle glas- en schilderwerken van schildersbedrijf Verstappen van Roy blijven doorgaan.

de toegang voor het twee uur durende
programma dat om 11.00 uur start,
krijgen gasten ook volledige toegang
tot Kasteel De Keverberg. Er is plek
voor honderd gasten, zowel zit- als
staplaatsen. Kijk voor meer informatie
op www.kasteeldekeverberg.nl.

Dames in de hoofdrol

www.jansenbartels.nl

Habbekrats doet
The Odd Couple
Theatergroep Habbekrats uit Maasbree speelt zaterdag 3, zondag 4 en
zondag 11 november het stuk Ontkoppeld in Maasbree en Panningen. De
voorstelling is gebaseerd op de oude Amerikaanse serie The Odd Couple.
In de Habbekrats-versie spelen echter geen mannen, maar vrouwen de
hoofdrol.
De zwarte komedie Ontkoppeld,
gebaseerd op het originele stuk van de
Amerikaan Neil Simon, speelt zich af
in het New York van de jaren 80. Een
groepje geëmancipeerde vrouwen van
een zekere leeftijd komt elke week bij
een om een potje Triviant te spelen en
bij te praten. Alle vrouwen hebben hun
eigen sores en die kunnen ze bij elkaar
kwijt. “Het zijn immers goede vriendin
nen, tot op zekere hoogte”, aldus de
theatergroep. “Dat blijkt wel, wanneer
een van de vrouwen in scheiding ligt
en bij een andere vriendin, die welis
waar geëmancipeerd maar ook alleen

is, intrekt.” Hoe gezellig dat daadwer
kelijk wordt, blijkt tijdens de voor
stelling, die wordt geregisseerd door
Annigje Primowees. De voorstellingen
op zaterdag 3 en zondag 4 novem
ber vinden plaats in MFA ‘t Hoës van
Bree in Maasbree. Op zaterdag begint
het stuk om 20.00 uur, op zondag om
15.00 uur. Daarnaast wordt Ontkoppeld
op zondag 11 november gespeeld
om 20.15 uur in DOK6 Theater in
Panningen. Neem voor meer infor
matie over de voorstellingen contact
op met Ita Wijnen van Habbekrats via
077 465 13 25.

Mystery Music Show
bij Sjiwa
Zaal Sjiwa in Baarlo is op zaterdag 3 november het decor van The
Mystery Music Show. Een avond die zich volgens de organisatie het beste
laat omschrijven als ‘een kruising tussen Zondag met Lubach en The Voice
of Holland, aangevuld met invloeden uit Van Kooten en de Bie en Op
Volle Toeren’.
Sinds januari 2018 is de organisa
tie bezig om op deze avond een pro
gramma vol muziek, cabaret en show
te presenteren. Het programma blijft
een verrassing, maar de organisatie
licht alvast een tipje van de sluier op:
‘’Een zeer gevarieerde avond, vol ver

rassingen waarbij Top 2000 muziek als
een rode draad door het programma
loopt. Avondvullend entertainment
voor zowel jong als oud.’’
De zaal is geopend vanaf 20.00
uur, de start van het programma is om
20.30 uur.

Gidsdagen in streekmuseum Helden
Bij streekmuseum ‘t Land van Peel en Maas in Helden zijn op zondag
28 oktober en zondag 25 november gidsdagen. Dan geven vrijwilligers
aan bezoekers rondleidingen bij de exposities over schansen en ‘de wegen
die wij gingen’.
In het streekmuseum is
momenteel de expositie Schansen
in Peel en Maas te zien, die gaat
over schansen die boeren in deze
regio bouwden om zichzelf en hun
vee tijdens de Tachtigjarige Oorlog
te beschermen tegen plunderende
soldaten. Ook de tentoonstelling ‘De

wegen die wij gingen’ is te zien, over
oude streekkaarten in Peel en Maas.
Vrijwilligers van het streekmuseum
geven bezoekers langs deze twee een
rondleiding en geven extra uitleg.
De rondleidingen beginnen zondag
28 oktober en zondag 25 november
om 14.30 en om 16.00 uur.
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De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

Veilige wegen in Peel en Maas
Op het moment dat u dit artikel leest, is er een besluit genomen over
het investeren van 1,5 miljoen euro voor veiligheidsaanpassingen aan de
Jan Truijenstraat en Kerkstraat in Meijel en de Baarskampstraat in Kessel.
We kunnen nu beginnen met het veiliger maken van die drie wegen.
Dit is bijzonder noodzakelijk,
omdat de snelheid er met grote
regelmaat overtreden wordt. Helaas
hebben de aanpassingen even op
zich laten wachten door het overlij
den van wethouder Arno Janssen,
waardoor de portefeuille herver

deeld moest worden.
Wat ons echter verbaast, zijn de
hoge kosten van 1,5 miljoen euro voor
deze drie straten. Wat betreft veilig
heid, zijn kosten van ondergeschikt
belang. Maar 1,5 miljoen, dat is toch
wel echt veel geld. Daarom hebben

wij als raad om onderbouwing van de
kosten gevraagd. We kregen een rap
port voorgelegd, waaruit bleek dat
de straten in Peel en Maas als veilig
beschouwd worden. Waarschijnlijk
fronst menig inwoner in de gemeente
Peel en Maas nu de wenkbrauwen.
Dat deden en doen wij ook! Zijn
onze wegen echt zo veilig? Zijn de
genoemde wegen zoveel onveiliger
dan andere wegen in Peel en Maas?
Waarom hier dan 1,5 miljoen aan

uitgeven? Gelukkig worden er veel
aanpassingen aan de wegen gedaan.
Maar wat ons betreft mag de analyse
over veiligheid van wegen verder uit
gediept worden. Voelt u zich onveilig
in Peel en Maas, laat dan een bericht
achter op onze Facebook-pagina. Waar
geen ongelukken gebeuren, kunt u
zich wel onveilig voelen.
Rob Willems,
raadslid Lokaal Peel&Maas

VVD: Verkeersveiligheid
Afgelopen week stond de herinrichting van de Baarskampstraat in
Kessel en de Jan Truijenstraat in Meijel op de raadsagenda. Twee
wegen die vernieuwd gaan worden en ook daadwerkelijk ingericht
zullen worden als 30-kilometerzone om zo de verkeersveiligheid te
verbeteren.
Het is namelijk niet gebruike
lijk dat de politie snelheidscontro
les houdt in 30-kilometerzones,
de gemeente is verplicht een weg
zodanig in te richten dat er niet har
der gereden kan worden. Een boete

kan anders zelfs nog worden aange
vochten bij de rechter.
Als VVD vinden we het aanpak
ken van deze wegen een goede zaak.
Een verkeersanalyse toont namelijk
aan dat hier structureel te hard gere

den wordt en zowel in het centrum
van Kessel als Meijel is dit onwense
lijk. Veiligheid van kwetsbaar verkeer
zoals voetgangers en fietsers staat bij
ons voorop.
Daarnaast hebben we aandacht
gevraagd voor het grote aantal een
zijdige ongevallen in de dorpsstraat
in Meijel. Inmiddels hebben zich meer
dan twintig personen bij ons gemeld
die met de fiets gevallen zijn over
een verraderlijke stoeprand met niet

zelden letselschade (gebroken arm,
elleboog, sleutelbeen, enzovoorts) tot
gevolg. Wij vinden dat deze onvei
lige situatie zo spoedig mogelijk
moet worden opgelost en vragen
eenieder die hier met de fiets ten val
komt, contact op te nemen met de
gemeente om het ongeval te laten
registreren.
Teun Heldens,
gemeenteraadslid VVD

Omdat jouw week al druk genoeg is

Zondag 28 oktober
geopend in Someren

Gratis *
montage
Als je jouw keuken in
januari 2019 laat plaatsen

*Deze actie geldt voor keukens gekocht vanaf 1 oktober 2018. Vraag naar de voorwaarden in de showroom.

nuvakeukens.nl
Bezoek onze inspirerende keukenshowrooms in
Bergeijk | Deurne | Heerlen | Someren | Tilburg
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Bekendmaking openbare
behandeling Begroting
Peel en Maas 2019
Burgemeester en wethouders van Peel en Maas maken bekend dat in de vergadering van de
gemeenteraad van 13 november 2018 de begroting 2019 van de gemeente Peel en Maas zal
worden behandeld.
De begroting zal worden gepubliceerd op onze website: www.peelenmaas.nl
Vragen
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met John Mulder of een van de medewerkers van
het cluster Planning & Control via telefoonnummer 077 306 66 66.

Fotograaf aanwezig

Opbrengst Taxus Taxi
De jaarlijkse inzameling van taxussnoeisel door Stichting Taxus Taxi heeft dit jaar
bijgedragen aan de productie van maar liefst 2.800 chemotherapieën.

De tijden dat de fotograaf aanwezig is in het Huis van de Gemeente zijn aangepast.
De fotograaf is aanwezig op de volgende tijdstippen:

In de gemeente Peel en Maas was de opbrengst goed voor 63 chemotherapieën.
Wij bedanken de deelnemers voor het doneren van taxussnoeisel!

•
•
•
•
•
•

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

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag

8.30 – 12.30 en 16.00 – 19.30 uur
8.30 – 12.30 uur
8.30 – 12.30 en 13.30 – 17.00 uur
8.30 – 12.30 uur
8.30 – 12.30 en 13.30 – 17.00 uur
8.30 – 12.00 uur

info@peelenmaas.nl
06 - 12 36 09 04

www.peelenmaas.nl
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Inschrijving jubileum
boek verlengd
De intekentermijn voor het nieuwe jubileumboek van Grashoek is
verlengd. Het is nu mogelijk tot zaterdag 1 december om in te schrijven
voor deel 2 van ‘Waar de Groote Molenbeek ontspringt’, het jubileumboek ter ere van het 100-jarig bestaan van parochie Grashoek.
Neem voor meer informatie over
het jubileum en het boek contact op
met Huub Kluijtmans via 0493 53 60 68
of 06 22 90 61 23 of huub48@
kellerberg.com, Paulien van de
Woude via 06 33 79 50 21 of
paulienvdwoude@kpnmail.nl of
Henk Steeghs via 06 15 54 82 18 of
henk.steeghs@home.nl

verenigingen 13

Hoogste aantal punten en lof

Fanfare Baarlo wint
bondsconcours
Fanfare Eendracht uit Baarlo heeft zondag 21 oktober het bondsconcours van de Limburgse Bond van
Muziekgezelschappen in Roermond gewonnen. Het gezelschap behaalde het hoogste aantal punten en werd
daardoor winnaar in de eerste divisie fanfare.

Het 100-jarig bestaan van parochie
Grashoek wordt op zondag 16 decem
ber ingezet met een eucharistievie
ring in de kerk van Grashoek en om
13.30 uur wordt het eerste exemplaar
van het boek overhandigd aan de bis
schop van Roermond. Ook burgemees
ter Wilma Delissen-van Tongerlo krijgt
een exemplaar aangereikt.

Huisvesting voor
Beringse gasten
Tijdens de kermis in Beringe, die plaatsvond van vrijdag 12 tot en
met dinsdag 16 oktober, verschenen in het dorp op verschillende plekken tentjes. Daarnaast hingen er vele affiches met de vraag: ‘Hoe gastvrij is Beringe?’. De tentjes en affiches zijn afkomstig van de organisatie
van het 5xBeringen-treffen dat volgend jaar in Beringe plaatsvindt.
Met de actie wil de organisatie
Beringse huishoudens oproepen zich
aan te melden om tijdens het interna
tionale treffen als gastgezin te funge
ren. In het weekend van vrijdag 5 tot
en met zondag 7 juli komen bezoekers
uit de plaatsjes Be(h)ringen naar Peel
en Maas voor het driejaarlijkse tref
fen. De gelijknamige dorpen liggen
in Duitsland, Luxemburg, België en
Zwitserland. In totaal zijn er zeven dor
pen uit vijf landen met dezelfde naam.
“Net zoals bij de vorige drie edities

in 1969, 1983 en 1998 wordt getracht
alle buitenlandse gasten onder te
brengen bij gastgezinnen. Iets wat
in de voorgaande keren telkens is
gelukt”, aldus de organisatie. De gast
gezinnen huisvesten één of meerdere
buitenlandse gasten. De aanmeldings
formulieren zijn al verspreid bin
nen het dorp en worden binnenkort
opgehaald. Kijk voor meer informa
tie op www.5xberingen.nl of neem
contact op met Johannie Bruijnen via
huisvesting@5xberingen.nl

Het muziekgezelschap speelde op
het concours onder leiding van diri
gent Bart Deckers. Eendracht speelde
Galea et Bellum van Jan de Haan
en Sinfonietta voor Fanfare van Rob
Goorhuis.

Met 91,50 punten behaalde
Eendracht het hoogste aantal punten
op een concours in haar rijke muziek
historie. Ook verwierf het gezel
schap het predicaat ‘lof der jury’.
“Het was die zondagavond na terug

keer in Baarlo nog lang onrustig in
het verenigingslokaal waar voorzitter
Marcel Kleinen muzikanten, dirigent
en bestuur toesprak en feliciteerde
met dit prachtige succes”, aldus de
fanfare.

WIJ ZOEKEN :

WEEKENDKRACHTEN LOGISTIEK

Filmopnames
bevrijding Meijel
Wie zondag 21 oktober bij de Dorpsstraat in Meijel was,
waande zich weer even terug in de tijd. Daar, en op een aantal
andere plekken in het dorp, werd de bevrijding van Meijel op
17 november 1944 nagespeeld en gefilmd. Volgend jaar is het
namelijk 75 jaar geleden dat de regio Peel en Maas werd bevrijd
van de Duitse bezetters. Toneelvereniging COM uit Meijel speelt in
maart en april het komische stuk ‘Allo Allo’, gebaseerd op de
gelijknamige Engelse comedyserie uit de jaren 80 en 90. De
filmopnamen worden gebruikt in een bioscoopscène in het
toneelstuk. (Foto: Kevin Geurtjes Meijel24)

kijk op www.frankort.nl/vacatures
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Nieuwe dirigenten staan op in Meijel

Méélse Maestro als voorbode van jubileum
Vijf muzikale en minder muzikale Bekende Meijelnaren pakken op zaterdag 3 november het dirigeerstokje
op. Ze doen dan mee aan de eerste editie van de Méélse Maestro, een dirigeerwedstrijd die georganiseerd wordt
door blaaskapel Die Heimatkapelle. Voor de muziekgroep is de wedstrijd een voorbode op het vijftigjarig
bestaan volgend jaar.
Het televisieprogramma Maestro
van AVROTROS geniet na vier sei
zoenen inmiddels wel de nodige
bekendheid in Nederland. Toen de
leden van de Meijelse blaaskapel
Die Heimatkapelle aan het praktiseren
waren over een leuke invulling van

het vijftigjarige jubileum in 2019, werd
het idee van een Meijelse versie van
Maestro geïntroduceerd. “Daar gin
gen de handjes voor op elkaar”,
vertelt Peter Daniëls, lid van de
kapel. “We denken dat het een mooi
opstapje is naar ons jubileumjaar.”

Themamiddag Samen
Dementievriendelijk
KBO Meijel houdt op woensdag 31 oktober in gemeenschapshuis
D’n Binger een themamiddag over hoe een gemeenschap dementievriendelijk kan zijn. De ouderenvereniging koos voor het thema Samen
Dementievriendelijk omdat het volgens de KBO belangrijk is dat
omstanders weten hoe ze ermee om moeten gaan.
“Dementie wordt volksziekte
nummer 1 en dus krijgen we er
allemaal mee te maken”, aldus
de KBO. “In onze eigen familieen vriendenkring, maar ook op
straat, in de winkel of op het werk.
Mensen met dementie moeten zo
lang mogelijk mee kunnen doen
aan de maatschappij. Het is daarom
zo belangrijk dat omstanders weten
hoe te helpen of weten hoe hier
mee om te gaan. De meesten wil
len wel helpen, maar weten niet
hoe.”
Het doel van de bijeenkomst is
personen, instellingen en bedrijven
bij elkaar te brengen en te kijken

hoe ze elkaar kunnen versterken
en meer begrip kunnen opbrengen
voor elkaars reilen en zeilen. Tijdens
de middag zijn er presentaties van
Lisette Dickhoff-Evers, ketenregis
seur bij Hulp bij dementie, en Corine
Remmers, directeur van verzor
gingshuis Sint Jozef in Meijel.
De organisatie vraagt geïnteres
seerd zich aan te melden. Dat kan
door een mail te sturen naar
secretariaat@kbo-meijel.nl of neem
voor meer informatie contact op met
Ans Creemers via 077 466 17 19.
De deuren van D’n Binger zijn
vanaf 13.30 uur geopend en het
programma begint om 14.00 uur.

OPEN DAG

Bij het televisieprogramma
gaat het om BN’ers (Bekende
Nederlanders) die het dirigeer
stokje, de baton, in de hand nemen.
In Meijel werd gekozen voor Bekende
Meijelnaren (BM’ers). Bertine van
Heugten, Jolanda Hoefnagels, Erwin
Daems, Han Coulen en Rudy Gommans
proberen op 3 november de jury te
overtuigen van hun dirigeerkunsten.
“Ze hebben van tevoren een theorie
les gehad van Meijelnaar en dirigent
Ralph Brummans. Die begeleidt de
kandidaten ook tijdens hun voorberei
ding”, aldus Peter.

Wennen aan nieuwe
dirigenten
De vijf maestro’s repeteren in
de voorbereiding per toerbeurt met
Die Heimatkapelle. Dat kan soms lastig
zijn voor de muzikanten. “We zijn onze
vaste dirigent gewend en dat gaat het
veel op eigen kracht en kunde”, vertelt
Peter. “Maar we moeten precies doen
wat de maestro aangeeft. Dus dat is
even wennen. Maar boven alles is het
vooral heel leuk.” De vijf dirigenten
spelen allemaal drie stukken tijdens de
avond. De eerste categorie is LVK-liedjes
en schlagers, de tweede is populaire
muziek als Sweet Caroline en de laatste
is in het straatje van Die Heimatkapelle:
Böhmische en Egerländer muziek.

De ene kandidaat is dan ook beter
geoefend dan de ander. “Er zitten er
bij die geen noten konden lezen, maar
er zijn er ook uit de muziekwereld.”
Aan de werklust van de vijf potenti
ële maestro’s ligt het volgens Peter
in ieder geval niet. “Ze werken heel
hard en pakken het serieus op. Er zit
zeker potentie tussen de Bekende
Meijelnaren. Ze mogen ook zelf zan
gers of zangeressen regelen”, vertelt
Peter. “Dat telt niet mee in de jurering,
maar maakt het wel extra leuk om te
luisteren.” De jury bij de De Méélse
Maestro bestaat uit de Meijelnaren
Gwenny van de Ven, Hans Lammers en
Hidde Knops.

Enthousiasme
Met het enthousiasme bij de
kandidaten en de kapel zit het wel
goed. Die Heimatkapelle hoopt dat
ook het publiek warm loopt om de
kersverse dirigenten aan het werk
te zien. “We spelen in de grote zaal
van gemeenschapshuis D’n Binger.
We hopen natuurlijk op een volle
zaal.” Of het evenement een ver
volg krijgt in het gouden jubileum
jaar van de vereniging, weet Peter
nog niet. “Dit is een soort knipoog of
opstapje naar ons jubileum. Wat we
precies gaan doen dan, weten we nog
niet. Daar gaan we ons over beraden.
Zie De Méélse Maestro maar als een
voorbode op wat komen gaat.”
De Méélse Maestro vindt plaats
op zaterdag 3 november in gemeen
schapshuis D’n Binger en begint om
19.00 uur.

Ontwerpen maken voor
800 jaar Baarlo
Stichting Baarlo Leeft is volop bezig met de promotie van het 800-jarige bestaan van Baarlo in 2019. Om het
jubileum extra in de aandacht te zetten, daagt de organisatie alle inwoners van Peel en Maas uit een ontwerp te
maken ter promotie van 800 jaar Baarlo.

MBO

De jury kiest een winnaar uit,
waarna dat ontwerp op vier grote
zeildoeken afgedrukt wordt en bij
de ingangspunten van Baarlo wordt
opgehangen. Een ontwerp insturen
kan via de mail.

Verder is Baarlo Leeft nog op zoek
naar ideeën en suggesties omtrent
de invulling van de Kastelendag
Baarlo op zondag 22 april, Tweede
Paasdag. De dag wordt gehouden ter
ere van 800 jaar Baarlo. “We wil

len zo veel mogelijk de sfeer van de
beginjaren van Baarlo laten herbele
ven”, aldus de organisatie.
Personen die ideeën hebben over
de invulling kunnen zich melden via
baarloleeft@baarlo.nl
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Internationale show

Ruim 1.700 vogels bij
tentoonstelling Meijel
Vogelvereniging Meijels Pracht is op zaterdag 27 en zondag 28 oktober weer organisator van de grote internationale vogelshow. Vogels uit onder meer Limburg, Noord-Brabant, Gelderland, Duitsland en België komen
voor de twee dagen naar Meijel. In totaal zijn er 1.764 dieren te zien.

Bij de show laten de vogels en
hun kwekers zien dat de dieren in
topconditie zijn. Keurmeesters beoor
delen de vogels op hun kwalitei

ten. “Elke vogel moet aan bepaalde
standaardeisen voldoen die vooraf
door een technische commis
sie van de Nederlandse Bond van

Vogelliefhebbers zijn opgesteld.
Elke vogel heeft zijn eigen raskenmer
ken; kleur, vorm, grootte en houding.
Daarnaast is het belangrijk dat een
vogel in topconditie is en dat er geen
enkele beschadiging mag zijn aan bij
voorbeeld nageltjes of in het veren
kleed”, aldus de vogelvereniging.
Bij de show zijn ook vijf speciaal
clubs aanwezig om zichzelf te presen
teren. De Nederlandse Kleurkanarie
Club, speciaalclub vorm- en postuur
kanaries van het rayon Limburg, de
speciaalclub voor Australische pracht
vinken en papegaaiamadines, de
zebravinkenclub regio Limburg en
de Japanse Meeuwen Club Limburg
geven acte de présence.
De tentoonstelling is op zaterdag
27 oktober van 13.00 tot 22.00 uur
geopend en op zondag 28 oktober van
10.00 tot 16.00 uur.

verenigingen 15
Interactief

Bijeenkomst moeders
en perfectionisme
MamaCafé Peel en Maas houdt op woensdag 31 oktober de bijeenkomst Moeders en Perfectionisme bij basissschool Nieuweschool in
Panningen. De vraag die deze avond centraal staat, is ‘hoe combineer
je het moederschap met perfectionisme?’
Moeders en Perfectionisme wordt
georganiseerd in samenwerking met
Babyneedz, een bureau uit Meterik
voor baby- en mamacoaching. Tijdens
de interactieve bijeenkomst wordt
ingegaan op wat perfectionisme
inhoudt, hoe het ontstaat, wat de
positieve kanten van perfectionisme
zijn en over hoe je er mee om kunt

gaan om de balans niet kwijt te raken.
Ook komt aan bod hoe je deze eigen
schap combineert met je gezinsleven,
werk en sociale contacten. Alles met
als doel: meer ruimte voor jezelf.
De avond begint om 20.00 uur en
duurt tot 21.30 uur. Aanmelden kan
tot op de dag van de bijeenkomst via
mamacafepeelenmaas@outlook.com

Nienke de Bruin koningin

Paul Verhaeg koning
schutterij Meijel
Schutterij St. Willibrordus uit Meijel woonde zondag 21 oktober de
Willibrordusviering in de kerk bij en organiseerde het koningsschieten.
Nienke de Bruin won de titel koningin en Paul Verhaeg mag komend
jaar het koningszilver dragen.

Slagwerktreffen in Helden
Fanfare St. Cecilia Helden organiseert op zondagmiddag 28 oktober het Slagwerktreffen Peel en Maas. De
muzikale middag vindt plaats vanaf 14.00 uur in gemeenschapshuis Kerkeböske in Helden.
Vijf verenigingen uit Peel en
Maas geven acte de présence.
Beatz Harmonie Eendracht Meijel,
Jeugd-slagwerkgroep Maasbree,
Drumband en Majorette Maasbree,
Slagwerkgroep Beringe en

Slagwerkgroep Fanfare St. Cecilia
Helden nemen de drumstokken ter
hand. De organisatie laat weten dat
de voorstelling meer is dan slagwerk:
‘’Slagwerk is allang niet meer alleen
puur ritmisch. Melodisch slagwerk

zoals marimba’s en xylofoons zorgen
voor prachtig gespeelde composi
ties.’’
De zaal is vanaf 13.30 uur
geopend, om 14.00 uur begint de
voorstelling.

Voor aanvang van de viering
werd de koning van 2018, Ger
Doensen, door de hele vereni
ging thuis afgehaald. De viering
in de kerk werd opgeluisterd door
de muzikanten van de schutterij.
Het programma werd ’s middags
vervolgd met het koningsschieten bij

het clubgebouw van de schutterij.
Bij de dames was het Nienke
de Bruin die de titel Koningin 2019
won. Bij de heren was Paul Verhaeg
de winnaar. Hij mag in 2019 het
koningszilver dragen van schutte
rij St. Willibrordus, de ‘gruun van
Méél’.

WĲ PLAATSEN
VAKKUNDIG ZELF
UW BADKAMER
EN TEGELWERK
(A d ve r to r i a l )

Succesvolle uitvoeringen
van Kammeräöj
De Dörper Revue kijkt terug op zeer succesvolle uitvoeringen van Kammeräöj. Wij genieten van de
vele positieve reacties van ons publiek. We bedanken iedereen die deze revue mogelijk heeft gemaakt.

Kom kijken in onze vernieuwde
showroom en geniet van onze mooie
badkamers en tegelvloeren
OPEN: DO-VR 10.00 - 17.00 UUR EN ZA 10.00 - 15.00 UUR
VAN HÖVELLSTRAAT 21, HELDEN
T 077 307 54 40 M 06 51 28 75 02 WWW.VERKOO.NL
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Kindervakantiewerk terug in Baarlo
Drie dagen lang sporten, spellen, ravotten en kliederen. Als het aan Kim Smits-Janssen (34) en Nancy ter Elst
(34) uit Baarlo ligt, komt de meerdaagse zomeractiviteit Kindervakantiewerk terug naar Baarlo. Samen met drie
andere enthousiastelingen zijn ze volop bezig om het evenement, dat op 13, 14 en 15 augustus plaats moet gaan
vinden, te organiseren.

de voetbalweek in Baarlo, zodat we
elkaar niet in de weg zitten”, vertelt
Kim. “We hebben nog heel veel tijd om
alles te organiseren, maar we willen
geen half werk leveren, dus zetten nu
de schouders eronder.”

800 jaar Baarlo
Er komt volgens de kartrekkers
namelijk veel kijken bij het organi
seren van een dergelijk evenement.
Naast het oprichten van een vereni
ging of stichting, of het aansluiten bij
een bestaande organisatie, moeten
er sponsors worden gezocht, vergun
ningen worden geregeld, promo
tiemateriaal worden gemaakt, een
locatie gevonden, spellen bedacht,
een thema uitgewerkt, materialen
geleend en een liedje bedacht. Samen
met Baarlonaren Bart Jacobs, Laura van
Ophoven en Moniek Saris vormen Kim
en Nancy het bestuur dat deze taken
op zich neemt. “Er komt nu met opstar
ten veel op ons af. Maar het valt straks
allemaal op zijn plek. Het is de eerste
keer dat we dit doen. Alles is dan ook
afhankelijk van het aantal kinderen dat

zich straks aanmeldt. Pas dan weten
we of het een succes wordt”, aldus
Nancy.
Kindervakantiewerk Baarlo is
bedoeld voor kinderen uit het dorp
in de leeftijd van groep 1 tot en met
8. Wie te oud is om aan de activitei
ten mee te doen, mag als vrijwilliger
komen helpen. “Niet alleen jongeren,
maar ook de ouders, opa’s en oma’s.
We willen jong en oud met elkaar in
contact laten komen. De televisie uit,
allemaal naar buiten toe, actief aan
de slag en dingen van elkaar leren”,
vertelt Nancy. “We zitten vol ideeën.
Maar wat we dan allemaal gaan doen,
verklappen we nog niets.” Wel wil
len ze iets over het thema loslaten.
Kim: “In 2019 bestaat Baarlo 800 jaar
en dat willen we laten terugkomen.
Maar hoe, is nog een verrassing.”
Kijk voor meer informatie over
Kindervakantiewerk Baarlo op de
Facebook-pagina. De inschrijving opent
waarschijnlijk in januari. Wie zich wil
aanmelden als vrijwilliger, kan zich
melden bij het secretariaat via
kindervakantiewerkbaarlo@gmail.com

Kartrekkers Kim en Nancy
“Er zijn mensen die al hebben aan
gegeven hun zomervakantie te heb
ben verzet”, vertelt Kim enthousiast.
“Heel veel mensen zijn nieuwsgierig
naar wat het gaat worden. En we heb
ben al diverse aanmeldingen gekregen
van mensen die graag als vrijwilliger
willen komen helpen.” Aan enthou
siasme voor een zomeractiviteit voor
de Baarlose jeugd in elk geval geen
gebrek, merken de in Baarlo woonach
tige kartrekkers Kim en Nancy.

Dertig jaar geleden
Een paar maanden geleden
kwamen ze op het idee om

Kindervakantiewerk (KVW) in Baarlo
op te zetten. “Afgelopen zomer hoor
den Kim en ik veel van andere ouders
over het Kindervakantiewerk dat
georganiseerd wordt in Maasbree en
Helden”, vertelt Nancy, zelf moeder
van een dochter van 5 en een zoon
van 3. “We dachten allebei ‘dat moet
ook in Baarlo kunnen’ en besloten
eens te peilen of er animo voor was”,
vertelt Kim, die twee dochters, van 5
en 3, heeft. “We kregen alleen maar
positieve reacties uit het dorp.”
Ze besloten eerst contact te zoe
ken met KVW-ervaringsdeskundigen.
Nancy: “We spraken met de organisa

tie van Kindervakantiewerk Helden,
die aangaf ons graag te willen helpen.
Ook gingen we bij iemand langs die het
jarenlang mee organiseerde in Baarlo.
Hij had heel veel verhalen en heeft ons
foto’s laten zien van toen. Want het is
blijkbaar een jaar of dertig geleden dat
Kindervakantiewerk in Baarlo voor het
laatst is georganiseerd.”
De nieuwe editie van KVW Baarlo
gaat plaatsvinden van dinsdag 13 tot
en met donderdag 15 augustus, de
laatste week van de zomervakantie.
“Met het kiezen van de datum hebben
we rekening gehouden met activi
teiten van Jong Nederland Baarlo en

GTL-Europe ontwerpt, ontwikkelt en bouwt installaties, machines
en besturingssystemen voor bedrijven in de composteringsbranche
en champignonteelt wereldwijd

IVN Meijel

Nachtwandeling
IVN Meijel organiseert op zaterdag 27 oktober een nachtwandeling
in het kader van de Nacht van de Nacht. Tijdens deze avond worden er
in het hele land honderden evenementen georganiseerd in het donker.
Daarnaast doven honderden bedrijven en gemeenten hun verlichting.
‘’De verlichting die alom aanwezig
is, zorgt voor veel gebruik van energie
en heeft ook nog eens invloed op flora
en fauna’’, aldus IVN Meijel. De wan
deltocht, ongeveer zes kilometer, is

ook geschikt voor kinderen. De wan
deling wordt geleid door een gids.
De wandeling start om 20.00 uur, met
een inloop vanaf 19.30 uur, bij het IVNlokaal van IVN Meijel.

VACATURES

In verband met sterke internationale groei zoeken wij:
 Constructiebankwerker/lasser die MIG/MAG lastechniek beheerst
 Elektromonteur die ook graag in het buitenland werkt
 Monteur binnen-/buitendienst gespecialiseerd in machinebouw
 Technisch productiemedewerker met een praktische instelling
Kijk op onze website voor deze en andere vacatures

Servicemonteur W
Onderwijs & Zorg
Servicetechnicus
Utiliteit
Projectleider
Expeditiestraat 2,
5961 PX Horst

GTLEuropeBV

GTL-Europe B.V.

www.gtl-europe.nl/nl/vacatures/

www.vantilburgbv.nl/werken-bij-ons
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Derde winst op rij

Matig Kessel eenvoudig
naar drie punten
Door: Juul van den Beuken, voetbalvereniging VV Kessel
De hoofdmacht van VV Kessel heeft zondag 21 oktober voor de derde week op rij drie punten weten te pakken. Niet alleen wist Kessel een plaats te stijgen op de ranglijst, maar ook is het elftal van oefenmeester
Paulissen met 13 punten uit 5 duels nog steeds ongeslagen. In Leeuwen speelde de roodhemden absoluut niet
hun beste wedstrijd, maar het bleek voldoende voor een klinkende 0-5 zege.
Kessel trad voor de vijfde week op rij
aan met dezelfde elf. Kessel was uiter
mate slordig in balbezit. En in balbezit
van de tegenstander was er hier en daar
ook veel onoplettendheid. Gelukkig voor
de roodhemden was Leeuwen niet in
staat om dit af te straffen.

Slim steekballetje
De eerste kans kwam op naam van
Joep Jacobs. Met een slim steekballe
tje zette Willem Kruijk Joep vrij voor de
doelman. Joep faalde in zijn afronding
en zo bleef de brilstand op het bord.

Niet veel later opende Kessel dan toch
de score. Luuk van Dael torende bij
een corner boven alles en iedereen uit
om alweer zijn vijfde van het seizoen
te socren, 0-1. Na de openingstref
fer bleef Kessel echter doorgaan met
haar slordige spel. Hier en daar ver
zuimde de ploeg nog voor rust de score
te verdubbelen, ook al had Kessel hier
totaal geen recht op. Daarentegen werd
Leeuwen niet of nauwelijks gevaarlijk.
Even leek het erop dat Kessel in
de tweede helft zou terugvallen in
het slechte spel uit de eerste helft.

Totdat er in de 54ste minuut een
tweede treffer op het scorebord mocht
worden bijgeteld. Willem legde na een
knappe actie op de achterlijn de bal op
een presenteerblaadje voor Juul van
den Beuken. Die schoof de bal keurig
in de lange hoek, 0-2. In het laatste
halfuur gingen de kopjes bij de spe
lers van Leeuwen omlaag. Zo werd
de eindstand uitgebreid tot 0-5. In de
60e, 87e en 90e minuut wist Willem
Kruijk het net te vinden. Een loepzui
vere hattrick dus voor het goudhaantje
uit Kessel.

Twee goals Remco Litjens

Regelmatige overwinning
voor Panningen
Door: Wiet Leenders, voetbalvereniging SV Panningen
Waar het eerste herenteam van SV Panningen vorig seizoen nog twee keer verloor van tegenstander
VV Reuver, boekten de groenwitten op zondag 21 oktober een regelmatige 4-0 overwinning. Remco Litjens
scoorde twee maal in de thuiswedstrijd.
Panningen startte met de van een
blessure herstelde Ilias Amhaouch in
de basis. In de 9e minuut kon een actie
van Ilias alleen worden gestuit door
een overtreding van een Reuverse
verdediger net voor het zestienmeter
gebied. De vrije trap werd door Remco
Litjens hard en laag ingeschoten en dat
betekende de 1-0. In deze fase ver
scheen er nog af en toe een Reuverse
aanvaller voor het Panningse doel.
In de 17e minuut moest Bram Leenders
zelfs een Reuvernaar ten koste van een
gele kaart onreglementair stoppen na
balverlies op het middenveld.
Panningen krijgt daarna enkele

kansen, maar de wedstrijd speelde
zich voornamelijk af op het midden
veld. Spectaculaire momenten voor de
doelen deden zich niet voor. Tot aan
de 42e minuut: Remco Litjens zette
voor vanaf rechts, het schot van Robin
van Osch werd geblokt, maar Ilias
schoot de 2-0 binnen, nadat hij eerst
nog twee Reuverse verdedigers van
zich had afgeschud.
In de tweede helft was er slechts
één ploeg die voetbalde: Panningen.
Doelman Jordy Nelissen kreeg alleen
wat terugspeelballen te verwerken.
In de 49e minuut had Ilias een weerga
loos passje met exact de juiste richting

en snelheid, waarmee hij Robin van
Osch in staat stelde de 3-0 te scoren.
Meteen daarna was het pleit beslecht
toen Remco Litjens na een prachtige
aanval de 4-0 liet aantekenen.
Panningen kreeg daarna nog een
handvol kansen, maar gescoord werd
er niet meer. Frank van Oyen liep nog
tegen een tweede gele kaart aan
en een veldverwijzing was zijn deel.
Panningen zette, zonder zelf groots
te spelen, een redelijk resultaat neer
tegen angstgegner Reuver. Zaterdag
27 oktober spelen de groenwitten de
derby in en tegen Kessel. Inzet is dan
een topklassering in de 4e klasse D.

Uit in Waspik

Vijf punten voor
Tuposheren
Door: volleybalvereniging Tupos
Het eerste herenteam van Tupos uit Baarlo reisde op zaterdag 20
oktober af naar Atak’55 in het plaatsje Waspik in het noordwesten van
Noord-Brabant. Daar haalden de heren vijf punten binnen.
Na 1,5 uur in de auto te hebben
mogen zitten, kon Tupos met frisse
moed aan de warming-up begin
nen in een veel te koude sporthal.
Ondanks de kou lukte het Tupos om
de eerste set binnen te halen met
een stand van 23-25 in het voor
deel van de mannen uit Baarlo. In de
tweede set waren de mannen van
Atak’55 nog aan het bijkomen van
de heftige eerste set. Hierdoor kon
Tupos deze set gemakkelijk met
14-25 binnenhalen.
Dat gaf Tupos goede moed.
De derde set werd fel gestart.
Daardoor stonden de mannen plots
met 0-7 voor, vooral dankzij de
moeilijke serve van Lex Meeuwissen.
Atak’55 kwam hierna nog even terug
in hun spel, maar Tupos beëindigde
de set met 18-25 in haar voordeel.
Tupos ging vervolgens voor de
volle vijf punten. Het ging de goede

tel. (077) 320 97 00

Rik Heijnen wint
Bridge to Bridge run
Door: Wiel van Lier, Atletiek Helden
Hardloper Rik Heijnen wist op zondag 21 oktober de winst te pakken in de dertiende editie van de Bridge to Bridge run in Blerick.
Heijnen wist voor het tweede jaar de snelste tijd neer te zetten bij de
5 kilometer.
Het parcours liep langs de
Maasoevers van Blerick en Venlo over
de vernieuwde Stadsbrug met de
Wachters van Tajiri en de Zuiderbrug.
Evenals vorig jaar won Rik Heijnen de
5 kilometer bij de senioren in een tijd
van 15.44 minuten, net geen par

- CV monteur/ Loodgieter
- Servicemonteur voor onderhoud en storingen
- Engineer W / Werkvoorbereider
U kunt rekenen op uitstekende arbeidsvoorwaarden en een prettige werkkring.

In Meijel vindt u ons bij
Alle informatie inzake de vacatures kunt u
vinden op onze website www.wielcoolen.nl
Tel. 077-3072462
www.vanhalstomerij.nl

kant op en Tupos kwam ondanks
een paar technische mankemen
ten op een voorsprong van 13-18.
Hierna werd het spannend, want het
lukte Atak’55 om op een voorsprong
van 23-22 terug te komen. Passerloper Oscar de Jong kwam onge
lukkig ten val in een rally en werd
vervangen door Simon Rood op de
buitenpositie. Toch lukte het Tupos
om de achterstand in te halen.
Baarlo won de set met 26-28, mede
dankzij een opstellingsfout van de
tegenstander.
Met drie partijen gespeeld,
de concurrenten hebben er al vier
gespeeld, en 13 punten meldt Tupos
Heren 1 zich op een mooie tweede
plek in de derde divisie.
Op zaterdag 27 oktober mogen
de heren zich melden in Stramproy
voor de wedstrijd tegen Stravoc
Heren 1.

Wedstrijd in Blerick

Installatiebedrijf Wiel Coolen B.V. te Nederweert zoekt op korte termijn een:
www.ikzoekeencontainer.nl
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coursrecord. Ten opzichte van vorig
was dit een veel snellere tijd en
was de voorsprong op de nummer 2
enorm. Op de 10 kilometer liep Roel
Smets naar een tijd van 39.35 minu
ten en Jacko Wijnands passeerde de
streep in 54.09 minuten.
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WOENSDAG 31 OKTOBER 12.00-17.30 UUR

Gratis foto van uw huisdier!
door een Professionele Dierenfotograaf

Doelpunt in 92e minuut

Grashoek ontsnapt aan
puntverlies
Door: John Janssen, voetbalvereniging SV Grashoek
Door een treffer van Bas Gloudemans in de 92e minuut heeft Grashoek met de hakken over de sloot op
zondag 21 oktober met 2-1 de wedstrijd van VCH in eigen huis gewonnen. Grashoek blijft daardoor meedoen in
de top van het klassement.

Samen met kinderen mag ook

En een gratis goodiebag

PATERSSTRAAT 2A, 5981 TS PANNINGEN INFO@PETSNMORE.NL

WWW.PETSNMORE.NL

Op zoek naar
een leuke baan?
Of je nu in de agro, food of industrie wilt werken, bij
AB Werkt hebben we tijdelijke én vaste banen! Kijk
maar eens hieronder. Wat pak jij vandaag aan?

Vrachtwagenchauffeur CE avondritten

(30 uur p/w)
Sevenum | Vac. Nr. P028599
In deze functie ben je verantwoordelijk voor het leveren van voedingsmiddelen. Je bent het visitekaartje van het bedrijf en rijdt
retour van Sevenum naar Sneek.

Teeltmedewerker vollegrondsgroentebedrijf

(fulltime)
Grubbenvorst | Vac. Nr. P027497
Je houdt je bezig met teeltwerkzaamheden zoals het machinaal
zaaien, schoffelen, loofklappen en rooien van de producten. Daarnaast ook met (transport)werkzaamheden in de loods. Een goede
werksfeer is hierbij van groot belang!

Technisch medewerker glastuinbouw (fulltime)
Grashoek | Vac. Nr. P028406
Je bent verantwoordelijk voor (preventief) onderhoud en
reparaties van de machines op deze paprikakwekerij.
Parttime (in de ochtenden) werken is bespreekbaar.

Medewerker pluimveehouderij (parttime)

Noord-Limburg | Vac. Nr. P028639
Een combinatiefunctie waarbij je bij 2 bedrijven aan de
slag gaat. Je bent verantwoordelijk voor alle werkzaamheden op het legpluimveebedrijf. Van dierencontrole
tot aan voedering en mestafdraaien.

Solliciteer via de site of stuur je
CV naar horst@ab-werkt.nl
AB Werkt Horst
Spoorweg 6
5963 NJ Horst
077 - 39 808 83
ab-werkt.nl

Behalve een invaller waren ook de
keepers beslissend in het duel. Bij VCH
stond Bryan Roox in het doel, de voor
malig tweede doelman van Roda JC
en dat ondervond Grashoek maar al
te goed. Roox maakte bijna geen fout,
maar het laatste doelpunt van Bas zal
hem toch niet lekker hebben geze
ten. De gehele wedstrijd hield hij zijn
ploeg in de wedstrijd met perfect kee
perswerk, maar de hard ingekopte bal
van Bas stuiterde onder hem door.
De andere doelman Koen Clephas
zal zeker het hoogst zijn opgespron
gen bij deze treffer, want hiermee
werd een vlekje van hem wegge
poetst. Na een uur spelen had Furkan

Kosem namelijk de 1-1 gescoord, door
dat Koen de bal door zijn handen liet
glippen na een vrije trap. Deze treffer
had een behoorlijk negatieve uitwer
king op de geelzwarten. Grashoek had
voor de 1-1 nog diverse goede kan
sen gehad om op 2-0 te komen, maar
strandde iedere keer op Roox.
Nadat de 1-1 was gevallen, was
het echter heel lang afgelopen met
de kansen. Grashoek speelde in deze
fase te rommelig en gehaast om nog
iets voor elkaar te krijgen. Pas toen
trainer Nelis Luijten in het laatste
kwartier enkele aanvallende wissels
bracht, kwam in de 85e minuut de
ommekeer met een eerste kans voor

Bas Gloudemans die nog over ging.
Grashoek claimde daarna ook nog
een strafschop toen Burak Oosterveen
werd neergehaald, maar scheidsrech
ter Driessen uit Grevenbricht wilde
hier niet aan.
Uiteindelijk viel de 2-1 uit een
perfecte voorzet van Jordi Luijten en
mocht Grashoek hiermee van geluk
spreken. En het geluk was nog niet
over, want ook aan de andere kant
was er nog een penaltysituatie die
door de scheids werd weggewuifd.
VCH was het daar niet mee eens,
waardoor de laatste minuten vrij hec
tisch verliepen, maar Grashoek hield
stand en won met 2-1.

Verlies tegen Valkenburg

Grashoekse dames
komen tekort
Door: volleybalvereniging VC Grashoek
De wedstrijd van vorig jaar stond nog vers in het geheugen bij een aantal teamleden van het eerste damesvolleybalteam van VC Grashoek. Het team wilde winnen op zaterdag 20 oktober, want SEC uit Valkenburg kon bij
winst de koppositie pakken in de poule. Grashoek kwam steeds net tekort in de sets en verloor met 4-0.
Met twee vervelende blessures
aan de Grashoekse kant werd het
gemis in de eerste set al snel duidelijk.
De gehele set liepen de Grashoekse
dames achter de feiten aan. Net een
stapje te laat, pas een reactie als de
bal er was en dat tegen een tegen
stander die er vol voor ging. Met 25-17
pakte SEC meer dan terecht de eerste
set.
In de tweede set werd duidelijk
dat Grashoek met vlagen echt wel
kon volleyballen. Wanneer SEC onder
druk kwam, kreeg ook Grashoek de

kans om puntjes te pakken. Maar echt
voorbij aan SEC kwam Grashoek niet.
Telkens als ze in de buurt kwamen
van een gelijke stand, was het SEC dat
net iets vlugger of met meer inzet het
punt pakte. Daarmee kwam ook de
setwinst met 25-21.
Nog drie sets te gaan om de uit
slag van vorig jaar te evenaren. In de
derde set kwam met vlagen het geloof
in eigen kunnen terug. Ook de werk
lust nam toe. Hierdoor was Grashoek
in staat om het verschil af en toe aan
haar zijde te krijgen en dan weer een

kleine achterstand in te kunnen lopen.
Op 24-21 leek de set gespeeld, maar
toch kwam Grashoek nog terug tot
24-24. Twee concentratiefoutjes resul
teerden alsnog in setverlies met 26-24.
De vierde set was er een waar
Grashoek de gehele set geen grote
achterstand opliep, maar de winst nooit
echt in het zicht had. Met 25-21 ging
ook deze set verloren. Grashoek kwam
tekort en deed zichzelf tekort. Want ze
liet zien dat ze het wel kan, maar daar
voor moet je scherp beginnen en dat
volhouden in de hele wedstrijd.
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Egchel doelpuntloos
gelijk tegen Lomm
Door: Thijs Joosten, voetbalvereniging SV Egchel
De eerste herenteams van SV Egchel en RKDSO uit Lomm hebben op zondag 21 oktober de punten broederlijk
gedeeld. Het bleef onder fraaie weersomstandigheden op sportpark De Wietel 0-0. Dat was ook een terechte uitslag.
Beste man op het veld was
scheidsrechter Stan Claassen uit
Deurne. Hij floot als 20-jarige een
prima wedstrijd. Het duel werd geken
merkt door veel strijd. De gasten
waren in het begin de betere ploeg
en zorgden met snelle uitbraken voor
veel gevaar voor het doel van kee
per Bjorn Oomen. Eenmaal sprong
de bal via de Egchelse lat weer het
veld in. Daarna kwam Egchel wat
meer op de helft van de tegenstan
der en kreeg het twee dikke kansen
in 2 minuten tijd, maar beide keren

ging de bal wonderbaarlijk naast het
doel van doelman Matthijs Cuppen.
Na ruim een half uur een tegenvaller
voor de oranjehemden. Lex Verstappen
viel met een flinke beenblessure uit,
Tom Timmermans werd zijn vervanger.
Vlak voor rust nog een grote mogelijk
heid, maar Frank Gielen vond de sluit
post op zijn weg. Rust 0-0. Na de thee
eenzelfde spelbeeld met veel strijd.
Beide ploegen gingen op jacht naar de
openingstreffer. Eerst een dot van een
kans voor RKDSO na een misverstand
bij de thuisploeg, maar de bal ging

naast en aan de overkant tot twee
maal toe een schotpoging, ook zonder
resultaat. Het spel werd wat grimmi
ger hetgeen arbiter Claassen noopte
tot het uitdelen van twee gele kaar
ten, keurig over de teams verdeeld.
Sami Amhaouch kwam in het veld
voor Ryan Bruisten. De gasten kregen
een kwartier voor tijd de kans op 0-1,
maar niemand die het leer binnentikte.
Na 90 minuten konden beide elftallen
elkaar de hand geven met de terechte
puntendeling. Zondag gaat Egchel op
bezoek bij koploper SV Lottum.

Winst in Hoogeloon

Door: Piet Geurts, beugelvereniging De Flatsers
Prima herstel van het eerste team van De Flatsers uit Baarlo. Na twee zware nederlagen volgde een totale
overwinning op woensdag 17 oktober. Het team had graag vooraf getekend voor drie punten tegen het altijd
sterk thuis spelende Hoogeloon. Blijkbaar hadden zij hun dag niet en de spelers van De Flatsers wel, 0-5.
wedstrijd, maar zijn tegenstander
deed hetzelfde. Hij zag zelf een slag
voor de 30 niet liggen en toen was
Roy er als de kippen bij om de 30
te maken. Esther werd dit keer wel
beloond voor een klasse wedstrijd en
zorgde verdiend voor het vierde punt
voor het team.
De man achterop Henk beugelde

VOOR DE VOLGENDE ROUTES IN BAARLO:
Route:

Route:

Vergelt

Den Hert

€ 11,00

€ 10,50

Route:

Baarlo centrum

€ 9,00

WERKZAAMHEDEN Elke donderdag het nieuwsblad HALLO bezorgen.

Baarlose Flatsers hebben
wél hun dag
Piet speelde in de openingspartij
een degelijk en slim spel en zette het
team meteen op een 1-0 voorsprong.
De dit seizoen zeer goed beugelende
Marc wist goed raad met de geboden
kansen in de tweede wedstrijd. Tot
ieders verrassing kwam er een 2-0
voorsprong op het scorebord te staan.
Roy speelde op drie een matige

BEZORGERS
GEZOCHT!

INTERESSE OF INFORMATIE Mail naar bezorgers@garcon.nl of bel 085 071 10 90.

Handelstraat 17 5961 PV Horst

een geweldige mooie en slimme par
tij. Dat werd beloond met een 30-18
winst en het team kon met opgeheven
hoofd huiswaarts keren.
Over twee weken gaat het team
op bezoek bij Bergerbaan in Sevenum.
Daar hebben ze nog nooit als team
gespeeld, dus ze wachten met span
ning af.

Popsongs in een akoestisch jasje

Take a Seat bij Mantelzorg
Muzieksalon
22 november aanvang 20.00 uur
in Ut Gemeinsjapshoes, Lindelaan 4 te Kessel-Eik,
Altijd sfeervol en passend bij de gelegenheid.
Dus... Take a Seat en laat u muzikaal verrassen.
Andere mantelzorgers ontmoeten, bijpraten maar vooral
ontspannen, samen genieten en bijtanken zijn de belangrijkste
doelstellingen van de Mantelzorg Muzieksalon Peel en Maas.
De Mantelzorg Muzieksalon is een van de manieren waarop
de gemeente Peel en Maas mantelzorgers wil waarderen voor
hun inzet t.b.v. hun naaste(n). Deze avond wordt georganiseerd
door Vorkmeer Steunpunt Mantelzorg Peel en Maas.

Bevo en Rabobank nog
twee jaar door
Handbalclub Herpertz Bevo Hc uit Panningen en Rabobank Peel, Maas en Leudal hebben zaterdag
20 oktober een nieuwe sponsorovereenkomst ondertekend. Daarmee verlengen ze hun samenwerking tot en met 2020. Mustafa Amhaouch, voorzitter van handbalclub Bevo: “Vanuit de bewegingen
die wij op dit moment maken, ontstaan er steeds meer inhoudelijke raakvlakken, bijvoorbeeld op
het gebied van duurzame en gezonde voeding en vitale kernen. Daardoor ontstaan er allerlei
nieuwe mogelijkheden om het partnership verder inhoud te geven.” Ivo Joosten van Rabobank Peel,
Maas en Leudal voegt toe: “Het partnership past volop in onze ambitie om onder andere via sponsoring van sport en cultuur bij te dragen aan een vitale regio.”

De toegang is gratis voor mantelzorgers met hun partner
/ degene voor wie zij zorgen of evt. een introducé.
Toegangskaarten kunnen vanaf heden tot en met 22 november
tijdens werkdagen tussen 8.30 uur en 12.30 uur afgehaald
worden of indien nodig gereserveerd worden bij:
Vorkmeer Steunpunt Mantelzorg Peel en Maas
Kerkstraat 32
5981 CG Panningen
Telefoon: (077) 205 84 11

meer met mensen!
(077) 307 73 50 - vorkmeer.nl
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Voetbalclub MVC’19

Jac Wijnen vrijwilliger van het jaar
Door: voetbalvereniging MVC’19
Jac Wijnen uit Maasbree is op vrijdag 19 oktober tijdens de jaarlijkse
vrijwilligersavond van voetbalclub MVC’19 uitgeroepen tot vrijwilliger van het
jaar. Hij is sinds de jaren 60 actief als vrijwilliger voor de Maasbreese
voetbalclub.
De feestavond voor de
vrijwilligers van MVC werd geopend
door voorzitter Wim Timmermans.
Hij benadrukte in zijn toespraak hoe
belangrijk alle vrijwilligers zijn voor
een vereniging als MVC. Voordat de
vrijwilliger van het jaar bekend werd
gemaakt, ontving Tamara Driessen
de aanmoedigingsprijs als blijk van
waardering voor de initiatieven die
ze neemt voor de dames veteranen.
Dit vorig jaar opgerichte team speelt
nu regelmatig een potje voetval in de
regio.
Jac Wijnen volgt ‘vrijwilliger
van het jaar 2017’ Paul Cox op.
Jac is sinds de jaren 60 actief
als vrijwilliger voor MVC in

Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar:

MAGAZIJN BEHEERDER/
ONDERHOUDSMEDEWERKER
Isoprofs is een multidisciplinair isolatiebedrijf met ervaring
in zowel de particuliere als zakelijke markt in de Benelux.
Naast spouwmuurisolatie kunnen klanten bij ons terecht voor
het isoleren van kruipruimtes, daken, vloeren, wanden en
tussenwanden. Isoprofs is sinds 2017 een dochter van Essent.
De functie
Voor onze vestiging in Meijel zijn wij op zoek naar een flexibele
en zelfstandige magazijnbeheerder/ onderhoudsmedewerker
die graag een stap extra zet voor ons uitvoeringsteam. Binnen
jouw takenpakket ben je onder andere verantwoordelijk voor:
• Een optimale beheersing en inrichting van het magazijn
• Het voorraad- en wagenparkbeheer
• Een perfecte voorbereiding van installaties
• Het onderhoud en de reparatie van (elektrische/pneumatische)
gereedschappen
Functie-eisen
Voor deze leuke en uitdagende functie beschik je tenminste
over de volgende kwaliteiten en talenten:
• Je beschikt over een MBO diploma (vb werktuigbouwkunde)
of hebt in ieder geval een MBO werk- en denkniveau
• Je beschikt over een gezonde drive om te werken en bent
waar nodig flexibel inzetbaar
• Je kunt zelfstandig werken en hebt een groot
verantwoordelijkheidsgevoel
• Je hebt een voorliefde voor techniek en hebt technisch inzicht
• Je hebt evaring met ERP-systemen en Microsoft Office
• Het hebben van een heftruckcertificaat is een pré, geen must
• Je hebt alles behalve een 9-tot-5 mentaliteit
• Bij voorkeur woon je binnen een straal van 25 km van Meijel
Wij bieden
• Uitermate goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden
(onder andere UTA cao)
• Een vaste aanstelling bij goed functioneren
• Een leuk team en prettige werksfeer
• Een fulltime dienstverband
Ben je enthousiast en je er zin in?
Stuur dan vandaag nog je CV (vergezeld door een kort en
bondige motivatiebrief) naar dirk.jacobs@isoprofs.nl en maak
kennis met één van de meest dynamische isolatiebedrijven in
de Benelux. Voor meer informatie kijk je op onze website
www.isoprofs.nl
We zien je reactie graag tegemoet!

WWW.ISOPROFS.NL
ISOPROFS BV | TIENDSCHUUR 14 NL-5768 SB MEIJEL T 0800 - 47 67 763 | INFO@ISOPROFS.NL
ISOPROFS HEEFT VESTIGINGEN IN MEIJEL, ALMERE EN LOKEREN (BE)

diverse functies, zoals secretaris,
penningmeester, jeugdleider,
boekhouder en samen met zijn
vrouw Els medewerker op het top-D
toernooi. “We kennen Jac als iemand
die zijn verantwoordelijkheid neemt”,
aldus de club. “Hij is nu ook weer
nauw betrokken bij het samenstellen
van het jubileumboek en sinds
2006 verzorgt Jac de boekhouding.
Dagelijks is hij in de weer voor MVC.
Vrijwilliger zijn is niet vrijblijvend.
‘Als je iets doet, moet je het goed
doen’, is zijn motto. Het liefst doet
Jac dat niet op de voorgrond. Dat is
waarschijnlijk ook de reden dat hij
altijd aan de bar zit. Achteraan kun je
het meeste zien.”

Pover Helden
onderuit tegen IVO
Door: Geert Metsemakers, voetbalvereniging VV Helden
Het eerste herenteam van VV Helden is er zondag 21 oktober niet
in geslaagd om op eigen veld een resultaat te boeken. IVO uit Velden
bleek met 2-4 te sterk.
Het was duidelijk zichtbaar
dat IVO al wat meerdere jaren
in de derde klasse meedraait.
De Veldenaren speelden een stuk
geraffineerder en waren veel
effectiever in balbezit. Helden
had aan de bal moeite het spel te
maken en liet verdedigend ook wat
steekjes vallen. Mede daardoor keek
Helden met de rust tegen een 1-2
achterstand aan. Rick Broekaart en
Wesley Dirkx hadden IVO al snel
op een veilige 0-2 marge gezet.
Ton Peeters bracht de stand vlak
voor rust terug door een penalty
te benutten. Na de rust bleek
Helden echter niet in staat het gat
te dichten. Het spelbeeld bleef
na de rust hetzelfde, zo ook het
scoreverloop. Juliën Betzel tekende
voor de 1-3 en Rick Verbeek toonde

zijn klasse door verdediger Guus
Maessen eenvoudig in de luren te
leggen en de 1-4 hard binnen te
schieten. Voor Helden mocht Ton
Peeters vlak voor tijd nog profiteren
van een slippertje in de Veldense
achterhoede, maar een slotoffensief,
zoals vorige week in Hout-Blerick,
bleek niet meer in het vat te zitten.
Na een prima start zijn de laatste
weken zijn voor Helden vooralsnog
een leerschool. Helden zal moeten
laten zien dat ze zich snel kunnen
aanpassen aan het hogere niveau
om mee te blijven kunnen draaien.
Volgende week mag het bewijzen
dat men van haar lessen leert in
Helmond waar het zal aantreden
tegen SC Helmondia dat tot dusver
één puntje meer behaalde dan de
Heldenaren.

Meiden JC Helden
in Groningen
Door: Frans Manders, judoclub JC Helden
Judoclub Helden heeft op zaterdag 20 oktober deelgenomen aan de
Dutch Open Teams in Groningen. Een toernooi van hoog niveau.
De judoclub nam deel met de damesteams tot 12 jaar en tot 15 jaar.
Het leverde een zilveren medaille op.
Het damesteam tot 12 jaar
bestond uit Vian van Dril, Daisy
van Os, Marlouk Colbers, Bo van
den Brand en Lindsay van Os.
De dames gingen goed van start
met een overtuigende winstpartij
tegen judovereniging Thag met 5-0.
Daarna gingen de partijen tegen de
uiteindelijke nummer 1 en 3 nipt
verloren en dat betekende het einde

van het toernooi. Het damesteam
tot 15 jaar bestond uit Noa Janssen,
Eefje Moors, Dali Lucker, Joyce Peters
en Barbara Konings. De dames tot
15 jaar wonnen de eerste twee
partijen overtuigend. In de finale
moesten ze hun meerdere erkennen
in het team van Kings. De dames tot
15 jaar wonnen hiermee en zilveren
medaille.
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Vermakelijk duel

Baarlo deelt punten in
doelpuntenfestijn
Door: Len Gielen, voetbalvereniging VV Baarlo
Op het kunstgrasveld van SV Laar ontspon zich op zondag 21 oktober van meet af aan een vermakelijk duel
tussen de eerste herenteams van Laar en Baarlo. Voor rust nam Baarlo tot tweemaal toe een voorsprong, maar
de thuisclub had steeds een antwoord klaar. In de tweede helft was dat precies omgekeerd al kwamen beide
ploegen toen maar ieder één keer tot scoren, 3-3.

Pijnenburg Agrarisch Adviesburo is een no-nonsense adviesorganisatie die dicht bij de klant opereert. Wij hebben een
breed pakket van diensten voor de (agrarische) ondernemers
in het buitengebied. Ons werkgebied concentreert zich in
een straal van 50 kilometer rondom de vestigingsplaats
Horst. Onze organisatie weet een laagdrempelig en informeel
karakter te combineren met een goede kwaliteit van werk.
Ter ondersteuning van onze financiële administratie/
receptie zoeken wij een enthousiaste

Net als een week eerder in het
duel met SV Blerick liet Baarlo er in
de beginfase geen (kunst)gras over
groeien. Nog geen vier minuten
gespeeld en het scorebord gaf al een
0-1 voorsprong aan. Bram Reumkens
haalde van buiten het strafschopge
bied uit en met een lage schuiver trof
hij doel, 0-1. Lang plezier had Baarlo
echter niet van de voorsprong, want
SV Laar kwam na een kwartier langszij
door een zwabberend afstandsschot.
Baarlo-doelman Jeffrey Schouenberg
werd pijnlijk verrast, 1-1.
Maar nog geen tien minuten later
nam Baarlo opnieuw de leiding. Op

een voorzet van de over de rechter
flank opgekomen laatste man Roel
Bouten, tikte Matthijs Hanssen de
bal van dichtbij langs Laar-doelman
Dino Julicher, 1-2. Baarlo leek met
die voorsprong de rust te gaan halen.
Leek, want in de blessuretijd voor rust
liet de ploeg zich toch nog verrassen.
Baarlo-doelman Jeffrey Schouenberg
kreeg de bal niet klemvast na een
houdbaar lijkend schot op doel en SV
Laar-aanvaller Glenn Sonneville was er
als de kippen bij om dat slippertje af
te straffen, 2-2.
De eerste kans na rust was weer
voor Baarlo. Verdediger Jort Pouls was

dicht bij een treffer toen hij uit een
vrije trap vrij kon inkoppen. De bal
ging voorlangs. Met nog een klein half
uur te spelen was het aan de andere
kant wel raak. Vrij gespeeld voor
het Baarlo-doel maakte Laar-speler
Luc Seerden geen fout, 3-2. De Laardefensie werd in de slotfase onder
druk gezet en bezweek zes minuten
voor tijd. Een door Matthijs Hanssen
teruggelegde bal werd van buiten de
zestien door Rik Schotman met een
pegel onhoudbaar in de hoek van het
Laar-doel getorpedeerd, 3-3. Met deze
stand werd ook het laatste fluitsignaal
gehaald. (Foto: Len Gielen)

FINANCIEEL /
ADMINISTRATIEF
MEDEWERKER M/V
voor 24-28 uur per week
FUNCTIE-INHOUD:
• verantwoordelijk voor uitvoeren van facturatie en betalingen;
• beheren van boekhouding in boekhoudpakket;
• ondersteuning bij opstellen contracten en formulieren/
aangiften/opgaven voor klanten;
• reguliere baliewerkzaamheden, waaronder telefoonverkeer en
postverwerking;
• overige werkzaamheden rondom bedrijf, organisatie,
personeel en AVG.

Aansluiting middenmoot

WIJ VRAGEN:
• affiniteit met de agrarische sector;
• mbo/hbo werk- en denkniveau;
• boekhoudkundige / accountancy achtergrond;
• goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en
geschrift;
• je bent flexibel, communicatief vaardig, klantgericht, assertief
en zelfstandig, daarnaast is nauwkeurig werken een must.

Door: Hans Pollaart, voetbalvereniging VV Koningslust
De mannen van het eerste team van VV Koningslust hebben op zondag 21 oktober een overwinning behaald.
Uit bij Belfeld wist het team met 4-2 te winnen en zo de aansluiting met de middenmoot te bewerkstelligen.

Wij bieden jou een motiverende werkomgeving binnen een
klein, hecht team. Daarnaast een marktconform salaris en goede
arbeidsvoorwaarden met uitzicht op een vast dienstverband.

Belangrijke winst voor
Koningslust
De wedstrijd was nog geen
minuut oud toen Koen een diepe bal
op Ivo Schers gaf. Deze werd tijdens
zijn sprint onreglementair ten val
gebracht. De bal ging op de stip, maar
de penalty werd gemist door Bram
Rongen. Daarna volgde een schot van
Belfeld op het Koningsluster doel;
keeper Roel Hunnekens wist de bal
te keren. Een diepe bal van diezelfde
Roel Hunnekens werd even later door
Belfeld in eigen doel gegleden, 0-1.
Roel Ghielen loste even later een
schot op het Belfeldse doel, maar de
keeper bracht redding ten koste van
een corner. Het was Leroy Janssen die

de stand naar 0-2 wist te schieten.
Daarna waren er over en weer kan
sen en verzuimde Koningslust om de
stand op 0-3 te brengen. Uiteindelijk
was het Belfeld dat na balverlies van
Koningslust voor de 1-2 tekende.
In de tweede helft trok Belfeld de
stand zelfs gelijk. Uit een kopbal werd
de 2-2 gescoord. Er volgde nog een
schot op het Koningsluster doel, maar
keeper Roel Hunnekens pareerde met
een goede redding. Ook een kopbal
en een schot op doel wist de goa
lie te keren. Jurjen Verbong zorgde
voor de 2-3 en Koningslust leidde
weer. Een schot van Belfeld werd tot

corner verwerkt alvorens Lars van
Rengs aanlegde voor een vrije trap
die de keeper van Belfeld noopte tot
een goede redding. Schoten van Ivo
Schers en Bram Rongen hadden een
beter lot verdiend, maar vonden de
Belfeldse keeper op hun weg. Even
later werd Jurjen Verbong neerge
haald. Uit de penalty die volgde,
bracht Jurjen Koningslust op 2-4.
Het slotoffensief van Belfeld
leidde nog tot enkele kansen,
maar de teller bleef op 2-4 staan.
De winstpartij zorgde ervoor dat
Koningslust aansluiting vindt bij de
middenmoot.

Jouw schriftelijke reactie met bijbehorend cv zien wij graag
uiterlijk 12 november 2018 tegemoet. Voor nadere informatie
kun je contact opnemen met Joost Pijnenburg.

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

www.pijnenburgadvies.nl
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Presentatiemiddag
nieuwe dansen

Lezing over Limburgse ‘opstand’

Internationale vogelshow

Tijd: 19.30 uur
Organisatie: historicus Piet Schinck
Locatie: kasteel De Berckt Baarlo

Tijd: 13.00-22.00 uur
Organisatie: vogelvereniging Meijels Pracht
Locatie: gemeenschapshuis D’n Binger Meijel

Filmvoorstelling The Verdict met
onbekende afloop

Open dag jubilerende KBO-home
‘t Paedje

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Stichting Mondiaal Burgerschap Peel en
Maas, Movies that Matter, DOK6
Locatie: DOK6 Panningen

Tijd: 13.30-16.30 uur
Organisatie: KBO Baarlo
Locatie: ‘t Paedje Zuivelstraat Baarlo

Wandelen (5 en 10 kilometer)

Reünieconcert

Tijd: start om 09.00 uur
Organisatie: KBO Panningen
Locatie: vertrek gemeenschapshuis In Kepèl
Panningen

Tijd: 19.30 uur
Organisatie: fanfare en drumband Semper Avanti
Locatie: gemeenschapshuis De Ankerplaats
Grashoek

6x6-toernooi voor seniorenteams
en B-jeugd

Nacht van de Nacht met
wandeling en bezoek kerktoren

Tijd: 19.30 uur
Organisatie: Hockey Club Peel en Maas
Locatie: hockeyclub Irenestraat 61, Panningen

Tijd: 20.00-23.00 uur
Organisatie: natuureducatieorganisatie IVN Helden
Locatie: start IVN-gebouw Kloosterstraat 12, Helden

Repaircafé fietsverlichtingsactie

Peelpush Oktoberfest

Tijd: 09.30-11.30 uur
Organisatie: Repaircafé Meijel
Locatie: ruimte stichting Durnééve
Oppe Koffie Meijel

Tijd: om 20.00 uur
Organisatie: volleybalvereniging Peelpush
Locatie: gymzaal De Korref Meijel

Wandeling ‘In het spoor van de
Bospartizanen’
Tijd: start om 10.00 uur
Organisatie: VVV Baarlo
Locatie: parkeerplaats Chateau De Raay
Raayerveldlaan 6, Baarlo
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Tijd: 13.30-16.30 uur
Organisatie: DSG Expression
Locatie: jongerencentrum Sjiwa Baarlo

Slagwerktreffen Peel en Maas
Tijd: 14.00-18.00 uur
Organisatie: drumband en majoretten Maasbree
Locatie: gemeenschapshuis Kerkeböske Helden

Gidsdagen streekmuseum
met rondleidingen
Tijd: start om 14.30 en 16.00 uur
Locatie: streekmuseum ‘t Land van Peel en Maas
Helden
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Open-inloop tabletcafé

Tijd: 13.30-17.30 uur
Organisatie: KBO Panningen
Locatie: gemeenschapshuis In Kepèl Panningen

Tijd: 09.30-11.30 uur/14.00-16.00 uur
Organisatie: Dorpsdagvoorziening Maasbree
Locatie: Dorpsdagvoorziening Maasbree

Wandelingen 10 en 20 kilometer

Taalcafé Maasbree (elke dinsdag)

Tijd: start tussen 08.00-10.30 uur
Organisatie: Dorpsdagvoorziening Durnééve
Locatie: start bij Oppe Koffie Meijel

Tijd: 18.15 tot 19.30 uur
Organisatie: Bibliotheek Maas en Peel
Locatie: Bibliotheek Maasbree
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Appelactie

Internationale vogelshow

Tijd: vanaf 10.00 uur
Organisatie: CV De Kieveloeët
Locatie: huis-aan-huis Meijel (marktkraam op
Alexanderplein Meijel)

Tijd: 10.00-16.00 uur
Organisatie: vogelvereniging Meijels Pracht
Locatie: gemeenschapshuis D’n Binger Meijel

Oud-ijzerinzameling

KSV Kindermarkt

Tijd: 10.00-12.00 uur
Organisatie: fanfare Eendracht Baarlo
Locatie: parkeerplaats Sprunklaan Baarlo

Tijd: 10.00-11.30 uur
Organisatie: KSV Dans
Locatie: gemeenschapshuis De Paort Kessel

Kroetactie

Taalcafé Maasbree (elke zondag)

Tijd: vanaf 11.00 uur
Organisatie: schutterij St. Hubertus Kessel
Locatie: huis-aan-huis Kessel

Tijd: 11.00-12.30 uur
Organisatie: Bibliotheek Maas en Peel
Locatie: Bibliotheek Maasbree

Motorcrossdagen

Motorcrossdagen

Tijd: eerste manche om 10.30 uur
Organisatie: motorcrossclub Meijel
Locatie: circuit De Vossenberg Meijel

Tijd: eerste manche om 11.00 uur
Organisatie: motorcrossclub Meijel
Locatie: circuit De Vossenberg Meijel

Praotcafé ‘liefde en relaties’
voor mensen met een beperking
Tijd: 19.30-21.30 uur
Organisatie: zorgorganisatie Daelzicht
Locatie: grand café Gallery Panningen

Bijeenkomst moeders en
perfectionisme
Tijd: 20.00-21.30 uur
Organisatie: MamaCafé Peel en Maas
Locatie: basissschool Nieuweschool Panningen

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

KOOPZONDAG
28 oktober van
13.00 tot 17.00 uur

Het adres voor uw loodgieters- en verwarmingwerkzaamheden

Badkamer renovatie / sanitair werkzaamheden
Aanleg van vloerverwarming / radiatoren / cv-installaties
Waterleiding / riolering / gasleiding
Keukenleiding aanpassingen

Graag tot ziens bij:

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

500 m2 winkelplezier • GRATIS parkeren voor de deur

Grubbenvorsterweg 18,
5973 NB Lottum

Meijel T 077 466 08 36 / M 06 21 84 55 90 / info@sillekensonderhoud.nl

www.sillekensonderhoud.nl
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Vincentiusparochies
Parochie Beringe
Misintenties NL21 RABO 0141939583
El Jacobs-Sturme Peelstraat 39
T 077 307 17 88 s.jacobs39@ziggo.nl
Spreekuur Iedere dinsdag van 10.30
tot 11.30 uur in de sacristie.
Kerkdiensten
Zondag 28 oktober
H. Mis 09.30 uur - koor
Woensdag 31 oktober
H. Mis 09.00 uur in sacristie
Zondag 04 november
H. Mis Allerheiligen-Allerzielen 09.30
uur - koor t.i.v. alle overl. van het
afgelopen jaar. Na de Mis processie
naar het kerkhof onder begeleiding
van Schutterij St. Hubertus en zege
ning van de graven
Kledinginzameling Beringe:
Op maandag 5 november is de vol
gende inzameling van (bruikbare)
kleding, schoenen, dekens, gordij
nen en knuffels. De dichtgebonden
zakken kunt u afgeven op het kerk
plein van 13.15 tot 15.15 uur en van
18.00 tot 19.00 uur. Ook kunt u de
zakken iedere dag, wanneer het u
uitkomt, voor de garagedeur achter
de pastorie plaatsen. Geen vervoer:
Bel dan 3076521 of 3072331 en
alles wordt opgehaald. B.V.D.

Parochie Egchel
Misintenties NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
T 077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 28 oktober
H. Mis vw Allerheiligen-Allerzielen

Cluster MKBE

11.00 uur m.m.v. Muziekver. “Egchel”.
Na afloop zegening van de graven op
het kerkhof. T.i.v. Alle overledenen van
het afgelopen jaar; Grada DorssersSmets (b.g.v. verj) en Piet Dorssers
en overl. fam.; Jac Gommans (b.g.v.
verj), Hay Manders (trouwdag); Amy
Donarski (b.g.v. verj)  
Zondag 4 november
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 28 oktober
H.Mis 11.00 uur t.i.v. Tinus
Spreeuwenberg (verj),
Theodora Schoeber en Wiel
Spreeuwenberg; Mart Schers (jaar
dienst); Jan Theeuwen (verj)
Zaterdag 3 november
H.Mis 16.00 uur Allerzielendienst t.i.v.
de overledenen in het afgelopen jaar.

Parochie Helden
Misintenties NL61 RABO 0120795094
pastorie Rochusplein 3 T 077 3071488,
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur
donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
Zondag 28 oktober
H. Mis 10.00 uur – koor Amoroso
Helden t.i.v. Felix Bruijnen en
Catharina Bruijnen-Driessen en overl.
fam.; Hein Korsten en overl. fam.
Korsten-Janssen (jaardienst); Cor en
Carla Janssen; Extra collecte vw de
weekboekjes.

Allerheiligen-Allerzielen. Zang en
muziek Herenkoor en Fanfare Sint
Aldegondis. Een viering waarin
we allen gedenken die vanaf
Parochie Maasbree
Allerheiligen verleden jaar gesto
Misintenties NL58RABO0131001973
Pastorie Dorpstraat 4 T 077 465 12 19 ren zijn. Door Smits-Kurvers 92 jaar
E par.aldegundismaasbree@hetnet.nl - Wien Wijnen 91 jaar - Mia ZwinkelsZutphen 88 jaar - Mia Kempen-Gielen
W www.parochiemaasbree.nl
89 jaar - Koos Verbeek 84 jaar - Riek
Kerkdiensten
Coopmans-Wijnen 92 jaar - Antoon
Zondag 28 oktober - Viering van
Grubben 92 jaar - Door van der
het Hoogfeest van Allerheiligen
Sterren-Smolders 73 jaar - Nellie
H. Mis: 11.00 uur - Zang Herenkoor
Lectoren: Mevr. Marianne Verhappen Mulders-Thijssen 83 jaar - Jan Smets
79 jaar - Dien Haenen-Engels 93 jaar - Mevr. Marlies Steijvers
Wim Smets 82 jaar - Jacques Kuijpers
Intenties: Agnes en Baer Smets.
102 jaar - Sjaak Roeven 83 jaar - Mia
Overl. ouders Toën van der Schoot
van den Kerkhof-Smits 84 jaar - José
en Dien van der Schoot-Hermans en
Grubben 79 jaar - Hein Maessen 83
Jan van der Schoot. Jaardienst Mia
jaar - To Vaessen-Bogaarts 96 jaar Muysers-Niessen en Frans Muysers.
Lienke Cauven-Joosten 101 jaar. Na de
Jaardienst Lies Kuijpers-Hermans en
Jacques Kuijpers. Overl. ouders Jan en viering gaan we in processie naar het
kerkhof.
Gondje Hermans-Berden. Jaardienst
Datum Vormsel:
Sjeng Verlinden, Maria VerlindenVrijdag 7 december zullen de leerlin
Hermans, Andreas Lenders en
gen van groep 8 van de basisschool
overl. familie. Overl. ouders PonjeBroekman en overl. ouders Grubben- het sacrament van het Heilig Vormsel
ontvangen. Ouders van leerlingen
Verhijen. Overl. ouders Wiel Lintjens
op andere scholen, die zich nog niet
en Mina Lintjens-Jacobs. Nelly
Hesen-van Osch. Overl. leden van de hebben aangemeld, kunnen contact
opnemen met kapelaan te Boekhorst,
Historische Werkgroep De Brede.
telefoon 077 477 1275.
15.30 uur: Namiddagdienst

Vrijdag 2 november
De H. Communie wordt thuis gebracht
vanaf 09.00 uur.
Zondag 4 november
H. Mis 10.00 uur - viering AllerheiligenAllerzielen
Overleden: Lies Bouten-Duijf, 87 jaar

Parochie Koningslust
Misintenties NL05 RABO 0120795132
A. van den Boer De Brentjes 81
T 077 465 36 81
Bij geen gehoor kunt u contact
opnemen met het parochiecentrum in
Panningen T 077 307 13 88
Kerkdiensten
Zaterdag 27 oktober
Geen H. Mis
Zaterdag 3 november
Zegening van de graven op het kerk
hof 17.00 uur
H. Mis vw Allerheiligen-Allerzielen
17.30 uur t.i.v. alle overleden en met
name voor alle overledenen van het
afgelopen jaar

Parochie Meijel
Misintenties NL16 RABO 0133405613
Pastorie Kerkstraat 5
T 077 466 18 50
W www.parochiemeijel.nl
Spreekuur
maandag 19.30 tot 20.00 uur en
donderdag van 11.00 tot 12.00 uur
joke.holscher@gmail.com
Kerkdiensten
Donderdag 25 oktober
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen
09.30-10.00 uur Stille Aanbidding
Zaterdag 27 oktober
H. Mis 19.00 uur met Dameskoor
t.i.v. Nelly Derckx-Martens

Parochie Kessel
Gezinsbijdrage NL39RABO0125305311
Pastorie Dorpstraat 13
T 077 462 12 65
E lajverhaag@parochiekessel.nl
Kerkdiensten
Zaterdag 27 oktober
19.15 uur. Jaardienst voor Ed Beerens.
Woensdag 31 oktober
9.00 uur H.Mis voor de zieken van de
parochie.
Zaterdag 3 november
- Allerheiligen
15.00 uur. H.Mis met de schutterij en
fluiterkorps St.Hubertus.
19.15 uur. Overleden familie Engelen/
Beeks. Jaardienst voor Thei Vervoort en
Maria Drissen. Kristel Peeters en overle
den grootouders Jan en Nelly Wolters
Zondag 4 november
15.00 uur. Allerzielenlof en daarna
naar het kerkhof voor de zegening van
de graven.
Mededelingen
Onze oprechte deelneming aan de
familie Stappers / Schoof met het
overlijden van uw man Papa en Opa,
Frans Stappers.

Parochie Baarlo
Misintenties NL31RABO0103903860
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(zeswekendienst); -Ria BrummansParren (verjaardag); -Gerard van
Pol (gest.jaard); -Willem Strijbos,
Anna Strijbos-Peggen en overleden
fam (jaard); -Piet van den Broek
(coll); -Harrie Evers (verjaardag); -uit
dankbaarheid
Zondag 28 oktober
Doopviering 13.30 uur Mila Kessels
Maandag 29 oktober
18.30 uur Stille Aanbidding
19.00 uur Rozenkrans
Dinsdag 30 oktober
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen,
aansluitend koffiedrinken.
Donderdag 1 november
Geen H. Mis in Meijel
Gezamenlijke H. Mis Hoogfeest
Allerheiligen 09.30 uur in dagkapel
Panningen!
Zaterdag 3 november
kerkhof 19.00 - 21.30 uur verlicht met
vuurkorven en fakkels; kerk open met
verlichte Levensboom
Zondag 4 november
H. Mis Allerzielen 11.00 uur met
Herenkoor 15.00 uur Allerzielenlof,
met Herenkoor. Gedachtenis alle
overledenen van afgelopen jaar.
Aansluitend zegening graven op het
kerkhof, en inwijding nieuwe Lourdeskapel.

Parochie Panningen
Misintenties
NL44 RABO 0141900660
Parochiecentrum Wilhelminastraat 14
T 077 307 13 88
info@parochiecentrumpanningen.nl
Open maandag- dinsdagwoensdag- en donderdagmorgen
van 09.00 tot 11.30 uur

Pastorie Markt 3 T 077 477 12 75
E kapelaan@parochiebaarlo.nl
W www.parochiebaarlo.nl
Kerkdiensten
Zaterdag 27 oktober
17.00 uur H. Mis in verzorgingshuis Ter
Borcht.
Zondag 28 oktober
9.30 uur H. Mis. Zang: Herenkoor.
Allerheiligen-Allerzielen; Zeswekendienst
Thei Hermans en tevens zoon Frank;
Jaard. Lies Engels; Jaard. Handrie Geurts
en Anneke Geurts-Poulissen; Jaard. Piet
Beurskens en Fien Beurskens-Roeven;
Frits, Wiel en An Peeters; Cor Driessen
en Ietje Driessen-Hamans en dochter
tje Liesbeth; Jaard. Sef Smedts en Lies
Peeters; Frits Beurskens.
13.30 uur Allerzielendienst.
Donderdag 1 november
8.30 uur H. Mis.

Parochie Kessel-Eik
Misintenties NL41RABO0125300522
L. Timmermans T 077 462 16 78
Kerkdiensten
Zondag 28 oktober
9.30 uur Jaardienst Jan v.d. Linden en
An v.d. Linden - Stemkens en Nol v.d.
Linden; Jaardienst Nelke Smeets en
Servie Michels - Smeets; Annie Niessen

Kerkdiensten
Vrijdag 25 oktober
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Zaterdag 27 oktober
H. Mis 19.00 uur - Gemengd koor
t.i.v. Joke Goes; Jac Kerkhof en Nelly
Kerkhof-Hendriks; Helena en Maria
Zegers
Extra collecte misboekjes
Zondag 28 oktober
H. Mis in het Missiehuis om 10.30 uur
Dinsdag 30 oktober
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Woensdag 31 oktober
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Donderdag 1 november
H. Mis 09.30 uur Clusterviering
Allerheiligen in de dagkapel, aan
sluitend koffie drinken in de oefen
ruimte van de kerk.
Overleden: Nellie van Oostaijen-van
Nienhuijs, 82 jaar

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

Vrijdag 2 november
19.00 uur Allerzielenviering met
zegening van de graven; Lies en Dre
Leenders- Geraets; Miet Bongers
- Bergs; Harrie Stemkens en Mie
Stemkens - Zeetsen; Gertruda en
Elizabeht Timmermans- Joosten
Sjra Timmermans; Leen Joosten.
En alle overledenen.
Zondag 4 november
9.30 uur Christiaan Stemkens en
Catharina Peeters.
Administrator (pastoor)
deken de Graaf Woutering
077 398 14 16
a.degraafwoutering@rkhorst.nl
Maasbree/Baarlo
kapelaan te Boekhorst
077 477 12 75
kapelaan@parochiebaarlo.nl
Kessel/Kessel-Eik
pastoor Verhaag
077 462 12 65 | 06 50 69 45 07
Kerkbestuur
secretaris Arno Houwen
077 462 17 50
houwenarno@gmail.com
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BAKOVEN MET MAGNETRON
CMG636NS2

1099,-

Tummers

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

6

• 4D Hetelucht • 900 Watt magnetron • 45 liter
• TFT Touch display • Klapdeur met SoftClosing & SoftOpening

GRATIS INMETEN! *

1
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A
A
J 923-2018

59,-

• 32” (81 cm) • Full HD • Beeldkwaliteitindex (PQI): 600
• Micro Dimming PRO • Slank ontwerp

179,STOOMGENERATOR / GC8703

199,-

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

Afbeeldingen kunnen afwijken. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden. Voor de algemene voorwaarden bezoekt u onze website.

• Strijk alle was zonder de temperatuurinstellingen te wijzigen
• 6 bar • 1,8 liter afneembaar reservoir

379,FULL HD TV / UE32M5690

429,-

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

• All-in-one printer • LCD-display
• Draadloos printen vanaf smart devices

PRINTER / XP-352

79,-

GRATIS BEZORGD!
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Voor ons is elke dag dat we mensen blij kunnen maken een feest. Maar voor ons 95-jarig
jubileum pakken wij natuurlijk extra uit. Wij werken uitsluitend met de beste merken.
En omdat je een feestje samen viert, hebben wij samen met onze partners prachtige
aanbiedingen voor u uitgezocht. Wij zien u graag terug in onze winkel, om dit feestelijke
moment samen te vieren!

In de wereld van consumentenelektronica wordt veel geroepen en vanalles beloofd.
EP:Tummers is anders dan andere elektronicazaken. Wij hebben service écht hoog in ons
vaandel staan. Zo bieden wij al 95 jaar éxtra super service die u normaal niet zou
verwachten.

AL 95 JAAR DE BESTE SERVICE!

Tummers

