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Een kijkje in elkaars
keuken
Leden van KBO Panningen kookten zaterdag 21 oktober samen met een groep nieuwe Nederlanders in het toekomstige gemeenschapshuis van Panningen aan de Kerkstraat. De maaltijd werd gemaakt in het kader van het Goedendag-project, dat samen met Vorkmeer is opgestart. Deelnemers kregen een kijkje in de Nederlandse, Syrische en
Poolse keuken, in de meest letterlijke zin van het woord. Lees verder op pagina 08

Actiegroep verbaasd over gang van zaken

Toch onderzoek naar
Keverbergplein

Gemeente Peel en Maas heeft een onafhankelijk bureau ingeschakeld om onderzoek te doen naar de
verkeerssituatie op het Keverbergplein in Kessel. Het College van B&W besloot dit naar aanleiding van
gesprekken met de voor- en tegenstanders van het plan om de verkeerssituatie op het plein aan te passen.
De actiegroep tegen het plan reageert verbaasd op het besluit van het college.
Het Keverbergplein houdt de
gemoederen in Kessel inmiddels
al enkele jaren volop bezig. Een
groepje omwonenden kwam in
overleg met de gemeente met een
plan om het plein aan te passen en
de twee straten die door het plein
lopen, te sluiten. Een andere groep
omwonenden was het daar niet

mee eens en besloot een actiegroep
op te richten. Nadat de gemeente
in mei een nieuw plan presenteerde
omdat het eerste al op veel kritiek
stuitte, zorgde de actiegroep
ervoor dat er 350 zienswijzen
binnenkwamen op het nieuwe
plan. Omdat die allemaal bekeken
en beantwoord moeten worden,

schoof de gemeente de beslissing
over het Keverbergplein door naar
“medio 2018”. Het dossier over
het plein is na het overlijden van
wethouder Arno Janssen naar de
portefeuille van Roland van Kessel
geschoven.
Lees verder op pagina 07

MORE THAN LIGHT

WWW.MEURSVERLICHTING.NL
HOFSTRAAT 10 VENRAY 0478-513290

Bijverdienen
tijdens KERST en OUD/NIEUW?
Wij zijn op zoek naar:

CHAUFFEURS
Barbecue & Gourmet Party Service

Interesse? kijk op
www.a-z.nl/vacatures
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Maasbreese kiët afgebrand

‘Niet gaan zitten ‘bäöke’, maar aanpakken’
De leden van kiët De Kantine in Maasbree kregen zaterdagavond rond
19.00 uur een nogal vervelend berichtje binnen op hun groepswhatsapp.
Hun kiët stond namelijk in brand. De brand duurde slechts tien minuten,
maar er viel vrijwel niets meer te redden uit de voormalige bouwkeet.
In plaats van te treuren, ruimden de leden op, lieten ze een nieuwe keet
komen en begonnen ze meteen met verbouwen.
Hoe de brand is ontstaan, is nog
onduidelijk. Waarschijnlijk ontstond er
kortsluiting in de bekabeling of in een
koelkast. Dat komt volgens de leden
van de kiët, allemaal 22 of 23 jaar oud,
niet doordat het halfslachtig gemaakt
is. “We hebben een elektricien in de

Colofon
HALLO Peel en Maas
is een gratis uitgave van
Kempen Media b.v. en verschijnt
elke donderdag in de gemeente
Peel en Maas.
Oplage 19.275 exemplaren

vriendengroep en die heeft alles vrij
professioneel aangelegd”, vertelt kiëtlid
René Thijssen. “Het is gewoon domme
pech geweest. Het is ook net gebeurd
op een tijdstip dat er niemand was.
Rond 17.30 uur waren er nog mensen
bij de kiët en om 19.30 uur hadden
we weer afgesproken. Net daartussen
is het gebeurd. We hebben gewoon
brandblussers staan, dus dan hadden
we het waarschijnlijk kunnen blussen.”
De brandweer was snel aanwezig en
wist de brand vrij snel te blussen.

Zondagochtend alles
al opgeruimd
In plaats van te treuren en te balen
van de afgebrande bouwkeet, gingen
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artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet
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zitten ‘bäöke’, maar als je samen alles
aanpakt, is het zo opgeruimd”, vertelt
kiëtlid Jip Cox. En dus stonden de twintig leden zondagochtend klaar om de
plek op te ruimen. “Dat was zo gebeurd
eigenlijk”, aldus Jip. “We konden
gebruik maken van een graafmachine,
dus dan gaat het snel.”
De kiët ligt op het terrein van PietHein Zwinkels. Zijn zoon is lid van de
vriendengroep. Hij vindt het fijn dat de
jongens de tegenslag zo goed op hebben
gepakt. “Dat tekent wel de mentaliteit
van de groep”, vertelt Piet-Hein. “Het is
natuurlijk ook in hun eigen belang, maar
als ik zie dat zij het zo goed oppakken,
dan help ik graag.” Piet-Hein is ook niet
bang dat het snel nog een keer gebeurt.
“Ze hebben gewoon pech gehad.
Dat kan iedereen gebeuren.”

Crowdfunding als
grap opgestart

Frank Erren
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Fabienne ten Horn
Annemie Saes-Rechmann
Bezorging
Goutiers D&D Services
077 307 47 60
info@goutiers.com

de leden zaterdagavond al bij elkaar
zitten en werd afgesproken zondagochtend op tijd aanwezig te zijn om
op te ruimen. “Kijk, je kunt wel gaan

De jongens begonnen vier jaar
geleden met hun kiët. Ieder jaar werd

het hok iets mooier gemaakt, werd
nieuwe geluidsapparatuur gekocht en
geïnstalleerd en werden zaken als barkrukken gekocht. “In al die tijd hebben
we er dus best wat geld in gestoken”,
aldus Jip. “Dat is allemaal weg nu.”
Op zondag werd bij een bekende uit
Maasbree al meteen een bouwkeet
opgepikt en neergezet op dezelfde
plek als de een dag eerder afgebrande
voorganger. Jip: “Die is inmiddels al
gestript van binnen, maar hij moet ook
nog verbouwd worden en we moeten
nieuwe spullen kopen.”
Zondagavond ontstond als grap het
idee om een crowdfunding op te zetten om alle zaken te kunnen betalen.
Die ophaalactie liep beter dan gedacht.
Op dinsdag stond de teller al op ruim
2.500 euro. “Ongelooflijk eigenlijk”,
aldus René. “Het was een geintje, maar
vrienden, familie en zelfs kroegeigenaren uit Maasbree hebben al geld
gestort. Schijnbaar leven de mensen in
Maasbree mee met ons en gunnen ze
ons een mooie kiët.”

Stultiens
genomineerd voor
wielerprijs
Wielrenster Sabrina Stultiens
is genomineerd voor Limburgs
Renner van het Jaar 2017.
De Meijelse strijdt met
Tom Dumoulin, Wout Poels en
Mike Teunissen om de prijs.
De prijzen worden uitgereikt op
het Limburgs Wielergala dat op
maandag 20 november
plaatsvindt in Schouwburg
Venray.
De 24-jarige Stultiens wist
dit jaar mooie prestaties te
behalen in haar sport. Zo werd
ze wereldkampioen op de
ploegentijdrit voor teams. Bij de
Boels Ladies Tour eindigde
ze op een 36e plaats in het
eindklassement. In augustus
maakte ze ook nog bekend vanaf
komend seizoen voor WM3 Pro
Cycling te gaan rijden.

HALLO in de Dolomieten
De Maasbreese vriendinnen Helie Renkens en Rie Huys gingen onlangs lekker acht dagen genieten
van de zon in de Italiaanse Dolomieten. De twee hadden zich net een zomerse hoed gekocht, toen een
sneeuwstorm losbarstte. Onverwachts, maar desondanks ‘heerlijk’, aldus de dames. De vriendinnen
waren in het plaatsje Ora-Auer in de Dolomieten toen de sneeuwstorm op hun pad kwam.
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Museum De Brede stopt na twintig jaar

‘Maasbree verliest een
stukje historie’

De lekkerste broodjes!

Museum De Brede is niet meer. Het museum met vooral spullen uit Maasbree kon niet meer op haar locatie
blijven en kon geen geschikte vervangende plek vinden. De lokale historische spullen uit het museum worden bijna
allemaal naar musea in de regio verplaatst en blijven dus zichtbaar voor het publiek. “Dat neemt niet weg dat het
heel erg jammer is natuurlijk”, vertelt Ben Smets, één van de beheerders van De Brede.

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

Wist u dat…

Vanwege de grootte van het
museum beseften de leden van
Historische Werkgroep De Brede,
eveneens verantwoordelijk voor het
museum, dat ergens anders voortzetten een moeilijke opgave zou worden.
“Een ruimte met zo’n grote oppervlakte
is voor ons niet te betalen”, aldus Ben.
“Daarom hebben we meteen nadat
we duidelijkheid hadden over onze
toekomst contact gezocht met andere

len van een opvangplek voor de spullen
ging Ben niet in de koude kleren zitten.
“Het heeft me verschillende slapeloze
nachten bezorgd.”
De heemkundevereniging gebruikte
het museum niet alleen als plek om
zaken te laten zien, ook al hun activiteiten vonden er plaats. Die verhuizen nu
naar het verzamelgebouw voor bedrijven Boezst in Maasbree. “Voor onze
activiteiten is het qua locatie misschien
beter”, aldus Ben. “We zitten dicht bij
het centrum van het dorp. Dat was bij
De Brede niet het geval.”
De leden van de heemkundevereniging vinden het jammer dat ze
hun geliefde museum moesten weg
doen. “Ik durf wel te zeggen dat de
teleurstelling overheerst”, aldus Ben.
“We waren met alle plezier doorgegaan. Het museum was de hoofdactiviteit van onze vereniging en we
waren er erg trots op. Onze leden
hebben er ruim twintig jaar hun ziel
en zaligheid in gestoken. We kregen ook vaak enthousiaste reacties
van bezoekers. Jammer dat dat nu
verdwijnt. We zijn tevreden over hoe
we de spullen ondergebracht hebben,
maar het feit blijft dat Maasbree met
het verdwijnen van het museum een
stukje historie verliest.”

Klachten over a
 anplakborden
Bij politieke partij Lokaal Peel&Maas zijn de afgelopen tijd klachten binnengekomen over de aanplakborden in
de gemeente. Dat geeft de partij aan bij vragen die raadslid Wie Naus heeft gesteld aan het College van B&W.
Posters zouden overplakt worden en veel van de aankondigingen zouden over niet-lokale zaken gaan.
Wie Naus besloot naar aanleiding
van de klachten vragen te stellen
aan het college. Hij wil graag weten
wat het college heeft ondernomen
om voor niet-commerciële partijen te
komen tot een betaalbare oplossing.
Ook wil Naus weten of de aanplakborden inmiddels allemaal geüpgraded
zijn en of er borden bijgeplaatst zijn.

Naus wil verder graag weten
of het mogelijk is dat er aparte
aankondigingsborden of (digitale)
displays geplaatst kunnen worden die
speciaal bedoeld zijn voor verenigingen en instanties uit de gemeente.
“Voor verenigingen uit deze
gemeente is het aankondigingen van
activiteiten op borden van essen-

tieel belang”, aldus het Egchelse
raadslid. Als laatste vroeg Naus zich
af of het budget dat eerder door de
gemeenteraad beschikbaar werd
gesteld voor de aankondigingsborden, 25.000 euro, al volledig benut
is door het college. Het college
heeft de vragen in behandeling
genomen.

Voor vragen of meer info, kijk op onze website of neem contact met ons op

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

LA PIAZZA LEURS

Stel je eigen verse
pizza of pasta
samen in ons
nieuwe Italiaanse
restaurant!
Tuincentrum
Leurs is
elke zondag
geopend
van 09.30 tot
18.00 uur!

Onze kerstshow is geopend van
28 september t/m 7 januari!

STRAELSEWEG 370 VENLO
WWW.LEURS.NL

/tuincentrumleurs
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Nieuwe locatie niet
te betalen

musea. Of zij onze spullen konden en
wilden overnemen.”
In twee maanden tijd moesten Ben
en zijn ‘collega’s’ een herbestemming
zoeken voor alle spullen. Dat lukte
heel erg goed. “We wilden sowieso
niets verkopen. Veel van de spullen die
hier lagen, zijn afkomstig van mensen
uit Maasbree die geheel belangeloos
hun materiaal ter beschikking hebben
gesteld. Daarom hebben we actief
gezocht en lokale musea benaderd.
Gelukkig wilden die de materialen
overnemen. We hebben nu ongeveer
95 procent van alle spullen ondergebracht. Wij vinden het heel belangrijk
dat de spullen in de buurt te zien
blijven. Het is een stuk historisch erfgoed van Maasbree dat bewaard moet
blijven voor de mensen.”
Veel van de Maasbreese inboedel
verkaste naar museum Eynderhoof
in Nederweert-Eind. Ook Oorlog in de
Peel in Melderslo, museum De Locht
in Melderslo en Techniek met een Ziel
in Neerkant waren bereid spullen over
te nemen. “En uiteraard gaat ook een
gedeelte naar streekmuseum ’t Land
van Peel en Maas in Helden”, aldus
Ben. “Helaas hebben ze daar weinig
plek om alles te herbergen. Anders was
daar meer naartoe gegaan.” Het rege-
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De Brede was gevestigd in een
gebouw op het terrein van camping
Flierenhof in Maasbree. De eigenaar
mag door een bestemmingswijziging
een woonhuis bouwen op zijn terrein.
De locatie van het pand waar De Brede
in lag, bleek daarvoor de beste plek.
Vandaar dat het museum niet kon blijven voortbestaan. “We nemen de eigenaar niets kwalijk hoor”, vertelt Ben.
“Hij heeft ons op tijd geinformeerd en
we hebben al die jaren, het museum
bestaat sinds 1996, hier gratis kunnen
zitten. Dat was heel fijn.” Het museum
had volgens Ben de laatste jaren een
stabiel bezoekersaantal van rond de
vijfhonderd mensen per jaar.

• Vorkmeer op zoek is naar vrijwilligers die vluchtelingen willen
coachen die nieuw in Peel en Maas zijn komen wonen?
Vrijwilligers ondersteunen bij praktische zaken als ‘t regelen van
verzekeringen, ‘t inschrijven bij Gemeente, aanmelden huisarts,
regelen school etc., maar ook voor het sociale aspect. Bij interesse,
graag contact opnemen met Danielle Selen, d.selen@vorkmeer.nl.
• Vorkmeer aan het einde van het jaar start met een gespreksgroep
Rouwverwerking? Tijdens de gespreksgroep rouwverwerking
worden ervaringen gedeeld door en met mensen die iemand in
hun naaste omgeving verloren zijn. Doelen van de bijeenkomsten
zijn het bevorderen van rouwverwerking, het bespreken van de
verschillende fasen in rouwverwerking, omgaan met veranderingen
in gewoontes en rituelen, maar ook in relaties met familie en
kennissen. Het betreft 4 of 5 bijeenkomsten van 2 uur. Deelname is
kosteloos. Heeft u interesse? Mail naar w.daamen@vorkmeer.nl of
bel naar 077-3077350.
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Stationsstraat 82 | 5961 HS HORST | T 077-3982019 | www.asnoordlimburg.nl
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Maasbreenaar in Abu Dhabi

Zeventiende plek bij WorldSkills
voor Robin
De Maasbreese Robin Smets heeft een zeventiende plek behaald bij
de WorldSkills in Abu Dhabi. De wedstrijden tussen vakmensen vond van
zaterdag 14 tot en met zondag 19 oktober plaats in de Verenigde
Arabische Emiraten. Robin was blij met de ervaring, maar had op een
hogere positie willen eindigen in de eindrangschikking.
De 22-jarige Maasbreenaar
deed mee in de categorie Koude- en
Luchtbehandelingstechniek. Hij streed
met 22 anderen om de wereldtitel
in zijn vakgebied. Robin studeert
aan het Koning Willem I College
in Den Bosch en werkt bij ENGIE
Refrigeration in Panningen. Hij moest
tijdens de wedstrijd onder meer een
koelinstallatie bouwen. “Eigenlijk
ging alles goed. Ik was op tijd klaar
en alles zag er echt goed uit, dus
ik had wel een plekje in de top 10
verwacht. Het was best wel een
teleurstelling dat ik uiteindelijk als
zeventiende eindigde. De jury was
niet helemaal eerlijk, zo hoorde ik
ook van andere landen. Maar goed,
zodra je verliest, voel je je al snel
benadeeld.”Ondanks de teleurstellende uitslag was het een hele belevenis voor Robin. “Het was absoluut

Raad
stemt voor
Beringe
Buiten
De gemeenteraad van Peel en
Maas is dinsdag 24 oktober akkoord
gegaan met een bijdrage van
633.300 euro voor het ontwikkelen
van het plan Beringe Buiten.
Daarmee kan over enige tijd
begonnen worden met het bouwen
van de multifunctionele accommodaties en de voorzieningen.

gezellig daar”, vertelt hij. “We gingen
op een gegeven met 1.300 man eten
in een restaurant dat midden in de
woestijn was opgezet. Dat soort dingen
vergeet je nooit meer. Ook zijn we
na afloop van de competitie bij de
Nederlandse ambassadeur in de VAE
geweest. Dat was een mooie ervaring.”

Het initiatief Beringe Buiten
komt van een werkgroep van
Dorpscoöperatie Steingood. Het plan is
de voetbalclub VV BEVO, tennisvereniging TV BEVO en Jeugd Werk Beringe
onder te brengen in één gezamenlijk
complex. Dit moet komen op de
huidige locatie van de voetbalclub.
“We willen dit omdat de huidige
accommodaties verouderd zijn en de
tennisclub last heeft van inbraak en
vandalisme door de afgelegen locatie”, liet John Smedts van de werkgroep eerder weten. Ook moet Beringe
Buiten ruimte bieden aan andere activiteiten zoals jeu-de-boules en pannavoetbal en wil de werkgroep een
natuurspeeltuin realiseren. “Een open
sport-, beweeg- en ontmoetingspark
voor heel Beringe”, aldus Smedts voorafgaand aan de raadsvergadering.

1.300 studenten
uit 77 landen
Bij de WorldSkills streden in totaal
1.300 studenten uit 77 landen om
de titel in 51 vakgebieden. Het was
de 44e editie van het evenement.
Nederland deed met 28 deelnemers
in 25 beroepen mee en haalde één
gouden medaille. De studenten konden
zich onder meer kwalificeren door
deelname aan Skills Heroes, de vak
wedstrijden voor mbo’ers.

Peel en Maas
• 26 oktober
2017 • jaargang
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Provincie zegde
750.000 euro toe

Verhuur van:
Bouwdrogers Dryfast 220V
Dryfast ventilators 220V

uitvaart

Dryfast kachel 380V
Aanhangwagen dubbelasser
Motorzaag Stihl 35CM
(benzine)

Bladblazer Stihl (benzine)

‘He t l e ve n
h oo r t b ij de doo
d
In deze uitgave

Van begraven
naar cremeren
‘Praat vooral ove
r een testament
’
Dierbare voor
altijd dichtbij

Ruggedragen bladblazer
Stihl (benzine)
Bladzuiger Stihl (benzine)

’

Gazonmaaier 50 cm (benzine)
Heggeschaar Hitachi
60 cm (benzine)
Stofzuiger Karcher 230V
Hogedrukspuit Stihl
135 Bar
Elektrische rugspuit
Solo 20 LT

deze week in de bijlage
het nieuwe thema-magazine

uitvaart
Met bijdrage van onder andere:

Steenkruiwagen
Tafelzaagmachine (hout)
Hitachi M8 bovenfrees (hout)
Op aanvraag mogelijkheden
om benodigde huurartikelen aan te schaffen
voor bijvoorbeeld startende
ondernemer, aannemers,
stucadoors of elektromonteurs.
Gemak, persoonlijke service
en kwaliteitsmachines voor
een gunstige prijs.

Tel. 06-40292802
Zandberg 14A Helden

Om dit park te kunnen realiseren, is in totaal zo’n 1,4 miljoen euro
nodig. De werkgroep van Beringe
Buiten hoopt met de verkoop van de
obligatieleningen zelf nog tussen de
10.000 en 15.000 euro op te halen.
Provincie Limburg heeft inmiddels bijna 750.000 euro toegezegd.
Voor één van die leningen, ter waarde
van vier ton, wilde de provincie echter
wel dat gemeente Peel en Maas
garant zou staan. Dit houdt in dat
niet de provincie, maar de gemeente
verantwoordelijk is voor dat bedrag
indien er iets misgaat. Raadslid
Fred Peeters van PvdA/GroenLinks liet
tijdens de raadsvergadering weten
moeite te hebben daarmee, maar ging
wel akkoord. “Het geld klotst bij de
provincie tegen de plinten en ze delen
uit met gulle hand, maar ik vind het
moeilijk te begrijpen waarom wij voor
die lening garant moeten staan.”
Gemeente Peel en Maas gaat
633.300 euro bijdragen. Daarvan is
461.000 euro bedoeld voor de
bouw van multifunctionele sport- en
jeugdaccommodaties zoals de kleedkamers, de tennisbanen en buitensportvoorzieningen als ballenvangers en
omheiningen. Het resterende bedrag,
172.300 euro is beschikbaar gesteld
om onder andere de voormalige handbalvelden en de parkeerplaats van de
voetbalclub te slopen en een openbare
parkeerplaats, nieuwe fietsenstalling en toegangspad aan te leggen.
Hoewel de partijen AndersNu, eenmansfractie Ton Hanssen, het CDA en
de PvdA/GroenLinks tijdens de raadsvergadering aangaven het een duur
plan te vinden, ging de gemeenteraad unaniem akkoord.
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Verhalen van de straat
3/11

Dubbroek Maasbree

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. Als derde is Dubbroek in Maasbree aan de beurt. Een straat vernoemd naar het
nabijgelegen natuurgebied.

Het hallenhuis van ‘de waever’ anno 1993. (Foto: Martin Collin/gemeente Maasbree, via PeelenMaasNet)
Het Döbbrook, zoals het op
zijn ‘Breets’ wordt geschreven, is
zowel een buurtschap als gelijknamige straat in Maasbree dat in de
jaren 30 nog Op den Bosch heette.
Maar omdat er al een straat in
Baarlo zo heette en dit verwarrend
kon zijn, werd in de jaren 60 besloten de Maasbreese straatnaam te
veranderen in Dubbroek. De straat

is vernoemd naar het nabijgelegen
natuurgebied Dubbroek, dat deels in
een oude Maasbedding ligt tussen
Maasbree, Baarlo en Hout-Blerick.
Het is voornamelijk bebost, met verspreid enkele graslandpercelen en open
water. Het natuurgebied is sinds 1985
eigendom van stichting Het Limburgs
Landschap, dat het op haar beurt van
de gemeente Maasbree kocht. Nu nog

is het Dubbroek een combinatie van
ruige natuur, afgewisseld door de aanwezige boerderijen.

Naam veranderd
in jaren 60
‘De naam Dubbroek betekent
laag gelegen land waarin kuilen zijn
gegraven’, schrijft natuurgids Els van

Knippenberg van natuureducatieorganisatie IVN Baarlo-Maasbree in
het eindrapport Een gids voor het
Dubbroek. Ze ging samen met collega
Marleen Linssen het natuurgebied in
ter afsluiting van de cursus voor IVNnatuurgids. ‘Dub komt van döb, het
meervoud van dob(be) dat begraven
kuil betekent’, aldus Van Knippenberg.
In het dialect wordt graven ook wel
‘dabben’ genoemd. Daarbij is in het
verleden op kleine schaal turf gestoken
en klei gewonnen in het Dubbroek.
Broek betekent laag gelegen land.
Een andere mogelijke verklaring
voor de naam, is volgens Van
Knippenberg dat op een historische,
topografische kaart van rond 1800 het
huidige natuurgebied ook wel ‘de bruckkuhl’ werd genoemd, of natte kuil.
Er zijn archeologische bewijzen dat
al sinds de IJzertijd mensen wonen in
de omgeving van het Dubbroek, weet
stichting Het Limburgs Landschap, dat
zich inzet voor het behoud van de
Limburgse natuur. Maar toen moet het
een onherbergzaam, venig moerasbos zijn geweest waar omwonenden
slechts kwamen om hout te halen.

Weg in jaren 50
aangelegd
Vóór 1600 woonden gezinnen
in Dubbroek veelal in zogenoemde
hallenhuizen, aldus Een gids voor het
Dubbroek. Het is een rechthoekig
gebouw met het woongedeelte voorin
en de stallen en opslag achterin het
huis. Een hallenhuis dat nog bewaard
is gebleven, is dat van ‘de waever’
aan de rand van het huidige natuur-

gebied Dubbroek. Het huisje waar
de wever in woonde, is van eind
zestiende eeuw en heeft grotendeels zijn oude uiterlijk en indeling
behouden. Boerderijen die daarna
tot 1900 gebouwd werden, werden
heel anders ingedeeld. Dit waren
langgevelboerderijen: langgerekte
boerderijen met de vertrekken naast
elkaar en alle toegangsdeuren aan
één zijde. Aan de rand van het
Dubbroek zijn nog veel langgevelboerderijen te zien.
Het gehucht Dubbroek was een
afgelegen en nat gebied. Vanaf een
aantal boerderijen liep een eigen
kerkpad over het veld in de richting
van het dorp. Maar ver voordat
Dubbroek een eigen weg kreeg en
er nog veel met paard en wagen
werd gereden, waren de boerderijen
vrijwel alleen bereikbaar via de
Houthei en Hazenkampweg. Boeren
moesten toen via de kleine weggetjes naar elk groepje boerderijen.
Daarna moesten ze weer terug naar
Houthei en van daaruit weer het
volgende toegangsweggetje in.
De straat Dubbroek bestaat
eigenlijk pas echt sinds de jaren 50.
Toen werd het elektriciteitsnet van
Maasbree uitgebreid en ook in de
gehuchten aangelegd. Aan het einde
van de jaren 50 werd een grotendeels onverharde, weg gerealiseerd.
Pas in 1966 kreeg de grindweg een
asfaltdeklaag.
Bron: Een gids voor het Dubbroek (2009),
Els van Knippenberg cursusgroep IVN BaarloMaasbree; stichting Het Limburgs Landschap;
krant Midden-Limburg (1956, 1966) via
PeelenMaasNet.nl

Wegens uitbreidingsactiviteiten zijn wij op zoek naar een ervaren
en gedreven

kanter/zetter en constructiebankwerker/lasser m/v
Functie-eisen:
• je kunt zelfstandig MIG/MAG & TIG
laswerkzaamheden uitvoeren;
• je kunt vanaf een technische tekening werken en producten samenstellen;
• je hebt een flexibele instelling;
• je kunt goed in teamverband werken;
• je hebt technisch en ruimtelijk
inzicht;

HALLO in Oberwesel
Het Weinfest in Oberwesel is al meer dan dertig jaar vaste prik voor de leden van De Eierjônge.
De 40 jaar oude en, naar eigen zeggen, oudste joekskapel van Maasbree trekt ieder jaar in september
naar het West-Duitse plaatsje om daar te genieten van de wijntjes. Dit jaar nam de kapel de HALLO mee
naar het feest.

• je hebt enige jaren relevante
werkervaring.
Wat bieden wij jou aan:
• een marktconform salaris;
• uitdagend werk;
• informele werksfeer;
• bij gebleken geschiktheid,
uitzicht op een vast contract.

Denk jij: ik ben de juiste persoon voor deze functie en voldoe aan de
functie-eisen? Neem dan contact op met: Koos Gijsen (077-308 2216)
of stuur een mail naar koos@lasbedrijf-litjens.nl
Industrieterrein 18b, 5981 NK Panningen

www.litjensmetaalbewerking.nl
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Liefde is het enige dat niet vermindert
als je het uitdeelt
Afgelopen zondag is bij ons weggegaan mijn maatje, onze papa en opa

Jo Naus
echtgenoot van

Margriet Naus-Kockelkoren
Jo is 77 jaar geworden.

Als ik de dingen niet meer weet,
en de dingen niet meer herken,
alles meteen weer vergeet,
zodat ik onherkenbaar ben,
herinner mij dan, stralend in de zon,
vol levenskracht toen ik alles nog kon.
Verdrietig, maar met een onuitwisbare herinnering
aan zijn leven, hebben wij afscheid moeten nemen van

Hans Weijs
* Meerlo, 31 maart 1948

Panningen: Margriet Naus-Kockelkoren
Brize Norton : Emile en Chris Naus
Cathy
Bergschenhoek: Nicole Naus-Postema en Michiel Postema
Sjoerd, Iris, Veerle, Ruben
Helden, 22 oktober 2017
John F. Kennedylaan 78, 5981 XC Panningen
De afscheidsdienst wordt gehouden op zaterdag 28 oktober om 11.00 uur
in de aula van crematorium Midden-Limburg, Kasteelweg 10 in
Baexem.
Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren.
In plaats van bloemen zouden wij een donatie voor woongroep 82a
bijzonder waarderen. Hiervoor staan collectebussen op de
condoleancetafel.

† Venlo, 22 oktober 2017

Lottum, Mark en Tonita, Jarno, Inge
Helden, Truus Korsten-van Lier
Venray, Victor Weijs
Correspondentieadres:
Horsterdijk 15
5973 PL Lottum
Wij hebben in besloten kring afscheid genomen van Hans.
Onze dank gaat uit naar de medewerkers en vrijwilligers
van afdeling Hazelaar 2 en in het bijzonder
afdeling Notenboom van de Horstgraaf.

Dankbetuiging
Een hand.... een woord ..... een kaart ..... een gebaar doen zo goed
als je iemand die je lief hebt verliezen moet.

Geheel onverwacht hebben we afscheid moeten
nemen van ons gewaardeerd lid

Heel veel mensen hebben met ons meegeleefd na het overlijden van
mijn man, onze pap, schoonvader en opa

Piet Timmermans

Henk Reijnen

Wij verliezen in hem een zéér gewaardeerd lid
van onze vereniging. Gedurende zijn lidmaatschap
heeft hij zich altijd ingezet voor de schutterij.
Wij wensen zijn familie
veel sterkte toe in deze tijd.

Truus Reijnen-Hanssen
Kinderen en kleinkinderen
Panningen, oktober 2017

Met droefenis hebben wij kennis genomen
van het overlijden van ons erelid

W.H. Lena-Reijnen
“Mien van Reijne Funs“
Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
Meijel, oktober 2017

Giel Kessels
Giel, die in 1945 lid werd van onze fanfare, speelde op de cornet.
Hij heeft jarenlang de instrumenten beheerd en indien mogelijk ook
gerepareerd. Als timmerman heeft hij veel timmer- en schilderwerk
gedaan voor de fanfare en het blaaskapellenfestival. Voor zijn vele
verdiensten werd Giel tot erelid van onze vereniging benoemd.
Ook als erelid bleef Giel nauw betrokken bij de fanfare en bezocht hij
nog zoveel als mogelijk de repetities en de optredens.
Wij wensen zijn echtgenote Truus en verdere familie veel sterkte toe.

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.
Pedicure aan huis.
Bel voor informatie of een afspraak
Petra Vossen 077 462 22 04.
Te koop weegschaal, bonenpalen,
rollendraad, kruiwagens.
Tel. 077 351 58 89.

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

Bolchrysanten te koop. Maandag
t/m vrijdag vanaf 13.00 uur. Zaterdag
vanaf 9.00 uur. Sevenumsedijk 12 te
Koningslust.
www.hulpaanhuislimburg.nl
Zoekt u hulp in de huishouding?
Kijk op onze site of bel 077 467 01 00.
Gevraagd ruiter. Wie wil op mijn
Friese merrie komen rijden in Egchel?
Moet ook bereid zijn om af en toe de
paarden zelfstandig te verzorgen.
Tel. 06 55 12 69 96.

regio Peel en Maas
077 308 28 33 / 06 30 92 19 61

www.fienbosuitvaartzorg.nl

13 oktober 2017
Zoon van
Carolien Oldenburger
& Paul Linssen
Rabouw 46
5988 JZ Helden
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.
Open avond bij Lekker Laeve!
Wandel eens binnen op zaterdag
4 november tussen 18 en 21 uur.
Al 3 jaar passie voor bewust bewegen,
ontspannen en genieten! Molenstraat
14a Helden. www.lekkerlaeve.nl
Te koop onbehandelde vastkokende
en kruimige aardappelen
frieslander belana bintje. Vele soorten
eigen en streekgroenten, koolrabi 0.50,
botersla 0.50. Kwekerij Brummans
Vosberg 16a Panningen.
Koopjeszondag 29 oktober.
Kringloop Twedde Kans Horst zondag
snuffelen 11-16. Kerstshow geopend.
Alles 50% behalve kerst en kleding.
Speulhofsbaan 7A Meterik.

Gebruikte kantoormeubelen.
Kasten, stoelen, bureaus, stelling enz.
Tevens bloempotten.
Obelisk Beringe tel. 06 14 04 02 72
do t/m vrij van 9.00 tot 17.00 uur
za van 9.00 tot 16.00 uur.
Schoonmaker. Gevraagd schoonmaker
voor machines, met hoge druk
maandagavond, woensdagavond,
donderdagavond en zaterdagoverdag.
Voor meer info zie www.bexbv.nl of
bel naar 077 462 81 28.
Brocante 50% korting. Brocante Hal
Limburg in Horst. Nog 1 week alles
50%. Kerstshow is nu open (geen
korting). Zondag snuffelen 11-16u
Speulhofsbaan 7a Meterik.

Bestuur, dirigent en leden van Fanfare Sint-Jozef Beringe

Te koop gevraagd sloopauto’s,
100 euro contant bij afhalen en direct
vrijwaring. Tel. 06 53 13 85 59/
077 306 12 03.
T.k. jonge leghennen,
div. kleuren, alleen op afspraak.
Pubben, Ninnesweg111, Panningen
tel. 077 307 17 76.

Fien Bos
Uitvaartzorg

samen zorgen voor
een persoonlijk afscheid

Levi

Te huur Dorpstraat 22 Maasbree
winkel-/kantoor-/praktijkruimte.
Oppervlakte: begane grond 146m2 en
kelder 36m2. Splitsing mogelijk vanaf
38m2. Huurprijs op aanvraag.
Interesse gewekt? Bel:06 53 26 59 45
of info@teeuwenmakelaardij.nl

Hartelijk dank hiervoor.

Bestuur, leden en ereleden
Schutterij St. Nicolaas

Wij willen iedereen bedanken voor de hartverwarmende
belangstelling die wij ontvingen na het overlijden van onze
moeder, schoonmoeder, oma en overgrootmoeder

Geboren

Woninginrichting bij u thuis
www.woningstoffeerderijvandenbroek.nl
Trap bekleden v.a. € 150,00.
Laminaat € 24,95 m2 incl. leggen. Raambekleding gratis meten en monteren.
Gratis prijsopgave bel 06 16 37 45 14.
Bedrijfsruimte vanaf 100 m2.
Euro 375,- p. m. Tel. 06 43 72 74 16.

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

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

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

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

tel. 077-3078642
Panningen

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

www.janssenuitvaart.nl

www.vanderlaan-uitvaart.nl
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Toch onderzoek naar Keverbergplein
CDA-raadslid Roel Boots stelde in
september vragen aan het college over
de gang van zaken rondom het plein.
In de antwoorden op die vragen, verstuurd op 9 oktober, stond volgens de
actiegroep een opmerkelijk bericht.

‘We zijn niet
geïnformeerd’
De gemeente zegt in de brief
dat na overleg met onder meer de
actiegroep besloten is een aanvullend
onderzoek te laten uitvoeren naar de
verkeerssituatie op het Keverbergplein.
“Wij weten nergens van”, laat Johan
van Knippenberg, woordvoerder

namens de actiegroep weten. “We zijn
op zich blij met het besluit tot extra
onderzoek, maar dat dat naar ons
gecommuniceerd is, is absoluut niet
waar.”
De gemeente desgevraagd weten
dat wethouder Arno Janssen gebeld
heeft met Johan van Knippenberg om
de actiegroep op de hoogte te stellen
van het nieuwe onderzoek. Zo zou hij
het ook in het college mee hebben
gedeeld. Volgens Johan klopt dat niet.
“De wethouder heeft mij nooit gebeld.
Dat kan ik naar eer en geweten zeggen. Als dat wel was gebeurd en hij
had me verteld dat er een verkeersonderzoek zou komen, had ik juichend

aan de telefoon gehangen. Dat is
precies wat we wilden als actiegroep.
Dat nieuws had ik dan zeker zo snel
mogelijk gecommuniceerd naar de rest
van de actiegroep.”

het college uitgenodigd om te komen
praten, maar vanuit de gemeente zelf is
er geen initiatief geweest.”
De actiegroep had graag meegepraat over het aanvullend onderzoek,
omdat ze nu niet weet met welke
opdracht het onderzoeksbureau op pad
is gestuurd. “Wij hadden graag meegekeken naar de vraagstelling die bij
het bureau is neergelegd”, aldus Johan.
De actiegroep is dus niet ontevre“Als het bureau op bepaalde momenden over het besluit, maar vindt het
opmerkelijk dat in de stukken beweerd
ten langskomt en gaat kijken naar het
wordt dat zij constant op de hoogte is
verkeer, komt er een conclusie dat het
gehouden. “Na het indienen van de
Keverbergplein geen ontsluitingsweg is
zienswijzen in mei hebben we niks meer en dat de wegen er doorheen gesloten
gehoord vanuit de gemeente”, aldus
kunnen worden. Ze moeten juist in het
Johan. “Wij hebben zelf alle fracties en
weekend en op drukke dagen komen.”

‘Graag meegekeken
naar opdracht bureau’

Woonurgenten huisvesten

Tijdelijke bewoners in
Rabobankpand Maasbree
Het voormalige kantoorpand van Rabobank in Maasbree wordt klaargemaakt om tijdelijk woonurgenten te
kunnen huisvesten. Dat bevestigt vastgoedbeheerder SatinVastgoed, nadat er tijdens de gemeenteraadsvergadering
van dinsdag 24 oktober vragen over werden gesteld door het CDA.
Tijdens de raadsvergadering stelde
raadslid Wim Hermans namens het CDA
vragen aan het College van B&W van
Peel en Maas. Hij had van buurtbewoners
vernomen dat er arbeidsmigranten zouden worden gevestigd in het voormalige
kantoorgebouw aan de Dorpsstraat.
Ook waren er signalen van omwonenden dat er illegaal gewerkt zou worden.
Wethouder Roland van Kessel zei niet
op de hoogte te zijn van plannen om
het gebouw te gebruiken voor tijdelijke
bewoning, maar wel van de ontstane
onrust onder omwonenden. “De werkzaamheden die nu in het pand plaatsvinden, zijn in elk geval niet illegaal”,
aldus Van Kessel. Ook gaf de wethouder
aan niet te weten of het pand gebruikt
mag worden als woning.
De tijdelijke bewoners, de zogenoemde woonurgenten, waarvoor de
achterkant van het pand wordt verbouwd
en ingericht, kunnen mensen zijn die

door een scheiding op straat zijn komen
te staan, maar kunnen ook arbeidsmigranten of statushouders zijn. Aan de
voorkant is momenteel een Maasbrees
grafisch bureau en ICT-bedrijf gevestigd.
In de appartementen is plek voor maximaal veertien bewoners die ‘met hulp
van lokale partijen’ worden gehuisvest,
laat Norbert Panken van SatinVastgoed
uit Panningen weten. Het bedrijf beheert
het gebouw en de invulling ervan
namens de twee eigenaren. “Onrust is
niet nodig. Er worden goede afspraken
gemaakt tussen de bewoners en ons als
verhuurder, die op papier zijn vastgelegd.
Er wordt direct ingegrepen als dat noodzakelijk is. Zo’n goede afspraken kunnen
mensen zelfs met hun eigen buren niet
maken.”
Het oorspronkelijke plan van het
vastgoedbedrijf was vijf luxe appartementen in het voormalige kantoorgebouw te realiseren. Met die plannen was

SatinVastgoed al bijna een jaar bezig.
Die zijn inmiddels stopgezet, zo bevestigde de wethouder tijdens de raadsvergadering. “Aan permanente bewoning
wilde de gemeente Peel en Maas op dat
moment niet meewerken”, aldus Panken.
“We kregen de benodigde vergunning
daarvoor niet, omdat de gemeente de
Woonvisie Peel en Maas nog niet klaar
had.” Die Woonvisie is een inventaris
van alle woonbehoeftes in Peel en Maas
van nu en voor de toekomst en moet
voorkomen dat er meer gebouwd wordt
dan er behoefte is aan woonruimte.
De Woonvisie had voor de zomer al klaar
moeten zijn. Panken: “De gemeente
moet kijken naar de woonbehoeften nu,
niet die van over ruim tien jaar. Het pand
in Maasbree staat al sinds december
leeg en dat moet niemand willen.” De
vastgoedondernemer gaat op de korte
termijn in gesprek met de gemeente
over de huidige plannen.

Kerkverlichting Meijel
toch vergoed

UITNODIGING
Op zondag 29 oktober aanstaande
is er van 13:00 uur tot 15:00 uur
een receptie in het clubgebouw van
schutterij St. Willibrordus aan de
Nederweerterdijk 1 in Meijel.
U kunt het korps van de schutterij dan feliciteren
met de gouden plak die behaald werd tijdens het
WMC op 23 juli jongstleden in Kerkrade.

U bent van harte welkom bij ‘de grúún van Méél’ !

Herfstvaren

Dryopteris erythrosora.
Kamerplant. Ø 17 cm.
Per stuk

4.

7.99

99

Elke zondag open van 12.00 tot 17.00 uur.
GroenRijk Maasbree • Kanaalweg 7 • 077-4650080 • groenrijkmaasbree.nl
WK 43. GELDIG VAN 26-10 T/M 01-11. OP=OP

De verzekering vergoedt toch de door een blikseminslag beschadigde kerkverlichting in Meijel. Dit besloot zij
nadat het parochiebestuur een second opinion had aangevraagd, toen de verzekeraar weigerde uit te keren.
Wanneer de nieuwe verlichting geïnstalleerd wordt, is afhankelijk van de geplande renovatie aan het gebouw.
De ledverlichting werd in december 2015 aangebracht aan de Meijelse
kerk, maar raakte in juni 2016 beschadigd door een blikseminslag. Volgens
het expertisebureau dat de schade
onderzocht, was de verlichting waardeloos geworden en sindsdien bleef de
kerk in het duister gehuld. De schade
werd geschat op 76.000 euro. In eerste instantie wilde de verzekeraar
de schade niet vergoeden, omdat de
nieuwe ledverlichting in 2015 niet
was aangemeld in de polis, vertelt Jos
van Hal van het kerkbestuur. “Uit een
second opinion die werd gedaan, bleek
dat wij helemaal niet verplicht waren
de nieuwe verlichting door te geven

aan de verzekering. Toen besloot de
verzekering de schade toch te vergoeden, wat inhoudt dat wij nieuwe
verlichting kunnen gaan aanschaffen.”

Beginnen in lente
Wanneer de nieuwe verlichting
geïnstalleerd wordt, is volgens Van Hal
nog niet bekend. “Dat is afhankelijk
van wat deskundigen zeggen die
betrokken zijn bij de restauratie van de
kerk. In de lente willen we daarmee
beginnen, maar het is de vraag of de
nieuwe ledverlichting die restauratie
belemmert. We wachten het oordeel
van de deskundigen daarom eerst af.
Maar voor de Meijelse gemeenschap

zouden we het liefst zo snel mogelijk
doen. Als iemand zich meldt die garant
wil staan voor eventuele schade aan
de verlichting door de restauratie, dan
installeren we de lampen meteen.”
De vorige maand overleden
wethouder Arno Janssen zette zich de
afgelopen periode in voor een goede
afhandeling van de beschadigde verlichting. Wethouder Roland van Kessel,
die dit dossier van hem overneemt,
laat weten het fantastisch te vinden dat
er een einde is gekomen aan het lange
wachten. “De verlichting werd erg
gemist en zowel het kerkbestuur als de
gemeente kregen er veel vragen over.
Nu kan er weer doorgepakt worden.”

Indiener van de vragen, CDA’er Roel
Boots, is eveneens blij met het verkeersonderzoek. ”Goed dat dit nu gebeurt,
maar het is wel aan de late kant.
Wij pleiten al jaren voor een onderzoek.”
Hij vindt dat de gemeente meer
initiatief had moeten tonen. “Er zijn
meer overeenkomsten dan verschillen
tussen initiatiefnemers en bezwaarmakers”, vindt Boots. “De gemeente
had de hoofdrol moeten pakken om dit
in goede banen te leiden.” Een mediator inschakelen is volgens Boots nog
altijd een optie. “Het is belangrijk dat er
heel snel duidelijkheid komt. Het is nu
vervelend voor de initiatiefnemers én
bezwaarmakers.”

NIEUW! nu met nog hogere isolatie

KUNSTSTOF KOZIJNEN

Duurzaam wonen

Wat doet u voor het klimaat?

Van eigen bodem
Kozijnen uit eigen fabriek

Ontvang nu gratis advies, bij u thuis of in de showroom!
Meijel | Weert | Geleen

www.bohaco.nl
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Een kijkje in elkaars keuken
Het thema van het project was
‘samen’. “Samen bedoelen we dan ook
letterlijk”, aldus voorzitter Jos Janssen
van KBO Panningen. “De deelnemers
hebben het allemaal samen gedaan.
De boodschappen halen bij de
supermarkt, koken en de tafel dekken.
Daarna hebben ze samen gegeten,
het gezellig gemaakt en ook alles
weer netjes opgeruimd. Het was weer
schitterend dit jaar. Helemaal geslaagd.
Zo konden we letterlijk een kijkje in
elkaars keuken nemen.”
Net zoals eerdere edities, deden
er mensen uit Nederland en Polen
mee. Janssen: “Dit keer waren er ook
statushouders uit Syrië bij. Alles bij

elkaar waren we met 44 mensen,
voor het eerst ook een paar kinderen.
De jongste was een jaar of vijf, de
oudste deelnemer 82 jaar. Hoewel de
voertaal Nederlands was, hebben de
Syriërs vooral gecommuniceerd met
handen en voeten. Maar dat ging
prima.”

Pierogi, rijst met kip
en arretjescake
Er werden drie menu’s met
een voor-, hoofd- en nagerecht
gekookt van de drie aanwezige
nationaliteiten. “Het Nederlandse
menu bestond uit aspergesoep, een

preischotel en arretjescake”, aldus
de KBO-voorzitter. “Daarnaast werd
er Poolse boekweitsoep gemaakt,
pierogi (gevulde deegballetjes, red.)
en als toetje donuts. De mensen uit
Syrië maakten rijst met kip en een
heerlijke kruidkoek voor erna. Alles
werd in schalen opgediend, zodat
iedereen een beetje van elkaars
gerechten kon proeven. Sommigen
vonden het zo lekker, dat ze wel vier
keer opschepten.” En alles wat aan
het einde van de avond over was,
werd in plastic bakjes gedaan. “Zo
hebben we alles verdeeld en kreeg
iedereen nog iets lekkers mee naar
huis voor de dag erna.”

De kookmiddag werd voor het
vierde jaar op rij georganiseerd door
de KBO-afdeling uit Panningen. Het
werd vier jaar geleden bedacht door
welzijnsorganisatie Vorkmeer, die een
partner zocht om de kookmiddag te
organiseren. “Toen zijn wij benaderd
met de vraag of wij hieraan mee
zouden willen werken”, aldus Janssen.
“We vonden het een grandioos idee en
zijn er meteen ingestapt.”

Goedendag zeggen
tegen elkaar
Het idee van het project is om
nieuwe Nederlanders te helpen bij

hun integratie in Peel en Maas, vertelt
Janssen. “Ze wonen allemaal hier en
zijn voor ons daarom ook Nederlanders.
We willen graag helpen het naar hun
zin te maken en vonden dit een mooie
manier om te doen. De KBO staat
tegenwoordig niet voor niets voor
‘Kom Bij Ons’. We willen niet alleen de
ouderen achter de geraniums weghalen,
maar ook gewoon mensen bij elkaar
brengen. Dat ze een andere nationaliteit
hebben, is helemaal niet belangrijk.
Iedereen mee laten doen en elkaar leren
kennen, daar gaat het om. Zodat als we
elkaar op straat tegenkomen, we ook
‘goedendag’ tegen elkaar zeggen en een
praatje maken met elkaar.”

Vereniging wijzigt naam

Kinderfeesten Helden kunnen doorgaan
Het Sint Maartenfeest en de intocht van Sinterklaas in Helden kunnen doorgaan. Dat meldt de organisatie achter
de kinderfeesten Gezamenlijke Buurten Helden Dorp (GBHD). Zij luidde eerder de noodklok dat ze de feesten
misschien moesten afgelasten vanwege een gebrek aan vrijwilligers. Om eventuele verwarring te voorkomen,
verandert de vereniging de naam in Kingerfiëste Helje Dörp.
Drie feesten bedoeld voor de jeugd
van Helden dreigden te moeten stoppen vanwege een tekort aan vrijwilligers die mee konden helpen bij de
activiteiten. Een aantal weken geleden

luidde de vereniging de noodklok.
“Het is al jaren een moeilijke opgave
om vrijwilligers te werven, maar dit
jaar is het een serieus probleem”, liet
secretaris Ellen Bouten toen weten.

vrijwilligers gaan we de kindertradities
organiseren.”

Kingerfiëste
Helje Dörp

GBHD laat weten dat dankzij de oproep
van de vereniging verschillende menOmdat de naam Gezamenlijk
sen zich aangemeld hebben en de fees- Buurten Helden Dorp nog wat verwarten kunnen doorgaan. “Daar zijn we
ring veroorzaakte, besloot de verenierg blij mee en samen met de nieuwe
ging die te wijzigen in Kingerfiëste

Helje Dörp (KHD). Zo denkt de
vereniging meer herkenbaar te zijn en
is het duidelijker waar de organisatie
voor staat. Twee van de drie feesten
die KHD organiseert, zijn al in november. Sint Maarten vindt op zaterdag
11 november plaats en de intocht van
Sinterklaas wordt in Helden op zondag
19 november gevierd. Ook organiseert
de vereniging ieder jaar Koningsdag.

Sormac produceert geavanceerde machines voor de groenteverwerkende industrie.
Wij zijn wereldwijd actief voor klanten die aardappelen, wortelen, uien en sla verwerken.
In ons modern bedrijf in Venlo ontwikkelen en fabriceren we succesvol machines en processen,
die het mogelijk maken hygiënisch en veilig voedsel te produceren met steeds betere kwaliteit.
Om de vraag naar onze machines aan te kunnen zijn we op zoek naar een aantal ambitieuze
medewerkers.

■ Medewerker After-sales en Logistiek
■ PLC programmeur
■ Werkvoorbereider / Planner
■ Monteur buitendienst

We zoeken naar gemotiveerde collega’s met verantwoordelijkheidsgevoel
die met ons onze ambitieuze toekomstplannen gaan realiseren.
Sormac biedt een ﬁjne werkomgeving en daarnaast de mogelijkheid om
opleidingen te volgen en je zelf daarmee ﬁt te houden voor de uitdagingen
van deze tijd.
Sormac B.V.
P.O. Box 419
NL-5900 AK Venlo

T +31 (0)77 351 84 44
F +31 (0)77 320 48 01

Huiskensstraat 68
NL-5916 PN Venlo

E info@sormac.nl
I www.sormac.nl

Heb je interesse?
Kijk dan op onze website www.sormac.nl onder “vacatures”.
Je kunt schriftelijk reageren met C.V. aan h.kamps@sormac.nl of neem
voor eventuele vragen contact op met Hugo Kamps op 06 42 907 310.
We horen graag van je.
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120-jarig bestaan Bruynzeel

‘Elke vierkante meter is schaars’
Bruynzeel viert dit jaar haar 120e verjaardag. Wat ooit begon als timmerfabriek in Rotterdam, werd een groot bedrijf dat onder andere keukens,
schrijfgerei, deuren, archiefkasten en vloeren maakte. Na het opsplitsen van de producten in de jaren 80, werd systeembouwer Bruynzeel Storage Systems
een zelfstandig bedrijf, dat sindsdien in Panningen gevestigd is.

”Alles wat we produceren, is op
maat gemaakt”, vertelt Sijben. ”Als je
alle planken achter elkaar zou leggen
die we in een goede week produceren,
heb je 35 kilometer aan archiefopslag.”

Opslag voor
Louvre, Chanel en
bibliotheken

Frans Hermans en Bart Sijben
Bruynzeel begon in 1897 als
stoomtimmerfabriek in Rotterdam
onder de naam De Arend. Er werden potloden, keukens, deuren en
vloeren geproduceerd. In 1919 werd
de naam veranderd in Bruynzeel en
verhuisde de gehele productie naar
Zaandam. “In 1953 werden de eerste
houten archief- en magazijnstellingen
gebouwd”, vertelt Bart Sijben (39),
één van de drie directeuren van het
Panningse bedrijf. In de jaren 60 en
70 werd de systeembouwtechnologie
verder ontwikkeld en werden de eerste
compleet stalen, mobiele opslagsystemen gemaakt onder de naam
Bruynzeel Storage Systems. “Sinds 1985
wordt alles geproduceerd in Panningen.
Hoewel alle Bruynzeel-bedrijven de
naam gemeen hebben, hebben ze
in de praktijk inmiddels niets meer
met elkaar te maken. Wel hebben we
allemaal de bekende arend in het logo
gelaten.”

Van Limoveld naar
Bruynzeel
Bruynzeel Storage Systems is
Europees marktleider wat betreft het
ontwerpen, produceren en monteren
van opslagsystemen, vertelt Bart.
“Sinds we in Panningen gevestigd zijn,
hebben we ons steeds meer ontwik-

keld. Inmiddels beslaat het bedrijf
een totale oppervlakte van 28.500
vierkante meter. In totaal werken er
240 medewerkers, waarvan 140 in
Panningen. Het gros daarvan komt uit
de regio Peel en Maas.”
Medewerker Frans Hermans (61)
werkt al 33 jaar als technisch ontwerper voor Bruynzeel Storage Systems,
dat al decennialang opslagsystemen
ontwerpt en produceert. “Als mensen
horen dat ik bij Bruynzeel werk, komt
nog vaak de vraag of ik hen aan een
goedkope keuken kan helpen”, vertelt
Frans grinnikend. Die mensen moet hij
dan ook vaak teleurstellen. Hoewel de
bedrijven de familienaam Bruynzeel
delen, zijn het sinds dertig jaar individuele bedrijven die de potloden, de
keukens, de opslagsystemen, het sanitair, de deuren en vloeren produceren.
“Ik ben in Helden geboren, groeide
op in Panningen, maar woon al jaren
in Beringe”, aldus Frans. “Na mijn
studie heb ik jarenlang voor een ingenieursbedrijf in Den Haag gewerkt als
waterbouwer. Toen koos ik als jonge
knul voor het avontuur. Dat was in
Kepèl niet te vinden, vond ik. Destijds
ontwierpen we grote constructies
die veelal op zee werden geplaatst
en die we verbonden met het land.
Letterlijk bruggen slaan dus.” Na een
aantal jaar werken, begon het toch

Vijftig jaar
autohistorie
Autobedrijf Peeten Mobiel in Baarlo viert dit jaar
haar 50-jarig jubileum als dealer van het merk Mazda.
Daarmee zou de firma, volgens de Nederlandse tak
van het merk, de oudste dealer in heel Europa zijn.
De eerste auto die de toenmalige eigenaar
Piet Peeten in 1967 importeerde, was een donkerrode
Mazda 1500, die hij een jaar later verkocht aan een
klant. Toen die hem een aantal jaar later weer
omruilde voor een nieuw exemplaar, gebruikte Piets
eigen vrouw Nies de auto nog jarenlang zelf. Het
Baarlose autobedrijf werd in 1953 opgericht door
Piets vader Sjeng Peeten. Inmiddels staat de derde
generatie aan het roer. Het jubileum viert het bedrijf
vanaf zaterdag 28 oktober door verschillende auto’s
van de afgelopen decennia te ‘showen’.

te kriebelen. Frans wilde terug naar
Panningen. “Dat ging, want ik kon
in 1984 bij Limoveld gaan werken
op het industrieterrein in Panningen.
Daar maakten ze staalconstructies.
Een maand nadat ik mijn vaste aanstelling had gekregen, ging het bedrijf
failliet. De Bruynzeeltak die magazijn-

systemen maakte, nam het toen over.
Een jaar later verhuisden ze de hele
productie naar Panningen. Eigenlijk
zou ik er maar even blijven werken,
maar het beviel me zo goed dat ik ben
gebleven. En net als 33 jaar geleden,
ga ik nog elke dag lekker met de fiets
naar het werk.”

Bedrijven en instellingen waar de
Panningse firma haar opslagsystemen
voor heeft mogen ontwerpen en installeren, zijn verschillende musea in binnen- en buiteland zoals het Rijksmuseum
in Amsterdam en het Louvre in Parijs,
de verloren en gevonden-afdeling van
luchthaven Schiphol, diverse universiteitsbibliotheken in onder meer het
Verenigd Koninkrijk, Duitsland, België en
Brazilië en voor bekende merken zoals
Hennessy cognac, Chanel en horlogeproducent Rolex. “De vooruitzichten voor
de toekomst zijn goed. We kijken niet
naar morgen, maar naar overmorgen”,
aldus Bart. “Nederland loopt voorop wat
betreft innovatie, maar dat is nog niet
overal zo. In het ene land wordt nog
veel papier gebruikt, terwijl het andere
land al veel in de cloud werkt. En in een
drukke wereld als deze, is elke vierkante
meter schaars.”
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Presentatiemiddag
DSG Expression
De presentatie van de nieuwe Expression-dansen vindt dit jaar een
week eerder plaats dan gebruikelijk. Dit jaar heeft de dans- en showgroep de presentatiemiddag op zondag 29 oktober.
Bij de middag laten alle leden
hun nieuwe dansen en kleding zien.
De try-out geeft de trainsters onder
andere de mogelijkheid om te bekijken of er nog choreografische aanpassingen gedaan moeten worden voor
het nieuwe toernooiseizoen begint.
Tijdens de pauzes worden nieuwe

(groeps-)foto’s gemaakt en is er een
muzikaal intermezzo.
De presentatiemiddag vindt plaats
in de grote zaal van jongerencentrum
Sjiwa in Baarlo. De deuren gaan om
13.30 uur open en tussen 14.00 en
17.00 uur passeren alle dansen de
revue. De toegang is gratis.

Bibliotheek Panningen

Selectie VV Koningslust
in het nieuw

Workshop
Wordt Digisterker
Bibliotheek Panningen organiseert in november een workshop over
werken met de digitale identiteit bij de overheid. De workshop bestaat uit
vier bijeenkomsten op de donderdagmiddagen 2, 9, 16 en 23 november.

Het eerste en het tweede herenteam van voetbalvereniging Koningslust zijn onlangs in het nieuw
gestoken door hun sponsors. Het eerste elftal ontving nieuwe shirts en nieuwe tassen, de keeper van het
tweede kreeg een nieuw shirt en het hele tweede elftal mocht daarnaast ook nieuwe tassen in ontvangst
nemen. Café De Poorter en Peter Wijnen Schilderwerken sponsorden samen alle nieuwe spullen.
(Peter Wijnen, Roel Wijnands (tweede elftal), Peter Grommen (Café De Poorter) en Bram Kessels (eerste elftal)
(Foto: Peter Janssen))

Zaken als DigiD gebruiken, mail
lezen op Mijnoverheid.nl en de weg
vinden op de sites van de overheid
komen voorbij. Een beetje ervaring
met werken op de computer is
vereist. Aanmelden kan aan de balie

van bibliotheek Panningen of door
te bellen naar 077 307 23 82.
De bijeenkomsten duren iedere keer
van 13.30 tot 15.30 uur en vinden
plaats bij de bibliotheek in
Panningen.

Omdat jouw week al druk genoeg is

Aanstaande zondag
in Someren geopend

Gratis
montage
Als u uw keuken in
januari 2018 laat plaatsen*

Extra cadeaus:
het gehele jubileumjaar
een GRATIS

KitchenAid
+
vaatwasser**

*bij aankoop van een keuken gekocht na 1 oktober 2017. ** vraag naar de voorwaarden. Het jubileumjaar loopt van 1 mei 2017 t/m 29 april 2018

nuvakeukens.nl
Bezoek onze inspirerende keukenshowrooms in
Bergeijk | Deurne | Heerlen | Someren | Tilburg
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Lezing 200 jaar
Napoleonsbaan
Stichting Openbare Bibliotheek Maas en Peel en Historische Werkgroep De Borcht Baarlo hebben een lezing georganiseerd over het
200-jarig bestaan van de Napoleonsbaan. Deze vindt plaats op donderdag
26 oktober bij MFC De Engelbewaarder in Baarlo.
Omdat het 200 jaar geleden is dat
de weg werd aangelegd, werd besloten
een lezing te organiseren. Deze wordt
verzorgd door historicus Guido Corten,
die geschiedenis heeft gestudeerd.
Hij vertelt over de Franse Tijd, tussen
1794 en 1814, toen het plan werd
gesmeed om de Napoleonsbaan aan te
leggen. “De infrastructuur was voor de
Fransen een belangrijk punt van aan-

Herder Tepke geslaagd met lof
Hennie Daniëls, lid van politiehondenvereniging Onze Vrije Tijd Helden, deed onlang mee aan de
keuring politiehonden in Horst met zijn Mechelse herder Tepke. De viervoeter slaagde met lof met
416 punten. Eerder dit jaar deed Tepke ook al mee aan de keuring speurhonden, waar zij vier certificaten
behaalde. De trainingen van Onze Vrije Tijd Helden zijn iedere woensdag vanaf 18.30 uur, op zaterdag
vanaf 14.00 uur en op zondag vanaf 09.00 uur op het oefenterrein aan de Lorbaan in Grashoek.

Dubbel jubileum voor
MD Meijel
Majorette- en dansvereniging MD Meijel viert dit jaar niet één, maar twee jubilea. De vereniging zelf, voorheen
bekend als Mèhlse Dörskes, bestaat inmiddels 40 jaar en showdansgroep Let’s Do it! mag zich dit jaar 15 jaar oud
noemen. In het weekend van vrijdag 27 tot en met zondag 29 oktober vindt het jubileumweekend plaats bij de
Heere van Meijel.

dacht”, aldus De Borcht. “De toestand
van de Limburgse wegen was redelijk,
maar het schortte aan een goede structuur van het wegennet.”
De lezing is vrij toegankelijk
en vindt plaats om 20.00 uur in
MFC De Engelbewaarder in Baarlo.
Aanmelden kan bij de bibliotheek van
Baarlo via 077 477 17 15 of via
baarlo@debibliotheekmaasenpeel.nl

Nacht van de Nacht

Nachtelijke wandeling met IVN Helden
Natuureducatieorganisatie IVN Helden doet zaterdag 28 oktober mee
met de Nacht van de Nacht. Wanneer overal voor even het licht uitgaat
om aandacht te vragen voor lichtvervuiling, kan er met IVN in het donker
gewandeld worden door het Kwistbeekdal.
De Nacht van de Nacht is een
landelijk initiatief van provinciale
milieufederaties. Door onder meer
gemeenten, bedrijven en huishoudens
in Nederland het licht uit te laten
doen, willen de initiatiefnemers
aandacht vragen voor lichtvervuiling en energiebesparing. Nederland
behoort tot de meest verlichte landen
op aarde. En al dat licht verstoort
’s nachts de natuur en kost veel
energie, aldus IVN Helden. Tijdens
de Nacht van de Nacht organiseert
de natuurorganisatie een twee
uur durende wandeling door het

Kwistbeekdal. Aan het einde van de
wandeling krijgen de deelnemers nog
een versnapering en drankje aangeboden in de vorig jaar aangelegde
schans. Aanmelden is verplicht en kan
via ivnmaessen@home.nl Zowel leden
als niet-leden kunnen meedoen.
De wandeling vertrekt om 19.00 uur
vanaf het IVN-gebouw aan de
Kloosterstraat in Helden. Rond 22.00 uur
keren de deelnemers weer terug bij het
startpunt. Neem voor meer informatie
contact op met Peter Maessen via
06 81 29 32 59, 077 465 37 61 of via
ivnmaessen@home.nl

OPEN DAG
CITAVERDE
COLLEGE
VMBO

4 NOV 2017
10:00 - 13:00 UUR
locatie Horst: Spoorweg 8

Majorettevereniging Mèhlse
Dörskes zag 40 jaar geleden het
levenslicht. Mede onder de deskundige
leiding van Annelies van Kempen wist
de vereniging door de jaren heen goed
te presteren. “Annelies bleef tot 2007
hoofdinstructrice”, laat de vereniging
weten. “Ze heeft er mede voor gezorgd
dat een aantal ’dörskes’ hun bevoegdheden ging halen om les te mogen
geven. Toen Annelies in 2007 als erelid
afscheid nam van de verenigingen,
kon MD Meijel dankzij de jongeren op
dezelfde voet verder gaan.”
De naam werd een aantal jaar
geleden aangepast naar MD (Majorette

& Dans) Meijel. Het was niet alleen
meer majorette waar de vereniging om
draaide. Vanaf 2002 was er ook dans.
In dat jaar werd namelijk dansgroep
Let’s Do It! opgericht. “Wat die groep zo
uniek maakt, is het feit dat ze elk jaar
wisselende thema’s hebben”, aldus de
vereniging. “Geen dans is hetzelfde en
telkens weer wordt het publiek verrast
met een andere stijl dans.” Een hoogtepunt van de dansgroep is het optreden
bij het Slotconcert van Rowwen Hèze
vorig jaar.
Inmiddels heeft de vereniging het
ook met de jeugd goed voor elkaar.
De jeugdige dansgroepen Start It!

en Go For It! werden opgericht en
daarnaast is er Move It!, een dansgroep
voor dames die niet willen optreden.
Bij de Spetters kunnen kinderen vanaf
3 jaar hun kunsten vertonen.
Het feestweekend vindt plaats bij
de Heere van Meijel. Op vrijdag- en
zaterdagavond vindt er een dinnershow plaats met entertainment. Op
zaterdag staan de gasten aan statafels.
De zondagmiddag is gereserveerd voor
de leden en hun familie en vrienden.
Op de planning staan een playbackshow, een verrassingsact en de presentatie van een film waarin een MD-lid de
hoofdrol speelt.

MAVO IN
HET GROEN
4 NOV 2017
10:00 - 13:00 UUR

locatie Nederweert:
Past. van der Steenstraat 5

Er zijn ook open dagen op onze
locaties in Roermond en Heerlen.
Kijk op de site voor data en tijden.

W W W .C I T AV E R D E . N L
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Kennismaking

Vleermuizenavond Helden
Bij het clubhuis van natuureducatieorganisatie IVN Helden in Helden vindt donderdag 2 november een avond
plaats over vleermuizen. Bezoekers maken kennis met het zoogdier aan de hand van informatie van IVN Helden en
een deskundige.

Kuus oeht Kepèl

Showdanceworkshop
dansmarietjes
De Dansmarietjes van carnavalsvereniging De Kuus oeht Kepèl
houden op zaterdag 28 oktober een showdanceworkshop in DOK6 in
Panningen. Om drempel lager te maken voor nieuwe leden, ligt de focus
van de Dansmarietjes komend jaar vooral de vastelaovesperiode en niet
meer op de toernooien.
“Vanaf dit jaar is er gekozen voor
een iets andere opzet”, aldus de
carnavalsvereniging. “Voorheen werd
er een langere periode geoefend om
ook aan toernooien mee te kunnen
doen. Nu is er gekozen voor een iets
laagdrempeligere opzet waarbij de
focus komt te liggen op de vastelaovesperiode, de toernooi worden
overgeslagen. Er wordt nu van
november tot en met februari onder
professionele begeleiding geoefend
op een leuke dans.” De trainingen van
de Dansmarietjes vinden wekelijks

Een vleermuizenkelder in Helden
Het doel van de vleermuizenavond is mensen meer bekend te
maken met het zoogdier. Ook laat
IVN zien wat zij in Peel en Maas voor
deze dieren doet. Wouter Jansen
van het IKL (Instandhouding Kleine
Landschapselementen in Limburg)
vertelt tijdens de bijeenkomst welke

vleermuizen er in Nederland voorkomen en in welke biotopen zij leven.
Ook gaat hij in op de jaarcyclus van
deze onbekende diergroep en vertelt
hij over de wijze van communiceren.
De zoogdierenwerkgroep van IVN
Helden laat zien hoe ze de vleermuizen
kunnen detecteren bij de vleer-

muizenkelders in Helden en wat ze verder doen aan huisvesting voor de vleermuizen. “Indien mogelijk gaan we nog
voor een korte nachtwandeling naar buiten om vleermuizen bij het Kerkeböske
te ontdekken”, aldus IVN Helden.
De vleermuizenavond begint om
20.00 uur en is vrij toegankelijk.

plaats op zaterdagmorgen om
10.00 uur in de blokhut van JongNederland Panningen. De begeleiding
is in handen van Nomi Kempen, Fleur
Simons en Lotte Krekels. Optredens
van de Dansmarietjes zijn dit jaar
onder meer de zaterdagzitting, het
Clowntjesbal en bij de optocht op de
prinsenwagen. De workshop bij DOK6
duurt van 10.00 tot 12.00 uur en is
niet leeftijdsgebonden. Aanmelden
kan door een mailtje met daarin de
naam en leeftijd te sturen naar
fleursimons@hotmail.com

Kleindierententoon
stelling in Kessel
Kleindierenvereniging De Eendracht uit Venlo en omstreken viert op
zaterdag 28 oktober het 80-jarig jubileum met een open tentoonstelling
in Kessel. Voor de show is een kas van Plantencentrum Hendriks in Kessel
omgetoverd tot tentoonstellingsruimte. Er zijn konijnen, cavia’s, kleine
knaagdieren, grote hoenders, dwerghoenders, siervogels, sierduiven,
watervogels en serama’s te zien.
Op zaterdag 28 oktober is de
keuring van de dieren vanaf 10.00 uur
voor het publiek toegankelijk, zodat
bezoekers kunnen zien hoe de
keurmeesters hun keuring verrichten en de dieren van predicaten en
punten voorzien en vragen kunnen
stellen. Voor de jeugd zijn konijntjes
en kuikentjes aanwezig die geknuffeld mogen worden. “Tijdens de
tentoonstelling geven het bestuur en
de leden van De Eendracht antwoord
op de gerezen vragen die betrekking

hebben op het fokken en houden van
dieren of omtrent het tentoonstellingsgebeuren”, aldus de organisatie.
Cor Hendrikx verzorgt op de dag een
doorlopende schildersdemonstratie
met zijn schilderingen van dieren op
steigerhout. Cor is bekend vanwege
zijn realistische kleurrijke werk, waarvoor hij is onderscheiden in het Cobra
Museum te Amstelveen.
De tentoonstelling is geopend
voor bezoekers op zaterdag
28 oktober van 10.00 tot 17.00 uur.

Informatieavond

Succesvol
ondernemen
in leisure?

Nieuwe aanpak
hulp in huishouden
Beringe
Ik doe met je
mee!

Jeanne Houben doet mee met Fun Beach Event & Leisurepark
"Fun Beach in Panheel is de afgelopen jaren uitgegroeid van een dagstrandje
tot een toonaangevend event- en leisurepark. Door kritisch met Luc te sparren
help ik hem om verder te groeien."

Bekijk de video over Fun Beach op www.rabobank.nl/pml
Een aandeel in elkaar
Op de foto rechts Luc van Engelen, directeur / eigenaar van Fun Beach Event & Leisurepark in Panheel. Rechts Jeanne
Houben, Manager MKB bij Rabobank Peel, Maas en Leudal

In Beringe start vanaf 1 januari 2018 een nieuwe aanpak betreffende
de hulp in het huishouden. Dorpscoöperatie Steingood houdt daarom een
informatieavond op woensdag 1 november in gemeenschapshuis
De Wieksjlaag in Beringe.
De proef loopt al sinds mei 2016
in Kessel, Kessel-Eik, Koningslust en
Meijel. Daar ligt de organisatie van
de hulp in het huishouden al in het
dorp zelf bij een dorpsondersteuner.
Omdat gemeente Peel en Maas in
het nieuwe jaar met deze proef
start in de andere kernen van de
gemeente, wil Steingood graag de
nieuwe aanpak toelichten. Dit valt
onder het sociale onderdeel Beringe
Thoes.
Met de nieuwe aanpak verandert er voor de hulpvragers verder
niets, legt Steingood uit. “Het aantal
uren dat u op dit moment ontvangt

blijft het uitgangspunt in de nieuwe
situatie. Wat er verandert, is dat de
organisatie van de hulp in het huishouden binnen het dorp zelf komt te
liggen.”
Tijdens de informatieavond wordt
onder meer de taak van de dorpsondersteuner toegelicht. Mensen die
hulp ontvangen via een zorgaanbieder, een persoonsgebonden budget
(PGB) of particuliere hulp, maar ook
mensen die hulp in de huishouding
verlenen, kunnen naar de informatiebijeenkomst komen. De bijeenkomst
bij het gemeenschapshuis in Beringe
begint om 19.30 uur.

en zo 13

26
10

GEPLUKT Carin Ulen

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.

ling voor geestelijke gezondheidszorg
MET ggz.
In het verleden hielp Carin ook
verschillende jaren mee aan de kinderkledingbeurs in Meijel. “Dan stond de
hele kamer bij ons vol met bananendozen vol met kleren en moesten we
alles uitzoeken en labelen.” Omdat haar
kinderen ouder werden, stopte ze
met de kledingbeurs. Daarna werd ze
gevraagd een handje te komen helpen
bij de Fancy Fair in Meijel. “Ik stel nu
de folder samen en doe het benodigde
administratief werk voor de vereniging die de markt organiseert.” Bij de
Fancy Fair wordt geld opgehaald voor
drie projecten in derdewereldlanden.
“Ik heb echt het idee dat we iets nuttigs doen voor mensen. De lijntjes met
de projecten zijn kort en elke euro die
we verdienen, gaat naar het goede
doel. Dat wordt ook verantwoord.
Het geeft me een goed gevoel dat we
iets kunnen betekenen voor de mensen
die het slechter hebben dan wij.”

Flinke wandeltocht
in Oostenrijk

Alweer 36 jaar woont Carin Ulen (57) in Meijel. Ze kwam er terecht door de liefde en inmiddels heeft ze het dorp omarmd en andersom. Als coördinator van de
dames is Carin nauw betrokken bij het vrouwenvoetbal in Meijel en ze is medeorganisator van de jaarlijkse Fancy Fair van Ontwikkelingssamenwerking Meijel.
Deze week wordt ze geplukt.
Carin werd geboren in Baexem
en heeft dus een ander accent dan
het typerende Meijelse. Al heeft ze
dat inmiddels ook al goed onder de
knie. “De mensen kijken me in ieder
geval niet raar aan als ik Mééls spreek,

dus het zal wel goed zijn”, lacht ze.
Ze kwam 36 jaar geleden naar Meijel
omdat haar grote liefde Henk daar
woonde. De twee hebben drie kinderen, Vera, Rik en Linda. Dankzij zoon
Rik rolde Carin het wereldje in dat

PUZZEL

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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inmiddels haar grootste hobby is
geworden: voetbal. Zelf heeft ze nooit
gevoetbald en ook Henk was nooit te
vinden op het sportpark van RKMSV uit
Meijel. Toch is het inmiddels één van
de belangrijkste gespreksonderwerpen
aan tafel.

Van leider naar
coordinator
“Ik ben eerst leider geworden bij
de teams waar de kinderen in speelden
en sinds acht jaar ben ik begonnen
als coördinator bij de damesteams.
Daar regel ik voornamelijk de niet-voetbaltechnische zaken.” RKMSV heeft als
één van de weinige clubs in de regio
twee damesteams. Stiekem hoopte de
vereniging dat de Europese titel van de
Oranje-dames afgelopen zomer voor
wat meer aanwas zou zorgen. “Dat viel
wel wat tegen”, aldus Carin. “Er wordt
vaak gezegd dat vrouwenvoetbal de
snelst groeiende sport van Nederland
is, maar dat merken wij niet zo. Vaak
stoppen de meiden op hun vijftiende
of zestiende met voetballen. Gelukkig
hebben we nog steeds een hele leuke
groep waarvan ik verwacht dat ze wel
blijven hangen bij de club.”
Naast haar rol bij de dames, is Carin
sinds vorig seizoen ook verantwoordelijk voor de ledenadministratie van
de hele club. “Af- en aanmeldingen
verwerken, teamindelingen in de administratie verwerken, op verzoek allerlei
overzichten maken, dat soort dingen.
Ik heb wel al gemerkt dat het vooral in

het begin en aan het eind van het seizoen veel werk is.” Ze werd gevraagd
voor de taak, omdat ze ook in haar
werkende leven veel met cijfers bezig
is. Voor haar werk zit Carin namelijk op
de administratieafdeling van de instel-

Carin is veel op kantoor bezig
en ook bij haar vrijwilligerswerk
is het vooral op een stoel zitten.
Daarom sport ze veel buiten haar
werkzaamheden. Ze gaat één keer
in de week baantjes trekken in het
zwembad, regelmatig wandelen met
de hond, nordic walken met vriendinnen en afgelopen zomer ging ze met
Henk naar Oostenrijk om daar een
flinke wandeltocht te ondernemen.
Carin vindt het wandelen zelfs zo leuk
dat ze op haar vijftigste besloot mee
te doen aan de Nijmeegse Vierdaagse.
“Die heb ik nu twee keer uitgelopen.
Dat is echt keileuk en gezellig. Ik wil
hem eigenlijk nog één keer uitlopen.
Daarna is het wat de Vierdaagse
betreft goed geweest.”

Botany B.V. ontwikkelt met veel succes nieuwe producten
en teeltwijzen voor bedrijven in de tuinbouwsector.
Wij zijn gespecialiseerd in groente- en sierteelt, klein fruit en
boomkwekerij, zowel onder glas als in de vollegrond.
De groei zit er goed in bij Botany
en daarom zijn wij op zoek naar een:

Algemeen
medewerker

M/V

16-24 uur

Functie-eisen:
Kijk voor de uitgebreide functie-eisen op www.botany.nl
Aangeboden:
Een veelzijdige baan bij een jong, groeiend en dynamisch bedrijf
met veel ontwikkelingskansen en doorgroeimogelijkheden in
een prettige werkomgeving. Salariëring en
secundaire arbeidsvoorwaarden zijn marktconform.
Standplaats is Horst-Meterik.
Solliciteren:
Sollicitaties inclusief CV vóór 15 november a.s. naar
administration@botany.nl
Acquisitie n.a.v. deze advertentie is niet gewenst.

Dr. Droesenweg 7
5964 NC Meterik
www.botany.nl
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Bespreking Poll week 41

Ik heb vertrouwen in het nieuwe kabinet
Het vertrouwen in het nieuwe kabinet is binnen de grenzen van gemeente
Peel en Maas niet heel groot. De coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie
heeft maar 27 procent van de stemmers op onze poll achter zich. Dat mag
opmerkelijk genoemd worden, aangezien bijna de helft van de stemmen uit Peel
en Maas tijdens de Tweede Kamerverkiezingen eerder dit jaar naar CDA en VVD
gingen. Die twee partijen zitten in de coalitie, maar blijkbaar zijn de afspraken
die gemaakt zijn, niet wat de mensen in gedachten hadden. Het kan zijn dat

de samenwerking met de D66 of de ChristenUnie bij mensen in het verkeerde
keelgat is geschoten, maar de kans is ook groot dat de gemaakte afspraken niet
bekoren. Het komende kabinet moest veel compromissen sluiten om tot een
meerderheid in de Tweede Kamer te komen. Nog steeds hebben de coalitiepartijen maar 76 zetels. Er hoeft maar één van de Kamerleden van een van de
vier partijen zich te bedenken dat hij of zij het niet meer eens is met het beleid
en de coalitie is zijn meerderheid kwijt. Dat is geen sterke basis om te beginnen.

Het is erg dat museum De Brede moest stoppen
eens/oneens > www.hallopeelenmaas.nl

Het Maasbreese museum De Brede sloot onlangs de deuren. Het pand
waar de historische spullen van heemkundevereniging De Brede te zien
waren, wordt gesloopt door de eigenaar. Op een andere locatie verder gaan,
was volgens de vereniging niet te betalen. Daarom kwam er na ruim twintig
jaar een einde aan museum De Brede.
Dat is helemaal niet erg. Steeds meer zaken zijn te vinden op internet.
Zeker op PeelenMaasNet is heel veel historische informatie te vinden.
Naar een fysiek museum gaan, hoeft helemaal niet meer. Misschien als
het moderne musea zijn waar veel met technologie gewerkt wordt, maar

de ouderwetse musea zijn gewoon uit de tijd. De jeugd wordt er niet door
aangetrokken.
Van de andere kant is het zo dat jongeren zich nooit geïnteresseerd hebben
voor musea. Streek- of dorpsmusea zijn vaak voor oudere mensen een plek om
herinneringen aan vroeger op te halen. Ze herkennen veel van de spullen die er
liggen. Daarbij is de historie van een dorp en streek belangrijk voor de identiteit.
We kunnen wel alles in grote provinciale musea duwen, maar er zijn genoeg
zaken die per dorp uniek zijn. Dat moeten we niet kwijtraken.
Het is erg dat museum De Brede moest stoppen. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 42) > De gemeente heeft te veel wegwerkzaamheden tegelijk gepland > eens 54% oneens 46%

Gezocht te Panningen:

Magazijnmedewerker

m/v

Als magazijnmedewerker bij Car & Truck Care bv zorg je voor
een correcte en vloeiende verwerking van de inkomende en
uitgaande goederenstroom. Je staat in voor het laden/lossen van
vrachtwagens, klantenorders klaarmaken voor verzending, het
magazijn op orde houden, kortom een zeer afwisselende functie.
Wat verwachten wij?
• Je bent gemotiveerd om van elke dag het beste te maken
• Je werkt accuraat en resultaatgericht
• Je hebt verantwoordelijkheidsgevoel
• Je bent allround inzetbaar voor alle mogelijke magazijntaken
• Je bent in het bezit van een rijbewijs B
• Kennis van Engelse en/of Franse taal is een pluspunt

Cultuur met
een grote C
‘Volle kerk bij jubileum Bel
Canto’, kopte HALLO twee weken
geleden. Ja, wat heb ik genoten
van dat jubileumconcert samen
met het Venloos Symfonie Orkest
in de Heldense St. Lambertuskerk.
Het was geweldig. Naast enkele
prachtige stukken van Mozart,
Fauré en Sibelius, hele mooie
romantische muziek van Elgar.
Een concert dat financieel mogelijk
gemaakt is door sponsors, zoals
provincie Limburg en gemeente
Peel en Maas. Iemand zei tegen
mij: Pastoor, u denkt zeker
“Was het in de Hoogmis maar zo
druk!” Leuk bedacht, maar het is
zoals het is. Mensen maken eigen
keuzes. Maar iedereen is van harte
welkom. Het kerkbestuur maakt
bewust de keuze om deze
monumentale kerk niet te
reserveren voor enkel de eredienst, maar veel breder ter
beschikking te stellen voor de
gemeenschap, voor kunst en
cultuur. En dat was het die
zondagmiddag. Het was een
prachtig gezicht: dat grote koor
achter het altaar, het orkest ervoor
en prachtig daar boven de
kleurrijke glas-in-loodramen van
Joep Nicolas. Wat een geweldig
geheel. En dan heb ik het nog niet
over de bijzondere akoestiek van
deze kerk. Toen ik daar zo zat te
genieten, moest ik toch even
denken aan het oude adagium
‘scheiding tussen kerk en staat’.
Gelukkig betekent dat niet dat
kerkgebouwen geen financiële
ondersteuning zouden behoren te
krijgen voor restauratie en
bouwkundig onderhoud. Zonder
subsidies van de Rijksdienst voor
Cultureel Erfgoed, provincie en
gemeente zouden dit soort
historische gebouwen
het op den duur niet
redden en gesloten of
zelfs afgebroken moeten
worden. De Heilige Mis
kan overal gevierd
worden, maar een uniek
bouwwerk zou voor het
nageslacht verloren
gaan. Het is niet
toevallig dat de sponsors
van dit concert en van
het kerkgebouw
grotendeels dezelfde
zijn. Het was een
zondagmiddag met
Cultuur met een grote C!

Wat bieden wij?
• Onmiddellijke indiensttreding
• Na een proefperiode bieden wij een fulltime baan van 38u per week
• Je komt terecht bij een jong, enthousiast team
• Bij ons ben je geen nummer, je krijgt ruimte voor ontwikkeling en
eigen initiatief
• Werkzekerheid in een kerngezonde onderneming
• Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden
Uurrooster:
Maandag-donderdag: 08.30u-12.00u en 12.30u-17.00u
Vrijdag: 08.30u-12.00u en 12.30u-15.00u
Meer informatie, aanbiedingen en
openingstijden: www.jumbo.com

Maasbree Heierveldlaan 10
Meijel Kerkstraat 25
Panningen Kerkstraat 43
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Prijswijzigingen, drukfouten en uitverkocht
voorbehouden. Aanbiedingen zijn niet bestemd
voor grootverbruikers en/of wederverkopers.

Enthousiast geworden?
Stuur dan onmiddellijk je motivatiebrief vergezeld van je Curriculum
Vitae door naar erik@ctcnl.nl
Voor meer informatie over onze firma kijk op onze website:

W W W. C TC N L . N L

pastoor
Peter van der Horst
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In memoriam Arno Janssen
1949 - 2017
Wethouder Peel en Maas

Beperkte dienstverlening
Op vrijdag 27 oktober is vanaf 13.00 uur het aanvragen van documenten, verklaringen en
uittreksels (Burgerzaken) niet mogelijk. Het afhalen van reeds aangevraagde paspoorten,
identiteitskaarten en rijbewijzen is wel mogelijk. Aangiften burgerlijke stand (geboorte,
overlijden, erkenningen etc.) zijn ook niet mogelijk.

Toegangssysteem Milieupark
We hebben een bewonersonderzoek uitgevoerd over de afvalinzameling en het Milieupark.
Hieruit blijkt dat onze inwoners tevreden zijn over de dienstverlening en de tarieven van
ons Milieupark.
Het wordt steeds drukker op het Milieupark en goede dienstverlening en korte wachttijden
voor de poort vinden wij belangrijk. Om de doorstroming op het milieupark te bevorderen en
efficiënter te werken zijn we gestart met een geautomatiseerd toegangssysteem.
We vragen uw postcode en huisnummer en ter aanvulling kan naar een identiteitsbewijs
gevraagd worden. U kunt vanuit uw auto pinnen of contactloos betalen.
Het gescheiden aanleveren van de meeste afvalstromen is gratis. Er hoeft alleen betaald te
worden voor: grof huishoudelijk afval, bouw- en sloopafval, autobanden met velg.
De tarieven:
Tot 0,5 m3
Tot 1 m3
Tot 1,5 m3
Tot 2 m3

“Geneet van ’t laeve, zoe lang as se kèns”
Op vrijdag 22 september 2017 overleed Arno Janssen op 68-jarige leeftijd.
Zijn overlijden heeft ons diep geraakt. Arno was wethouder namens Lokaal Peel en
Maas met de portefeuille Wonen en Leefomgeving. Wij hebben een toegankelijk,
betrokken en ambitieus bestuurder verloren.
Arno was trouw en erg loyaal aan zijn functie als wethouder. Hij zette zich maximaal in en
zocht daarbij zijn eigen grenzen op. Het Huis van de Gemeente voelde voor hem als een
‘thuis’. Hij hechtte veel waarde aan de samenwerking zowel intern als extern en liet dit
ook blijken. Met respect voor iedereen wist hij vele dossiers tot een goed einde te brengen.
Arno was een man van zijn woord en trots op Peel en Maas!

€ 2,50
€ 5,00
€ 7,50
€ 10,00

De spelregels zijn:
Alléén toegang voor inwoners gemeente Peel en Maas
Toegangscontrole
Legitimatie verplicht
Maximaal 2 m3 per keer
Tractoren en bedrijfswagens niet toegestaan
Bedrijfsafval verboden
U kunt alléén pinnen
U moet het afval scheiden
Verboden voor kinderen tot 12 jaar
Speciale regels voor asbest (www.peelenmaas.nl)

We herinneren ons Arno, als iemand die altijd een luisterend oor had, makkelijk een praatje
maakte en optimistisch bleef bij tegenslagen. Maar zeker ook zijn liefde voor zijn gezin,
de vakanties in Frankrijk en muzikale passie en talent. ‘Baolder’ was zijn dorp, in hart en
nieren! Hij is geboren en getogen in dit prachtige maasdorp.
Voor de uitzonderlijke wijze waarop hij zich heeft ingezet, heeft het gemeentebestuur,
Arno postuum het ereburgerschap en de erepenning van de gemeente Peel en Maas toegekend.
Op 27 september hebben we afscheid genomen van Arno in het Huis van de Gemeente.
Een bijzondere afscheidsdienst die in het teken stond van medeleven en dankbaarheid aan
zijn gezin en familie.
Een fijn en warm mens is niet meer bij ons.

Bekendmaking openbare
behandeling begroting
Peel en Maas 2018
Burgemeester en wethouders van Peel en Maas maken bekend dat in de vergadering van
de gemeenteraad van 14 november 2017 de begroting 2018 van de gemeente Peel en Maas
zal worden behandeld. De begroting zal worden gepubliceerd op www.peelenmaas.nl
Vragen
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met John Mulder of een van de andere
medewerkers van het cluster Planning & Control via telefoonnummer 077 306 66 66.

www.geenprutindeput.nl

Huis van de Gemeente
Wilhelminaplein 1
5981 CC Panningen

Postbus 7088
5980 AB Panningen

077 - 306 66 66
info@peelenmaas.nl

www.peelenmaas.nl
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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.

Denk mee en doe mee!
CDA Peel en Maas is met velen actief in onze elf kernen. Onze fractie
bestaat sinds 2014 uit negen zeer enthousiaste raadsleden. Allemaal heel
betrokken bij Peel en Maas en actief in hun eigen kern.
De laatste drie jaren hebben we
samen meer dan honderd bedrijven,
verenigingen en instellingen bezocht
en gesprekken gevoerd met groepen
burgers uit alle kernen. Op deze
manier horen, zien en voelen we wat
er leeft en krijgen we zeer waardevolle adviezen over wat er nog beter
kan in onze gemeente. Dit doen we
niet vanwege de verkiezingen, maar

gewoon altijd, omdat we weten dat
de belevingen buiten het gemeentehuis van grote waarde voor ons zijn.
We gaan hier dan ook gewoon steeds
mee door.
Die werkelijkheid is voor ons heel
belangrijk in onze bepaling van standpunten en besluiten in de gemeenteraad. We horen hier ook steeds terug
dat deze contacten als heel prettig

worden ervaren en we zo de politiek
ook wat dichter bij de mensen brengen.
Ook onze bestuurlijke provinciale, landelijke en Europese contacten komen
daarbij vaak goed van pas.
Wilt u ook met ons meedoen,
meedenken of meeluisteren? Wilt u
ook meehelpen om samen met ons en
anderen het leven in Peel en Maas nog
beter te maken? Neem dan eens contact op met één van onze raadsleden
voor een vrijblijvend praatje.
Samen kunnen we meer.
Fractie en bestuur CDA Peel en Maas

Lokaal op de fiets!
Op zaterdag 14 oktober zijn wij als Lokaal Peel&Maas weer de fiets op
gestapt. Eenmaal per maand maken wij met zijn allen een rondje door
onze gemeente, waarin wij een bezoek brengen aan bedrijven,
evenementen, instellingen en organisaties.
Nadat de raadsleden in Beringe
bijgepraat waren over de plannen en
vorderingen van Beringe Buiten, het
nieuw te ontwikkelen sportcomplex in
deze kern, gingen we zuidwaarts naar
de Haambergweg.

Na een boerenlunch genuttigd te
hebben werden wij door Floor en boer
Bart rondgeleid op de BoeBaDoe Farm.
Het is zeer interessant te zien hoe
een van oorsprong boerenbedrijf zijn
activiteiten uitbreidt met recreatie en

zorg. Zo zijn er naast een luxe camping
mogelijkheden voor dagbesteding en
re-integratietrajecten.
Als u uw instelling, bedrijf of
organisatie een keer bij ons onder de
aandacht wilt brengen, dan vernemen
wij dat graag. Neem in dat geval
gerust contact op met een van onze
raadsleden, dan fietsen wij de volgende
keer uw kant op.
Fractie Lokaal Peel&Maas

Dorpsplein Maasbree
PvdA/GroenLinks heeft er onlangs voor gepleit om het dorpsplein in
Maasbree, conform de afspraken die in het verleden zijn gemaakt, veel
meer een verblijfsfunctie te geven dan dat ze nu heeft. Dit naar aanleiding
van de signalen die we ontvingen van de mensen uit het dorp en van het
dorpsoverleg Maasbree dat het dorpsplein vooral een parkeerplaats was
geworden. Inmiddels is bekend dat er overeenstemming is bereikt tussen
de gemeente en het dorp.
PvdA/GroenLinks is zeer verheugd
dat het dorpsplein in Maasbree nog

dit najaar zal worden omgevormd tot
een ontmoetingsplek: het parkeren

zal grotendeels vervallen, er komt
meer groen en er komen verplaatsbare
bloembakken en demontabele speeltoestellen. Tijdens evenementen zoals
de Ossefeesten en de kermis worden
de bloembakken en speeltoestellen
tijdelijk verwijderd. Daarnaast komen
er betere verwijzingen naar de andere
parkeerplaatsen waar voldoende plek is
om auto’s te parkeren.

PvdA/GroenLinks is verheugd
dat ons pleidooi voor een echte
ontmoetingsplek is opgepakt en
hoopt dat de inwoners van Maasbree
nu meer van hun dorpshart kunnen
gaan genieten.

Fred Peeters,
raadslid PvdA/GroenLinks

Amhaouch licht regeerakkoord toe
CDA-Tweede Kamerlid en
Panningnaar Mustafa Amhaouch
komt op zaterdag 28 oktober naar
Peel en Maas om het regeerakkoord van het nieuwe kabinet
toe te lichten. Hij gaat in op de
overwegingen achter de plannen
van de nieuwe coalitie die bestaat
uit de politieke partijen VVD, CDA,
D66 en de ChristenUnie. De
bijeenkomst vindt plaats in
gemeenschapshuis D’n Binger in
Meijel.

www.poetszorg.nl
Tel. 06 14 82 72 00
Amhaouch gaat tijdens de
ochtend ook in op de beoogde
effecten van de plannen van het
kabinet. ”Ik ben erg benieuwd hoe

de plannen in Peel en Maas worden
ontvangen”, laat de politicus weten.
“Wat ik hier hoor, neem
ik weer mee naar Den Haag.

Die wisselwerking vind ik erg
belangrijk.” Er is volgens de
organisatie volop gelegenheid voor
het stellen van vragen en voor

discussie. De bijeenkomst is voor
iedereen toegankelijk en begint
om 08.45 uur. De inloop is vanaf
08.30 uur.
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15 VRAGEN

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

aan
Kim Lennaerts

Internet
vrienden
Het internet is een plek
waar ik me altijd thuis kan
voelen. Je kunt er altijd wel
iemand vinden die dezelfde
interesses heeft als jij. Je kunt
er altijd wel iemand vinden die
hulp nodig heeft en die je kunt
helpen. Je kunt er altijd wel
vrienden maken. En zo heb ik
vrienden gemaakt met meerdere mensen, via internet.

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Kim Lennaerts
15 jaar
Kessel
Het Bouwens

Heb je een bijbaantje?
Ja, ik werk nu al een tijdje bij een wokrestaurant in Kessel. Daar help ik in de bediening en breng ik drankjes naar de tafels.
Waarvan word jij enthousiast?
Ik speel volleybal. Een van de dingen
waar ik erg enthousiast van word,
is als ik in het veld klaar ga staan nét
voordat een wedstrijd begint. Er is dan
nog geen bal in het veld en je voelt de
spanning oplopen tot het moment dat
de bal het veld in komt.
Wat zou je nooit meer over willen
doen?
Ik zou nooit meer op een hoge berg in
Italië langs kliffen willen rijden. Na een
keer dit meegemaakt te hebben, heb
ik wel genoeg van alle gedachten die
door mijn hoofd gingen op dat moment
en de kleine kans dat er iets mis zou
kunnen gaan.
Je hebt altijd groen licht en wind
mee, of kunt foto’s maken door met
je ogen te knipperen. Wat kies je?
Ik zou zonder twijfel kiezen voor het

jacks en
regenjassen

(incl. waterafstotend maken)

10%
korting

geldig tot en met 30 november

Tel. 077-3072462
www.vanhalstomerij.nl

maken van foto’s door met je ogen te
knipperen. Ik houd van fotografie en ik
zie vaak dingen die een perfect plaatje
vormen. Af en toe heb ik dan vanwege
bepaalde omstandigheden geen mogelijkheid om een foto te maken.
Wat is het belangrijkste advies dat je
ooit hebt gekregen?
Mij is geleerd dat je altijd jezelf moet
blijven en dat je niet moet veranderen
voor anderen. Als je mensen duidelijk
maakt waar je voor staat en hoe jij over
dingen denkt, maakt dat je uiteindelijk
gelukkiger. Veel gelukkiger dan wanneer je blindelings anderen achternaloopt, ook al zitten ze fout.
Wat kies je? Je kunt onder water
ademen of mag overal de muziek
bepalen.
Ik zou graag overal de muziek willen
bepalen, omdat ik erg van muziek
houd. Als dit zou kunnen, dan zou ik
nooit meer naar muziek hoeven luisteren die ik niet leuk vind.
Wat vind je het leukste aan jezelf?
Het leukste aan mezelf is toch zeker
mijn haar. Als ik de paar ‘bad hair days’
die ik af en toe heb niet meetel, kan ik
veel met mijn haar en zit het eigenlijk
altijd wel goed.

Wat doe je als je niet kunt slapen?
Dan luister ik naar muziek. Zoals ik al
zei houd ik erg van muziek. Als ik naar
het goede album luister, word ik daar
erg rustig van en val ik langzaam in
slaap. Vaak gaat het dan om langzame
liedjes.
Waar maak jij je huiswerk het liefst?
Dat doe ik het liefste thuis in de huiskamer. Daar is het namelijk altijd gezellig.
Als ik dan even pauze wil nemen, is er
altijd wel iemand in de woonkamer die
me bezig kan houden.
Wat is het verste dat je ooit van huis
bent geweest?
Ik ben op vakantie geweest naar Italië
in Cisano. Dat is net wat meer dan
1.000 kilometer van huis. Ver weg was
het zeker, maar dat stoorde me niet en
ik heb het erg naar mijn zin gehad.
Wat is je raarste droom?
Van de paar dromen die ik heb onthouden, is er eentje waar ik altijd wel om
heb kunnen lachen. Ik droomde namelijk dat ik kon vliegen en dat ik dan
heel de wereld over vloog. Ik vraag me
af of het een betekenis had, maar daar
ben ik nog altijd niet achter gekomen.
Wat is je grootste blunder?
Toen ik aan het werk was bij het

BROCANTE
MARKT
29 oktober

van 11.00 - 17.00 uur

Flujasplein, Venlo (bij C&A)
Voor meer info ga naar:

https://thejostijdloos.nl/
brocantemarkt/

wokrestaurant, heb ik eens een dienblad laten vallen. Het stond vol met
glazen drinken. Veel mensen die in de
bediening gaan werken, laten wel eens
een dienblad vallen. Alleen toen het
mij gebeurde, ging het dienblad over
een tafel heen. En daarbij had ik ook
nog het ‘geluk’ dat er mensen aan die
tafel aan het eten waren.
Waar dagdroom je het meest over?
Ik dagdroom vaker over mijn toekomst. Dan vraag ik me af met wie ik
later ga zijn, of ik dan nog dezelfde
vrienden heb, waar ik woon, dat soort
dingen. Ik droom er dan over dat alles
perfect is.
Wat zou je doen als je een week
alleen thuis zou zijn?
Dan zou ik vriendinnen uitnodigen om
te komen logeren. Er zijn dan weinig
regels en als ik toch alleen thuis ben, is
er meer ruimte voor meerdere mensen.
Wanneer had je meteen een klik met
iemand?
Ik kan me geen persoon herinneren
waarmee ik per direct een klik had.
Ik ben er van overtuigd dat het niet vaak
voorkomt dat er meteen een klik is tussen twee personen. Ik denk dat relaties
van alle soorten tijd en moeite vergen.

VAKGARAGE
PEETEN BV

Onderhoud en
reparatie van
alle merken

APK

www.vakgaragepeetenbaarlo.nl

tel. 077 477 15 90

Ik heb twee beste vriendinnen: één die bij me op school zit
en één die in Zweden woont.
Beide betekenen erg veel voor
mij, maar ook allebei op een
andere manier. Mijn beste
vriendin uit Zweden, Maja,
heb ik ontmoet via het internet.
Toen ik haar daar ontmoette,
woonde ze nog in Luxemburg.
Maja heeft ouders die van
verschillende nationaliteiten zijn
en die graag reizen. Om die
reden heeft zij al in verschillende landen gewoond, zoals
Kenia en Luxemburg. Vijf maanden nadat ik Maja op internet
had ontmoet, hebben we elkaar
in het echt ontmoet. Het was
een van de beste dagen van
mijn leven. Het betekende, en
nog steeds betekent, zo veel
voor mij dat je iemand kunt
ontmoeten zonder meteen een
oordeel over ze klaar te hebben.
Bijvoorbeeld vanwege hun
uiterlijk. Dat je dan gewoon heel
erg close met die persoon kunt
worden, is erg speciaal.
Inmiddels ben ik bijna twee
jaar vrienden met Maja en
hebben we elkaar twee keer in
het echt gezien. Wat ik hiermee
probeer te zeggen is dat je niet
alleen maar bang moet zijn om
in een situatie terecht te komen,
waarin jou wordt verteld dat als
je iemand op het internet
ontmoet, het wel een ‘oude man
van 60’ zal zijn. Wie weet maak
je wel vrienden die je voor een
lange tijd zult houden!
Renée
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Fysieke strijd

Baarlo boekt zwaar
bevochten zege op IVO
Door: Len Gielen, voetbalvereniging VV Baarlo
De wedstrijd tussen de eerste herenteams van VV Baarlo en IVO uit Velden op zondag 22 oktober ontpopte zich
tot een fysieke strijd. Dat resulteerde in liefst zeven prenten, waarvan in de slotfase een rode aan de kant van IVO.
Basis voor de Baarloze zege was uiteindelijk het beter benutten van de uitgespeelde kansen daar waar IVO die
kansen liet liggen.

VESTIGINGEN IN VENLO - HORST - PANNINGEN - STEYL

OOK VOOR HET BESPREKEN VAN KLACHTEN EN BLESSURES

ZATERDAG 4 NOVEMBER

IS

RUGSCREENINGSDAG
centrum voor gezondheid
praktijk (sport)chiropractie

Vividus

R

Vividus

OOK VOOR HET BESPREKEN VAN KLACHTEN EN BLESSURES

praktijk (sport)chiropractie
centrum voor gezondheid

In bokstermen was de eerste helft
op punten licht voor de gasten uit
Velden. Na een korte aftastperiode
was het IVO dat het initiatief nam in
de wedstrijd. Baarlo kwam in de eerste
helft goed weg nadat een IVO-speler
vrije doortocht kreeg naar het doel
en daarbij ook Baarlo-goalie Jeffrey
Schouenberg wist te verschalken.
Zijn schuiver op een leeg doel had echter niet voldoende snelheid, waardoor
Dennis Beurskens nog vóór de lijn de
bal kon ruimen.
Het venijn zat hem in de tweede
helft. Die was een minuut oud toen
Baarlo de wedstrijd open gooide.
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De jonge IVO-doelman Job Heijligers
kreeg de bal niet klemvast na een
voorzet van Tayo Janssen. Daarop ontstond een flipperkastsituatie met verschillende doelpogingen. De inzet van
Matthijs de Vogel trof doel. Hij scoorde
voor de derde maal dit seizoen bij zijn
eerste balcontact.
Vervolgens ontsnapte Baarlo aan
de gelijkmaker toen IVO-speler Jop
Lommen de bal op de paal kopte en
Baarlo-doelman Jeffrey Schouenberg
enkele malen redder in nood was.
m IVO
Aan de andere kant mazzelde
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kreeg de bal pas achter de doellijn
onder controle. Dat ontging de
scheidsrechter echter.
Tien minuten voor tijd kwam IVO
met een man minder te staan na een
charge van IVO-speler Juliën Betzel op
Baarlo-aanvoerder Rik Schotman die
met rood bestraft werd. Baarlo sloeg in
overtalsituatie in de persoon van Tayo
Janssen alsnog toe. Tayo draaide net
voorbij het strafschopgebied fraai weg
van zijn tegenstander en zette Baarlo
vervolgens met een droge knal op 2-0.
IVO was in de slotfase niet meer bij
machte nog iets terug te doen.
(Foto: Len Gielen)

Verdiende zege in Mierlo

RKMSV derde na winst
op Mifano
Door: Rowan de Jonge, voetbalvereniging RKMSV
Het eerste herenteam van RKMSV uit Meijel trad op zondag 22 oktober aan tegen een oude bekende. In Mierlo
mochten RKMSV en Mifano, omdat het kunstgrasveld op de schop werd genomen, aantreden op écht gras.
Na tweemaal drie kwartier voetballen nam de ploeg uit Meijel drie verdiende punten mee uit het regenachtige
Mierlo, 1-2.
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bal met het hoofd klaar, maar Kees
raakte de bal van dichtbij ongelukkig
en prikte hem naast. Even later mocht
hij doortocht maken richting doelman,
maar deze redde in de korte hoek.
Ongeveer halverwege de tweede
helft maakte de thuisploeg de aansluitingstreffer, toen na ongelukkig
uitverdedigen de bal wederom voor
het doel werd gelegd en binnen werd
getikt. Mifano probeerde druk te zetten,
maar RKMSV hield het achterin goed
dicht. Bjorn van Nienhuijs moest in de
slotfase eenmaal reddend optreden.
RKMSV nestelt zich nu naast Mifano
op de derde plek met tien punten.
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Koploper af na verlies

Grashoek lijdt eerste
nederlaag
Door: Piet Spee, voetbalvereniging SV Grashoek
In een ware temposlag is het eerste herenteam van SV Grashoek op zondag 22 oktober in Neer tegen RKSVN
tegen een 3-2 nederlaag aangelopen. Dit betekende het einde als koploper. Ook de kansen op de eerste periodetitel
zijn flink geslonken. Voor de derde keer op rij incasseerde Grashoek drie goals.
Neer beschikte met Hubertus
Dorssers en Jordy Adams over
razendsnelle vleugelspelers.
De geelzwarte verdediging had daar
in de eerste helft geen probaat middel
tegen. In de 13e minuut kon de
20-jarige Hubertus zo maar doorlopen
en een schot afvuren. Doelman Koen
Clephas stond er bij en keek er naar.
1-0. Grashoek probeerde onder de
druk uit te komen maar stuitte een
paar maal op de 18-jarige doelman
Vital Heijnen. Zijn collega Koen aan
de overkant ging in de 20e minuut
grandioos in de fout. Hubertus maakte
zijn tweede, 2-0. Grashoek reageerde

furieus. Erwin Pijnenburg haalde
hard uit de Neerse doelman dook de
schuiver uit het doel. Na 25 minuten
weer zo’n redding maar dan vangt Dirk
van Lierop de bal en tegen de inzet
van Dirk was geen kruit gewassen, 2-1.
Grashoek leefde weer en probeerde
de druk op de ketel te houden. Dit
lukte niet altijd. Ook de oranjehemden
bleven met snelle aanvallen het
Grashoek doel bestoken. In de 39e
minuut ging het toch weer fout.
Jordy Adams, de snelle vleugelflitser,
profiteerde van de wanorde in de
geelzwarte verdedigde en scoorde 3-1.
De geelzwarten vielen in de tweede

helft tomeloos aan, maar moesten
ook beducht zijn op snelle counters.
De verdediging stond een stuk beter
dan in de eerste helft. Het beste
moment viel te noteren in de 57e
minuut. Raoul ondernam aan de
rechterkant een lange solo, speelde
drie tegenstanders uit, maar op het
beslissende moment ontbrak het
laatste restje kracht.
In de 84e kon Bas Gloudemans
alleen op het Neerse doel afgaan en
scoorde met een goed schot de 3-2.
Dat bleek uiteindelijk ook de eindstand.
RKSVN hield de voorsprong vast en won
de derde thuiswedstrijd op rij.

Titelkandidaat wint

Thuiswedstrijd

MVC’19 verspeelt
zekere voorsprong
Door: Mat Nellen, voetbalvereniging MVC’19
Na 53 minuten leidde MVC’19 op zondag 22 oktober met 2-0 in de
thuiswedstrijd tegen Helmondia. Het leek dat de eerste thuisoverwinning
van dit seizoen behaald zou worden, maar na het laatste fluitsignaal
stond de eindstand 2-2 op het scorebord.
In de 10e minuut kwam MVC
verdiend op voorsprong. Joris
Timmermans gaf een puike voorzet
en Ron van den Kerkhof verzilverde
deze voorzet bij de tweede paal.
Dat het maar 1-0 stond bij de rust
was mede te danken aan het goede
keeperswerk aan Maasbreese kant
van de 19-jarige Stan Caris en de
Helmondse doelman Milan Lebens.
Na de rust begon MVC’19
goed. Na een mooie pass van Daan
Peters werd het door Ron van den
Kerkhof in de 53e minuut 2-0.
Het Maasbreese team leek op rozen
te zitten, maar Helmondia toonde

Vier punten
voor Olympia dames

Door: Bert Gielen, voetbalvereniging VV BEVO
Op een zwaar bespeelbaar veld begon VV BEVO uit Beringe op zondag 22 oktober goed tegen de titelkandidaat
uit Roermond. Toch moest de Beringse ploeg het hoofd buigen met een 5-1 nederlaag.

Door: volleybalvereniging VC Olympia
Het eerste damesteam van VC Olympia uit Panningen moest op
zaterdag 21 oktober een lange reis maken naar Thor in Bergambacht in
Zuid-Holland. Niet zonder resultaat, want de Panningse dames gingen
met een 3-1 overwinning en vier punten naar huis.
Het begin van de eerste set
was wat stroef voor VC Olympia.
Onnodige foutjes werden gemaakt
en ook het enthousiasme in
het spel ontbrak. Een onnodige
achterstand werd door enkele
goede killblocks en goede aanvallen
van de middenaanvalsters van
VC Olympia teniet gedaan. Dit was
de ommekeer in de eerste set.
Nu werden de aanvalsters gevonden
en werden de lange rally’s
gewonnen, wat resulteerde in de
winst van de eerste set.
De tweede set begon net als
de eerste, maar het duurde langer
voordat de Panningse dames
wakker werden. Puntje voor
puntje werd de grote achterstand
ingehaald. Het enthousiasme was
er weer en de set werd vakkundig

een SVC-speler werd diep gestuurd en
er makkelijk 2-0 van maakte.
Vlak voor rust wordt het nog erger
toen BEVO een eigen doelpunt produceerde. Na een hoekschop vanaf links
probeerde Luuk van Rijt de bal weg
te koppen. Hij kon de bal echter niet
meer de juiste richting geven, waarna
deze via het hoofd van Kevin Vossen
onhoudbaar in het net verdween, 3-0.
Enkele minuten na rust kreeg
BEVO al een goede mogelijkheid
om de 3-1 te scoren, maar op Kevin
Vossen schoot recht op de keeper.
In de 56e minuut scoorde BEVO haar

veerkracht en wisselde aanvallend.
De ploeg drong MVC in de verdediging. De thuisclub kon alleen uitbreken door uitvallen.
Kevin Verkoelen wees Helmondia
de goede weg door met een strak
schot de 2-1 te scoren. Helmondia
rook daarna bloed. Vele Maasbreese
spelers waren aan het einde van
hun latijn. In de 87e minuut kreeg
Helmondia loon naar werken.
De 23-jarige Jordi van den Boom was
de maker van het doelpunt. In de
slotminuten en de blessuretijd waren
beide ploegen niet bij machte de
winnende treffer te maken.

Volleybal

SVC2000 te sterk
voor BEVO

Bevo legde het eerste half uur
SVC2000 haar wil op en speelde
enkele goede mogelijkheden uit, maar
het vizier stond niet goed afgesteld.
In deze fase had BEVO wel een goaltje
verdiend. SVC2000 ging echter steeds
meer druk zetten en BEVO had steeds
meer moeite om de vrije man te vinden en speelde steeds slordiger.
Na een vlijmscherpe aanval over
rechts, na ongeveer 25 minuten spelen,
wist SVC eenvoudig de 1-0 te maken.
Nog geen minuut later lag nummer 2 al
in het net. De organisatie van BEVO bij
een vrije trap was veel te traag, waarna
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verdiende treffer uit een penalty.
Luuk van Rijt werd onreglementair
gestopt en de scheidsrechter wees
naar de stip. Eric Minten voltrok
namens BEVO het vonnis.
BEVO bleef knokken voor een beter
resultaat, maar de handelingssnelheid,
balbehandeling en scoringsdrift
ontbraken om er een beter resultaat uit
te halen. SVC2000 scoorde in de laatste
minuten van dit duel nog twee keer na
zwak verdedigen aan BEVO-zijde.
Zodoende eindigde het duel in
een geflatteerde 5-1 overwinning voor
SVC2000. (Foto: Peter van Berlo)

in het voordeel van VC Olympia
uitgespeeld.
De derde set kwamen de
dames sterk uit de startblokken.
Vooral een goed blokkerend en
aanvallend midden tilde het
team naar een ruime voorsprong.
Maar zoals vaker zakte op dat
moment de concentratie weer weg
en rook de thuisploeg haar kans.
Hierdoor werd het nog spannend
aan het eind van de set, maar de
Olympia-dames wisten de set toch
binnen te slepen.
De thuisploeg voerde de druk
in de vierde set wat op en daar
hadden de Panningse dames geen
antwoord meer op. Er werden te
veel foutjes gemaakt die niet meer
rechtgetrokken konden worden en
dus werd het nog 3-1.

Herfst Happening
vrijdag 27 en zaterdag 28 oktober 11:00-17:00 uur
Demonstraties/presentaties van Nijssen Hortensia’s,
Robijn Edelsmid, Anhoba nagelstylist,
Enjee Decoraties & Koffer en Pot.
De fieësmutse, boerebroelof 2018 bakken wafels
en cupcakes om hun kas te spekken.

Markt 15, 5991 AT Baarlo

Bezoek dit
weekend de Bazus
Herfst Happening
en maak kans op
een Para Mi broek.
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Makkelijke thuiszege
voor Panningen

Heldense
Ruiterdagen in
Panningen
Ruim zeshonderd springcombinaties hebben zich ingeschreven voor
de Heldense Ruiterdagen in Panningen. Dit is een recordaantal, volgens
de organiserende vereniging PSV De Cavaliers. De ruiterdagen vinden
plaats op zaterdag 28 en zondag 29 oktober bij manege De Vosberg in
Panningen.
Voorzitter Peter Jaspers van
PSV De Cavaliers is gelukkig met
het aantal inschrijvingen. “In juni
tijdens het buitenconcours was het
een zwarte dag voor ons. Door de
hitte bleven de ruiters weg. Gelukkig
hebben we nu het maximale aantal
inschrijvingen gehaald. We hebben
nog een vijftigtal inschrijvingen op de
reservelijst moeten zetten.”
De Cavaliers kregen in mei een
vergunning om de hal uit te breiden.
Met man en macht is vervolgens

Door: Thijs Vanmaris, voetbalvereniging SV Panningen
Het eerste herenteam van SV Panningen leed vorig seizoen nog een onterechte nederlaag tegen GKV/HVC uit
Grathem, Kelpen en Oler. Op zondag 22 oktober nam de Panningse ploeg revanche door een duidelijke 3-0 zege te
boeken in eigen huis.

gewerkt om alles op tijd klaar te hebben voor de ruiterdagen. Op 1 oktober
was de nieuwe hal klaar.
De Heldense Ruiterdagen vangen
op zaterdag om 09.00 uur aan met de
klasse midden, gevolgd door zwaar
en dubbel zwaar. Om 18.00 uur start
de klasse licht. Zondag begint het programma om 09.00 uur met de klasse
B-beginners, gevolgd door beginners
en als afsluiting staat de klasse licht
op het programma. De toegang is
gratis.

Podium voor
Atletiek Helden
Door: Wiel van Lier, atletiekvereniging Atletiek Helden
Het weer was niet al te best op zondag 22 oktober in Blerick tijdens
de Bridge to Bridge-run. Op de 5 en 10 kilometerwedstrijden stonden
enkele leden van Atletiek Helden aan de start. Toch namen leden enkele
podiumplaatsen mee naar huis.
Bij de allersnelste mannen op
de 5 kilometer liepen negen mannen onder de 17 minuten, waaronder
Rik Heijnen. Sterker nog, hij was de
allersnelste van het hele veld en
kwam dus als eerste over de streep
in een tijd van 16,08 minuten. Kenny
Janssen deed het in een tijd van 17,30,
Guus Heijnen in 18,26 en Peter Kegel
in 24,45 minuten. Op de 10 kilome-

ter wist Maurice Bastings een derde
plaats op zijn erelijst bij te schrijven
met een tijd van 38,23 minuten. Ron
Spreeuwenberg had een tijd van 36,50
en Kees Kompier deed er 41,17 minuten over. Daarnaast deden Jan Vaessen
(49,10), Jac Beumers (50,29), Daniëlla
den Otter (52,45), Hellen Verheijen
(54,26), Ellen Heuijerjans (54,26) en
Annie Driessen (1.01,12) mee.

Panningen begon goed aan het duel,
wat al in de 3e en 4e minuut resulteerde
in twee scoringsmogelijkheden.
Dat werd gevolgd door twee opgelegde
kansen voor GKC/HVC die ook geen
doel troffen. Het spel golfde op en
neer, maar de betere kansen kwamen
er voor Panningen. Toch duurde het tot
minuut 38 tot de Panningse aanhang
kon juichen. Een verre uittrap van Jordy
Nelissen bereikte Idris Pakasa die zich
langs twee verdedigers vocht en de bal
beheerst in de rechterbenedenhoek
prikte.
Na deze eerste treffer verzuimden
de groen-witten de marge uit te

breiden. In een tijdsbestek van twee
minuten werden drie dikke kansen
om zeep geholpen. Een inzet van
Roy Cuppen ging net naast, Remco’s
Litjens schot werd van de lijn gehaald
en een schot van Joey Bodde belande
op de lat.
Daar de magere marge erg lang
maar één doelpunt bleef, gingen
bij menig Panningensupporter de
gedachten terug naar het duel van
vorig jaar. Na een uur spelen was er
opwinding in het veld. Ilias Amhaouch
werd neergehaald tijdens zijn rush naar
het vijandelijke doel. Voor de goed
leidende scheidsrechter Steffanie uit

Wessem was er maar één mogelijkheid
en dat was de rode kaart voor
verdediger Marco Vullers.
Tegen tien tegenstanders ging het
beter lopen en volgden er legio kansen.
De tot dan ongelukkig spelende Remco
Litjens deed nog twee maal van zich
spreken door de stand naar 2-0 en 3-0
te tillen. Opvallend in de slotfase was
nog een schot van uitblinker Frank van
Oyen dat de lat trof.
Panningen had het overwicht in
meer doelpunten kunnen uitdrukken,
maar de 3-0 eindstand was in ieder
geval dik verdiend.
(Foto: SC Knuurke)
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Egchel verliest van
hekkensluiter
Door: Thijs Joosten, voetbalvereniging SV Egchel
Het eerste herenteam van SV Egchel heeft zichzelf op zondag 22 oktober een slechte dienst bewezen door in het
Weertse kerkdorp Tungelroy met 2-1 te verliezen van het nog puntloze Crescentia. Een misverstand in de Egchelse
defensie betekende tien minuten voor tijd de winnende treffer voor de thuisploeg.
Voor een handvol toeschouwers
was Koen Berkvens uit Asten de
scheidsrechter op sportpark Ut Veldje.
De oranjewitten kwamen al na tien
minuten op achterstand. Een voorzet
vanaf rechts van Crescentia werd met
een volley prachtig tegen de touwen
gewerkt, 1-0. Vijf minuten later zag
Lex Verstappen aan de overkant na een
goede actie van Frank Gielen zijn schot
op de lat belanden.
De wedstrijd ging vervolgens goed
op en neer met mogelijkheden voor
beide teams. De grootste voor Egchel

kreeg Paul Ververgaert, maar hij schoot
te zacht in nadat de keeper al geslagen
was. Na 35 minuten kwam de gelijkmaker tot stand. Uit een corner zag Luc
Crommentuijn de bal via de doelman
tegen de paal belanden. Uit de rebound
schoot Mark Thiesen de bal hard tegen
de touwen, 1-1. Vlak voor rust moest
Egchel keeper Bjorn Oomen nog een
gevaarlijk schot pareren. Ook direct
na rust was eenzelfde actie van Bjorn
noodzakelijk.
Egchel kreeg in de tweede helft
enkele dotten van kansen om op

voorsprong te komen. Kansen waren
er namens Egchel voor Frank Gielen en
Paul. Vervolgens volgde in een tijdsbestek van vijf minuten drie opgelegde
mogelijkheden voor Frank, Paul en Lex.
Tien minuten voor tijd viel de
beslissing. Miscommunicatie in de
Egchelse achterhoede vormde na een
corner de aanleiding voor de 2-1 voor
Crescentia. Zodoende bleef Egchel met
lege handen achter en kon Crescentia
de eerste drie punten op haar conto
bijschrijven. Een geheel onnodige
nederlaag voor de oranjehemden.

Winst voor handboogschutters Koningslust
Succes voor
MTB Baarlo bij eigen
wedstrijd
Door: Kirsten Janssen, mountainbikevereniging MTB Baarlo
MTB Baarlo organiseerde op zondag 22 oktober de vierde wedstrijd voor
de Toma Cycles Cup. Deze werd verreden in Reuver, waar het parcours er
door de regen supersnel bij lag.
Bij de nieuwelingen/junioren
waren het Tom en Rik Peeters, Glenn
Caumanns, Tim Janssen, Niels Disveld
en Noud Peeters die na de fluit het
veld invlogen. Noud wist hier al snel de
tweede positie te pakken, gevolgd door
Glenn en Tom op een derde en vierde
plaats. Gedurende de wedstrijd wist
Noud steeds dichter bij de nummer 1
te komen, maar hij kwam op het einde
net een stukje te kort om het hoogste podium te pakken. Tom reed een
erg sterke wedstrijd en werd derde.
Glenn eindigde als vierde.
Vervolgens was het de beurt aan
de jeugd van categorie 3. Ook hier
was MTB Baarlo goed vertegenwoordigd. Freek Bouten kon direct na de
start goed mee voorin. Hij reed in een

groepje waar een spannende strijd
gestreden werd om de tweede en
derde plaats. Op het einde zakte hij
terug naar de vierde plaats.
Als laatste was het de beurt aan
de mannen en masters MTB. Ook hier
was het zwart-oranje goed vertegenwoordigd. Bij de mannen kon Yannick
Smedts direct vanaf de start mee in de
kopgroep. Gedurende de gehele wedstrijd wist hij een tweede plek vast te
houden, dit was ook het eindresultaat.
Bij de masters waren het Harrie
Peeters, Peter Nielen, Luuk Peeters,
Marcel Coenen en Jack Piels die hier
over het parcours vlogen. Harrie kon
goed voorin mee en eindigde op een
tweede plaats.
(Foto: Theo Gelissen)

Cavaliers in Brabant
en Horst
Door: Erwin Jonker, paardensportvereniging PSV De Cavaliers
Ruiters van PSV De Cavaliers uit Panningen hebben in het weekend
van zaterdag 21 oktober en zondag 22 oktober onder andere meegedaan
aan wedstrijden in Horst en Heusden. Verschillende prijzen werden mee
naar huis genomen.
Ilse Steijvers behaalde een
derde en tweede prijs met Laguna’s
Serenade in de klasse DE-L1 op
de selectiewedstrijd dressuur van
Meijel in het Brabantse Heusden.
Nikki Hanssen nam deel aan een

springwedstrijd te Horst en werd daar
derde met Mutsaards Pascha in de
klasse D-B. In Boekend nam Helma
Cox in beide proeven de overwinning
mee naar huis in de klasse L1 met
Emmerson.

Door: handboogvereniging De Indianen
De handboogschutters van De Indianen uit Koningslust waren vrijdag 20 oktober te gast in Neer voor het
jaarlijkse Ligteveldtoernooi. Ook werd de derde ronde van de indoor competitie verschoten. De schutters uit
Koningslust gingen met prima scores naar huis.
De zes schutters die deelnamen,
schoten naar behoren hun punten.
Uitschieter was Ron Smets die zijn
persoonlijke record verbeterde tot
219 punten. Het team schoot 1.167
punten. Wilbert Theeuwen was hoogste
schutter met 224 punten, Jori van de
Velden hoogste dame met 203 punten.
Reinhold Louvet schoot 184 en was
daarmee hoogste senior.
Op de banen van Trefpunt Tienray
werd daarnaast de derde ronde van de
indoor competitie verschoten. Het com-

poundteam moest aantreden tegen
De Schutroe 1 Horst en had geen tegenstand tegen één schutter. Men won met
792 tegen 268 punten. Hoogste schutter
was Ton Janssen met 276 punten.

Aantreden tegen
Ons Genoegen
Het recurve team moest aantreden tegen Ons Genoegen 1 Ysselstein.
Dit werd wel spannende wedstrijd.
Men wist deze partij te winnen met

774 tegen 772 punten en zodoende
werden de twee winstpunten terug
naar Koningslust genomen. Hoogste
schutter was Wilbert Theeuwen met
263 punten.
De Jeugd en aspiranten schoten
op de zondag morgen hun wedstrijd.
Er werd goed door de jongens geschoten. Bij de aspiranten schoot Daan
Janssen 108 punten en bij de cadetten
schoot Chris Fontaine een mooie score
van 199 punten, terwijl Joep Lormans
121 punten noteerde.

Humanitas is een vrijwilligersorganisatie met verschillende deelgebieden
waaronder Detentie. Een van deze projecten is: Gezin in Balans. Dit houdt
in moeders tijdens detentie ondersteunen in de relatie met hun kinderen.
Zo krijgt een aantal vrouwen binnen de muren van P.I. Ter Peel, bezoek
van een bezoekmoeder, zelf een ervaren ouder of opvoeder.
Vragen waar gedetineerde moeders mee zitten zijn bijvoorbeeld: hoe kan ik er zijn voor mijn kinderen
tijdens mijn detentie? Wie zorgt ervoor ze? Hoe vertel ik mijn kinderen dat ik in de gevangenis zit?
Als ik uit de gevangenis kom, accepteren ze mij dan nog wel? Deze vragen stellen veel vaders/moeders
zichzelf als ze in de gevangenis komen. Detentie is ingrijpend voor het hele gezin. Humanitas vrijwilligers
helpen moeders om hier mee om te gaan. Om nog meer gedetineerde moeders te kunnen ondersteunen
en te begeleiden zoekt Humanitas voor P.I. Ter Peel, Evertsoord

Vrijwillige bezoekmoeders

Ben jij een van onze nieuwe vrijwillige
bezoekmoeders?
• Je onderschrijft de doelstelling en waarden van
Humanitas;
• Je beschikt over goede communicatieve en sociale
vaardigheden;
• Je hebt een praktische instelling;
• Je bent in staat om een vertrouwensrelatie op te
bouwen;
• Je bent liefst zelf ook moeder of hebt ervaring met
de opvoeding van kinderen;
• Leeftijd en opleiding zijn niet belangrijk, wel een
positieve levenshouding en tegen een stootje
kunnen;
• Je bezoekt 1x per week, een uur, een gedetineerde
moeder;
• Je bent integer en kunt een VOG overleggen
(kosten worden vergoed).

Wat wordt er geboden?
• Een vrijwilligerstraining van 4 dagen;
• Terugkomdagen en themabijeenkomsten met
collegavrijwilligers;
• Onkostenvergoeding;
• Vrijwilligersverzekering;
• Individuele ondersteuning door de coordinator
Gezin in Balans.
Ben je geinteresseerd in deze vacature,
of wellicht in een van onze andere
vrijwilligers-activiteiten?
Stuur je reactie inclusief cv naar Marjolein van
Kempen: M.vankempen@humanitas.nl.
Je kunt ook bellen met Marjolein op 06-41412353
(coordinator Gezin in Balans).
Meer informatie over Humanitas en vacatures vind
je op de website: www.humanitas.nl

Daarnaast is Humanitas Noord-Limburg ook op zoek naar enthousiaste vrijwilligers voor:
• Maatjes voor mensen met een psychiatrische
• BOR Begeleide omgangsregeling bij
achtergrond.
(v)echtscheidingen ;
• Thuisadministratie;
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Finaleraces

Podium voor ruiters
De Cowboys
Door: Nikki Hendriks, rijvereniging De Cowboys
Voor de ruiters van rij- en ponyvereniging De Cowboys uit Maasbree
stonden in het weekend van zaterdag 21 en zondag 22 oktober weer
diverse wedstrijden op het programma. Britt Muijselaar reed in Barchem
en Tina Jacobs reed in Blerick.
Britt Muijselaar reed met haar
paard Ayida di Livia L een samengestelde wedstrijd in Barchem. Ze wist
een hoge score te behalen in het
dressuur. Met springen helaas twee
balken, maar daarna maakte ze het
af met een foutloze cross. Het eind-

Baarlonaar aan start in
Stockcar F2 Junioren
Door: Marcel Bol
De 14-jarige Bryan Bol mocht tijdens de finaleraces op zondag 22 oktober op Raceway Venray plaatsnemen in de
Stockcar F2 van Hunter Racing Team. Coureur Marcel de Bruin uit Afferden had Bryan uitgenodigd om in zijn Stockcar
F2 deel te nemen in de Stockcar F2 Junioren klasse.

resultaat was een derde prijs in
de klasse L. Maar Britt was niet de
enige die in de prijzen wist te vallen. Ook Tina Jacobs met Faluno wist
hoge ogen te gooien in de klasse M2
dressuur in Blerick. Hier behaalde ze
namelijk een eerste plaats.

Nog altijd koploper

Helden boekt vijfde
zege op rij
Door: Geert Metsemakers, voetbalvereniging VV Helden
Helden is er zondag 22 oktober in geslaagd ook haar vijfde
competitieduel winnend af te sluiten. FC Maasgouw werd op eigen veld
met 4-1 verslagen.
Dat Helden met 1-1 de rust in
mocht gaan, lag vooral aan de tegenstander. Ruud Wilms had de score na
vijftien minuten spelen geopend met
een diagonaal schot, maar Helden
zag Maasgouw snel weer langszij
komen via de voet van Loek Freulich.
Daarna wisten de gasten een aantal
goede mogelijkheden te creëren,
maar geen van deze kansen trof doel.
Deze gemiste kansen kwamen
FC Maasgouw achteraf nog duur te
staan. Na de rust groeide Helden
steeds beter in het duel en wist het
de wedstrijd langzaam maar zeker
naar zich toe te trekken. Gilian de

Bruijn brak de ban door halverwege
de tweede helft een hoekschop
binnen te knikken. Vlak daarna
gooide Tom Peeters de wedstrijd
in het slot. De aanvaller werd diep
gestuurd door Ruud Wilms, waarna
Peeters de keeper met een subtiel
stiftje verschalkte. Niet veel later
was het opnieuw Gilian de Bruijn die
de wedstrijd definitief besliste door
wederom een hoekschop met het
hoofd tot doelpunt te promoveren.
Met deze vijfde overwinning op
rij blijft Helden de enige ploeg zonder
puntverlies en daarmee logischerwijs
koploper in de vierde klasse D.

Ervaring heeft Bryan al met het
karten op de Belgische Circuit Zolder
en sinds dit jaar ook op zijn crossmotor.
Sleutelen aan motoren vindt hij prachtig
en het racen zit in zijn jonge bloed.
Al op vrijdag 20 oktober werd er
afgereisd naar het team, waarna hij
zaterdagochtend de nodige instructies kreeg. Op zondag ging hij met de

racetrailer op weg naar Raceway Venray
waar hij de Stockcar F2 aan zijn tanden
mocht voelen. Onder zeer natte weersomstandigheden startte Bryan aan de
vrije training. Deze verliep goed, waardoor hij ook nog de tweede vrije training
meepakte om zo meer meters te maken
en de Stockcar F2 goed onder controle te
krijgen. Tijdens de echte race werden de

manches door Bryan keurig uitgereden.
Monteur Jeroen van Heesch uit NieuwBergen begeleidde de jonge telg op de
voet. “Ja, je ziet dat hij iedere manche
vooruit gaat en zelfs voor een kleine tik
van een medecoureur wist hij de Stockcar
F2 keurig op de baan te h
 ouden.”, aldus
Jeroen. Bryan bedankte na afloop het
gehele Hunter Racing Team.

Ouder-kind
judotraining
Judo Vereniging Meijel
organiseerde in de herfstvakantie
een ouder-kind judotraining.
Op woensdag 18 oktober deden
een hoop ouders van judoleden
mee. De opkomst was boven
verwachting, laat de
judovereniging weten. “Ook was
de terugkoppeling van alle
ouders positief. Er waren
complete gezinnen gekomen om
een training mee te doen. Bij één
gezin deed zelfs oma mee.”

Auto Hunnekens Meijel, sinds 1981

Winterbanden?
Vraag naar ons uitgebreide assortiment.

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

Onze ervaren specialisten
helpen u graag

‘Ik werk graag
aan uw auto’
wesley
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Gelijkspel in laatste seconden

Bevo wint net niet
van Lions
Door: Mat Nellen, handbalvereniging Herpertz Bevo Hc
Twee seconden voor het einde glipte de overwinning uit handen van het eerste herenteam van Herpertz Bevo Hc
uit Panningen. Toen wisten de gasten van OCI Lions uit Sittard de eindstand van 29-29 op het scorebord te brengen.
De wedstrijd op zaterdag 21 oktober was een reclame voor de handbalsport.
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Eén ring verschil

Maasbreese
schutters winnen
nipt van Panningen
Door: Ron Burhenne en Jo van der Sterren, schietverenigingen HSV en Bree 4.5
De Maasbreese schutters van Bree 4.5 hebben op zaterdag 21 oktober
met één ring verschil de derby met HSV uit Panningen gewonnen.
Het werd 819-818 voor de thuisspelende club uit Maasbree.
Beide teams presteerden ver
onder hun kunnen, zodat er niet
direct al een winnaar aan te wijzen
was. Puntentelling moest de uitkomst
bieden en daar bleek Bree 4.5 met
slechts één ring verschil de winnaar
te zijn.

Bij HSV schoot Mark Beurskens
278 ringen, Sjaak Gommans 272,
Ron Burhenne 268 en Patrick Niessen
259. Bij 4.5 was Thijs Philipsen
met 276 ringen de beste schutter.
Marco Vissers schoot 275 ringen en
Drees Wijnen 268.

De Huurdersvereniging Noord-Limburg is op zoek naar

NIEUWE VRIJWILLIGERS
die actief willen zijn voor de Huurdersvereniging Noord-Limburg.

Pim Augustinus legt aan voor een schot (Foto: Günther Robbrecht)
In een volle Heuf kwamen de
handballiefhebbers volledig aan hun
trekken. Beide ploegen speelden met
passie en er werd op het scherpst van
de snede gestreden. Het waren pittige,
maar sportieve duels. Het arbitrale
duo liet beide ploegen handballen.
Soms moesten ze met gele kaarten
strooien, maar de uitgedeelde tijdstraffen waren terecht evenals de toegekende strafworpen. Het was vanaf de
eerste minuten genieten geblazen.
Mede dankzij de twee uitblinkende
keepers die onwaarschijnlijke reddingen verrichtten en strafworpen
stopten. Markus Hammerschmidt in het
Panningse doel en Luuk Hoijting bij OCI

Lions behoorden tot de uitblinkers in
hun ploegen.
Bevo en Lions werd in een hoog
tempo gespeeld. Tot 5-5 hielden beide
ploegen elkaar goed in evenwicht.
Vervolgens nam de thuisclub steeds
een voorsprong van twee doelpunten,
maar steeds vocht Lions zich terug.
Met een 17-16 in Pannings voordeel
ging de rust in.
Na de rust veranderde het
spelbeeld niet. Weer was Bevo de
bovenliggende partij, maar de ZuidLimburgers gaven niet op. Op een
gegeven moment regende het tijdstraffen. Er kwam veel ruimte op het veld.
Zeker toen slechts drie Sittardse veld-

spelers op het veld stonden en Bevo
met vier veldspelers een overtalsituatie
had. Op dat moment had Herpertz Bevo
Hc definitief afstand moeten nemen.
Dat lukte niet, maar in de slotfase was
de kloof toch 28-26.
In de slotminuut scoorde Bevo de
29-28. Met nog elf seconden te spelen,
nam coach Mark Schmetz van Lions
nog een time-out. Bevo kon echter
niet verhinderen, dat de gasten in hun
slotaanval twee seconden voor het
eindsignaal de 29-29 gelijkmaker achter Markus Hammerschmidt wisten te
gooien. Een zuur einde van een goede
wedstrijd van Bevo. Beide ploegen
verdienen een compliment.

Kessel legt Koningslust
na rust over de knie
Door: Wouter Allard, voetbalvereniging VV Kessel
De hoofdmacht van VV Kessel heeft zondag 22 oktober de vaak hachelijke derby tegen Koningslust winnend
weten af te sluiten. Dankzij het overwicht in de tweede helft wist Kessel de drie punten in eigen huis te houden.
Kessel is na de zege medekoploper.
In een draak van een eerste helft
zaten de supporters, reserves en
Kesselse pupil van de week zich te verbijten. De eerste twee kansen kwam op
naam van de bezoekers uit Koningslust,
die in het begin van de eerste helft de
roodhemden wat onder druk wisten te
zetten. Twee keer kwam Kessel, mede
dankzij de 16-jarige doelman Bart
Jacobs, met de schrik vrij. Daarna kreeg
ook Kessel nog twee mogelijkheden,
maar Willem Kruijk en Bert Lenders
wisten niet te scoren.
In de tweede helft werd langzaam duidelijk dat Kessel steeds meer
aanspraak maakte op de drie punten.
Koningslust bood weerstand, maar

kwam nog sporadisch aan aanvallen toe. Aanvallen van Koningslust
strandden dan ook al vóór het Kessels
16-meter gebied.
De roodhemden gingen meer en
meer pressievoetbal spelen, wat in
de tweede helft wel tot een doelpunt leidde. Routinier Bert Lenders
mocht zijn (tijdelijke) terugkeer bij VV
Kessel 1 inluisteren met een doelpunt.
Na balverovering werd hij de diepte
in gestuurd. Hij zette vervolgens een
prachtige kaats op met Willem Kruijk
om vervolgens in het strafschopgebied
de bal via een diagonaal schot tegen
de touwen te werken, 1-0.
Welgeteld vier minuten na de ope-

ningstreffer torende Mike Verlaak bij
een Kesselse hoekschop boven alles
en iedereen uit. Met een krachtige
kopbal wist de linkermiddenvelder
de voorsprong te verdubbelen, 2-0.
Wederom vier minuten later werd
het zelfs 3-0. Ditmaal werd Bert
Lenders over de rechterzijde de diepte
ingestuurd. Hij keek beheerst wie
er vrij stond in de 16 en zijn voorzet
kwam terecht voor de voeten van Rick
Peeters, die de bal tegen de touwen
wist te mikken.
Willem Kruik miste in de slotfase
nog enkele kansen, maar de stand
bleef hetzelfd. Al met al een klinkende
3-0 zege voor de roodhemden.

Heeft u interesse of wilt u meer informatie dan kunt u
een mail sturen naar ons secretariaat via info@hv-nl.nl
of telefonisch contact opnemen met ons secretariaat via het
telefoonnummer 0478-584502 op de dinsdagochtend of
donderdagochtend tussen 09:00 - 12:00 uur.
De koffie staat ook voor u klaar,
kom gerust langs!
Bergweg 4 | 5801 EG Venray | www.hv-nl.nl
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Aventatie speelt toneelstuk Vremd Volk
De Panningse toneelgroep Aventatie speelt op donderdag 2, vrijdag 3 en donderdag 4 november de komische
thriller Vremd Volk in DOK6 Theater in Panningen. Het stuk gaat over het hotel STIL-LEAVE dat op een eiland ligt en
waar vreemde gasten verschijnen.

850 boeketten beschikbaar

Bloemenactie
voor mantelzorgers
Peel en Maas
De bloemenactie voor mantelzorgers uit Peel en Maas is weer van
start gegaan. Op de landelijke Dag van de Mantelzorg, vrijdag
10 november, krijgen verschillende mantelzorgers uit de gemeente een
bloemetje aangeboden.

Het stuk wordt geregisseerd
door Ann Philipsen die ook in de
race is voor de Cultuurprijs Peel en
Maas. In hotel STIL-LEAVE, gelegen op
een eiland, dat wordt bestierd door
Maerie en haar huwbare dochter en

broer, melden zich zomaar ‘vremde’
gasten. Maar omdat alles en iedereen
slechts via een bootje toegang
krijgt tot het eiland, worden nieuwe
gasten zorgvuldig gecontroleerd
voordat ze worden ingeschreven.

Allerlei verwikkelingen zorgen voor
een spannend en komisch geheel.
De voorstellingen beginnen iedere
keer om 20.15 uur.
Kijk voor meer informatie over het
stuk en tickets op www.dok6.eu

Tweeduizend vogels
bekijken in Meijel
In gemeenschapshuis D’n Binger in Meijel vond op zaterdag 21 en zondag 22 oktober de 33e editie van de
internationale vogelshow plaats. Er werden ongeveer tweeduizend vogels tentoongesteld. Het evenement werd
bijgewoond door Nederlandse, Duitse en Belgische vogelliefhebbers. De Beringse Theo Minten wist de show te
winnen met 656 punten.

De landelijke mantelzorgdag heeft ook dit jaar het thema
Mantelzorg doe je samen. “Daarmee
laten we zien dat mantelzorgers er
niet alleen voor staan”, aldus een
vrijwilliger van Vorkmeer Steunpunt
Mantelzorg Peel en Maas, die de
actie steunt. Samen met Groenrijk
Maasbree, het Mantelzorgforum Peel
en Maas en gemeente Peel en Maas is
de bloemenactie tot stand gekomen.
“Voor mantelzorg kies je niet, het overkomt je omdat je iemand in je naaste

omgeving veel extra zorg en aandacht
nodig heeft”, aldus de partijen.
Om de mantelzorgers in de
gemeente een blijk van waardering te geven, kunnen zij op vrijdag 10 november een bloemetje
ontvangen van een vrijwilliger. Er zijn
850 boeketten beschikbaar gesteld.
Wie een mantelzorger kent die een
bloemetje verdient, kan deze opgeven aan het mantelzorgsteunpunt van
Vorkmeer in Panningen via
www.mantelzorgpeelenmaas.nl

Onthulling door burgemeester

Speciaal lied en
videoclip voor
Herberg Papilio
Het liedje Bye Bye Butterfly, dat speciaal geschreven is voor Stichting
Herberg Papilio uit Maasbree, wordt zaterdag 28 oktober officieel
gepresenteerd. Burgemeester Wilma Delissen-van Tongerlo onthult zowel
het lied als de bijbehorende videoclip bij jongerencentrum Mafcentrum in
Maasbree.
Hans Kroonenberghs zong het
zelf geschreven nummer al in 2014,
tijdens een gastoptreden in het lokale
glazen huis Ut P&M Hoés. Toen werd
geld opgehaald voor Stichting Herberg
Papilio, die vakanties aanbiedt aan
gezinnen die een kindje verloren
hebben. Het nummer Bye Bye
Butterfly is inmiddels voorzien van
een videoclip. Hans Kroonenberghs
zocht hiervoor de samenwerking met
de Theaterwerkplaats in Maasbree.
Dit is geen reguliere dagbesteding,
maar een gratis open inloopcafé waar
mensen elkaar kunnen ontmoeten en

samen de tijd door kunnen brengen.
Dennie Berden, één van de bezoekers
van de Theaterwerkplaats, filmde en
monteerde de clip.
De videoclip wordt zaterdag
28 oktober om 15.00 uur gepresenteerd aan het publiek en aan
Stichting Herberg Papilio. Dit gebeurt
in het Mafcentrum in Maasbree.
Burgemeester Wilma Delissen-van
Tongerlo onthult de clip, waarna
Kroonenberghs in samenwerking met
de Theaterwerkplaats nog enkele
nummers ten gehore brengt. Het café
is die middag vrij toegankelijk.

Theaterspektakel in het Bos

De vogels kwamen op woensdagavond in Meijel aan en alle exemplaren
werden genoteerd. Op donderdag werden ze gekeurd door keurmeesters, die
allemaal in één soort vogels gespecialiseerd waren. Elk ras had ook andere
eisen waaraan moest worden voldaan.
Ook waren er voerploegen bij betrokken en er was een waterinstallatie.
Die moest goed verzorgd worden, want
de vogels mochten niet uit hetzelfde
water drinken.
De vereniging achter de show,
Meijelse Pracht, heeft 55 leden, van
wie er 25 meedoen met wedstrijden.
Daarmee is het één van de grootste
vogelverenigingen in Limburg. Het is
een regiovereniging, met zelfs leden
uit Brabant en eentje uit Duitsland. De
tentoonstelling in Meijel is na het NK

de grootste vogelshow in Nederland.
De 68-jarige Theo Minten won de
eerste prijs. De Beringnaar zit al 26 jaar
in de vogelwereld. Hij had vroeger al
fazanten, kippen en vogels. “Het is een
heel levendige sport en daarbij vind
ik het verzorgen gewoon heel leuk”,
vertelde hij.
Theo werd zelfs twee keer
wereldkampioen: in 2008 en in 2016.
Ook is hij zelf keurmeester bij de
internationale instantie COM. Verdienen
doet Theo niet aan de toernooien.
“Integendeel. Het kost me juist 25
euro per vogel. Dat maakt me niks uit.
Het gaat om de herkenning en het
contact met de vogels en medespelers. De vogelsport is een fantastische
hobby, waarbij je 365 dagen per jaar
klaar staat voor de vogels.”

Ook Coen Steegs, bestuurslid van
Meijels Pracht, was uiteraard bij het
evenement aanwezig. De 55-jarige
Meijelnaar is blij met hoe het
evenement is verlopen, maar zou
graag meer jongeren op de show
zien. “Het is als vereniging erg
moeilijk om de jeugd te stimuleren.
Dat was in mijn jeugd wel anders.
Toen was het aantal jongeren in de
vogelsport veel groter.”
In januari doet Meijels Pracht
mee aan het NK in Zwolle. Daar wordt
ook het WK van 2019 georganiseerd.
Een toernooi waar Meijelse Pracht
al volop mee bezig is. De vereniging
is nu al de vogels aan het kweken.
Daarnaast doet de Meijelse vogelclub
elk jaar mee aan het Regionaal
Kampioenschap en aan het LK.

Toneelvoorstelling
Meijelse jeugdgroep
De jeugdgroep van toneelgroep COM uit Meijel speelt op zaterdag 4 en
zondag 5 november het stuk Theaterspektakel in het Bos. De voorstelling
wordt gespeeld bij gemeenschapshuis D’n Binger in Meijel.
Het stuk gaat over August Greene
die al jaren met zijn Theaterkist in
het bos bij het plaatsje Driepoort
woont. Voor het dorp en zijn vrienden
brengt hij een groot theaterspektakel. Vooral nu Emilie ‘Emmie’ van
Oudenaren weer eens op bezoek is.
Iedereen vindt het geweldig om te
komen kijken. Toch is niet iedereen van het spektakel gediend.
De gemene Madame Mehenilda
Morbide haat toneel en zal er alles
aan doen om ervoor te zorgen dat
August Greene geen toneel meer mag

maken. Wat haar vloek teweeg zal
brengen, kent geen maat. Zelfs het
Groot Magistraat der Wijsheden en
Magie gaat zich ermee bemoeien.
Lukt het August Greene en zijn vrienden de vloek op te heffen?
Ruim voor de zomerstop is de
jeugd van de COM begonnen met
repeteren aan het stuk dat geschreven en geregisseerd is door Willem
Hoeben. De voorstelling op zaterdag
begint om 19.00 uur en op zondag
staan er om 14.00 en 16.30 uur een
voorstelling gepland.
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Arundo Kwintet in kapel
Lazaristen
Orgelkring Peel en Maas houdt op zondag 29 oktober een speciaal concert in de kapel van de Heren Lazaristen in
Panningen. De vijf rietblazers van het Arundo Kwintet Eindhoven komen dan naar de kapel om hun muziek te laten
horen. De klanken van de vijf worden verrijkt met het geluid van het Cavaillé-Coll Mutin orgel in de kapel.

Muzikale middag
Aodemnoët
De Kesselse zanggroep Aodemnoët houdt op zondag 29 oktober een
muzikale middag in Kasteel De Keverberg in Kessel. Samen met a capellagroep Mannewerk, zanggroep The Soundstars uit Melick en Dialekgroep
Angers wordt de middag gevuld met muziek.

Het Arundo Kwintet bestaat uit
Willemijn van den Berg op de hobo,
Jonie Pijpers op de klarinet, Evert van
Noort op de fagot, Steven Henry op
de basklarinet en Tom Peeters op

saxofoon. Organist van dienst is Ruud
Huijbregts. Al sinds de oprichting tien
jaar geleden speelt het kwintet zowel
klassieke als eigentijdse werken.
Het zijn veelal eigen bewerkingen,

maar de groep heeft ook een origineel
repertoire. Het concert begint om
15.00 uur in de kapel van de Heren
Lazaristen in Panningen. De toegang
is gratis.

Vorig jaar herintroduceerde
Aodemnoët het Herfstconcert met
medewerking van de Sing Along
Singers uit Reuver. Naar aanleiding van
het succes daarvan besloot de zanggroep het concert dit jaar een vervolg
te geven. “Met Dialekgroep Angers en
a capellagroep Mannewerk is er dit jaar

bijna sprake van een Kessels onderonsje”, aldus de organisatie. “Alleen
het jongerenkoor van Aodemnoëts
dirigent Ron Hanssen, The Soundstars
uit Melick, komt van buiten de ‘landsgrenzen’.” Het concert op de binnenplaats van Kasteel De Keverberg begint
om 14.30 uur. De toegang is gratis.

Zang en theatermiddag Bonjour
en Breetse Bluf
Zanggroep Breetse Bluf uit Maasbree houdt op zondag 29 oktober een middag vol met zang en theater bij De
Fabriek in Maasbree. Voor de middag zochten ze de samenwerking met Bonjour, een theaterschool voor verstandelijk beperkten, eveneens uit Maasbree.

Wiener Mélange
in Hoës van Bree
In het kader van de serie Muziek Jong voor Oud komt op vrijdag
27 oktober het duo Wiener Mélange een optreden verzorgen in MFA ‘t Hoës
van Bree. De twee muzikanten maken met de bezoekers een reis door Europa.

Breetse Bluf is een zanggroep
met een divers repertoire. Op 29
oktober presenteren ze de nieuwe
liedjes die het afgelopen jaar
ingestudeerd zijn. Ze traden al op
bij onder meer het Mafcentrum,

het Wozoco-plein en bij De Fabriek.
De groep wordt op piano begeleid
door Henk Bijlmakers en Mariëtte
Bijlmakers is dirigente van Breetse
Bluf. Bonjour is een theaterschool
die iedere donderdag repeteert

in het Mafcentrum in Maasbree.
De vereniging geeft met regelmaat
theaterworkshops op locatie
voor jong en oud. De deuren van
De Fabriek zijn om 13.30 uur geopend
en de voorstelling begint om 14.00 uur.

Het duo bestaat uit Leentje Clijsters
opzang en dwarsfluit en Asia Czaj op
viool. Het duo brengt een gevarieerd
aanbod ten gehore. Van Franse
chansons tot Weense walsen, maar ook

klassieke melodieën. Het concert begint
om 20.00 uur. De zaal bereiken kan via
de ingang van de Maasbreese
dorpsdagvoorziening aan de linkerkant
van het MFA.

BPG,
DÁÁR BOUW

Jeugdorkesttreffen Koningslust
In Koningslust staat op zondag 29 oktober voor de elfde keer het Jeugdorkesttreffen op het programma.
Muziekverenigingen uit vrijwel heel Peel en Maas komen naar Koningslust om een optreden te verzorgen op de
middag.
De afgelopen twee jaar lag het
aantal deelnemers rond de tweehonderd, laat de organisatie weten.
“Ook dit jaar kunnen we ons weer
verheugen op een bijzonder groot
deelnemersveld. Zeven verenigingen komen optreden.” Er zijn
bijdrages van Crescendo uit Beringe

en Koningslust, het Leerlingenorkest
Peel en Maas uit Panningen, Helden
en Kessel, het Jeugdorkest Peel en
Maas uit Panningen, Helden en Kessel
en jeugdfanfare St. Aldegondis uit
Maasbree. Van buiten Peel en Maas
komen jeugdfanfare St. Caecilia
uit America, jeugdorkest St. Oda

uit Merselo en jeugdensemble
MV Concordia uit Meterik optreden.
Het concert is gratis te
bezoeken en vindt plaats in de
gymzaal van dorpshuis De Sprunk
in Koningslust. Vanaf 13.00 uur is
de inloop en stipt om 13.15 uur
gaat het concert van start.

Bouwmaterialen
Prijswinnaar Hiltho

Gere

Afbouwmaterialen

IJze

Dhr. J. Robins - Meterik
1 zak cement 50 kg
De prijs uit ons
1 stoeptegel 30x30x4
kasboek
1 m metselzand
Hout1967
en plaat
3

ƒ 4,30
ƒ 0,40
ƒ 12,00

Venloseweg 21 | Maasbree | (077) 465 12 59
bpg@wijnenbouwmaterialen.nl | www.bpgwijnen.nl

Verf

Cementmortel

Wer

Installatie

Zand
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Agenda t/m 2 november 2017
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Lezing 200 jaar Napoleonsbaan
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Jubileumweekend MD Meijel
(t/m zondag 29 oktober)
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Presentatie videoclip Bye Bye
Butterfly

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Stichting Openbare Bibliotheek Maas en
Peel en Historische Werkgroep De Borcht Baarlo
Locatie: MFC De Engelbewaarder Baarlo

Inwijding respectmonument
Tijd: 15.00 uur
Locatie: kerkhof Meijel

Tijd: 15.00 uur
Locatie: jeugdcentrum Mafcentrum Maasbree

Tijd: 19.00 uur (zat. 20.00 uur; zon. 17.30 uur)
Organisatie: Majorette en Dans Meijel
Locatie: café-restaurant Heere van Meijel Meijel

Wandeling Nacht van de Nacht

Concert Arundo Kwintet

Tijd: 19.00 uur
Organisatie: IVN Helden
Locatie: start bij IVN-gebouw Kloosterstraat Helden

Tijd: 15.00 uur
Organisatie: Orgelkring Peel en Maas
Locatie: kapel Heren Lazaristen Panningen
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Optreden Wiener Mélange

Iers themaconcert

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Muziek Jong voor Oud
Locatie: MFA ’t Hoës van Bree Maasbree

Tijd: 19.30 uur
Organisatie: fanfare Sint Jozef
Locatie: gemeenschapshuis De Wieksjlaag Beringe

Inloopbijeenkomst regeerakkoord

Bluesavond met optreden
Hipshake

Informatiebijeenkomst
hulp in huishouding

Tijd: 21.30 uur
Locatie: Café Pierke Panningen

Tijd: 19.30 uur
Organisatie: dorpscoöperatie Steingood Beringe
Locatie: gemeenschapshuis De Wieksjlaag Beringe

Indonesische markt
(Pasar Indonesia)

Lezing vaatchirurg Drs. Lettinga

Tijd: 08.30 uur
Organisatie: CDA Peel en Maas
Locatie: gemeenschapshuis D’n Binger Meijel
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Motorcross Meijel
(t/m zondag 29 oktober)
Tijd: inschrijven vanaf 09.30 uur
Organisatie: motorcrossclub MCC Meijel
Locatie: circuit Peelweg Meijel

Kleindieren-tentoonstelling
Tijd: 10.00 uur
Locatie: Plantencentrum Wim Hendriks Kessel

Tijd: 13.00-16.00 uur
Organisatie: Jong Nederland Panningen
Locatie: blokhut De Kei Panningen

Tijd: 19.30 uur
Organisatie: praatgroep Ietsje Anders
Locatie: activiteitencentrum Vorkmeer Panningen

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: ZijActief Grashoek
Locatie: gemeenschapshuis De Ankerplaats Grashoek

Tijd: 11.00-18.00 uur
Organisatie: SBI Lombok en Semangat
Locatie: gemeenschapshuis Kerkeböske Helden

Boomplantdag
Open dag Jong Nederland

Koffiedrinken - Bijeenkomst Ietsje
Anders
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Kienen
Tijd: 13.30 uur
Organisatie: KBO Beringe
Locatie: gemeenschapshuis De Wieksjlaag Beringe

Appelactie

Jeugdorkesttreffen Peel en Maas

Workshop Word Digisterker

Tijd: 10.00 uur (tot 16.00 uur op plein)
Organisatie: CV De Kieveloeët Meijel
Locatie: huis-aan-huis (daarna Alexanderplein) Meijel

Tijd: 13.00 uur
Locatie: dorpshuis De Sprunk Koningslust

Tijd: 13.30-15.30 uur
Locatie: Bibliotheek Panningen

Showdanceworkshop Panningse
Dansmarietjes

Presentatiemiddag DSG Expression

Vleermuizenavond

Tijd: 13.30-17.00 uur
Organisatie: dans- en showgroep Expression Baarlo
Locatie: jongerencentrum Sjiwa Baarlo

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: IVN Helden
Locatie: IVN-gebouw Kloosterstraat Helden

Tijd: 10.00-12.00 uur
Organisatie: Dansmarietjes CV De Kuus oeht Kepèl
Locatie: DOK6 Panningen

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

Optreden zanggroep Breetse Bluf
en theatergroep Bonjour
Tijd: 13.30 uur
Locatie: De Fabriek Maasbree

Oud-ijzerinzameling

Muzikale middag Aodemnoët

Tijd: 12.00 uur
Organisatie: Fanfare Eendracht Baarlo
Locatie: Sprunklaan Baarlo

Tijd: 14.30 uur
Organisatie: zanggroep Aodemnoët
Locatie: Kasteel De Keverberg Kessel

Schimmel of kalknagels?

Weer gezonde en
gelukkige voeten met onze
complete verzorging
• innovatie laserbehandeling tegen schimmel/kalknagels
• vrijwel pijnloos
• geen bijwerkingen
• na veelal 6 weken een positief resultaat
• medisch pedicure voor behandeling van oa reumatische,
diabetisch en oudere voet
• ook voor reguliere pedicure behandeling
• online een afspraak maken

UNI
DE REK IN
EGIO

Pedicure Elian Zeesweg 7 Sevenum T: 06-440 34 990 www.pedicure-elian.nl
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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 29 oktober
H. Mis Allerheiligen-Allerszielen 09.30
uur – koor t.i.v. alle overl. van het
afgelopen jaar. Na de Mis processie
naar het kerkhof onder begeleiding
van Schutterij St. Hubertus en zegening van de graven.
Woensdag 1 November
Geen H. Mis maar clusterviering
Allerheiligen in de dagkapel in
Panningen om 09.30 uur.
Aansluitend koffiedrinken in de oefenruimte van de kerk.
Kledinginzameling Beringe
De gebruikelijke inzamelingen op
het kerkplein blijven gehandhaafd.
Maandag 6 november a.s. is de
volgende inzameling van kleding,
schoenen, dekens, gordijnen en
knuffels vanaf 13.15-15.15 en van
18.00-19.00 uur. Geen vervoer: Bel
dan 3076521 of 3072331 en alles
wordt opgehaald. B.V.D.

Zondag 5 november
H. Mis Allerheiligen-Allerzielen 11.00
uur, waarna zegening van de graven op
het kerkhof.

Parochie Grashoek
Misintenties NL24 RABO 0141910526
A. Cruijsberg T 077 307 52 93
Spreekuur in kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
Zaterdag 28 oktober
H. Mis 19.00 uur t.i.v. het welzijn van
alle parochianen
Woensdag 1 November
Geen H. Mis maar clusterviering
Allerheiligen in de dagkapel in
Panningen om 09.30 uur.
Aansluitend koffiedrinken in de oefenruimte van de kerk.

Parochie Helden

Misintenties NL61 RABO 0120795094
pastorie
Rochusplein 3
T 077 3071488,
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur
donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
Zaterdag 28 oktober
Huwelijksviering 16.00 uur: bruidspaar
Paul Hendrikx en Joelle Tanoé
Zondag 29 oktober
Parochie Egchel
Misintenties NL83 RABO 0120795086 H. Mis 10.00 uur – herenkoor t.i.v.
Henricus Kessels en Elisabeth KesselsG. Sillekens Eemsestraat 12
Manten en overl.fam.
T 077 3079530
Extra collecte vw de weekboekjes.
Kerkdiensten
Woensdag 1 november
Zondag 29 oktober
H. Mis Allerheiligen in de dagkapel van
Geen H. Mis
de kerk van Panningen voor het cluster:
Woensdag 1 November
09.30 uur. Aansluitend koffiedrinken in
Geen H. Mis maar clusterviering
de oefenruimte van de kerk.
Allerheiligen in de dagkapel in
Mededeling
Panningen om 09.30 uur.
Aansluitend koffiedrinken in de oefen- Allerheiligen-Allerzielen wordt gevierd op
ruimte van de kerk.
zondag 5 november om 10.00 uur, waarna

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 29 oktober
H. Mis: 11.00 uur
Lectoren: Mevr. Maria Nabben Mevr. Marianne Verhappen
Zang: Dameskoor
Jaardienst overleden ouders
Gerda Roeven-Duijf en Thei Roeven.
Overleden leden historische werkgroep “De Breede”.
Vrijdag 3 november
Eerste vrijdag van de maand.
Vanaf 09.00 uur wordt de
H. Communie gebracht bij zieken en
ouderen.
Viering van Allerheiligen en
Allerzielen
Zondag 5 november
vieren we het Hoogfeest van
Allerheiligen. Om 11.00 uur is de
hoogmis en om 15.00 uur de namid-

dagdienst, waarin we met name alle
medeparochianen gedenken, die sinds
Allerheiligen 2016 zijn overleden.
Na de middagdienst gaan we, begeleid
door het Herenkoor en Fanfare Sint
Aldegondis, in processie naar het kerkhof.

Parochie Kessel
Gezinsbijdrage NL39RABO0125305311
Pastorie Dorpstraat 13 T 077 462 12 65
E lajverhaag@parochiekessel.nl
Kerkdiensten
Zaterdag 28 oktober
19.15 uur. Zes wekendienst van Dhr. Sjra
Geraats. Jan Giesbertz vanwege de verjaardag. Overleden familie Lenders.
Maandag 30 oktober
19.00 uur Rozenkrans in de kerk.
Woensdag 1 November
Feest van Allerheiligen. Viering is op
4 en 5 november.
9.00 uur H.mis voor de zieken.
Donderdag 2 november
Allerzielen.
19.00 uur. H.Mis in Kessel-Eik.
Zaterdag 4 november
Viering van Alle Heiligen.
Willibrord zondag.
Jaardienst voor Frits Janssen en

zegening van de graven op het kerkhof.
Overleden: Roos Peeters-van Heugten,
80 jaar

Parochie Koningslust
Misintenties NL05 RABO 0120795132
A. van den Boer De Brentjes 81
T 077 465 36 81
Bij geen gehoor kunt u contact
opnemen met het parochiecentrum in
Panningen T 077 307 13 88
Kerkdiensten
Zaterdag 28 oktober
Geen H. Mis
Woensdag 1 November
Geen H. Mis maar clusterviering
Allerheiligen in de dagkapel in Panningen
om 09.30 uur. Aansluitend koffiedrinken
in de oefenruimte van de kerk.
Zaterdag 4 november
H. Mis vw Allerheiligen-Allerzielen
17.30 uur. Bijeenkomst op het kerkhof
om 17.00 uur.

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 26 oktober
H. Mis 09.00 uur t.i.v. alle parochianen
09.30 stille aanbidding
Zaterdag 28 oktober
Geen H. Mis. Wel vooravond van
Allerzielen: 19-22 uur: Kerkhof verlicht,
met vuurkorven en lantaarntjes. Kerk
verlicht en Levensboom open (initiatief:
Avondwakegroep ism. Kerkhofploeg)
Zondag 29 oktober
H. Mis Allerheiligen-Allerzielen 11.00
uur – Schutterij St. Willibrordus t.i.v. Cor

overleden familie Janssen-Dings.
Overleden familie Engelen-Beeks.
Jaardienst voor Thei Vervoort en
Maria Drissen. Voor Billa van de Voort.
Jaardienst voor Ed Beerens. Jaardienst
voor Kristel Peeters en overleden
ouders Wpolters-Muyres
Zondag 5 november
15.00 uur Allerzielen Lof en zegening
van de graven.

Parochie Baarlo
Misintenties NL31RABO0103903976
Pastorie Markt 3 T 077 477 12 75
E pastoor@parochiebaarlo.nl
W www.parochiebaarlo.nl
Kerkdiensten
Zaterdag 28 oktober
17.00 uur Allerheiligen/Allerzielenviering Verzorgingshuis Ter Borcht.
Zondag 29 oktober
9.30 uur H. Mis. Allerheiligen.
Zang: Herenkoor.
Jaard. Lies Engels.
Jaard. Handrie Geurts en Anneke
Geurts-Poulissen.
Jaard. Piet Beurskens en Fien
Beurskens-Roeven.
Frits, Wiel en An Peeters.

Mestrom (jaardienst); Harrie Vrinssen
en Jo van den Eijnden (gest.jaardienst);
Gerard van Pol (gest. jaardienst); Jan
Derckx (namens petekind); Thea SchersKessels (verj); Hendrina Sijbers, Piet v.
Roij, Piet Lemmen sr., Chris Schreurs,
An Lemmen-v.Gemert, An LemmenCrompvoets, Mia Stultiëns-v. Roij, Piet
Lemmen jr., Mien v.d. Goor-Lemmen
(jaardienst); Arnoldus van de Heurik en
Maria van de Heurik-Niemans (jaard) en
overl. fam. v.d. Heurik; uit dankbaarheid
Allerzielenlof 15.00 uur met herenkoor,
waarin de namen van de overledenen
van het afgelopen jaar worden genoemd.
Aansluitend: zegening op het kerkhof.
Maandag 30 oktober
Stille Aanbidding 18.30 uur
Rozenkrans 19.00 uur
Dinsdag 31 oktober
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen,
aansluitend koffiedrinken
Woensdag 1 november
Geen H. Mis maar clusterviering
Allerheiligen in de dagkapel in
Panningen om 09.30 uur. Aansluitend
koffiedrinken in de oefenruimte van
de kerk
Woensdag 1 november
H. Mis 10.30 uur (Sint Jozef Wonen
en Zorg)
Donderdag 2 november
Mis 09.00 uur t.i.v. alle gestorvenen
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 27 oktober
H. Mis 09.00 uur in de dagkapel

Cor Driessen en Ietje Driessen-Hamans
en dochtertje Liesbeth.
Jaard. Sef Smedts en Lies Peeters.
Fam. Dijkman-Verheijen en dochter
Carolien.
Jaard. Joh en Lena Peulen-Paulissen,
Richard en Maria v. Rens-Janssen,
Arno v. Rens en Jan Jacobs.
Frits Beurskens.
13.30 uur Allerzielendienst.
Donderdag 2 november
8.30 uur H. Mis.
Vrijdag 3 november
vanaf 9.00 uur de H. Communie bij
zieken en ouderen thuis.

Parochie Kessel-Eik
Misintenties NL41RABO0125300522
Misintenties 25,L. Timmermans T 077 462 16 78
Kerkdiensten
Zondag 29 oktober
Allerheiligen.
9.30 uur Servie Michels-Smeets
Nelke Smeets. Annie Niessen.
Donderdag 2 november
Allerzielen.
19.00 uur Zeswekendienst Rosalie
Bruynen-Schreurs en Harrie Bruynen.

Zaterdag 28 oktober
H. Mis 19.00 uur – samenzang
t.i.v. Joke Goes; Jac Kerkhof en
Nelly Kerkhof-Hendriks; Helena en
Maria Zegers; Cor van den Beuken
en broer Jac van den Beuken;
Sie Janssen-Zeelen (coll/trouwdag/
verj.) en Herm Janssen; Piet en Wies
Coopmans-Broekmans (jaardienst)
Extra collecte misboekjes
Zondag 29 oktober
H. Mis kapel Missiehuis 10.30 uur
Woensdag 1 november
H. Mis 9.30 uur in de dagkapel i.v.m
Allerheiligen, aansluitend koffie
drinken in de oefenruimte van de
kerk.
Mededeling
Allerheiligen-Allerzielen wordt
gevierd in de H. Mis op zaterdag
4 november en in een speciaal
Allerzielenlof op zondag 5 november
om 14.30 uur, waarna zegening van
de graven op het oude kerkhof.

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

Harrie Stemkens en Mie StemkensZeetsen.
Jaardienst Sjaak Kuypers en Hendricus
Kuypers en Tina Kuypers- Theunissen.
Miet Bongers-Bergs.
Sjra Timmermans en Gertruda en
Elizabeth Timmermans-Joosten en
Leen joosten.
Voor alle overledenen van het af
gelopen jaar.
Zondag 5 november
9.30 uur Christiaan Stemkens en
Catarina Peeters
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
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649,-

499,-

FullHD

SMART

699,-

GRATIS BEZORGD!

GRATIS BEZORGD!

Led-TV / UE48J5200

Wasmachine / L6FBBERLIN

• 48 inch (122 cm) beelddiagonaal
• Full HD (1080p) resolutie
• Smart TV - toegang tot apps, games en videodiensten zoals Netﬂix
• Wide Color Enhancer zorgt voor een betere beeldkwaliteit en kleurweergave

81 32
cm’’

• A+++ • Max. 9 KG • 1400 t/pm
• Koolborstelloze motor met 10 jaar garantie

NU

NU

549,-

349,-

499,GRATIS INMETEN!*

199,-

169,-

Inbouw combi-magnetron / AMW9607
• Capaciteit: 40 liter • RVS • Crisp-functie

Led-TV / KDL32WE610
• 32 inch (81 cm) • HD Ready • Smart TV

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

• Nismaten (hxbxd): 455 x 556 x 550 mm

• HDR; groot dynamisch bereik • 200 Hz MotionFlow XR

• 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!

Frank

Last van slecht Wiﬁ?
Wij lossen het op!
Heeft u thuis problemen met uw draadloze netwerk? Is
uw bereik slecht, willen pagina’s niet laden en heeft u
geen idee waar het aan ligt? Dan kan een Wiﬁ-Scan uitkomst bieden! Onze specialist komt bij u thuis langs en
brengt met behulp van professionele apparatuur al uw
netwerkproblemen in kaart. Vervolgens bespreekt hij met
u de mogelijkheden en het kostenplaatje om deze te verhelpen. Indien gewenst kan hij de oplossing meteen voor
u realiseren. Interesse? Bel naar 0475 42 52 62, kom
eens langs of stuur een mail naar: info@eptummers.nl

* € 50,- vooraf berekend, achteraf verrekend. 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

