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Volle kerk bij
jubileum Bel Canto
Heldens gemengd koor Bel Canto
vierde op zondag 8 oktober het
65-jarig jubileum met een concert in
de kerk van Helden. Samen met het
Venloos Symfonie Orkest liet het koor
de vele bezoekers die op het concert
waren afgekomen, genieten. In het
eerste gedeelte voerden de muziekgroepen zowel afzonderlijk als
gezamenlijk enkele stukken uit.
Het tweede deel stond geheel in het
teken van de werken van Edward
Elgar. Als uitsmijter werd From
The Bavarian Highlands opgevoerd.
“Enkele delen van het werk van Elgar
zijn wel hier en daar in Nederland
ten gehore gebracht, maar de
volledige uitvoering van orkestbegeleiding kan uniek genoemd worden”,
aldus het Heldense koor. “Het was
een knaller. Het koor en het orkest
kijken allebei met veel voldoening
terug op de samenwerking.”
Een tweede uitvoering vindt plaats in
de Domanikerk in Venlo op zondag
19 november. (Foto: Jac Willekens)
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Plan omwonenden De Koelen naar gemeente

‘Uniek stukje Baarlose natuur kwijnt weg’
Omwonenden van natuurgebied
De Koelen in Baarlo hebben onlangs
een plan aangeboden aan
gemeente Peel en Maas waarin
ze oproepen het stukje natuur op
te knappen. Het natuurgebied
rondom de Bosbeek kwijnt nu weg,
blijkt uit onderzoek van natuur
educatieorganisatie IVN. En dat
vinden omwonenden zonde.
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De Koelen in Baarlo is een populaire visplek
De kwestie De Koelen speelt al
bijna twee jaar, vertelt Hans Geraedts.
Hij is één van de omwonenden van de
Bosbeek die zich inzet voor het behoud
van het Baarlose stukje natuur dat
De Koelen heet. “We zien het gebied
steeds verder wegkwijnen”, aldus
Geraedts. De Koelen is een verbreding
van de Bosbeek in Baarlo waarover een
voetgangersbrug loopt. De noordzijde
wordt gebruikt om te vissen en ten
zuiden van de brug is een groenstrook
met voetpad. Dat is volgens de
bewoners een natuurgebied.
“Dat stukje van De Koelen is ook
hetgeen waar de kwestie over gaat”,
vertelt Geraedts. “We hebben aan de
gemeente voorgesteld het stuk aan
te pakken om het te behouden, maar
destijds gaf gemeente Peel en Maas

aan niet in zulke stukken natuur en
water te investeren. Ze deden er dus
niets mee. Dat was tegenstrijdig met
het schoonmaken van het noordelijke
deel van De Koelen en de gracht
bij het kasteel, waarvoor wel geld
beschikbaar was.” De gemeente
heeft natuureducatieorganisatie
IVN opdracht gegeven het stuk te
onderzoeken. Op basis daarvan
hebben de initiatiefnemers samen met
lokale ondernemers een herstelplan
gemaakt. Dit hebben zij onlangs aan de
gemeente overhandigd.
Volgens het IVN worden de
‘eilanden’, zoals beide zijden van
De Koelen worden genoemd, steeds
kleiner. Er vallen gaten, het water van
de Bosbeek stroomt tegen de planten
waardoor die zwakker worden en er

wordt altijd slib meegevoerd door de
beek, dat er op de lange termijn voor
kan zorgen dat planten en dieren in de
beek dood gaan en verdwijnen. Het
water is donker en zeer troebel door
het vele slib, concludeerde het IVN.
”De Koelen of Bosbeekplas, is in feite
een uniek stukje natuur, een kleinood,
in een dorp. Waar tref je zoiets moois
aan?”, stelt de organisatie. Zowel
IVN als de omwonenden vinden dat
het stukje natuur een opknapbeurt
verdient.
In het plan dat Geraedts samen
met mede-initiatiefnemer en
omwonende Nicole Faesen indiende,
staat onder meer dat aandacht besteed
moet worden aan de waterkwaliteit,
de begroeiing, het waterleven en
de beplanting van de oevers. Zo zou

onder meer de beek moeten worden
schoongemaakt, beplanting die
geen overlevingskans heeft, worden
verwijderd, begroeiing aangepakt, het
aantal karpers teruggedrongen om
ruimte te maken voor andere soorten
vissen en treurwilgen geplaatst voor
meer zonlicht. Verder is het zo dat
een van de eilanden in twee jaar tijd
gehalveerd is door de sterke stroming.
Om dat tegen te gaan, moet een
constructie worden gemaakt die de
waterkant beschermt. Dit samen zou
65.000 euro kosten.
Gemeente Peel en Maas heeft het
plan in ontvangst genomen en laat via
een woordvoerder weten ermee bezig
te zijn. Het college moet uiteindelijk
besluiten of het natuurgebied wordt
aangepakt en op welke manier.

Vervoerder maakt wijzigingen 2018 bekend

Arriva past verschillende buslijnen aan
Vervoerder Arriva heeft voor 2018 verschillende wijzigingen aangekondigd in de buslijnen. In Peel en Maas worden behoorlijk wat zaken veranderd.
Zo wordt de oude route van Panningen via Roggel naar Roermond hersteld en komt er een nieuwe verbinding tussen Grashoek en Baarlo.
De nieuwe lijn 78 tussen
Grashoek en Baarlo vervangt de
OV-shuttle van lijn 445. De 78 wordt
op doordeweekse dagen overdag
een traject met een achtpersoonsbus
die elk uur rijdt. ’s Avonds en in
het weekend is de 78 een lijntaxi
met voorafgaande reservering. De
lijn begint in Grashoek en loopt via
Panningen, Helden en Kessel naar
Baarlo.
Lijn 372 loopt in de huidige
dienstregeling van Roggel naar
Roermond, maar vanaf 2018 wordt
die uitgebreid naar Panningen en
Helden. ‘Gebleken is dat de huidige
lijnconstructies 77 (Venlo-KesselRoermond) en 78 (PanningenKessel-Roermond) niet optimaal zijn
vanwege een kwetsbare overstap in

Kessel bij de rotonde Baarskampweg’,
licht Arriva de verandering toe.
‘Door uitbreiding van de lijn 372
ontstaat een belangrijke OV-as tussen
Panningen en Roermond.’
De verbinding tussen Panningen
en station Horst-Sevenum gaat ook
op de schop. De verbinding was eerst
onderdeel van lijn 78, maar wordt in
2018 lijn 79, die enkel van Panningen
via Maasbree naar Sevenum en station
Horst-Sevenum loopt. Op de terugweg
rijdt de bus via Toverland om zo bezoe
kers af te kunnen zetten bij het attrac
tiepark. ‘In de ochtend worden dus
scholieren, studenten en forenzen naar
de treinaansluiting in Horst gebracht.
’s Middags geldt het omgekeerde
patroon.’ Lijn 79 rijdt straks ieder uur en
in de spitsuren wordt de dienst samen

met lijn 679 een halfuurdienst. De twee
lijnen rijden alleen op werkdagen.

Afgestemd op
Blariacumcollege
Op het traject tussen Meijel en
Weert wordt vanaf volgend jaar de
dienstregeling bij lijn 370 terug
gebracht naar een uurdienst. Verder
worden de aankomst- en vertrektijden
aangepast, waardoor de aansluiting
in Meijel van Arriva op de Hermes-bus
richting Deurne betrouwbaarder wordt,
aldus Arriva. ‘Ter compensatie van
de uurdienst rijdt op lijn 74 richting
Nederweert ’s ochtends een extra rit
naar Weert. Om de overgang naar
de uurdienst te verzachten, zal op
werkdagen de nieuwe scholierenlijn

674 extra ritten bieden tussen Ospel,
Nederweert en Weert’, aldus de
vervoerder. De lijn tussen Panningen,
Blerick en Venlo, de 670, wordt in
de toekomst meer afgestemd op de
schooltijden van het Blariacumcollege
in Blerick. ‘Dat betekent dat ’s och
tends iets later gestart wordt, maar
in de ochtendspits iets langer wordt
doorgereden’, licht Arriva toe. ‘In de
middagspits wordt vervolgens eerder
gestart met de ritten, maar ’s avonds
ook eerder gestopt.’
Lijn 77 tussen Venlo, Kessel en
Roermond wordt op werkdagen een
halfuurdienst en verandert in de loop
van 2018 in lijn 377. Op zaterdag en
zondag gaat die rijden als uurdienst.
In Kessel komt een overstapmogelijk
heid op lijn 78 richting Panningen.
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Gemeente gaat VOG niet betalen
Gemeente Peel en Maas gaat zorgorganisaties niet tegemoet komen in de kosten die ze maken voor een
Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor hun vrijwilligers. De gemeente besliste dat naar aanleiding van raadsvragen die al voor de zomer werden gesteld. “Zorgorganisaties zijn commerciële instellingen die zorgdragen voor
hun eigen VOG-beleid”, aldus de gemeente.
Zorgorganisatie zijn commerciële
instellingen en kunnen zelf de VOG’s
vergoeden, aldus de gemeente.
“Het zijn werkgevers die, net als de
gemeentelijke organisatie, zorgdra
gen voor hun eigen VOG-beleid voor
hun medewerkers.” Vrijwilligers
van organisaties als sportclubs en
jongerenverenigingen kunnen via het
ministerie wel gratis een VOG krijgen.
Dat loopt via Justis, een onderdeel
van het ministerie van Veiligheid,
schrijft de gemeente. Het verplicht

stellen van een VOG voor vrijwilli
gers is overigens geen beleid van de
gemeente. “Dat is een keuze van de
betreffende (zorg)organisatie.”
Tegenwoordig is het vaak zo dat
organisaties een VOG aanvragen voor
nieuwe vrijwilligers om zo risico’s af
te dekken en problemen te voorko
men. Mede vanwege de gevallen van
misbruik bij onder meer sportclubs en
zorgorganisaties in Nederland hebben
veel verenigingen besloten de vrijwil
ligers een VOG te laten overhandigen.

Een VOG wordt verstrekt als de
aanvrager geen strafbaar feit heeft
gepleegd dat relevant is voor de
betreffende functie.
Een VOG-aanvraag kost 41,35 euro
via de gemeente. Als de werkgever
de aanvraag start via internet, moet
er 33,85 euro afgerekend worden.
Het geld dat betaald moet worden,
zijn de kosten die de gemeente en
Justis maken met het in behandeling
nemen van de aanvraag. De VOG zelf
kost dus geen geld.
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Volgens authentiek recept!

De lekkerste bakker bij u in de buurt
www.bakkerijbroekmans.nl

Nationale Voorleeslunch in Huis van de Gemeente

Herinneringen ophalen
bij de Voorleeslunch

In heel Nederland werden op vrijdag 6 oktober ouderen voorgelezen in het kader van de Nationale Voorleeslunch. Bibliotheek Panningen besloot de dagvoorziening uit het dorp uit te nodigen voor een voorleessessie en een
aanvullende lunch. Burgemeester Wilma Delissen-van Tongerlo las in de Trouwzaal van het Huis van de Gemeente
de ouderen voor.

Halloween voor kids
Vrijdag 13 oktober
van 17.00 - 21.00 uur
Meer info:
www.leurs.nl

Griezelspellen
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Pompoen snijden
en nog veel meer!
In samenwerking met
Ruitersport Equidrôme
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WWW.LEURS.NL
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Verhaal kraamtijd
bracht veel teweeg
Truus Verhoijsen is voorleesvrijwil
ligster in Beringe. Ze gaat één keer in
de maand naar de dagvoorziening om
de ouderen voor te lezen. “Ik kies zelf
de verhalen uit”, vertelt ze. “Dan let
ik natuurlijk wel goed op dat het over
zaken gaat waar de mensen iets over
weten. Zo had ik een keer een verhaal
over de kraamtijd. Dat bracht heel wat
naar boven bij de oudere dames.”
Meneer Stuiver is de enige man in
het gezelschap op 6 oktober. Hij vindt

het vooral fijn dat naar aanleiding van
het voorgelezen verhaal weer wat
herinneringen komen bovendrijven.
Hij vertelt uitvoerig over zijn tijd in
de oorlog en hoe hij in Panningen is
beland. “Dat is precies waarvoor dit is
opgezet”, aldus Maria. “Herinneringen
ophalen en er daarna over praten.
Dat kan eenzaamheid tegen gaan en
opgekropte zaken naar buiten brengen.
Zo was er bij één van de dorpen waar
het wel al structureel wordt gedaan
een mevrouw die na een voorgelezen
verhaal vertelde over een doodgeboren
kindje van haar. Zo’n dingen maakt het
los bij mensen.”
Als het verhaal gelezen is, blijft
burgemeester Delissen nog even
zitten om te praten met de ouderen.
De burgemeester noemt de mid
dag na afloop een mooie ervaring.
“Het was een eer voor mij om hier voor
te lezen”, vertelt ze de aanwezigen.
“Het zorgt voor gesprekken onderling.
Zo leren we elkaar beter kennen. Dat is
heel belangrijk.”
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hun ervaringen.” In Helden en Beringe
wordt al ongeveer iedere maand een
keer voorgelezen aan ouderen. “Het
is jammer dat er maar in twee van de
elf dorpen in Peel en Maas structureel
wordt v oorgelezen, want het levert
veel op”, aldus Maria. “Maar het is
lastig v rijwilligers te vinden. We zijn
bezig om het nu in Panningen op te
zetten.”
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“Wie komt er voorlezen, denken
jullie?”, vraagt Maria Verhaegh van
de bibliotheek aan de elf ouderen die
aanwezig zijn. Mevrouw Jacobs, 101
jaar oud inmiddels, antwoordt meteen:
“De burgemeester.” Tot zover de verras
sing. Even later komt de burgemeester
inderdaad binnen en gaat ze na een
voorstelrondje van start met voorlezen
uit ‘De man achter de streepjes’ van
Vonne van der Meer, een verhaal over
herinneringen.
“Prachtig hoe zij kan voorlezen”,
vertelt mevrouw Nijssen, deelneem
ster van de dagvoorziening. “Ik heb
eigenlijk nooit geweten dat het zo
fijn was om voorgelezen te worden.
Ik heb me helemaal verloren in het
verhaal.” Het is alweer de vijfde editie
van de Voorleeslunch, een initiatief
van de Leescoalitie, die eigenlijk
vooral praten wil bevorderen. “Het
is de bedoeling dat ouderen na het
voorlezen met elkaar in gesprek gaan
over het verhaal”, vertelt Maria. “Zo
halen ze herinneringen op en delen ze
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Stationsstraat 82, Horst, tel. (077) 398 20 19,

www.asnoordlimburg.nl
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Verhalen van de straat
1/11

8 Oktoberstraat Panningen

We rijden er elke dag doorheen, maar staan er vaak niet bij stil: onze straten en hun namen. Naast de
gebruikelijke Kerk- en Schoolstraten hebben veel dorpen ook pareltjes van straatnamen die verankerd zijn in de
geschiedenis van het dorp. HALLO Peel en Maas dook de archieven in en zocht de geschiedenis achter verschillende markante straten. In deze aflevering de 8 Oktoberstraat in Panningen.

voortaan geleid worden door de
vrouwen.

‘Kinder allein,
kann nicht’
Peter Janssen beschrijft in historisch
tijdschrift De Moennik hoe het eraan
toe ging toen de Duitsers zijn vader
kwamen halen. Na gebonk op de deur
op 8 oktober 1944 vluchtten Peter
en zijn zus Maria naar de varkens
stal, waar vader aan het werk was.
“Vader heeft het kabaal ook gehoord
en begrijpt direct dat de ‘Pruusse’ hem
willen komen ophalen”, schrijft Peter.
Hij rent naar buiten, maar wordt daar al
opgewacht door twee Duitse soldaten
met geladen geweren. “Ze schreeuwen
‘Mitkommen’ en slaan en stompen
vader. En hoe vader ook bidt en smeekt
en zegt: ‘Kinder allein, kann nicht’, de
soldaten hebben geen medelijden.
Hij moet mee op de Duitse legerwagen
die door de straat rijdt en waarop al
veel mannen uit Everlo (gehucht in
Panningen, red.) zitten.”

Het lijkt nogal een willekeurige
naam voor een straat: de
8 Oktoberstraat in Panningen.
Het is echter voor de hele regio
een beladen datum. Duizenden
mannen werden op 8 oktober 1944
na een razzia meegenomen naar
Duitsland om daar aan het werk te
gaan. In de gemeente Helden ging
het om zo’n zeshonderd mannen
die uit kerken, van de straat en

uit huis geplukt werden en op de
trein richting Duitsland werden gezet.
Daarvan keerden er 37 niet meer terug.
De razzia is de geschiedenis ingegaan
als de Grote Kerkrazzia, omdat veel
mannen werden opgepakt toen zij op
zondag de kerk verlieten.
“Aan het einde van de Tweede
Wereldoorlog waren vrijwel alle
Duitse jongens en mannen ingelijfd in
het leger”, schrijft het Nationaal Comité

4 en 5 mei. “Daarom nam de bezetter
in de herfst van 1944 de beslissing om
ruim drieduizend jongens en mannen
uit het gebied tussen Maas en Peel
in Limburg verplicht tewerk te stellen
in fabrieken, aan spoorwegen en op
boerenbedrijven in Duitsland.” Een vrij
formele beschrijving van het leed
dat vele gezinnen werd aangedaan.
Vaders werden weggenomen van hun
kinderen en boerenbedrijven moesten

Kijk voor meer foto’s op
www.hallopeelenmaas.nl

Half rotte aardappel
en Kuch
De mannen uit Noord-Limburg
werden volgens een ander artikel
in De Moennik dat gebaseerd is
op het boek ‘Sporen die bleven’
mensonterend behandeld. Onder
gewapende begeleiding werden
de meegenomen mannen naar het
station in Venlo gebracht. “Daar staan

goederen- en veewagons klaar”,
schrijft De Moennik. “Als haringen
in een ton gaan ze per trein in het
holst van de nacht naar smerige
doorgangskampen in Wuppertal en
Wesel.”
De mannen werden ernstig
slecht behandeld in de fabrieken. Ze
hadden slechte huisvesting, leden
honger en kou en de hygiëne was
dramatisch. “Te eten kregen ze nau
welijks: koolbladeren in warm water,
een verdwaalde, half rotte aardappel
en een brokje zurige ‘Kuch’, meer
niet”, staat te lezen in het artikel
van De Moennik. “De hygiëne is
belabberd en de medische zorg heeft
weinig om het lijf. Door een combi
natie van deze factoren vallen velen
ten prooi aan onder meer dysente
rie, longontsteking, infectieziekten,
koortsaanvallen en maagaandoenin
gen.” Ruim 120 mannen die vanuit
de hele regio hier naar Duitsland
werden gedeporteerd, keren niet
terug als de oorlog is afgelopen.
De oorlog eindigt voor deze regio
op 18 november 1944. Verschillende
wegen rondom de 8 Oktoberstraat
herinneren ons nog aan de vijf jaar
durende verschrikking. Naast de 18
Novemberring, vernoemd naar de
bevrijdingsdatum, liggen ook het
Veldmaarschalk Montgomeryhof,
de Generaal Ritchiestraat en de
Generaal Dempseystraat in de
buurt. Die wegen danken hun naam
allemaal aan legerofficieren van de
geallieerden. (Foto: Piet Gommans)

Contract voor drie jaar

College gaat v
 erder
met verzekeraar
Het College van B&W van Peel en Maas wil de overeenkomst met
verzekeraar Melior over de aansprakelijkheidsverzekering van de gemeente
met drie jaar verlengen. Vorig jaar stapte gemeente Peel en Maas over van
Centraal Beheer naar Melior, maar omdat er te weinig tijd was voor een
aanbesteding, werd een contract voor een jaar gesloten. De gemeente is
tevreden en wil verlengen.

Herdenkingsbord Giel Peeters
onthuld
Op de dag van de duurzaamheid, dinsdag 10 oktober, is bij het Giel Peetershof in Egchel het
herdenkingsbord van de naamgever van het duurzame woonhof onthuld. Wethouder Paul Sanders
verrichtte samen met een familielid van de inmiddels overleden pastoor. Naast het herdenkingsbord
werd ook een speeltoestel onthuld op het woonhof. Het Giel Peetershof is volgens wethouder Sanders
”de meeste duurzame wijk van Peel en Maas”. De huizen, enkele al klaar en verschillende zijn
momenteel in aanbouw, hebben bijvoorbeeld geen gasaansluiting, om zo het duurzame karakter te
onderstrepen.

Centraal Beheer kondigde eind
vorig jaar een premieverhoging
aan van twintig procent, schrijft
de gemeente. “De gemeente is
toen op zoek gegaan naar een
andere, goedkopere verzekeraar.”
De gemeente kwam uit bij Melior.
Er werd een contract aangegaan
voor een jaar waardoor geen
aanbesteding nodig was. Het college
heeft nu besloten door te gaan met
Melior en een overeenkomst voor
drie jaar aan te gaan. Opmerkelijk
is wel dat de gemeente wederom
geen aanbesteding heeft gedaan.
“Een openbare aanbesteding trekt niet
meer aanbieders”, aldus de gemeente.
“De markt is klein en overzichtelijk.
De markt voor gemeentelijke
aansprakelijkheidsverzekeringen in
Nederland kent momenteel slechts drie
aanbieders: Melior, ASR en Centraal
Beheer. Een openbare aanbesteding
zal er niet toe leiden dat er plots
aanbiedingen uit onverwachte hoek

komen.” De gemeente vond uit dat bij
onlangs gegunde opdrachten telkens
slechts twee inschrijvingen waren.

’Ervaringen met
Melior goed’
ASR richt zich volgens de gemeente
vooral op kleine gemeenten met
minder dan 40.000 inwoners, Peel
en Maas heeft er ongeveer 43.500.
“Centraal Beheer en Melior hebben
ervaring met grotere gemeenten en
van beide zijn de voorwaarden en
dienstverlening goed, maar Centraal
Beheer is fors duurder geworden”,
aldus de gemeente. “Signalen uit
de markt gegeven aan dat daarin
nog geen verandering is gekomen.”
Verder waren de ervaringen met
Melior goed en zou een openbare
aanbesteding de gemeente een
behoorlijke som geld, 4.000 tot 5.000
euro, gekost hebben, zo schrijft de
gemeente.
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Viering 800-jarig bestaan

Stenen kunstwerken voor Baarlose gemeenschap
Om het 800-jarig bestaan van Baarlo te vieren, wil Stichting Baarlo Leeft tijdens een kunstsymposium zes stenen
kunstwerken laten maken en die cadeau doen aan de gemeenschap. Om dat te kunnen realiseren, moeten gemeente
Peel en Maas en provincie Limburg elk 25.000 euro bijdragen. De gemeente zegde het bedrag al toe.
De organisatie wil in 2018 een
internationaal kunstsymposium
‘met allure’ organiseren in het dorp
met een expositie, workshops en live
beeldhouwen. Het plan is om zes

internationale kunstenaars naar Baarlo
te laten komen om ze gedurende drie
weken in juni, zes stenen kunstwerken
te laten maken in kasteelpark d’Erp.
Die kunstwerken wil de stichting in

Jack Beurskens

Koninklijke
onderscheiding
voor Baarlonaar
Vanwege zijn maatschappelijke verdiensten voor onder meer de
Baarlose schutterij, de drum- en brassband en het Limburgs Schutterij
Museum in Tegelen is Jack Beurskens uit Baarlo zaterdag onderscheiden.
Hij werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

2019 aanbieden aan de gemeenschap
Baarlo en daarmee ook aan gemeente
Peel en Maas.
Naar verwachting gaat het gehele
project ruim 100.000 euro kosten.

Daarvan subsidieert gemeente
Peel en Maas 25.000 euro. Ook bij
de provincie is een bijdrage van
25.000 euro gevraagd. “Pas over een
week of zeven weten we of zij ons
idee financieel willen ondersteunen”,
laat Piet van der Haas van Baarlo Leeft
weten. “We zijn al een jaar bezig met
de voorbereidingen, maar pas als

we provinciale toezegging hebben,
kunnen we het symposium echt gaan
organiseren.”
Baarlo Leeft hoopt de overige
kosten door middel van sponsoring,
crowdfunding, vanuit het bedrijfsleven
en door middel van fondsen en
subsidieverstrekkers bij elkaar
te krijgen.

30e editie toernooi

Limburgse Handbaldagen
nu ook in Panningen
Handbalfans uit Noord-Limburg kunnen voor de Limburgse Handbaldagen voor het eerst ook in Panningen
terecht. Handbalclub Herpertz Bevo Hc is een samenwerking aangegaan om de poulewedstrijden van het
toernooi in sporthal De Heuf in Panningen plaats te laten vinden op 27, 28 en 29 december.
De Limburgse Handbal Dagen
(LHD) worden dit jaar voor de
dertigste keer gehouden tussen
Kerstmis en oudjaar. Zoals gewoonlijk
doen diverse handbalteams uit Europa
mee aan het toernooi, dat normaal
enkel in het Zuid-Limburgse SittardGeleen werd gehouden bij OCILIONS. Voor het eerst worden er ook
wedstrijden in Panningen gehouden.
“Het is goed dat handballiefhebbers
nu ook in het noorden van Limburg
van tophandbal kunnen genieten”,
aldus toernooivoorzitter Ronald
Snippe.
Voorzitter Mustafa Amhaouch
van de Panningse handbalclub Bevo
Hc is blij met de samenwerking.
“De beleving en bezieling in handbal

lend Limburg wordt hiermee vergroot.
Het is fantastisch dat mensen in
Noord-Limburg nu makkelijker kunnen
meegenieten van het toernooi.”

Pendelbus Panningen
en Sittard-Geleen
Naast de bestaande tickets, wil
de organisatie van het toernooi ook
speciale Peel&Maas-tickets maken en
wordt gekeken naar de mogelijkheid
om op de tweede speeldag een pen
delbus in te zetten voor bezoekers die
van Panningen ’s avonds naar SittardGeleen willen om de kruisfinales bij te
wonen.
Die kruisfinales zijn op veler
verzoek weer terug in het toernooi

gebracht, laat de organisatie weten.
Het was eerder niet mogelijk deze te
laten plaatsvinden, omdat alle wed
strijden in één hal werden gespeeld
en er tussen de wedstrijden door
niet genoeg rust kon worden gepakt
door de teams. “Nu er twee speelhal
len beschikbaar zijn, is dit wel weer
mogelijk”, aldus Snippe. “Voorheen
waren dit vaak de spannendste
wedstrijden, dus we hopen dat deze
kruisfinales ook weer garant staan
voor spektakel.”
De handbaldagen vinden dit jaar
plaats op woensdag 27 tot en met
vrijdag 29 december. Welke teams
deel gaan nemen aan het toernooi,
wordt nog bekendgemaakt. Kijk voor
meer informatie op www.lhd.nl

Kijk voor meer foto’s op
www.hallopeelenmaas.nl

Zoals gewoonlijk was het burge
meester Wilma Delissen-van Tongerlo
die het lintje aan de gedecoreerde
uitreikte. Onder toeziend oog van onder
andere zijn echtgenote Gerda ontving
Jack Beurskens (75) het lintje bij zaal
Unitas in Baarlo. “Het begin nu pas
een beetje in te dalen”, aldus de vers
gedecoreerde. “Ik had het echt niet
verwacht, want de jubilarissen zouden
in het zonnetje worden gezet. Toen
de burgemeester mij naar voren riep,
sloeg de schrik me dan ook om het
hart. Maar bijzonder was het toch wel.”
Sinds 1970 is de gedecoreerde
vrijwilliger bij en secretaris en
buksmeester van schutterij St. Antonius
& St. Petrus in Baarlo. Hij was com
mandant en reserve commandant en
maakt deel uit van diverse commissies.
Daarnaast verzorgde hij het week
nieuws, de jaarlijkse activiteitenkalen
der en recepties voor jubilarissen. Hij
verzorgt de aanvragen van vergun
ningen, de verloven voor Wapens en
Munitie en de OLS-federatiebewijzen

voor de leden. Als buksmeester onder
houdt hij de schuttersbuks, zorgt hij
voor het transport ervan bij wedstrijden
of oefeningen en vervaardigt hij de
kogels. Mede-schutterijlid Wim Sitsen is
degene die de onderscheiding voor Jack
Beurskens aanvroeg bij de gemeente.
“Dit heb ik mede namens de schutterij
gedaan voor zijn vele verdiensten”,
vertelt Sitsen. “Maar ook voor het
schutterswezen in het algemeen en zijn
inzet als vrijwilliger voor de brassband.
Voor Jack is geen vraag te gek, of hij
steekt de handen uit de mouwen en
begint eraan. In veel gevallen heeft hij
het zelfs al gedaan. Gekscherend zeg
gen we daarom weleens ‘waar is het
bed van Jack?’, omdat het soms lijkt of
hij dag en nacht bij de schutterij is.”
Jack Beurskens is ook al dertien jaar
vrijwilliger bij de drum- en brassband
Voorwaarts in Baarlo, waar hij maan
delijks oud papier ophaalt ten bate van
de vereniging. Ook is hij sinds 2004
vrijwilliger bij het Limburgs Schutterij
Museum in Tegelen.

Good Old Times in SIF-gebouw
Auto’s, brommers en spulletjes, allemaal uit de jaren 60 en 70. De SIF-hallen in Panningen stonden
op zondag 8 oktober in het teken van die twee decennia. Bij het evenement Good Old Times,
georganiseerd door evenementenbedrijf Toffedag.nl, waanden de bezoekers zich zo’n vijftig jaar terug
in de tijd. De kinderen werden niet vergeten en konden zich uitleven in de aangelegde binnenzandbak
en een springkussen.
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Met grote bewondering en respect hebben wij je
afstand zien doen van alles wat je lief en dierbaar
was en hebben we je los moeten laten

* 4 oktober 1929

Jan Jacobs
Panningen

Na een moedige, oneerlijke en niet te winnen strijd
is toch nog vrij onverwacht en veel te jong,
onze kameraad, wandelvriend, kaartvriend en vrijbuiter

Sraar Nijssen
† 8 oktober 2017

(Niësse)

echtgenoot van

van ons heengegaan.
Sraar bedankt voor je vriendschap in zo vele jaren.

Ridder in orde van Oranje-Nassau

Wij wensen Jeanne, kinderen en kleinkinderen
heel veel sterkte met dit grote verlies.

Billa Jacobs - Ghielen

Pap, schoonvader, opa en opi van
Peter Jacobs en Rianne Jacobs - Megens
Frank
Rob en Pa�y
Ruud Jacobs en Trudy Jacobs - Maessen
Ruud en Anneli
Jeroen
KristyY en Roy, Julian
Johan Jacobs en Monique Jacobs - Arends
Jolande en Steﬀ, Jens
Susanne en Remko, Jesse, Thijme, Sterre
Luc en Anne
Daniëlle en Dennis
Doret Backes - Jacobs en Clim Backes
Lo�e
Jules
Frank Jacobs en Loes Jacobs - van Lier
PeetY en Marco
Loek en Chrissy
Wij nodigen u uit voor de afscheidsdienst op vrijdag 13 oktober
om 10.30 uur in de kerk van Onze Lieve Vrouw van Zeven
Smarten gelegen aan de Kerkstraat in Panningen.

Vriendengroep
“De Britse Vrijbuiters”

Sraar Nijssen
Iedere dag werd je wereld kleiner
De mogelijkheden minder
Vaarwel Sraar
Vriend van ons allen
Jeanne, kinderen en kleinkinderen, heel veel sterkte.
Jeu - Annie , Coy - Lies , Jeu - Cora , Pier - Mia , Frits - Annemie

Dankbetuiging

Ondanks het verlees van mien vrouw, os trotse mam en leef oma

Truus Snetselaar-Scheres
beware weej goje herinneringen aan de werme belangstelling
van och allemoal.
Hartelijk dank!
Hay Snetselaar, kinderen en kleinkinderen

Bloemen zijn mooi maar wij stellen een dona�e voor
‘t Pla�elandshoés zeer op prijs.
Correspondentieadres:
Familie Jacobs, Raadhuisstraat 24, 5981 BG Panningen

Te koop gevraagd sloopauto’s,
100 euro contant bij afhalen en direct
vrijwaring. Tel. 06 53 13 85 59/
077 306 12 03.

Bolchrysanten te koop. Maandag
t/m vrijdag vanaf 13.00 uur. Zaterdag
vanaf 9.00 uur. Sevenumsedijk 12 te
Koningslust.

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.
www.hulpaanhuislimburg.nl
Zoekt u hulp in de huishouding?
Kijk op onze site of bel 077 467 01 00.
T.k. jonge leghennen,
div. kleuren, alleen op afspraak.
Pubben, Ninnesweg111, Panningen
tel. 077 307 17 76.

Caravanstalling aangeboden,
overdekte caravanstalling.
Inlichtingen tel. 077 307 18 33.
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.
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.

Geboren

Nima

7 oktober 2017
Dochter van
Rik Krekels en
Wendel Goossens
Kapelweg 9
5756 AJ Vlierden
Te koop appels, zelf plukken, € 0,50/
kg. Van Lankveld, Tienraijseweg 2
Meerlo. Tel. 06 53 13 01 32.
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.
T.k. gevraagd landbouwmachines
2 en 3 schaar wentelploegen/frees/
kieper/mesttank/weidenbloter/
weisleep/schudder/hark/maaier/
tractors enz. 06 19 07 69 59.
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.
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.
Te koop groenten en fruit
wo 09.00 -12.30 vrij 09.00-16.00
zat. 09.00-15.00 Keup 4a Egchel.
Tevens dagelijks groenten in de kast
verkrijgbaar.
Verloren sleutelbos op de Dorpsstraat
in Maasbree. Tel. 06 15 05 56 28.
Workshop ´Maak je eigen trend´.
Zelf hippe kleding maken of het
kleding maken weer oppakken. Meld
je aan! Wij geven div. workshops (ook
vastelaovespêkske in groepsverband).
Startdata di-ochtend 24-10 en doavond 26-10. Es&Dé 06 10 73 10 27.
Laurier: mooi, groot 80-100cm,
nu 10 voor € 45,00. taxus v.a. € 1,60.
Info 06 40 32 71 08.

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

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

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

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

www.vanderlaan-uitvaart.nl

tel. 077-3078642
Panningen
www.janssenuitvaart.nl

Fien Bos
Uitvaartzorg

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

www.fienbosuitvaartzorg.nl

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

Petra Steeghs
T 077 - 2061585 • Maasbree
www.arendseuitvaartzorg.nl

Bouwens verrast met gastoptreden
Leerlingen van het Bouwens in Panningen werden op woensdag 4 oktober verrast met een optreden
van het dj-duo Glow in the Dark. Het duo gaf dit optreden ter promotie van het nieuwe album
LITUATIE 2 en als kick-off van een nieuw jaar VMBO On Stage. Dit is een landelijk loopbaanoriëntatie
project waarin vmbo-leerlingen zich voorbereiden op hun toekomst. In totaal doen hier 63 vmboscholen aan mee. Op 13 maart vindt het beroepenfeest plaats, waar leerlingen verschillende beroepsbeoefenaren ontmoeten om uiteindelijk een studiekeuze te kunnen maken.
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GEPLUKT Robert Briene

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.

Muziek is zijn lust en zijn leven. Onder zijn dj-naam Subraver heeft deze Heldenaar dan ook al op menig festival in Peel en Maas en omstreken gestaan.
Daarbij is hij sinds een tijdje student-af en start hij op 1 november met een nieuwe fulltimebaan bij gemeente Peel en Maas. Deze week wordt
Robert Briene (20) geplukt.
Hoewel zijn hobby, dj’en, momen
teel een leuke bijbaan is, is het volgens
Robert niet genoeg om van te leven.
“Dat was wel mooi geweest, maar
helaas is dat niet zo. Natuurlijk hoop ik
dat die dag ooit komt, maar dat is erg
moeilijk. Zeker in de muziekwereld.
Vaak is het alleen voor de allergrootste
artiesten weggelegd.” Afgelopen jaar

studeerde Robert af aan het SintLucas
in Boxtel, waar hij de opleiding media
and event-management volgde. “Op 1
november start ik met een nieuwe baan
bij gemeente Peel en Maas. Of eigenlijk
is het een fulltime traineeship waar ik
me dan met de marketing, communica
tie, ict en evenementen mag bezighou
den bij de gemeente. Daar heb ik erg

PUZZEL

veel zin in. In het weekend kan ik me
dan richten op het muziek maken.”

Fulltime baan
bij gemeente
Muziek maken heeft Robert zichzelf
geleerd, vertelt hij. “Ik heb jaren gele
den wel blokfluit gespeeld, maar verder
heb ik vooral veel muziek gemaakt en
het zo geleerd. Zelf luisterde ik ook al
naar hardstyle, de muzieksoort die ik
nu ook zelf maak. Dat is echt mijn ding.
Het is nog best ‘underground’, dus echt
voor de liefhebber en verder niet zo
bekend. Toch merk ik dat het de laatste

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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Kerstperiode

Met 13 jaar
draaien bij Maf
In 2009 startte Robert met dj’en
onder de naam Subraver. “Er zit geen
heel diepe betekenis achter. Sub staat
voor de bas in de muziek, de harde
stijl. Raver staat eigenlijk gewoon voor
feestje.” Eerst werd Robert gevraagd
op examen- of verjaardagsfeestjes te

A-Z Barbecue & Gourmet Party Service is een uniek en
dynamisch bedrijf, gespecialiseerd in het produceren en
vermarkten van barbecue en gourmet maaltijden. Het bedrijf heeft
een sterk seizoens gebonden karakter. De barbecue-activiteiten
vinden in hoofdzaak plaats in de maanden mei t/m september.
De gourmet-activiteiten daarentegen in de decembermaand.

zijn wij op zoek naar:

CHAUFFEURS

Oplossing vorige week:
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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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Barbecue & Gourmet Party Service

jaren wel meer opkomt.” Zijn ouders,
broer Freek (25) en zus Janine (23) zijn
inmiddels gewend aan de uptempo,
hardstyle muziek en komen graag
kijken.

komen draaien. “Toen ik een jaar of
15 was, heb ik van mijn eerste eigen
geld een draaisetje gekocht. Toen stond
ik al twee jaar wekelijks te draaien
bij jongerencentrum ‘t Mafcentrum
in Maasbree. Daarna kwamen Apollo,
Palladio, kleinere festivals zoals
Summer Kickoff in Meijel, Outrageous
in Leveroy en Stereo Sunday in Venlo.
Afgelopen jaar stond ik weer in Venlo.
Toen was de hele tent vol. Supergaaf.”
Sindsdien heeft de geboren Heldenaar
best wel vooruitgang geboekt als dj,
zegt hij zelf. “Ik heb al op veel plek
ken gestaan en ben ook veel bezig
met mijn muziek promoten. Ik doe
zelf het stukje verkoop en promotie,
video’s maken, persberichten s chrijven,
proberen op te vallen tussen alle
andere dj’s. Mijn muziek is op diverse
plekken te vinden, maar ik moet er
ook voor zorgen dat ik gevonden
word. Mijn grootste droom? Ooit op
Defqon.1 Festival staan, hét dance
festival in Nederland.”
Voor de muziek maakt Robert veel
tijd vrij. Dat wil hij ook blijven doen
als hij straks fulltime aan het werk is.
“Als ik tijd heb in de avond, kan ik zo
van 19.00 tot 00.00 uur achter mijn
computer zitten. Maar op zaterdag
is dat ook gemakkelijk van 13.00 tot
22.00 uur. Nu ben ik er toch wel een
hele werkweek aan kwijt. Straks zal
dat wat minder worden, of meer in de
avonduren. Soms moet je er andere
dingen voor laten, maar dat hoort
erbij.” Tijd maken voor zijn vrienden en
sport doet Robert daarentegen graag.
“Een avondje stappen op zaterdag,
bijvoorbeeld. Ik ben laatst ook naar
het Megapiratenfestijn geweest, met
allemaal Nederlandstalige muziek.
Totaal anders, maar wel gezellig.”
Vier keer in de week staat Robert in de
sportschool. En op zondagochtend staat
hij op het veld voor een potje voetbal
in de kelderklasse bij het vijfde team
van VV Helden. “We zijn niet altijd even
fit na een avond stappen, maar ach,
we draaien mee in de klasse. Tot nu toe
hebben we een wedstrijd gewonnen
en een verloren, dus er is nog weinig
over te zeggen. En bij het voetbal is
de derde helft zeker niet onbelangrijk.”
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Bezorgen en ophalen van barbecue- of gourmetpakketten bij de klanten.
In het bezit van rijbewijs B en minimaal 1 jaar rijervaring.
Representatief en servicegericht.
Beschikbaar in week 51, 52 2017 en week 1 2018.
Eventueel mogelijkheid tot werken tijdens barbecueseizoen 2018.

Interesse in deze vacature? Kijk dan op www.a-z.nl/nl/vacatures
voor een uitgebreide beschrijving van de vacature en het sollicitatieformulier.
Kronenbergweg 11, 5976 NV Sevenum

T 077 - 467 72 00

E info@a-z.nl

I www.barbecue.nl
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verenigingen

Schietseizoen Bree 4.5 van start

Hay Geerarts koning
luchtbuksschieten
Door: Jo van der Sterren, luchtbuksschietvereniging Bree 4.5
Met het traditionele koningschieten ging het seizoen 2017-2018 van
start voor de schutters van Bree 4.5. De vogel van dit jaar was uit het goede,
taaie, hout gesneden. Maar na 168 schoten moest hij toch een veer laten.
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Kofferbakverkoop St. Willibrordus
Schutterij St. Willibrordus uit Meijel houdt op zondag 15 oktober weer een kofferbakverkoop. De auto’s met
de koopwaar staan dan op het schuttersterrein aan de Nederweerterdijk in Meijel.
Het struinen langs de kofferbakken
met daarin de tweedehands spul
len die te koop worden aangeboden,

wordt opgeluisterd door stemmings
muziek. De kofferbakverkoop begint
om 09.00 uur en duurt tot 16.00 uur.

Kijk voor meer informatie over de ver
koop en om in te schrijven als verkoper
op www.kofferbakverkoop-meijel.nl

Mark Stemkens
wint Willibrordusbeker Meijel
Als afsluiting van het zomerseizoen stond zondag 8 oktober voor de leden van
Schutterij St. Willibrordus uit Meijel de wedstrijd om de Willibrordusbeker op het programma.
Schutter Mark Stemkens schoot 112 punten en werd hiermee winnaar van deze wisselbeker.
Op de tweede plaats eindigde Corrie Ghielen en derde werd Net van Deursen.

Hay Geerarts, koning 2017
Met een welgemikt schot
liet Hay Geerarts de vogel naar
beneden dwarrelen. Daarmee
mag hij zich de koning van 2017
noemen. Op dinsdag 10 oktober
was ook weer de eerste oefenavond

voor alle schutters. Dit zal nodig
zijn want binnenkort staat al de
eerste wedstrijd opgelegd op het
programma terwijl het vaandelteam
vrijstaand thuis aantreedt tegen de
schutters uit Panningen.

Scheidsrechters in
het zonnetje bij MVC

Bijeenkomst om kinderen
buiten te krijgen
IKL houdt op maandag 16 oktober een bijeenkomst in Panningen om begeleiders van jeugdgroepen te helpen
met het organiseren van buitenactiviteiten. De vereniging voor het in stand houden van kleine landschapselementen in Limburg wil zo de jeugdbegeleiders helpen om kinderen naar buiten te krijgen.

Zonder scheidsrechter is het onmogelijk om een voetbalwedstrijd
door te laten gaan. Daarom stond week 40 in het teken van de week van
de scheidsrechter. Bij MVC’19 uit Maasbree werden de scheidsrechters op
zaterdag en zondag bedankt door middel van een bos bloemen. In het
weekend waren ongeveer tien scheidsrechters actief bij MVC’19.
De 60-jarige Ton Vaessen uit
Maasbree was blij met de bos
bloemen. “Het is fijn om te zien dat
er waardering voor ons getoond
wordt”, vertelt hij. Ton is zelf altijd
leider geweest en wilde graag nog
iets doen voor de club. Daarom is hij
nu alweer vijf jaar arbiter en fluit de
lagere teams, in verband met zijn
fysieke gesteldheid. “Je betekent veel
voor de jeugd en je blijft in beweging.
Je hebt daarnaast veel contact en je
komt onder de mensen.” Af en toe
gebeuren er minder leuke dingen op
het veld, vertelt Ton. “Wanneer je een
keer iets niet in de gaten hebt, krijg
je veel kritiek”, zegt hij. “Maar wij zijn
ook slechts mensen.”
Ook Peter Maessen waar
deerde het presentje. De 60-jarige
Maasbreenaar fluit al twaalf jaar voet
balwedstrijden en is scheidsrechter
coördinator. Ook hij was eerst leider.
Door een gebrek aan scheidsrechters
besloot Peter wedstrijden te gaan

fluiten. “Een club zonder arbiters gaat
niet, daarom is het fijn dat er waar
dering voor is”, aldus Maessen. Hij is
scheidsrechter bij de lagere senioren
teams en vindt het fijn dat de energie
die hij erin steekt, beloond wordt.
Een derde scheidsrechter, de
57-jarige Jim Korthagen, zit zelf in het
bestuur van MVC’19. Hij is al vijf jaar
scheidsrechter en vindt het vanuit de
club ook goed dat er aandacht wordt
besteed aan de scheidsrechters. “Het
is goed om met de jeugd bezig te
zijn en het is fijn om in beweging te
blijven”, vindt Korthagen.
Het weekend voor de Maasbreese
scheidsrechters verliep niet geheel
vlekkeloos. De wedstrijd tussen
MVC’19 O17-1 en de jongens van SVC
2000 uit Roermond eindigde in een
vechtpartij. De scheidsrechter van
dienst kreeg daarbij verwijten naar
de kop geslingerd. Een smet op een
verder feestelijk weekend voor het
scheidsrechterskorps in Maasbree.

“Kinderen horen buiten te spelen”,
aldus het IKL. “Kinderen brengen te
veel tijd op hun achterste en achter
een scherm door, horen we. Dan stuur
je de kinderen naar buiten en is alles
opgelost, toch?” Dat blijkt moeilijker
dan gedacht. Om organisaties als Jong
Nederland te ondersteunen, houdt
het IKL de bijeenkomst op maandag
16 oktober.

“IKL wil jeugdbegeleiders helpen
om kinderen naar buiten te krijgen”,
aldus de vereniging. “Werk in het
landschap is daarbij de activiteit.
De kinderen worden uitgedaagd
als groep klussen in de natuur te
klaren. Daarbij maken ze gebruik van
echt gereedschap.” De bijeenkomst
is er op gericht om samen met
de begeleiders van jeugdgroepen

buitenactiviteiten voor jongeren
in het landschap(sonderhoud) te
organiseren. “Hoe daag je kinderen
uit, bindt je groepen aan een uitdaging
en begeleidt je het groepsproces?”
De bijeenkomst vindt plaats van 19.30
tot 22.00 uur. Aanmelden is vereist en
kan via www.buitenkrachtlimburg.nl
Na aanmelding wordt de locatie
gecommuniceerd naar de deelnemers.

verenigingen 09
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Europees Kampioenschap Almere

Meijelse Renée en
Femke negende
Renée van der Heijden en Femke Schriks van majorette- en dans
vereniging MD Meijel zijn zondag 8 oktober negende geworden op het
Europees kampioenschap Majorette in Almere. “Meteen in de top 10 bij ons
eerste EK, dat hadden we niet verwacht”, aldus de meiden.

350e wedstrijd Nick Rongen
Voor aanvang van de wedstrijd tussen het eerste herenteam van VV Koningslust en RKSVN uit Neer
werd Nick Rongen gehuldigd ter ere van zijn 350e wedstrijd in het eerste elftal van voetbalvereniging
Koningslust. Naast de felicitaties werd Nick ook nog getrakteerd om een mooie 7-1 overwinning,
waarvan hij zelf twee doelpunten maakte. De laatste binnenschieter van de wedstrijd maakte hij door
middel van een kopbal.

Herfstvakantie

Natuurwerkdag IVN Helden
IVN Helden en het IKL organiseren in de herfstvakantie op dinsdag 17 oktober een grote natuurwerkdag voor
kinderen met hun ouders of grootouders bij gemeenschapshuis Kerkeböske in Helden.

De kinderen gaan de natuur in
om onder meer takken te zagen.
Van de gezaagde materialen worden
onderkomens gebouwd voor kleine
dieren zoals wezels, egels en muizen.
Ook kleine insecten, zoals spinnen
en pissebedden gaan er gebruik van

maken, aldus de organisatie. IVN en
IKL zorgen voor de materialen, zoals
helmen, handschoenen en grote en
kleine zagen. De deelnemers dienen
wel een eigen lunchpakket mee
te nemen en de kinderen ook een
beker. Warme chocomel, limonade en

fruit wordt geregeld door de orga
nisatie. Aanmelden is gewenst, ook
voor de ouders of grootouders, en
kan door een mailtje te sturen naar
jeugdwerkgroep@ivnhelden.nl
De dag begint om 10.00 uur en
duurt tot 16.00 uur.

Renée en Femke, allebei 10 jaar,
deden op het EK mee als duo aan het
onderdeel show twirl. Samen met hun
instructrice Emmy van Bree, Femkes
moeder Joyce en Renées moeder Marlie
reisden ze met de Nederlandse equipe
naar Almere, waar het EK plaatsvond.
“En omdat het in Nederland was dit
jaar, konden de papa’s, opa’s en oma’s
ook komen kijken”, aldus Emmy.
Bij het onderdeel show twirl vertel
je met behulp van attributen en een
baton (jongleerstok, red.) een verhaal,

leggen de twee meiden uit. “Dan laten
we diverse technieken zien en de
attributenhelpen dat thema duidelijk
te maken. Ons thema was een verjaar
dagsfeestje en als attributen hadden
we een groot cadeau, kleine cadeautjes
en gekleurde vlaggen.”
Het ging nog nooit zo goed, blikken
Renée en Femke terug op hun deel
name. “Het was een feestje op de vloer
en in de zaal. Wel was het een beetje
spannend, want we hadden alleen
’s morgens en net voor het optreden

wat kriebels in de buik. We hebben
heel veel leuke reacties gekregen
na het optreden en zijn uiteindelijk
negende van Europa geworden!
De eerste keer meedoen aan het EK en
meteen in de top 10, dat hadden we
niet verwacht.” Al in 2016 kwalificeer
den de twee Meijelse meiden zich voor
de Nederlandse kampioenschappen,
die afgelopen maart plaatsvonden.
“Hier hebben ze de derde plaats
behaald”, aldus instructrice Emmy van
Bree van MD Meijel. “De nummers 1,
2 en 3 hebben daarmee een plaats
behaald bij de Nederlandse equipe, dus
het landelijke team. Eind maart hebben
we de beslissing genomen om deel te
nemen aan het EK.” Vanaf toen hebben
de meiden, samen met hun instructrice,
elke week anderhalf uur getraind en
thuis nog veel geoefend. “Ook zijn er
extra techniektrainingen en bonds
trainingen geweest”, aldus Renée en
Femke. “De laatste week hebben we
een half uurtje getraind, toen konden
we de show al dromen.”

Auto Hunnekens Meijel, sinds 1981

Zoekt u een kleine SUV of hoge instap?
Wij hebben circa 40 occasions
met BOVAG garantie!

Kerkstraat 20A Meijel - T 077 - 466 1852 - www.autohunnekens.nl

Onze ervaren specialisten
helpen u graag

‘Ik krijg een goed gevoel
als een klant blij is
met zijn aankoop’
frank
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winkel&bedrijf
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Traditioneel laatste kermis Peel en Maas
In Beringe vindt van vrijdag 13 tot en met 17 oktober de kermis in het dorp plaats. Het is al jaren de traditionele
afsluiter van het kermisseizoen in Peel en Maas. Naast de attracties als de botsauto’s en de rups heeft café De
Nabber weer een feesttent staan.
Waar de kinderen vooral
overdag kunnen genieten van op
elkaar knallen in de botsauto’s of

Nieuwe naam
Passe-Partout

het hengelen naar prijzen bij de
grijpkasten of het touwtje trekken,
komt de iets oudere bezoeker
vooral voor de feesttent naar
Beringe. Café De Nabber heeft dit
jaar bands al Fever of Life, Khick en

Anderkovver gestrikt voor optredens
in de tent op het plein voor de kerk
in Beringe. Als de feesttent wordt
opgeruimd op dinsdag volgt er
die avond nog een pullenavond in
het café zelf.

Passe-Partout Zorg uit Meijel presenteert op dinsdag 17 oktober de
nieuwe naam voor het bedrijf. Tijdens het open huis in de nieuwe locatie
worden naast de naam ook de plannen voor het net aangekochte pand
aan de Ruijsstraat in Panningen gepresenteerd.
De plannen worden vanaf
15.30 uur gepresenteerd in het
nieuwe pand van de zorgorganisatie.
Op verschillende plekken in het
gebouw wordt informatie gegeven
over de mogelijkheden, diensten

en sociale ondernemingen. Voor
kinderen is vermaak aanwezig.
Eerder werd al bekend dat PassePartout Zorg zorgwoningen en
een woongroep wil realiseren in
het pand.

Bezoek onze RegioBank Spellentent
op zaterdag van 4 tot 6 uur!

www.karisadviesgroep.nl

Tijdens vakantie van 16 tot en met
30 oktober 2017 gesloten.

Palladio leeggehaald na veiling
De welbekende discotheek Palladio in Helden werd maandag 9 oktober leeggehaald door opkopers
die via een online veiling spullen hadden gekocht. Veilinghuis Troostwijk Veilingen sloot op donderdag
28 september het bieden op onder meer de lichtinstallaties, meubilair en keukenapparatuur van
‘Kubke’. De discotheek werd vorig jaar nog flink verbouwd en stond een tijd te koop voor 3,5 miljoen
euro. Het lukte de eigenaren niet om het pand te verkopen en in mei van dit jaar werd Palladio failliet
verklaard.

Lions en Rabobank vernieuwen
partnerschap
Lionsclub Peel en Maas en Rabobank Peel, Maas en Leudal hebben 29 september een vernieuwd
partnerschap afgesloten. Frank Mertens, president van Lionsclub Peel en Maas, is blij met de
vernieuwing van het partnerschap. “We hebben veel overeenkomsten. Beide partijen ondersteunen
maatschappelijke initiatieven én beide partijen zetten hun netwerk actief in om de regio waar nodig
verder te brengen. Een partnerschap voelt dan ook natuurlijk aan.” Guul Smeets vult Frank aan:
“Door samen te werken versterken we elkaar én de regio.”
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Bespreking Poll week 39

Er moet een Europees keurmerk komen voor Limburgse vlaai
De Limburgse vlaai moet officieel erkend worden als streekproduct.
Dat is de mening van de stemmers op de poll van week 39.
Bijna driekwart, 73 procent, liet weten een Europees kenmerk voor de
Limburgse lekkernij een goed idee te vinden.
Met het keurmerk niet worden voorkomen dat vlaaien in Amsterdam,
Groningen of Brabant gemaakt worden, maar het baksel mag dan niet
meer Limburgse vlaai heten. Een vlaai is iets echt Limburgs, zoals een
worstenbroodje echt Brabants is. We mogen als Limburgers trots zijn op

ons cultureel erfgoed en vlaai hoort daar bij.
De ‘vlaai’ die je soms voorgeschoteld krijgt in andere delen van
Nederland verdient het niet door te gaan als Limburgse vlaai. Laat ze
het daar maar bij taarten houden op verjaardagen. Dat is gezien de
uitslag van de poll ook de mening die de inwoners van Peel en Maas is
toegedaan.
Dus Nederlandse overheid en Brussel: zorg maar dat ‘onze’ vlaai een
keurmerk krijgt. Bescherm ons tegen de Hollandse vlaai.

Ik heb vertrouwen in het nieuwe kabinet
eens/oneens > www.hallopeelenmaas.nl

Ze zijn eruit. Na 209 dagen overleggen hebben VVD, CDA, D66 en ChristenUnie
een akkoord bereikt. Daarmee is het officieel de langste formatieperiode sinds de
Tweede Wereldoorlog. Het regeerakkoord, met alle plannen van de vier partijen
voor de komende jaren, werd dinsdag 10 oktober gepresenteerd.
De VVD heeft de afgelopen jaren laten zien veel te bezuinigen. En hoewel
er wordt gezegd dat de Nederlander er met Rutte III op vooruit gaat, zegt de
oppositie ook nu al dat vooral de rijken van de nieuwe plannen gaan profiteren.
Het kabinet kan daarbij erg rechts worden genoemd, ook het CDA dat vijf jaar
in de oppositie heeft gezeten. Daarbij is het nog maar de vraag hoe sterk het
nieuwe kabinet is. De vier partijen bezitten slechts 76 van de 150 te vergeven

zetels. Er hoeft maar een moeilijke discussie aangezwengeld te worden, zoals de
Euthanasiewet die nog besproken moet worden, en het kabinet ligt weer op zijn
gat. Aan de andere kant gaat het goed met de Nederlandse economie. Mensen
zijn aan het werk en de koopkracht gaat omhoog. De vier partijen gaan dus in
een prettige tijd aan de slag, zonder crisissen of enorme werkloosheid. Ook kun
je als voorstander van het nieuwe kabinet zeggen dat Rutte de afgelopen jaren
heeft bewezen dat hij een land kan leiden. Voor het eerst sinds jaren bleef zijn
kabinet tot het einde zitten en de overheid zou sinds jaren bijna geen schulden
meer maken.
Ik heb vertrouwen in het nieuwe kabinet. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 39)
> Ik heb begrip voor de staking van de basisschoolleraren > eens 62% oneens 38%
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Vrijwilligers
Hoe moet je nieuwe
vrijwilligers werven? Door een
persbericht naar de HALLO te
sturen waarin alleen maar staat
dat je als vereniging nieuwe
vrijwilligers of bestuursleden
zoekt? Dat is volgens mij niet de
juiste oplossing. Mensen
moeten binding hebben met de
vereniging. Weten waarvoor ze
het doen én de functie leuk
vinden.
Mijn eerste voorstel is om
binnen de eigen gelederen rond
te kijken. Mensen die tot op
heden een rol in de marge
vervullen, zijn wellicht bereid
meer functies te verrichten. Vaak
komt het op een klein groepje
neer dat ontzettend veel moet
doen. Als je de taken goed
verdeeld, valt het reuze mee
hoeveel tijd het kost. Maar ja,
dan moet er wel genoeg volk
beschikbaar zijn. Mijn tweede
voorstel is om geld te laten
meetellen. Bij sommige voetbalverenigingen is het zo dat als je
vrijwillige taken uitvoert, je
minder contributie hoeft te
betalen. Dat lijkt me een prima
manier om mensen aan te
sporen meer voor de vereniging
te doen. Als mensen geld kunnen
besparen, is er vaak in een keer
verrassend veel mogelijk. Mijn
derde voorstel is om mensen te
zoeken die verstand hebben van
de functie. Misschien zijn er
mensen wiens werk precies
aansluit bij het werk van de
financiële commissie van de club.
Of er lopen leden rond die
jarenlang hobbytimmerman zijn
geweest en dus een aanwinst
zouden zijn voor de onderhoudsploeg. Vrijwilligerswerk bestaat
uit veel verschillende zaken. Het
hoeft niet meteen een bestuursfunctie te zijn. Een middagje in
de kantine helpen, een avondje
klussen of een keer een commissie meedraaien voor een
evenement kost echt niet al te
veel tijd. Zeker als je doet wat je
goed kunt. Dus verenigingen:
zoek mensen die binding hebben
met de club én de functie. Zo
wordt het leuk voor beide
kanten.
Rob
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De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO Peel en Maas (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

Gooi weg die gemeenschappelijke regeling
Onze regering wil gemeenten opzadelen met wéér een gemeenschappelijke regeling, een kostbare samenwerking tussen gemeenten. Dit keer
op het gebied van complexe vergunningverlening.
Wij en de raad willen dit niet,
omdat zo’n gemeenschappelijke
regeling weer een extra direc
teur nodig heeft die peperduur is.
Wij pleiten voor een zogenaamde
uitvoeringsdienst (RUD) die com
plexe aanvragen op het gebied van
Vergunningverlening, Toezicht en

Handhaving behandelt. Niet iedere
gemeente heeft een ambtenaar in
dienst die moeilijke vergunningen kan
beoordelen en afhandelen. Daarom is
het veel beter in de regio de krachten
te bundelen. Dat is in elk geval goed
koper voor de belastingbetaler.
Als er zo’n ingewikkelde vergun

ningaanvraag binnenkomt, wordt
gekeken welke ambtenaar uit de
samenwerkende gemeenten de
meeste deskundigheid in huis heeft
om de aanvraag te beoordelen en af
te handelen. Een RUD is een samen
werking die op vrijwillige basis wordt
aangegaan en die al vaker naar
tevredenheid functioneerde.
Nu worden wij vanuit de over
heid gedwongen om een ‘gemeen
schappelijke regeling’ op te zetten.

Dat willen we niet omdat het veel te
duur is. Wij moeten met de andere
gemeenten bekijken hoe we een
eigen koers kunnen varen en de
regering eens niet haar zin geven,
omdat onze visie beter is voor onze
inwoners. Samen met de andere
gemeenten gaan wij dit bij de rege
ring bepleiten.
Peter Craenmehr,
raadslid Lokaal Peel&Maas

Paul Sanders lijsttrekker VVD
De VVD heeft op vrijdagavond 6 oktober bij de algemene leden
vergadering in Boszicht Maasbree de lijsttrekker voor de gemeenteraads
verkiezingen van maart 2018 gekozen. Huidige wethouder Paul Sanders is
gekozen tot lijsttrekker.
VVD Peel en Maas heeft de
afgelopen periode veel van haar
belangrijke onderdelen uit het coali
tieakkoord ‘Een nieuwe lente en een
nieuw geluid’ gerealiseerd. Vooral op
financieel gebied, waar wethouder
Paul Sanders verantwoordelijk voor
is, zijn moeilijke uit politieke erfenis

ontstane dossiers op voortreffelijke
wijze afgesloten. Daarnaast is er op
een realistische manier bezuinigd.
Het gevolg is dat de begroting voor
het komende jaar met een positief
resultaat is gepresenteerd en door de
gemeenteraad is aangenomen. Dit is
het belangrijke gevolg van de politieke

Genieten...

eenheid die binnen de VVD bestaat.
Realistisch dualisme gaat ook gepaard
met politieke eenheid, dat heeft onze
fractie de afgelopen periode bewezen.
Het nieuwe geluid van het nieuwe
besturen is complex, maar we zijn vol
gens ons op de goede weg. Het bestuur
heeft aan de ledenvergadering voorge
steld om onze huidige wethouder Paul
Sanders te benoemen tot lijsttrekker
van de gemeenteraadsverkiezingen
van maart 2018. Dit voorstel is met vol
ledige instemming van de VVD-leden

aangenomen. Paul heeft zich bereid
verklaard er vol voor te gaan en zich
met veel plezier en inzet voor te berei
den op de komende verkiezingen en de
daarop volgende periode. Volgend jaar
maart begint er een nieuwe horizon
waarover we nu plannen maken. Het
verkiezingsprogramma staat in de
steigers, maar het duurt nog even voor
dat we met het programma voor de
komende vier jaar komen, we houden
u op de hoogte.
bestuur VVD Peel en Maas

COUNTRY & CHRISTMAS FAIR
Bij aankomst in Haarzuilens beginnen we deze dagtocht met een heerlijke koffietafel. Daarna heeft u tot
20.00 uur de tijd om te genieten op de Country & Christmas Fair. Vanaf het moment dat u onder de poort
doorloopt wordt u ondergedompeld door het fijne, warme gevoel van de mooiste tijd van het jaar: Kerst!
Als het koude winterzonnetje achter de horizon is verdwenen, lichten de honderdduizenden kerstlichtjes
prachtig op. Ook worden de vuurkorven ontstoken en draait de spetterende licht- en watershow op volle toeren!
Incl.: koffietafel en entree Fair
Data: 22 en 25 november

NIEUW!

€ 51,-

KERSTWINKELDAGTOCHTEN

Kerstwinkeldagtochten naar België en Duitsland!

Diverse data in november
vanaf
en december

€ 22,50

WINTERSE
VERRASSINGSTOCHT

NIEUW!

€ 69,-

Data: 14 dec., 23 jan.

KREADOE

Datum: 16 december

WEST SIDE STORY
World Forum Theater Den Haag
Incl. 4-gangendiner, 1e rangs entreekaart

€ 26,-

€ 39,-

MARGRIET WINTER FAIR
Data: 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23 november

€ 36,-

HOLIDAY ON ICE
“ATLANTIS”
vanaf

Datum: 26 december

Datum: 26 december

Data: 21, 25 nov.,
7, 15, 20 dec.

Data: 28 jan.,
25 maart, 27 mei

€ 75,- € 17,50

NIEUW!

€ 79,-

2e KERSTDAGTOCHT
MUSEUM DANSANT
Datum: 26 december

€ 135,-

KERSTWINKELEN
CENTRO OBERHAUSEN

€ 79,-

KERSTSHOPPEN PARIJS
Data: 18 november,
9 december

€ 75,-

€ 39,-

€ 79,-

DISNEY’S THE LION KING

€ 60,-

Datum: 26 dec. 2e kerstdag

2e KERSTDAGTOCHT
EIFEL

2e KERSTDAGTOCHT
MILLINGEN

Data: 1, 2, 3, 4 nov.

Data: 30 november
en 3 december

DICKENS FESTIJN
DEVENTER

€ 140,-

KERSTSHOPPEN LONDEN
Data: 25 november,
16 december

Vraag voor ons volledige aanbod de gratis Dagtochtenfolder aan!
tel.: (077) 3071988
www.ghielen.nl

€ 75,-

€ 60,-
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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.
Ook de aangiften burgerlijke stand (geboorte, overlijden, erkenning et cetera) zijn alleen
mogelijk van 8.30 uur - 13.00 uur.
De andere loketten en de bibliotheek zijn normaal geopend.

Aankondiging Opiniërende
raadsvergadering
Op dinsdag 24 oktober 2017 wordt vanaf 19.30 uur een opiniërende raadsvergadering
gehouden in het Huis van de Gemeente, Wilhelminaplein 1, 5981 CC Panningen.
De uitgebreide agenda met toelichting per onderwerp en bijbehorende stukken kunt u
raadplegen op de website: www.peelenmaas.nl > bestuur en organisatie > gemeenteraad >
opiniërende raadsvergadering > datum 24 oktober 2017.
De vergadering kunt u op internet volgen via de link naar de webcast:
https://channel.royalcast.com/peelenmaas.
U kunt ook op www.peelenmaas.nl of www.peelenmaas.eu de link aanklikken.
Agenda
1. Opening
2. Vragenhalfuurtje
3. Vaststelling agenda
4. Vaststelling besluitenlijst ORV van 06-06-2017 (2017-044),
BRV van 27-06-2017 (2017-058) en BRV van 11-07-2017 (2017-059)
5. Mededelingen
6. Spreekrecht

Kermis
Beringe14
14 t/m
t/m 17
Kermis
Beringe
17oktober
oktober
Zaterdag
14 oktober
Zaterdag
14 oktober
• om 15.45 uur het openingswoord door wethouder Raf Janssen.
• om 15.45 uur het openingswoord door wethouder Raf Janssen.
Zondag 15 oktober

Zondag
15 oktober
• 16.00
uur tot 18.00 uur gratis schminken voor de kinderen.
•
vanaf
16.30
uur uur
tot 17.30
uurschminken
een clown op
het kermisterrein.
• 16.00 uur tot
18.00
gratis
voor
de kinderen.
• vanafDinsdag
16.30 uur
tot 17.30 uur een clown op het kermisterrein.
17 oktober
• prijsuitreiking van letterpuzzel en kleurplaten.

Dinsdag 17 oktober
Elke dag kans
tien euro kermisgeld,
“Selfieactie”.
• prijsuitreiking
vanop
letterpuzzel
en kleurplaten.

Elke dag
op tienueuro
kermisgeld,
“Selfieactie”.
Wijkans
wensen
fijne
kermisdagen!

Wij wensen u fijne kermisdagen!

Opiniërende vergadering
7. Bestemmingsplan Heldenseweg 10 in Kessel (2017-064)
8. Bestemmingsplan Marxweg 7 in Meijel uitbreiding inzake dierenwelzijn (2017-065)
9. Bestemmingsplan omzetten varkensbedrijf in Beringe (2017-068)
10. Bestemmingsplan Beringe buiten realisatie beweegpark (2017-066)
11. 2e Berap begroting 2017(2017-072)
12. Gemeenschappelijke Regeling Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord
(RUD LN) (2017-062)
13. Verduurzaming Kerkebőske Helden (2017-069
14. Actualisering verordeningen sociaal domein (2017-061)
15. Bestemmingsplan Glastuinbouwgebied De Kievit in Grashoek (2017-063)
Besluitvormende vergadering
Alle onderwerpen die staan geagendeerd onder het opiniërende debat vanaf agendapunt 7 tot
en met agendapunt 15 worden ook geagendeerd voor de besluitvorming. Het is aan de raad
om per onderwerp vast te stellen of er een besluit wordt genomen tijdens deze opiniërende
raadsvergadering of tijdens de besluitvormende raadsvergadering van 7 november 2017.

Openingstijden

Maandag:
08.30 uur - 17.00 uur / 17.00 – 19.30 uur
Dinsdag t/m vrijdag: 08.30 uur - 17.00 uur *
Zaterdag:
08.30 uur - 12.00 uur
* donderdag 12 oktober vanaf 13.00 uur beperkte dienstverlening

Huis van de Gemeente
Wilhelminaplein 1
5981 CC Panningen

077 - 306 66 66
info@peelenmaas.nl

Postbus 7088
5980 AB Panningen

www.peelenmaas.nl

www.poetszorg.nl
Tel. 06 14 82 72 00

VAKGARAGE
PEETEN BV

jacks en
regenjassen

(incl. waterafstotend maken)

www.ikzoektuingrind.nl
tel. (077) 320 97 00

10%
korting

geldig tot en met 30 november

Tel. 077-3072462
www.vanhalstomerij.nl

Onderhoud en
reparatie van
alle merken

APK

www.vakgaragepeetenbaarlo.nl

tel. 077 477 15 90
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VC Olympia speelt
slechte wedstrijd
Door: volleybalvereniging VC Olympia
De dames van VC Olympia uit Panningen waren er na het verlies een
week eerder op zaterdag 7 oktober op gebrand wel als winnaar van het
veld te stappen tegen Velden dames 2. Beide teams waren elkaar al
eerder tegen gekomen in de voorbereiding van het seizoen en toen won
de Panningse ploeg met 2-0.

Landelijke titel voor dansgroep
Panningen
Door: Stephan Schmieder, Fresh Label Studios
Dansgroep The Empire van dansschool Fresh Label Studios uit Panningen vertrok onlangs met
32 leerlingen naar Zwolle. Daar vond op zondag 8 oktober het Nederlands kampioenschap dans plaats
van dansbond SONEO. Met nog minder dan tien uur training achter de kiezen van coach en choreograaf
Stephan Schmieder en Tobias Battistella vertrok de groep naar het theater. Eenmaal klaargemaakt
begonnen de zenuwen te komen. Panningen werd voor de eerste keer verdedigd door deze nieuwe
dansschool, die ook in Heythuysen gevestigd is. Het optreden was uitmuntend en spatgelijk. We zijn
dan ook erg trots op hun behaalde eerste plek. Panningen heeft er vanaf nu dan ook een nieuw groep
Nederlandse kampioenen bij.

In de eerste set werd er slap
gestart door Olympia. Met vlagen
lieten de Panningse meiden goede
acties zien, maar die werden teniet
gedaan door onnodige fouten.
Als er een kleine voorsprong werd
genomen, lieten de dames Velden
makkelijk weglopen omdat er zonder
lef gespeeld werd. In set twee stond
er al snel een grote achterstand op
het scorebord. Nadat via een timeout de koppen dezelfde richting op
gestoken werden, werd begonnen
aan een inhaalreeks. Dit was het
enige moment in de wedstrijd dat
VC Olympia in de buurt kwam van

haar eigen niveau. Er werd hard
gewerkt voor iedere bal en er werden
minder persoonlijke fouten gemaakt.
Het goede gevoel van de tweede set
wilden de dames meenemen naar set
drie, maar dit was na de eerste bal al
verdwenen. Weer werden er te veel
directe fouten gemaakt en het geloof
in eigen kunnen was verdwenen.
Afspraken werden niet nagekomen
en ballen die normaal gesproken een
prooi waren voor de dames, werden
onnodig verspeeld. Set drie en vier
gingen daardoor naar Velden. Het
betekende een onnodige 3-1 neder
laag voor de dames van Olympia.

De Treffers wint van
Kronenberg
Door: Hem Hendrix, beugelclub De Treffers
Het eerste team van De Treffers uit Maasbree heeft op zaterdag
7 oktober een overwinning geboekt tegen het hoger geklasseerde team
uit Kroenenberg. In eigen huis waren de Maasbreenaren met 3-2 te sterk
voor de gasten.
Wim Grommen speelde in de
eerste partij geconcentreerd en hij
won gemakkelijk met 30-18 van
Ben Huijs. Invaller Koos van Lier
moest daarna tegen jeugdig talent
Freek van Dooren. In een gelijk
opgaande partij was het de ervaring
van Koos die de winst bracht, 30-26.
Jo Hendrix en Maykel Leijsten
namen steeds als de tegenstander
een foutje maakte om beurten een
kleine voorsprong. Maykel was

uiteindelijk de gelukkigste en hij
won met 30-26. In de vierde partij
nam Jac Lintjens het op tegen Jos van
Dooren. Jos maakte wat foutjes en Jac
strafte die af. Dat resulteerde in een
30-24 winstpartij voor Jac.
Als laatste moest Hem Hendrix
tegen de ervaren Hay Leijsten.
Ze maakten er een spannende partij
van. Op het einde was het de ervaring
van Hay die het verschil maakte en hij
won met 30-26.

Eerste zege heren
VC Olympia
Door: volleybalvereniging VC Olympia
Bedovo uit Beek en Donk was op zaterdag 7 oktober de tegenstander
voor het eerste herenteam van VC Olympia uit Panningen. Waar de eerste
wedstrijd werd verloren, werd er in Brabant wel gewonnen door de
Panningse heren.

Succesvol
van koers
veranderen?

Ik doe
met je mee!

Roel Verhaegh doet mee met Frank van Meegen van De Zoes
"Ruim twee jaar geleden nam Frank 'De Zoes' over van zijn oom en
transformeerde het café tot bistro en speciaalbiercafé. Ik ben trots dat
ik Frank bij deze succesvolle transformatie mocht begeleiden."

Bekijk de video over Frank en De Zoes op www.rabobank.nl/pml
Een aandeel in elkaar
Op de foto Frank van Meegen van De Zoes uit Helden (links) en Rabobank accountmanager Roel Verhaegh

Het harde werken werd in de ope
ningsfase van de eerste set beloond.
De Beek en Donkenaren hadden geen
grip op de sterke aanval en er werd een
snelle voorsprong van vijf punten opge
bouwd. Halverwege de set kreeg de
thuisploeg toch meer grip op het spel.
Het ervaren team verkleinde langzaam
aan het gat. In de beslissende fase was
het toch het jonge team van Olympia
dat de set binnenhaalde, 26-24. De eer
ste klap was uitgedeeld aan de heren
van Bedovo. De Panningnaren kregen
vleugels en roken kansen in de tweede
set. De servicedruk was de sleutel tot
succes. Bedovo kreeg hier geen grip op
en kon daardoor geen goede aanval
creëren. Deze kansen pakten de ploeg
uit Panningen met beide handen aan.
Met een 16-6 voorsprong leek er

geen vuiltje aan de lucht. Echter, de
thuisploeg bleef geloven in een stunt
deze set. De foutjes slopen in het spel
van Olympia, maar de ploeg was tijdig
bij de les. Via 21-19 werd het uiteinde
lijk 25-19 in Pannings voordeel. In de
derde set was het steeds stuivertje
wisselen. Een paar lange rally’s en
mooie blokpunten leverde Olympia
de setwinst (26-24) op. De eerste
overwinning van het seizoen was
daarmee een feit. De vreugde was
groot, maar er kon nog een bonus
punt worden verdiend. Het vertoonde
spel uit eerdere sets werd echter niet
doorgezet. Ongeconcentreerd en slordig
werd de set simpel afgegeven aan de
thuisploeg, 19-25. Dat was een smetje
op de eerste overwinning, maar de
vreugde was er niet minder om.

12
10

sport 15

Ruime overwinning voor
Panningen in Swalmen
Door: Thijs Vanmaris, voetbalvereniging SV Panningen
De vraag voorafgaand aan het duel van zondag 8 oktober was of het eerste herenteam van SV Panningen zich
wist te revancheren van een week eerder tegen Reuver. De Panningnaren wisten in het uitduel bij Swalmen te
overtuigen en boekten een 5-2 overwinning.

Wedstrijd rijvereniging

Foutloze Jette
Staaks vijfde
Door: Nikki Hendriks, rijvereniging en ponyclub De Cowboys
Jette Staaks van RV en PC De Cowboys uit Maasbree startte onlangs met
twee paarden tijdens de samengestelde wedstrijd van SGW Ysselsteyn.

Na een kleine tien minuten kon
het eerste wapenfeit van de groen-wit
ten worden genoteerd. Remco Litjens
zette Ilias Amhouch in kansrijke positie
voor de goal, maar diens inzet werd
gepareerd en de rebound eindigde op
de paal. Luttele minuten later wist de
Swalmense doelman een inzet van
Remco ternauwernood tot corner te
verwerken. De volgende aanval was
het wel raak. Na een snelle balcir
culatie wist Matijs Heesen Ilias voor
het doel te zetten. Die bleef koel en
maakte de 0-1.
Uit het niks bolde vervolgens het
net aan de overzijde en kopte Siem

van der Linden de gelijkmaker binnen.
Weer enkele minuten later betekende
een intikker van Remco, na een eentwee tussen Matijs en Robin van Osch,
weer een voorsprong voor Panningen.
In deze fase verzuimde Panningen
de marge te vergroten. De ene snelle
aanval na de andere werd echter niet
doeltreffend afgerond.

Panningen in aanval
Na de thee heerste er een zelfde
spelbeeld met Panningen in de aanval.
In de 47e minuut resulteerde dat in
Remco’s tweede treffer. Uit een voorzet
van Patrick Joosten knikte hij de 1-3

binnen. Remco veroorzaakte vervolgens
op knullige wijze een strafschop, die
Swalmen weer dichterbij bracht, 2-3.
Panningen wist daarna de rust
weer te vinden en het kon naar
hartenlust combineren. Zeker toen
Swalmen met tien man verder moest,
nadat alle wissels waren opgebruikt.
Remco tilde vervolgens de stand naar
2-4 en invaller Idris Pakasa zette de
2-5 eindstand op het scorebord. Naar
mate het eindsignaal naderde, werden
de krachtverhoudingen steeds groter.
Met de marge van drie doelpunten
konden de gastheren nog niet eens
ontevreden zijn.

Tijdens de dressuur was haar paard
Hudge Z vrij gespannen, maar door
een foutloos springparcours en een
foutloze cross binnen een hele mooie
tijd behaalde ze een vijfde plaats in de
klasse B. Met Donna Gin startte Jette
in de klasse L waar een zeer pittige
cross gebouwd stond. Na een fijne
dressuurproef en een balkje bij het
springen reden ze een mooie foutloze

cross. Hiermee behaalde ze ook met
Donna Gin een vijfde prijs. In hetzelfde
weekend vond het jaarlijkse herfstcon
cours weer plaats van De Cowboys. De
eigen clubleden kwamen aan start met
de volgende resultaten: Karin van Beek
tweede en eerste in de klasse L1 met
Felizitas van de Beerkerheide en Ilse
Haenen met Cento di Livia L een eerste
prijs in de klasse Z2.

Breetanque Maasbree

Geert van de Beele
winnaar afsluittoernooi
Door: Jan Vaessen, jeu-de-boulesvereniging Breetanque
Het afsluittoernooi voor de spelers van jeu-de-boulesvereniging Breetanque uit Maasbree vond plaats op zondag
8 oktober.

Herman Janssen, Geert van de Beele, Peter Thiede
Er waren dit jaar 31 deelnemers
die middels loting via de computer in
iedere ronde aan een willekeurige part
ner gekoppeld werden. In drie rondes
werd uitgemaakt wie de winnaar werd
van dit toernooi. Uiteindelijk bleven

er vijf deelnemers over met ieder drie
gewonnen partijen.

Fles wijn en waardebon
Rond 17.00 uur waren alle drie de
rondes gespeeld en de prijswinnaars

bekend. Geert van de Beele werd
eerste met een saldo van +29. Herman
Janssen werd nipt tweede met +27 en
Peter Thiede derde met +27. De drie
heren ontvingen een fles wijn en een
waardebon als prijs.

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

Maasbree Heierveldlaan 10
Meijel Kerkstraat 25
Panningen Kerkstraat 43

ADVERTENTIE W E E K
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Prijswijzigingen, drukfouten en uitverkocht
voorbehouden. Aanbiedingen zijn niet bestemd
voor grootverbruikers en/of wederverkopers.
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Geluk ontbreekt bij Maasbree

Onnodige en ongelukkige
nederlaag MVC’19
Door: Mat Nellen, voetbalvereniging MVC’19
Na een even onnodige als ongelukkige derde nederlaag op rij tegen Budel deelt het eerste herenteam van
voetbalvereniging MVC’19 uit Maasbree puntloos de laatste plek met Maarheeze en Helmondia in de derde klasse C.
Gezien de enerverende slotfase hadden de mannen van trainer Erik van Rooij een gelijkspel verdiend. De Maasbreese ploeg ontbeert momenteel een beetje geluk.

Flatsers pakken
punten in Helden
Door: Piet Geurts, beugelclub De Flatsers
De Flatsers uit Baarlo hebben in de zware, maar sportieve
uitwedstrijd in Helden op zaterdag 7 oktober drie punten mee naar huis
genomen. Het werd 3-2, maar één of zelfs twee punten meer,
behoorden ook tot de mogelijkheden.
Esther opende zeer sterk en pakte
twee punten voorsprong die zij zeer
vakkundig vasthield en later nog uit
bouwde naar zes punten. Het eerste
punt voor de Flatsers was zodoende
binnen. Invaller Henk speelde ook
goed en bleef de gehele partij goed
bij de les tegen de slimme tegenstan
der, maar Henk liet zich niet verleiden
en won dik verdiend het tweede
punt.
Piet beugelde te voorzichtig
en slapjes, maar toch kreeg hij nog

winstkansen. Op het juiste moment
ontbrak het kleine beetje geluk wat
zijn tegenstander wel had, zodat die
met het kleinst mogelijk verschil won.
De vierde partij werd een prooi voor
Roy die door de vele missers van zijn
tegenspeler en zelf goed spel te laten
zien, won met 30-12.
In de slotwedstrijd liet Marc
een grote kans op het vierde punt
liggen door een totale misslag. Het
werd daarom 3-2 voor de Baarlose
beugelaars.

Beugelaars Kessel
verslagen door
Tegelen
Door: Coy Sieben, beugelclub OVU
Het eerste team van OVU uit Kessel streed voor wat het waard was
op zaterdag 7 oktober, maar kampioenskandidaat bleek toch te sterk.
In Kessel werd het 3-2 voor de gasten.
Job Peeters, Django Peeters en
Joost Hesen ontbraken, terwijl Erik
Schoof niet helemaal fit aan de start
verscheen. Joris Timmermans moest uit
nood beginnen als rechtervleugelverde
diger, wat hij overigens verdienstelijk
deed.
Beide ploegen kregen in de
beginfase geen kansen. Het openings
doelpunt van de 18-jarige Luc Nouwen
kwam in de 25e minuut uit de lucht
vallen. Maasbrees balverlies op het
middenveld gaf de Brabander een zee
van ruimte, die hij optimaal benutte.
Een paar minuten later voorkwam
keeper Stan Caris een zekere Budelse
treffer. Op een kleine kans van Quinten

Ambaum na, kreeg MVC’19 weinig
kansen. Toch leek MVC’19 op 1-1 te
komen, maar Daan Peters zag zijn inzet
gekeerd door Budelkeeper Dennis van
Gils. Voor rust viel Eric Schoof gebles
seerd uit.
Na de pauze leek Ron van den
Kerkhof de 1-1 te maken in de 60e
minuut, maar zijn goed genomen vrije
trap ketste via de binnenkantpaal weer
het veld in. MVC’19 leek de genadeklap
te krijgen toen het fellere Budel in de
70e minuut de 0-2 op een presenteer
blaadje kreeg aangereikt. Frank Haenen
speelde te kort terug op keeper Stan
Caris. De ingevallen Dennis Verstraeten
profiteerde. MVC’19 begon aan een

wanhoopsoffensief. Joris Timmermans
was naar de frontlinie verhuisd en de
ingevallen Paul van den Kerkhof en
Bart Crienen gaven de ploeg nieuwe
impulsen.
Bart Crienen kon na een mooie
pass van Daan Peters de aansluitings
treffer in de 85e minuut scoren.
MVC’19 zette de Budelse defensie
onder druk. In de 89e minuut leek Ron
van den Kerkhof de verdiende gelijk
maker te maken, maar keeper Dennis
van Gils stopte op wonderbaarlijke
wijze de kopbal van de Maasbreese
spits. De 2-1 nederlaag kwam hard
aan in het Maasbreese kamp. Er zullen
punten gehaald dienen te worden.

Egchel in eigen huis
onderuit tegen Eindse Boys
Door: Thijs Joosten, voetbalvereniging SV Egchel
In de derde wedstrijd van dit seizoen op zondag 8 oktober tussen de nog ongeslagen ploegen Egchel en Eindse
Boys wisten de bezoekers uit Nederweert-Eind in de laatste minuut de zege naar zich toe te trekken, 2-3.
Eindse Boys was technisch gezien
de meest vaardige ploeg, Egchel
compenseerde dit met veel strijd,
inzet en werklust. In de eerste helft
hadden de groenwitten het betere
van het spel met verschillende goede

WWW.DRIESSENDAKWERK.NL
077-4652559

kansen, maar keeper Bjorn Oomen
redde enkele keren fraai. Ook gingen
enkele schoten naast het doel. Egchel
kreeg wat mogelijkheden via Frank
Gielen, maar uit diens voorzet werd
niet afgerond. Luc Crommentuijn zag
een schot door de doelman gekeerd
worden. Acht minuten voor rust kwam
Eindse Boys op voorsprong. Tot drie
maal toe kreeg de Egchel verdediging
de bal niet weggewerkt en Paul Dirckx
strafte dit af, 0-1.
Na de thee kwam Egchel wat beter
in haar spel. In de 65e minuut kwamen
de oranjehemden op gelijke hoogte.
Een steekballetje van Paul Ververgaert
stelde Frank Gielen in staat de 1-1 op
het scorebord te brengen. Na enkele
vrije trappen voor Egchel en een schot
van Eindse Boys op de paal, kwamen

de bezoekers in de 74e minuut
wederom op voorsprong. Uit een uit
braak scoorde Robin de Bruin de 1-2.
Drie minuten later was de stand
alweer in evenwicht. Uit een bal van
Frank Gielen zorgde Mark Thiesen met
een puntertje voor de 2-2. De wedstrijd
kon nog alle kanten op en bleef span
nend met kansen voor beide ploegen.
Kai Schröder moest een keer de bal van
de lijn halen en aan de overzijde kwam
Frank een teenlengte te kort om af te
ronden.
De match leek op een terechte 2-2
te eindigen, ware het niet dat Eindse
Boys in de laatste minuut nog een
corner mocht nemen. Hieruit kopte
Bram Knapen raak, 2-3. Dat zorgde voor
vreugde bij de bezoekers en verdriet bij
de thuisclub.

Bjorn Bongers op kwam in
de eerste partij stroefjes uit de
startblokken, maar vocht zich
in de wedstrijd en won terecht.
Ralf Joosten als tweede en Sjaak
Ottenheim als derde hadden beiden
hun dag niet en verloren terecht
met een 1-2 tussenstand als gevolg.
De partij tussen Roel Ottenheim en
topper René Ververgaard moest een
spannende wedstrijd worden, maar
door twee missers van René en

bijzonder sterk spel van Roel werd
het een ruime 30-20 overwinning.
Roy Dorssers mocht proberen het
winnende punt binnen te halen,
maar moest daarvoor wel Wendie
Cox zien te kloppen. Hij begon met
een flats en liep de hele wedstrijd
achter de feiten aan. Op het laatst
had hij nog een kleine kans om
de winst te pakken, maar het zat
Roy niet mee. Daardoor werd de
eindstand 2-3.

Zege op Roggel

Helden behoudt
ongeslagen status
Door: Geert Metsemakers, voetbalvereniging VV Helden
Het eerste herenteam van VV Helden kan na drie wedstrijden nog
steeds een honderd procent score overleggen. De Heldenaren wonnen,
zei het moeizaam, met 0-2 van Roggel waardoor ook de koppositie in de
vierde Klasse D behouden blijft.
Beide ploegen moesten het stel
len zonder enkele vaste waarden,
waardoor zowel trainer Hans van de
Boom van Roggel als Rob Jacobs van
Helden een flinke puzzel had om zijn
basiself te formeren. Na een kwartier
spelen, leek het erop dat Rob Jacobs
daar het best in was geslaagd.
De Heldenaren hadden, doordat
Ton Peeters na tien minuten
spelen een penalty benutte, al een
voorsprong weten te pakken en
hadden meteen daarna al twee
goede mogelijkheden om de score uit
te breiden. Doordat ze het nalieten
de voorsprong uit te breiden, kreeg
Roggel kans om terug te komen in
de wedstrijd. De thuisploeg greep
deze mogelijkheid met beide handen
aan. Lars Kierkels kreeg voor rust
nog de beste mogelijkheden om de

stand gelijk te trekken, maar zag de
Heldense goalie telkens goed redding
verrichten op zijn pogingen.
Ook na de rust drong Roggel aan
op de gelijkmaker. Coy van Meegen
kwam voor de thuisploeg nog het
dichtst bij de gelijkmaker. De midden
velder kwam vrij voor het doel, maar
hij zag zijn schot voorlangs gaan.
Aan de andere kant was invaller
Koen Maessen dicht bij de genade
klap. De aanvaller kwam enkele
schoenmaten te kort om een scherpe
voorzet van Ruud Wilms genoeg
richting en kracht mee te geven.
In de blessuretijd kwam de
genadeklap alsnog nadat invaller
Kick Bluijssen de Roggelse verdedi
ging de bal wist te ontfutselen en
Mike van Lier een niet te missen kans
schonk, 2-0.
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Eerste prijs voor
De Cavaliers
Door: paardensportvereniging PSV De Cavaliers
In Someren en Nederweert werden in het weekend van zaterdag 7 en
zondag 8 oktober dressuurwedstrijden gehouden. Monique Peeters van
De Cavaliers uit Panningen wist een eerste prijs binnen te halen.
Monique Peeters haalde in
Someren een eerste prijs binnen in
de klasse Z1 met GoGo Borneo. Op de
selectiewedstrijd te Nederweert was
er in de klasse B een tweede prijs
voor Natasja Rongen met Verano en
een derde prijs voor Julia Zelen met
It’s Florencio’s Joy. In de klasse L1
behaalde Anouk Neefs een derde
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5-1 overwinning

BEVO superieur aan Reuver
Door: Bert Gielen, voetbalvereniging VV BEVO
Het eerste herenteam van VV BEVO uit Beringe kreeg op zondag 8 oktober Reuver op bezoek. De gasten,
nog ongeslagen voor het duel, werden met een grote 5-1 nederlaag huiswaarts gestuurd.

prijs met Guess.
Gesprongen werd er in Asten en
hier behaalde Janine Maassen een
twaalfde prijs in de klasse L met
Eclair La Vie. Tijdens de Eersel-Postelrally won Eric Steijvers een tweede
prijs in de klasse best verzorgde
aanspanning koudbloed met zijn
pony’s Bo en Tess.

Overwinning
voor Grashoek
Door: John Janssen, voetbalvereniging SV Grashoek
Het eerste herenteam van SV Grashoek kwam zondag 8 oktober twee
keer op achterstand tegen Heythusen en moest flink knokken om de drie
punten uit het vuur te slepen. Dat deden de geelzwarten dan ook, wat
uiteindelijk een 4-3 eindstand op het scorebord bracht. Raoul Bennenbroek
was wederom het goudhaantje voor Grashoek door in de 87e minuut zijn
tweede en 4-3 te scoren.

De eerste tien minuten van het
duel creëerde Reuver enkele goede
mogelijkheden, waarbij BEVO door
het oog van de naald kroop. Maar al
snel werd duidelijk dat Reuver het
de BEVO-ploeg niet heel erg moeilijk
kon maken. BEVO speelde compact en
zette de Reuver-ploeg al vroeg onder
druk. Al in de 10e minuut kwam BEVO
op voorsprong na een sublieme actie
van Kevin Vossen op de linkerflank.
Hij passeerde enkele verdedigers,
ging de een-twee aan met Sam van
Rijt, passeerde nog een verdediger en
legde perfect terug op Sam. Die kon

eenvoudig afronden voor 1-0.
Na legio kansen werd ongeveer
vijf minuten voor rust de bevrijdende
2-0 gescoord na goed voorbereidend
werk van Luuk van Rijt. Die stuurde Kris
Hermans diep en die rondde uitstekend
af in de verre hoek.
Na rust begon BEVO wederom sterk
en scoorde al in de eerste minuut na
een perfecte aanval via Roger Gielen
die Roel Verhaegh in stelling bracht.
Roel gaf een perfecte voorzet op Sam
van Rijt die bij de tweede paal attent
reageerde en de bal binnenwerkte, 3-0.
Ongeveer twintig minuten voor tijd

volgde de genadeklap. Kevin Vossen
scoorde met het hoofd de 4-0 na een
goede voorzet vanaf links door Rob
Minten. Alsof dat nog niet genoeg was,
werd daar nog een vijfde treffer aan
toegevoegd in de 78e minuut. Na een
goede actie van Luuk van Rijt werd
Rob Minten op links weggestuurd. Rob
legde goed terug op Kevin Vossen,
die eenvoudig binnenschoot.
De enige smet voor BEVO op het
duel was de tegentreffer, waarbij een
BEVO-verdediger onvoldoende ingreep.
De linkerspits van Reuver liet BEVOkeeper Nick Steeghs kansloos, 5 1.

Voor onze nieuwe locatie in Panningen zoeken wij:

CHAUFFEURS (65+)
Grashoek had een zware start en al
binnen één minuut werd de Grashoekse
verdediging voor aap gezet en scoorde
Gachik Towmasjan via de lat de 0-1. De
start en omzettingen die nodig waren
vanwege een blessure deden Grashoek
geen goed en daar bleven de geel
zwarten de gehele eerste helft last van
houden. Jordi Luijten kon echter in de
7e minuut zelfstandig een schietkans
creëeren. Het schot leek houdbaar,
maar er zat een venijnige stuit in
waardoor keeper Schreurs geen vat
kreeg op de bal. In de 17e minuut ging
Raoul Bennenbroek op de individuele
toer over links, waarbij geen enkele
Heythuysen-verdediger hem kon
stoppen. Het vlijmscherpe schot was
onhoudbaar, 2-1 Grashoek kon niet
lang genieten van deze voorsprong,
want één minuut later was het al weer
2-2, door een schot van Roy Peskens.

Heythuysen kwam in de 28e minuut
weer op voorsprong toen Koen Clephas
in twee instanties geklopt werd. Met de
2-3 stand werd er gerust.
De 3-3 in de 65e minuut kwam
uit de lucht vallen. Erwin Pijnenburg
kreeg de bal op 20 meter afstand van
het doel en draaide zich mooi vrij
om daarna een vlijmscherp schot te
produceren dat precies in de boven
hoek paste. Er kwam toch nog een
winnaar toen de bal wild naar voren
werd getrapt door Grashoek waar twee
spelers buitenspel stonden. Deze lieten
echter de bal lopen en de aanstor
mende Raoul Bennenbroek wist de
weifelende Heythuysense verdedigers
te verschalken en scoorde zijn tweede.
In de laatste minuten moest Koen
Clephas nog wel een huzarenstukje uit
halen om zijn goal schoon te houden,
maar het bleef 4-3. (Foto: Jac Haenraets)

In plaats van achter de geraniums, kunt u
ook achter het stuur zitten. Zo ziet u ook nog eens
wat van Europa. Geïnteresseerd? Én in bezit van
rijbewijs B (E) en kunt u een Verklaring omtrent
Gedrag (VOG) overleggen
Neem dan snel contact op met Jarno van Esseveldt

jarno@top-speed.nl | www.top-speed.nl

YOUR PERSONAL WORLDWIDE COURIER
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Tweede wedstrijd seizoen

Winst voor dames
VC Grashoek
Door: volleybalvereniging VC Grashoek
Voor de tweede wedstrijd van het seizoen mochten de dames van
Grashoek op zaterdag 7 oktober op bezoek bij medepromovendus
Accretos uit Roggel. De uitwedstrijd leverde de eerste winst van het
seizoen op voor de dames uit Grashoek.
Met veel vertrouwen begon de
Grashoekse ploeg aan de wedstrijd.
Er werden weinig fouten gemaakt
door de Grashoekse dames en de
druk werd bij de tegenstander
neergelegd. Goed serveren maar ook
in de service-pass en de rallypass
werd door de verdediging zo goed
opgebouwd dat de spelverdeling en
de aanval zich naar hartenlust uit
konden leven. Tot 10-9 kon Accretos
bijblijven, maar met 25-15 was het
gat erg groot geworden. Een volledig
juiste weergave van de verhoudingen.
In de tweede set was Grashoek
beter, maar dat zorgde niet voor een
verschil in punten. Pas op het einde
van de set werd een gaatje geslagen
naar 23-19. De Grashoekse dames
volleyden de set zakelijk uit en pak
ten een 2-0 voorsprong.

Herpertz Bevo Hc

Bijna perfecte voorstelling
Door: Mat Nellen, handbalvereniging Herpertz Bevo Hc
In de derde thuiswedstrijd van het prille BENE-league-seizoen heeft het eerste herenteam van Herpertz Bevo Hc
uit Panningen op indrukwekkende wijze afgerekend met Callant Tongeren. In een bijna perfecte wedstrijd op
zaterdag 7 oktober werden de Belgen met 36-20 afgetroefd. Geen geflatteerde zege, maar een beloning voor het
goede verdedigende werk en het doeltreffende aanvalsspel.

Wat in de eerste en tweede
set goed ging bij Grashoek, ging
mis in de twee sets erna. De ploeg
kreeg moeite met de pass, wist
geen echte servicedruk te brengen
en Accretos groeide in de wedstrijd.
Met 25-23 en 25-20 werden de sets
een prooi voor de Roggelnaren. De
wedstrijd was aan het einde van
set 4 volledig in evenwicht en een
beslissende vijfde set moest de
winnaar bepalen.
Accretos was nog vol energie en
de Grashoekse dames zaten op het
tandvlees. Bij 13-11 voor Accretos
leek het gespeeld, maar een paar
goede services en scorende spelers
leverde een 15-13 eindstand op in
het voordeel van de Grashoekse
ploeg. De eerste winst van het
seizoen was daarmee een feit.
Vanaf het beginsignaal straalde
Bevo de overtuiging uit dat de
eerste nederlaag in Volendam een
week eerder een vergissing was
geweest. De verdediging stond als
een huis. De Belgen kregen nauwe
lijks kansen. In het doel was Markus
Hammerschmidt in vorm. In de slotfase
stond ook Bram van Grunsven in het
doel zijn mannetje. Callant Tongeren

Al meer dan 40 jaar hét aanspreekpunt voor berging-, pechhulp en
voertuigtransport. Of het nu gaat om een lokaal transport van één
voertuig, om 20 voertuigen die door heel Europa vervoerd moeten
worden of als je onverhoopt met pech of schade langs de weg staat:
Autohulpdienst Broekmans zorgt voor de oplossing.

liep zich stuk op de hechte Panningse
defensie. Aanvallend zat het ook goed
dankzij het gevarieerde aanvalsspel.
Bevo schoot vanaf de beginfase met
scherp. Via tussenstanden van 11-5 en
18-10 werd de rust bereikt met 19-11.
De Belgen mochten zelfs blij zijn met
deze ruststand. De Panningse ploeg
gaf geen presentjes weg. Integendeel
op een gegeven moment was de

Panningse voorsprong uitgegroeid tot
22-12. De aanvalsdrift verslapte niet.
De Belgen kregen een oorwassing.
Oud Bevo-speler Nick de Kuyper moest
lijdzaam toezien dat Herpertz Bevo Hc
uitliep naar een monsterscore.
Uiteindelijk won de Panningse
ploeg tegen één van haar naaste
concurrenten met de indrukwekkende
cijfers 36-20. (Foto: Gunter Robbrecht)

Bitter verlies HBC tegen Ell
Door: beugelclub HBC
Om in de top te blijven meedraaien, was een overwinning van het eerste team van HBC uit Helden tegen Ell
nodig. De thuiswedstrijd op zaterdag 7 oktober werd door de Heldenaren echter met 3-2 verloren.

Wij zijn per direct op zoek naar:

•
•
•
•
•

Bergingspecialisten
Pechhulpmonteurs
Planners
Weekendkrachten
Chauffeurs (nationaal en internationaal)

Bekijk onze website voor meer informatie:
www.autohulpdienstbroekmans.nl/Vacatures.html

In de openingswedstrijd kwam
Johan Peeters al direct in de problemen
tegen Jo Briels. Een vroeg opgelopen
achterstand wist Johan rond de 20
wel weer ongedaan te maken. In een
spannend slot werd Johan echter een
cruciale bal teruggezet, waardoor een
nederlaag niet meer te voorkomen was.
Marc Korsten kwam direct door een
misser op achterstand. Terugkomen
lukte niet, waardoor een 0-2 achter

stand een feit was. Ook Frank Kusters
begon ongelukkig aan de partij en
hij kwam met 6-10 achter. Vanaf dat
moment pakte Frank het goed op
en heel snel stond hij twee punten
voor. Met vakkundig spel wist hij de
voorsprong uit te bouwen en hij won
verdiend.
In de vierde partij speelde Johan
Hoeijmakers sterk en hij nam brutaal de
leiding. Pas op 24 kwam zijn tegen

stander langszij dankzij een paar mooie
ballen. Johan kwam tegen het einde
vast te zitten bij de wand, waardoor hij
de partij verloor.
In de laatste wedstrijd moest Johan
Verest aantreden tegen Wiel Mennen.
De met opbeugelen gekregen voor
sprong bouwde Johan met solide spel
verder uit en hij liet de tegenstander
geen kans, waardoor de eindstand op
3-2 voor de gasten uit Ell werd bepaald.

Rinie Ebisch tweede
Is een universeel autobedrijf gevestigd te Maasbree.
Autobedrijf Broekmans neemt deel aan de Bosch Car Service
formule en onderhoudt en repareert alle merken personenauto’s en
lichte bedrijfswagens. Wij zijn op zoek naar een enthousiaste:

Eerste
autotechnicus
(of in opleiding hiervoor - M/V)
Aanvullend zal u de gelegenheid worden geboden om de door Bosch
gegeven opleidingen te volgen.

Bent u geïnteresseerd in een van onze vacatures
mail dan naar: mart@autobroekmans.nl of schrijf naar:
Autobedrijf Broekmans BV • t.a.v. de heer M.J.A. Broekmans
Parallelweg 12 • 5993 BG Maasbree • Tel. 077-4651445

Door: Wiel van Lier, atletiekvereniging Atletiek Helden
Onder zeer zware omstandigheden van wind, regen en kou vond zondag 8 oktober de kustmarathon van
Zeeland plaats van Burgh-Haamstede naar Zoutelande. Rinie Ebisch werd daar tweede. Ook waren leden van
Atletiek Helden bij de marathon Eindhoven.
De Kustmarathon Zeeland is
een superzwaar parcours over de
Oosterscheldekering, lange stukken
strand en over de duinen. Rinie Ebisch
was een van de deelnemers die dit
helse karwei aandurfde en zag dit
beloond met een tweede plaats bij de
V55 met een tijd van 4 uur, 18 minu
ten en 12 seconden. Een dag later
waren de omstandigheden ideaal in
Eindhoven. Dit loopevenement gecom
bineerd met ruim 200.000 toeschou
wers en bijna 50 muziekpunten langs

het parcours maakt dit het grootste
sportevenement van Noord-Brabant
een fantastisch volksfeest. Judith de
Bruin stond al vroeg aan de start van
de hele marathon. Een goede tijd was
het doel en de vorm was uitstekend.
Uiteindelijk werd het een fantastiche
tijd van 3:39:42, een PR en clubrecord.
Maurice Bastings liep de marathon in
de rol als haas en liep toch ook een
nette tijd van 3:37:55.
Op de halve marathon gingen
Luc Verkoelen en Wiel van Lier van

start om een toptijd neer te zetten.
Negen weken hadden ze samen
getraind volgens een trainingsschema
van trainer Wim Ebisch. Dit werd door
beiden strak gevolgd. Het resultaat
kwam er dan ook uit, een dik PR voor
Luc en een dik clubrecord voor Wiel bij
de M60. Tijdens de wedstrijd kenden
beiden geen verzwakking en waren de
tussentijden vlak. Tijden Luc 1:35:54 en
Wiel 1:37:58. Ook Jan Vaessen voltooide
deze halve marathon in 1:52:06, het
laatste stuk heeft hij in moeten leveren.
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Zevenklapper

Koningslust boekt
ruime overwinning
Door: Anton Eggers, voetbalvereniging VV Koningslust
Het eerste elftal van VV Koningslust voetbalde aanvallend in de thuiswedstrijd tegen RKSVN uit Neer. Dat leverde
een overwinning van 7-1 op voor de mannen uit Koningslust. Speciale aandacht was er voor Nick Rongen die zijn
350e duel in het eerste team speelde.

MTB Baarlo op Toma Cycles Cup

Modderige ronde
in Landgraaf

Door: Kirsten Janssen, mountainbikevereniging MTB Baarlo
Op zondag 8 oktober stond de tweede wedstrijd om de Toma Cycles Cup
op de agenda voor de mountainbikers van MTB Baarlo. Deze wedstrijd werd
verreden in Landgraaf. De renners behaalden twee podiumplaatsen en
goede klasseringen.
Door de vele regenval lag het
 arcours er modderig en glad bij. In de
p
ochtend gingen de nieuwelingen,
junioren en de dames als eerste van
start. Hier waren het Glenn Caumanns,
Tim Janssen en Noud Peeters die het
spits afbeten voor de Baarlose veren
ging. Alle drie de heren konden vanaf
de start goed voorin meedoen. Noud
wist al snel de kop te pakken, die hij de
gehele wedstrijd vast wist te houden. In
de laatste ronde kon hij goed wegrijden
van de nummer twee, waardoor het
hoogste podium voor hem was. Glenn
en Tim konden helaas de aansluiting
niet behouden bij de kopgroep. Zij
wisten de gehele wedstrijd op positie 3
en 4 te rijden en daar ook de finishen.
In het tweede blok was het de beurt
aan de jeugd van categorie 3. Freek
Bouten en Finn Keunen kenden een
goede start. Helaas kwamen zij tijdens
de wedstrijd samen ten val, waar

door ze de aansluiting voorin misten.
Uiteindelijk eindigde Finn als zevende
en Freek als achtste. Guus Janssen die
nog niet geheel fit bleek te zijn, reed
de wedstrijd netjes uit. Hij eindigde op
een veertiende plaats. Bij de jeugd van
categorie 2 moest Zepp Aelen herstarten
wegens een valpartij. Daarbij kwam ook
nog eens een extra regenbui, die het
parcours nog modderiger en zwaarder
maakte. Zepp reed ondanks de barre
omstandigheden een mooie race en
eindigde als twintigste.In de middag
waren als laatste de heren en masters
MTB aan de beurt. Stef Hendriks kende
een goede start. Als snel wist hij op een
vijfde plaats te gaan rijden, die hij ook
al weer vlug inwisselde voor de vierde
plaats, de plek waarop hij finishte. Voor
Luuk Peeters was het behoorlijk afzien
op dit parcours, waar hij goed moest
oppassen om niet te vallen. Hij eindigde
op een achtste plaats.

Rob van der Meer
winnaar Catch Up
Door: Ruud Flipsen, hengelsportvereniging De Noordervaart
Het was zondag 8 oktober erg wisselend op de Noordervaart in Meijel
voor de vissers van hengelsportvereniging De Noordervaart. Stukken
waar het met de vangsten niet slecht was maar ook gedeeltes waar de
vis het liet afweten.
Het was Rob van der Meer
die met een brasem erbij tot een
totaalgewicht van 2.755 gram
kwam en hierdoor de tweede
Catch Up-wedstrijd wist te winnen. Hij
werd op de tweede plaats opgevolgd
door Mat Leunissen, die slechts vijftig

gram minder ving. Op de derde plaats
eindigde William Scheenen die ruim
2,5 kilo ving. Net buiten de top drie
vielen Peter Kirkels, Jan Nijssen,
Jan Martens, Jan Klein Zieverink,
Henk Sanders, Gerrit van de Werf en
Hans Vissers.

De eerste grote kans was voor
de mannen uit Neer. Doelman Roel
Hunnekens moest twee keer reddend
optreden in de beginfase. Koningslust
bleef echter de aanval zoeken en hal
verwege de eerste helft was het uitein
delijk raak. Na een goede loopactie van
Nick Rongen werd de inlopende Roel
Ghielen aangespeeld die de bal netje
wist binnen te tikken voor de 1-0.
Binnen tien minuten tijd wist
Koningslust de voorsprong met drie
doelpunten te vergroten. Nick Rongen
wist de bal perfect terug te leggen
op zijn broer Bram Rongen, die de bal
netjes langs de keeper binnentikte.

Niet veel later was het de beurt aan
Nick Rongen om te scoren, na een
goed voorzet van Roel Ghielen. Jurjen
Verbong schoot de bal van 25 meter
hard en onhoudbaar in het doel voor de
4-0 voorsprong.
Op slag van rust wist de uitploeg
nog iets terug te doen. Na een goede
steekbal kon de spits van RKSVN alleen
doorlopen op de keeper en wist hij de
bal langs Roel Hunnekens te schieten,
waardoor Koningslust met een 4-1
voorsprong ging rusten.
In de tweede helft gingen de man
nen uit Neer aanvallender voetballen
en Koningslust leek daar wat moeite

mee te hebben. Halverwege de tweede
helft wist Koningslust echter binnen
vijf minuten drie keer te scoren, waar
door de wedstrijd gespeeld was.
Het eerste doelpunt was voor Roel
Ghielen die alleen op de keeper kon
aflopen na een goede steekpass van
Rik Bos. Nog geen minuut later kon
Roel zijn derde goal van de wedstrijd
aantekenen, na goed aangeven van
Nick Rongen. Het laatste doelpunt
was voor jubilaris Nick Rongen die de
bal, na een voorzet van Roel Ghielen,
netjes wist binnen te koppen voor de
7-1 eindstand.
(Foto: Peter Janssen)

Open Koningsluster Kampioenschappen

Bulls Eye winnaar

Door: handboogvereniging De Indianen
Op de banen van handboogvereniging De Indianen uit Koningslust werd voor de vijftiende keer de
Open Koningsluster Kampioenschappen verschoten. Deze vonden plaats op zaterdag 7 oktober. In totaal deden acht
teams mee. Het team Bulls Eye won.
Nadat de voorzitter iedereen ver
welkomd had, kon de wedstrijd begin
nen. Men schoot eerst een voorronde
van twintig pijlen. Na deze voorronde
begonnen de finalerondes.
In de kwartfinale nam Wurt Niks
het op tegen FC Schoorveld, die met
overmacht wist te winnen met 147
tegen 1065 punten. Bulls Eye moest
het daarna opnemen tegen De
Brookschutters en wist deze span
nende partij te winnen met 131 tegen
129 punten. Vlakbroekpark moest het
opnemen tegen De Sluipschutters en
wist deze partij te winnen met 153
tegen 131 punten. Hatseflatse moest
het opnemen tegen debutant De Brook

Pinguins en won met een redelijk groot
verschil: 143 tegen 125 punten.
De halve finale beloofde enkele
mooie en spannende partijen. Bulls
Eye nam het op tegen Wurt Niks en het
werd een zeer spannende wedstrijd
tot en met de laatste pijl. Met nog één
pijl te gaan stond Wurt Niks vijf punten
achter. Ondanks de eindspurt met de
laatste pijl wist men de achterstand
niet verdere terug te brengen tot één
punt, waardoor Bulls Eye zich wist te
plaatsten voor de finale.
De andere halve finale ging
tussenVlakbroekpark en Hatseflatse.
Nadat Hatseflatse na twee pijlen een
voorsprong had opgebouwd van twee

punten, kwam Vlakbroekpark op stoom.
Die wist uiteindelijk de finale te halen
met 162 tegen 150 punten.
De finale ging tussen Bulls Eye
en Vlakbroekpark. Vlakbroekpark had
een vliegende start en had na twee
pijlen een voorsprong van 9 punten.
Maar toen brak Bulls Eye los en wist
de achterstand van 9 punten om te
buigen naar een beslissende voor
sprong van twee punten. Zij wisten dan
ook met 145 punten de titel van 2017
op hun naam te zetten. Vlakbroekpark
behaalde met 143 punten een tweede
plaats. Hatseflatse behaalde als best
verliezende halve finalist een derde
plaats.
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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.

aan
Gilles Geraedts

Alcohol
gebruik
onder 18
Allereerst wil ik graag
zeggen dat ik niets heb tegen
leeftijdsgenoten die drinken.
Dat moeten zij zelf weten.
Ik ben de enige in mijn
vriendinnengroep die nog
nooit alcohol heeft gedronken.
Ik ben 14 jaar en daarmee ook
een van de jongsten, maar dan
nog.

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Gilles Geraedts
15 jaar
Baarlo
Blariacumcollege

Heb je een bijbaantje?
Ja, ik heb een bijbaantje. Ik bezorg op
maandag en dinsdag reclamefolders in
mijn buurt. Ik doe dit nu al anderhalf
jaar. Met dit baantje kan ik allerlei din
gen betalen, zoals een telefoonabonne
ment en muziekdienst Spotify.
Wat zou je nooit meer over willen
doen?
Ik ben vier jaar geleden naar het
pretpark Movie Park Germany geweest.
Van tevoren had ik hoge verwachtin
gen, maar toen ik daar kwam bleek dat
het grotendeels voor jonge kinderen
bestemd was. Ik vond het vrij saai
en had mijn tijd beter anders kunnen
besteden.
Wat doe je het liefst op een vrijdagof zaterdagavond?
Op vrijdag- of zaterdagavond ga ik
meestal met mijn vrienden voetballen
op een veldje. Soms gaan we daarna
ook nog bij iemand thuis zitten en wat
drinken. Als er voetbal op de TV komt,
kijken we daar altijd samen naar. Ook
ga ik wel eens naar Sjiwa, dat is een
jongerencentrum in Baarlo.
Wat is de leukste film die je ooit
gezien hebt?

De leukste film die ik ooit heb gezien
is Kick-Ass. Deze heb ik een paar jaar
geleden gezien en vind ik nog steeds
leuk. Het is een superheldenfilm en
een combinatie van actie en komedie.
Wat is je favoriete schoolvak?
Mijn favoriete vak is rekenen en
wiskunde. Doordat ik dyslectisch ben,
ben ik minder goed in talen. Daarom
houd ik meer van rekenen en wiskunde
en ben ik juist goed in rekenen en
wiskunde. Hier haal ik ook de beste
punten voor.
Wat is de leukste vakantie die je ooit
had?
In 2014 zijn we naar Spanje geweest.
We stonden daar op een camping met
veel Nederlanders. Al snel hadden we
een leuke vriendengroep waarmee we
bijvoorbeeld naar het zwembad gingen
of ’s avonds bij de caravan gingen
zitten. Terwijl we daar waren, was ook
de finale van het WK. We hebben toen
met alle Nederlanders samen gekeken.
Wat is het beste cadeau dat je ooit
hebt gekregen?
Drie jaar geleden heb ik van mijn
ouders een laptop gekregen. Van
tevoren moest ik altijd de oude com
puter van mijn opa en oma gebruiken,
maar toen ik de laptop kreeg, hoefde
dat gelukkig niet meer. Ik gebruik hem
nog steeds, bijvoorbeeld voor school
werk, maar ook om spellen op te doen.

Wat is je favoriete tijd van het jaar?
Mijn favoriete tijd van het jaar is de
zomer. Ik vind het fijn om in een korte
broek rond te kunnen lopen als het
warm weer is. Ook houd ik ervan om te
zwemmen of buiten te voetballen.
Wat kies je? Je kunt onder water
ademen of mag overal de muziek
bepalen.
Ook al lijkt het me supervet om
onder water te kunnen ademen, toch
zou ik het liefst overal de muziek
willen k unnen bepalen. Dit lijkt me
bijvoorbeeld handig op een festival.
Dan kun je je eigen muziek opzetten
en er zal nooit een nummer gedraaid
worden dat je niet leuk vindt.
Heb je ooit gespiekt?
Ja, toen ik een schriftelijke overhoring
(SO) voor Duits had waarvoor we veel
woordjes moesten leren. Degene voor
mij was al klaar, dus ik tikte met mijn
voet haar stoel aan en vervolgens liet
ze me de antwoorden zien. De leraar
zat voor ons en had het na een tijdje
door. Gelukkig ben ik er nog mee
weggekomen, ik had voor het SO
uiteindelijk een 8.
Wat is het belangrijkste advies dat je
ooit hebt gekregen?
‘In situaties dat het even tegen zit,
moet je je bedenken dat er altijd
iemand is die het slechter heeft dan jij.’
Dit advies helpt me om door te zetten

en beter mijn best te doen.
Waar zou je later graag willen wonen?
Het liefst zou ik later gewoon in Baarlo
willen blijven wonen. Hier is het niet
heel druk, hier wonen veel mensen
die ik ken en de mensen hier zijn heel
vriendelijk.
Welk sociaal medium gebruik jij het
meest?
Het meest gebruik ik Instagram. Ik vind
het leuk om te zien welke foto’s
anderen plaatsen. Ook kom ik daar veel
voetbalfilmpjes of -nieuws tegen. Soms
plaats ik er zelf ook een foto op.
Bespeel je een instrument?
Op het moment bespeel ik geen
instrument, maar vroeger wel. Toen ik
9 jaar oud was, begon ik met drumles.
Ik merkte dat ik het snel oppikte.
Na een jaar vroeg de leraar of ik bij
de drumband wilde gaan, maar ik
vond het drummen steeds minder leuk
worden en besloot ermee te stoppen.
Daarna heb ik geen instrument meer
bespeeld.
Waar maak je je huiswerk het liefst?
Het liefst maak ik mijn huiswerk op
school. Wanneer ik op school ben heb
ik in de les altijd genoeg tijd over om
huiswerk te maken. Ook is het handiger
om het op school te maken in plaats
van thuis. Hierdoor heb ik meer tijd
voor andere dingen. Daarbij kan ik op
school om hulp vragen van de leraar.

Mijn ouders hebben mij van
jongs af aan geleerd wat alcohol
met je doet. Ik denk dat dat een
grote rol heeft gespeeld in mijn
beslissing om geen alcohol te
drinken totdat ik dat legaal mag.
Dus pas als ik 18 jaar ben.
Als ouder de basis leggen
voor wat goed en fout is en daar
al vroeg mee beginnen, is iets
dat mij erg belangrijk lijkt bij
een opvoeding. Als je als ouder
deze basis hebt gelegd, kan je
zoon of dochter later zijn of haar
eigen beslissingen maken aan
de hand van wat er besproken is.
Want heeft het zin om je kind te
verbieden alcohol te drinken,
maar verder niet uit te leggen
waarom het niet zou mogen?
Zo hebben mijn ouders me dus
verteld over alcohol en heb ik er
zelf voor gekozen om niet te
drinken.
Soms vraag ik me af waarom
alcohol drinken zo belangrijk is
voor mijn leeftijdsgenoten.
En als ik het aan ze vraag,
krijg ik antwoorden als ‘ik word
er losser van’, maar zelf vind ik
dit een vreemde reden. Het
klinkt alsof je jezelf een beter
persoon vind als je hebt gedronken. En waarom vinden mensen
het raar dat ik niet drink? Ik vind
mensen die wel drinken toch
ook niet raar?
Zijn we werkelijk tot het punt
gekomen dat iedereen het
accepteert dat er twaalfjarigen
zijn die zich in een coma
drinken?
Renée
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Reünie lagere school Baarlo

Communicantjes na zestig jaar weer bij elkaar
De derde reünie van de lagere school uit Baarlo werd zaterdag 7 oktober
gehouden. De communicantjes van schooljaar 1958-1959 werden uitgenodigd door Paul Stevens en Pieter Nillesen.
In totaal kwamen 29 personen, nu
allemaal 65-plussers, om 13.30 uur naar
de Markt in Baarlo bij Centraal. “Het was
een hartelijk weerzien onder het genot
van koffie en thee, vlaai en een drankje.
Bijzonder was ook dat juf Truus van
Hegelsom-Deckers weer aanwezig was.
Meester Tjeu Maessen kon er helaas
niet bij zijn wegens ziekte”, vertelt Jan
Heines. Na een welkomstwoord door
Paul Stevens met uitleg over het pro
gramma, werd iedereen in de gelegen
heid gesteld iets te vertellen over zijn
huidige leven, werk, gezin en andere
bezigheden. Daarna maakten de heren
samen een groepsfoto op de kerktrap
pen, waarna ze vertrokken naar de
twee excursies bij Eierhandel Cootjans
in Baarlo en bij loonbedrijf Maas BV in
Kessel-Eik. “De dag sloten we af met

een barbecue bij De Hoeskamer waar
we vele herinneringen ophaalden en
uiteraard een natje en een droogje
kregen. De volgende reünie houden we
over drie jaar. Tot in 2020.”
Foto: van links naar rechts en van
boven naar beneden: Geert Joosten,
Giel Keulen, Rien Peulen, Wim Boumen,
Piet Rongen, Twan Madou, Hay
Nillesen, Piet Verkoelen, Theo Görtz,
Stef Keunen, Walter Gielen, Pieter
Nillesen, Jan Deenen, Paul Wijnhoven,
Wim Heldens, Geert Gommans, Fred
Gommans, Thé Zeetsen, Theo van den
Eertwegh, Wiel Coenen, Jos Wijnhoven.
Bruno Joppen, Piet Driessen, Joep
Jeucken, Truus van Hegelsom-Deckers,
Paul Stevens, Jan Heines, Hans
Bongers. Jos Cootjans ontbreekt op de
foto. (Foto: Fleer-Photo)

Muzikale middag Senioren voor Senioren
De Keverberger Muzikanten en het Seniorenorkest Meijel organiseren op
zondag 15 oktober voor de negende keer de Senioren voor Senioren-middag. De twee seniorenorkesten spelen op de muzikale middag hun muziek
voor de senioren van Peel en Maas. De middag is opgezet in samenwerking
met de KBO’s van Peel en Maas.
De plaats van handeling van het
muzikale middag is gemeenschapshuis
Kerkeböske in Helden. Het programma
van de Kesselse en Meijelse blaasor

kesten begint om 14.00 uur. De zaal is
geopend vanaf 13.30 uur. De muzikale
middag is rond 16.30 uur afgelopen.
Vooraf aanmelden is niet nodig.

Missiezondag
voor Burkina Faso
Tijdens de hele maand oktober, Wereldmissiemaand, richten de
parochies in Peel en Maas zich op geld inzamelen voor de mensen in
Burkina Faso. Vooral op Missiezondag op 22 oktober wordt de blik
speciaal op het Afrikaanse land gericht.
Het voormalige Opper-Volta
veranderde in 1984 zijn naam in
Burkina Faso tijdens het bewind
van president Sankara. Het land
is dichtbevolkt en de mensen
zijn er arm. De opbrengst van de
Wereldmissiemaand gaat naar
het aanpakken van gedwongen
huwelijken, het stoppen van
vrouwen beschuldigen van hekserij

en jongeren helpen die werkzaam
zijn in de illegale goudmijnbouw.
Gedurende de hele maand oktober
worden er in de kerken in Peel en
Maas extra collectes gehouden of er
kan een bijdragen worden gestopt
in de collectebus achter in de kerk.
Kijk voor meer informatie en het
rekeningnummer waar gestort op kan
woorden op www.missio.nl

Kapellenavond
Krajovjanka
Blaaskapel Krajovjanka uit Grashoek houdt op zondag 21 oktober de
traditionele kapellenavond. De kapellen Morava uit Tilburg en Os Genüge
uit Bree treden naast de organiserende Grashoeknaren op bij de avond.

Ontmoeten bij de koffiebus
In de laatste week van september reed de koffiebus door de kernen van gemeente Peel en Maas.
De aanwezige vrijwilligers stopten in de dorpen om een praatje te maken met inwoners onder het
genot van een kopje koffie of thee. Dit met het doel ‘Elkaar ontmoeten’. “En dat is gelukt”, laat de
organisatie weten. “In bijna elke kern stopte de koffiebus op het dorpsplein, bij de
Dorpsdagvoorziening of bij iemand thuis. Mensen die elkaar voorheen niet kenden hebben elkaar
ontmoet, met elkaar gesproken en er zijn mooie verbindingen ontstaan.”
(Foto: Ontmoetingen bij de koffiebus in het centrum van Grashoek)

Krajovjanka begint met optre
den op de avond vol blaasmuziek.
Tussen 19.00 en 20.00 uur speelt de
Grashoekse kapel haar set. Daarna
volgt Morava en de avond wordt afge
sloten door Os Genuge. Morava werd in
2010 opgericht om zo een orkest in de
regio Tilburg te hebben dat zich speci
aal richt op de Moravische muziekstijl,

afkomstig uit een deelprovincie van
Tsjechië. Het Belgische Os Genüge zag
vijftig jaar geleden al het levenslicht.
De kapel maakt volgens de organisatie
deel uit van de top van de Belgische
en Nederlandse blaaskapellen. De zaal
van gemeenschapshuis De Ankerplaats
is vanaf 18.30 uur geopend voor
bezoekers. De entree is gratis.
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Reünie Pannings jongerencentrum

Terug naar jeugdige nostalgie van de Metro
Jongerencentrum Metro in Panningen sloot elf jaar geleden de deuren. De zaal werd van 2000 tot 2006 bijna elk weekend gebruikt als hangplek voor
jongeren. Vaak werd de muziek verzorgd door bandjes uit de regio die zich mochten bewijzen op het podium. Om de sfeer van toen weer eens te beleven,
besloten Panningnaren Ron Kessels (34) en Bram Verbong (38) een reünie op touw te zetten.

Metro zo ook de plek waar de eerste
keer een biertje werd gedronken en
waar het eerste sigaretje werd gerookt.
Dat zorgde zeker de eerste jaren voor
een grote inloop. “Toen kwamen
geregeld bandjes optreden”, vertelt
Bram. “Dan stonden er wel meer dan
honderd man binnen. Misschien dat het
succes in die beginjaren wat te groot is
geweest. Na verloop van tijd liepen de
bezoekersaantallen terug.”

De lange gang
bleef leeg

Ron en Bram in het voormalige Metro-pand
De Metro ziet er nog vrijwel
hetzelfde uit als bij de sluiting in 2006,
vertellen Bram en Ron. “De wanden
zijn geverfd en er ligt een soort tapijt
op de vloer, maar voor de rest stap je
gewoon de oude Metro binnen”, aldus
Bram, die in het bestuur van de over
koepelende stichting Jongeren Sociëteit
Helden zat. “Dezelfde lampen als toen

hangen er nog en op de wc’s zitten
zelfs nog de stickers van de bands uit
die tijd. Als je de deuren openmaakt,
komt de nostalgie je tegemoet.”

TMF-chatten
Ron kan zich nog precies herinne
ren hoe het jeugdhonk eruit zag in de
jaren dat hij als gast en vrijwilliger er

vaak kwam. “Hier in de hoek stonden
computers waar je op internet kon.
Dat was toen nog heel speciaal. Gingen
we met z’n allen op de TMF-chat”,
vertelt hij bij het rondje door het pand.
“En hier stonden de voetbaltafel en
ernaast de biljarttafel. Ik weet nog
dat er zo’n gegoten kunststofvloer lag
behalve net voor het podium. Daar was

Reünie 65- en 70-jarige
Kesselnaren
Voor heren en dames die zijn geboren in Kessel en geboren zijn in 1947 of 1952, vindt er op zaterdag 21 oktober
een dorpsreünie plaats. Deze wordt voor de tweede keer gehouden in Kessel.

het iets ruwer, zodat je niet uitgleed bij
een moshpit.”
Want een moshpit was wel nodig
in het jongerencentrum dat volle
dig gerund werd door vrijwilligers.
Het was volgens de mannen dan ook
de plek voor de iets meer alternatieve
jongeren. “Hier kwam de jeugd die
niet de standaardmuziek van een café
of discotheek wilde horen. Denk aan
metalmuziek en hardcore punk, maar
ook de Stoere Patsers hebben hier
gestaan”, vertelt Ron, die regelmatig
bandjes regelde. “Dat was het mooie
aan de Metro. Als je een bandje leuk
vond, regelde je zelf dat die hier naar
toe kwam.” Het jongerencentrum was
toegankelijk voor de jeugd vanaf een
jaar of 15. Voor veel bezoekers werd de

Tot in 2006 kreeg de stichting alles
nog wel rond, maar omdat de jongeren
het lieten afweten, besloot het bestuur
de stekker eruit te trekken. De lange,
kale gang naar de zaal waar het jeugd
honk de naam aan te danken heeft,
bleef voortaan leeg. De naastgelegen
sporthal De Heuf kreeg het beheer in
handen. “Begin dit jaar kwam ik weer
eens hier en zag ik dat er niks veran
derd was. Toen stuurde ik een foto naar
Ron”, vertelt Bram. “Die vroeg meteen:
‘Wanneer doen we een reünie?’.”
Het idee borrelde al langer bij
Ron, maar het bezoek van Bram
bracht de bal echt aan het rollen.
“We wilden bezoekers en bandjes van
toen weer bij elkaar brengen”, vertelt
Ron. “Herinneringen ophalen en de
nostalgie proeven. De band Go Ape!,
eigenlijk al lang geleden gestopt, heeft
naar aanleiding van ons idee nog een
keer gerepeteerd om te kijken of ze op
konden treden. Dat was geen succes,
maar het is wel mooi dat ze dankzij
ons weer even bij elkaar zijn gekomen.
We hopen dat veel mensen van onze
generatie zin hebben om even terug in
de tijd te gaan.”
De reünie van de Metro vindt plaats
op zaterdag 14 oktober. Optredens op
de avond zijn er van Bagger United,
Lucy Blue en Spargelcore. De deuren
zijn vanaf 20.00 uur geopend, de
entree is gratis.

Kook van Eige Deig

Arno Janssen-wissel
bokaal bij Baarlose
liedjesavond
Vier nummers strijden zaterdag 14 oktober om de eerste plaats
tijdens de jaarlijkse liedjesavond Kook van Eige Deig van carnavalsvereniging De Kook uit Baarlo. Naast gastoptredens van Karen en Bart en Bjorn
en Mieke, wordt dit jaar voor het eerst de Arno Janssen-wisselbokaal
uitgereikt bij zaal Unitas in Baarlo.

Kesselnaren Peter Beeks en
Hen Verhaegen kwamen op het idee
toen zij vorig jaar zelf hun 65e verjaar
dag vierden. Toen kregen Kesselnaren
uit het geboortejaar 1946 en 1951
een rondleiding in, op en rond Kasteel
De Keverberg in Kessel. Ook keken ze

naar een film over het Maasdorp uit
de jaren 60 en kon er bij een hapje
en drankje wat worden gepraat.
Ten slotte werd er een groepsfoto
gemaakt.
Inwoners die dit jaar hun 65e of
70e verjaardag vieren, ontvangen

een uitnodiging met de post of via de
mail. Wie alvast meer wil weten over
de reünie, kan contact opnemen met
Peter Beeks of Hen Verhaegen via
pjhbeeks@kpnmail.nl of
henverhaegen@home.nl
(Foto: Oude school in Kessel)

In totaal doen vier liedjes mee
aan de wedstrijd: Hay Vercoulen zingt
‘Nog eine met de jas aan’, het duo
Kraantje en Gypie doen mee met
het nummer ‘De rollator’, Manon en
Bart strijden om de eerste plek met
‘Volle kracht’ en ook Twieë Half Um is
weer van de liedjespartij. Zij zingen
‘Vastelaovend blief besjtaon’. Vijf
juryleden beoordelen de nummers.
De winnaar van Kook van Eige Deig
mag Baarlo vertegenwoordigen
tijdens het P&M Liedjesfestival op
13 januari. Nieuw dit jaar is de Arno

Janssen-wisselbokaal. De organisatie
van het liedjesfestival introduceerde
deze prijs naar aanleiding van het
overlijden van Arno Janssen. Hij zette
zich jarenlang in voor de carnavalsver
eniging en de Baarlose vastelaovend.
In de pauze treedt het duo Karen
en Bart uit Venlo op en na de defini
tieve uitslag sluiten Bjorn en Mieke
de avond af met een optreden. Ook is
er weer een tombola.
De liedjesavond begint om
20.30 uur en vindt plaats bij zaal
Unitas (Habets) in Baarlo.
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Negentiende editie ProgPower Baarlo

Vrienden zien en een beetje muziek
luisteren
Het progressieve metal-festival ProgPower beleefde op vrijdag 6, zaterdag 7 en zondag 8 oktober de negentiende editie. Jongerencentrum Sjiwa in Baarlo was het toneel van de samenkomst van honderden mensen die het
muziekfestival als een jaarlijks uitje beschouwen. De muziek is daarbij vaak van ondergeschikt belang.

voor de relatief kleine groep liefheb
bers van progressieve metal en rock.
“Toen zijn we naar Baarlo gegaan.
Ik durf wel te zeggen dat we hier ook
nooit meer weggaan. We groeien
elk jaar nog een beetje, maar als we
aan de limiet zitten, zitten we aan de
limiet. De sfeer die we hier hebben,
is heel goed. Dat zorgt er mede voor
dat die bezoekers steeds terugkomen.
Ook de samenwerking met Kasteel De
Berckt, waar zo’n tweehonderd festi
valgangers verblijven, is heel goed. Dus
waarom zouden we dan ergens anders
heengaan? Wij profiteren van het dorp
en het dorp profiteert van ons.”

Groepje uit Australië
aanwezig

Tijdens een optreden van de
Servische band Organized Chaos zoeken
de Poolse Wojtek (36) en de Noren
Frank-Thomas (40) en Jonny (45) even
de rust buiten op. Wojtek weet niet
meer precies hoe vaak hij al in Baarlo
is geweest voor het festival, maar het
zal rond de twaalf of dertien keer lig
gen. “De eerste keer kwam ik voor de
muziek, nu echt niet meer. Gedurende
het weekend komen er misschien twee
of drie bands die ik echt wil zien. De
rest van de bands noem ik vaak ‘beer

bands’. Tijdens die optredens zit ik vaak
buiten om een biertje te drinken met
bekenden.”

Weekend ieder jaar
al vaststaan
Frank-Thomas vindt de muziek
ietsje belangrijker dan zijn Poolse
kameraad. “Er komen toch wel vijf of
zes bands die ik per se wil zien.” Hij is
samen met zijn vriend Jonny alweer
voor de vijfde keer bij ProgPower. Het

festival onderscheidt zich volgens de
twee Noren van de rest door de famili
aire band van de bezoekers. “Dit week
end staat altijd vast bij ons. We hebben
via Facebook wel contact met de
andere mensen van hier, maar elkaar
zien gebeurt alleen hier. Dan hebben
we veel te vertellen.”
René Janssen (47) was negentien
jaar geleden één van de twee beden
kers van ProgPower. Ze organiseerden
de eerste editie in poppodium 013 in
Tilburg, maar die zalen bleken te groot

Het verschil tussen progressieve
en bijvoorbeeld heavy metal laat zich
vooral in de zang horen. Waar het bij
veel vormen van metal onverstaanbaar
is, is het bij de progressieve variant
goed te verstaan. Toegankelijker dus.
Toch is het een specifieke groep die
van deze muziek houdt, zegt René.
“Het is een kleine scene. Daarom zijn
er ook veel buitenlanders hier. Er zijn

niet heel veel festivals waar ze naartoe
kunnen.” René kent veel bezoekers
van ProgPower inmiddels persoonlijk.
Ze komen al jaren naar het festival.
“Naast die vaste groep programmeren
we wat grotere bands die hun eigen
fans meebrengen. Zo hebben we de
zaal iedere avond mooi gevuld.”
Ongeveer de helft van de bezoe
kers komt uit het buitenland. Landen
als Duitsland, Engeland en Finland zijn
vaak goed vertegenwoordigd. “Er is
dit jaar zelfs een groepje uit Australië
hier”, vertelt René. “Verder is er
iemand uit Uruguay en er loopt voor
het eerst iemand uit Bahrein hier rond.
Echte liefhebbers zijn dat.”
Heidi (45) is ook een voorbeeld van
zo’n liefhebber. Ze heeft samen met
haar vriend negen uur gereden vanuit
Zwitserland om ProgPower voor de
zevende keer mee te maken. Ook zij
had het kaartje bij wijze van spreken
al gekocht voordat de bands bekend
waren. “De muziek is geen criterium
meer voor mij om te komen. Als er een
leuk bandje bezig is, blijf ik binnen en
anders ga ik buiten bijpraten met ieder
een. ‘Friends and music’, daar draait
het weekend voor mij om.”

Klooster gestart in Baarlo

Boek over Zusters
van Christus Verlosser
Van de hand van historicus Antoine Jacobs verschijnt in december een
boek over de Zusters van Christus Verlosser in Nederland. De van oorsprong Franse congregatie vestigde zich onder meer in Baarlo, waar in
1936 een klooster werd gestart.
De historicus beschrijft in het boek
‘Zusters en route’ de geschiedenis
van de zusters in heel Nederland. Het
boek telt ruim 150 pagina’s en bevat
foto’s. De zusters vestigden zich in
1936 in het St. Jozefklooster aan de
Maasstraat in Baarlo. Zij gingen aan
het werk in het onderwijs en de zie
kenzorg in het kasteeldorp. Zij bleven

daar vermoedelijk tot 1994, toen het
klooster werd gesloten en verbouwd
tot appartementencomplex.
Het boek dat in december
verschijnt, is te verkrijgen door te
mailen naar receptie.ave-maria@
cicerozorggroep.nl Neem voor meer
informatie contact op met Paul Notten
via paulnotten@hetnet.nl

Presentatie canondeel Spaanse tijd
Taalcafé in Koningslust
De werkgroep integratie en nieuwkomers en Dorpsoverleg Koningslust houden op dinsdag 17 oktober
een taalcafé in dorpshuis De Sprunk in Koningslust. Deze is bedoeld voor nieuwkomers in gemeente Peel en
Maas die hun taalvaardigheid willen verbeteren. Het is de tweede keer dat het taalcafé plaatsvindt. De
eerste editie vond plaats op woensdag 4 oktober. Een keer in de veertien dagen kunnen mensen terecht bij
dorpshuis De Sprunk in Koningslust. Tijdens het taalcafé kunnen nieuwkomers de Nederlandse taalvaardigheid verbeteren, kennisnemen van de Nederlandse gebruiken, ze krijgen informatie over gemeente Peel en
Maas, het verenigingsleven in Koningslust en activiteiten die hier plaatsvinden om hun sociale netwerk te
vergroten. De taal vaardigheid wordt gegeven door drie vrijwilligers die zich ook bezighouden met de
integratie. Wie graag mee wil doen aan het taalcafé kan tijdens een bijeenkomst binnenlopen. Ook is de
organisatie nog op zoek naar vrijwilligers. Het taalcafé vindt eens per twee weken plaats op dinsdag.
De eerstvolgende editie van het taalcafé op dinsdag 17 oktober duurt van 18.30 tot 20.00 uur.

In het streekmuseum ’t Land van Peel en Maas vindt op woensdag
18 oktober de presentatie plaats van het boekwerkje ‘De Spaanse Tijd
1555-1713 in Peel en Maas’. De presentatie begint om 16.00 uur en vindt
plaats in gemeenschapshuis Kerkeböske in Helden waar ook het museum
in gevestigd is.
Tijdens de 80-jarige opstand maak
ten delen van het huidige Nederland
zich los van Spanje, maar het Land
van Peel en Maas niet. Tot 1713 bleef
dit deel onder de heerschappij van de
Spaanse koning. De inwoners hadden
in deze tijd veel te lijden onder dit
‘soldaten-geweld’. Zij beschermden
zich tegen plunderende soldaten door
schansen op te richten. In het streek
museum is op dit moment expositie te
zien over het onderwerp. De Spaanse

tijd maakt onderdeel uit van de
geschiedeniscanon van Peel en Maas
die door het streekmuseum in samen
werking met enkele partners momen
teel wordt vastgelegd op schrift.
In 2014 verscheen in deze reeks ‘Peel
en Maas, Neer en de Middeleeuwen’.
Later dit jaar verschijnt nog ‘’t Land van
Peel en Maas in de Pruisische tijd 17131794’. Voor 2018 staat ‘Peel en Maas in
de Franse tijd’ en de ontwikkeling van
de industrie rond 1960 gepland.
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Agenda t/m 19 oktober 2017
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Theatershow Houston, we have a
problem
Tijd: 20.15 uur
Locatie: DOK6 Theater Panningen

Tijd: 20.00 uur
Locatie: jongerencentrum Metro Wilhelminastraat
Panningen

Kermis (t/m 17 oktober)

Liedjesavond Kook van Eige Deig

Locatie: Beringe

Tijd: 20.30 uur
Organisatie: carnavalsvereniging De Kook
Locatie: zaal Unitas (Habets) Baarlo

Discozwemmen
Tijd: 19.00 uur
Locatie: Laco zwembad Panningen

zo
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Kofferbakverkoop

Verzamelaarsbeurs

Tijd: 19.00 uur
Locatie: zwembad Kampeerbos De Simonshoek Meijel

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

Tijd: 19.30 uur
Locatie: Mafcentrum Maasbree
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Bijeenkomst buitenactiviteiten

di
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Natuurwerkdag

Garageverkoop

Muzikale middag Senioren voor
Senioren

Tijd: 18.00-23.59 uur
Locatie: Jeugdhonk De Ketter gemeenschapshuis
D’n Binger Meijel

Tijd: 13.30-16.30 uur
Organisatie: Keverberger Muzikanten en
Seniorenorkest Meijel
Locatie: gemeenschapshuis Kerkeböske Helden

Tijd: 10.00-16.00 uur
Organisatie: IVN Helden
Locatie: gemeenschapshuis Kerkeböske Helden

Tijd: 18.30-20.00 uur
Organisatie: werkgroep integratie en nieuwkomers,
Dorpsoverleg Koningslust
Locatie: dorpshuis De Sprunk Koningslust
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Tijd: 10.00-14.00 uur
Organisatie: aanwonenden
Locatie: straten tussen 18 Novemberring Panningen
en Neerseweg Helden

Ketrock 15 jaar bier, kebab en rock
‘n roll

Tijd: 19.30-22.00 uur
Organisatie: instandhouding van kleine landschapselementen in Limburg
Locatie: wordt na aanmelding gecommuniceerd

Taalcafé nieuwkomers

Tijd: 09.00-16.00 uur
Organisatie: schutterij St. Willibrordus
Locatie: schuttersterrein Nederweerterdijk Meijel

Discozwemmen

X-Factory Oktoberfest met live
muziek
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Metro reünie met diverse optredens

Presentatie boekwerkje
Spaanse Tijd
Tijd: 16.00 uur
Organisatie: Streekmuseum ’t Land van Peel en Maas
Locatie: gemeenschapshuis Kerkeböske Helden

Voorlichtingsavond hulpvragers
Hulp in de huishouding
Tijd: 19.30 uur
Organisatie: team Zorg&Welzijn, Dorpsoverleg Maasbree
Locatie: Niëns Horeca Maasbree

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

Vijf gasten

Derde seizoen
talkshow De Proos
Vijf gasten uit Peel en Maas zitten zondag 5 november op de praatstoel
in gemeenschapshuis Kerkeböske in Helden. Dan start het derde seizoen van
de regionale talkshow De Proos. Robert Janssen verzorgt wederom de
interviews.

Het seizoen omvat drie middagen
waar verschillende gasten worden
geïnterviewd. Wie dat zijn, blijkt pas
tijdens de show. Marijke Gijsen heet
ook dit seizoen weer de gasten welkom
met een persoonlijk gedicht en vat
na afloop de middag samen in een slot
gedicht. Kate Moon, de band rondom

Sandra Korsten, zorgt tijdens De Proos
voor de muziek.
De aanwezige gasten ontvangen
bij De Proos een kopje koffie, een
pauzedrankje en na afloop nog een
hapje. Kijk voor meer informatie over
de kaartverkoop op de Facebookpagina
van De Proos.
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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 15 oktober
H. Mis 09.30 – t.i.v. Catharina EngelsSimons, Harrie Engels-Dora Pollaert
en Jan Fransman; H. Mis uit dankbaar
heid; Ria Martens-Lemmens (1ste
jaardienst) en voor Louis Martens en
overl. fam.
Woensdag 18 oktober
H. Mis 09.00 uur sacristie

Parochie Egchel
Misintenties NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
T 077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 15 oktober
Geen H. Mis
Zondag 22 oktober
H. Mis 11.00 uur

Cluster MKBE
Parochie Maasbree
Misintenties NL58RABO0131001973
Pastorie Dorpstraat 4 T 077 465 12 19
E par.aldegundismaasbree@hetnet.nl
W www.parochiemaasbree.nl
Kerkdiensten
Zondag 15 oktober
H. Mis: 11.00 uur
Lectoren: Mevr. Elly Gooren - Dhr.
Harrie Jans
Zang: Dameskoor
Jaardienst Jo Boerland-Martens en
Gerhard Boerland. Jaardienst Els
Peeters-Beeren. Jo van Dijck en overl.
familie. Overl. familie Peeters-Hillen
en kinderen. Jaardienst Wies JanssenWijnen. Zeswekendienst Leentje

Parochie Grashoek

Parochie Koningslust

Misintenties NL24 RABO 0141910526
A. Cruijsberg T 077 307 52 93
Spreekuur in kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
Zaterdag 14 oktober
H.Mis 19.00 uur t.i.v. Joop Reerink
(verj); Piet Willemsen, Martha
Willemsen-v.d. Linden, Peterke en
schoonzoons Harry en Piet

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 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 Helden
Misintenties NL61 RABO 0120795094
pastorie
Rochusplein 3
T 077 3071488,
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur
donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
Zondag 15 oktober
H. Mis 10.00 uur – herenkoor t.i.v.
Dorine de Vries-Geelen (coll/verj);
Gerardus Peeters en Henrica Bruijnen
en overl. kinderen; Miel Keiren;
Truus Rooijakkers-Lenders;

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 12 oktober
H. Mis 09.00 uur t.i.v. alle parochianen
09.30 stille aanbidding

Joppen-Lemmen en Bèr Joppen.
Overleden
Sraar Nijssen, Donckstraat 4, 65 jaar.

Zaterdag 21 oktober
19.15 uur Jaardienst voor Sjaak en Nelly
Manders-Aerts.

Parochie Kessel

Parochie Baarlo

Gezinsbijdrage NL39RABO0125305311
Pastorie Dorpstraat 13 T 077 462 12 65
E lajverhaag@parochiekessel.nl
Kerkdiensten
Zaterdag 14 oktober
19.15 uur Jaardienst voor de Poolse
medewerker van Neptunus Dhr. Andrej
Rzasa.
Jaardienst voor Pierre Hanssen.
Maandag 16 oktober
19.00 uur Rozenkrans in de kerk voor
de vrede in de wereld.
Woensdag 18 oktober
9.00 uur H.Mis voor de zieken van de
parochie.

Misintenties NL31RABO0103903976
Pastorie Markt 3 T 077 477 12 75
E pastoor@parochiebaarlo.nl
W www.parochiebaarlo.nl
Kerkdiensten
Vrijdag 13 oktober
18.30 uur Rozenkransgebed in de St.
Annakapel.
Zaterdag 14 oktober
17.00 uur Gebedsdienst in
Verzorgingshuis Ter Borcht.
Zondag 15 oktober
9.30 uur H. Mis. Zang: Herenkoor.
Jo en Grit Beurskens v.w. trouwdag.
Jaardienst Willem Meerts en Grada

Zondag 15 oktober
H. Mis 11.00 uur – herenkoor t.i.v. Jo
Martens-Strijbos; Ton Verberne (coll);
Jan Derckx (coll) ; uit dankbaarheid
Maandag 16 oktober
Stille Aanbidding 18.30 uur
Rozenkrans 19.00 uur
Dinsdag 17 oktober
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen,
aansluitend koffiedrinken
Donderdag 19 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 13 oktober
H. Mis 09.00 uur vervalt i.v.m een uitvaart
Zaterdag 14 oktober
H. Mis 19.00 uur – gemengd koor
t.i.v. Joke Goes; Graad Janssen, Maria
Janssen-Schers en dochter Annie

Meerts-Pouwels, zoon Harry en voor
Josephina Meerts.
Donderdag 19 oktober
8.30 uur H. Mis.
Vrijdag 20 oktober
18.30 uur Rozenkransgebed in de St.
Annakapel.

Parochie Kessel-Eik
Misintenties NL41RABO0125300522
Misintenties 25,L. Timmermans T 077 462 16 78
Kerkdiensten
Zondag 15 oktober
9.30 uur
Jaardienst Jac Gereats.
Jaardienst Jan Geraets.
Jan v.d. Linden en An v.d. LindenStemkes.
Nol v.d. Linden.

Janssen en Jac van Zeeland, Marietje
van Zeeland-van Tongeren en zoon Jos
van Zeeland (jaardienst)
Zondag 15 oktober
H. Mis kapel Missiehuis 10.30 uur
Overleden: Jan Jacobs, 88 jaar
Mededeling
In de parochies van het incentiuscluster
zal met Allerheiligen/Allerzielen de zege
ning van de graven worden gehouden in
het weekend van 4 en 5 november.

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

Zondag 22 oktober
9.30 uur
Jaardienst Frits Niessen.

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

Hoera Kloosterstraat
Komt u ook een kijkje nemen
en sfeer proeven?!?
Maandag 16 t/m vrijdag 20 oktober
-iedere dag in de herfstvakantie–
van 10.00 tot 11.00 uur
Dagopvang 0-2 en 2-4 jaar
mét peuterprogramma
Hoera Kloosterstraat
Kloosterstraat 14
5988 CK Helden
www.hoerakindercentra.nl
T: 077-358 97 97
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Tummers

l

Enthousiast
ga stvrij & betrou

GRATIS BEZORGD!

649,-

499,-

Wasmachine
L6FBBERLIN
• A+++ • 9 KG
• 1400 t/pm
• Koolborstelloze
motor met 10 jaar

Warmtepompdroger

garantie

T7DB83GS

• 8 KG
• A+
• 66 dB

649,-

• De ProTex-trommel
beschermt uw

499,-

kleding

12 49
5 ’’
cm

81 32
cm’’

GRATIS BEZORGD!

849,-

NU
FullHD

SMART

299,-

4K

ULTRA HD

599,-

SMART

199,-

169,-

Led-TV / 32PFS5362
• 32 inch (81 cm) • Full HD • Smart TV • 50 Hz

Led-TV / 49UJ635V
• 49 inch (125 cm) • 4K Ultra HD • Smart TV • 50 Hz

Stoomgenerator / GV7620
• Gemakkelijk en aangenaam strijken op alle soorten stoffen

• USB voor weergave van multimedia

• Consistente beeldkwaliteit vanuit iedere kijkhoek

• Geen kans op brand- of schroeiplekken op uw kleding

7 dagen per week geopend!
Bij EP:Tummers staat klanttevredenheid hoog in het vaandel. Als u ons nodig heeft
staan wij voor u klaar, zo goed en zo snel mogelijk. Daarom zijn wij 7 dagen per
week geopend. Bij ons kunt u elke dag van de week terecht voor al uw aankopen, advies, vragen, of om gewoon even een kopje kofﬁe te komen drinken.
Heeft u een technisch probleem of een defect apparaat? Ook dan zijn we er
voor u. Onze specialisten in ons Service Center assisteren u aan de balie, online
of via de telefoon, wat u het liefste heeft. Dat is 7 dagen per week échte service.
Zelfs op zondag!

Een middag of avond heerlijk genieten?

Doe mee met een
gratis kookworkshop!

Frank

Bekijk de agenda en schrijf u in
op www.eptummers.nl/workshops
Wijzigingen en drukfouten voorbehouden. Afbeeldingen kunnen afwijken.

Panningen
Markt 121
5981 AA Panningen
T. 077-3071300

Tegelen
Engerstraat 2
5931 EL Tegelen
T. 077-3738511

Heythuysen
Dorpstraat 82
6093 ED Heythuysen
T. 0475-440353

Roermond
Schaarbroekerweg 28
6042 EJ Roermond
T. 0475-425262

Horst
Hoofdstraat 25
5961 EX Horst
T. 077-3983021

Echt
Zuiderpoort 68
6101 KA Echt
T. 0475-319595

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

