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HAPPY
BEURS DAY!

• Back to the Sixties Café • 350 stands • Thema-paviljoenen
• Indoor belevingsfietspad • Leuk dagje uit
• Gezellige terrassen en proeverijen
WWW.HILTHO.NL

KOM KIJKEN, LAAT JE VERRASSEN! ONTDEK HET OP DE HILTHO!
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KASTEELPARK TER HORST HORST AAN DE MAAS

Koop je kaarten met korting online!
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Zonnebloemen bij elkaar
Voor de negen Peel en Maas-afdelingen van vrijwilligersorganisatie De Zonnebloem wordt ieder jaar een gezamenlijke activiteit georganiseerd. De regiomiddag, zoals het
evenement wordt genoemd, werd dit keer gehouden in gemeenschapshuis D’n Binger in Meijel. Leden van de afdelingen Baarlo, Beringe, Grashoek, Helden, Kessel,
Panningen, Maasbree, Meijel en de jongerengroep kwamen naar het Peeldorp om samen te genieten van optredens en de ontmoetingen met andere vrijwilligers. In totaal
waren er 275 gasten en vrijwilligers aanwezig in D’n Binger. Ook burgemeester Wilma Delissen-van Tongerlo kwam een kijkje nemen. De optredens kwamen van Peter Ritzen
met een doedelzak, streektroubadour Tonny Wijnands en de 16-jarige Meijelse Cheyenne Vaes. “Vooral met haar vertolking ‘Mag ik dan bij jou’ van Claudia de Breij wist ze de
mensen te raken”, laat de organisatie weten. “De Zonnebloem-warmte was de hele middag voelbaar. Het was genieten.”

Basisschoolleraren in actie
[Geef een citaat uit het document of de samenvatting van
een interessant punt op. Het tekstvak kan overal in het
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Hulpmiddelen voor tekenen als u de opmaak van het
tekstvak voor het blikvangercitaat wilt wijzigen.]

‘Staking basisscholen
draait niet om het geld’
De landelijke staking van basisschoolleraren op donderdag 5 oktober draait niet alleen om geld.
Volgens Jolanda Hertogs, directrice van de school in Maasbree, is het beeld dat geschept wordt, niet helemaal juist.
“Het gaat voornamelijk over de salarissen, maar er moet juist meer begrip komen voor de complexiteit van het vak.
Zodat leraren straks weer bezig kunnen zijn met lesgeven in plaats van constant beschrijven wat ze doen.”
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Veel basisscholen houden op
5 oktober hun deuren dicht, om zo te
protesteren tegen de hoge werkdruk
in het basisonderwijs. In de media
gaat het volgens Jolanda Hertogs
echter vaak alleen over de salarissen.
De leraren zouden graag zien dat die
hoger worden, maar veel belangrijker
is dat de druk om te verantwoorden
minder wordt, aldus Jolanda.
Vervolg op pagina 04

BARBECUE & BUFFET
T 077 464 04 20
www.HenkAarts.com
Eenvoudig online
te bestellen
geen
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Mobiel pinnen
bij aflevering

Vanaf 10 p. gratis gebruik
gas-BBQ, borden en bestek

Ook ideaal
voor bedrijven
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Enorme lijst aan vrijwilligerswerk

Lintje voor Baarlose Gerrit Claassen
De Baarlose Gerrit Claassen is op woensdag 4 oktober benoemd tot Lid in
de Orde van Oranje-Nassau. De 70-jarige Gerrit kreeg de onderscheiding
voor zijn enorme lijst aan vrijwilligerswerk door de jaren heen.
Loco-burgemeester Paul Sanders overhandigde het lintje in restaurant De
Flierenhof in Maasbree.
Gerrit heeft een enorme staat van
dienst op het gebied van vrijwilligerswerk. Zo is hij al sinds 1970 secretaris en voorzitter (en vrijwilliger) bij
Kleindiervereniging De Eendracht Venlo.
Vaak was hij betrokken bij de opbouw
U vindt deze week in HALLO
en organisatie van evenementen van
de volgende bijlagen:
de club. Tegenwoordig merkt Gerrit de
TMG Distributie
konijnen voor de stamboom. Sinds 1972
alleen in Maasbree en Panningen
is de Baarlonaar vrijwilliger bij de
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bondstentoonstelling Den Bosch van de
Kleindier Liefhebbers Nederland. Gerrit
bouwt de tentoonstelling mee op en af
en hij is EHBO’er tijdens het evenement.

Actief bij Baarlose
verenigingen
Dat Gerrit betrokken is bij kleindieren en dan vooral konijnen, blijkt
uit zijn rol als (vice-)voorzitter van de
Lotharingerclub in Ruurlo. Dat deed
hij van 1986 tot 2000. De vereniging
zet zich in voor het behoud van het
Lotharinger konijnenras. Gerrit ver-

zorgde onder meer de prijsuitreikingen
bij tentoonstellingen en hij verving de
voorzitter als die ziek was.
Naast de dieren was en is Gerrit
ook heel erg betrokken bij zijn dorp
Baarlo. Zo was hij van 1973 tot 1982
vrijwilliger bij de Zeskampvereniging
Baarlo. Daar was Gerrit trainer en
samensteller van de ploegen. Ook was
hij 38 jaar lang commissielid van de
volks- en kinderfeesten in Baarlo.
Hij was vaak met zijn dieren aanwezig
bij de evenementen.
Van 1978 tot 1982 was Gerrit lid
van de ouderencommissie van de

lagere school Kwisbeek in Baarlo.
Hij hield zich daar vooral bezig met
het onderwijs over het omgaan
met dieren en planten. Ook bij
verzorgingstehuis Ter Borcht is Gerrit
actief. Tijdens de wandeldriedaagse
vertelt hij over de kleine dieren die
hij bij zich heeft.
Daarnaast is Gerrit al sinds 1978
actief als vrijwilliger bij de EHBOvereniging Baarlo. Als EHBO’er is hij
bij diverse evenementen, zoals de
Nachtcross, paardenconcoursen en
volksfeesten, aanwezig. Ook verzorgt
hij de kascontrole.

Gemengde woonvorm in hofje

Provinciale subsidie voor
project Hof van Helden
Het woonvormproject Hof van Helden voor starters, senioren en jongeren met een beperking krijgt 10.000 euro subsidie van Provincie Limburg. Daarmee kan
verder onderzoek worden gedaan naar de sociale woonvorm, zegt Joep Hermans, lid van de werkgroep van het Dörper Overleg uit Helden die achter het project zit.
Het is het eerste succes dat de
werkgroep Wonen, Zorg en Welzijn van
dorpsoverleg Dörper Overleg in Helden
heeft geboekt. “We gaan intern overleggen hoe we het nu verder gaan aanpakken”, vertelt Hermans. “Nu hebben
we het geld om ons woonconcept door
professionals uit te laten denken en de
plannen verder te ontwikkelen.” Er kan

nu onder andere worden uitgezocht op
welke locatie het hofje gerealiseerd
gaat worden.
Het Hof van Helden moet een
zogenoemd Knarrenhof worden. Dit is
een woonvorm waarbij starters, senioren
en jonge mensen met een lichamelijke
of verstandelijke beperking zelfstandig,
maar bij elkaar in de buurt, wonen

in één hofje. De bewoners met een
beperking krijgen professionele zorg,
maar het idee is ook dat medebewoners,
zoals de senioren en starters, elkaar
daarnaast vrijwillig ondersteunen door
middel van burenhulp.
Volgens de provincie past
het woonvormproject binnen de
doelstellingen die zij heeft opgesteld

in maart van dit jaar in het ‘Kader
Passend Wonen in de buurt’. Volgens
dit plan moet alle Limburgers die door
een beperking niet geheel zelfstandig
kunnen wonen in een reguliere
woning, toch een passende woonvorm
aangeboden kunnen worden. Het Hof
van Helden is volgens de provincie zo’n
passende woonvorm.

Reconstructie Provincie Limburg en gemeente Peel en Maas

Inloopbijeenkomst herinrichting
N273 Baarlo
Provincie Limburg en gemeente Peel en Maas houden op donderdag 5 oktober een inloopbijeenkomst over de reconstructie van de N273 in Baarlo.
Tijdens de bijeenkomst in zaal Unitas kunnen inwoners van het dorp het huidige ontwerp bekijken en vragen stellen over de herinrichting.
Op de N273 is tussen de twee
komgrenzen van Baarlo in, groot
onderhoud nodig volgens de provincie en gemeente. Delen van de weg
moeten daarom worden aangepakt.
De Napoleonsbaan, zoals de provinciale weg ook heet, stamt nog uit de
tijd van Napoleon. De weg is meerdere

Happen,
Stappen en
Rollen
In Baarlo werd op donderdag
28 september voor de eerste keer
een Knopen Lopen-tocht gehouden
voor rollators en rolstoelen.
De speciale editie, met de naam
Happen, Stappen en Rollen, werd
georganiseerd door Knopen Lopen
en gemeenschapshuis
De Engelbewaarder. Ruim zeventig
lopers en rollers deden mee aan
de tocht van drie kilometer.
De organisatie is al bezig met de
tweede editie op touw te zetten.

keren gerenoveerd, waardoor deze
een stuk hoger ligt ten opzichte van de
aangrenzende woningen. Dit veroorzaakt volgens de gemeente regelmatig wateroverlast door de afwatering.
Het schetsontwerp is donderdag in
te zien en er kunnen vragen worden
gesteld over de plannen. Tijdens een

eerdere bijeenkomst in november
2016 gaven directe aanwonenden en
bedrijven aan de N273 punten aan
die aandacht verdienden. Dit waren
onder andere de hoge snelheid van
het verkeer, vooral ’s nachts, de
oversteekbaarheid van fietsers en
voetgangers, de verkeersveiligheid op

de kruispunten, de toegankelijkheid
van de bushaltes en de ontsluiting tot
Kuukven. Het laatste schetsontwerp is
daarop gebaseerd.
De bijeenkomst vindt
plaats bij feestzaal Unitas op de
Wilhelminastraat in Baarlo en duurt
van 16.00 tot 20.00 uur.
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Jongensdroom

Meijelnaar ontwierp nieuwe
achtbaan voor Legoland
‘Als je het kunt dromen, kun je het ook doen’, is een bekende uitspraak van de Amerikaanse filmproducent
Walt Disney. “Heel cliché, maar het is wel waar”, vertelt Romesh Popelier (25) uit Meijel. En hij kan het weten.
Zijn jongensdroom werd werkelijkheid. Volgend jaar opent een door hem ontworpen achtbaan in het Deense
pretpark Legoland.

Van K’NEX naar stalen
achtbaan

Romesh in 2016 in de looping van de toen afgebroken
achtbaan Looping Star in attractiepark Slagharen.
Sommige jongens dromen van een
baan als brandweerman, dierenarts, kok
of mode-ontwerper. Romesh wilde later
zijn geld verdienen als achtbaanbouwer.
“Ik vond het enorm fascinerend. Als de
kermis in Meijel was, kon ik urenlang op
het gras gaan liggen kijken naar de
attracties. Toen ik naar de middelbare
school ging, wist ik dus in elk geval dat ik

iets technisch wilde doen”, vertelt hij.
“Ik keek op internet welke opleiding je
moest volgen om achtbaanbouwer te
kunnen worden. Overal stond dat je
minimaal werktuigbouwkunde moest
hebben gestudeerd, dus dat wilde ik
gaan doen. Toen was ik echter nog te
jong om een echte achtbaan te
bedienen, dus ben ik thuis met construc-

in 2013 met de opleiding vrijetijdsmanagement in Breda om opgeleid te
worden tot attractie- en themaparkmanager, maar door alle ontwikkelingen staat die studie even op een laag
pitje. Vorig jaar liep Romesh stage bij
Jeroen Nijpels, een vertegenwoordiger
van de Duitse achtbanenbouwer Zierer.
“Daar deed ik onderzoek naar het
gebruik van de simulator NoLimits bij
het ontwerpen van nieuwe achtbanen.
Een soort Rollercoaster Tycoon 2.0”,
aldus Romesh. “Na mijn stage mocht ik
voor Jeroen blijven werken. In oktober
vorig jaar kreeg ik ineens de vraag of
ik een nieuwe rollercoaster wilde ontwerpen voor Legoland in Denemarken.
Ze lieten meerdere bedrijven een ontwerp maken en zouden dan het beste
idee kiezen en laten maken. Ik kreeg
een blauwdruk van het deel van het
park waar de achtbaan moest komen.
Die moest geschikt zijn voor kinderen,
tussen de 270 en 300 meter lang zijn
en er moest een S-bocht in zitten.
Verder mocht ik de achtbaan helemaal
zelf bedenken.”

tiespeelgoed van K’NEX achtbanen gaan
bouwen in mijn vrije tijd.”

‘Soort Rollercoaster
Tycoon 2.0’
Romesh studeert sinds 2011 in
deeltijd werktuigbouwkunde aan de
Fontys in Eindhoven. Ook startte hij

(Advertorial)

Succesverhaal
NLW Groep Succesverhalen zijn vaak de mooiste verhalen om te delen, neem het verhaal van Wendy
Evertz (foto midden). Wendy kwam ruim een jaar geleden in dienst bij NLW en ging als productiemedewerker aan de slag. Al snel wist Wendy, mede door haar lichamelijke beperkingen, dat dit voor haar niet de
juiste werkplek zou zijn. Toen er bij NLW een vacature voorbij kwam voor een baliemedewerker bij Adecco
in Venlo, was Wendy’s interesse gewekt. Met behulp van een participatieconsulent van NLW zocht ze
contact. Na een positieve kennismaking vanuit beide partijen, mocht Wendy op stage bij het uitzendbureau.
En met succes! Want na een geslaagde stageperiode, kreeg Wendy op 21 augustus jl. een contract aangeboden en werkt ze nu 5 halve dagen met volle tevredenheid, op detacheringsbasis bij Adecco. Nieuwsgierig
hoe Adecco en Wendy deze samenwerking ervaren? Lees het hele verhaal op www.nlw.nl.

Met het ontwerpen van de baan
is Romesh een paar avonden bezig
geweest. “Het definitieve ontwerp was
in november klaar. Daarna hoorde ik
heel lang niets meer. Tot februari.”
Toen kwam het telefoontje dat
Legoland voor zijn ontwerp had gekozen. “Maar ik heb mijn mond moeten
houden tot twee weken geleden.
Pas als het park naar buiten brengt dat

er een nieuwe achtbaan gaat komen,
is het definitief.”
Het resultaat presenteerde
Legoland vrijdag 22 september via
Facebook. Volgend jaar wordt de
nieuwe familie-rollercoaster Flyvende
Ørn, Deens voor ‘Vliegende Adelaar’
geopend. De achtbaan is 281 meter
lang, elf meter hoog en heeft een
snelheid van 46 kilometer per uur.
“Die wordt door Zierer gebouwd.
Hoe de attractie er verder uit komt te
zien, bepaalt het park zelf. Het krijgt
een Rocky Mountains-sfeer met water
en natuurlijk legopoppetjes erbij.”
Alle aandacht rondom
zijn Legoland-ontwerp is in
de attractieparkenwereld wel
opgevallen. “Ik ga al jaren naar
internationale beurzen in de
Verenigde Staten, Azië en Europa
waar parken als Toverland, de Efteling
en Six Flags komen ‘shoppen’ als
het ware. Het wereldje is klein, dus
inmiddels herkennen ze mijn gezicht
wel al. Maar nu mijn achtbaan in
Legoland komt te staan, begint alles
echt te rollen.” Romesh wil eerst
zijn studie werktuigbouwkunde
afronden. “Dat heeft nu mijn grootste
prioriteit. Ik ben er al zo lang mee
bezig. Ik had mijn studie ook netjes
in vier jaar af kunnen ronden, maar
dan was ik niet geweest waar ik nu
sta. Ik vind het supergaaf, maar ook
nog steeds raar dat volgend jaar mijn
achtbaan in Legoland staat. Zeker als
ik bedenk dat ik tien jaar geleden nog
achtbanen van K’NEX bouwde. Je zou
kunnen zeggen dat het leven soms
ook net een achtbaan is.”
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‘Staking basisscholen
draait niet om het geld’
“Tegenwoordig bestaat onderwijs
veel uit beschrijven wat je aan het
doen bent. Al krijgen leerkrachten
5.000 euro per maand, dan verandert
er aan de werkdruk niks en moet er net
zo veel .”
De school in Maasbree opende in
september vorig jaar. Op de niettraditionele school merken ze dat de
werknemers, vier in totaal, te weinig
tijd hebben om alle gebruikelijke
administratieve taken te volbrengen.
“Daarom focussen wij ons op de
kerntaak: kinderen laten ontwikkelen.
Dat hoeft niet perse met dikke pakken papier verantwoord te worden.”
Jolanda pleit er vooral voor dat leraren

weer kunnen gaan doen waar ze voor
opgeleid zijn. “We willen ons werk
gaan doen. We zijn allemaal opgeleid.
Er moet weer vertrouwen komen in de
ambacht, ons vak.”

Meer tijd om voor
te bereiden
Leraren beginnen iedere dag rond
08.00 uur met hun werk. Nadat de
kinderen naar huis zijn rond 15.00 uur
is de werkdag niet ten einde. “De tijd
daarna zou besteed moeten worden
aan de voorbereiding voor de volgende
dag of om te evalueren”, aldus Jolanda.
“Wat wij niet meer willen, is dat

deze kostbare tijd verloren gaat aan
schrijverij die alleen maar afleidt van
datgene wat we echt moeten doen:
tof onderwijs bieden. Bij is ons is het
zelfs zo dat we ons houden aan het
wettelijk minimum om zoveel mogelijk
tijd over te houden om goed onderwijs
te kunnen geven.”
De school blijft donderdag
5 oktober dicht. “Twee leraren
van ons gaan naar Den Haag om
te protesteren.”, vertelt Jolanda.
“Ik hoop dat het protest gezien wordt
en dat de regering naar de leraren
luistert. Misschien zijn ze dan bereid
de administratieve rompslomp te
verminderen.”

Donatie van Sif Group

Stichting Arjan ontvangt
10.000 euro
Stichting Arjan uit Meijel heeft een bedrag van 10.000 euro gedoneerd gekregen van Sif Group. De Meijelse
stichting die geld ophaalt voor onderzoek naar hersenstamtumoren krijgt de donatie op een bijzonder moment.

HALLO in Florence
Ine Gielen-van Knippenberg en haar man Vijo uit Kessel waren
onlangs een week op bezoek bij één van hun kinderen. Hun
dochter Caroline Peeten-Gielen, die in Baarlo woont, was samen
met haar man Rolf en kinderen Jolie en Vince op vakantie in het
Italiaanse Toscane. “We verbleven op hun vakantieadres in Figline
Valdarno”, laat Ine weten. “Een dagtrip met de trein naar Florence
mocht natuurlijk niet ontbreken. Deze stad is werkelijk prachtig.
Op de foto zien jullie ons met het blad HALLO, samen met Rolf en
Caroline en onze kleinkinderen voor de prachtige Basilica di Santa
Maria, de beroemde kathedraal van Florence.”

Op woendag 4 oktober was het
namelijk vijf jaar geleden dat de naamgever van de stichting, Arjan Betting,
overleed aan de gevolgen van een
zeldzame hersentumor.

Onderzoek naar
hersenstamkanker
Sif Group, een bedrijf dat funderingen maakt op zee, stelde het geld
beschikbaar nadat het bedrijf bepaalde
veiligheidsdoelstellingen haalde bij een

project. Opdrachtgever Seaway Heavy
Lifting (SHL) gaf aan een bedrag van
4.000 euro te doneren aan een goed
doel, gekozen door Sif, als de doelstellingen behaald werden. De Meijelse
Wiel Heldens kende Arjan en werkt bij
de Sif Group in Roermond. De dood van
Arjan maakte diepe indruk op hem en
toen hem gevraagd werd een goed doel
te noemen, kwam hij met de stichting
die genoemd is naar zijn dorpsgenoot.
SHL stelde 6.000 pond beschikbaar en
Sif Group besloot dat aan te vullen tot

10.000 euro. Stichting Arjan werd opgericht nadat de Meijelse Arjan Betting
in 2012 op 21-jarige overleed aan de
gevolgen van een zeldzame hersentumor. Vrienden en familie besloten
een stichting op te richten om zo meer
onderzoek mogelijk te maken naar
de ziekte waar nog maar weinig over
bekend is. Het Universitair Ziekenhuis in
het Belgische Leuven is in 2013 gestart
met onderzoek naar hersenstamkanker.
Stichting Arjan draagt sindsdien bij aan
de financiën van het onderzoek.

PETER BRUYNEN
40 JAAR BIJ FANCOM

Van harte
gefeliciteerd
met je jubileum!
Namens directie
en alle collega’s bij
‘de Fancom’
completefarmcontrol

Raadsel van de Keverbergput
In Kasteel De Keverberg werd op zondag 1 oktober voor de eerste keer de kindermusical
‘Het raadsel van de Keverbergput’ opgevoerd. Bij het stuk waren verschillende volwassene acteurs
aanwezig, maar ook kinderen die de kinderliedjes ten gehore brachten. Het was volgens Peter Joosten,
schrijver van het stuk, een ‘superuitvoering’.
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Voor werk en nevenfuncties

Arno Janssen postuum Ereburger
gemeente
De onlangs overleden wethouder Arno Janssen heeft woensdag 27 september postuum het ereburgerschap
van gemeente Peel en Maas gekregen. Ook werd hem de erepenning toegekend voor zijn verdiensten.
Het besluit werd tijdens de
afscheidsdienst van Janssen op
woensdag bekendgemaakt door
burgemeester Wilma Delissenvan Tongerlo. Arno Janssen heeft de
onderscheidingen gekregen voor zijn

werk als raadslid, wethouder en zijn
vele nevenfuncties.
“Hij was in zijn rol als wethouder
en raadslid een toegankelijk,
betrokken en ambitieus persoon”,
schrijft de gemeente. “Hij heeft

zich jarenlang ingezet voor de
samenleving. Naast zijn bestuurlijke
functie was hij ook erg betrokken
bij Baarlo. Hij droeg vooral de
muziekwereld en het carnavalsleven
een warm hart toe.”

Team Nederland

Maasbreenaar op WK beroepen
in Abu Dhabi
De uit Maasbree afkomstige Robin Smets vertegenwoordigt Nederland van zaterdag 14 tot en met donderdag
19 oktober tijdens het wereldkampioenschap voor beroepen. Het is de 44e editie van de wedstrijd WorldSkills,
die dit jaar in Abu Dhabi in de Verenigde Arabische Emiraten wordt gehouden.
Robin Smets maakt deel uit
van Team Nederland, bestaande uit
in totaal 28 jongeren die allemaal
Nederlands kampioen zijn geworden
in hun vakgebied. De Maasbreenaar
gaat naar het Koning Willem I College
in Den Bosch en werkt bij een
energiebedrijf. Bij de vakwedstrijden

voor mbo’ers, Skills Heroes, werd hij
uitgeroepen tot Nationaal kampioen
koude- en luchtbehandelingstechniek.
”Dit is een unieke ervaring die ik nooit
zal vergeten”, aldus Robin.
In Abu Dhabi strijden 1.300
deelnemers uit 77, bij WorldSkills
aangesloten, landen en regio’s in

51 beroepen voor een plek op het
erepodium. Nederland doet mee
in 25 vakrichtingen (beroepen)
waaronder autotechniek, etaleren,
metselen, mobiele robotica, lassen en
webdesign. Experts, afkomstig uit het
bedrijfsleven en van scholen, trainen
en begeleiden de deelnemers.

Ruim 300 handtekeningen

Werkgroep biedt petitie
aan over windmolens
De groep omwonenden die zich verenigd heeft in de werkgroep ‘Windmolens: niet in onze achtertuin!’ heeft op
dinsdag 3 oktober een petitie aangeboden aan burgemeester Wilma Delissen-van Tongerlo van gemeente Peel en
Maas. Het boekwerk, met daarin de handtekeningen van meer dan driehonderd personen, moet de bezorgdheid
van de omwonenden kenbaar maken bij de gemeente.

Varkens ontsnapt
uit gekantelde
vrachtwagen
Op de rotonde tussen de Sevenumsedijk, de Noorderbaan en de Ninnesweg in Panningen is op maandag 2 oktober een vrachtwagen gekanteld.
De wagen zat vol met varkens waarvan er tientallen ontsnapten toen de
bovenkant van de laadruimte opensprong na het kantelen. Enkele beesten
overleden bij de ongeval.
De melding kwam rond 08.30 uur
bij de hulpdiensten binnen.
De vrachtwagen kantelde tijdens het
rijden over de rotonde. Of de
vrachtwagen over de verhoging aan de
binnenzijde van de rotonde heeft
gereden, is niet duidelijk. De bovenkant
sloeg bij het omvallen open, waarna
verschillende varkens uit de
vrachtwagen ontsnapten. Het ging

volgens de politie om enkele tientallen
varkens die daarna over de wegen en
bermen zwierven. De hulpdiensten
zorgden er voor dat de ontsnapte
varkens in een andere vrachtwagen
werden geladen.
De weg was gedurende het vangen
van de varkens afgesloten, maar kon
daarna gauw genoeg weer vrij gegeven
worden. (Foto: Brandweer Panningen)

“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.

Las Vegas…
Het zal je maar gebeuren…
Wat een schrikbeeld afgelopen maandag: een concert in Las
Vegas dat bruut is verstoord door één persoon. Wat een gezellige
en geweldige avond moest worden, eindigde in een enorm drama.
Iets wat ons diep heeft geraakt. Zeker met alle schrikbeelden die
afgelopen tijd al voorbij kwamen.
Deze gebeurtenis laat ook zien hoe betrekkelijk alles is en hoe
snel iets anders kan zijn. Een gebeurtenis die diepe wonden
achterlaat bij de naaste familieleden, vrienden en bekenden.
Emotioneel gezien, maar ook zakelijk gezien.
Want of je het nu leuk vindt of niet, in zo’n situatie komt er zakelijk
gezien ook heel veel op de naasten af. Er dient een afscheid
geregeld te worden, maar daarnaast dient er ook een erfenis
geregeld te worden. En daar kan heel veel bij komen kijken en
vaak weten mensen absoluut niet waar ze moeten beginnen.
En dat zorgt voor ontzettend veel onrust en stress.

De werkgroep liet bij de overhandiging weten ‘niet tegen windenergie te
zijn, maar wel tegen de beoogde locatie
van de windmolens’. Ook bezoekers van
de nabij liggende campings ondertekenden de petitie. “Die zitten ieder weekend
hier op de camping en moeten dan tegen
de molens aan gaan kijken. Dat willen zij
ook niet”, aldus de werkgroep.

De burgemeester gaf bij de
overhandiging aan het belangrijk te
vinden dat iedereen in Nederland
zijn democratisch recht heeft om te
protesteren. Ze gaf de handtekeningen
door aan wethouder Paul Sanders die
de windmolens in zijn portefeuille
heeft zitten. “We gaan hier
zorgvuldig mee om”, liet hij weten.

“Het belandt niet zomaar in een lade
van de gemeente. We gaan naar alle
opmerkingen kijken.”
De gemeente maakte onlangs
bekend de vergunningsprocedure
van Windpark Egchelse Heide
in behandeling te gaan nemen.
Die hebben vier molens gepland in het
buitengebied van Egchel en Beringe.

De ervaring leert dat als zaken vooraf goed geregeld zijn, dit heel
veel rust brengt bij de naasten die achterblijven. Heeft u er al
eens over nagedacht wat er gebeurt als u plotseling wegvalt?
Heeft u uw zaken goed geregeld?
Meer weten?
Neem contact met ons op of bezoek onze Kofﬁepraat.
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Verwacht maar toch nog onverwacht

Cor van der Heijden
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Dankbetuiging

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

* Kerkrade, 25 september 1950
† Maasbree, 3 oktober 2017

Sjra -Gerard- Janssen

lieve schat van

Het is een troost te weten dat wij niet de enigen zijn
die hem missen. Dit zal ons tot steun zijn
in de komende tijd.

Gerda van der Heijden-Senden
pap, schoonvader en trotse opa van

Reinhold en Saskia
Sjors, Boy, Mirte
Wilburt en Marjolijn
Jens, Niels, Laura

Dit jungske

Thijs Reijnen

wurd 5 oktober 80 joar!

Mia Janssen - Bots
kinderen en kleinkinderen
Egchel, oktober 2017

Proficiat pap, opa

van kinger en kleinkinger.

baas van

Zef

Dankbetuiging

Baarlosestraat 19
5993 AV Maasbree
We hebben Cor, pap, opa voor het laatst in ons midden
op zaterdag 7 oktober om 13.00 uur in MFA, ’t Hoës van
Bree, Kennedyplein 5 in Maasbree.
Aansluitend zal het gezin hem begeleiden naar het crematorium.
Er is gelegenheid tot schriftelijk condoleren.
In plaats van bloemen is een donatie, in de collectebussen,
voor het Sophia Kinderziekenhuis voor kankeronderzoek
bij kinderen welkom.

De belangstelling en vele condoleances hebben ons ontroerd. Een
mooier afscheid van mijn man, onze pap, zoon, schoonzoon, broer,
schoonbroer en oom

Gerald (Kep) Metsemakers
hadden wij ons niet kunnen voorstellen. De vele blijken van medeleven
na het overlijden en bij de herdenkingsdienst waren hartverwarmend.
Wij hebben hierin troost gevonden en willen u bedanken voor alles
wat u voor ons heeft gedaan.
Kim, Kep, Kadey
Ben en Nuala
An en Bert †
Saskia, Tessel, Teun
Joyce en Nick, Jolie
Robert
Lenie
Jos

“Alles paletti
Alles kump goöd”

Hay Peeters
31-7-1941

8-10-2016

We misse dich,
Johan, Lony, Cleo, Clint
Nikky, René, Leonne, Brent

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.hallopeelenmaas.nl
klik rechts op de pagina op ‘zoekertjes’.
Via het formulier ‘zelf uw advertentie
hier plaatsen’, kunt u uw tekst opgeven en meteen de kosten voldoen.
Woning te huur gezocht.
Echtpaar 60+ betrouwbaar en
zorgzaam zoekt woning te huur,
vrijstaand of 2 onder 1 kap.
Tel. 06 53 36 98 53.

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

Aardappelen.
Wij bezorgen onze eigen geteelde
nieuwe aardappelen (Frieslanders)
gratis bij u thuis. Min. 5 kg. Absoluut
de lekkerste. Tevens uien te koop.
Tel. 077 307 88 53.
Cursus bloemschikken 6 lessen op
dinsdagen 19.30-22.00. Nog enkele
plaatsen vrij. T: 06 15 89 48 09 M:
j.voorter@planet.nl
Facebook: Jacqueline Voorter
/ Artiflora Bloemsierkunst.
Te koop 2-persoons slaapkamer
160x200cm, 3-deurs kast, commode,
spiegel en 2 nachtkastjes, zo goed
als nieuw. Te koop poolbiljart en ronde
keukentafel met 4 stoelen.
Tel. 077 465 37 91.
Wij zijn op zoek naar enkele
shopmedewerkers voor Total Bos en
Total Sevenum. Min. leeftijd 18 jaar.
Voor het weekend en vakantieperiodes.
Bij interesse 077 307 31 36 of
06 11 01 27 77.

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

Helden, oktober 2017

Bolchrysanten te koop. Maandag
t/m vrijdag vanaf 13.00 uur. Zaterdag
vanaf 9.00 uur. Sevenumsedijk 12 te
Koningslust.
T.k. gevraagd landbouwmachines
2 en 3 schaar wentelploegen/frees/
kieper/mesttank/weidenbloter/
weisleep/schudder/hark/maaier/
tractors enz. 06 19 07 69 59.
Kringloopwinkel Oud & Nieuw.
Uw Kringloopwinkel in Sevenum voor
al uw in en om het huis artikelen.
Koelkasten, wasmachines etc.
Sfeerverlichting, huishoudelijk,
speelgoed, games en nog veel meer!
Wij zijn geopend van dinsdag t/m
zaterdag van 10:00 tot 17:00 uur met
uitloop. Adres: Maasbreeseweg 3 5975
BL Sevenum E-mail:
info@kringloopwinkeloudennieuw.nl
tel. 077 374 44 80/06 31 22 84 44.
Computerproblemen? Voorkom
dataverlies, bankfraude en andere
stress. Ik zorg voor een schone,
veilige en snelle pc/laptop.
Karel Heines Baarlo. Verdere tips en
info: karelheines.nl. 06 50 96 29 15.
Op zoek naar professioneel kleuren/of interieuradvies, of een
compleet en praktisch interieurplan?
Jacqueline Janssen van Sfeer en
kleur@home werkt graag samen
met u aan de plek waar u zich thuis
voelt. Voor meer informatie
www.sfeerenkleur.nu of bel Jacqueline:
06 29 36 38 77.

Te koop appels, zelf plukken, € 0,50/
kg. Van Lankveld, Tienraijseweg 2
Meerlo. Tel. 06 53 13 01 32.
Power Yoga bij Lekker Laeve!
3 Proeflessen voor 25 euro! Info en
aanmelden: www.lekkerlaeve.nl
Hortensia’s o.a. limelight, buxusvervanger o.a. ilex, lonicera. Taxus v.a.
€ 1,60, Rhodo, azalea, div. srt. heesters
(op stam), bodembedekker. www.
veld-tuinplanten.nl of 06 40 32 71 08.
Open za 9.30-16.30 uur.
Oude Heldenseweg Maasbree.
Open huis Aod Geluk 7 okt. van 13:00
tot 16:00 open bij Aod Geluk. Vintage,
brocante, gerestylde meubels, curiosa.
Ook’’t adres voor het restylen van uw
meubels. Welkom, Loosteeg 14e in
Panningen. Groetjes Irma.

Welkom lieve meid!

Lauren

22 september 2017
Dochter van
Jeroen Veugelers
en Joyce Kersten
Zusje van Sara en Suze
Schrames 34
5988 NR Helden
Brocante 50% korting. Alle brocante
nu voor de helft. Brocante Hal Limburg
Horst. Speulhofsbaan 7A Meterik.
Di t/m vr 12-17 en zat 10-16 uur.
Wiebelkontje of brokkenpiloot?
Hoe ga je hier praktisch mee om? Kom
voor meer info op dinsdag 10 oktober
om 20.00 uur naar Paramedisch
centrum, Op de Kemp 36, Maasbree.
De toegang is gratis. Aanmelden kan
via niky@hartvoorlogopedie.nl
www.hulpaanhuislimburg.nl
Zoekt u hulp in de huishouding?
Kijk op onze site of bel 077 467 01 00.
Noveen volbracht
G.k. G.V.
Pedicure aan huis.
Bel voor informatie of een afspraak
Petra Vossen 077 462 22 04.
Alles voor de helft. Kringloop
Twedde Kans Horst nu alles 50%.
De best gesorteerde, betaalbare en
mooiste kringloop van het zuiden.
Speulhofsbaan 7A Meterik.
Di t/m vr 12-17 en za 10-16 uur.
Te koop gevraagd sloopauto’s,
100 euro contant bij afhalen en direct
vrijwaring. Tel. 06 53 13 85 59/
077 306 12 03.

www.hulpaanhuislimburg.nl
Zoekt u een leuke bijverdienste in de
huishouding? Kijk op onze site en meld
u aan of bel 077 467 01 00.
Wij zijn op zoek naar enkele
shopmedewerkers voor Total Bos en
Total Sevenum. Min. leeftijd 18 jaar.
Voor het weekend en vakantieperiodes.
Bij interesse 077 307 31 36 of
06 11 01 27 77.
Te koop vastkokende en kruimige
aardappelen belana frieslanders
bintje, vele soorten vollegrond- en
kasgroenten. Voor iedere klant zak
lollo bionda en rossa gratis. Kwekerij
Brummans Vosberg16a Panningen.

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

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

tel. 077-3078642
Panningen
www.janssenuitvaart.nl
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15 VRAGEN

Zondagmiddag half twee. Een vader loopt met zijn dochtertje naar de
voordeur van zijn huis. Mag ik een paar minuutjes van uw tijd? Deze week in
‘Geplukt’ Mark van de Pas uit Melderslo.

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Daphne Henderikx
15
Helden
het Bouwens

Hoe verras jij iemand het liefst?
Met een grote chocoladereep van
Milka, omdat iedereen van eten houdt.
Maar als het voor een verjaardag zou
zijn, zou ik het huis van de jarige versieren voordat hij of zij wakker wordt.
Wat is de laatste foto die je hebt
gemaakt?
Een selfie met mijn teamgenoot
van handbal. Op die foto zijn we
marsh-mallows aan het eten. In mijn
handbalteam zitten een paar goede
vriendinnen van mij en we spenderen

ook vaker tijd buiten school of het
handbal om.
Wat doe je het liefst op een vrijdagof zaterdagavond?
Meestal ga ik rustig op de bank zitten
en kijk ik een film. Maar boeken lezen is
ook rustgevend na een drukke week op
school. Soms ga ik wat doen met vriendinnen, maar op de bank zitten met wat
chips komt toch het vaakst voor.
Waar word je enthousiast van?
Zoals ik al eerder zei, speel ik handbal.
Ik ben keeper en soms zijn er
momenten in wedstrijden waar iemand
van het andere team gemakkelijk bij
de goal kan komen en er dus geen
verdedigers staan. Diegene krijgt dan
een goede kans om op mij of in de goal

TE HUUR
WOONHUIS
Baarloseweg 45c, HELDEN in het buitengebied
Per 1 nov. beschikbaar • Informatie: 06-51989098

jongeren 07

aan Daphne
Henderikx

te gooien. Als ik zo’n ballen dan stop,
voel ik me super goed.
Wat is je favoriete grap?
Er is een plaatje op Instagram dat ik
al tijden erg grappig vind. Er staat
‘Don’t drink water after eating fish.
Because the water may cause the fish
to swim and then you will feel gulugulu
gulugulu in your stomach’, oftewel
‘Drink geen water nadat je vis hebt
gegeten, omdat de vis misschien gaat
zwemmen vanwege het water en dan
voel je gulugulu gulugulu in je buik’.
Heb je liever dat iedereen hoort wat
jij denkt of dat jij hoort wat iedereen
denkt?
Aan de ene kant zou ik het liefste willen horen wat anderen denken, omdat

ik wel vaker momenten heb waar ik
me afvraag waar iemand aan denkt.
Aan de andere kant denk ik ook dat ik
me al snel zou gaan irriteren aan al die
stemmen, dus dan zou ik toch liever
willen dat anderen horen wat ik denk.
Waar ben je het meest trots op?
Mijn handbalteam, omdat het een
gezellig en sterk team is en we blijven
elkaar door alles steunen.
Heb je ooit gespiekt?
Nee. Af en toe heb ik wel de neiging
om te spieken, maar ik ben dan uiteindelijk toch altijd bang dat als ik zou
spieken de leraar dat zou zien.
Ben je bijgelovig?
Ik geloof niet in typische dingen zoals
dat zwarte katten ongeluk brengen,
maar ik geloof wel dat er iets is waar
wij als mensen niet vanaf weten.
Ik geloof dat er iets is dat zogenaamde
tekenen geeft. Ik fietste bijvoorbeeld
een keer naar school toen ik een lekke
band kreeg. Toen mijn fiets tot stilstand
kwam, stond ik voor een huis met huisnummer 222. Die nacht werd ik wakker
en toen ik op mijn wekker keer was het
precies 02.22 uur.
Wat is je favoriete tijd van het jaar?
De zomervakantie. Dan heb ik veel
vrije tijd, is het meestal goed weer
én heb ik geen school. Alleen maar
voordelen dus.
Waar ben je het meest
dankbaar voor?
Op mijn zesde wou ik een sport gaan
doen en mijn moeder ging voor mij
sporten zoeken. Ze kwam uit bij handbal. Eerst vond ik het helemaal niet
leuk, maar nu speel ik nog steeds en
ben ik supergelukkig met mijn sport
en team.
Wat is het eerste wat je van je eigen
geld kocht?
Ik kan er niet zeker van zijn, want dat is
al een tijdje geleden, maar volgens mij
heb ik toen eerst veel geld gespaard en
heb ik uiteindelijk een nieuwe telefoon
gekocht.
Wat is het laatste smoesje dat je
hebt gebruikt?
Die heb ik gebruikt toen ik mijn huiswerk niet af had. “Oh, sorry, ik dacht
dat dat huiswerk voor morgen was.”
Wat is je favoriete luchtje?
Wanneer het ’s ochtends heeft
geregend en je bent dichtbij het bos,
dan hangt er een bepaalde geur die
me erg aanspreekt. Geuren zijn niet
bepaald makkelijk om te beschrijven,
maar ik denk dat veel mensen wel een
idee hebben wat ik bedoel.
Wat is je favoriete drankje?
Het liefst drink ik ice tea van Lipton en
dan de ice tea lime mint met limoen
en munt.

5 jaar

Dit vieren we met diverse acties.
Bezoek hiervoor onze website www.haar-aan-huis.nl
Melanie Engelen | 06 - 27 43 79 48 | www.haar-aan-huis.nl

Barbie of
iPad?
De boekdrukkunst ontstond
rond 1450, dus in de
Middeleeuwen. Deze zorgde
ervoor dat de informatie
sneller en gemakkelijker
verspreid kon worden. Nu is er
nog zo’n ontwikkeling bezig,
ook al valt het niet zo snel op.
Het internet. Tegenwoordig
kun je alles en iedereen
binnen een paar seconden
vinden.
Echter is dit relatief nog niet
zo lang zo. De eerste computers
werden voor het leger gebruikt.
Tegenwoordig zijn ze te vinden
op kantoor, op school en worden
ze zelfs gebruikt als vrijetijdsbesteding. Ik denk dat ik tot een
van de laatste generaties behoor
die als kind nog met barbies en
auto’s speelde, want
tegenwoordig zie je elk kind met
een iPad rondlopen.
Ook al is het internet soms
onbetrouwbaar en eng, het is
ook een plek waar we voordeel
uit kunnen halen. Door deze
ontwikkeling kunnen we
bijvoorbeeld sneller dingen
leren. We hoeven niet eerst naar
de bibliotheek, maar kunnen
gewoon onze telefoon uit onze
broekzak halen en naar de
zoekmachine Google gaan.
Ik hoor ouderen vaak zeggen dat
jongeren tegenwoordig niet
meer zonder hun telefoon
kunnen. Dit is in principe waar.
Op school gebruik ik heel vaak
mijn telefoon als hulpmiddel bij
het leren. Ook staan er
belangrijke dingen op zoals mijn
huiswerk, cijfers en natuurlijk
mijn rooster. Daarbij is de
telefoon en het internet een
vorm van nieuwe communicatie.
Ik heb met dank aan sociale
media vrienden over de hele
wereld gemaakt. Misschien is de
uitvinding van het internet zo
erg nog niet.
Lique
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D&D centrum Panningen
sluit deuren
Het darts- en poolcentrum D&D in Panningen sluit binnenkort haar deuren. Het is volgens de eigenaar niet meer
haalbaar om door te blijven gaan met het bedrijf. Vrijdag 6 oktober gaan de deuren voor de laatste keer open.
“Met pijn in het hart moet ik
mededelen dat D&D centrum de deuren
gaat sluiten”, liet de eigenaar op
Facebook weten. We hebben een mooi

jaar gehad met veel gezellige avonden.
Daar willen wij jullie voor bedanken.”
Het centrum werd vorig jaar
september geopend na een grondige

verbouwing door de twee nieuwe
eigenaren. In het pand waren negen
dartbanen gemaakt en er stonden
zeven pokertafels en één snookertafel.

Knoop doorgehakt

1.000 euro
voor De Wieksjlaag
Namens gemeenschapshuis De Wieksjlaag in Beringe nam
Nel Verhagen onlangs een cheque van supermarkt Lidl in
ontvangst. In totaal ontving het gemeenschapshuis 1.000 euro
vanwege de actie Lidl helpt Lokaal, waarmee de supermarkt haar
klanten wil bedanken en lokale initiatieven wil steunen. Bij De
Wieksjlaag kunnen ouderen wekelijks naar de dagvoorziening voor
activiteiten, er wordt een maaltijd aangeboden en er worden
regelmatig uitstapjes gemaakt. “Met het geld kunnen we weer
genoeg leuke activiteiten en aankleding voor ons stukje grond
aanschaffen”, aldus Nel Verhagen.

Binnenspeeltuin
Kinderdrôme stopt
Binnenspeeltuin Kinderdrôme in Panningen sluit vanaf 1 december voorgoed de deuren. Het bedrijf geeft in een
bericht aan dat ze lang hebben nagedacht over de toekomst, maar besloten hebben dat stoppen de beste optie is.
De concurrentie, een eventuele uitbreiding van fitnesscentrum Sporthelden en plannen op de locatie van een ander
bedrijf, noopten de directie tot de beslissing.
“Al ruim drie jaar zijn we met de
voltallige directie en medewerkers hard
aan het nadenken over de toekomst
van Kinderdrôme”, schrijft het bedrijf in
een statement. “Moeten we uit gaan
breiden, moeten we alles gaan vernieuwen of moeten we het juist kleiner
en intiemer gaan maken? Dat zijn
de lastige vragen die we onszelf de
afgelopen jaren veelvuldig gesteld
hebben.” Het bedrijf besloot de knoop
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door te hakken en deuren definitief te
gaan sluiten.

Concurrentie
Volgens het statement heeft het
vooral te maken met de concurrentie,
het toenemende succes en uitbreidingsplannen van Sporthelden en de
plannen van een externe partij dat de
speeltuin weggaat. “Geen gemakkelijke keuze, maar voor de organisatie

wel een meer dan verstandige keuze”,
aldus de directie. De officiële laatste
dag is op vrijdag 1 december. “Tot dan
zullen we nog een aantal activiteiten
en acties voor kinderen en ouders organiseren, zodat we het Kinderdrômetijdperk gezamenlijk en op een waardige manier af kunnen sluiten”, aldus
de directie. De samenwerking met
kinderopvang Hoera
Kindercentra blijft
11
wel voor de locatie09
behouden.

winkel&bedrijf
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Nieuw gehoortoestel

Direct aansluitbaar op elke
mobiele telefoon en TV
*

Gehoortoestellen geven een steeds hogere tevredenheid, maar voor het gebruik van moderne consumentenelektronica zoals mobiele telefoon, tablet en televisie is behoefte aan betere en meer gebruiksvriendelijke
oplossingen.

Het eerste gehoortoestel in Nederland
dat met alle merken mobiele telefoons
direct gekoppeld wordt via bluetooth.

Meer informatie, aanbiedingen en
openingstijden: www.jumbo.com

Maasbree Heierveldlaan 10
Meijel Kerkstraat 25
Panningen Kerkstraat 43

ADVERTENTIE W E E K

40

Prijswijzigingen, drukfouten en uitverkocht
voorbehouden. Aanbiedingen zijn niet bestemd
voor grootverbruikers en/of wederverkopers.

De Zwitserse producent Phonak heeft speciaal hiervoor
een compleet nieuw gehoortoestel ontwikkeld, de
Audéo B-Direct. Dit is het eerste gehoortoestel dat
kan samenwerken met alle typen mobiele telefoons:
iPhone® telefoons, Android™ telefoons en klassieke
telefoons met Bluetooth*. De gehoortoestellen zijn
rechtstreeks en draadloos verbonden met de mobiele
telefoon, zonder tussenkomst van een los streamerkastje
om de hals. De enige vereiste is dat uw mobiele
telefoon bluetooth heeft. Phonak maakt deze ‘Made
For All’ technologie dus voor iedereen beschikbaar,
een enorme doorbraak!

Ook muziek vanaf de radio of een talkshow op TV
worden direct en automatisch in het hoortoestel
hoorbaar, zonder streamerkastje om de hals wat vaak
gedoe geeft met lege accu’s en het telkens om/afdoen
en inschakelen.
Is de nieuwe Phonak Audéo B-Direct iets voor u?
Vraag het gratis infopakket aan via www.phonakdirect.nl
of informeer bij uw audicien in uw directe omgeving.

* met Bluetooth® 4.2 draadloze technologie en meeste oudere Bluetooth telefoons / iPhone® is a registered trademark of Apple, Inc. / Android™ is a trademark of Google, Inc
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GEPLUKT Jan Schaareman

Zondagmiddag half twee. Een vader loopt met zijn dochtertje naar de
voordeur van zijn huis. Mag ik een paar minuutjes van uw tijd? Deze week in
‘Geplukt’ Mark van de Pas uit Melderslo.

Van de 69 jaar dat Jan Schaareman
rondloopt op deze aardbol, woonde hij
er maar twee niet in Egchel. Anderhalf
jaar omdat hij in dienst zat en een
halfjaar omdat Jan op een bedrijf
in de Franse Riviera werkte. “Na de
tuinbouwschool en mijn diensttijd kon
ik bij een chrysantenbedrijf beginnen. Dat kon in Aalsmeer of Frankrijk.
Voor mij was dat toen bij wijze van
even ver weg. Ik heb voor het avontuur
gekozen.” Toch bleef Jan maar een
halfjaar daar, voordat hij in Nunhem
bij Nunhems Zaden ging werken.
Daar bleef hij tot aan zijn pensioen vijf
jaar geleden.

Website over het
eigen dorp

Kippen, vogels, ganzen, honden, kanaries en zebravinkjes. In de beestenboel van Jan Schaareman liep door de
jaren heen van alles rond. De 69-jarige geboren Egchelnaar heeft het maar druk met zijn gevogelte, maar weet toch
nog ergens de tijd te vinden om al het nieuws van Egchel bij te houden. De ‘dorpsjournalist’ beheert de website
Egchel.net en de Facebookpagina van het dorp. Jan wordt deze week geplukt.

Jan zag Egchel door de jaren heen
veranderen en groeien. Hij woont
samen met vrouw Ellie in het huis
waar hij geboren werd. “Vroeger kon
je vanuit hier zowat de Panningse
kerk zien liggen.” Hij was niet echt
een verenigingsman, totdat in 2004
de dorpsontwikkelingsvisie van Egchel
werd gemaakt. Jan besloot zich bij
het dorpsoverleg aan te sluiten en hij
kwam in de werkgroep communicatie
terecht. “Ik bleef na een tijdje alleen
over in de werkgroep, maar ik wilde
toch graag een website maken. Ik vind
het belangrijk dat mensen nieuws
kunnen lezen over hun eigen dorp.
Dat vergroot de leefbaarheid.”
Het lukte Jan een website op te
richten. Na een tijdje vonden veel
bezoekers de website. “Het blijkt wel
dat mensen graag zaken lezen over
Egchel. Soms is het fijn om te lezen
waarom de hond van de buren op drie
poten loopt. Dan heb je iets om over
te praten en kun je eventueel hulp
aanbieden. Beter een goede buur,
dan een verre vriend.” Jan probeert
iedere dag de site, en inmiddels ook

de Facebookpagina van Egchel, aan te
vullen en de mensen zo veel mogelijk
op de hoogte te houden. “Er zijn iedere
maand meer bezoekers op de site dan
dat er mensen in Egchel wonen.”
Een nog grotere hobby dan het
journalistenwerk, zijn de kippen van
Jan. Al ruim veertig jaar fokt hij kippen
en gaat Jan naar tentoonstellingen
om de beestjes te laten zien. Hij heeft
er nu zo’n honderd thuis rondlopen.
“De kuikens worden altijd geboren in
de kamer waar ik ook geboren ben.
Ik vind het heerlijk om met de beestjes
bezig te zijn. ’s Morgens geef ik ze eten
en water en ’s avonds nog een keer.
Tussendoor en erna heb ik tijd voor
de website en Facebookpagina en de
andere dieren die hier rondlopen en
-vliegen. Ganzen, een hond, vogeltjes,
geiten, vanalles.”
Jan komt dus vaak op tentoonstellingen. Niet alleen om zijn kippen
te laten zien, maar ook in zijn rol als
provinciaal secretaris van de Kleindier
Liefhebbers Nederland. “Dan controleer
ik op een tentoonstelling bijvoorbeeld
het welzijn van de dieren. Ook ga ik
regelmatig naar buitenlandse tentoonstellingen. Dat zijn voor mij mijn vakanties. Ellie en ik hoeven niet zo nodig op
vakantie. We beleven hier zat.”
Jan en Ellie hebben samen twee
kinderen en inmiddels ook vijf kleinkinderen. Die komen regelmatig op
bezoek. Jan weet wel hoe hij met de
jonge kinderen moet omgaan. Hij is
namelijk zelf regelmatig aan het werk
bij basisschool De Kemp in Egchel.
Daar beheert hij samen met kinderen
de belevingstuin. “We tuinieren en
verbouwen groentes. Eerst wilden de
kinderen helemaal geen aardappelen
kweken en nu vragen ze er elk jaar
als eerste om, omdat daar friet van
gemaakt wordt. Dat wisten ze eerst
nog helemaal niet. Zo kan ik ook iets
voor de jeugd van Egchel betekenen.”

PUZZEL

Sudoku

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

Nu met
€250,startpremie!*

Gratis krant & bonusregeling
Verdiensten € 200,- per maand

Vanaf 15 jaar maar ook geschikt
voor AOW-ers
● Bezorging maandag t/m vrijdag
voor 07:00 en op zaterdag
voor 07:30
● Uurtje werk per dag
*€125,- na 3 maanden bezorgen en
€125,- na 6 maanden bezorgen
●

Oplossing vorige week:
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Vijftig jaar KBO in Koningslust

Niet meer het vrijdagmiddag kaartclubje
De afdeling Koningslust van de Katholieke Bond voor Ouderen (KBO) bestond dinsdag 3 oktober vijftig jaar.
Waar de vereniging in de eerste vorm vooral plek bood aan mensen om te kunnen kaarten, is de rol van de KBO in
de laatste vijf decennia erg veranderd. “Tegenwoordig proberen we er vooral voor te zorgen dat de ouderen mee
blijven doen in de samenleving”, aldus secretaris Wim Berkers.

deren. Dat is helemaal niet erg, als ze
maar niet alleen thuis zitten.”
De hoofdtaak van de KBO is het
organiseren van activiteiten voor de
ouderen. Kienen, fiets- en wandeltochten en themamiddagen staan bijna
wekelijks op het programma. Dat klinkt
alsof er in vijftig jaar weinig veranderd
is in het aanbod. “Daar verkijk je je
op”, aldus voorzitter Wie Smets (67).
“We proberen zaken aan te bieden,
waaruit de leden dan weer zelf groepjes
kunnen vormen.”

Helpen en het huis uit
krijgen

Leden van de KBO bij de grote fietstocht eerder dit jaar
De 74-jarige Wim is al tien jaar
secretaris van de KBO. Volgens hem is
de afdeling Koningslust een forse vereniging. “We hebben honderd mensen

die regelmatig deelnemen. Dat zijn er
meer geweest, maar we zijn tevreden
over de hoeveelheid leden. Opmerkelijk
is dat ondanks de vergrijzing, wij geen

vergroting van het ledenaantal zien.
Mensen blijven ook langer werken en
ze hebben andere invullingen voor hun
vrije tijd, zoals oppassen op de kleinkin-

Het zijn niet alleen plezieractiviteiten die georganiseerd worden door
de KBO. Bij themamiddagen komen
sprekers langs om te praten over van
alles en nog wat. Wim: “We hebben wel
eens een notaris gehad en ook gezondheid is een belangrijk thema. Zo zijn
we ook informatief naar de leden toe.
Het is vaak tweeledig. We proberen de
mensen te helpen en uit huis te krijgen.
Veel verzorgingstehuizen zijn gesloten
en de mensen wonen langer thuis.
Dat heeft ons belangrijker gemaakt.
In een tehuis gaat het contact maken
bijna vanzelf. In een dorp is dat lastiger.
Daarom hebben wij een faciliterende rol
om de mensen uit hun huis te krijgen.

We willen eenzaamheid voorkomen.”
Ook bij vragen over bijvoorbeeld
belasting of vragen over toeslagen
komen de leden naar de KBO toe.
“Daar hebben we ouderenadviseurs
voor. Die houden zich bezig met adviezen over welzijn en zorg en helpen
leden bij het doen van de belastingaangifte”, vertelt Wim. “Het is niet meer
het kaartclubje voor de vrijdagmiddag.
Zo werd het eerst wel gezien. Bij de
verhuizing van zaal Juliana naar het
nieuwe dorpshuis in het Boerenbondgebouw in 1969 kwam er veel protest
vanuit de leden. Bij het dorpshuis
kregen ze namelijk geen borreltje meer
en dat waren ze wel gewend bij Juliana.
Uiteindelijk was er een nipte meerderheid vóór de verhuizing.”
KBO Koningslust heeft dus een
transformatie meegemaakt door de jaren
heen. Van een clubje om te kaarten naar
een vereniging met een faciliterende rol.
“Vaak krijg je ook nog de wind van voren
als je iets niet goed organiseert”, vertelt
Wie. “Maar het positieve is dan dat de
mensen zelf iets gaan opzetten. Dat zien
we graag. We hebben het liefst dat iedereen meedenkt en meedoet. Zo houden
we iedereen tevreden.”
Om het jubileum te vieren, wordt
er op zaterdag 7 oktober op bescheiden wijze feest gevierd in dorpshuis
De Sprunk in Koningslust.

Word jij onze
nieuwe collega?
faciliteiten en drang naar

Wegens uitbreiding van onze activiteiten in zowel binnen- als buitenland
zijn wij voor onze locatie in Grubbenvorst op zoek naar enthousiaste,
flexibele personen voor de functie van:

perfectionisme zorgen

Allround Heftruckchauffeur (fulltime)

Jarenlange ervaring,
moderne productie-

ervoor dat BVB Substrates
voorop loopt in het vak.
Een betrouwbare partner
met specialisaties in uiteenlopende markten zoals
professionele glastuinbouw,
natuurlijk en stedelijk groen,
hobbysector, champignonen fruitteelt.
Bij BVB Substrates wordt
alleen het beste substraat
geproduceerd. Geleverd
volgens afspraak op de
juiste plaats en tijd.
Dat is wat wij noemen een
succesvolle basis voor groei.

www.bvb-substrates.nl

Je werkzaamheden bestaan onder andere uit het orderpicken en laden en
lossen van vrachtwagens. Ook draag je zorg voor het beheer van het
WMS-systeem.

Operator Verpakkingsmachine fulltime)
In deze functie verricht je in een dynamische omgeving, zelfstandig
productiewerkzaamheden bij de verpakkingsmachines van onze
substraatproducten.
Shovelmachinist (fulltime)

In deze functie verricht je in een team van zes mensen allerlei werkzaamheden zoals het opslaan van grondstoffen, het samenstellen van
substraten en het laden van vrachtwagens, ondersteund door moderne
machines.

Chauffeur / Oproepchauffeur (fulltime)

In deze functie lever je onze producten bij onze afnemers in Nederland,
België en Duitsland, met vrachtwagens voorzien van een zelflossende
vloer.
Tevens zijn we op zoek naar chauffeurs die op oproepbasis inzetbaar zijn op
onze vrachtwagens.
Kijk voor de uitgebreide beschrijving van deze vacatures, op
www.bvb-substrates.nl/vacatures
Heb je interesse in één van deze uitdagende functies met uitstekende
arbeidsvoorwaarden, in een innovatieve organisatie? Graag ontvangen wij
dan uiterlijk vrijdag 17 oktober a.s., je sollicitatiebrief met een overzicht
van je opleiding(en) en je werkervaring.
Voor meer informatie kun je ook bellen: (077) 366 93 90.
BVB Substrates | Euroveen B.V.
Postbus 8551, 5970 AB Grubbenvorst
E-mail: vacature@bvb-substrates.nl

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

At the Foundation of Growth

Jet Thijssen ontvangt
Zonnebloemspeld
Voorzitter van de Maasbreese afdeling van de Zonnebloem
Math Steijvers heeft onlangs een Zonnebloemspeld uitgereikt aan
Jet Thijssen. Ze kreeg de onderscheiding en bijbehorende oorkonde
vanwege het feit dat ze al tien jaar vrijwilliger is bij de vereniging.
Het speldje werd overhandigd op de vrijwilligersavond van de
Zonnebloem Maasbree. De dames maakten een herfstkrans terwijl
de heren een excursie kregen langs tractoren en
landbouwvoertuigen.
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Met de boot naar Europa gekomen

Baarloos voetbalteam helpt Syriërs
integreren
Om de oorlog in Syrië te ontvluchten, maakten Shavdar Mahmoud (25) en Farhan Ali (18) een gevaarlijke reis
per boot vanuit Turkije naar Griekenland om uiteindelijk door te reizen naar Nederland. Inmiddels wonen de twee
jongens ongeveer een jaar in Baarlo, waar ze bij voetbalclub VV Baarlo aansluiting hebben gevonden met het dorp.

voetballen gemist en zijn blij dat we nu
hier zijn”, aldus Shavdar. “Het is een
leuk en gezellig team.”

Een gevaarlijke reis
per boot
Farhan en Shavdar groeiden op in
de plaats Kamishli in het noordoosten
van Syrië, niet ver van de grens met
Turkije. Daar woonden ze met hun
families, hadden ze vrienden, voetbalden ze en gingen ze naar school. Totdat
de oorlog uitbrak en hun leven op zijn
kop werd gezet. “Shaffy en ik kenden
elkaar thuis al”, vertelt Farhan. “Hij
is getrouwd met mijn zus, vandaar.”
Om de oorlog te ontvluchten, besloten
ze naar Europa te reizen. Alleen, zodat
daarna de rest van het gezin hun kant
op kon komen. “Lopend en met de boot
zijn we uiteindelijk hier gekomen”,
aldus Farhan. Nadat ze in Syrië de grens
over waren gestoken naar Turkije en
vele kilometers lopend hadden afgelegd, stapten ze aan de kust op een
boot naar Griekenland. Een gevaarlijke
reis, maar uiteindelijk belandden ze in
Nederland.

Verschillende keren
verhuisd

Shavdar (Shaffy) en Farhan in de kantine van VV Baarlo
Tijdens een gewone trainingsavond
van het eerste herenvoetbalteam van
voetbalvereniging Baarlo stond een
onbekend gezicht langs de lijn, vertelt
Noud Schotman uit Baarlo, speler bij
het eerste team. “Dat bleek Shavdar te
zijn. Tegenwoordig noemen we hem
Shaffy. Iemand van ons team is toen
naar hem toegelopen. Hoewel hij toen

nog nauwelijks Nederlands sprak, werd
duidelijk dat Shaffy uit Syrië kwam,
sinds een tijdje in Baarlo woonde en
graag weer wilde voetballen. Zo is
Shaffy bij ons in het team gekomen.”
Enkele teamgenoten van Noud besloten
zich voor de Syrische vluchteling in te
zetten om hem te helpen wegwijs te
worden in het dorp en de mensen en

Ger Doensen koning
Sint Willibrordus
Ger Doensen draagt volgend jaar het koningszilver van
schutterij Sint Willibrordus uit Meijel. Hij werd op zondag 1 oktober
koning van de ‘grúún van Méél’. Engelien van Heugten wist de titel
van koningin te pakken. Het koningsschieten vond plaats op het
terrein van de Meijelse schutterij.

de taal te leren kennen. “Dat werd als
het ware hun projectje. Shaffy werd
meteen heel goed opgenomen in de
groep en bleek ook nog goed te
kunnen voetballen. We zijn nu een jaar
verder en hij heeft in die tijd echt goed
Nederlands geleerd.” Via Shaffy kwam
enkele maanden later ook Farhan bij
het eerste voetballen. “We hebben het

Zowel Farhan als Shavdar kwam
terecht in Ter Apel. In het Groningse
dorp is de centrale ontvangstlocatie
gevestigd van het Centraal Orgaan
opvang Asielzoekers (COA) en het
aan-meldcentrum van de Immigratieen Naturalisatiedienst (IND). Ter
Apel is de eerste verblijfplaats van
vreemdelingen die asiel willen

aanvragen. “Eind 2015 ben ik naar
heel veel plaatsen gegaan”, vertelt
Shaffy. “Van Ter Apel naar Veenhuizen,
toen vier dagen in Kasteel De Berckt
in Baarlo en daarna ben ik nog een
paar keer verhuisd naar Tilburg,
Lelystad en Terneuzen. Overal heb
ik maar een paar dagen gezeten.”
Uiteindelijk verhuisde hij naar Baarlo.
Farhan zat vier dagen in Ter Apel.
Daarna verhuisde hij naar zijn tante
in Veendam. “Zij woont al vijf jaar
in Nederland”, aldus Farhan. “Ik ben
in totaal twee jaar alleen geweest,
zonder mijn ouders of broertje.
Nadat ik een tijd bij mijn tante heb
gewoond, ben ik Shaffy achterna
gereisd naar Baarlo. Hier woon ik nu
tien maanden.” Farhans ouders zijn
inmiddels ook naar Baarlo gekomen.
Shaffys ouders wonen in Duitsland.
“Met acht personen wonen we in één
huis. Shaffy met zijn vrouw en twee
kinderen, mijn ouders, mijn broertje
en ik.”

Geschiedenis
Hoewel Noud ze inmiddels al
een tijd kent, weet hij niet veel
van de geschiedenis van zijn twee
teamgenoten. “Ik vind het een heftig
onderwerp. En nu ik hoor wat voor
reis ze achter de rug hebben, schrik
ik er een beetje van.” Shaffy leert
de taal nog. Daarnaast werkt hij bij
een pizzeria in het dorp. Farhan gaat
naar het Valuascollege in Venlo, waar
hij een vooropleiding doet en de
Nederlandse taal leert. “Volgend jaar
wil ik een mbo niveau 2-opleiding
doen zodat ik straks gymleraar kan
worden.”

Sint Nicolaas sluit seizoen af
Schutterij Sint Nicolaas uit Meijel heeft op zondag 1 oktober het buitenseizoen afgesloten. Bij de
wedstrijd werd duidelijk dat de deelnemers elkaar weinig kansen gaven en dat de duisternis bepalend
zou zijn voor einduitslag. Zo werd de wedstrijd ook beslist. Mike Becker, Brenda van Rooij en John van
Rooij vielen in de A-groep in de prijzen. Bij de B-groep waren Jan Strijbos, Benjamin van Lierop en
Tonny Beijers de winnaars. Tevens werden de beste schutters van het seizoen bekendgemaakt.
Bij de A-klasse was dat Mike Beckers, bij de B-klasse Frits Smedts, bij de dames Kerstin Werner en bij de
jeugd Roy Vissers.
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Van grote buks naar luchtbuks

Winterseizoen schutterij Helden
Het Koninklijke Schuttersgilde St. Lambertus uit Helden maakt zich op voor de winteractiviteiten. De grote buks
wordt daarom ingeruild voor de luchtbuks. Op donderdag 5 oktober begint de jeugd vanaf 5 jaar weer met schieten
op de bölkes.
Van oktober tot april wordt er
elke donderdagavond geschoten
door de jeugd. Wie graag eens wil
zien hoe zo’n schietavond er bij de
schutterij aan toe gaat, kan een kijkje
komen nemen in het Gildehuis op de

Hazenakkerweg in Helden.
Van 18.30 uur tot 19.00 uur is de
jeugd tussen de 5 en 15 jaar aan de
beurt. Vanaf 19.30 uur is de oudere
jeugd vanaf 15 jaar aan de beurt.
Op dinsdagavond repeteert daarnaast

het tamboerkorps. Van 19.00 tot
20.00 uur zijn de leerlingen aan de
beurt en van 20.00 tot 21.00 uur
oefent het hele trommelkorps samen.
De eerstvolgende repetitie is dinsdag
10 oktober.

Hulpverleners en hulpvragers

Voorlichtingsavonden hulp in
huishouding Maasbree
Voor inwoners van Maasbree vinden er op woensdag 11 en woensdag 18 oktober voorlichtingsavonden over de
hulp in de huishouding plaats. Deze zijn bedoeld voor hulpverleners en hulpvragers. Beide avonden vinden plaats
bij zaal Niëns in Maasbree.
Met ingang van 1 januari 2018
wordt de hulp in de huishouding in
Maasbree op een andere manier
georganiseerd. Door het team Zorg &
Welzijn van Dorpsoverleg Maasbree zijn
de voorbereidingen bijna afgerond om
het project in oktober van dit jaar te
laten starten. Vanaf donderdag
19 oktober starten de huisbezoeken.
Hulpverleners, huishoudelijke hulpen, organisaties en belangstellenden

die in de toekomst als huishoudelijke
hulp aan de slag willen gaan, kunnen
op woensdag 11 oktober de voorlichtingsavond bijwonen.

Project in oktober
van start
Voor de hulpvragers en anderen
die gebruik maken van hulp in de huishouding vindt op woensdag 18 oktober

een bijeenkomst plaats. Deelnemers
en belangstellenden krijgen tijdens
de avond meer info over de nieuwe
aanpak in de huishoudelijke hulp, ze
maken kennis met de dorpsondersteuners en ontvangen informatie over de
huisbezoeken die vanaf 19 oktober
starten.
Beide voorlichtingsavonden starten
om 19.30 uur en vinden plaats bij Niëns
Horeca in Maasbree.

Joep Verheijen erelid
Meijelse voetbalclub
Joep Verheijen is op vrijdag 29 september benoemd tot erelid
van voetbalvereniging RKMSV uit Meijel. Joep is al meer dan
25 jaar vrijwilliger bij de club. Daarnaast doorliep hij alle
jeugdelftallen en was hij jaren actief in het eerste team. Ook was
Joep jeugdtrainer en is hij actief geweest in de jeugdcommissie.
Verder was hij lid van de kantinecommissie, mede-kartrekker in de
organisatie van het 75-jarig bestaan van RKMSV, organisator van de
schoenenruilbeurs, accommodatievoorzitter, organiseerde hij tien
jaar het jeugdkersttoernooi en is hij sinds 2014 lid van het bestuur.

Samen met
s
ka
lo le ondernemer

100% voordeel in Helden.
Met de Lokaal levenlokaal besteden cheque.

Actievoorwaarden
• De cheque is uitsluitend te verzilveren bij de
deelnemende bedrijven
(uitgezonderd bij PLUS Gommans).
• De cheque is niet inwisselbaar voor contanten.
• U kunt meerdere cheques tegelijk verzilveren.
• De voorwaarden kunnen per bedrijf verschillen,
kijk voor informatie bij het deelnemende bedrijf.

Hoe werkt het?
1 Spaar PLUSpunten bij PLUS Gommans.
2 Lever uw volle zegelboekje in bij PLUS Gommans. (Een vol zegelboekje heeft u €4,- gekost.)
3 Vraag bij inlevering naar de Lokaal leven-lokaal besteden cheque. De waarde hiervan is €8,-. Dus een spaarwinst van 100%!
4 Kijk voor de deelnemende bedrijven op plus.nl (PLUS Gommans)
5 Verzilver uw Lokaal leven-lokaal besteden cheque bij een van de deelnemende bedrijven.
Openingstijden: ma-do 8.00-20.00 // vr 8.00-21.00 // za 8.00-19.00 // zo 10.00-17.00

Gommans/Kaupmanshof 34 // Helden // T: 077 4620626
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Gemeente Peel en Maas
bereikbaar via Whatsapp
Inwoners van Peel en Maas kunnen vanaf 1 oktober 2017
via de populaire digitale berichtendienst WhatsApp
vragen stellen aan de gemeente.
We gaan WhatsApp voor een half jaar uitproberen als proef. Tijdens dat halfjaar moet
blijken of inwoners er gebruik van maken. We verwachten dat WhatsApp voordelen
biedt ten opzichte van bijvoorbeeld de telefonische afhandeling van vragen. Vooral voor
eenvoudige vragen kan WhatsApp heel handig zijn. Ook uitgebreide informatie van de
website is gemakkelijk te delen via WhatsApp. Na de proef bekijken we of het inderdaad
voordelen oplevert voor inwoners en de gemeente en besluiten we of WhatsApp definitief
wordt ingezet.
Speciaal nummer voor WhatsApp
U kunt alleen een WhatsApp bericht sturen naar het speciaal ingesteld nummer
06-12 36 09 04. Het is niet mogelijk om naar dit nummer te bellen of een sms te sturen.
De gemeente beantwoordt uw WhatsApp-bericht zo snel mogelijk en uiterlijk binnen
24 uur. WhatsApp-berichten worden behandeld tijdens de uren waarop de gemeente
telefonisch bereikbaar is, op maandag van 8.30 uur tot 19.30 uur, dinsdag t/m vrijdag van
8.30 uur tot 17.00 uur en zaterdag van 8.30 uur tot 12.00 uur. De gemeente verstuurt geen
privacygevoelige informatie via WhatsApp.
Burgemeester Delissen - Van Tongerlo:
‘We willen onze dienstverlening zo handig en efficiënt mogelijk organiseren. We willen
verkennen of WhatsApp een nuttig extra kanaal is. Om daar achter te komen, is het nodig om
het in de praktijk uit te testen. Daarom deze proef. De keuze voor WhatsApp is vraaggericht,
want we sluiten aan bij de behoeften van de inwoners. Zij gebruiken dit communicatiemiddel
namelijk steeds vaker, dus willen wij kijken of wij als gemeente daarbij aan kunnen sluiten.’

Week van de duurzaamheid
Onze gemeente heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Daarom zijn er in de
week van de duurzaamheid van 8 t/m 14 oktober allerlei activiteiten georganiseerd:
Wanneer?
Waar?
Wat?

Hele week
Bibliotheek in het Huis van de Gemeente
Themahoek ingericht met duurzame boeken

Wanneer?
Waar?
Wat?

Hele week
Huis van de Gemeente
In de hal staat een boom waarin wensen kunnen worden opgehangen.
De mooiste wens verdient een mooie prijs

Wanneer?
Waar?
Wat?

Maandag 9 oktober 19.00-21.00 uur
Huis van de Gemeente
Gloei Carrousel: praat mee over voedsel, agrarische,
sociale en economische duurzaamheid

Wanneer?
Waar?
Wat?

Dinsdag 10 oktober 13.30-15.30 uur
Giel Peetershof
Duurzame huizen bezichtigen

Wanneer?
Waar?
Wat?

Woensdag 11 oktober
Markt
De weekmarkt wordt deze week uitgebreid met diverse kraampjes
met als thema duurzaamheid

Wanneer?
Waar?
Wat?

Woensdag 11 oktober. Aanvang: 19.00 uur
Friture Restaria Mariaplein - Helden
GloeiTrefpunt-netwerkbijeenkomst.
Entree € 10 inclusief onbeperkt spareribs eten

Wanneer?
Waar?
Wat?

Vrijdag 13 oktober
Huis van de Gemeente
Energietour door het Huis van de Gemeente:

Meld u vooraf aan voor deze energietour van 9.00-9.45 of 10.00-10.45 uur.
Inschrijven via tel. 077 - 306 66 66.

DE PLAATSEN ZIJN BEPERKT. WIE HET EERST KOMT, WIE HET EERST MAALT!

Beperkte dienstverlening
Op donderdag 12 oktober is het loket Burgerzaken vanaf 13.00 uur gesloten.
Het aanvragen en afhalen van documenten, verklaringen en uittreksels is niet mogelijk.
De andere loketten en de bibliotheek zijn normaal geopend.

Besluit ambtshalve opnemen
adresgegevens in de
Basisregistratie Personen
Het college van Peel en Maas heeft besloten om de bijhouding van de persoonslijsten van
onderstaande personen op te schorten omdat uit een ingesteld onderzoek geen uitsluitsel
is verkregen over de huidige verblijfplaats.
Naam
Glochowiak
Guarmazi
Janssen
Krosny
Raaijmakers
Schmitz
Stanila
Ubachs
Meijer

Voorletters
P.D.
M.L.
R.H.J.M.
T.M.
V.E.
A.H.F.
I.
S.S.H.
H.J.

Geb.datum
26-10-1978
29-04-1975
13-01-1972
05-09-1987
07-08-1982
08-12-1968
28-12-1962
03-10-1996
03-08-1956

Bezwaar
Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u een gemotiveerd bezwaarschrift bij ons
indienen. Dat doet u binnen zes weken na de datum van dit besluit. Daarmee voorkomt u dat
wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen. U stuurt uw bezwaar naar het college van
burgemeester en wethouders, Postbus 7088, 5980 AB Panningen

Inzameling Klein Chemisch
Afval (KCA)
Tussen dinsdag 12 september en vrijdag 13 oktober staat de chemokar tussen
17.00-19.00 uur weer op verschillende dagen in de kernen. Kijk voor de inzameldata en
de standplaatsen op de afvalkalender op www.peelenmaas.nl > afval.

Najaarscontrole wandelnetwerken

De vrijwilligers die twee keer per jaar de wandelnetwerken controleren, zijn weer op pad!
In opdracht van de gemeente lopen zij de routes na, maken zij de bordjes schoon en geven
ze het door als er borden of palen missen. Dit allemaal zodat u uw route goed kunt volgen.
Neem eens een kijkje op de routeplanner op www.liefdevoorlimburg.nl en plan uw eigen
wandelroute of kies één van de thematische wandelroutes. Geniet al wandelend van de herfst!

Huis van de Gemeente
Wilhelminaplein 1
5981 CC Panningen

Postbus 7088
5980 AB Panningen

077 - 306 66 66
info@peelenmaas.nl

www.peelenmaas.nl
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Bespreking Poll week 38

Ik ga Burendag vieren
Uit de uitslag van de poll van twee weken geleden, blijkt dat Burendag
niet heel erg leeft onder de bewoners van Peel en Maas. Liefst 94 procent van
de stemmers liet weten Burendag niet te gaan vieren. Dat kan heel negatief
opgevat worden, of juist heel positief.
Misschien willen de bewoners van Peel en Maas niks met hun buren te
maken hebben en blijft iedereen het liefste in zijn of haar eigen huis of tuin.
Het kan ook betekenen dat we in Peel en Maas niet zo veel waarde hechten

aan een feestdag die misschien wel overbodig zou moeten zijn. Als iedereen
iedere dag van het jaar normaal en aardig doet tegen zijn buren, dan hoeft er
geen speciale dag in het leven geroepen te worden. Of misschien is het juist zo
dat weinig mensen het vieren, omdat er weinig georganiseerd wordt. Vaak is
zoiets afhankelijk van een initiatiefnemer.
Gezien de uitslag van de poll heeft in ieder het overgrote deel van de
gemeente niets gedaan aan Burendag.

Ik heb begrip voor de staking van
de basisschoolleraren
eens/oneens > www.hallopeelenmaas.nl
Een grote hoeveelheid van de basisscholen in Nederland blijft op
donderdag 5 oktober gesloten. Op die dag staken de leraren namelijk en zijn
er protesten in Den Haag. De leerkrachten willen minder werkdruk en een
verhoging van het salaris. Door de staking hebben ontzettend veel kinderen
een dagje vrij.
Het dagje vrij levert heel veel gezinnen een probleem op. Wat nou als de
vader en moeder allebei werken? Dan moet een gezin zich in allerlei bochten
gaan wringen op het lossen. Was het niet slimmer geweest om de kinderen

wel naar school te laten komen, maar dan geen les te geven? Nu zijn de
ouders en verzorgers de dupe.
Van de andere kant is het zo dat de leraren alle recht hebben om te
staken. Ze staan onder grote druk en moeten vrijwel alles verantwoorden wat
ze doen. Als dat betekent dat alle scholen een dag dicht gaan, is dat maar zo.
Als je een statement wil maken, moet je er ook voor zorgen dat iedereen het
merkt. Dat het gevoeld wordt.
Ik heb begrip voor de staking van de basisschoolleraren. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 39) > Er moet een Europees keurmerk komen voor Limburgse vlaai > eens 73% oneens 27%

jacks en
regenjassen

(incl. waterafstotend maken)

10%
korting

geldig tot en met 30 november

Tel. 077-3072462
www.vanhalstomerij.nl

Hadé Collection
VOOR SFEER IN HUIS

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

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

www.hadecollection.nl

Dieet

&

Leef
Regio Peel en Maas
Tel. 06 - 53 87 43 60

www.dieetenleef.nl
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WOONMAAND
WOONMAAND AANBIEDINGEN
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BANKEN,
MEUBELEN,
BOXSPRINGS
BANKEN,HOEKBANKEN,
HOEKBANKEN, (RELAX-)
(RELAX-) FAUTEUILS,
FAUTEUILS, MEUBELEN,
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HOEKBANKEN,
(RELAX-)
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Emojigekte?
Om studenten te leren
kennen en om hun taalniveau
in te schatten, vraag ik in het
begin van het jaar altijd om
een voorsteltekstje. Niets geks:
naam, leeftijd, woonsituatie,
de weinige hobby’s en interesses en alles wat de student
verder te binnen schiet om
over te vertellen.
“Echt alles?”, vraagt het
meisje in de panterprint. “Alles,”
bevestig ik, “van het trauma van
het overlijden van je eerste
hamster tot aan je stomdronken
valpartij bij de plaatselijke
shoarmatent afgelopen weekend. Alles wat je leuk vindt om
te delen met mij, waardoor ik je
beter leer kennen.” Er volgt wat
snuivend gelach en de studenten
gaan aan de slag. Natuurlijk
schrijven de meesten een
standaard riedeltje, maar zo nu
en dan verschijnt er iets moois.
Bij één meisje houd ik echter
verbaasd stil. Ik zie dat ze
emoticons (kleine afbeeldingen
van gezichtjes) gebruikt in haar
tekst. Anders snap ik misschien
niet dat ze een grapje maakt,
meent ze. Klaarblijkelijk verdrijven emoticons de taal en dat
doet mij als taalliefhebber pijn.
Gezien in 2015 het Britse wóórd
van het jaar de emoji met
vreugdetranen werd (de ironie
moge duidelijk zijn), viel het
verval wel te verwachten. Men
gebruikt de emoties voor meer
volledigheid, terwijl taal juist
allesomvattend is. Met wat
oefening kun je in woorden de
laatste onmogelijke, bevredigende druppel met een rietje uit
een pakje fantasie zuigen.
Die woorden blijven je dan ook
bij. Ik kan me zodoende heugen
wanneer mijn vriend voor het
eerst “ik hou van je” zei, niet
wanneer hij voor het eerst een
hartje stuurde. Ik herinner de
speech van Obama als “Yes we
can”, niet als een duimpje
omhoog. Wil je iets noemenswaardigs zeggen? Gebruik dan
woorden. Emoji’s zijn voor de
luie zondag, de rest van de week
vereist meer energie. Knipoog.
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OVU Kessel pakt
winst in België
Door: Coy Sieben, beugelclub OVU
Het eerste team van OVU uit Kessel heeft op zaterdag 30 september
een kleine overwinning geboekt op de beugelaars uit Bree. In België
werd het 3-2 voor de gasten.
Bjorn Bongers kwam in de eerste
partij snel zes punten achter, maar
hij sleepte de partij toch nog uit het
vuur, aangezien zijn tegenstander
tegen het eind steeds meer fouten
ging maken. Roy Dorssers had
in de pot erna, ondanks enkele
flatsers, weinig moeite met zijn
tegenstander, 2-0. Invaller Sjors
Verstraeten speelde een dijk van een
partij, maar twee geweldige ballen
van zijn tegenstander waren hem te

machtig. De partij ging met 30-26
verloren met een 2-1 tussenstand
als gevolg. Roel Ottenheim had
aanvankelijk behoorlijk moeite
met de baan, maar maakte minder
fouten dan zijn tegenstander en
haalde verdiend het beslissende
derde punt binnen. Ralf Joosten
op 5 mocht het nog mooier
maken, maar hij kwam al vroeg op
achterstand en liep daardoor de hele
verdere partij achter de feiten aan.

Handboogverenigingen missen Richard van Beek 25 jaar
tegenstander
scheidsrechter
Door: handboogsportverenigingen De Indianen en OVU Grashoek
De Indianen uit Koningslust en OVU Grashoek deden op donderdag
28 september mee aan de eerste indoor bondswedstrijd voor
compoundschutters. Plek van handeling was de baan van De Schutroe in
Horst. Beide verenigingen hadden geen tegenstander.
Het compoundteam van
De Indianen schoot 775 punten.
Hoogste schutter was Ton Janssen
met 269 punten. Het recurveteam
had ook geen tegenstander en
schoot 701 punten. Hoogste schutter
was Wilbert Theeuwen met 254
punten. De jeugd en aspiranten
schoten op zondag 1 oktober hun
indoorwedstrijd. Het was voor Daan
Janssen en Joep Lormans hun eerste
wedstrijd. Daan schoot 54 punten en

Joep schoot 95 punten.
OVU Grashoek schoot in Horst
781 punten. Hoogste schutter was
Boy Steegs met 268 punten. Op
zaterdag 30 september schoten de
recurveschutters hun eerste indoorwedstrijd eveneens op de banen
van De Schutroe te Horst. Zij wonnen
ook vanwege een gebrek aan een
tegenstander. Het team schoot 773
punten en hoogste schutter was Jan
Verhoeven met 277 punten.

Biljarters Maasbree
verliezen
Door: Ria Willekens, biljartvereniging BV Maasbree
De biljarters van het eerste team van BV Maasbree hebben op
donderdag 28 september de wedstrijd tegen ABC ’t Töpke uit Afferden
gewonnen. Koploper Maasbree had hoge verwachtingen van tevoren,
maar die konden niet waargemaakt worden.
Sjaar Roelofs maakte nog wel
gehakt van Kenny Boskamp in 32
beurten, maar Ben Aerts wist het
niet te bolwerken tegen Ron Kolorz.
Ondanks een gemiddelde van 2.65

verloor Ben. Frans Muysers speelde
goed tegen Gerrit-Jan van Dam, maar
hij kon niet voorkomen dat die laatste
met de winst aan de haal ging.
Maasbree blijft wel koploper.

Kleine nederlaag
voor De Treffers
Door: Hem Hendrix, beugelclub De Treffers
De beugelaars van De Treffers uit Maasbree hebben op vrijdag
29 september een kleine nederlaag geleden bij de kampioenen van vorig
jaar. In Neer werd het 3-2 voor de gastheren. Een prima uitslag voor de
Maasbreese beugelaars.
Jac Lintjens, Jo Hendrix en Hem
Hendrix kregen alle drie de oren flink
gewassen in hun partij. Ze beugelden niet goed en verloren dan ook
allemaal verdiend. Wim Grommen
en Jos Janssen wisten de eer van de

Maasbreenaren te redden. Ze speelden allebei een bekeken partij zonder
iets weg te geven. Ze wachtten tot
de tegenstander een fout maakte
en wisten daarna toe te slaan.
Terechte zeges voor de twee mannen.

Richard van Beek fluit al jaren in de top van de regio en viert dit jaar zijn 25-jarig jubileum als
volleybalscheidsrechter. Niet voor niets krijgt hij vaak topwedstrijden en bekerfinales toegewezen; een
duidelijke blijk van verdienste, volgens volleybalvereniging VC Kessel. Als scheidsrechter begon hij bij
Accretos (Roggel/Neer) en via Hornerhof/HHC (Horn/Haelen) is hij nu actief als scheidsrechter namens
VC Kessel. Tijdens oefenwedstrijden in de sportzaal in Kessel werd Richard onlangs verrast met de uitreiking van de oorkonde en bijbehorende zilveren speld vanuit de Nevobo (Nederlandse volleybalbond) als
blijk van waardering. VC Kessel zette hem met een paar cadeautjes nog extra in het zonnetje.

Kostbare nederlaag
beugelaars HBC
Door: Geert Teeuwen, beugelclub HBC
De beugelaars van HBC uit Helden hebben zichzelf een slechte dienst bewezen door op zaterdag 30 september
met 3-2 te verliezen in Kronenberg. Dankzij het verlies staat de ploeg uit Helden nu op de vierde plek in de
rangschikking.
Johan Peeters opende de avond
tegen Ben Huys. Johan lukte alles en
Ben had totaal zijn dag niet, wat resulteerde in een eenvoudige 1-0 voorsprong voor Helden. In de tweede partij
stond invaller Edwin Zelen tegenover
Hay Leysten. Door twee mislukte ballen
van Edwin al vroeg in de partij kwam
hij vier punten achter. Hay wist met
goed tactisch spel deze voorsprong de
hele wedstrijd vast te houden en won
uiteindelijk verdiend.

In de volgende wedstrijd had
Jos van Doren een offday tegen Johan
Verest. Een vroeg opgebouwde, ruime
voorsprong wist Johan eenvoudig vast
te houden en hij bracht Helden zo
op een 2-1 voorsprong. Marc Korsten
moest vervolgens vanaf het begin alles
in de strijd gooien om Maykel Leysten
bij te houden. Marc kwam gedurende
de partij steeds verder in de problemen
en zag Maykel langzaam weglopen wat
resulteerde in een 2-2 tussenstand.

Hay Manders had als taak om het
karwei af te maken tegen Hubert van
de Beucken. Door een toverballetje
van Hubert wist die op voorsprong
te komen, maar Hay bleef goed bij
de les en wist steeds in de buurt te
blijven. Pas toen Hay zijn bal kort voor
de ring probeerde te zetten en dat
mislukte, kwam Hubert echt op voorsprong. Hay vocht voor wat hij waard
was, maar dat was net te weinig om
Kronenberg van de winst af te houden.

Onnodige eerst nederlaag handballers Bevo
Door: Mat Nellen, handbalvereniging Herpertz Bevo Hc
De mannen van het eerste team van Herpertz Bevo Hc uit Panningen hebben op zaterdag 30 september de
eerste nederlaag in de BENE-league geleden. In Volendam gingen de mannen van trainer Jo Smeets met 31-28 ten
onder tegen Kras Volendam, dat de derde plaats van de Panningse ploeg heeft overgenomen.
Na afloop was iedereen bij Bevo
het over eens dat de nederlaag
onnodig was. De ploeg was slordig in
het benutten van de kansen en
maakte in defensief opzicht onnodige
fouten. “Het was onze slechtste
wedstrijd van het seizoen”, stelde
assistent-coach Lambert van Berlo in
zijn terugblik vast. “We kunnen veel

beter. We hebben de Volendammers
terug in de wedstrijd laten komen.
Toch waren er ook diverse lichtpunten.
We kunnen veel beter en dat geeft ons
veel vertrouwen voor de komende
thuiswedstrijd tegen Callant Tongeren
in De Heuf.”
Herpertz Bevo Hc begon uitstekend
in Volendam. De gasten uit Panningen

namen een voorsprong van 5-1 in de
beginfase. Door een mindere periode aan Panningse zijde trokken
de Volendammers bij 5-5 de stand
gelijk. De rust ging in met 14-14.
De thuisploeg benutte na de rust de
kansen beter en had steeds een kleine
voorsprong. Uiteindelijk zegevierde
Kras Volendam met 31-28.
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Toma Cycles
Cup in
Baarlo
Ruim tweehonderd cyclocrossers
en MTB’ers stonden op zondag
1 oktober aan de start van de Toma
Cycles Cup in Baarlo. Ondanks de
aanwezigheid van verschillende
thuisrijders, wisten de deelnemers uit
Baarlo geen podiumplekken te
veroveren. De zwart-oranje tenues
van MTB Baarlo werden veelvuldig
gespot, zoals bij de nieuwelingen
MTB.

Glibberen en glijden
bij NK jeugd
Door: Kirsten Janssen, mountainbikevereniging MTB Baarlo
Zes jeugdleden van MTB Baarlo deden op zaterdag 30 september mee
aan het NK jeugd in Sittard. Daarmee werd direct de landelijke jeugdcompetitie afgesloten.

Eurosteel BV gevestigd te Venlo is gespecialiseerd in het ontwikkelen en produceren van
uitrustingsstukken voor wegenbouw-, recycling- en grondverzetmachines. De organisatie
heeft in ruim 30 jaar een uitstekende naam verworven binnen de bouwmachine branche.
Onze kwaliteitsproducten worden onder eigen geregistreerde merknamen geleverd aan
klanten door geheel Europa. De klanten zijn voornamelijk dealers en importeurs van
graafmachines en wielladers. In onze moderne vestiging worden door een enthousiast team
van ruim 50 medewerkers geheel in eigen huis en met behulp van de modernste machines
enkel stuks en kleine series ontwikkeld en gefabriceerd.
Ter uitbreiding van onze afdeling productie zijn wij per direct op zoek naar een enthousiaste
en gemotiveerde

CNC draaier/frezer M/V Fulltime
Takenpakket:
• allround verspanen op onze CNC draai-,
frees- en kotterbanken;
• preventief onderhoud aan de machines.

Functie-eisen:
• diploma vmbo metaal;
• zelfstandig kunnen werken;
• kwaliteitsbewust en nauwkeurig;
• verantwoordelijkheidsgevoel;
• goede contactuele eigenschappen;
• flexibele en proactieve houding.

Allround productiemedewerker
M/V Fulltime

Takenpakket:
• controleren, richten en afmonteren van
eindproducten (+/- 60%);
• product onderdelen samenstellen
(+/- 10%);
• MAG lassen (+/- 10%);
• assisteren op andere afdelingen, oa zagen,
knippen, zetten (+/- 20%).

Functie-eisen:
• diploma vmbo metaal;
• zelfstandig kunnen werken;
• kwaliteitsbewust en nauwkeurig;
• verantwoordelijkheidsgevoel;
• goede contactuele eigenschappen;
• flexibele en proactieve houding.

Arbeidsvoorwaarden:
Naast een marktconform salaris heeft Eurosteel een uitstekend pakket arbeidsvoorwaarden
volgens de CAO metaalbewerkingsbedrijf. Na gebleken geschiktheid kan een vast
arbeidscontract volgen.
Sollicitaties:
Voor meer informatie over de vacature CNC draaier/frezer of de vacature Allround productiemedewerker kunt u contact opnemen met dhr. Jan van Lier (productieleider).
U vindt ook meer informatie over de vacatures op www.eurosteel.nl/vacatures
Uw schriftelijke sollicitatie inclusief uitgebreide cv ontvangen wij graag voor 19 oktober.
Eurosteel BV t.a.v. Mevr C. Joosten
Van Heemskerckweg 10 (Trade Port West 8014)
5928 LL VENLO, T: 077 - 387 60 60
E: c.joosten@eurosteel.nl, I: www.eurosteel.nl

Het parcours in Sittard dat normaal
gesproken al erg uitdagend en zwaar is,
was dat door de regen nu extra.
Het parcours was erg modderig
geworden, waardoor het glibberen en
glijden was. Er waren veel schuifpartijen en materiaalpech, waardoor de
wedstrijden vaak een verrassende
wending kregen.
Als eerste stond Zepp Aelen aan
de start bij de jeugd van categorie 3.
Hij kwam al vrij vlot in de wedstrijd ten
val. Dit herhaalde zich later nog eens.
Dit hield hem echter niet tegen en hij
werd 25e.
Bij de jeugd van categorie 5 waren
het Freek Bouten, Finn Keunen en
Guus Janssen die na het klinken van
het startschot alles gaven wat ze in
zich hadden. Freek kon al snel de strijd
aangaan voor de derde en vierde
plaats. Hij kwam tijdens een duel ten

val, waardoor hij plaatsen in moest
leveren. Hij werd vierde. Finn wist na
de start al snel rond de negende plaats
te gaan rijden en hield dit vol tot het
einde. Guus kende een goede start en
kon daarna zijn wedstrijd uitrijden met
een 22e plaats als eindresultaat.
Bij de volgende categorie was het
Stijn Coenen die aan de start verscheen. Hij wist zijn wedstrijd goed op
te bouwen en kon met name op de
technische stukken goed laten zien wat
hij in huis heeft. Dit resulteerde voor
hem in een 26e plaats.
Als laatste was Tim Janssen in
categorie 7 aan de beurt. Hij kon al snel
in een groepje de strijd aangaan om
de 18e plaats. Hij kreeg door de vele
modder te kampen met materiaalpech,
waardoor hij een heel aantal plaatsen
moest inleveren. Eindresultaat voor
hem was een 25e plaats.
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Panningen met beide benen
op de grond
Door: Wiet Leenders, voetbalvereniging SV Panningen
Op voorhand waren de voortekenen gunstig voor het eerste herenteam van SV Panningen. Na de overwinning in
Beringe zou SV Panningen de thuiswedstrijd tegen Reuver op zondag 1 oktober ook wel even winnen. Alhoewel een
gelijkspel de verhoudingen beter zou hebben weergegeven, verloor Panningen met 1-2 van Reuver.
De eerste helft kenmerkte zich
door kansen voor beide partijen. In het
eerste half uur waren de beste mogelijkheden voor de groenwitten, maar
Idris Pakasa, Frank van Oyen (kopbal)
en Tom Vullers hadden het vizier net
niet scherp genoeg staan. Na een half
uur kreeg ook Reuver mogelijkheden
en Erkan Yazici raakte met een laag
schot de buitenkant van de paal.
Na rust was het meteen raak.
In de 47e minuut scoorde de fysiek

sterke spits van Reuver de 0-1.
Omdat met name in het laatste
kwartier van de eerste helft het
Panningse middenveld regelmatig
werd overlopen, wisselde trainer Roel
Schreurs twee middenvelders in voor
verse krachten. Ilias Amhaouch en Roy
Cuppen komen in de 52e minuut in
het veld. En onmiddellijk liet Ilias zich
gelden. In de 54e minuut werd een
inzet van Ilias van de lijn gehaald door
de Reuverse verdediging.

Panningen schiep kansen, maar
de Reuverse tegenstoten waren
even gevaarlijk. In de 68e minuut
was het weer Jorn Huijs die een
foutje afstrafte en 0-2 scoorde. In de
81e minuut werd Matijs Heesen
onrechtmatig gestuit binnen het
strafschopgebied en de toegekende
penalty werd door Ilias feilloos benut,
1-2. En ondanks enkele kansjes
voor beide partijen werd dat ook de
eindstand.

Eerste overwinning heren Tupos

Dre Zeelen, Maria Jans en Ber Roefs

Door: volleybalvereniging VV Tupos
In speelronde 2 in de derde divisie stond voor de heren van VV Tupos een uitwedstrijd in Horn tegen Hornerhof/
HHC HS1 op het programma. De heren uit Baarlo begonnen onbevangen aan de wedstrijd en lieten al gauw merken
dat ze niet waren gekomen om de kat uit de boom te kijken. Het werd 3-2 voor de bezoekers.

Neerkant op bezoek
bij Breetanque
Maasbree

Coach Jos Nelis, zelf woonachtig
in Horn, wist met de juiste informatie
het team met de juiste scherpte het
veld in te sturen. Een spannende eerste
set eindigde uiteindelijk in 23-25 in
het voordeel van de bezoekers. In de
tweede set werd de lijn van de set
daarvoor doorgetrokken, maar het
bleek op het einde net niet voldoende
voor setwinst. 25-23 voor Horn. In de
derde set was het Horn dat via hun
diagonaalpositie het verschil wist te

maken, 25-23 en 2-1 in het nadeel van
de Baarlose mannen. Het begin van
de vierde set was goed en halverwege
de set genoten de bezoekers van een
ruime marge. Door wederom een sterk
offensief via de diagonaalpositie van
Horn werd het aan het eind van de
set nog erg spannend. Na een gelijke
stand op 23-23 waren het de mannen
uit Baarlo die uiteindelijk de set naar
zich toe trokken, 23-25. Na een valse
start van Tupos was het Horn dat in

de vijfde set met een voorsprong de
kantwissel bereikte. Enkele emotionele
situaties richting arbitrage en tegenstander zorgden voor extra olie op het
vuur in deze spannende beslissende
set. Tupos kwam langszij, maar het was
Horn dat het eerste matchpoint kreeg.
Door goede werklust aan Tupos-zijde
werden de rollen omgedraaid en waren
het de bezoekers uit Baarlo die met
17-19 de wedstrijd naar zich toe trokken en zo met 3-2 zegevierden.

Kessel herpakt zich
na valse competitiestart
Door: Juul van de Beuken, voetbalvereniging VV Kessel
De hoofdmacht van VV Kessel heeft op zondag 1 oktober de kater van een week eerder weg weten te spoelen.
Op het eigen sportpark werden de drie punten eenvoudig in Kessel gehouden. Crescentia uit Tungelroy moest liefst
zeven keer de bal uit het net vissen, 7-1.
Al in de 13e minuut wist de
16-jarige Joep Jacobs het verzet van
Crescentia te breken. Zijn afstandsschot
werd lichtelijk van richting veranderd en zeilde zo over de doelman
heen, 1-0. In de 15e minuut wisten
de roodhemden de score alweer te
verdubbelen. Een afstandsschot was de
Crescentia-doelman wederom te machtig. Ditmaal was het Bram Geraedts
die de treffer voor zijn rekening nam.
Weer twee minuten draaide Willem
Kruijk simpel bij zijn directe tegenstander vandaan en schoot de bal snoeihard

in de lange hoek, 3-0. Dat was ook de
ruststand. Enkele minuten na rust wist
Kessel de ban wederom te breken.
Bram Geraedts kwam door over de
rechterflank. Zijn voorzet belandde via
een Tungelroyse verdediger in eigen
doel, 4-0. Een tijd lang gebeurde er
daarna niet veel meer, totdat Willem
Kruijk weer eens een opvlieging kreeg.
De aanvalsleider van Kessel werd
tussen twee man aangespeeld, maar
vakkundig speelde hij zich vrij en wist
zo de 5-0 te maken. Tien minuten voor
tijd kreeg Willem de kans zijn hattrick

vol te maken middels een strafschop.
Hij schoot onberispelijk raak, 6-0.
Als gevolg van een lichtelijke miscommunicatie tussen doelman Wouter
Allard en laatste man Stan Peeters
wist Crescentia toch nog te scoren.
Stan kopte ongelukkig de bal over zijn
uitgekomen doelman, waarna de spits
van Crescentia de bal binnentikte, 6-1.
Middenvelder Rick Peeters wist ook nog
zijn doelpuntje mee te pikken. Met zijn
1,98 meter en ‘uitschuifstelten’ wist hij
een voorzet binnen te werken en de
eindstand op 7-1 te bepalen.

Cursus basistechnieken
mountainbiken
Instructeurs van Toer Club Everlo uit Panningen starten zaterdag 7 oktober met een cursus mountainbiken.
Tijdens Start2bike kunnen deelnemers in vier weken de basistechnieken mountainbiken onder de knie krijgen.
Start2bike is het kennismakingsprogramma voor de beginnende
fietser. In vier trainingen werken de
deelnemers onder begeleiding van de
TC Everlo-instructeurs aan verschillende
basisvaardigheden en –technieken van
het mountainbiken. Het is niet nodig
om een ervaren fietser te zijn of over
een topconditie te beschikken.

Tijdens de cursus wordt antwoord
gegeven op vragen als: Hoe maak je
een goede bocht? Hoe kan ik veilig klimmen en dalen? Hoe houd je
balans, ook bij lage snelheden op de
fiets? Wat is de juiste rem- en schakeltechniek? Hoe kun je veilig obstakels
vermijden, ook bij hogere snelheden?
Hoe doe ik een goede warming-up?

Cursisten zijn verplicht een helm te
dragen tijdens de cursus, die start op
zaterdag 7 oktober om 10.00 uur. Het is
mogelijk een mountainbike te huren
op het Thyas complex in Panningen,
waar de cursus ook gehouden wordt.
Aanmelden kan via www.start2bike.nl
en via de optie locatie Panningen.
Bel voor meer informatie 06 38 92 54 68.

Veertig deelnemers

Door: jeu-de-boulesclub Breetanque Maasbree
Op woensdag 27 september was jeu-de-boulesclub De Most uit
Neerkant te gast bij Breetanque uit Maasbree voor de jaarlijkse uitwisseling. Van Neerkant namen negentien personen deel aan deze uitwisseling
en van Breetanque 21 personen.
Na uitleg over de gang van zaken
kon, onder een mooi schijnende zon,
begonnen worden aan de wedstrijden. Er werd medegedeeld dat er
drie wedstrijden gespeeld zouden
worden. Een speler van Breetanque
werd gekoppeld aan een speler van

Neerkant. Na afloop zou de eindstand
worden opgemaakt. De eindstand na
drie wedstrijden was Dre Zeelen op
de eerste plaats met drie wedstrijden
(+31), Maria Jans op de tweede plek
(+23) en Ber Roefs op de derde plaats
met +23.

Ad ve rtorial

Verbouwing
verstandige keuze
De keuze vorig jaar om het voorste gedeelte van de discotheek te
verbouwen tot ’t Café in de huidige vorm, is een jaar na dato een
verstandige keuze gebleken.
Vele succesvolle evenementen
hebben de revue al gepasseerd, zoals
de traditiegetrouwe nieuwjaarsborrel, carnaval, kermis, pubquiz, 90s
party’s en diverse bandjes gevarieerd
van Heavy Metal tot acoustic rock.
Naast dit soort evenementen is ’t Café
uiteraard ook zeer geschikt om met je
vriendengroep/collega’s een darttoernooi te organiseren. Ook staat ’t Café
bekend om haar stempelkaarten;
het 11e pilsje is altijd van het huis!
Om onze vaste gasten nog eens extra
in ’t zonnetje te zetten hebben we
een maandelijkse actie bedacht: elke
eerste vrijdag van de maand zullen er
5 stempelkaarten getrokken worden,
deze winnaars ontvangen dan een
nieuwe stempelkaart, mits je aanwezig bent bij de loting. Dus heb je een
volle kaart, schrijf je naam erop, gooi
die in de rode Jupilerkist en zorg dat
je er bij aanwezig bent en wie weet
ben jij één van de gelukkige. De eerste
trekking zal op vrijdag 6 oktober zijn
met niemand minder dan DJ Willie!
Inmiddels zijn we ook alweer druk
bezig met de planning van 2018.

De programmering van 2017 is rond:
7 okt. John de Bever (zaal Apollo)
13 okt. Metal Night met Stormrider
27 okt. Mallorca Party met
Willy aus Kevelear
3 nov. 30+ Party met De Corona’s
(zaal Apollo)
12 nov. Liedjesmiddag
24, 25 en 26 november gaan we
het 1-jarig bestaan van ’t Café vieren
met op vrijdag Timmie Tirol, zaterdag
Arjon Oostrom en zondag matinee met
De Teddy Boys!
2 dec. Henk Dissel (zaal Apollo)
14 dec. Pubquiz
15 dec. Brian Christopher
17 dec. Leken darttoernooi
23 dec. The Single Men
25 dec. 90’s Party
26 dec. Helemaal Hollands
29 dec. Fever of Life
Een heel gevarieerd programma!

www.apollohelden.nl
facebook.com/apollohelden
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Degelijke thuiszege
voor De Flatsers
Door: Piet Geurts, beugelclub De Flatsers
Het eerste team van De Flatsers uit Baarlo heeft op zaterdag
30 september een verdiende en nuttige overwinning geboekt op de
Brabantse gasten uit Hoogeloon. Het werd 4-1 voor de Baarlonaren.
Wegens ziekte van spelers uit
zowel het eerste als het tweede
team moest er aan alle kanten
geschoven en gemeten worden bij
de Baarlonaren om toch goed voor
de dag te komen. Invaller Frans van
Wylick zorgde voor een goede start
door de openingspartij met goed en
vooral slim spel te winnen. Piet kende
een zwakke start met twee flatsers
op de ring, maar hij kon zich goed

herstellen en alsnog de winst pakken.
Esther, de vrouw in vorm, begon
zeer vlotjes aan haar wedstrijd en liet
geen spaan heel van haar tegenstander. Zij won dan ook zeer ruim en
verdiend met 30-18. De vierde partij
werd een prooi voor Roy die degelijk
beugelspel liet zien. Marc kreeg in
de laatste partij wel kansen, maar hij
nam niet de juiste beslissingen om
voor een overwinning te gaan.

Derby tegen Beringe

Helden winnaar na doelpuntenfestijn
Door: Geert Metsemakers, voetbalvereniging VV Helden
Het eerste herenteam van VV Helden is er zondag 1 oktober in geslaagd haar tweede competitieduel winnend af
te sluiten. In de derby tegen VV BEVO uit Beringe trok de thuisploeg aan het langste eind. Na een doelpuntrijk duel
stond er aan het eind een 5-3 score op het bord.

Egchel neemt de
punten mee uit
Boekend
Door: Thijs Joosten, voetbalvereniging SV Egchel
Na de nipte 1-0 overwinning op Heythuysen een week eerder wist het
eerste herenteam van SV Egchel de goede start een passend vervolg te
geven op zondag 1 oktober. Op sportpark Maessenhof in de Boekend
wonnen de oranjemannen verdiend met 1-4 van VCH.
Scheidsrechter van dienst was de
ervaren arbiter Verhaegh uit
Kronenberg. Hij leidde een sportieve
wedstrijd. Egchel begon goed aan
het duel. Lex Verstappen kreeg de
eerste dikke kans, maar miste.
Na 7 minuten ging de bal al op de
stip. De aalvlugge Paul Ververgaert
werd binnen de 16-meter neergelegd en Luc Crommentuijn verzilverde de penalty, 0-1.
Egchel gaf vervolgens geen goed
vervolg aan deze opsteker en VCH
verscheen wat vaker op de helft
van de tegenstander. Richting rust
verscheen Egchel wel wat meer op de
VCH-helft, maar er vielen geen doelpunten meer in het eerste bedrijf.
Frank Gielen kwam in de
tweede helft als vervanger van Luuk
Timmermans. Frank zorgde in de 50e
minuut voor de 0-2 na uitstekend
werk van Paul Ververgaert door het
beslissende tikje te geven. Vijf minu-

ten later kwam de thuisclub terug in
de wedstrijd toen uit een corner de
bal in de verre hoek verdween, 1-2.
Nadat een doelpunt van Lex
Verstappen werd afgekeurd wegens
vermeend buitenspel, nam Egchel
een minuut later (65e minuut) een
1-3 voorsprong. Paul Ververgaert
profiteerde van een misser in de
VCH-defensie. Vijf minuten later werd
de marge nog verder uitgebouwd.
Frank Gielen zorgde met een uithaal
voor de 1-4 en de beslissing.
VCH gaf zich niet zomaar gewonnen en bleef strijden voor een beter
resultaat, maar hun schoten misten
precisie. Aan de overkant had Egchel
nog verder kunnen uitlopen, maar
enkele goede kansen werden om
zeep geholpen. Na het laatste fluitsignaal kon Egchel weer drie punten
bijschrijven op haar conto en na twee
duels heeft de Egchelse ploeg zes
punten gepakt.

Dat het bij rust nog 1-1 stond,
zat vooral de Heldense aanvaller
Ton Peeters dwars. Hij liet vlak voor
rust een open kans liggen nadat hij de
Beringse doelman had omspeeld en de
bal voor een leeg doel kon binnenschieten. Frank van Berlo wist echter
met een uiterste krachtsinspanning
het zekere doelpunt te voorkomen.
Daarvoor bleken Helden en Beringe
aardig aan elkaar gewaagd. Mike van
Lier had Helden na twintig minuten op
voorsprong gezet door alert te reageren
op een gestopt schot van Ruud Wilms.
Rob Minten had vijf minuten later de
stand alweer gelijk getrokken, nadat hij

diep gestuurd werd door Luuk van Rijt
en koelbloedig afrondde.
Na de rust ging het hard.
Binnen tien minuten stond het al 4-2.
Gilian de Bruijn knikte bij de tweede
paal een vrije trap binnen, waardoor
Helden opnieuw de voorsprong pakte.
Ton Peeters verdubbelde vrij snel na
deze treffer de marge, waarna Kris
Hermans de spanning terugbracht door
met een knap schot de 3-2 binnen
te schieten. Ruud Wilms soleerde
vlak na de treffer van Hermans vanaf
de middellijn naar het vijandelijke
strafschopgebied en promoveerde zijn
actie tot de 4-2.

Een kwartier voor tijd leek Helden de
wedstrijd definitief in het slot te gooien.
Invaller en debutant Kick Bluijssen werd
meteen diep gestuurd door Ton Peeters
en wist zijn eerste balcontact in het
eerste elftal meteen binnen te schieten. Beringe gaf zich echter nog niet
gewonnen en bleef de aanval zoeken.
Kris Hermans beloonde deze aanvalsdrift
met de 5-3, maar zag doelman Roel van
Dijk voorkomen dat Beringe nog dichter
bij de Heldenaren kon komen. Aan de
andere kant ging Helden slordig om met
de geboden ruimtes, waardoor de 5-3
bleef staan tot het laatste fluitsignaal.
(Foto: Mark Vanlier)

Nieuw tenue voor Heldense
Reddingsbrigade
Alle trainers van de Heldense Reddingsbrigade hebben zaterdag 23 september een nieuw tenue
gekregen. “We volgen nu helemaal de kledinglijn van Reddingsbrigades Nederland”, vertelt de
vereniging. “Met de kleuren geel en rood, zodat we aan het zwembad goed opvallen, maar ook een
gezamenlijke uitstraling hebben met andere brigades zoals Venlo, Roermond en Maastricht. Samen met
hen assisteren we regelmatig bij evenementen.”
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Grashoek boekt e
 clatante 8-1 zege
Door: Piet Spee, voetbalvereniging SV Grashoek
Het zag er lange tijd niet naar uit dat de heren van SV Grashoek op bezoek bij vv VOS op zondag 1 oktober een
grote zege zouden boeken. Bij de pauze stond het na een handvol grote kansen slechts 0-1. In de tweede helft
walste Grashoek echter over de Venlonaren heen. Het werd 8-1.
Alleen Dirk van Lierop wist halverwege de eerste helft met een goed
gericht schot de 47-jarige doelman
Maurice Janssens van vv VOS te verschalken. De thuisclub kreeg weinig
kansen. Slechts één keer moest doelman Koen Clephas vol aan de bak.

Na rust, in de 52e minuut, scoorde
Erwin Pijnenburg. Hij haalde hard
en genadeloos uit en het stond 0-2.
VOS gaf zich daarna niet gewonnen.
Nadat Grashoek was ontsnapt aan
een strafschop werd het zelfs 1-2.
Scheidsrechter Benyahya uit Roermond

negeerde een vlagsignaal voor buitenspel en aanvoerder Coen Souren
kon een hoge voorzet inkoppen, 1-2.
De geelzwarten begrepen duidelijk dat
een tandje bij moest worden geschakeld om zonder kleerscheuren weg te
komen. In de 68e minuut zette Raoul

Bennenbroek een van zijn snelle acties
in. Zijn hoge voorzet was precies op
maat voor Bas Gloudemans die met
een ferme hoofdknik 1-3 liet aantekenen. Na 70 minuten legde scheidsrechter Benyahya de bal op stip wegens
een overtreding van een VOS-speler.
Aanvoerder Bas Maessen zag zijn
schot gestopt door de doelman, maar
de uiterst attent reagerende Dirk van
Lierop schoot de terugspringende bal
alsnog binnen, 1-4.

VOS-aanvoerder Coen Souren
bleef protesteren bij de scheids die de
voetballer binnen een paar minuten
twee gele kaarten toonde. Het Venlose
tiental hees daarna de witte vlag.
Toen braken de tien minuten van Raoul
Bennenbroek aan. Na mooie aanvallen in minuut 72, 75, 77 en 81 scoorde
de 17-jarige vier keer waarmee de
eindstand op 1-8 werd bepaald.
Grashoek heeft nu zes punten uit twee
wedstrijden en is koploper.

Stevige nederlaag Koningslust
Door: Tom Hunnekens, voetbalvereniging VV Koningslust
In de tweede competitieronde ging het eerste herenteam van VV Koningslust op zondag 1 oktober op bezoek
bij Eindse Boys in Nederweert-Eind. De mannen uit Koningslust werden getrakteerd op een stevige nederlaag.
Eindse Boys won met 5-2.
Het begin van de wedstrijd was
voor Koningslust. Het kreeg wat kleine
kansjes, maar de schoten misten
precisie of kracht. De eerste grote kans
van de wedstrijd was voor Koningslust
nadat Roel Ghielen de keeper tot een

redding dwong. In de daaropvolgende
corner kopte Roy Bos de bal in de handen van de keeper. Roel en Roy kregen
daarna nog wat kansjes, maar het was
Eindse Boys dat in de 25e minuut op
voorsprong kwam na een schot vanaf de

zijkant. Tien minuten later werd het 2-0
na een intikker.
Koningslust begon na rust goed aan
de wedstrijd. Een goed schot van Jurjen
Verbong werd gepakt en ook Roel
Ghielen had wat schoten. De eerste

Geen punten Maasbree

Gouden wissel beslist
ondermaatse derby
Door: Mat Nellen, voetbalvereniging MVC’19
Mathijs de Vogel stond pas een minuut in het veld, toen hij in de 82e minuut de derby tussen de eerste herenteams van VV Baarlo en MVC’19 uit Maasbree besliste. Het was een ondermaatse derby in Baarlo, waar beide
aanvalslinies niet uitblonken in het scheppen van kansen. Een gelijkspel had de verhoudingen in het veld beter
weergegeven.

de beste aanval van Eindse Boys in de
tweede helft leverde vervolgens meteen
een doelpunt op. Na een pass over de
verdediging kapte de spits van Eindse
Boys nog een keer om vervolgens raak
te schieten, 3-0. In de 67e minuut wist
Koningslust dan toch het net te vinden.
Rob Lemmen kon voorzetten op Nick
Rongen, die kon uithalen. Zijn schot
werd aangeraakt en de keeper van
Eindse Boys stond op het verkeerde

Te gast in Zaandam

Mager resultaat
Peelpush
Door: Rikus Leenders, volleybalvereniging Peelpush
De Meijelse hoofdmacht reisde zaterdag 30 september af naar het verre
Zaandam, waar de tweede tegenstander van de competitie wachtte. Dit was
Zaanstad H2, een team dat een week eerder een 4-0 overwinning op Skunk
op het scorebord had gezet. De heren uit Meijel waren gewaarschuwd, maar
verloren met 3-1.
De eerste set startte wisselvallig.
De mannen van Peelpush speelden
niet zuiver en ook was de druk vanuit
Meijelse kant erg gematigd. De druk
van de Zaanse mannen was daarentegen groot genoeg om Peelpush
in bedwang te houden. Halverwege
de set begon de druk van Peelpush
toch iets te stijgen, maar het was
niet voldoende om de winst binnen
te halen. Deze set ging met 25-22
verloren. Om het geloof in de winst te
houden, was het noodzakelijk om de
tweede set binnen te halen. Al gauw
pakte Peelpush een voorsprong van
vier punten die uiteindelijk niet meer
afgegeven werd. Peelpush speelde
verzorgder en rustiger. De druk was
een beetje van de ketel. Hierdoor werd
de set gewonnen met 19-25, 1-1 in
sets. In de derde set moest Peelpush
doorzetten om de wedstrijd binnen te
kunnen halen. Dat leek lange tijd goed

MVC’19 begon wel goed aan het
duel. Joris Timmermans had na drie
minuten de Maasbreese ploeg op
een 1-0 voorsprong moeten schieten, maar hij faalde in de afwerking.
De Maasbreenaren waren in de eerste
helft de betere, maar in aanvallend
opzicht was de ploeg machteloos.
Dat gold overigens ook voor de
thuisclub. De cornerverhouding in de
eerste helft sprak boekdelen: 7-1 in

Maasbrees voordeel.
Na de pauze was Baarlo iets dreigender en werd die cornerverhouding
redelijk gelijk getrokken. Beide ploegen
haalden niet hun normale niveau.
Het was duidelijk dat de ploeg die het
eerste doelpunt zou maken, spekkoper
zou zijn. Invaller Mathijs de Vogel was
een gouden greep van Baarlo-trainer
Rob Geenen. Hij scoorde in de 82e
minuut de winnende treffer.

In de slotminuut ontsnapte
Baarlo nog aan een strafschop, toen
een duidelijke overtreding van een
Baarlo-verdediger op MVC’19-aanvaller
Daan Peters niet werd bestraft door
scheidsrechter Billekens. MVC’19 zit
na twee wedstrijden in de hoek waar
de klappen vallen en haalde nog geen
punten. Baarlo is met zes punten
medekoploper.
(Foto: Math Geurts Fotografie)

been, 3-1. Koningslust bleef daarna
gevaar stichten en in de 77e minuut
mocht Bram Rongen een strafschop
nemen na een overtreding op hem.
Hij schoot raak en het was 3-2.
Koningslust leek terug in de wedstrijd, maar een minuut later werd de
bal op de stip gelegd aan de andere
kant. Ook deze werd benut, 4-2. In de
slotminuut werd het vervolgens ook
nog 5-2 uit een corner.

te gaan. De Meijelnaren stonden de
hele set op een voorsprong, waarna
Zaanstad ineens een opleving kreeg. Bij
Peelpush wilde niets meer lukken en
aan Zaanse kant viel geen bal meer op
de grond. Hierdoor kwam Zaanstad op
een stand van 24-24 op gelijke hoogte,
wat een spannend einde veroorzaakte.
Het einde werd gevierd aan de kant
van Zaanstad, want de set ging naar
de gastheren met 27-25. Peelpush
wilde voor een vijfde set gaan, maar
daarvoor moest wel het Zaanse verzet
gebroken worden. De druk moest weer
omhoog, maar ook de scherpte moest
weer teruggepakt worden. Peelpush
bleek door de derde set de concentratie
dusdanig verloren te zijn, dat Zaanstad
ze de hele vierde set onder druk bleef
houden. Peelpush verloor ook set 4 met
25-20. Dit zorgde ervoor dat de wedstrijd met 3-1 naar de thuisploeg ging.
(Foto: Wim Simons)

Meijelnaar Nederlands
kampioen zijspan
Door: Brendy van Dijk
Meijelnaar Bram van Dijk is samen met zijn teamgenoot Loet van der
Putten in Berghem Nederlands kampioen geworden bij de Nationale
Zijspanklasse. Ze pakten de titel op zondag 1 oktober.
Bram is al meerdere malen met
zijn broertje Dirk Nederlands kampioen
geworden in de klasse Kids and Sidecars.
Dat kan dit jaar weer. De twee broers

moeten nog twee wedstrijden rijden
en ze hopen daar nog de titel binnen te
slepen. Bram, Dirk en Loet zijn allemaal
lid van motorcrossclub MCC Meijel.
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Winterprogramma

Jaren 60 en 70

Good Old Times
Festival Panningen
In de voormalige SIF-hallen in Panningen vindt zondag 8 oktober het
Good Old Times-festival plaats. Bezoekers aan de hallen gaan op het
festival helemaal terug naar de jaren 60 en 70.
Op het festival is van alles te
doen en te zien. Er is een markt waar
langspeelplaten, kunstvoorwerpen,
woonaccessoires en talloze andere
retro spullen worden verkocht.
De hallen worden geheel in stijl
aangekleed met oude auto’s,
brommers, jukeboxen en andere
spullen die uit die jaren komen.

Mountainbiken met
Rundje Koeberg
Rundje Koeberg start op zondag 8 oktober weer met het winterprogramma. Dit houdt in dat de komende zes
maanden ook mountainbikers weer fietstochten kunnen doen van verschillende afstanden.

Er wordt muziek uit de ‘good old
times’ gespeeld door onder andere de
band Yesterday en er zijn activiteiten voor de kinderen. Het festival
wordt georganiseerd door Toffe Dag,
een onderdeel van maatschappelijk
ondernemersbedrijf Rendiz.
Het Good Old Times Festival
begint om 11.00 uur.

Bijeenkomst met kinderfysiocoach

Je kind leren zien
door te kijken
Het MamaCafé heeft een bijeenkomst georganiseerd waar een
kinderfysiocoach praktische handvaten geeft in de omgang met kinderen.
De bijeenkomst ‘leer je kind zien door te kijken’ vindt plaats op donderdag 12 oktober in Panningen.
De aanwezigen krijgen uitleg over
wat kinderen met hun non-verbale
signalen nu eigenlijk willen zeggen.
Hun gedrag wordt uitgelegd op een
interactieve manier en er worden
praktische tips gegeven over wat je
als ouder het beste kunt doen.
Suzanne Strijbosch-van

Snippenberg leidt de bijeenkomst;
zij is kinderfysiocoach en –therapeut.
De bijeenkomst duurt van 20.00 tot
21.30 uur en vindt plaats bij basisschool Nieuweschool in Panningen.
Aanmelden kan tot en met donderdag
12 oktober via
mamacafepeelenmaas@outlook.com

De voorrijders van Toerclub Everlo
zorgen dit winterprogramma weer
voor uitdagende mountainbikeroutes.
Fietsers kunnen kiezen uit een tocht
van 15, 30 of 45 kilometer, afhankelijk van het niveau. Het vertrek is
gezamenlijk om 09.15 uur. Bij goed
weer gaat ook het recreatief fietsen
voor de laatste keer door. Dit start

om dezelfde tijd.
Voor de wandelaars en hardlopers
is het programma van Rundje Koeberg
ongewijzigd. Zij hebben de keuze uit
afstanden van 7 en 12 kilometer met
een start tussen 08.00 en 09.30 uur
en een afstand van 18 kilometer met
een start tussen 08.00 en 09.00 uur.
De routes gaan via de Keup, Zelen,

Groeze, Patershof, Vlakbroek, Vosberg
en de Schrames. De rustplaats voor
de 18 kilometer is na 10,1 kilometer
bij Café Pierke in Panningen. De rustplaats voor de 12 kilometer is na
6,6 kilometer bij café De Nabber in
Beringe.
De start is bij gemeenschapshuis
Kerkeböske in Helden.

Samen met Venloos Symfonie Orkest
ho
Hilt B2.65
d
stan

Jubileumconcert koorBel Canto
Om het 65-jarig bestaan te vieren, houdt Heldens Gemengd Koor Bel Canto op zondag 8 oktober een jubileumconcert. Dit concert moet het hoogtepunt worden van het jaar. Het koor treedt in de St. Lambertuskerk in Helden
samen op met het Venloos Symfonie Orkest.

www.haardstede.nl

Wist u dat…

• Vorkmeer na de herfstvakantie weer start met een
spelgroep Eigen kracht voor kinderen van 6 tot en met 8 jaar
en een Eigenkracht training voor kinderen van 8 t/m 12 jaar.
De exacte tijdstippen worden nog bekend gemaakt.
Heeft u interesse neem dan contact op via:
veerkracht@vorkmeer.nl of bel 077 - 307 73 50.
• Vorkmeer onlangs is gestart met een spel- en praatgroep voor
Brusjes. Brusjes zijn broertjes of zusjes van kinderen met een
lichamelijke of geestelijke beperking. In deze praatgroep wordt
spelenderwijs gepraat over ‘hoe het is om een broertje of
zusje te hebben met een lichamelijke of geestelijke beperking’.
Wat betekent dit voor de andere kinderen binnen het gezin.
Heeft uw kind ook interesse in deelname, neem contact op via
veerkracht@vorkmeer.nl of bel 077 - 307 73 50.
Voor vragen of meer info, kijk op onze website of neem contact met ons op

info@vorkmeer.nl • 077 307 73 50 • www.vorkmeer.nl

Het afgelopen jaar hebben de
koorleden onder leiding van dirigent
Marcel Kuepers gewerkt aan het
instuderen van het koorwerk van Edward
Elgar, From the Bavarian Highlands. Een
deel daarvan werd al uitgevoerd in

DOK6 in Panningen. Nu brengt het
Heldense koor het werk samen met het
Venloos Symfonie Orkest. Ook worden er
nog andere muziekstukken opgevoerd.
Tijdens het jubileumconcert levert
zangcoach Ria Janssen een bijdrage als

sopraansoliste en Ludmilla Seroo, de
vaste pianobegeleider van het koor,
speelt ook.
De St. Lambertuskerk in Helden is
zondag het podium van het jubileumconcert, dat om 15.00 uur begint.
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Negentiende editie ProgPower

Progressieve metal
festival in Baarlo
Voor de negentiende keer vindt in Baarlo het ProgPower Europe-festival plaats. Liefhebbers van progressieve
metal komen vanuit de hele wereld naar het kasteeldorp om van vrijdag 6 tot en met zondag 8 oktober te luisteren
naar de vele internationale metalbands.

De headliners zijn dit jaar
Tesseract, Voyager en Soen. Vier van
de twaalf bands die op het ProgPower
festival spelen, zijn afkomstig uit
Australië. De andere acht bands
komen uit Rusland, Duitsland,
Engeland, Polen, Servië, Nederland en
Denemarken. Ook de bezoekers aan
het internationale festival komen van
over de hele wereld.
Om alvast op gang te komen
voor het festivalweekend speelt

Damian Wilson donderdag 5 oktober
vanaf 20.00 uur bij Kasteel De Berckt.
Het optreden is georganiseerd door
bezoekers van het festival die op het
kasteel verblijven, maar ook toegankelijk voor wie daar niet verblijft.
De negentiende editie van het
festival is bijna uitverkocht, laat de
organisatie weten. Om de optredens
in de zaal van het jongerencentrum bij
te wonen, moet een kaartje worden
gekocht. Op vrijdag gaat de zaal open

om 19.00 uur. Op zaterdag en zondag is
dit 13.00 uur.
Het terras van Sjiwa en de
kelder zijn het hele weekend vrij
toegankelijk. Op het terras staat een
aantal eetkramen en in de kelder is
de metalmarkt. Deze is vanaf 18.00
geopend op vrijdag en de dagen erna
vanaf 12.00 uur. Na 00.00 uur vindt er
elke avond een afterparty plaats.
Kijk voor meer informatie op de
website van ProgPower Europe.

Silvester Zwaneveld, Emiel de Jong en Ruud Smulders

Cabaretshow ‘Houston, we have
a problem’ in DOK6
Silvester Zwaneveld, Emiel de Jong en Ruud Smulders staan donderdag 12 oktober in het DOK6 Theater in
Panningen met de cabaretvoorstelling ‘Houston, we have a problem’.
De drie cabaretiers nemen de
bezoekers mee op reis tot ‘ver buiten
de dampkring’ met een sciencefictionshow waarbij een ruimteschip,

bloeddorstige aliens, zwarte gaten en
het ontbreken van de zwaartekracht
voorbij komen. ‘Hun verhaal brengt
spektakel, verhaal, ontroering en een

ongezonde dosis humor in één show’,
aldus het theater.
De voorstelling ‘Houston, we have
a problem’ begint om 20.15 uur.

Schilderen en bloemschikken

Crea-Doe café bij
Dorpsdagvoorziening Maasbree
Dorpsdagvoorziening (DDV) Maasbree start op woensdag 11 oktober met een nieuwe activiteit, het Crea-Doe
café. Onder begeleiding starten de deelnemers met bloemschikken.
Het Crea-Doe café vindt wekelijks
plaats. In de even weken wordt er
geschilderd, in de oneven weken kunnen
deelnemers bloemschikken. De Dorpsdagvoorziening zorgt voor de benodigde
materialen tijdens het bloemschikken.
Bij het Crea-Doe café op woensdag

18 oktober wordt geschilderd met
acrylverf. Alle benodigde materialen zijn
beschikbaar, maar eigen spullen mogen
ook meegenomen worden. Zowel beginners als gevorderden kunnen hieraan
meedoen. Er wordt gestart op woensdag
11 oktober van 09.30 uur tot 11.30 uur.

Opgeven kan tot een dag van tevoren via
077 465 38 27 of via
dorpsdagvoorziening@ddvmaasbree.nl
Ook vrijwilligers die graag willen
helpen tijdens deze of een van de
andere activiteiten, kunnen zich bij de
DDV melden.
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Behoud taal

Nieuwe uitgave
Mééls Woordeboek
Heemkundevereniging Medelo en Stichting Pròt mèr Mééls uit Meijel
hebben de handen ineen geslagen om een nieuw Meijels woordenboek te
maken. Het boek gaat in het najaar van 2019 gepresenteerd worden.
Beide initiatiefnemers roepen Meijelnaren op woorden in te sturen die niet
mogen ontbreken in het nieuwe boek.

Schuimspaan en lepels;
sjuumspaon èn lippels in het Meijels dialect
De eerste uitgave van het Mééls
Woordeboek verscheen in november
1991. “Er bleek veel belangstelling te
zijn voor het door Herman Crompvoets
samengestelde en door de heemkundevereniging uitgegeven boek”, laat de
huidige redactie weten. In het najaar
van 2016 ontstond het idee een nieuw
woordenboek te maken. “Toen voerde
Stichting Pròt mèr Mééls een zeer
succesvoLle revue op, waarin ze pleitte
voor een heruitgave of nieuw boek.
De stichting staat immers voor het
behoud van de Meijelse taal in woord
en geschrift.” Het boek is een gezamenlijk project van de heemkundevereniging en Stichting Pròt mèr Mééls.
Alle woorden die in het nieuwe boek
worden opgenomen, stonden ook in de
uitgave van 1991. Daarnaast hoopt de
redactie veel nieuwe dialectwoorden te
kunnen toevoegen en verandert de
opzet ten opzichte van het boek van
26 jaar geleden. De woorden worden in

het Meijels-Nederlands en NederlandsMeijels gerangschikt en er komen
artikelen in te staan over de historie,
kenmerken en spelling van het dialect.
De redactie roept inwoners van
Meijel op om zelf woorden in te sturen
die niet mogen ontbreken in het
nieuwe boek. Via Facebook publiceert
Pròt mèr Mééls korte artikelen waarin
een aantal Meijelse woorden wordt
gegeven die in het woordenboek van
1991 staan. “Belangstellenden kunnen
daarop reageren en nieuwe woorden
insturen. Zo kunnen wij straks mogelijk over nog meer Meijelse woorden
beschikken die een plaats in het
woordenboek kunnen krijgen. Zo kan
iedereen een actieve bijdrage leveren.”
Naar verwachting wordt het nieuwe
Mééls Woordeboek in het najaar
van 2019 gepresenteerd. De nieuwe
redactie die is gevormd bestaat uit
Herman Crompvoets, Piet Oomen en
Jan Daems.

Rommelmarkt
De Kemphazen
Carnavalsvereniging De Kemphazen uit Egchel houdt op zondag 8 oktober
de jaarlijkse rommelmarkt. Plaats van handeling is gemeenschapshuis ’t Erf
in Egchel. De rommelmarkt duurt van 10.30 tot 14.00 uur.
De keuze bij de rommelmarkt
is volgens de organisatie groot.
“Kleding, elektronica, meubilair,
alle soorten spullen zijn aanwezig”,
aldus De Kemphazen. “De aanwezige
vrijwilligers voorzien de bezoekers

natuurlijk ook graag van advies
mocht dat nodig zijn. ’t Erf zal dienst
doen als een waar outlet center voor
tweedehands spullen.” Kijk voor meer
informatie over de rommelmarkt op
www.cvdekemphazen.nl
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Rommelmarkt

Tijd: 18.30 tot 19.00 uur en vanaf 19.30 uur
Organisatie: Koninklijke Schuttersgilde St. Lambertus
Locatie: Gildehuis Hazenakkerweg Helden

Tijd: 10.30-14.00 uur
Organisatie: carnavalsvereniging De Kemphazen
Locatie: gemeenschapshuis ‘t Erf Egchel

Festival Progpower Europe
(t/m 8 oktober)

Festival Good Old Times

Demonstratie en wandeltocht

Tijd: 11.00 uur
Organisatie: Toffe Dag
Locatie: SIF-hallen Panningen

Tijd: 09.30 uur
Organisatie: Reumavereniging Peel en Maas
Locatie: supermarkt Jumbo Panningen

Najaarsconcert Sint Hubertus

Voorlichtingsavond Hulp in de
huishouding

Tijd: zaal open om 19.00 uur (za en zo 13.00 uur)
Locatie: jongerencentrum Sjiwa Baarlo

MamaCafé
Lezing hoogbegaafdheid

za
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Tijd: 20.00-21.30 uur
Locatie: basisschool Nieuweschool Panningen

Tijd: 14.00 uur
Organisatie: fluit- en tamboerkorps Sint Hubertus
Locatie: gemeenschapshuis De Paort Kessel

Cd-presentatie Ton Engels

Tapzingen

Tijd: 20.15 uur
Locatie: DOK6 Theater Panningen

Tijd: 14.30 uur
Organisatie: Meijels Mannenkoor
Locatie: gemeenschapshuis D’n Binger Meijel

Start cursus Start2bike
Tijd: 10.00-13.00 uur
Organisatie: TC Everlo
Locatie: Thyascomplex Panningen

Peel en Maas Korentreffen
Tijd: 19.00 uur
Organisatie: Meijels Mannenkoor
Locatie: gemeenschapshuis D’n Binger Meijel
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Luchtbuksschieten jeugdgroepen

Rundje Koeberg
Mountainbike-, wandel- en hardlooptocht
Tijd: 09.15 uur
Organisatie: Rundje Koeberg
Locatie: gemeenschapshuis Kerkeböske Helden
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MamaCafé
Bijeenkomst ‘leer je kind zien door
te kijken’
Tijd: 20.00-21.30 uur
Locatie: basisschool Nieuweschool Panningen

Tijd: 15.00 uur
Organisatie: Heldens Gemengd Koor Bel Canto
Locatie: St. Lambertuskerk Helden

Tijd: 20.15 uur
Locatie: DOK6 Theater Panningen

Ophalen brief ‘vrienden van EMM’
Tijd: 19.30 uur
Organisatie: fanfare en drumband EMM
Locatie: huis-aan-huis in Koningslust

Kienen
Tijd: 13.30 uur
Organisatie: KBO Kessel
Locatie: gemeenschapshuis De Paort Kessel

In totaal zes koren komen in zaterdag 7 oktober naar Meijel. Dan vindt het Peel en Maas Korentreffen plaats in
gemeenschapshuis D’n Binger in Meijel. Het Meijels Mannenkoor opent het treffen en daarnaast treedt een speciale
gast op.
Beringe en Mannenkoor Aodemnoët
uit Kessel. Het jubilerende Meijels
Mannenkoor opent dit korentreffen.
De 18-jarige Meijelnaar Koen
Guitjens treedt daarnaast op als
speciale gast. Hij behaalde twee keer

brons op het World Championships of
Performing Arts in Hollywood.
Het korentreffen vindt plaats in
de grote zaal van gemeenschapshuis
D’n Binger, is vrij toegankelijk en
begint om 19.00 uur.

40-jarig jubileum

Tapzingen in D’n Binger Meijel
Om het 40-jarig jubileum te vieren, houdt het Meijelse Mannenkoor op zondag 8 oktober een groot zangspektakel. Bij gemeenschapshuis D’n Binger in Meijel vindt dan tapzingen plaats.
zangbundel om samen met het
publiek, jong en oud, te zingen en te
dansen. Onder meer liedjes van Beppie
Kraft, André Hazes, Rowwen Hèze,
Queen en John Legend komen voorbij.

Om 14.30 uur begint het tapzingen
bij gemeenschapshuis D’n Binger in
Meijel. Neem voor meer informatie
contact op met Jo Basten via
077 466 20 26 of via jo.basten@ziggo.nl

Nordic walking

Wandeling op Wereld Reuma Dag
Reumavereniging Peel en Maas en omstreken houdt op donderdag 12 oktober een wandeltocht in het kader van
Wereld Reuma Dag. De wandeling van de vereniging duurt ongeveer één uur.
De wandelgroep van de
reumavereniging geeft om 09.30 uur
een korte demonstratie nordic
walking bij supermarkt Jumbo in
Panningen. Daarna wordt gestart met

Tijd: 19.30 uur
Organisatie: team Zorg&Welzijn, Dorpsoverleg Maasbree
Locatie: Niëns Horeca Maasbree

Cabaretshow
‘Houston we have a problem’

Peel en Maas Korentreffen

Het koor, ook wel bekend onder de
naam Méél Voices, heeft voor de
gelegenheid speciaal een zangbundel
samengesteld. Disco The Deejays uit
Nederweert draait muziek uit deze

Tijd: 09.30-11.30 uur
Locatie: Dorpsdagvoorziening Maasbree

Jubileumconcert met Venloos
Symfonie Orkest

Zes koren en speciale gast in Meijel

Het Meijelse Mannenkoor
ontvangt in totaal zes koren:
zanggroep Velocity uit Maasbree,
popkoor Konzagro uit Koningslust,
het Meijels kinderkoor Mekiko,
Mannenzanggroep Bon Apart uit

Crea-Doe café
Bloemschikken

de wandeling die ongeveer een uur
duurt. Bij de supermarkt staat een
informatietafel over reuma en het nut
van bewegen.
Omdat Wereld Reuma Dag

dit jaar in het teken staat van het
onbegrip dat veel mensen met
reuma ervaren, worden er onder het
motto ‘Kweek begrip’ zakjes met
tulpenbollen uitgedeeld.

Najaarsconcert Sint
Hubertus Kessel
Fluit- en tamboerkorps Sint Hubertus Kessel houdt op zondag
8 oktober het jaarlijkse najaarsconcert. Dialekkoor Angers uit Kessel
en drumband en majorettekorps Maasbree verlenen hun medewerking
aan het concert.
De drie verenigingen brengen een
gevarieerd programma ten gehore.
Aan het slot van het concert brengen
het koor en het fluiterkorps van
Sint Hubertus nog gezamenlijk het

Kessels volkslied ten gehore.
De locatie van het najaarsconcert is
gemeenschapshuis De Poart in Kessel.
De aanvang is 14.00 uur entree.
De entree is gratis.

Bezoekers ervaren hoogbegaafdheid zelf

Lezing over hoog
begaafdheid
MamaCafé Peel en Maas houdt vrijdag 6 oktober weer een lezing over
hoogbegaafdheid. Bezoekers van de lezing gaan dan ervaren hoe het is
om hoogbegaafd te zijn, met behulp van een Topklas-docent. De lezing
vindt plaats bij basisschool Nieuweschool in Panningen.
De lezing heeft als thema
‘hoogbegaafdheid, meer dan je
denkt’ en gaat verder dan informeren
over wat het is en waar hoogbegaafden toe in staat zijn. Deskundige
Frank Tellings leidt de lezing. Hij is
docent Topklas bij onderwijsinstelling
Prisma en innovatieconsulent bij
gemeentelijke cultuurinstellingen.
Bezoekers ontdekken tijdens de
bijeenkomst hoe het is om hoogbegaafd te zijn en bijvoorbeeld hoe het

is om dingen te zien die anderen minder snel of niet opmerken. De avond
is bedoeld voor ouders, jongeren,
docent en leerkrachten, maar ook
voor mensen die meer willen weten
over hoogbegaafdheid.
De lezing begint om 20.00 uur
en duurt tot ongeveer 21.30 uur.
Aanmelden voor de bijeenkomst
kan tot op de dag van de lezing bij
Daniëlle Jacobs en Nicole Schmidt via
mamacafepeelenmaas@outlook.com
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Kerkberichten
Vincentiusparochies
Parochie Beringe
Misintenties NL21 RABO 0141939583
El Jacobs-Sturme Peelstraat 39
T 077 307 17 88 s.jacobs39@ziggo.nl
Kerkdiensten
Zondag 8 oktober
H. Mis 09.30 – Frans Verstappen en
Catharina Verstappen-Winkelmolen
Woensdag 11 oktober
H. Mis 09.00 uur sacristie

Parochie Egchel
Misintenties NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens
Eemsestraat 12
T 077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 8 oktober
H. Mis 11.00 uur t.i.v. Jan Peeters
(jaardienst), Door Peeters-Grommen,
Sef Peeters en zoon Wim; Truus
Vanmaris-Wijnen (verj)
Zondag 15 oktober
Geen H. Mis

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

Cluster MKBE
Parochie Maasbree
Misintenties NL58RABO0131001973
Pastorie Dorpstraat 4
T 077 465 12 19
E par.aldegundismaasbree@hetnet.nl
W www.parochiemaasbree.nl
Kerkdiensten
Zondag 8 oktober
H. Mis: 11.00 uur
Lectoren: Mevr. Stien Bruijnen - Mevr.
Riky Jans
Zang: Herenkoor
Intenties: Jaardienst Lucia Stienen en
overl. familie. Gies Hermans en Anna
Maria Hermans-Peeters. Thei Boots,
Door Boots-Cox en overl. familie.
Mededelingen
Kerkhofzaken Maasbree
Van maandag 9 oktober t/m

St. Jansstraat 5
5964 AA Meterik
Tel: 077-3526885

Salon
Winkel
Boeken
9
standnr G2.1
Sieraden
Edelstenen
Etherische oliën
Bloesem remedies
Schüssler celzouten

Kerkdiensten
Zondag 8 oktober
H.Mis 11.00 uur t.i.v. Overl. ouders
Drees Bouten en Kitty Bouten-Lucassen;
Fam. Engelen-Beumers-Custers-Engels;
Antonius Spee, Gertrudis Spee-Steeghs
en schoonzoon Jan

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
Vrijdag 6 oktober
De H. Communie wordt thuisgebracht
09.00 uur
Zondag 8 oktober
H. Mis 10.00 uur – herenkoor t.i.v.
Antonius Teeuwen en Wilhelmina
Teeuwen-Ottenheijm (jaardienst);
Maria Geurts-Nijssen (jaardienst);
Hay Peeters (jaardienst); overl. ouders
Lies Caris-Geraats en Thei Caris (jaardienst); Ton van der Zandt, mgr. Willy
Heuvelmans en fam. Heuvelmans-te
Locke; Wiel Houwen en Annie HouwenVerlaak; Thei Lemmen en Noor
Lemmen-van Nienhuijs (coll); fam.
Verlinden-Kersten, kinderen en aangetrouwde; Uit dankbaarheid

maandag 23 oktober zal een
puincontainer op het kerkhof
geplaatst worden. Indien u
afgelopen jaar hebt aangegeven de
grafrechten niet meer te verlengen
en het graf te ruimen dan kunt u
de resten van het grafmonument in
deze container deponeren. Ook de
betonnen fundering dient u te
verwijderen. Het is de bedoeling
dat u de ontstane opening weer
opvult met aarde. Het kerkbestuur
zorgt voor de afvoer van het puin.
Er is een mogelijkheid het ruimen
tegen een vergoeding van € 155,- te
laten verrichten door een daarvoor
gespecialiseerd bedrijf. Als u een graf
wil (laten) ruimen en u heeft dit nog
niet kenbaar gemaakt, gelieve u dit
door te geven aan dhr. en mevrouw
Giesen tel. 077-465 2450. Ook met
vragen over het grafruimen kunt u bij
hen terecht.

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 7 oktober
Geen H. Mis vw jubileumviering KBO!
Zaterdag 14 oktober
H. Mis 17.30 uur t.i.v. Wies Caelersvan Geleuken (coll), Harrie Caelers en
Peter Caelers; Huub Geurts (jaardienst/
verj.); overl. familie Berkers-Thijssen

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
secr.kerkbestuurmeijel@vodafonethuis.nl
Kerkdiensten
Donderdag 5 oktober
H. Mis 09.00 uur t.i.v. alle parochianen
09.30 stille aanbidding
Zaterdag 7 oktober
H. Mis 19.00 uur – dameskoor t.i.v.

Parochie Kessel

Henk Willems (coll); Jo Martens-Strijbos
(coll); Roos Heldens-Kessels (jaardienst); Jac. Beijers (coll); Dionysius
Wijnands, Miet Wijnands-Manders,
Petra Wijnands-Rongen, Josje Wijnands
en Pieter Vestjens; Uit dankbaarheid
Maandag 9 oktober
Stille Aanbidding 18.30 uur
Rozenkrans 19.00 uur
Dinsdag 10 oktober
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen,
aansluitend koffiedrinken
Donderdag 12 oktober
H. Mis 09.00 uur t.i.v. alle parochianen
09.30 stille aanbidding

Parochie Panningen
Misintenties NL44 RABO 0141900660
Parochiecentrum
Wilhelminastraat 14
T 077 307 13 88
info@parochiecentrumpanningen.nl
Open maandag- dinsdag- woensdag
en donderdag van 09.00 tot 11.30 uur
Kerkdiensten
Vrijdag 6 oktober
H. Mis 09.00 uur in de dagkapel
De H. Communie wordt thuisgebracht
na de H. Mis
Zaterdag 7 oktober
H. Mis 14.30 – De Groenling
H. Mis 19.00 uur – gemengd koor t.i.v.
Jac van de Mortel (zeswekendienst);

Gezinsbijdrage NL39RABO0125305311
Pastorie Dorpstraat 13
T 077 462 12 65
E lajverhaag@parochiekessel.nl
Kerkdiensten
Zaterdag 7 oktober
Gezinsviering. ”een oprecht hart wordt
altijd beantwoord.”
19.15 uur. Sjaak Timmermans vanwege
de verjaardag.
Maandag 9 oktober
19.00 uur. Rozenkrans in de kerk.
Woensdag 11 oktober
9.00 uur. Voor de zieken van de parochie.
Zaterdag 14 oktober
19.15 uur. Jaardienst voor de Poolse
medewerker van Neptunus Dhr. Andrej
Rzasa. Jaardienst voor Pierre Hanssen.

E pastoor@parochiebaarlo.nl
W www.parochiebaarlo.nl
Kerkdiensten
Zaterdag 7 oktober
17.00 uur H. Mis in Verzorgingshuis
Ter Borcht.
Zondag 8 oktober
9.30 uur H. Mis. Zang: Gemengd koor.
Jaard. Harry Pennings en Tiny
Pennings-Retera; Lina Peeten-v. der
Velden v.w. verjaardag; Wilhelmien
Berden-Lenders; Jaard. Piet Smedts,
Neel en Dora Berben-Peeters,
Max Rosenberg en Rebecca de Jong en
Piet Speijken.
13.00 uur Doop van Stef Peeters,
Pr. Irenestr.
Donderdag 12 oktober
8.30 uur H. Mis.

Parochie Baarlo

Parochie Kessel-Eik

Misintenties NL31RABO0103903976
Pastorie Markt 3 T 077 477 12 75

Misintenties NL41RABO0125300522
Misintenties 25,-

Piet Janssen en To Janssen-van der
Linden en zoon Sjraar; Ton Peeters
(jaardienst)
Zondag 8 oktober
H. Mis kapel Missiehuis 10.30 uur
Mededeling
M.i.v. september is er op vrijdag om
09.00 uur een H. Mis in de dagkapel
voor hen die graag nog een keer
extra de H. Mis willen meevieren.
Als er die ochtend een uitvaart is
dan vervalt deze Mis.

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

L. Timmermans T 077 462 16 78
Kerkdiensten
Zondag 8 oktober
9.30 uur Voor de parochie.
Zondag 15 oktober
9.30 uur Jaardienst Jac Gereats.
Jaardienst Jan Geraets.
Administrator (pastoor):
deken de Graaf Woutering
077 398 14 16
a.degraafwoutering@rkhorst.nl
Maasbree/Baarlo:
kapelaan te Boekhorst
077 477 12 75 | 06 52 29 66 46
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

Uw voeten in goede handen
Medisch & Oncologisch Voetzorgverlener
Sport pedicure • Cosmetische voetzorg

Hiltho

Open: dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 18.00
zaterdag 10.00 - 16.00

Dr. Poelsplein 13, 5981 TW Panningen, 077 - 851 46 56
Voor meer informatie: www.voetzorgpanningen.nl

12 48
2 ’’
cm

10 43
9 ’’
cm

4K

ULTRA HD

599,-

FullHD

449,-

699,-

549,-

LED-TV / 43PUS6162

LED-TV / UE48J5200

•43 inch (109 cm) • Ultra HD (4K) • Smart TV met Android • 50 Hz

• 48 inch (122 cm) • Full HD (1080p) • Smart TV • 50 Hz

EP:Tummers waardebon t.w.v.

€ 500,- VERDIENEN?
Help ons aan een nieuwe collega!
Wij groeien, en daarom zoeken wij enthousiaste mensen om ons leuke team te komen versterken. Kent u
iemand die goed zou passen binnen ons team? Help ons aan een collega en u ontvangt van ons een
waardebon t.w.v. € 500! Bezoek www.eptummers.nl/vacatures voor meer informatie.

Wijzigingen en drukfouten voorbehouden. Afbeeldingen kunnen afwijken.

Roermond
Schaarbroekerweg 28
6042 EJ Roermond
T. 0475-425262

Heythuysen
Dorpstraat 82
6093 ED Heythuysen
T. 0475-440353

Panningen
Markt 121
5981 AA Panningen
T. 077-3071300

Echt
Zuiderpoort 68
6101 KA Echt
T. 0475-319595

Tegelen
Engerstraat 2
5931 EL Tegelen
T. 077-3738511

Horst
Hoofdstraat 25
5961 EX Horst
T. 077-3983021

Al onze winkels zijn
elke zondag geopend!
Roermond: 11.00 - 17.00
Overige vestigingen: 12.00 - 17.00
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