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Indonesisch genieten
in Helden
Gemeenschapshuis Kerkeböske in Helden werd op zondag 29 oktober overspoeld door Indonesische sferen. De Maasbreese stichtingen Semangat en SBI Lombok hadden
gezamenlijk de Pasar Indonesia georganiseerd. De hele benedenverdieping van het gemeenschapshuis stond in het teken van Indonesië. Er was een markt waar men naast
spulletjes kopen ook eten uit het Aziatische land kon proeven en gedurende de dag waren er verschillende optredens van dans-, zang en sportgroepen. In totaal kwamen zo’n
1.700 bezoekers naar Kerkeböske om te genieten van de cultuur uit het land. De ambassadeur van Indonesië in Nederland zou ook langskomen, maar zegde uiteindelijk af.
Er was wel een delegatie van de Indonesische ambassade aanwezig. Ook burgemeester Wilma Delissen-van Tongerlo kwam langs om een kijkje te nemen op de markt.
De organisatie was meer dan tevreden met de dag en noemde het een geslaagd feestje.

Ruimte voor aflossing schulden

Kerkeböske Helden moet duurzamer door
financiële problemen
Gemeenschapshuis Kerkeböske in Helden kampt met forse financiële problemen. Er is een restschuld van de
bouw van ruim 400.000 euro en de stichting loopt 100.000 euro achter op de energierekeningen. De gemeenteraad stemde onlangs in met een verduurzaming van Kerkeböske. Dat is hard nodig om financiële ruimte te maken
voor de schuldaflossingen, aldus voorzitter Herm Verbugt van Stichting Gemeenschapshuis Helden.
“Drie jaar geleden vonden we al
dat er nodig iets moest gebeuren”,
aldus Herm Verbugt. “Daarom zijn we
toen met de gemeente om tafel gaan
zitten om te bedenken hoe we uit die
slechte financiële situatie moesten
komen. Het verduurzamen bleek de
beste manier om te beginnen met

financieel gezond worden. De eerste
stap is gezet.”

Gemeenteraad stelt
geld beschikbaar
Om Kerkeböske te verduurzamen,
is in totaal 332.000 euro nodig.

De gemeenteraad stemde dinsdag
24 oktober toe 150.000 euro
beschikbaar te stellen aan de
stichting Gemeenschapshuis
Helden. De overige 182.000 euro
als krediet voor het treffen van de
duurzaamheidsmaatregelen, verrekent
de gemeente door een verhoging van

de huur en een vermindering van de
jaarlijkse subsidie aan streekmuseum
’t Land van Peel en Maas. Met het
geld worden maatregelen genomen
die het gasverbruik en de elektriciteit
verminderen en dus de energiekosten
omlaag brengen. Zo wordt er onder
andere ledverlichting aangebracht,
een nieuw zonne-energiesysteem
geïnstalleerd en de cv-installatie
herzien. Ook de klimaatbeheersing in
het gebouw wordt aangepakt.
Nadat de nieuwbouw van het

gemeenschapshuis in 2008 werd
opgeleverd en de stichting het
gebouw in gebruik nam, bleek de
klimaatbeheersing niet op orde.
“Door de crisis waren de aannemer
en betrokken bouwbedrijven
echter failliet, dus bleven wij
met het probleem zitten”, aldus
Verbugt. “De luchtkwaliteit in
het gebouw is door dat defect zo
slecht, dat dat ook moet worden
aangepakt.”
Lees verder op pagina 02
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Initiatiefnemers zoeken kartrekkers

Nieuwe huurdersvereniging Peel en Maas
in oprichting
Sinds een aantal maanden worden huurders in Peel en Maas niet meer
vertegenwoordigd door een huurdersvereniging van koepelorganisatie
Huurdersvereniging Noord-Limburg (HVNL). Zes personen van de voormalige
Huurdersvereniging Peel en Maas hebben daarom het initiatief genomen een
nieuwe belangenvereniging op te richten. Daarvoor zoeken ze kartrekkers.
Eind jaren 80 werd een op zichzelf
staande belangenvereniging opgericht
in de regio Peel en Maas, voor mensen
die in een huurhuis van woningcorporatie Wonen Helden woonden. Wonen
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Helden is inmiddels omgedoopt tot
Wonen Limburg. De leden van de
belangenvereniging boden huurders
een luisterend oor, gaven waar nodig
advies over bijvoorbeeld huurverhogingen en bemiddelden wanneer iemand
zich door de woningcorporatie niet
gehoord voelde.
Vier jaar geleden fuseerde de
Huurdersvereniging Peel en Maas met
het al bestaande Huurdersvereniging
Noord-Limburg, waar de gemeenten Venray en Horst aan de Maas in
vertegenwoordigd zijn. Elke gemeentelijke afdeling vertegenwoordigt de
huurders in zijn of haar gemeente en
fungeert als tussenpersoon tussen de
huurder en verhuurder Wonen Limburg.
Hoewel de drie gemeenten onder

één koepelorganisatie vielen en het
hoofdkantoor in Venray lag, werkten
de leden van de drie afdelingen geheel
zelfstandig, maar volgens de opgestelde regels van HVNL. Omdat dat
wrijving en irritatie tussen de koepelorganisatie en de afdeling Peel en
Maas veroorzaakte, werd vorig jaar
op verzoek van het algemeen bestuur
van HVNL door een groep adviseurs
gekeken naar de interne problemen en
gezocht naar mogelijke oplossingen.
Dit gebeurde onder begeleiding van de
landelijke huurdersbelangenvereniging
De Woonbond.
Dit onderzoek leidde tot een
adviesrapport dat aan het dagelijks
bestuur van de Huurdersvereniging
Noord-Limburg werd gepresenteerd.
“Het rapport werd echter zonder
argumenten van tafel geveegd”, aldus
de initiatiefnemers van de nieuw op te
richten huurdersvereniging van Peel en
Maas. “Jammer van de tijd en het geld
die daar aan besteed is. Onze conclusie

is dat er alleen maar verliezers zijn.
En de huurders in Peel en Maas zijn
de grootste verliezers, want naar hen
wordt niet meer geluisterd.”

Geen locatie voor
vragen of klachten
Door onenigheid binnen de organisatie werden de twee bestuursleden
die Peel en Maas vertegenwoordigden
vervolgens weggestemd. “Sindsdien
hebben huurders uit Peel en Maas geen
stem meer bij de woningcorporatie of
bij gemeente Peel en Maas”, aldus Cor
Sonnemans en Hetwieg Steegh, die
mede-initiatiefnemers zijn van de nog
op te richten nieuwe huurdersvereniging. Informatie van de woningcorporatie komt daardoor niet meer zo eenvoudig bij de huurders terecht, er zijn
geen vertegenwoordigers die afspraken maken met de gemeente over
betaalbare huurhuizen of huurders op
hun rechten wijzen. Ook het huurders-

kantoor op het Piushof in Panningen is
sindsdien gesloten. “Mensen kunnen
nu dus nergens meer fysiek terecht
met vragen of klachten. Omdat we dat
erg belangrijk vinden, willen we een
nieuwe huurdersvereniging oprichten.
We willen ook niet teveel blijven hangen in wat er gebeurd is, maar vooruit
kijken. Daarom zoeken we mensen die
zich, samen met ons, graag in willen
zetten voor de belangen van huurders.”
Die kartrekkers hoeven niet per se
zelf in een huurhuis te wonen, aldus
Sonnemans en Steegh. “Als ze er maar
op enige manier binding mee hebben.
Ze kunnen ooit zelf in een huurwoning
hebben gewoond of bij een corporatie hebben gewerkt bijvoorbeeld.
Het belangrijkste is dat mensen zich bij
ons aansluiten, omdat ze de huurders
van nu willen helpen.” Wie graag meer
informatie wil over de nieuwe huurdersvereniging of zich op wil geven
als kartrekker, kan zich melden via
huurderswerkpenm@gmail.com

Vervolg voorpagina

Kerkeböske Helden moet duurzamer
door financiële problemen
Tijdens de gemeenteraadsvergadering op dinsdag 24 oktober gaf
de meerderheid van de raadspartijen
aan zich zorgen te maken over de
financiële situatie van Kerkeböske.
Van de bouwschuld van zes ton bij de
Rabobank is al 154.000 euro afgelost
en 232.000 euro aan rente betaald.
“Dat is ontzettend veel geld waar
niemand iets aan heeft. We durven
dan ook met de wetenschap van

nu te stellen dat dat doodzonde
is. De schulden hangen als een
guillotine boven het bestaan van ons
gemeenschapshuis”, aldus de voorzitter
tijdens de raadsvergadering.

Schulden als guillotine
Financieel heeft het gemeenschapshuis dan ook vrijwel geen
bewegingsruimte, volgens Verbugt.
“De energiekosten omlaag brengen

levert jaarlijks 15.000 euro op, maar na
aftrek van de kosten van de lening die
we daarnaast hebben, blijft er netto
zo’n 4.000 euro over. Die kunnen we
dan weer in de exploitatie van het
gemeenschapshuis stoppen. Dat helpt
om het voor ons financieel draaglijk
te houden.” Maar bij een financiële
bijdrage van de gemeente blijft het
niet. Met de gemeente heeft de
stichting afgesproken meer draagvlak

te vinden voor Kerkeböske. Er moeten
meer verenigingen van het gebouw
gebruik gaan maken, zodat onder
andere de gymzalen en lokalen vaker
bezet zijn. Verbugt: “Het is een gebouw
van de gemeenschap en iedereen die
Kerkeböske gebruikt, draagt een stukje
verantwoordelijkheid. Daarom zijn we
nu aan het kijken wat bijvoorbeeld de
sport- en muziekverenigingen voor ons
kunnen betekenen.”

Drukte verminderen

Automatisch toegangssysteem milieupark
Het milieupark van gemeente Peel en Maas in Panningen heeft sinds kort een automatisch toegangssysteem. Dankzij het systeem is volgens de
gemeente de doorstroming beter geregeld en kan de drukte verminderd worden. Bezoekers kunnen voortaan vanuit de auto pinnen of contactloos
betalen. Medewerkers vragen alleen naar de postcode en het huisnummer en eventueel een legitimatiebewijs.
De gemeente bedacht het
nieuwe systeem, omdat ze merkte
dat het steeds drukker werd op het
milieupark. Dat komt volgens de
gemeente mede door het inzamelsysteem, waarbij veel afval gescheiden wordt. “Gooide men voorheen
nog wel eens hout of een elektrisch
apparaat in de grijze container, nu
wordt dit weggebracht naar het
milieupark”, aldus de gemeente.

Ook komt er steeds meer groenafval
naar de milieustraat. “Dat mag gratis
worden gebracht. We zien tegelijkertijd ook een daling in de aanvragen
van de ontheffingen voor stoken.”
Ook de medewerkers zorgen er
volgens de gemeente voor dat het
druk is op het milieupark. “Het park
is laagdrempelig en staat bekend om
de goede dienstverlening.” Dat is
ook mensen van buiten Peel en Maas

opgevallen. “Per dag meldt zich
wel een enkele bewoner van een
andere gemeente bij de milieustraat”,
aldus de gemeente. “Die verwijzen
we terug naar zijn of haar eigen
gemeente. Ze komen hierheen omdat
bij hen hogere tarieven worden
gehanteerd of omdat er helemaal
geen milieupark is.”
Horst aan de Maas is zo’n
gemeente zonder milieupark.

Zij halen het grof huishoudelijk afval
bij de mensen thuis op. “Dat kan in
Peel en Maas ook, maar hiervoor
vragen we een voorrijtarief.” Bij het
milieupark in Peel en Maas betalen
inwoners van de gemeente voor
grof huishoudelijk afval, bouw- en
sloopafval en autobanden met velg.
Zaken als groenafval, batterijen en
elektrische apparaten zijn gratis in
te leveren.

Nog geen duidelijkheid nieuwe wethouder
Politieke partij Lokaal Peel&Maas weet nog niet of ze een nieuwe wethouder naar voren gaan schuiven om de overleden Arno Janssen op te volgen.
De partij onderzoekt nog ‘diverse mogelijkheden’, zo laat voorzitter Jos van Hal weten.
“We zijn er nog niet over uit
of we daadwerkelijk een nieuwe
wethouder willen of dat we het laten
zoals het nu is”, laat Van Hal weten.
“We zijn nog bezig met het verzame-

len van informatie om te kijken wat de
beste optie is.”
Wethouder Arno Janssen overleed
eind september. De overgebleven
leden van het College van B&W van

Peel en Maas, de burgemeester en
drie wethouders, namen zijn taken
over. In maart volgend jaar zijn de
gemeenteraadsverkiezingen, waarna
een nieuw college aan de slag gaat.

Lokaal Peel&Maas onderzoekt nu dus
of het voor het komende halfjaar een
nieuwe wethouder moet voordragen of dat het de huidige situatie in
stand laat.
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Cheque voor hospice ‘t Plattelandshoés

Ondernemersprijs voor
Daniels Traprenovatie
Het Meijelse bedrijf Daniels Traprenovatie, dat gespecialiseerd is in het renoveren van trappen, heeft woensdag
25 oktober de Ondernemersprijs Peel en Maas gewonnen. Café-restaurant De Zoes uit Helden nam de Publieksprijs
in ontvangst.
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Jeroen Daniels, Ronald Daniels en burgemeester Delissen-van Tongerlo (Foto: Ger Peeters)
Burgemeester Wilma Delissen-van
Tongerlo reikte de prijs uit bij DOK6 in
Panningen. De overige genomineerden waren de Panningse ondernemers Asbestsanering Het Zuiden BV,
Sporthelden en Jumbo Harald & Ilse

van Beek. Het is voor het eerst dat
een Meijels bedrijf de prijs wint.
Eerdere winnaars waren afkomstig uit
Panningen en Maasbree.
Kiwanis Club Peel en Maas
organiseerde de prijzenavond voor

de achtste keer. De opbrengst van de
avond ging naar het Panningse hospice
’t Plattelandshoés. Zij ontvingen een
cheque van 5.000 euro. Daarmee wil
het hospice het entreeplein realiseren
en de stiltetuin aanleggen.

Initiatief van zes bewoners

Panningse wijk wil weer
een buurtvereniging
Ruim anderhalf jaar geleden stopte buurtvereniging ’t Heuveltje in Panningen ermee. Het stoppende bestuur
kon geen opvolgers vinden en de complete vereniging werd opgeheven. Nu hebben zes buurtbewoners het idee
van een buurtvereniging weer opgepakt en gaan ze proberen er nieuw leven in te blazen. Binnenkort hebben ze
een bijeenkomst om de animo te peilen én een nieuwe naam voor de buurt te verzinnen.
Drie stellen pakten eerder dit
jaar het initiatief voor een nieuwe
buurtvereniging op. De zes gingen
al langs alle deuren in de wijk die
loopt van de Raadhuisstraat tot Zelen.
De rondgang leverde veel reacties op.
”Velen van jullie hebben zelfs al hulp
aangeboden”, schreven de initiatiefnemers op Facebook. ”We hebben bij
elkaar meer dan honderd e-mailadressen verzameld.”
Alex Hendricks is één van de zes
initiatiefnemers. Hij vertelt dat de zes
hopen dat er meer leven in de buurt
komt. “We vonden gewoon dat er
meer moet gebeuren hier. De meeste
mensen vonden het toch wel jammer toen de vorige buurtvereniging
werd opgeheven. Er mist dan toch
een soort van saamhorigheid binnen
de buurt. Je kent de helft van de
mensen niet meer. Je bent verbaasd

als iemand vertelt dat hij om de hoek
woont. Dat willen we veranderen.
Contact hebben met je directe omgeving is volgens mij altijd goed.”

‘Suggesties nieuwe
naam welkom’
De vorige vereniging moest stoppen omdat er te weinig bestuursleden
gevonden konden worden. Alex wil het
dit keer anders aanpakken, zodat niet
hetzelfde probleem nog een keer de
kop opsteekt. “Toen moest het bestuur
heel veel regelen en de leden zelf
weinig”, vertelt hij. “Wij willen juist
dat er per activiteit een werkgroepje
komt dat de organisatie op zich neemt.
Zo valt het mee met de taken van het
bestuur. Het hoeven ook niet heel veel
activiteiten te zijn. Iedereen heeft het
druk tegenwoordig, dus we houden het

bij een paar activiteiten per jaar, zoals
een buurtbarbecue.”
Op woensdag 8 november
hebben de initiatiefnemers een
bijeenkomst gepland voor alle
buurtbewoners. In de kantine van SV
Egchel, eveneens gelegen in de buurt,
kunnen geïnteresseerden meepraten
over wat ze graag terug willen zien
in de buurtvereniging. Op die avond
moet nog een belangrijke beslissing
worden genomen: een nieuwe
naam verzinnen. “Het liefst willen
we een volledig nieuwe naam.
We zijn immers ook een nieuwe
vereniging. Iedereen met een goed
voorstel mag zich melden bij ons
of op de bijeenkomst de suggestie
voorstellen.”
De initiatiefnemers zijn nu nog
te vinden op Facebook onder Buurt
Zonder Naam.

Meer informatie, aanbiedingen en
openingstijden: www.jumbo.com
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Aan Sanders’ Molen Meijel

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. De straat Aan Sanders’ Molen in Meijel wordt deze week uitgelicht.
Waar de naam van Aan
Sanders’ Molen vandaan komt,
is niet heel moeilijk te raden.
Zoals de straatnaam al zegt, lag
er op ongeveer die locatie een
molen die van de familie Sanders
was. Een familie met nogal wat
invloed in de Meijelse gemeenschap, zo vertellen Wim Basten
en Sil Verstappen, leden van de
heemkundevereniging Medelo uit
Meijel en zelf ook Meijelnaren in
hart en nieren. Wim: “De familie
was een soort tweede leenbank.
Boeren konden er geld lenen of
gratis malen als ze een stukje
land aan de familie gaven. Zo
werden ze een welvarende familie in Meijel.”

Voor 6.500 gulden
naar Sanders Thom
De geschiedenis van de molen
begint in 1872. Een samenwerking
tussen verschillende Meijelnaren
maakte de bouw van de stenen
molen mogelijk. Jan Sanders was
de initiator van het bouwwerk.
Hij vroeg aan het provinciaal
bestuur toestemming voor de
bouw van de windmolen, zo
schrijft Medelo op PeelenMaasNet.
”De molen werd gebouwd aan de
verbindingsweg tussen de Hoek

en de Hagelkruisweg.” De samenstelling van de beheerders veranderde
nog wel eens en in 1890 bestond de
‘maatschappij’, zoals de samenwerking genoemd werd, uit koopman
Jan Sanders, logementhouder Arnold
Hubert van der Steen, landbouwer
Hendrik van Bree en Joseph Sanders.
In 1903 besloot de maatschappij zich op te heffen, aldus Medelo.
Vanwege het overlijden van een
aantal beheerders waren er elf deelnemers in de maatschappij. ”Bij de
scheiding en toedeling in 1905 werd
de molen voor 6.500 gulden toegewezen aan Thomas Sanders (Sanders
Thom) die oorspronkelijk maar een
klein aandeel had.” Tot in de Tweede
Wereldoorlog liepen de zaken voortvarend. Sil weet nog dat tijdens de
oorlog een aantal huizen afbrandde
in de buurt van de molen. “Daarvoor
in de plaats kwam toen een magazijn
van Sanders met daarin een elektrische molen.”
De windmolen bleef echter nog
gewoon in gebruik tot 12 november
1944. Toen besloten de Duitsers dat
het gebouw gebruikt kon worden als
uitkijkpunt en dus moest het opgeblazen worden. Zodoende kwam er
net voor het einde van de oorlog een
einde aan de Meijelse molen. Tijdens
de bezetting van de Duitsers hadden
de wieken nog een bijzondere functie.

“Als die op een bepaalde manier
stilstonden, dan wist iedereen in het
dorp dat de Duitsers op zoek waren
naar onderduikers”, herinnert Sil zich.
“De zandwal die de onderkant van de
molen vormde een goede bescherming tegen granaatscherven. Daar
zaten dus vaak mensen te schuilen als
er gevochten werd in de buurt.”

Leiding naar Anna
en Nelly
Sanders Thom bleef tot 1950
de baas van de molen. In dat jaar
overleed hij, waarna het bedrijf als
naamloze vennootschap verder ging
onder leiding van de broers en zussen
Sanders. De gezusters Anna en Nelly
kregen de leiding over de onderneming die tot 1984 in bezit was van de
familie Sanders. Toen verkochten de
inmiddels bejaarde zussen het bedrijf.
Toen was de naam van de onderneming wel al vastgelegd voor in de
toekomst. In december 1963 besloot
gemeente Meijel namelijk de naam
Aan Sanders’ Molen toe te kennen
aan de straat waar de windmolen aan
gelegen had en de elektrische molen
nog steeds aan lag. Nog steeds wonen
in Meijel verschillende nazaten van de
familie Sanders.
Bron: PeelenMaasNet en heemkundevereniging Medelo Meijel (Foto: PeelenMaasNet)

Egchelnaar veroorzaakte botsing in 2014

Forse boete voor rijden
onder invloed
Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar een (fulltime)
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Functie-eisen
• Je bent goed in het oplossen van
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• Goede communicatieve vaardigheden

Wij bieden
• Een uitdagende, zelfstandige
functie met goede secundaire
arbeidsvoorwaarden.
• Salaris conform cao
• Regelmatig volgen van trainingen
om kennis en vaardigheden op peil te
houden
• Een servicebus
Is deze zeer afwisselende functie wat
voor jou en ben je bekend met dit vak?
Stuur dan je sollicitatiebrief met je cv
t.a.v. Patrick Wassenbergh:
info@wassenbergh-witgoed.nl

Wassenbergh Witgoed VOF • Vreedepeelweg 7 • 5986 NW Beringe
T 077-3902478 • www.wassenbergh-witgoed.nl

Een 41-jarige Egchelnaar is op maandag 30 oktober door de rechtbank in Den Bosch veroordeeld tot een boete
van 2.000 euro en een rijontzegging van 120 dagen. De man kreeg de boete voor het veroorzaken van een ongeluk
terwijl hij onder invloed was in 2014. De Egchelnaar knalde op de A67 bij Eersel achter op een andere auto. Na het
ongeluk liep hij weg bij de auto en werd enige tijd later naast de snelweg aangehouden.
Volgens het vonnis van de
rechtbank was de man in mei 2014
in Antwerpen met vrienden op een
vrijgezellenfeest geweest waarbij flink
werd gedronken. Hij reed ’s morgens
met zijn auto terug naar Nederland en
veroorzaakte op de snelweg A67 bij
Eersel een botsing. De auto slingerde
door de lucht en kwam op zijn dak
terecht. De verdachte stapte uit zijn
voertuig en liep weg, maar werd
enige tijd later aangehouden terwijl
hij langs de snelweg liep. De man had
aanzienlijk meer alcohol in zijn bloed
dan is toegestaan.

Auto kwam op
dak terecht
De man gaf in de rechtbank
aan zich niets meer te kunnen
herinneren van het voorval. Hij was
er van overtuigd dat hij tijdens het
ongeval niet zelf achter het stuur zat.
De rechtbank verwierp dit verweer

aangezien de politie de man kort
na het incident nabij de plek van
het ongeval aantrof. De agent zag
gedroogd bloed aan zijn hand, arm
en op het voorhoofd. Op de airbag
aan de bestuurderszijde werd bloed
aangetroffen waarvan het DNA-profiel
overeenkomt met de Egchelnaar.
Daarnaast verklaarde een getuige
dat hij kort na het ongeval maar
één persoon uit de auto zag komen.
De rechtbank achtte het daarom
bewezen dat de Egchelnaar de
bestuurder is geweest.

Man kon ongeluk
niet herinneren
De officier van justitie vond dat de
Egchelse man de bestuurder van de
andere auto zwaar lichamelijk letsel
had toegebracht en dat hij haar in
hulpeloze toestand had achtergelaten.
In beide gevallen concludeerde de
rechtbank dat dat niet het geval is

geweest. De rechtbank oordeelde wel
dat de man onder invloed van alcohol
gevaar op de weg heeft veroorzaakt,
het verkeer op die weg heeft gehinderd
en de plaats van het ongeval heeft
verlaten terwijl hij wist dat hij een
ander schade had toegebracht.

Levensbedreigend
gevaar veroorzaakt
Bij het bepalen van de straf
woog de rechtbank mee dat
de Egchelnaar door zijn gedrag onder
meer een levensbedreigend gevaar
voor anderen heeft veroorzaakt en de
verkeersveiligheid ernstig in gevaar
heeft gebracht. Dat de man voor en
na het incident geen strafbare feiten
heeft gepleegd, sprak in zijn voordeel.
De rechtbank bepaalde de straf
uiteindelijk op een geldboete van in
totaal 2.000 euro en een rijontzegging
van 120 dagen, waarvan 101 dagen
voorwaardelijk.
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Onjuiste informatie en te hoge kosten

VVD Peel en Maas boos om
functioneren NLW
Volgens een ambtenaar van gemeente Peel en Maas heeft NLW Groep de gemeenteraad onlangs niet goed
geïnformeerd, is de organisatie veel te duur en rekent het regelmatig te hoge kosten door. De VVD-fractie van
Peel en Maas vindt het onacceptabel en wil antwoorden van beide partijen. NLW is naar eigen zeggen bezig om
”de samenwerking met de gemeente te verbeteren”.
De medewerker van de gemeente
uitte de kritiek op de organisatie, nadat
NLW-directeur Peter Fleuren begin
oktober een presentatie had gegeven aan de gemeenteraad van Peel
en Maas. De organisatie van Fleuren
biedt mensen met een arbeidsbeperking werk, zodat zij toch mee kunnen
doen in de maatschappij. Dit doet NLW
onder andere in samenwerking met
gemeente Peel en Maas, die samen
met gemeenten Horst aan de Maas en
Venray bestuurder is.

Extra onherleidbare
kosten
Volgens de beleidsmedewerker
van de gemeente verstrekte de NLWdirecteur onjuiste en onvolledige informatie aan de gemeenteraad. Ook zou
NLW bepaalde taken, zoals het bemiddelen naar ander werk, niet oppakken
en regelmatig extra of te hoge kosten
doorberekenen “die nergens naar zijn
te herleiden”, aldus de ambtenaar.
VVD-raadslid en fractievoorzitter
Geert Segers stelde tijdens de raadsvergadering van dinsdag 24 oktober
vragen aan wethouder Raf Janssen

over deze ambtelijke brandbrief, zoals
hij hem noemde. Segers stelde het
“onacceptabel” te vinden dat de raad
verkeerd geïnformeerd zou zijn. “Erger
is dat het functioneren van de NLW
kennelijk in het geheel niet aan de
maat is”, voegde Segers toe.
Na de raadsvergadering heeft
Segers namens de VVD-fractie vragen
ingediend aan de directie van de NLW,
zo laat hij weten. “Tot op heden hebben wij geen enkele reactie van de
organisatie gekregen. Ook van onze
wethouder hebben wij niets meer vernomen.” Segers laat daarnaast weten
dat de reactie van de NLW-directeur in
een artikel van dagblad De Limburger
onlangs bij zijn fractie ”verkeerd is
gevallen”. In dat artikel stelde Fleuren
dat de ambtenaren in Peel en Maas
”niet op de hoogte zouden zijn van de
bestuursafspraken”. “Die uitspraak zou
suggereren dat onze wethouder zonder
overleg met zijn beleidsambtenaren
afspraken maakt en deze ook niet
terugkoppelt naar zijn staf.” De fractievoorzitter laat weten het er niet bij te
willen laten zitten en dit verder op te
gaan pakken.
Wethouder Raf Janssen liet tijdens

de raadsvergadering weten geen partij
te kiezen. Hij prees de werkwijze van
zowel de gemeente als NLW: “De directeur van NLW kreeg na afloop van zijn
presentatie aan de raad terecht een
applaus. Evenzeer werden er vanuit
onze organisatie kritische kanttekeningen geplaatst bij die bijeenkomst.”
De wethouder zei de kritiek met
Fleuren besproken te hebben en deze
op te pakken bij de volgende evaluatie.
De directeur van NLW sluit zich
aan bij de woorden van de wethouder.
“We voeren de afspraken die met de
gemeenten zijn gemaakt goed uit.
NLW vormt voor de gemeente een
belangrijke schakel in de keten voor
werk voor mensen met een arbeidsbeperking”, aldus Fleuren. Ook gaf
hij aan dat er al regelmatig overleg
wordt gevoerd over hoe de uitvoering
van het werk door gemeente en NLW
moet verlopen. “Maar kennelijk zijn er
op uitvoerend niveau in Peel en Maas
signalen dat de gemaakte afspraken
tussen NLW en gemeenten op onderdelen tegen het licht gehouden moeten
worden om de samenwerking te verbeteren. Het proces om de samenwerking
te verbeteren is al gestart.”

Kassengebied Siberië in Maasbree

PvdA/GroenLinks verbaasd over
gedempte poelen
Politieke partij PvdA/GroenLinks wil van het College van B&W van Peel en Maas weten hoe het kan dat
verschillende poelen in kassengebied Siberië in Maasbree zijn gedempt. De partij stelde naar aanleiding van
eigen constatering dat natuurelementen verdwenen zijn, vragen aan het college.
Volgens PvdA/GroenLinks is in het
verleden afgesproken dat de landschappelijke inpassing van het kassengebied Siberië zou worden ingevuld
met nieuwe natuur. Daaronder zouden
onder meer poelen vallen. “Te constateren valt echter dat een aantal poelen
gewoonweg gedempt is en één geval
zelfs van klinkers is voorzien”, aldus
de partij. “Daarnaast is er een poel

half afgewerkt achtergelaten en is een
deel van de aangelegde struiken nabij
een onlangs nieuwe aangelegde kas,
verdwenen.”
Fred Peeters van de partij wil van
het college weten of de leden op de
hoogte waren van het dempen van
de poelen in Siberië en of het college
wist dat er aangelegde struiken en
bomen zijn verdwenen in het gebied.

Peeters vraagt zich verder af of het
dempen van de poelen en de aanleg
van de beklinkerde losplaats conform
het bestemmingsplan is. Ook wil hij
weten wat het college onderneemt
om de poelen en de aangelegde
natuur weer in de oorspronkelijke
staat terug te laten brengen.
Het college heeft de vragen in
behandeling.

Acht rijwielen aangetroffen in Meijel

Verdachten van fietsendiefstallen
opgepakt en vastgezet
Politie Peel en Maas heeft op maandag 30 oktober twee verdachten van fietsendiefstallen opgepakt.
Het gaat om een 41-jarige man en een 38-jarige vrouw uit Meijel. Bij de twee thuis werden acht gestolen fietsen
aangetroffen.
De politie begon een onderzoek
nadat er de afgelopen weken verschillende fietsdiefstallen plaatsvonden in het dorp. Ze kwamen uit bij de
twee verdachten, die acht gestolen
fietsen in bezit hadden. Van hoeveel
diefstallen de man en vrouw in totaal

worden verdacht, wordt nog geïnventariseerd, zo laat de politie weten.
De verdachten zijn opgepakt en
werden vastgezet. Het is volgens de
politie aan justitie om een vervolgbeslissing te nemen.
Veel van de gestolen fietsen kon-

den niet herleid worden naar de eigenaar. Daarom zette de politie foto’s
van de rijwielen op Facebook zodat de
eigenaars zich kunnen melden.
Kijk op de Facebookpagina van
politie Peel en Maas om te zien om
welke fietsen het gaat.

HALLO in Roemenië
Peter en Miek van Heugten uit Grashoek maakten in september
een groepsrondreis door Roemenië. In de stad Bran kwamen ze bij
het kasteel van Dracula. “Kasteel Bran is één van de belangrijkste
toeristische trekpleisters van Roemenië”, aldus het echtpaar.
“Het wordt druk bezocht en is ook zeker de moeite waard.”

Ad ve rtorial

Hulp bij huishouden in Peel en Maas

Poetsen met praatje
De huishoudelijke ondersteuning in Nederland staat onder druk.
Diverse aanbieders zijn met poetsen gestopt. Anderen klagen over het
budget of omdat hun poetshulpen nauwelijks meer tijd overhouden
voor persoonlijke aandacht. Een dergelijke situatie biedt ruimte voor
nieuwe toetreders zoals Poetszorg, poetsen met een praatje.
Poetsspecialist
Poetszorg is een poetsspecialist die
met lage overheadkosten, gemotiveerde vaste lokale poetshulpen en
eigen, milieuvriendelijke poetsmiddelen werkt.
Goed gereedschap is het halve werk
Door de kwaliteit van de eigen
poetsmiddelen kan in minder tijd
eenzelfde of een beter poetsresultaat
worden bereikt. Er blijft dan tijd over
voor het sociale aspect, zoals een
goed gesprek en een kopje koffie.
Nu ook in Peel en Maas
Poetszorg is sinds kort een nieuwe
gecontracteerde Wmo-partij
voor hulp bij het huishouden
in de gemeente Peel en Maas.

Dat betekent dat iedereen in
Peel en Maas met een Wmoindicatie kan overstappen naar
Poetszorg of via de gemeente/
Wmo voor de dienstverlening van
Poetszorg kan kiezen, poetsen met
een praatje. Dat geldt overigens ook
voor de inwoners van Venray en
Horst aan de Maas.
Voor meer informatie
Meer informatie over Poetszorg,
poetsen met een praatje, is verkrijgbaar via de website www.poetszorg.nl
Bellen kan via 06 14 82 72 00.

www.poetszorg.nl | 06 14 82 72 00
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Je wilde nog zo veel
maar je had niet meer de kracht.
Je ziekte had je volkomen in zijn macht.
Je was zo moe, je hebt je strijd gestreden.

Waarom al dat vechten
waarom al die pijn
je wilde hier niet weg
je wilde bij ons zijn

Maandag 30 oktober 2017 overleed
in de leeftijd van 57 jaar

Thuis is toch nog plotseling van ons heengegaan

Guus Peulen
“Guusje”
Broer en schoonbroer van
Loek en Freda †
Marjos en Jeu
Deel en Hay †
Loes en Joop
Frans en Corrie
Roos en Frans
Jo
Karel † en Carla
Wiel
Daan en José
Astrid en Matje
Toy en Inge
Ingrid en Wiel
Neven en nichten
Achterneven en -nichten

Welkom lieve

Jozef Winkelmolen
echtgenoot van

Gerda Franssen
* Neerkant, 1 juni 1943

† Neerkant, 29 oktober 2017

Neerkant: Gerda Winkelmolen - Franssen
Familie Winkelmolen
Familie Franssen
Familie Winkelmolen
Dorpsstraat 57, 5758 AP Neerkant
De uitvaartdienst wordt gehouden op vrijdag 3 november
om 10.30 uur in de parochiekerk St.Willibrordus te Neerkant,
waarna we Jozef te rusten leggen op het R.K. kerkhof aldaar.

U kunt persoonlijk afscheid van hem nemen
op donderdag 2 november van 14.00 - 16.00 uur
of in overleg met de familie.

Guus is thuis.

Een speciaal woord van dank gaat uit naar dokter Stemkens en de
medewerkers van Proteion voor hun liefdevolle verzorging.

Nooit vragend, nooit klagend
Na alle fijne jaren die we met hem mochten beleven, is veel te
vroeg van ons heengegaan mijn lieve man, “os pap, schoonpap” en trotse opa

Frans Theeuwen
echtgenoot van

Riek Theeuwen-Rutten
Als iets liefs je verlaat
blijft nog altijd de liefde…
Op 24 oktober 2017 is op 86-jarige leeftijd
ôs leeve mam en trotse oma overleden

Mie van Bergen-Geraedts
Huub van Bergen †
Jacky – Rob Joep Sjors Puck
Leo – Marlies Vicky Bert – Anne
Lizet – John Jico – Fleur Jackée
Maud – Jean-Pierre Jelle Semke Sietske

In besloten kring hebben we van mam afscheid genomen
Correspondentieadres: Helling 25 - 5991 BD Baarlo

Peel Energie Loket open a.s. zaterdag
10-12 uur Ninnesweg 50 Panningen.

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

Bedrijfsruimte vanaf 100 m2.
Euro 375,- p. m. Tel. 06 43 72 74 16.

Hij mocht maar 63 jaar worden.
Riek
Patricia en Theo
Marieke
Maartje
Monique en Danny
D’angelo
Esmee
Helden, 26 oktober 2017
Pastoor Knippenberghstraat 8, 5988 CV Helden
Wij hebben afscheid van Frans genomen in het crematorium.
Een bijzonder woord van dank aan Thuiszorg Helpende
Hand voor de liefdevolle verzorging.

Meditatie op zondagmorgen.
Rust in je hoofd, balans in
jezelf. 19 nov. starten we met 7
meditatieochtenden. Plaats: “Lekker
Laeve! “ Helden door gecertificeerd
meditatiecoach. Info: Facebook Mariejose Bultman tel. 06 17 15 97 43.

Fien Bos
Uitvaartzorg

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

www.fienbosuitvaartzorg.nl

27 oktober 2017
Dochter van Björn Lommen
en Karin Ghielen
Zusje van Juul en Jur
Willem Crijnsstraat 2
5988 KL Helden


Geboren

Loek

21 oktober 2017
Trotse ouders:
Rob & Nicole
Franssen-Schers
Korenbloem 40
5988 MC Helden

Jozef is thuis.

Corr. adres: Zandberg 1a, 5993 AA Maasbree

Wij nodigen jullie uit om samen met ons
afscheid te nemen van Guus op vrijdag 3 november
om 14.00 uur in zaal Boszicht, Provincialeweg 2, Maasbree.
Aansluitend zullen we Guus in kleine kring
naar het crematorium begeleiden.

Fem

Open Huis Aod Geluk.
Zaterdag 4 nov. open huis bij
Aod Geluk van 13:00 tot 16:00 op
de Loosteeg 14e in Panningen.
Vintage, brocante, decoratie en
gerestylde meubels en het adres voor
het pimpen van uw eigen meubels.

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

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

tel. 077-3078642
Panningen
www.janssenuitvaart.nl

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.
Op zoek naar professioneel kleuren/of interieuradvies, of een
compleet en praktisch interieurplan?
Jacqueline Janssen van Sfeer en
kleur@home werkt graag samen
met u aan de plek waar u zich thuis
voelt. Voor meer informatie
www.sfeerenkleur.nu of bel Jacqueline:
06 29 36 38 77.
Aardappelen.
Wij bezorgen onze eigen geteelde
nieuwe aardappelen (Frieslanders)
gratis bij u thuis. Min. 5 kg. Absoluut
de lekkerste. Tevens uien te koop.
Tel. 077 307 88 53.
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.
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.
Te koop gevraagd sloopauto’s,
100 euro contant bij afhalen en direct
vrijwaring. Tel. 06 53 13 85 59/
077 306 12 03.
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Jo Trepels Hofje

Dankbetuiging
De belangstelling en vele condoleances hebben ons ontroerd.
Een mooier afscheid van

Sylvia Hanssen

hadden wij ons niet kunnen voorstellen.
De vele blijken van medeleven
tijdens de ziekte, na het overlijden
en bij de uitvaart
waren hartverwarmend.
Wij hebben hierin troost gevonden
en willen u bedanken
voor alles wat u voor ons heeft gedaan.

Straatnaambord voor
‘tuinman’ Clockenslagh
Op de dag dat hij 88 jaar werd, is Jo Trepels uit Maasbree verrast met een eigen straatnaambord. De pas
opnieuw aangelegde tuin bij woonzorgcomplex (wozoco) In Den Clockenslagh in Maasbree heet sinds zaterdag
28 oktober het Jo Trepels Hofje.

Henk Keizers
Cynthia en Ferdi
Loes en Ron
Fleur en Jico
Panningen, november 2017

Te koop onbehandelde vastkokende
en kruimige aardappelen/frieslander
belana bintje. Bij ons kunt u terecht
voor uw totale groentepakket vers en
goede kwaliteit. Kwekerij Brummans
Vosberg 16a Panningen.
Wij (bedrijf in Panningen) zijn op
zoek naar een interieurverzorgster(s)
voor circa 10 uur per week buiten
werktijden. Sollicitatiebrieven naar
Hallo Peel en Maas br.o.nr. 902,
Raadhuisstraat 168, 5981 BJ Panningen.
Taxus v.a. € 1,50, laurier, beuken,
hortensia’s enz. Open za 4 en 11 nov.
10.00-12.30 uur. Oude Heldenseweg
Maasbree. info; www.veld-tuinplanten.
nl of 06 40 32 71 08.
Computerproblemen? Voorkom
dataverlies, bankfraude en andere
stress. Ik zorg voor een schone, veilige
en snelle pc/laptop.
Karel Heines Baarlo. Verdere tips en
info: karelheines.nl. 06 50 96 29 15.
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.
Hondenoppas gevraagd
1 á 2 dagen p.wk. Kleine hond.
Liefst ouder persoon/echtpaar, bij hen
thuis. Omg. Panningen, Helden, Kessel,
Leudal 077 851 60 30 na 18:00 of
e-mail: jeham62@gmail.com

Rolluiken voor
aan uw woning

Zonwering
voor buiten

Zonwering
voor binnen

T k gevraagd landbouwmachines
2.3.4.schaar wentel ploegen/frees/
kopeg/schijveg/kipper/maaier/hark/
schudder/weisleep/bloter/tractors enz.
06 19 07 69 59
Sinterklaasintocht Beringe.
Ook de sint en pieten komen weer
naar Beringe. Let wel, op een andere
datum en tijdstip. Noteer in agenda:
zondag 26 november vanaf 15.30 uur
tot 17 uur in Wiekslag. Meer info volgt!
ACT training en begeleiding.
Acceptance & commitment training
en begeleiding bij Sensus, praktijk voor
psychosociale therapie en training.
Vergoeding via zorgverzekeraar
mogelijk, afh. van je polis.
www.sensus-pvs.nl. T 06 13 74 75 29.

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

Terrasoverkappingen

Hordeuren en
-ramen

Rolpoorten

077 307 92 30 - WWW.JOSKNAPENZONWERING.NL

Samen met zijn vrouw Jeanne
kwam Jo in 1996 in het Maasbreese
complex wonen. Omdat hij graag
buiten bezig is, besloot hij de tuin die
bij het wozoco hoort bij te houden.
“Destijds betaalden we elke maand
een bijdrage aan de woningcorporatie zodat de tuin onderhouden
werd”, vertelt Jo. “Maar toen we er
kwamen wonen, stond de ‘drek’ heel
hoog en dat vond ik geen gezicht.
Mijn vingers jeukten om zelf aan de
slag te gaan.” Hij klopte aan bij de
woningbouw en bood zijn hulp aan.
“Sindsdien onderhoudt Jo de tuin en
betalen de bewoners een verminderde bijdrage”, voegt Fien Peeters,
bestuurslid van de bewonerscommissie, toe. Sinds 1998 is Jo er voorzitter.

“Het tuinieren is echt een liefhebberij. Ik doe het graag en krijg soms
ook hulp van medebewoners Toon en
Henk.”

‘Kers op de
verjaardagstaart’
De tuin werd onlangs helemaal
opnieuw aangelegd. Om Jo na al die
jaren inzet te bedanken, wilde de
bewonerscommissie iets speciaals
doen. “Het leek ons leuk om de tuin
naar Jo te vernoemen”, aldus Fien
Peeters. “We hebben een bordje
laten maken en aan de dokters
van het gezondheidscentrum en
de woningbouw gevraagd of we
het bordje op mochten hangen.

Dat mocht. Daarmee wilden we Jo op
zijn verjaardag verrassen als ‘kerst op
de verjaardagstaart’.” Met een smoes
werd hij zaterdag geblinddoekt naar
de tuin gelokt, waar alle bewoners
op hem wachtten als verrassing.
“Ik heb het geen seconde doorgehad”, aldus Jo. “Ik was sprakeloos
toen ze het bordje onthulden. Ik ben
in mijn leven pas één keer eerder zó
verrast. Toen ontving ik een lintje van
de burgemeester. Het was echt super.”
Volgens Fien zou Jo het vanaf nu iets
rustiger aan gaan doen, ook vanwege
de zorg voor zijn vrouw. Maar het is
volgens Fien nog maar de vraag of
dat ook gaat gebeuren. Jo: “De tuin
overdragen? Dat ben ik niet van plan.
Daarvoor doe ik het veel te graag.”

Drogisterij Panningen

Oplichtster ruim jaar de cel in
Een Venlose vrouw is veroordeeld tot achttien maanden cel, waarvan vijf voorwaardelijk, voor het oplichten
van verschillende winkels in de regio. Waaronder een drogisterij in Panningen. Dit maakte de rechtbank in
Roermond op donderdag 19 oktober bekend.

familie

Onder meer in winkels in
Reuver, Venlo, Steyl, Horst en Venray
probeerde de vrouw de winkeliers
op te lichten. Dit deed ze door
producten uit de winkel met een
nepverhaal om te ruilen tegen geld.
Daarbij gebruikte ze het smoesje
dat het product in de winkel was
gekocht, maar dat ze geen bonnetje
meer had en het toch wilde ruilen.

Op deze manier lichtte ze ook een
drogisterij uit Panningen op. Daarnaast
stal de veroordeelde verschillende
portemonnees, pleegde ze winkeldiefstal en mishandelde en bedreigde ze
verschillende mensen.
Volgens het rechtbankverslag
verklaarde de Venlose dat ze aan
drugs verslaafd is geraakt nadat ze
haar huis kwijtraakte. De rechtbank wil

dat ze zich daarvoor laat behandelen. Zelf verklaarde de vrouw dat ze
al vier maanden clean is, maar wel
mee wil werken aan een opname.
De vrouw moet een gevangenisstraf van dertien maanden
uitzitten. Als ze binnen twee jaar
nog een keer wordt opgepakt voor
een misdrijf, moet ze nog eens vijf
maanden de cel in.
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Mannenkoor
in film
Het Maasbrees Mannenkoor speelt een rol in de film Limburgia die
binnenkort op de televisie wordt uitgezonden. Ook is de film gedeeltelijk
opgenomen op de Zandberg in Maasbree. Op vrijdag 3 november wordt de
film uitgezonden op NPO3. Hij begint om 21.20 uur.
In Limburgia wordt het verhaal
vertelde van de commandant van een
schutterij die koste wat kost nog een
keer schutterskoning wil worden. Op de
dag van het koningsschieten gaat
echter alles mis. Iemand anders schiet

de vogel eraf en zijn vrouw verongelukt
met de auto. Door alle pech slaan bij de
commandant de stoppen door.
Het Maasbrees Mannenkoor speelt
een kleine rol in de film, die vrijdag
wordt uitgezonden.

D&D toch door
Het darts- en poolcentrum D&D in Panningen blijft toch open. Begin
oktober kondigde het centrum aan te zullen stoppen, maar eigenaar
Dominique Mons kwam terug op die beslissing. Hij gaf op Facebook aan alles
nog op een rijtje te hebben gezet en besloot het centrum toch open te houden.

Reünie Ghielen-familie
Dertig jaar na het overlijden van Roedje Ghielen, kwam de familie van de oprichter van het touringcarbedrijf op zondag 29 oktober bij elkaar voor een reünie. Van de twaalf kinderen van Roedje zijn er
nog zes in leven die allen aanwezig waren bij de samenkomst. Daaronder was ook Nellie Kessels,
96 jaar oud inmiddels. Ongeveer honderd familieleden kwamen naar de reünie. De kinderen en schoonkinderen Tiny Ghielen-Niessen, Billa Jacobs-Ghielen, Lies Beumers-Ghielen, Marij Cuijpers-Ghielen, Rien
Ghielen-van Heugten, Nellie Kessels-Ghielen, Mien Ghielen-Ebisch, Loes Philipsen-Ghielen, Hein Ghielen
en Piet Philipsen genoten van de dag.

Het pand waar het centrum zit,
werd vorig jaar september volledig verbouwd. Na een jaar bleek dat het bedrijf
niet draaiende kon worden gehouden.
Op vrijdag 6 oktober was het centrum
voor het laatst geopend. Later kwam
Mons daar weer op terug en besloot het
toch nog een keer te proberen. Mons gaf
aan na de vele berichtjes die hij kreeg
alles nog eens op een rijtje te hebben

gezet en daaruit kwam voor hem de
conclusie toch weer verder te gaan en
het nog een keer te proberen. Als eerste
heropeningsdatum was woensdag
1 november genoemd, maar dat bleek
volgens een bericht op Facebook niet
haalbaar. Mons heeft nog geen nieuwe
datum aangegeven voor de heropening
van het centrum waar voornamelijk
gedart en gepoold kan worden.

Zes dagen per week welkom met
uw woonvragen.

Bel voor een
afspraak:
0475-518 518

Even bij de Rabobank afspreken voor een antwoord op uw vragen over het verbouwen,
verduurzamen of kopen van een huis? Dat kan nu zes dagen per week. Elke werkdag kunt u van
8 tot 8 bij Rabobank Peel, Maas en Leudal terecht voor advies. En een hypotheekafspraak kan bij
de kantoren in Heythuysen en Panningen voortaan ook op zaterdagochtend.
Berry Heijman, manager Wonen en Klantbeleving: ‘Zaterdag was de drukste dag in onze Pop
Up Woonwinkel in Panningen. Voor veel mensen is dat toch een handig moment om even
langs te komen met hun woonvragen. Toen de tijdelijke woonwinkel sloot, wilden we deze
service graag blijven geven. Daarom kan iedereen ook op zaterdagochtend een afspraak
maken voor advies over wonen. Dan nemen we ruim de tijd voor een goed gesprek dat verder
gaat dan de hypotheek alleen.’
Rabo WoonBox cadeau
Bent u nieuwsgierig naar wat er op dit moment mogelijk is? Wilt u zich oriënteren op duurzaam

Hypotheekadvies,
nu ook op zaterdag!
Rabobank
Peel, Maas en Leudal

www.rabobank.nl/pml
Een aandeel in elkaar

wonen, of wilt u samen met een adviseur van de Rabobank kijken of u uw eigen woning
levensloopbestendig kunt maken? Maak dan een afspraak. U krijgt dan niet alleen een passend
woonadvies, u ontvangt ook de Rabo WoonBox, een box vol wooninformatie en -inspiratie met
een speciale augmented-reality app.

jongeren 09

02
11

15 VRAGEN

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

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Stef van den Ham
15 jaar
Baarlo
Blariacumcollege

Wat voor studie zou je willen doen?
Ik zit nu in het vierde jaar van het
vmbo. Na mijn examen later dit school
jaar wil ik naar de havo gaan. Het liefst
zou ik daarna de lerarenopleiding doen.
Het lijkt me leuk om kinderen les te
geven over de dingen die ik zelf ook
ooit geleerd heb, zodat zij er wat aan
hebben in hun toekomst.
Wat is het belangrijkste advies dat
je ooit hebt gekregen?
Vroeger heb ik van mam en pap
meegekregen dat je altijd jezelf moet
zijn en niet jezelf moet veranderen in
iemand die je niet bent.
Wat is iets wat je nog graag wilt leren?

Ik zou graag willen leren hoe ik andere
mensen het beste kan helpen. Dit kan
op allerlei manieren zijn, bijvoorbeeld
te helpen ze te motiveren of met een
bepaald probleem te helpen.
Ben je meestal te vroeg, precies op
tijd, of te laat?
Meestal ben ik te laat. Ik heb soms
de neiging om me te verslapen voor
bijvoorbeeld school. Omdat ik in
Baarlo woon, moet ik een half uur
naar school in Blerick fietsen. Ik stond
een keer te laat op en had nog maar
20 minuten om me aan te kleden, te
eten en naar school te fietsen. Dat heb
ik uiteraard niet meer gehaald en toen
kwam ik dus te laat.
Waar zou je later het liefst willen
wonen?
Het liefst zou ik in een gezellig appartementje willen wonen. Dit in de buurt

jacks en
regenjassen

(incl. waterafstotend maken)

WWW.DRIESSENDAKWERK.NL
077-4652559

10%
korting

geldig tot en met 30 november

Tel. 077-3072462
www.vanhalstomerij.nl

aan
Stef van den Ham

van mijn werk, maar niet in een te
drukke stad. Ik hoef niet per se dicht
bij Baarlo te wonen.
Welke app gebruik je het meest?
Het meest gebruik ik de berichtendienst WhatsApp op mijn telefoon.
Dit gebruik ik voor meerdere dingen,
zoals afspraken te maken of om
schoolzaken te bespreken, maar ook
om met vrienden te kletsen.
Als je ervoor mocht kiezen om voor
altijd een bepaalde leeftijd te
hebben, welke zou je dan kiezen?
Het liefste zou ik ergens rond de midden twintig willen blijven, rond de
23 jaar zoiets. Dan ben je net klaar
met school en ben je fysiek zo ongeveer op het toppunt van je leven. Je
bent net volwassen, maar hoeft je nog
niet druk te maken over trouwen en
dat soort zaken.

Wat zou je doen als je de loterij zou
winnen?
Ik zou niet alles in één keer uitgeven.
Ik zou het geleidelijk uitgeven aan
dingen die ik op dat moment nodig
heb. Ik heb niet per se mooie spullen
nodig, zoals een villa of een dure
auto.
Welke trend heb jij gevolgd die je
nu helemaal niet meer leuk vindt?
Ik heb nooit echt een trend gevolgd die
ik nu niet meer leuk vind. De meeste
‘trends’ die ik op het internet zie, spreken mij eigenlijk niet zo aan.
Wat doe je het liefst op een
vrijdag- of zaterdagavond?
Het liefst doe ik op die avonden
helemaal niks. Na een week school,
voetbaltrainingen en -wedstrijden,
ben ik meestal moe. Het liefst hang
ik dan op mijn kamer terwijl ik games
speel en soms met vrienden praat.
Wat is je favoriete tijd van het jaar?
Mijn favoriete tijd van het jaar is de
winter. Ook al is het buiten koud,
alles lijkt warmer. Tijdens de winter
ziet alles er gezelliger uit, zeker als
het buiten sneeuwt. Ook zijn er in de
winter minder insecten.
Wat is het verste dat je ooit van
huis bent geweest?
Sinds 10 jaar geleden gaan wij met
ons gezin elke zomervakantie naar
Spanje. Dit is het verste dat ik van
huis ben geweest. Ik zou graag nog
verder van huis willen gaan. Een keertje naar bijvoorbeeld de Verenigde
Staten lijkt me mooi om een keer
mee te maken.
Wie is je favoriete leraar?
Mijn favoriete leraar is meneer Holla,
van de vakken aardrijkskunde en
geschiedenis. Hij is streng, maar wel
heel gezellig. Hij kan zelfs de meest
luidruchtigste klas stil krijgen, omdat
iedereen respect voor hem heeft.
Ook kan hij heel goed de stof uitleggen.
Wat heb je liever: iedereen hoort
wat jij denkt, of jij hoort wat
iedereen denkt?
Het liefst zou ik willen horen wat iedereen denkt. Dan ben ik de enige die er
‘last’ van zou hebben. Soms ben ik best
nieuwsgierig wat anderen over mijn
denken en ik zou het dan best willen
weten wat er in hun hoofd omgaat.
Heb je een bijbaantje?
Sinds vorig jaar breng ik reclamefolders rond, echter ben ik daar nu
mee gestopt. Ik ben nu begonnen als
vakkenvuller bij een supermarkt in
Baarlo. Als ik zestien ben, mag ik ook
achter de kassa. Dat lijkt me wel leuk
om te doen.

Hadé Collection
VOOR SFEER IN HUIS

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

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

www.hadecollection.nl

Halloween
Op de dag dat ik dit
schrijf, is het al weer bijna
tijd voor Halloween. Dat valt
ook wel te merken.
Overal komen al pompoenen
en horrorfilms in de reclames
voorbij en ook op het
internet is genoeg in het
Halloweenthema te vinden.
Zoals u misschien al weet,
is Halloween een traditie die
men voornamelijk in Amerika,
het Verenigd Koninkrijk en
Ierland viert. Het feest vindt
elk jaar plaats op 31 oktober.
Hier in Nederland merk je niet
zoveel van Halloween, behalve
het feit dat diverse
Nederlandse attractieparken
een week lang helemaal in
Halloweenstijl zijn. Zelf vind ik
dit erg jammer. Natuurlijk
vieren we hier in Nederland en
zeker in Limburg, wel carnaval
of ‘vastelaovend’. Dit is toch
net wat anders dan Halloween.
Daarbij draait het vooral om je
zo eng mogelijk verkleden,
langs de deuren gaan,
tenminste dat doen vooral
kinderen, en superenge
horrorfilms kijken. Zelf lijkt me
dit veel leuker dan carnaval.
Ik zie elk jaar op social media
ook veel over hoe de
Amerikanen Halloween vieren
voorbijkomen, die me erg leuk
lijken om zelf ook te doen.
Maar ja, misschien is het toch
ook wel leuk dat wij speciale
muziek hebben voor carnaval
en dat onze kostuums wat
vrolijker zijn.
Lique
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GEPLUKT Ton Engels

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.

dingen ontdekken. Ik was al eerder
gekeurd en goed bevonden voor
marinier, maar omdat een Meijelse
vriend niet ging, heb ik toen ook
niet doorgezet. Op mijn zeventiende
besloot ik de opleiding tot onderofficier te gaan volgen.”
Ton belandde uiteindelijk in
Nunspeet, totdat hij in 1976 in
Noord-Duitsland werd gestationeerd.
Eerst negen jaar in Seedorf en
daarna nog vier jaar in Bergen. In die
periode voelde Ton zich er helemaal
thuis. “Bij het uitgaan ontmoette ik
daar mijn vrouw Ingrid met wie ik
nog steeds samen ben.” Ton is heel
blij dat zijn vrouw zo achter hem
staat. “Ik zag de relaties van mijn
collega’s sneuvelen, maar zij bleef
bij me. Onze twee kinderen zijn
ook tijdens mijn Duitse stationering
geboren. Jessica werd in 1981 en
Marcel in 1985 geboren. Ik ging er
heen als vrijgezel en kwam terug
met een vrouw en twee kinderen.”

Vrijgezel heen,
getrouwd terug

Waar zijn zingende naamgenoot en neef vooral veel met muziek heeft, is dat bij de geboren Panningnaar
Ton Engels wel anders. Hij woont inmiddels in Helden, heeft een vrouw uit Duitsland, zat zijn hele werkende
leven bij defensie en heeft, mede dankzij zijn periode in het leger, inmiddels een passie voor reizen door Azië
ontwikkeld. De 65-jarige Ton wordt deze week geplukt.
Ton heeft zijn hele leven gewerkt
bij defensie. Hij begon op zijn zeventiende en stopte tien jaar geleden bij
het leger. “Ik had altijd al een drang
naar avontuur”, vertelt hij. “Ik wilde

PUZZEL

In 1989 kwam Ton terug naar
Panningen en werd hij pelotonscommandant in Venlo. Al snel moest hij
echter op missie. Ton had de keuze
uit Bosnië en Cambodja. “Natuurlijk
koos ik door mijn drang naar avontuur voor Cambodja.” Hij werd
gestationeerd op het vliegveld
van de hoofdstad Phnom Penh en
controleerde de binnenkomende en
uitgaande vliegtuigen en helikopters.
In deze VN-missie van 6 maanden
had Ton samen met zijn buddy en
beste vriend Erik Janssen een keer
tien dagen vrij. Tijdens deze ‘vakantieperiode’ lieten de twee mannen
hun vrouwen overvliegen naar
Cambodja. “Na drie dagen Phnom
Penh, hebben we met z’n vieren
een rondreis van zeven dagen door
Thailand gemaakt.”
Omdat de herinneringen aan
deze VN-missie bleven, besloten de
vier om in 2010 terug te gaan. Ze
maakten alleen maar gebruik van

lokale ondernemers. “Zo proberen
we de mensen die het slecht hebben
daar te helpen”, vertelt Ton. “Niet de
grote commerciële partijen nog rijker
maken, maar de arme kant van de
bevolking helpen.” Later maakten
ze eenzelfde reis naar Vietnam en
Sri Lanka.

Voorzitter
veteranenstichting
Peel en Maas
De reis naar de plek waar hij op
missie was, maakt wel duidelijk dat
Ton nog steeds veel met defensie
bezig is. Samen met buddy Erik
richtte hij de stichting Veteranen
Peel en Maas op en Ton doet dienst
als voorzitter. “Ik zit ook bij de werkgroep voor de veteranendag en in
de klankbordgroep van de dodenherdenking in de gemeente. Ik wil
gewoon dat veteranen het respect
en de waardering krijgen die ze verdienen. Ze hebben zich ingezet voor
ons land of de bevolking van een
ander land. Dat mag best waardering krijgen.”
Naast dat alles is Ton ook nog
af en toe vrijwilliger bij het initiatief
Betekenisvol ontmoeten. “Dat is
een paar keer per jaar. Je wordt dan
gekoppeld aan iemand waar je bij
past. Ik ga bijvoorbeeld wel eens
naar een veteraan. Gewoon om te
praten. Die meneer kan zijn verhaal
dan bij mij kwijt. Dat is een hele
opluchting voor zo iemand en ik vind
het altijd fijn om iets voor anderen
te kunnen doen.”
Maar waar Ton nog het meeste
naar uitkijkt iedere week is de
maandag. “Dat is onze vaste oppasdag op de kleinkinderen. Dat zijn
echt mijn pareltjes. Ik werd voorheen ook wel eens moe van mijn
zussen die altijd over hun kleinkinderen praatten, maar sinds ik er zelf
heb, snap ik het volkomen. Lewis,
Olivier, Philou en Bowen bezorgen
me iedere keer een stukje levensgeluk.”

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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Vroege vogel korting!

Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.

Start opruiming 2017

2

5
4

3
9

8
7

1

7
2

Oplossing vorige week:
2

8

3

5

7

4

1

6

9

6

4

7

9

8

1

3

2

5

5

1

9

2

6

3

8

4

7

8

2

5

7

3

9

4

1

6

9

6

4

1

2

5

7

3

8

7

3

1

8

4

6

5

9

2

3

9

6

4

5

8

2

7

1

1

5

2

3

9

7

6

8

4

4

7

8

6

1

2

9

5

3

Om plaats te maken voor de nieuwe collectie
starten wij daarna met de opruiming!
Het betreft diverse modellen fietsen uit onze
collectie! Voor jong en oud, van sportief tot
elektrische ondersteuning.
Kom kijken in onze winkels en maak een
proefrit, zodat u nu lekker in de herfstzon
kunt gaan fietsen!

4 november van 7-9 uur!

20% korting*!

*korting is op overjarige modellen
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Bespreking Poll week 42

De gemeente heeft te veel wegwerkzaamheden tegelijk gepland
Nog altijd liggen veel straten in Peel en Maas open vanwege
wegwerkzaamheden. Het is nog lang niet afgelopen met het omrijden om op
de juiste bestemming te komen. Toch stemde maar een kleine meerderheid
eens op de stelling die we twee weken geleden de mensen van Peel en Maas
voorlegden. Een meerderheid van 54 procent was het eens met de stelling,
wat betekent dat ongeveer de helft van de stemmers wel begrijpt waarom de
gemeente het zo heeft ingepland.
Op Facebook zorgde de poll ook voor behoorlijk wat beroering. Het bericht

leverde veertig ‘likes’ op en een aantal mensen reageerde op de stelling.
Zo zei Lilian van Rijt: “Is ook nooit goed”, over de stelling, waarop Thea Greijn
Willems weer reageerde met: “Maar het klopt wel…”. Ook op Facebook
waren de meningen dus verdeeld. Jos Janssen opperde nog dat de gemeente
misschien voor het najaar had gekozen omdat er dan ‘aanbiedingen zijn’
waardoor de gemeente voordeliger uit zou komen. Veel mensen hebben
er dus last van, maar niet bij iedereen zorgen de wegwerkzaamheden voor
irritatie.

Er moet een nieuwe wethouder komen
eens/oneens > www.hallopeelenmaas.nl

Na het overlijden van wethouder Arno Janssen op 22 september besloten
de overige leden van het College van B&W om de taken van Janssen over
te nemen. Toch is het zo dat partij Lokaal Peel&Maas het recht heeft om
naast Roland van Kessel nog een wethouder in het college te hebben zitten.
De partij onderzoekt momenteel of ze inderdaad nog een wethouder gaan
aanstellen die tot de gemeenteraadsverkiezingen van maart de taak moet
vervullen.
Het is natuurlijk onzin om voor zo’n korte tijd nog een nieuwe wethouder
te benoemen. In de tijd dat de bestuurder is ingelezen, moet hij of zij

alweer plaats maken voor een andere. De rest van het college kan het prima
opvangen. Daarnaast krijgt de persoon dan ook nog wachtgeld als hij of zij niet
wordt herkozen.
Van de andere kant is het zo dat het wachtgeld van tevoren geregeld kan
worden. Daar kan de nieuwe wethouder van af zien. Het is ook zo dat de
andere collegeleden momenteel wel erg veel op hun bordje krijgen. Ze doen
hun eigen taken en moeten zich ook inlezen in de dossiers van Arno Janssen,
waardoor ze hun eigen taken misschien minder goed kunnen volbrengen.
Er moet een nieuwe wethouder komen. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 43) > Het is erg dat museum De Brede moest stoppen > eens 62% oneens 38%

Houthandel & Timmerbedrijf
Houthandel
& Timmerbedrijf
Rene van Ophoven
v.o.f.
Rene van Ophoven v.o.f.
Meijelseweg 3 • 5985 NH Beringe
06 223 712 88 • renevanophoven@gmail.com

Meijelseweg 388• •5985
Beringe
phoven@gmail.com
vano
reneNH
22 37 12
• 06
ge 223
Meijelseweg 3 • Berin06
712 88 • renevanophoven@gmail.com

TUINPLANKEN € 1,95
17 x 145 mm lengte 180 cm

KERSTSHOW
vrijdag
10 november
17.00-21.00 uur

zaterdag
11 november
17.00-21.00 uur

zondag
12 november
10.00-17.00 uur

Broek 1, 5995 PJ Kessel
06-15698336
www.naatjeshof.nl

incl. btw p/st

& Timmerbedrijf
Wij Houthandel
breiden
Rene van Ophoven v.o.f.

ns team uit

MarketingCommunicatieadviseur
Houthandel &&
Timmerbedrijf
Rene
van
Ophoven
minimaal
32 uur
/ week

WIEWIE
ben
jij:
ben jij:
- Strategisch
- Analytisch
- Projecttijger
- Procesdenker
- Verbinder
- Teamplayer
- Strategisch
- Adviseur

v.o.f.

WAT vragen wij:
- WO werk- en denkniveau
- Kennis van overheidscommunicatie
- Goede schrijfvaardigheden
- Werkervaring is vereist

Meer WIE, WAT, WAAR
en WAAROM Viduro?
Zie viduro.nl/vacature
HOE kom je in aanmerking?
Stuur jouw motivatie met CV
uiterlijk 19 november aan:
vacature@viduro.nl

Viduro, versterkt uw kracht!
viduro.nl/vacature

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Hoopvol
Dutch Design
Bij werken op een creatieve
school horen creatieve uitjes, en
dus bezocht ik afgelopen week
met studenten de Dutch Design
Week (DDW) in Eindhoven.
Vermoeiend hoor, met dertig
tieners op sleeptouw de stad
door trekken van expositie naar
expositie. Maar leuk?
Inspirerend? Dankbaar zelfs?
Absoluut!
Ik startte weloverwogen bij
de Dutch Design Awards op
Strijp-S, waar studenten actief
gemaakt werden bij de expositie.
Ieder kreeg een muntje en op het
einde van de expositie mocht je
stemmen op het beste idee.
Van FatBoys’ nieuwste luchtkussen naar een ‘ouderwetse’
platenspeler die zelf nieuwe
platen opzet. Maar ook innovaties
gericht op maatschappelijke en
toekomst gerelateerde kwesties:
een Bijlmerflat die van afbreken
gered wordt en een tot slaapzak
te transformeren water- en
winddichte jas voor daklozen en
vluchtelingen. Uiteindelijk kreeg
die jas, mede mogelijk gemaakt
door asielzoekers, gemaakt van
gedoneerd kwaliteitsmateriaal,
onze stem. Onze persoonlijke
Dutch Design Award. Zondag las ik
dat deze ‘Sheltersuit’ ook de
officiële Publieksprijs won.
Dat vind ik mooi, want dat
betekent dat het publiek bewust
heeft stilgestaan bij het lot van
onze medemens én bij duurzaamheid. Daar kon je overigens ook
niet omheen op de hele DDW.
Het officiële thema was ‘stretch’,
maar onofficieel schreeuwden
alle designers hetzelfde: de
wereld gaat kapot en we moeten
hier iets tegen doen. Eet minder
(vlees), verspil minder, kom op
voor de medemens en let nu
eindelijk eens wat meer op
duurzaamheid. Over 50 jaar is het
50 graden in Australië en dit mag
toch geen 60 worden? Het zit ‘m
in kleine dingen en een hoop
innovaties kunnen ons helpen,
maar de wereld verbeteren
begint nog altijd bij jezelf.
De motivatie en inspiratie
hiervoor maakte de DDW los bij
mij, bij mijn studenten en
blijkbaar ook bij het andere
publiek. Zo blijkt: er is nog hoop
voor de wereld!
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Kunst in bruikleen bij u
aan de muur?
Al een aantal jaren hebben wij kunstwerken
(schilderijen en beelden) uit de voormalige
gemeenten Helden, Kessel, Maasbree en
Meijel met de nodige zorg bewaard in diverse
depots. Natuurlijk willen we graag dat de
kunstwerken zichtbaar zijn voor zo veel
mogelijk mensen.
Daarom gaan wij de kunstvoorwerpen
in bruikleen ter beschikking stellen aan
organisaties met een openbare functie in Peel
en Maas. We denken daarbij aan apotheken,
sportclubs, multifunctionele accommodaties,
gemeenschapshuizen, huisartsen,
dorpsdagvoorzieningen. Daarnaast is het
nu ook mogelijk dat particulieren met een
monumentaal pand kunstwerken in bruikleen
te nemen. Zij moeten de kunstwerken ten
minste twee keer per jaar openstellen voor
het publiek.

Beperkte dienstverlening
Op vrijdag 24 november 2017 zijn we vanaf 13.00 uur gesloten. Bibliotheek is open.
Op zaterdag 25 november 2017 zijn we de gehele dag gesloten. Bibliotheek is open.

Informatieavond
dijkversterking in Baarlo
Op 16 november is een tweede informatieavond over de dijkversterking en dijkverlegging in Baarlo.
Interesse? Je bent welkom om 19.30 uur in Kasteel de Berckt.

Tijdelijke tentoonstelling
Om u kennis te laten maken met de kunstvoorwerpen wordt er in de maanden november en
december 2017 een tijdelijke tentoonstelling georganiseerd in het Huis van de Gemeente.
Op 6 november wordt de tentoonstelling geopend door wethouder Roland van Kessel. Op onze
website kunt u de kunstwerken bekijken. Iedere week worden er ongeveer vijftien kunstwerken
getoond. De uitgifte van de kunstvoorwerpen gebeurt om praktische redenen op basis van het
principe ‘die het eerst komt, die het eerst maalt’. Mocht u interesse hebben in een specifiek
stuk, dan kunt u dit vanaf 10 november op het inloopspreekuur aangeven. Kom kijken in het
Huis van de Gemeente en op de website www.peelenmaas.nl.
Inloopspreekuur
In principe is er iedere vrijdagmiddag tussen 14.00 -16.00 uur gelegenheid om uw verzoek in te
dienen voor het in bruikleen nemen van een kunstwerk en het stellen van eventuele vragen.
Ook is het mogelijk om voor andere tijdstippen een afspraak te maken.
Lenen
Aan het in bruikleen nemen van kunstvoorwerpen die eigendom zijn en blijven van de gemeente,
zijn een aantal voorwaarden gekoppeld. Kijk op de website www.peelenmaas.nl >.zoekwoord
‘kunst in bruikleen’ naar de algemene bruikleenvoorwaarden en een blanco ‘overeenkomst van
bruikleen van kunst’.
Verzekering
De kunstvoorwerpen zijn en blijven eigendom van de gemeente en blijven daarom ook
verzekerd door de gemeente. Daarvoor moet u wel bij ontvangst en plaatsing in de beoogde
ruimte foto’s aanleveren.
Meer informatie
Mocht u vragen hebben, dan kunt u deze bij voorkeur schriftelijk stellen via het volgende
e-mailadres. info@peelenmaas.nl onder vermelding van ‘kunstwerken uitleen’. Dan wordt er
binnen een paar werkdagen contact met u opgenomen.

Aankondiging Besluitvormende
Raadsvergadering
Op dinsdag 07 november 2017 wordt vanaf 19.30 uur een Besluitvormende Raadsvergadering
gehouden in het Huis van de Gemeente, Wilhelminaplein 1, 5981 CC Panningen.
De uitgebreide agenda met toelichting per onderwerp en bijbehorende stukken kunt u
raadplegen op de website: www.peelenmaas.nl > bestuur en organisatie > gemeenteraad
> besluitvormende raadsvergadering > datum 07 november 2017.
De vergadering kunt u op internet volgen via de link naar de webcast: https://channel.
royalcast.com/peelenmaas. U kunt ook op www.peelenmaas.nl of www.peelenmaas.eu de
link aanklikken.
Voor de besluitvormende vergadering staan de volgende onderwerpen op de agenda:
1. Bestemmingsplan Heldenseweg 10 in Kessel (2017-064)
2. Meerjarig pilot project ”Hulp bij het huishouden als werking van vitale gemeenschappen”
(2017-083)

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

Stemmen voor de Publieksprijs kan tot 10 november via onze Facebookpagina: Cultuurprijs Peel en Maas en via e-mail:
stemcultuurprijs@gmail.com

Ann Philipsen

De uitreikingsavond is ook dit jaar goed gevuld met gevarieerd
amusement. Kaarten zijn te koop via de website van DOK6:
www.DOK6.eu. Voor slechts € 5,- bent u verzekerd van een avondvullend
programma met bij binnenkomst een kopje koffie of thee en een
consumptie na afloop.

Ann Philipsen is vooral actief in de toneelwereld. Ze is
schrijfster, regisseur, actrice en conferencier.
Ook schrijft ze gedichten, korte verhalen,
eenakters en revues, zoals de
Beringse revue, de Heldense revue,
The Show Must Go On en Aquarius.
Eerder schreef en regisseerde ze in
2002 de revue Ceciel, in 2006 de revue
Laetitia’s lot en in 2007 een absurdistisch
toneel: de 8ste daag. In 1998 gaf ze een
gedichtenbundel uit met enkel gedichten
in de Nederlandse taal. Ze schrijft, denkt
en voelt het liefst in het dialect. In 2005
publiceerde ze de autobiografie ‘Tango
in drejkwartsmaot’ over het leven van haar
moeder.

De Proos

Een van haar drijfveren is om jonge mensen te motiveren zich in deze wereld
te ontwikkelen. Inspiratie vindt ze ‘op straat’, in gesprekken en toevallige
ontmoetingen.

Op drie zondagmiddagen in de wintermaanden vindt
dit gevarieerde programma plaats in een
sfeervolle, intiem aangeklede zaal
van Kerkeböske. De presentatoren
interviewen per keer vijf mensen
uit Peel en Maas. Jong en oud komt
aan bod; met een sport- of muzikale
achtergrond, met een kunstzinnige of
creatieve carrière of gewoon iemand die
ontzettend boeiend over het verleden,
over een uitgelopen hobby of over een
wereldreis kan vertellen De geïnterviewden
worden pakkend aangekondigd met
een gedicht van Marijke Gijsen, op een
indrukwekkende wijze ondervraagd door
presentator Robert Janssen en alles wordt muzikaal omlijst door prachtige
livemuziek van Kate Moon. Tussendoor en na afloop wordt er getrakteerd op een
heerlijk hapje, aangeboden door een amateur kok/bakker uit de gemeente.

Kortom: een mooi, waardevol cultuurproject dat voor iedereen interessant is
en waar iedereen aan kan bijdragen.

Deze Stichting is al vanaf 2009 actief in Baarlo en de
gemeente Peel en Maas. Ze zet zich in voor
cultuur in onze gemeente in dienst van de
gemeenschap. In 2009 was er een
expositie in Kasteel d’Erp van de
schilder Albert Neuhuys waarin de
stichting de uitgifte van het boek en
catalogus verzorgde.
Het boek ‘Kunst in Beeld’ kwam in 2010
uit in het kader van het samengaan van
de gemeente Maasbree in de nieuwe
gemeente Peel en Maas.
Het eerste Rondje Kunst in Baarlo vond plaats
in 2015, waarbij een groot aantal kunstenaars de deuren van hun ateliers en
werkruimtes open zetten voor het grote publiek. Het tweede Rondje Kunst in
2017 had als startplaats Kasteel d’Erp. Hiervan is een film gemaakt, die is te
zien is op de facebookpagina van de stichting.

De Orgelkring organiseert regelmatig concerten
op het Cavaillé Coll-orgel in de kapel van
de Lazaristen in Panningen. De
stichting wil de muziekcultuur
bevorderen. Naast klassieke
orgelconcerten is er ook ruimte voor
concerten met moderne muziek en
andere instrumenten zoals gitaar
en blaasinstrumenten. Eén van de
projecten is samen met basisschool De
Pas ontwikkeld met als doel om kinderen
op jonge leeftijd kennis te laten maken met
verschillende muziekvormen.
Het orgel is de enige Cavaillé Coll in de originele
staat en bespeelbaar in Nederland. Het orgel werd in 1912 gebouwd door de
Parijse orgelbouwer Mutin, opvolger van de beroemde bouwer Cavaillé-Coll.
Na 100 jaar was het orgel toe aan een grondige restauratie. Na de opknapbeurt
speelde Hayo Boerema op 21 mei 2013 het inspelingsconcert.

www.peelenmaas.nl

Stichting Kunst en Cultuur Baarlo

Er zijn dit jaar vijf genomineerden voor de Cultuurprijs Peel en Maas.
In alfabetische orde zijn dit: Orgelkring Peel en Maas, PeelenMaasNet,
Ann Philipsen, De Proos en Stichting Kunst en Cultuur Baarlo. De
uitreiking van de prijs vindt plaats op vrijdag 24 november in DOK6.
Dan wordt niet alleen bekend wie de Cultuurprijs wint, maar ook wie de
Stimuleringsprijs en de Publieksprijs krijgen.

De grote meerwaarde voor de cultuur in onze gemeente is
het levend houden van het verleden en daarmee
het heden en de toekomst. Hierin draagt
PeelenMaasNet zijn steentje zeker
in bij. Op de erfgoedsite worden
foto’s, documenten, video’s,
objecten, persoonsgegevens
uit de bevolkingsregisters, oude
weekkranten van Peel en Maas en
webexposities getoond.
Van verschillende verenigingen zoals
heemkundeverenigingen uit Meijel,
Helden, Baarlo en Maasbree worden
stukken getoond via de digitale databank
van PeelenMaasNet. De persoonlijke
geschiedenis, de geschiedenis van de
gemeente en ondernemers in Peel en Maas worden daarmee toegankelijk.
Dagelijks zijn er 131 unieke bezoekers op de site.

Orgelkring Peel en Maas

Wie gaat er de 27e Cultuurprijs Peel en Maas winnen?

PeelenMaasNet

Nominaties Cultuurprijs
Peel en Maas 2017
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Zware onderwerpen in raadsvergadering van 24 oktober

‘Beringe Buiten’ kan van start;
onrust over Kerkeböske en de NLW-bedrijven
Het grote project ‘Beringe Buiten’ en de (onzekere) toekomst van gemeenschapshuis Kerkeböske. Die twee onderwerpen domineerden de raadsvergadering van dinsdag 24 oktober.
Maar de vergadering wierp ook een vraag op: wordt de gemeente verkeerd voorgelicht over het functioneren van de NLW-bedrijven?
Het was de eerste raadsvergadering zonder de onlangs overleden wethouder Arno Janssen. Reden voor
een kort in memoriam voorafgaand aan de vergadering uitgesproken door burgemeester Wilma Delissen
en door de fractievoorzitter Rob Willems van Lokaal Peel en Maas. De vergadering begon daarna met het
gebruikelijke vragenhalfuurtje dat, zoals wel vaker, ook ditmaal méér tijd in beslag nam.
‘Brandbrief’ NLW
De eerste vraag kwam van de VVD en betrof kritische opmerkingen van een medewerker van de
gemeente bij het functioneren van de NLW-bedrijven (sociale werkvoorziening). De VVD sprak zelfs van
een ‘brandbrief’. Aanleiding was een presentatie van NLW-directeur Peter Fleuren voor de gemeente.
Volgens de ambtenaar was daarin sprake van ‘onvolledige en onjuiste informatie’, ook over de financiën.
Verantwoordelijk wethouder Raf Janssen (PvdA/GroenLinks) zei in zijn reactie dat NLW uitstekend werk
levert als het gaat om het bevorderen van de uitstroom van cliënten naar reguliere bedrijven. Maar hij
erkende dat er op uitvoeringsniveau ‘irritaties’ en ‘oneffenheden’ zijn. Volgens Janssen is er echter ook
sprake van verschillende perspectieven, ‘en alle perspectieven bij elkaar geven de waarheid en een zo
compleet mogelijk beeld.’ Hij beloofde de raad op de hoogte te houden van hoe de problemen op de
werkvloer aangepakt worden.
VVD-fractievoorzitter Segers nam daar echter geen genoegen mee en noemde de woorden van Janssen
‘alternative facts’. Zijn fractie gaat daarom rechtstreeks om opheldering vragen bij de directie van NLW,
kondigde hij aan.
Rabobank Maasbree
De tweede vraag kwam van het CDA. Die partij wilde weten wat er waar is van de geruchten dat het
voormalige Rabobankgebouw in Maasbree verbouwd wordt voor het huisvesten van arbeidsmigranten.
Portefeuillehouder Roland van Kessel (Lokaal Peel en Maas) zei die signalen ook gehad te hebben, maar
verder van niets te weten. Wel zijn, naar aanleiding van de signalen, medewerkers van de gemeente ter
plaatse geweest; zij hadden geen illegale werkzaamheden geconstateerd. Er zou later die week wel een
overleg plaatsvinden om van de eigenaar te horen wat hij van plan is. Mochten er inderdaad plannen zijn,

raadsvergadering is er bijvoorbeeld een overleg met het Dorpsoverleg. Van Kessel: ‘Zelfs de mensen van
het Dorpsoverleg vragen me: waar komen deze vragen vandaan?’
Uitbreiding Oda Hoeve Kessel
Het eerste reguliere agendapunt na het Vragenhalfuurtje ging over camping Oda Hoeve aan de
Heldenseweg in Kessel. De camping wil uitbreiden en ook een nieuw sanitair gebouw met fietsenstalling
bouwen. Men wil van 99 naar 130 kampeerplaatsen, en ook 7 stacaravans en drie luxe ‘glamping’ tenten
neerzetten. Volgens het college voldoet de aanvraag aan alle regels en zorgt de camping met een goed
landschapsplan ook voor een mooie, groene aankleding. Het bestemmingsplan heeft zes weken ter
inzage gelegen en niemand heeft bezwaren ingediend.
De raad was zonder uitzondering positief over het plan. Wel wilde de VVD nog weten wat het beleid is als
andere kleine campings ook komen met een uitbreidingsverzoek. Wethouder Sanders zei in december
met een voorstel hierover te komen. Hij verklapte wel alvast dat uitbreiding in ieder geval alléén mag
als de camping echt onderscheidend is. Omdat AndersNu nog met de portefeuillehouder nog wenste te
spreken, neemt de raad in de volgende vergadering het formele (goedkeurings-)besluit.
Omzetten varkensbedrijf Beringe
Van de camping ging het vervolgens naar een varkensbedrijf. Voor het slopen van een voormalige
varkenshouderij aan de Hoogstraat in Beringe mag de initiatiefnemer van het college ter plaatse één
extra bouwkavel realiseren. Het ingediende plan voldoet aan alle eisen. Het heeft zes weken ter inzage
gelegen zonder dat er bezwaren zijn ingediend. Volgens het gemeentebestuur zorgt het plan voor
verbetering van de omgevingskwaliteit, door afname van milieubelasting aan de rand van Beringe.
Daar was de hele raad het mee eens. Jeanne Hesen, voormalig raadslid voor Lokaal Peel en Maas en
onlangs aangesloten bij de VVD-fractie, pleitte in haar toelichting ook voor hulp aan stoppende agrariërs
in het algemeen, bij het herbestemmen van vrijkomende bedrijfsgebouwen. Het voorstel werd zonder
tegenstem aangenomen.
Geld voor ‘Beringe Buiten’
Een van de grote onderwerpen van de vergadering was de kredietaanvraag voor ‘Beringe Buiten’.
Drie verenigingen in Beringe (voetbalclub, tennisvereniging en jeugdwerk) zijn sinds 2010 in gesprek over
hun huisvesting. Door aansluiting bij de dorpscoöperatie Steingood is de dialoog breder getrokken dan
alleen de gezamenlijke sport- en jeugdaccommodatie. Samen heeft men een visie over de toekomst
van Beringe gevormd, om de leefbaarheid en van het voorzieningenniveau in Beringe op peil te houden.
Onder de werktitel ‘Beringe Buiten’ is inmiddels een volwaardig businessplan klaar. Daarin worden
de huidige accommodaties voor voetbal en tennis een openbaar ontmoetingspark, met de daarbij
behorende infrastructurele voorzieningen.
Om de plannen te kunnen realiseren vragen de initiatiefnemers een investeringsbijdrage van € 633.300
aan de gemeente. Dat geld is bestemd voor een nieuwe multifunctionele ruimte, aanleg en onderhoud
van andere voorzieningen en het opstellen van een activiteitenplan.
Het college wil voorkomen dat in Beringe hetzelfde gebeurt als met de renovatie van de Piushallen.
Dat is ook gerealiseerd onder de vlag van zelfsturing, maar daar werd het budget flink overschreden.
De stichting die Beringe Buiten uitvoert zal daarom veel nadrukkelijker op de vingers worden gekeken.
In het voorstel aan de raad schrijven B&W overigens dat er ook zónder dit plan al € 461.000 nodig was
voor de afzonderlijke, verouderde accommodaties van de drie verenigingen.

dan zal de initiatiefnemer goed daarover moeten communiceren met de omwonenden, zei Van Kessel
wel. Dagblad De Limburger meldde de dag na de vergadering dat het om maximaal 14 mensen gaat in de
categorie ‘urgent woningzoekenden’. De werkzaamheden zouden passen in de bestaande regelgeving.
De fractie AndersNu had ook enkele vragen. Zo wilde zij o.m. van het college meer weten over het
aanstellen van een speciale ambtenaar voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Volgens de
oppositiefractie loopt Peel en Maas ook zónder dit initiatief al voorop met het aantal arbeidsmigranten,
van wie een deel volgens AndersNu illegaal is. Dus waarom ook nog eens dit initiatief?
Wethouder Sanders (VVD) begon met de vragensteller te corrigeren: Peel en Maas heeft juist mínder
arbeidsmigranten dan Venlo, Venray en Horst. Ook dat er nogal wat illegaal hier zijn, ontkende hij. ‘Maar ik
ga ervan uit dat u als bestuurder niet zomaar iets roept, dus ik vraag u met bewijs te komen voor deze
bewering.’ AndersNu beloofde die handschoen op te pakken.
Voor het beantwoorden van de vraag over de speciale huisvestings-ambtenaar verwees Sanders naar de
begroting voor 2018, die op 14 november in de raad komt. Daarin staat precies wat het college op dit punt
van plan is.
AndersNu had ook een serie vragen over zelfsturing. Zo vind ze dat het aan consistent beleid ontbreekt
en vraagt ze om een beleidsnotitie. Ook zou een rapport van de Dorpsoverleg Maasbree onder in een
bureaula liggen.
Portefeuillehouder Van Kessel zei ‘redelijk verbaasd‘ te zijn over de vragen. Hij wees erop dat college en
raad al lang samen aan de slag zijn met dit thema en dat de raad al eerder de kaders voor dit beleid heeft
vastgesteld. Dat de visie van Maasbree in een la zou liggen, verbaasde hem nog meer. De week na de
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‘Financiële risico’s beperkt’
De gemeenteraad was in grote lijnen positief over het voorstel. Voor de VVD was het ‘een plan zoals
we het graag zien: minder overheid, meer burgers’. Ook financieel zit het goed in elkaar, vinden de
liberalen. Woordvoerder Teun Heldens noemde ook de goed lopende crowdfunding, als bewijs dat het
initiatief van onderop wordt gedragen.
Ook het CDA noemde de financiële risico’s redelijk klein, en sprak van een concept dat zich
elders in Limburg al had bewezen. AndersNu en het Lokaal Peel en Maas waren ook positief
en zeiden dat Beringe mogelijk als voorbeeld kan dienen voor andere verenigingen en kernen.
Diverse fracties wezen wel op het belang van goede monitoring, met de Piushallen in het achterhoofd.
Ook eenmansfractie Ton Hanssen was positief, hoewel hij enigszins bezorgd was of er wel voldoende
sporters gebruik gaan maken van het park.
Wethouder Roland van Kessel complimenteerde allereerst de initiatiefnemers voor de langdurige en
goede samenwerking. Over de mogelijkheid van ander kernen om dit soort initiatieven te nemen zei
Van Kessel dat het altijd van onderop moet groeien. De gemeente neemt dus zelf geen initiatieven.
‘Maar als we horen dat mensen erover nadenken, dan zijn we er als de kippen bij om ze ondersteuning
te bieden. We zien wel een trend dat steeds meer verenigingen elkaar opzoeken.’
Het voorstel werd unaniem aangenomen zodat Beringe Buiten, na zeven jaar voorbereiding, nu echt
kan starten.
Nieuwe pilot ‘Hulp bij het huishouden’
In 2016 is in Kessel, Kessel-Eik, Koningslust en Meijel het proefproject ‘hulp bij het huishouden’
gestart. Daarin organiseert het dorp zélf de hulp in de huishouding; de gemeente heeft slechts een
ondersteunende rol. Het pilotproject had aanvankelijk een looptijd van één jaar, inmiddels is het
verlengd tot 1 januari 2018. De afgelopen maanden zijn diverse evaluaties uitgevoerd. Mede op basis
daarvan zijn uitgangspunten en voorwaarden geformuleerd voor een nieuwe meerjarige pilot
Nu is het aan de raad om een besluit te nemen over de nieuwe proefperiode, die loopt tot en met 2021.
Die periode is nodig om alle andere kernen c.q. burgercollectieven ruim de tijd te geven om voldoende
draagvlak te organiseren om mee te gaan doen met de nieuwe wijze van werken.
PvdA/GroenLinks fractievoorzitter Annigje Primowees beet het spits af en zei ‘trots’ te zijn op de pilot.
‘Als er nou één project is waarbij vitale kernen, gemeenschapsontwikkeling en zelfsturing samenvallen,
dan is het dit wel.’ Het project wordt volgens haar goed gemonitord en bijgesteld waar nodig, en alles
gebeurt zoals het hoort: van onderop.
Woordvoerder Saskia Vervoort van Lokaal Peel en Maas was ook positief (‘Het voorkomt duurdere
zorg en mensen kunnen langer thuis wonen’), maar wilde wel meer weten over de gevolgen van de
aanpassing van het uurtarief voor hulpverleners en de verlaging van eigen bijdrage.
John Timmermans (CDA) zei financiële kaders te missen, en verwees naar de Adviesraad Sociaal domein
die dat ook vindt. De VVD en AndersNu sloten zich daarbij aan.
Wethouder Raf Janssen zei in antwoord op Saskia Vervoort dat de aanpassing van het uurtarief en de
eigen bijdrage in december apart in de raad komt via een aanpassing van de Wmo-verordening.
Richting VVD en CDA zei Janssen dat het financiële kader wat hem betreft heel duidelijk is: het is niets
anders dan de 2,5 miljoen (2018: 2,8 miljoen) die al in de begroting staan voor Hulp bij het Huishouden.
Het enige verschil is dat de geldstroom nu anders verloopt en dat de dorpen meer zeggenschap erover
hebben. De VVD wilde voor de volgende vergadering meer inzicht in de geldstromen. Mede daarom nam
de raad nog geen besluit over dit agendapunt.
Bijstelling begroting 2017
De begroting voor dit jaar is in november 2016 vastgesteld. Inmiddels zijn er enkele ontwikkelingen
geweest waardoor die begroting op onderdelen niet meer de actuele stand van zaken presenteert.
Door middel van een zogeheten bijstellingsrapportage (de tweede van dit jaar) doet het college een
voorstel om de begroting zodanig aan te passen zodat er weer een actueel beeld ontstaat. De raad
ging daar zonder problemen mee akkoord.
Een van de wijzigingen betreft de kosten voor het aanpassen van het dorpsplein in Maasbree.
Zowel PvdA/GroenLinks als het CDA toonden zich tevreden met de verbeteringen die er
worden aangebracht, onder meer minder parkeren. Een andere wijziging had te maken met het

toegenomen verkeer op de Zandberg in Helden en de oversteek over de Midden-Peelweg. In de
bijstellingsrapportage is geld vrijgemaakt om een plan te maken om de oversteek veiliger te maken.
Dat plan zal later in de raad komen.
Financiële problemen Kerkeböske
Het laatste grote onderwerp van de avond was feitelijk aan het begin van de vergadering al ingeleid
door een inspreker. Die inspreker was Herman Verbugt, bestuursvoorzitter van gemeenschapshuis
Kerkeböske in Helden. Het raadsvoorstel waarover hij sprak ging feitelijk alleen over financiële hulp
van de gemeente bij de verduurzaming van het gemeenschapshuis. Maar Verbugt schetste een breder,
uitermate somber beeld van de algemene financiële situatie. De schuld van zes ton die de stichting vanaf
de oplevering in 2005 heeft, ‘hangt als een guillotine boven het voortbestaan van Kerkeböske’. Verbugts
woorden zouden later duidelijk doorklinken tijdens de behandeling van het eigenlijke raadsvoorstel.
In dat voorstel wil het college dat de gemeente (destijds bouwheer, nu nog altijd eigenaar/verhuurder)
€ 150.000 beschikbaar stelt voor het verbeteren van het klimaatbeheersingssysteem. Dat heeft namelijk
vanaf het begin slecht gefunctioneerd, wat leidt tot klachten van gebruikers over slechte luchtkwaliteit.
Verder wil het college meehelpen met het installeren van een nieuw zonne-energiesysteem en
Ledverlichting, om zo de energiekosten flink te verminderen. Het geld dat daarvoor nodig is (€ 182.000)
zou de gemeente voor moeten schieten. De kosten van deze voorfinanciering worden via een
huurverhoging én een verlaging van de subsidie terugbetaald aan de gemeente, zo is de bedoeling.
‘Fundamentele oplossing nodig’
De raad had echter de nodige vragen bij het voorstel. CDA-woordvoerder Vivian Moonen vroeg zich af of
de veronderstelde energiebesparing wel voldoende was om de lening terug te betalen. En, belangrijker
nog gezien het betoog van Verbugt: is er niet een fundamentele oplossing nodig voor de zware
geldproblemen van Kerkeböske? Dat vond ook Ton Hanssen. Ook Piet Rooijakkers (Lokaal Peel en Maas)
was geschrokken van Verbugts woorden. Hij vroeg zich óók af of de exploitatie straks wel rond te krijgen
is, zelfs met lagere energielasten. En Fred Peeters (PvdA/GroenLinks) vroeg om een totaalvisie hoe om te
gaan met noodlijdende gemeenschapshuizen. Kerkeböske is immers niet het enige dat het zwaar heeft,
zei hij.
Volgens portefeuillehouder Roland van Kessel blijft het echter de volle verantwoordelijkheid van de
gemeenschap zelf (c.q. de stichtingen) om de gemeenschapshuizen financieel gezond te houden. Pas als
álles is geprobeerd om uit de financiële problemen te komen en dat niet voldoende blijkt, zo benadrukte
Van Kessel, pas dán komt de gemeente in beeld. ‘Wij laten de gemeenschapshuizen niet verzuipen.
Maar geeft u dit voorstel nu eerst een kans.’
Daar konden alle fracties mee leven, hoewel het Vivian Moonen toch nog sprak van ‘de kop in het zand
steken’, want ‘de einduitkomst zal hetzelfde zijn.’ Bij de stemming zei het CDA in een stemverklaring
dat de partij het voorstel ziet als een gedeeltelijke oplossing voor een groter probleem. De partij riep
het college daarom op om met een totaalplan te komen over hoe om te gaan met dit soort gevallen.
Het CDA ging wel akkoord, net als alle andere fracties.
Glastuinbouwgebied De Kievit, Grashoek
De raad stemde tot slot ook in met de aanpassing van het bestemmingsplan De Kievit. De Kievit
BV ontwikkelt daar een glastuinbouwgebied. In het bestemmingsplan Buitengebied is het gebied
opgenomen als grootschalig glastuinbouwconcentratiegebied. Een deel van dit gebied is al ontwikkeld,
maar volledige ontwikkeling is economisch niet haalbaar. Daarom is het plan in omvang naar
beneden bijgesteld. Met de goedkeuring is er wel nog ruimte voor een uitbreiding van het bestaande
glastuinbouwgebied, verdeeld over twee deelgebieden.

Huis van de Gemeente
Wilhelminaplein 1
5981 CC Panningen

Postbus 7088
5980 AB Panningen

(077) 306 66 66
info@peelenmaas.nl

www.peelenmaas.nl

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

5 jaar

Dr. Poelsplein 13, 5981 TW Panningen, 077 - 851 46 56

Dit vieren we met diverse acties.
Bezoek hiervoor onze website www.haar-aan-huis.nl

Voor meer informatie: www.voetzorgpanningen.nl

Melanie Engelen | 06 - 27 43 79 48 | www.haar-aan-huis.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.

Eindelijk groen licht voor Beringe Buiten
Tijdens de laatste raadsvergadering is het plan ‘Beringe Buiten’
goedgekeurd. Voetbalvereniging BEVO, tennisclub Bevo en Jongerenwerk
Beringe waren alle drie hard toe aan een nieuwe accommodatie. Vooral
voor voetbalvereniging BEVO en het jongerenwerk zijn de huidige accommodaties bittere noodzaak.
Een mooi voorbeeld van zelfsturing en samenwerking om een
nieuw multifunctioneel gebouw met
sportvelden, openbare ontmoeting en
beweegpark te realiseren. Het vernieuwende plan is maatschappelijk en

sociaal gezien van grote waarde voor
de leefbaarheid van Beringe. De ambitie van de initiatiegroep om een zelfvoorzienend gebouw te realiseren, past
prima in de visie van duurzaamheid
binnen de gemeente Peel en Maas.

Maar ook het samen gebruik maken en
het samenwerken met de verenigingen in een multifunctioneel gebouw,
vinden wij als Lokaal Peel&Maas een
schoolvoorbeeld voor toekomstige
nieuwbouwplannen voor verenigingen.
Samenwerking en vele enthousiaste
handen zijn noodzakelijk voor het
voortbestaan van deze verenigingen.
Zij zijn het cement van de samenleving,
belangrijk om in stand te houden voor
de toekomst.

Complimenten aan de initiatiefgroep Beringe Buiten voor het vele
werk dat men de afgelopen jaren in
het plan heeft gestoken en voor de
inzet om een multifunctioneel gebouw
te bouwen. Lokaal Peel&Maas wenst
Beringe veel succes met de uitvoering
van de plannen.

Henk Boots,
raadslid Lokaal Peel&Maas

Beringe Buiten: ambitieus en goed uitgewerkt
In de gemeenteraadsvergadering van 24 oktober lag de kredietaanvraag voor met betrekking tot het plan Beringe Buiten. Een open sport-,
beweeg- en ontmoetingspark voor de dorpskern Beringe. Een initiatief dat
ruim zeven jaar geleden is opgestart door voetbalvereniging BEVO,
tennisvereniging BEVO en Jeugd Werk Beringe (JWB).
Momenteel zijn hier acht partijen
aan verbonden. Een mooie vorm
van zelfsturing en samenwerking.
Dat ook de inwoners van Beringe
op diverse manieren betrokken zijn
en hebben meegedacht, maakt het
plan nog sterker. Op zaterdagochtend
14 oktober heeft de gemeenteraad
de huidige accommodaties nog eens
bekeken. Voor diegenen die nog twij-

felden, werd duidelijk dat de huidige
accommodaties écht aan vervanging
toe zijn. Ook werd de status van het
plan en het businessplan verder toegelicht, wat erg goed in elkaar stak en
voor onze CDA-fractie geen onduidelijkheden bevatte. Dat er ook risico’s
aan een dergelijk initiatief zitten, gaan
wij zeker niet uit de weg. Echter bleek
uit een uitgebreide risicoanalyse dat

deze redelijk klein zijn. Met de lering
vanuit het dossier Piushallen moeten
er in de uitvoering korte lijnen zijn
tussen Stichting Beringe Buiten en de
gemeente, zodat er snel bijgestuurd
kan worden wanneer er iets tegen zit
in de ontwikkeling van dit nieuwe park.
De CDA-fractie vindt dit een erg
goede vorm van samenwerking
waardoor alle sport-, beweeg- en
ontmoeting activiteiten die buiten
plaatsvinden, geconcentreerd worden
op één plaats en waar iedereen
welkom is. Wellicht kan dit initiatief
in de toekomst navolging krijgen in
andere dorpskernen. Wij zeggen: snel

de schop de grond in en starten maar.
Verder wensen we de initiatiefgroep
veel succes met de uitvoering!

Beringe Buiten
Tijdens de afgelopen raadsvergadering is de gemeenteraad unaniem
akkoord gegaan met het geven van subsidie aan en het verstrekken van
een gemeentegarantie voor de realisatie van het ontmoetings- en beweegpark Beringe Buiten.
Er zal een multifunctionele accommodatie worden gebouwd, noodzakelijk onderhoud worden gepleegd
en ook de toegangsweg naar het
complex zal worden verbeterd. In dit
park werken voetbalvereniging
BEVO, tennisvereniging BEVO, Jeugd
Werk Beringe en de dorpscoöperatie

intensief samen. PvdA/GroenLinks
juicht het toe dat bovengenoemde
investeringen worden gedaan en dat
het een openbaar ontmoetingspark
wordt voor iedereen in Beringe en
omstreken. Op deze wijze wordt er een
bijdrage geleverd aan de leefbaarheid
en voorzieningenniveau van Beringe en
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Kom en laat je verrassen!
Markt 29, Panningen
T 077 - 306 01 11
www.blz.nl/boekhandel-panningen

kunnen jong en oud elkaar ontmoeten waardoor de sociale cohesie in
het dorp zal worden versterkt. PvdA/
GroenLinks heeft wel moeite met het
verstrekken van een gemeentegarantie voor een lening van 400.000 euro
van de provincie Limburg aan stichting
Beringe Buiten terwijl het geld bij de
provincie ‘tegen de plinten ‘klotst’.
Ondanks pogingen van het college
om onder de gemeentegarantie uit te
komen, werd hier door de provincie
toch aan vastgehouden. Om het project

niet te frustreren, zijn we uiteindelijk
schoorvoetend akkoord gegaan met de
gemeentegarantie. We zijn echter van
mening dat de Provincie Limburg in de
toekomst dient af te stappen van het
vragen van gemeentegaranties voor
gemeentelijke projecten terwijl ze zelf
veel beter ‘in de slappe was zitten’
dan gemeentes en miljoenen uitlenen
voor bijvoorbeeld de uitbreiding van
Toverland.
Fred Peeters,
raadslid PvdA/Groenlinks

Roger Gielen en John Timmermans,
gemeenteraadsleden
CDA Peel en Maas
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Volksfeestenkalender 2018

Huishoudens Baarlo
krijgen nieuwe kalender
Traditioneel wordt aan het einde van elk jaar de nieuwe Volksfeestenkalender rondgebracht in Baarlo.
De Stichting Volksfeesten Baarlo is bezig met de voorbereidingen van de editie van 2018. Activiteiten die vermeld
mogen worden op de kalender, kunnen nog worden aangemeld.
Naar verwachting wordt de
nieuwe Volksfeestenkalender in het
tweede weekend van december aan
alle huishoudens in Baarlo aangeboden. De gratis kalender wordt ook dit

jaar weer rijk geïllustreerd met foto’s
van en over gebeurtenissen en evenementen in Baarlo, zo laat de stichting weten. Baarlose verenigingen,
personen en groepen die een activiteit

of evenement organiseren, kunnen
deze nog aanmelden voor vermelding
op de kalender. Dit kan vóór zondag 5
november via
volksfeesten@baarlo.nl

Sprookjesjacht en spoken
tocht DSG Expression
Dans- en showgroep DSG Expression in Baarlo houdt op zaterdag 4 november een sprookjesjacht en spokentocht.
Het is de derde keer dat de vereniging de spokentocht door de bossen van Baarlo organiseert. Het thema van dit
jaar is Once upon a time.
Vorige jaren kon nog gekozen
worden tussen de categorieën angsthazen en durfals, dit jaar is besloten
geen onderscheid meer te maken en
de adviesleeftijd op 10 jaar te zetten.
De tocht begint om 19.30 uur bij het
Kuukven. Voor kinderen die deze route

niet aandurven is er een alternatieve
activiteit in de vorm van een vossenjacht/sprookjesjacht. ‘s Middags
kunnen de deelnemers de sprookjesfiguren opzoeken in het centrum van
Baarlo om kennis met ze te maken.
Deelnemers kunnen tussen 14.00 en

15.00 starten, hoe laat precies mogen
ze zelf kiezen.
Kijk voor meer informatie op de
Facebookpagina van Spokentocht
Baarlo of neem contact op via
06 30 11 21 28 of
spokentocht.baarlo@outlook.com

Sint Maarten Meijel
Kindervakantiewerk Meijel organiseert dit jaar weer de Sint Maartenviering in Meijel. Deze vindt plaats op vrijdag 10 november. Kinderen
mogen hun lampion weer meenemen.
Voor de ingang van zorgcentrum
Sint Jozef Wonen en Zorg wordt het
verhaal van Sint Martinus voorgelezen. Ook Sint Maarten, zijn paard
en de bedelaar zijn erbij om het
bekende, oude verhaal uit te beelden.
Schutterij Sint Willibrordus zorgt
voor de muziek. Nadat het verhaal
is verteld, vertrekt de lampionnenoptocht door Meijel naar de ‘Sint

Marteshoeëp’, de troshoop. Deze is
op de Heldensedijk, bij boomkwekerij
Veltmans. De organisatie adviseert
ouders daarom hun kinderen oude
kleding aan te trekken. Alle aanwezige kinderen tot en met twaalf jaar
krijgen een gratis broodje knakworst.
De Sint Maartenviering duurt van
19.00 tot 20.30 uur. Kijk voor meer
informatie op www.kvwmeijel.nl

Sint Maartenviering
Baarlo
Sinds enkele jaren wordt Sint Maarten op een nieuwe manier gevierd
in Baarlo. Dit jaar is dat op zondag 5 november. Stichting Kinderfeesten
Baarlo is wederom organisator van het evenement.
Alle kinderen uit Baarlo worden
om 17.30 uur op de Markt in Baarlo
verwacht met fakkels en hun lampionnen. Onder muzikale begeleiding
van de fanfare en brassband, loopt
iedereen om precies 17.45 uur in een
lampionnenoptocht naar de kasteelweide bij Kasteel D’Erp. Daar wordt
het verhaal van Sint Maarten en de
‘erme mins’ verteld en uitgebeeld.
Na afloop wordt het vuur ontstoken

en zijn er warme drankjes, wafels en
oliebollen verkrijgbaar. Kinderen in de
leeftijd tot en met groep 8 krijgen nog
een fruitversnapering uitgedeeld als
ze de kasteelweide verlaten. De organisatie verzoekt iedereen dringend
de kasteelweide niet van tevoren te
betreden. Neem voor meer informatie
over de Sint Maartenviering contact op
met Mart Driessen via 077 477 28 81
of Rein Dahmen via 077 477 80 00.

Sint Maartenviering
Egchel
In Egchel vindt de viering van Sint Maarten dit jaar plaats op zaterdag
4 november. Naast de traditionele lampionnenoptocht wordt er ook weer
een troshoop ontstoken.
Iedereen die mee wil lopen met
de lampionnenoptocht, wordt om
18.15 uur verwacht bij café Manders.
De Egchelse fanfare zorgt voor gepaste
muziek onderweg naar de troshoop.
Wie nog droog en schoon snoeihout

heeft dat gebruikt mag worden voor
het Sint Maartensvuur, kan dit zaterdag
4 november tussen 14.00 en 16.00 uur
brengen. Neem voor de exacte plaats
van de troshoop tussen 12.00 en 13.00
uur contact op via 06 29 55 21 04.

Sint Maarten
bij Kessels kasteel
Afscheid Voorzitter Anton Gijsen
Panningnaar Anton Gijsen nam tijdens de 22e jaarvergadering van de Plattelandscoöperatie op
maandag 30 oktober afscheid van zijn functie als voorzitter. Gijsen was dertien jaar lang voorzitter van
de coöperatie, dat een samenwerkingsverband is tussen boeren en tuinders en een brug wil slaan
tussen de boerderij en de maatschappij. De scheidend voorzitter ontving als dank een chocolade
plaquette en een houten bank met de tekst ‘efkes prakkezere’, even nadenken in het Nederlands.
Diezelfde avond werd beoogd voorzitter Peter van de Pas uit Kessel officieel als bestuurslid gekozen.

Het Sint Maartensfeest in Kessel wordt zaterdag 4 november bij
Kasteel De Keverberg gevierd. Daar wordt een toneelspel opgevoerd.
De kinderen verzamelen zich
om 17.45 uur bij de lagere school
in Kessel. Daar worden ze door Sint
Maarten en zijn ridders opgehaald
en in een korte optocht naar de
kasteeltuin gebracht. Daar begint om
18.00 uur het toneelspel dat het

verhaal van Sint Maarten die zijn
mantel deelde. Het stuk wordt door
diverse vrijwilligers opgevoerd.
Na afloop is er warme chocolademelk en wafels. Het feest wordt
georganiseerd door Stichting Sint
Maarten 2000 Kessel.

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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Ruilbeurs Kessel-Eik
Postzegel en muntenvereniging Kessel houdt op zondag 5 november
een ruilbeurs. De beurs vindt plaats in de grote zaal van het
gemeenschapshuis van Kessel-Eik.
De ruilbeurs begint om 09.00
uur. Behalve postzegels en munten,
is er een grote verscheidenheid aan
ruilobjecten, zoals ansichtkaarten, suikerzakjes, bidprentjes. Zoals gewoonlijk is ook op deze beurs rekening
gehouden met iedereen die objecten

heeft om te ruilen. Hiervoor zijn
voldoende vrij te gebruiken plaatsen
beschikbaar. De beurs is geopend van
09.00 tot 12.00 uur.
Neem voor meer informatie
contact op via 077 465 26 23 of kijk
op de website www.pmvk.nl

Natuurwerkdag

Bomen planten in
Höltje Helden
Samen met natuureducatieorganisatie IVN Helden kunnen vrijwilligers zaterdag 4 november lindes planten aan de zandweg achter de
vleermuiskelder in Helden. Deze activiteit is georganiseerd in het kader
van de Natuurwerkdag.
De lindes die worden geplant,
vergroten de kans dat grootoor-vleermuizen gebruik gaan maken van de
vleermuizenkelder die in het Höltje in
Helden staat. Dat hebben vleermuisexperts van IKL Limburg aangegeven,
die IVN Helden vervolgens informeerden. Gemeente Peel en Maas
heeft toestemming gegeven om een
twintigtal lindes aan te planten op
die plek.

Voor de lindes, plant
gereedschap en de instructie hoe
te planten, wordt gezorgd door
IKL. IVN is alleen nog op zoek
naar vrijwilligers die hen en de
jeugd werkgroep willen komen
helpen. Aanmelden kan via
faunawerkgroep@ivnhelden.nl of
door zich op de plantlocatie in het
Höltje om 09.00 uur te melden.
Voor koffie en vlaai wordt gezorgd.

Voor opa’s en oma’s

Cursus creatief
schrijven
Bibliotheek Panningen houdt op maandag 6 november een kennismakingsbijeenkomst over de cursus ’creatief schrijven voor de kinderen
of kleinkinderen’. Bij de bijeenkomst die om 13.15 uur begint in de
bibliotheek leren mensen over het schrijven van verhalen. Jetty Alards is
begeleidster van de cursus.
Het groepje schrijvers komt één
per maand samen in de Panningse
bibliotheek om schrijfoefeningen
te doen en de gemaakte verhalen
te bespreken. Na de bijeenkomst

kunnen geïnteresseerde mensen
beslissen of ze deel willen nemen
aan de cursus.
Stuur voor meer informatie een
mail naar jettyalards@gmail.com

Onderscheidingen schutterij
Sint Hubertus
De Beringse schutterij Sint Hubertus heeft op zondag 29 oktober tijdens de jaarlijkse
Hubertusviering enkele leden onderscheiden voor hun verdiensten bij de vereniging. Jac van den
Beucken kreeg een gouden medaille met kroontje voor zijn 50-jarig lidmaatschap. Tonny Kunzler,
Dre Hanssen, Bert Craenen en Jan Jacobs ontvingen het Bronzen Kruis van Verdiensten namens het
Europese Genootschap van Schuttersvrienden (EGS) voor hun verdiensten voor de schutterij.

Natuurwerkdag

Aan de slag in de
Maasbreese buitenlucht
Wie zin heeft om op zaterdag 4 november de handen uit de mouwen te steken in de buitenlucht, kan
meehelpen het Maasbreese landschap een opknapbeurt te geven. Deze Natuurwerkdag wordt georganiseerd door
natuurvereniging Jeugd en Natuur Maasbree.
Vrijwilligers kunnen die dag
meehelpen bij het adoptieproject
Westering. Dit is een natuurgebied
dat is ontstaan na ruilverkaveling.
Op het gebied staan oude eiken op
de hoge zandgronden. In het lage
natte gedeelte, een aftakking van de
Evelosebeek, zijn knotwilgen geplant
en is een amfibieënpoel.
Op de Natuurwerkdag kunnen ouders en kinderen helpen met
snoeien, zagen, hooien, schoonmaken

van poelen en paden, wilgen knotten
en riet verwijderen. Voorafgaand aan
het werk wordt eerst een instructie
gegeven. Voor gereedschap en werkhandschoenen wordt door Jeugd en
Natuur gezorgd. Ervaren vrijwilligers
zijn aanwezig om te helpen en aanwijzingen te geven. In de pauze wordt
gezorgd voor soep en een broodje.
Wie mee wil komen helpen, kan
volgens de organisatie het beste
laarzen, een spijkerbroek en oude jas

dragen. De locatie is zeer geschikt voor
kinderen om mee te komen helpen.
Het adoptieproject is te vinden op de hoek Westeringlaan en
Sevenumsedijk. De Natuurwerkdag
duurt van 10.00 tot 12.00 uur en van
13.30 tot 15.30 uur. Het is ook mogelijk
een dagdeel te komen helpen.
Aanmelden is gewenst vanwege de
soep en broodjes in de lunchpauze en
kan via www.natuurwerkdag.nl of bij
Peter Schutte via 077 465 31 83.
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Baarlose beugelaars
winnen in Kessel
Door: Piet Geurts, beugelclub De Flatsers
De beugelaars van De Flatsers uit Baarlo wisten op vrijdag 27 oktober
wederom een goed resultaat neer te zetten. Uit bij Kessel werd een 3-2
overwinning geboekt.
Invaller Henk beugelde een klasse
partij en haalde dik verdiend het
eerste punt binnen. Piet trof vervolgens een sterk spelende tegenstander
die zeer goed partij gaf. Piet moest
al zijn ervaring in de strijd gooien om
voor de 0-2 voorsprong te zorgen wat
wel lukte.
Esther kwam in het begin van de
derde partij op achterstand en wist
dit niet meer recht te trekken, mede

‘Loodzware’ woestijnmarathon
uitgelopen
Roel Roubroeks uit Koningslust en Damion Penningnieuwland uit Helden hebben de driedaagse
Race Desert Marathon door de Marokkaanse Saharawoestijn uitgelopen. De twee heren deden dit om
geld op te halen voor de Nina Foundation, een organisatie die onderzoek doet naar het syndroom van
Angelman, een aangeboren stoornis aan het centrale zenuwstelsel. Op zondag 29 oktober kwamen
Roubroeks en Penningnieuwland over de finish, na een driedaagse marathon waar ze dagelijks tussen
de 30 en 45 kilometer aflegden. “Het was een zeer mooie en ook loodzware race, maar we hebben
genoten”, laat Roubroeks weten. “We zijn heel erg dankbaar voor alle steun en de donaties voor de
Nina Foundation.” In totaal bracht de actie 1.800 euro op.

Muizen keuren
De kas van Plantencentrum Wim Hendriks in Kessel, die normaal gevuld is met planten, was zaterdag 28 oktober
voor even het thuis van konijnen, cavia’s, kleine knaagdieren, grote hoenders, siervogels, sierduiven, watervogels
en serama-kippen. Kleindierenvereniging De Eendracht uit Venlo vierde haar 80-jarig bestaan met een open
tentoonstelling.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallopeelenmaas.nl

doordat Bas geen steken liet vallen
en dus de winst pakte.
In de vierde wedstrijd was het
spannend tot de laatste slagbeurt,
waar Roy de keuze maakte de bal niet
in de baan maar in de ring te slaan.
Doordat dit misging, verloor hij.
Mark was daarna echter weer
prima op dreef en ondanks een
schoonheidsfoutje in het spel, won hij
dik verdiend zijn partij.

OVU verliest in Meijel
Door: Coy Sieben, beugelclub OVU Kessel
In plaats van de aansluiting met de subtop te bewerkstelligen door
een overwinning op hekkensluiter Meijel, leed het eerste team van
beugelclub OVU uit Kessel een 3-2 nederlaag. De Kesselnaren kwamen
zodoende met een kater terug uit Meijel.
Ralf Joosten op maakte een paar
kleine foutjes in de eerste partij en liep
al snel achter de feiten aan, waardoor
de Kesselse ploeg met 1-0 achter
kwam. In de tweede partij begon
Sjaak Ottenheim met twee missers
en was hij tot 22-22 doorlopend in de
achtervolging. Hij had vervolgens de
tank leeg en Meijel kwam op 2-0.
Bjorn Bongers in de derde en
Roel Ottenheim in de vierde partij
haalden wel de 30 punten en zo

kwam de tussenstand 2-2 op het bord.
Roy Dorssers moest in de laatste partij
proberen alsnog de winst binnen te
slepen, maar hij begon met een misser en liet daar nog enkele foutjes op
volgen, zodat ook deze partij verloren
ging. De eerste overwinning van
Meijel was een feit en in plaats van
op een veilige positie in de subtop
staat Kessel nu op een gedeelde
achtste plaats, vier punten boven de
degradatieplaatsen.

Winst De Maasruiters
Door: paardensportvereniging De Maasruiters
De ruiters van De Maasruiters uit Kessel kwamen in het weekend van
zaterdag 28 en zondag 29 oktober in actie in Lottum en Nederweert.
Lonneke Verbruggen wist een proef te winnen en Lara Hermans werd vierde.
In Lottum bij manege Hoogveld
werd een dressuurwedstrijd georganiseerd voor de pony’s. Lonneke
Verbruggen met Coelenhage’s Lorenzo
kwam aan start in de klasse D-L2.
De eerste proef behaalde ze een
tweede prijs en de tweede proef wist
de combinatie de overwinning binnen

te halen. In Nederweert werd een
springwedstrijd georganiseerd voor
de pony’s. Lara Hermans met Mercus
Tessa reed hier een foutloze eerste
omloop en mocht aan de start komen
in de barrage. Hier reed Lara een
foutloze rit en behaalde zo de vierde
prijs in de klasse AB-B.

Wij zoeken op korte termijn een:

Monteur
Touringcars
JIJ HEBT:
• Niveau 3, Eerste Bedrijfsautotechnicus of Niveau 4, Technisch Specialist

Kinderen knuffelden er op los
met de konijnen en kuikentjes,
terwijl tussen de rijen met
kleindieren door er ook beestjes
werden gekeurd door keurmeesters.
Zo ook een aantal gefokte muizen
(zie foto) die gekeurd werden op
grootte, kleur, vorm en conditie.
Als het beestje voldeed aan de
eisen, kreeg het een predicaat en
punten toegewezen.
Er werden onder meer

prijzen uitgereikt aan het fraaiste
konijn, fraaiste kleine knager,
grote hoen, kwartel en sierduif.
Onder de prijswinnaars waren ook
kleindiereigenaren uit Peel en Maas.
De heer Van Bree uit Meijel won een
prijs voor de ‘fraaiste grote hoen’.
Chantal en Erik uit Baarlo mochten
de prijs voor fraaiste dwerghoen in
ontvangst nemen. De uit Grashoek
afkomstige J. van Rijs had de fraaiste
oorspronkelijke watervogel en

T. Eumelen uit Baarlo kreeg een
onderscheiding voor de fraaiste
sierduif. Gerrit Claassen uit Baarlo
ontving maar liefst drie prijzen voor
zijn kwartel, siervogel en konijn.
Naast echte beestjes bekijken,
konden de bezoekers ook naar
neppe beestjes kijken die uit de
schilderskwast van kunstenaar Cor
Hendrikx kwamen. Hij verzorgde een
demonstratie van dierschilderingen
op steigerhout.

WIJ BIEDEN:
• Goede salariëring volgens CAO besloten busvervoer
• Een uitdagende baan met veel afwisseling en flexibiliteit en
verantwoordelijkheid
• Dagelijks werken aan DAF-VanHool, Volvo, IVECO en Mercedes
touringcars
Stuur je sollicitatie naar: info@ghielen.nl o.v.v. sollicitatie monteur
GHIELEN Touringcarbedrijf
Kanaalstraat 39 • 5986 AD Beringe • T 077-3071988 • www.ghielen.nl
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Makkelijke zeges
schietverenigingen
Door: schietverenigingen HSV, Bree 4.5 en ‘t Kogeltje
De luchtbuksschietverenigingen Bree 4.5 uit Maasbree, HSV uit
Panningen en ’t Kogeltje uit Koningslust hebben op zaterdag 28 oktober
alle drie een makkelijke overwinning geboekt. Bree 4.5 was te sterk voor
De Rangers uit Swolgen, HSV won van EMS uit Meerlo en ’t Kogeltje pakte
de winst tegen Velden.
Het team uit Maasbree wist met
liefst 102 ringen verschil te winnen van De Rangers. De wedstrijd
in Swolgen eindigde met 719 tegen
821 ringen. Marco Vissers schoot 278
ringen, Thijs Philipsen 274 en Drees
Wijnen schoot op één ring na een
negen gemiddeld.
HSV ging al uit van een makkelijke avond en die voorspelling kwam
uit. Toch was het gezien de prestaties
van eerdere weken een vraagteken
hoe het eindresultaat er uit kwam
te zien. Mede misschien omdat er
geen druk op het treffen zat, werd
er overtuigend gewonnen, 838-757.

Sterk bezet deelnemersveld

Mark van Dijk wint
in Vlaanderen
Door: judoclub JC Helden
Helden nam op zaterdag 28 oktober deel aan de zwaar bezette Flanders Judo Cup te Lommel, België. Mark van
Dijk wist in het sterk bezette deelnemersveld de titel te pakken.

Mark Beurskens schoot 284 ringen,
Sjaak Gommans 277, Ron Burhenne
277 en Patrick Niessen 263 ringen.
Koploper ’t Kogeltje trad aan tegen
de hekkensluiter uit Velden. De tegenstander was geen partij voor de
schutters uit Koningslust en de wedstrijd werd met maar liefst 89 ringen
verschil gewonnen. Hoogste schutter
was Manfred Boots met een serie van
286 ringen. Jo Rongen schoot een serie
van 273 ringen en Ger Rongen schoot
een serie van 272 ringen.
Op zaterdag 4 november staat de
derby tussen Bree 4.5 en ’t Kogeltje
op het programma.

Helden worstelt zich
opnieuw naar zege
Door: Geert Metsemakers, voetbalvereniging VV Helden
Wederom kwam het niet in aanmerking voor de schoonheidsprijs,
maar het is het eerste herenteam van VV Helden op zondag 29 oktober
wel weer gelukt een wedstrijd winnend af te sluiten. Bieslo werd in
Beesel na een spannend duel uiteindelijk met 3-4 verslagen.
Helden mocht van Bieslo het spel
maken, maar slaagde daar voor rust
niet of nauwelijks in. Het had geluk
dat Ton Peeters na 25 minuten de
score mocht openen nadat Mike van
Lier in het vijandelijke strafschopgebied naar de grond werd getrokken.
Verder wist Helden het haar tegenstander niet erg moeilijk te maken.
Sterker nog, Bieslo wist de stand om
te buigen tot een 2-1 ruststand. Juul
Niesen kopte een voorzet van links
knap tegendraads langs doelman
Van Dijk en vlak voor rust wist Noud
Schoolmeester de Heldense doelman
te verrassen met een schot uit de
tweede lijn. Voor de rust zag Helden
ook nog Jeroen Thijssen uitvallen met
een zware blessure na een onbesuisde tackle van Juul Niesen. De aanvoerder van de blauwhemden mag
voorlopig een aantal maanden toekijken met een gebroken scheenbeen.
Na rust tapte Helden uit een
ander vaatje. Mike van Lier knikte na

tien minuten in de tweede helft een
corner binnen waarna Ton Peeters
een kwartier voor het einde Helden
weer op voorsprong bracht. Lang kon
Helden niet genieten van deze ogenschijnlijk bevrijdende treffer, want
Noud Schoolmeester kopte aan de
andere kant al snel de 3-3 binnen.
Beide ploegen kregen vervolgens
kansen om de wedstrijd naar hun
hand te zetten, waardoor het erg
spannend bleef. Helden mocht blij zijn
dat Roel van Dijk zijn doel met een
aantal goede reflexen schoonhield en
dat Ton Peeters aan de andere kant
koel bleef toen deze oog in oog met
doelman Heldens van Bieslo kwam.
De Heldense aanvaller aarzelde niet
en schoot vijf minuten voor tijd voor
zijn derde en Heldens winnende
doelpunt binnen.
Met deze benauwde zege blijft
Helden vooralsnog knap zonder puntverlies en daarmee koploper in de
vierde Klasse D.

Janine Janssen wist door een
perfect getimede linkse heupworp
zich door de poulefase te knokken.
Daarna moest ze haar meerdere
erkennen in de Belgische tegenstandster. Artoer Mkrtchyan judode goed en
kwam als eerst geplaatste uit de poulefase. Ook hier ging hij weer door met
goed, gecontroleerd judo. Uiteindelijk
verloor hij in de kwartfinale. In de
herkansing wist hij knap te winnen,
waardoor hij voor brons aan mocht
treden. Een Israëliër was hem te sterk
af, waardoor hij vijfde werd.
Mark van Dijk schakelde in de
poulefase al enkele geduchte tegenstanders uit. Daarna was het de beurt
aan een tegenstander uit Amerika.

Ook deze bleek geen kans te hebben tegen Mark in topvorm. Daarna
versloeg Mark nog twee sterke
Belgen, wat een finaleplek opleverde. Daar stond hij tegenover de
regerend Nederlands kampioen tot
81 kilogram, Mark is op dit moment
nog regerend Nederlands kampioen tot
73 kilogram, dus dit beloofde een leuke
pot te worden. Mark was erg dominerend in zijn pakking. Uiteindelijk leidde
een prachtige linkse aanval tot het
verschil en won Mark de eerste prijs.
De jeugd van JC Helden deed op
zaterdag 28 en zondag 29 oktober ook
nog mee aan het Klompentoernooi in
Sint-Oedenrode. De prestatie van het
weekend was van Joyce Peters. Na al

twee mooie overwinningen was ze met
twee wazari’s te sterk voor de nummer
3 van Nederland. Goud was er ook voor
Daisy van Os, Marlouk Colbers, Noa
Janssen en Kevin Janssen. Zilver was er
voor Quinn Janssen, Vian van Dril, Sten
Luijten, Minke Boonen, Janine Janssen,
Barbara Konings en Bart Cuppens. Brons
was er voor Isis van Dril en Umberto
Coopmans.
Verder maakte Thom Schmidt na
lang blessureleed een mooie rentree
met twee overwinningen en debuteerde Bo van den Brand voor JC
Helden. Sen Boonen en Kep Verkoeijen,
als jongste jongens in de -10 en de
lichtste in hun gewichtsklasse, judoden
sterk en technisch mooi.

Kessel zegeviert in
knotsgek duel
Door: Juul van de Beuken, voetbalvereniging VV Kessel
Het eerste elftal van VV Kessel heeft zondag 29 oktober de gedeelde koppositie weten te behouden. Op Venlose
bodem werden maar liefst elf doelpunten gescoord in het duel met VOS. Willem Kruijk wist zes keer te scoren in de
wedstrijd die eindigde in 8-3 voor de Kesselnaren.

www.haardstede.nl

Al in de derde minuut wist Willem
Kruijk aan zijn periode van droogte
(één wedstrijd) een einde te maken.
Een hard, maar houdbaar afstandsschot van ruim 25 meter was de
doelman van VOS te machtig, 0-1.
Kessel leek al vroeg op rozen te zitten,
maar niets bleek minder waar. In de
vijfde minuut wist VOS alweer gelijk
te maken. Een hoekschop van VOS
werd vrij ingekopt en belandde via de
onderkant van de lat in het doel, 1-1.
Na het missen en incasseren van
een aantal scoringsmogelijkheden,
leek Kessel halverwege de eerste
helft wakker te zijn geschud. In de

24e minuut werd Willem Kruijk na een
goede aanval vrijgezet voor de doelman van VOS. Hij wist de keeper op
het verkeerde been te zetten om vervolgens doeltreffend af te ronden, 1-2.
Wat volgde was een zee van kansen
voor de roodhemden uit Kessel, maar
voor rust werd er niet meer gescoord.
De tandem Willem Kruijk-Rick
Peeters liep na de thee op volle toeren. Vijf minuten na rust wist Willem,
na een goede combinatie met Rick,
de 1-3 op het scorebord te zetten.
Vier minuten later stond het plotseling al 1-5 door twee identieke goals.
Rick stuurde Willem diep, waarop het

goudhaantje door de defensie sneed
en beheerst afrondde.
Willem, de Kesselse doelpuntenmachine, haperde niet en was in
de 66e minuut de aangever voor de
1-6 van Bram Geraedts. Bert Linders
maakte In de 75e minuut koppend
de 1-7.
In de 85e en 87e minuut moest
Kessel een tegentreffer incasseren.
Daarna was het wederom Willem
Kruijk, die met zijn zesde van de dag
de eindstand op het scorebord zette.
Na een enerverende middag met elf
goals was de einduitslag 8-3 voor de
bezoekers uit Kessel.
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Open Limburgse kampioenschappen

Eén podiumplek
voor Baarlose MTB’ers
In Venlo werden op zondag 29 oktober de open Limburgse kampioenschappen MTB verreden. Ook voor MTB
Baarlostonden er kanshebbers aan de start. Verschillende rijders van de club grepen in hun categorie net naast het
podium. Noud Peeters wist bij de nieuwelingen/junioren wel een zilveren medaille te pakken.
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Pittige wedstrijden

Hardlopers in Holten
en Weert
Door: Atletiek Helden
Vier leden van Atletiek Helden zochten het op zondag 29 oktober
verder weg en wel in Holten in Overijsel. Daar deden ze mee aan de
Diepe Hel Holterbergloop, een pittige wedstrijd met beklimmingen en
afdalingen. Wim Ebisch werd tweede op de vijf kilometer en Rinie Ebisch
werd eerste op de halve marathon.
Wim rende naar een tijd van
24,03 minuten. Rinie wist de 21,1
kilometer te voltooien in 1.48,44 uur.
Leonie Peeters deed er 1.49,53 uur
over en Martin Peeters was klaar na
1.51,44 uur. Ook het Limbra crossseizoen 2017 ging van start in de
Weerter bossen. Nico Verstraten was
de snelste van alle M60 en mocht op

de hoogste trede plaatsnemen bij de
prijsuitreiking. Bij de cross werd op
zes verschillende afstanden gestreden
om de prijzen. Anouk Bussemakers
werd zevende op 2.905 meter. Simon
Goossens pakte de zesde plek op de
1.145 meter. Bij de 800 meter werd
Stijn Vissers vijfde en Stan Willemsen
negende.

Diverse wedstrijden

Zeges voor ruiters
Cavaliers
Door: paardensportvereniging PSV De Cavaliers
Bij de verschillende wedstrijden in het weekend van zaterdag 28 en
zondag 29 oktober plaatsvonden, gingen ruiters van De Cavaliers uit
Panningen met een prijs naar huis. Jessica Maassen, Ellen Snijkers en
Anne Pouwels haalden een eerste plaats.

In het eerste blok was het de beurt
aan de nieuwelingen/ junioren. Noud
Peeters, Glenn Caumanns, Rik Peeters,
Tom Peeters, Tim Janssen en Niels
Disveld gingen de strijd aan op het
zware, maar uitdagende parcours.
Door een valpartij werd de wedstrijd
stilgelegd en volgde een herstart.
Dit betekende dat de concentratie
herpakt moest worden. Noud kon bij de
herstart direct voorin meedoen. Helaas
kon hij de eindsprint niet winnen, een
tweede plek voor hem. Tom Peeters,
die een sterke wedstrijd reed, greep
met een vierde plaats net naast het
podium. Glenn werd vijfde, Tim zesde,

Rik zevende en Niels tiende.
Bij de jeugd van categorie 3 was
het Freek Bouten die redelijk voorin
meekon. Het podium was echter
niet binnen bereik dit keer. Hij werd
vijfde. Finn Keunen werd negende,
Guus Janssen vijftiende en Luc Disveld
zeventiende.
Ook bij de jeugd 1 en 2 stonden
er geen zwart- oranje op het podium.
Bij jeugd 1 reed Koen Zeelen als veertiende over de finish, Emiel Thijssen als
zeventiende en Luc Peeters als 18e.
Bij jeugd 2 was het Jens Engelen
die als eerste van de Baarlose vereniging de eindstreep passeerde op een

26e plaats, Sil Gijsen werd 31e en Zepp
Aelen 32e.
Als laatste was het de beurt aan
de grote mannen om het uitdagende
parcours te trotseren. Stef Hendriks
zette het beste resultaat voor MTB
Baarlo neer met een achtste plaats.
Yannick Smedts volgde op korte afstand
met een twaalfde plaats, daarachter
passeerde Frank Lamber de finish op
een dertiende plaats.
Bij de masters greep Harrie Peeters
net naast het podium met een vierde
plaats. Jack Piels behaalde een elfde
plaats en Luuk Peeters eindigde als
achttiende.

Nalatigheid

RKMSV laat twee punten
liggen bij Oda
Door: Rowan de Jonge, voetbalvereniging RKMSV
Voetbalvereniging RKMSV heeft zondag 29 oktober verzuimd om drie punten mee te nemen uit Weert. Op bezoek
bij Oda werd er met name de tweede helft niet goed gespeeld, maar waren drie punten wel op zijn plaats. De Meijelse
ploeg liet echter na vaker dan eenmaal te scoren en moest uiteindelijk de punten delen met de thuisploeg, 1-1.
De ploeg uit Meijel startte de
wedstrijd afwachtend en ongeconcentreerd. Na een dikke tien minuten
spelen begon RKMSV met dit slappe
begin recht te zetten. Bij vlagen lieten
de Meijelnaren aardige dingen zien,
was er overwicht in het veld en het
was ook al gauw duidelijk dat het
gevaar van FC Oda alleen van hun
buitenspelers moest komen. Dat gevaar
werd prima in de kiem gesmoord door
de roodwitten. Hayke Snijders opende
van afstand de score. Nadat hij de bal
vanaf de linkerkant meekreeg, dribbelde hij naar binnen en haalde van
ruim twintig meter goed uit in de korte

hoek. RKMSV drukte door en kreeg
daarna enkele goede kansen. Een inzet
van Don Nijssen van dichtbij werd nog
net door een verdediger over het doel
gewerkt, Rowan de Jonge kwam een
teenlengte te kort bij een voorzet van
Rudy Leenders en Hayke schoot een
afgeslagen bal over.
In de tweede helft ging Oda
opportunistischer spelen, zonder echt
druk te zetten. De thuisploeg had wat
meer de bal op de Meijelse helft,
maar noteerde geen kansen. Toch viel
de gelijkmaker. Een indraaiende corner
werd bij de eerste paal gemist en
Bjorn van Nienhuijs kreeg hem daar-

door ongelukkig op zijn vuisten, 1-1.
RKMSV reageerde op de tegentreffer met een aantal mogelijkheden.
Hoe langer de 1-1 echter bleef staan,
hoe meer het kick-and-rushvoetbal
werd. FC Oda moest de laatste tien
minuten met tien man verder, na een
rode kaart wegens natrappen. Dat werd
zelfs nog enkele minuten negen man,
toen de aanvoerder van de thuisploeg
zijn tweede gele prent ontving. In de
slotfase waren er nog twee inzetten op het Weertse doel, maar overal
zat wel een geelzwart been tussen.
De wedstrijd eindigde daarmee in een
teleurstellend gelijkspel.

Jessica Maassen nam deel aan
de selectiewedstrijd springen in
Nederweert en ze behaalde een vierde
prijs in de klasse D-L met Bockmann’s
Montiamo en in de klasse D-M nam
ze de overwinning mee naar huis met
Bockmann’s Punto. Ellen Snijkers nam
deel aan de dressuurwedstrijd op het
Keelven te Someren en nam de overwinning mee naar huis in de klasse
C-M1 met Coelenhage’s Quebec.

Voor de paarden was er een
selectiewedstrijd dressuur van
De Paardenvriend Ell uit Baexem.
In de klasse B behaalde Lizzy
Mestrom een vijfde prijs met
Ginger, in de klasse Z1 behaalde
Monique Peeters een derde
prijs met GoGo Borneo en in de
klasse Z2 mocht Anne Pouwels de
overwinning op haar naam zetten
met Don Johnson.

Thuiswedstrijd

Ruime overwinning
HBC op Maasbree
Door: Geert Teeuwen, beugelclub HBC
Voor de beugelaars van HBC uit Helden stond op zaterdag 28 oktober
de thuiswedstrijd tegen Maasbree op het programma. De Maasbreese
spelers waren niet opgewassen tegen de Heldense beugelaars en
keerden met een 4-1 nederlaag huiswaarts.
Johan Peeters opende de avond
tegen Jo Hendrix. De eerste helft van
de partij had Johan ruzie met de ring,
waardoor hij op achterstand kwam.
Daarna begon het beter te lopen
en langzaam kwam hij terug in de
wedstrijd. Op 24-24 pakte Johan de
beslissende voorsprong die hij met
tactisch spel over de streep wist te
trekken, 1-0.
Ook Marc Korsten had deze avond
last van de ring. Al heel snel keek hij
tegen een onoverbrugbare achterstand aan. Daarna herpakte Marc zich
weer, maar hij kon niet voorkomen
dat het punt verdiend naar Maasbree
ging.
Vervolgens had Johan Verest een
goed begin tegen Hem Hendrix en
stond al snel op voorsprong. Na een
prachtige bal van Hem op 10-8,
kreeg hij nog een kansje om terug te

komen, maar toen hij erlangs sloeg
was het gat geslagen. Johan hield zijn
voorsprong prima vast en zette HBC
op een 2-1 voorsprong.
In de vierde partij kwam Frank
Kusters heel even op achterstand,
maar door een mislukte bal over de
ring van Jos Janssen stond hij al snel
weer op voorsprong. Met goed doordacht spel wist Frank deze voorsprong
geleidelijk aan uit te breiden en even
later was de overwinning voor HBC
een feit.
Het slotakkoord was aan Johan
Hoeijmakers en Wim Grommen.
Johan speelde een prima partij
en profiteerde optimaal van twee
missers van Wim. Deze vier punten
voorsprong hield Johan de rest van de
partij zonder problemen vast en wist
zo een mooie 4-1 eindstand op het
scorebord te zetten.
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Ongeslagen status intact

Moeizame puntendeling
Baarlo in Hout-Blerick
Door: Len Gielen, voetbalvereniging VV Baarlo
De ongeslagen status van Baarlo is ook na het bezoek bij HBSV, zij het met de nodige moeite, intact gebleven.
Met dank aan goed keeperswerk van sluitpost Jeffrey Schouenberg. Pal voor rust kwam Baarlo tegen het spelbeeld
in zelfs nog op voorsprong, maar al snel na de thee herstelde HBSV het evenwicht weer. Daarin kwam in het verdere
verloop van de burenderby geen wijziging meer.

Broertjes weer
Nederlands kampioen
De Meijelse broertjes Bram en Dirk van Dijk zijn op zaterdag
28 oktober opnieuw Nederlands kampioen zijspan klasse A geworden bij
de Kids and Sidecars. De twee pakten de titel bij de cross in het eigen
Meijel op circuit De Vossenberg.
De twee waren ‘superblij’ met
het resultaat na een topseizoen
van de nog jonge Meijelnaren.
Vorig jaar werden de broertjes
ook al Nederlands kampioen in

hun klasse. Bram won eerder
dit seizoen ook het nationale
kampioenschap bij de Nationalen
Zijspannen samen met bakkenist
Loet van der Putten.

Springwedstrijd
Jumping Indoor
Helden
De veertiende editie van Jumping Indoor Helden, op zaterdag 4 en
zondag 5 november, mag dit jaar ruim 240 pony-springcombinaties
verwelkomen. Manege De Vosberg in Panningen is twee dagen het
domein van de nationale pony-springsport met deelnemers uit heel
Nederland. De hindernissen bestaan uit obstakels die vervaardigd zijn uit
berkenbomen, boomschorsen, mais, stro of riet.
Zaterdag gaat men van start om
09.00 uur met een klassiek parcours
voor de klasse Beginners, gevolgd
door AB/licht tot en met D dubbel
zwaar. De zaterdag wordt afgesloten
met teamspringen.
De zondag staat in het teken
van de finales. Om 10.00 uur gaat
het programma van start met een
jachtparcours. De finale gaat van start
in de klasse A-beginners tot en met

de klasse D-beginners over natuurlijke hindernissen. Daarna wordt de
piste omgebouwd voor het grote
werk. Eerst start de kleine derby voor
de klasse CM-zwaar gevolgd door
de klasse DE-midden en vervolgens
begint de grote derby voor de klasse
D-zwaar en ZZ. Het geheel wordt
afgesloten met de finale van de
klasse D/E- licht over de natuurlijke
hindernissen.

Dennis van de Vinne snijdt door de HBSV-defensie (Foto: Len Gielen)
De thuisclub nam vrij snel het
heft in handen in het kwalitatief
magere duel, dat vooral gekenmerkt
werd door spel van ‘lange halen, snel
thuis’. Maar HBSV zorgde daarmee in
de eerste helft wel voor de meeste
dreiging voor het doel. Tot drie maal
toe moest Baarlo-doelman Jeffrey
Schouenberg al zijn kunnen tonen om
een achterstand te voorkomen. Baarlo
stelde daar in offensieve zin weinig tot
niets tegenover. Toch ging de ploeg
verrassend met een 0-1 voorsprong de
rust in dankzij een individuele actie van
Matthijs Hanssen, die doeltreffend was

met een van de spaarzame schoten op
het doel van HBSV. Met een diagonale
schuiver vanaf de rand van het strafschopgebied klopte hij HBSV-doelman
Jules Peeters.
Enkele minuten na de hervatting mocht Moreno Walda namens de
thuisclub een vrije trap nemen vanaf
de rechtervleugel. De als voorzet
bedoelde bal stuiterde langs een woud
van spelers en zonder aangeraakt te
worden belandde hij in de verre hoek
van het Baarlose doel, 1-1. Een gelukkige, maar terechte gelijkmaker. Waar
gedacht werd dat de thuisclub nu zou

gaan doordrukken, was het juist Baarlo
dat vanaf dat moment weer meer vat
op het spel kreeg. Er kwam meer druk
op het HBSV-doel, maar tot echt grote
kansen kwam het niet voor Baarlo.
In de absolute slotfase zette HBSV
zelfs nog één keer aan en werd Jeffrey
Schouenberg nog getest. Maar ook die
kortstondige vuurproef doorstond de
Baarlose sluitpost met succes.
Met de 1-1 eindstand en punt
mocht Baarlo uiteindelijk het meest
tevreden zijn. Op de ranglijst werd de
ploeg wel voorbijgestoken door achtervolger Oranje Zwart.

Scoringsmachine

Monsterscore voor
Grashoekse voetballers
Door: John Janssen
Met maar liefst 9-0 heeft het eerste herenteam van SV Grashoek zondag 29 oktober Leveroy verslagen.
Na 11 minuten stond het scorebord op de Peelrand al op 3-0. Daarna haperde de scoringsmachine van Grashoek
even, maar in de laatste dertig minuten van de wedstrijd vijzelde Grashoek haar doelsaldo nog flink op.
Al na één minuut was het raak op
de Peelrand. Raoul Bennenbroek werd
goed aangespeeld door Jordi Luijten en
na wat draai- en kapwerk haalde Raoul
uit met links voor de 1-0. Zeven minuten later scoorde Jordi zelf direct uit een
corner. De bal draaide bij de tweede
paal in het doel.
In de 11e minuut was het Jordi
die een assist gaf, waarna Sil Vrenken
de bal klungelig in het eigen doel
schoot. Na deze 3-0 kreeg het spel van
Grashoek iets verlammends. De echte
scherpte was eraf, waardoor Leveroy te
veel ruimte en zelfs wat kansen kreeg.
Goed keeperswerk van Coen Clephas

en goed verdedigen van Marco Sijben
voorkwamen dit echter.
De tweede helft leek een vervolg
te worden van de laatste dertig minuten van de eerste helft, totdat Dirk van
Lierop in de 54e minuut de 4-0 scoorde.
Uit een corner kopte Bas Maessen even
later de bal door naar Dirk, die bij de
tweede paal alleen maar zijn hoofd
tegen de bal hoefde te zetten. De 5-0
en 6-0 waren identieke doelpunten,
alleen dan wel in spiegelbeeld. Bij de
5-0 ging Dirk over rechts ervandoor en
zette voor op Raoul. Bij de 6-0 ging
Raoul over links zijn verdediger voorbij,
waarna hij de bal op Dirk terugplaatste.

Burak Oosterveen bekroonde zijn
invalbeurt met de 7-0, een afstandsschot van buiten het zestienmetergebied. De 8-0 in de 89e minuut kwam
na goed voorbereidend werk van
Erwin Pijnenburg op de linkervleugel, waarna de teruggelegde intikker
een fluitje van een cent was voor
Bas Gloudemans. De finishing touch
kwam in de 90e minuut van Raoul
Bennenbroek die een vrije trap achter
de ongelukkige doelman Van Diepen
kegelde.
Op zondag 5 november staat voor
Grashoek de derby tegen medekoploper Kessel op het programma.
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Lastige horde

Panningen boekt zwaarbevochten zege op Horn
Door: Wiet Leenders, voetbalvereniging SV Panningen
Op voorhand werd de uitwedstrijd tegen KSV Horn op zondag 29 oktober, de nummer twee in de 4e klasse D,
door de Pannngse technische staf ingeschat als een lastige horde. Horn zou beschikken over een uitstekende
aanvalslinie. De Panningse tactiek was afgestemd op de tegenstander en het plan werkte. Panningen behaalde een
zwaarbevochten zege, 3-2.
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Karakterploeg FCV
klopt zwak MVC’19
Door: Mat Nellen, voetbalvereniging MVC’19
Een slagvaardig FCV heeft zondag 29 oktober een zwak MVC’19 in
Maasbree afgetroefd. De ploeg uit de Venlose buurtschap ’t Ven beschikte
over meer duelkracht, speelde met meer passie en benutte haar kansen.
De 5-2 zege van de gasten was verdiend. MVC’19 had een complete off-day.
In de beginfase hielden de beide
ploegen elkaar goed in evenwicht, al
waren de Venlose gasten veel feller.
In de 16e minuut resulteerde dat
in de 0-1 van FCV. MVC zette in die
fase nog enkele mooie aanvallen
op. Een vrije trap van Daan Peters
bereikte in de 25e minuut Ron van
den Kerkhof, die de gelijkmaker
scoorde.
Daarna sloop er onzekerheid
in het Maasbreese spel. FCV rook
bloed. Na een corner ontstond in het

Maasbreese doelgebied een scrimmage. Funs van Rensen werkte een
afvallende bal tegen het net, 1-2.
Na de pauze scoorde FCV vanuit
randje-buitenspelpositie de 1-3.
In de 68e minuut gaf Ron van den
Kerkhof Clim Moonen de gelegenheid
om de 2-3 te scoren. MVC joeg daarna
wel op de gelijkmaker, maar Toon
Kraus van FCV scoorde uit een onterecht
gegeven strafschop 2-4. Stan Theelen
zorgde voor de eindscore van 2-5 door
zijn hattrick te voltooien.

Heythuysen te sterk
voor Koningslust
Door: Anton Eggers, voetbalvereniging VV Koningslust
Na een knotsgek duel met Heythuysen had het eerste herenteam van
VV Koningslust op zondag 29 oktober liefst zeven goals geïncasseerd na
90 minuten. Het team uit Koningslust maakte er zelf nog drie, maar wat
resteerde was een dikke thuisnederlaag.

In de allereerste minuut werd de
maat gezet voor de gehele wedstrijd.
Horn startte overdonderend en forceerde
meteen een corner. Die leverde niets op,
waarna de snelle Panningse aanvallers
meteen een counter inzetten, maar ook
die leverde niets op.
Het middenveld van Panningen
werd herhaaldelijk afgetroefd door de
fysiek sterke Hornse middenvelders,
maar de groenwitte verdedigers wisten
in de beginfase de Hornse aanval in
bedwang te houden. In de 12e minuut
bereikte een verre pass van Youri van
der Hurk de op snelheid liggende
linkerverdediger William Steeghs en die

passeerde feilloos Horn-goalie Aaron
Teeuwen, 0-1.
Lang konden de groenwitten niet
genieten van de voorsprong, want
Dean Kalis maakte zeven minuten later
de 1-1. In de 37e minuut zocht Joey
Bodde met een lange voorzet vanaf
rechts de tweede paal en vond daar
Wiliam Steeghs die uitstekend terug
kopte en Idris Pakasa schoot Panningen
weer naar een voorsprong.
Horn begon in de tweede helft
furieus, maar naarmate de tweede
helft vorderde, ontworstelde Panningen
zich weer aan de Hornse druk. Toch had
Horn in de tweede helft een overwicht

en creëerde het verschillende kansen.
Die troffen echter geen doel.
Ilias Amhaouch en Idris Pakasa
gingen in de 70e minuut een combinatie aan en Idris zette strak voor op
inlopende Joey Bodde. Die werd onreglementair gestuit en scheidsrechter
Schnitzler wees naar de stip. Ilias voltrok het vonnis, 1-3.
Het werd daarna nog een gevecht
op het scherpst van de snede en Necati
Yildirim scoorde nog 2-3. Het werd billenknijpen voor de Panningen-aanhang,
maar verder dan een buitenspeldoelpunt kwam Horn niet meer.
(Foto: SC Knuurke)

Egchel met tien man
naar zege
Door: Thijs Joosten, voetbalvereniging SV Egchel
Na de onnodige nederlaag tegen Crescentia een week eerder, wist Egchel op zondag 29 oktober in de
wintertijd de punten in eigen huis te houden. Buurman RKSVN uit Neer werd met 3-1 geklopt. Binnen het uur
had de thuisploeg een comfortabele 3-0 voorsprong genomen, maar na een tweede gele kaart bij Egchel werd
het nog een lastig laatste half uur.
Het eerste deel van het duel ging
gelijk op met het meeste gevaar voor
de oranjehemden. In de 22e minuut
werd Paul Ververgaert binnen het
strafschopgebied onderuit gehaald.
Frank Gielen liet keeper Vital Heijnen
kansloos bij de strafschop, 1-0.
Na een halfuur verdubbelde
de thuisploeg de voorsprong.
Een steekbal van Lex Verstappen op
Frank Gielen werd door laatstgenoemde doeltreffend afgerond, 2-0.
Egchel had de wedstrijd redelijk onder
controle. Zeker omdat Neer enkele

schoten en kopballen naast en over het
doel van Bjorn Oomen zag gaan.
Na de rust eenzelfde spelbeeld.
In de 57e minuut kwam de volgende
Egchelse treffer op het scorebord.
Arbiter Fransen negeerde een vlagsignaal van de grensrechter vanwege
vermeend buitenspel, zodat Paul
Ververgaert via de binnenkant paal de
3-0 kon laten noteren.
Wedstrijd gespeeld zou je zeggen, maar dat was niet het geval.
Zeker niet nadat Paul in de 65e
minuut zijn tweede gele kaart ont-

ving en voortijdig moest douchen.
Egchel moest terug en incasseerde
een kwartier voor tijd de 3-1 uit een
corner. RKSVN bleef gaan voor een
tweede doelpunt en nam achterin
wat meer risico’s waarvan Egchel
niet wist te profiteren.
Luc Crommentuijn kreeg vlak
voor tijd nog de kans op 4-1.
De keeper was al lang en breed uit
zijn doel, maar Luc’s schot verdween over de lege goal. Egchel
won ondanks het mannetje minder
verdiend met 3-1.

Koningslust kwam zeer goed uit
de startblokken. Nog voordat de eerste
minuut was verstreken, wist Nick
Rongen na een goede voorzet van Roel
Ghielen de bal binnen te tikken, 1-0.
Naarmate de wedstrijd vorderde, kregen
de mannen van Koningslust het steeds
moeilijker. Heythuysen ging steeds feller
voetballen en deed er alles aan om er
voor te zorgen dat Koningslust niet kon
voetballen. Dat ging vaak gepaard met
overtredingen.
Na 15 minuten voetballen, viel de
gelijkmaker. De spits van Heythuysen
kon alleen op de keeper af lopen en
wist de bal langs Roel Hunnekens in het
doel te schieten. Een kwartier later was
het weer raak, uit een corner wist een
speler van Heythuysen de bal binnen te

koppen. Net voor rust wist Heythuysen
weer te scoren, waardoor Koningslust
met een 1-3 achterstand ging rusten.
In de tweede helft veranderde er
weinig aan het spelbeeld. Heythuysen
bleef fel voetballen en de mannen van
Koningslust hadden veel moeite om tot
voetballen te komen. Halverwege de
tweede helft wisten de mannen van
Heythuysen nog driemaal te scoren,
waardoor Koningslust tegen een 1-6
achterstand aankeek. Vijf minuten
voor tijd en in de blessuretijd kreeg
Koningslust nog een penalty, die beide
door Bram Rongen werden binnengeschoten. Dat verzachtte de pijn
enigszins, maar Koningslust moest
uiteindelijk genoegen nemen met een
3-7 nederlaag. (Foto: Peter Janssen)
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BEVO scoort er zeven tegen GKC
Door: Bert Gielen, voetbalvereniging VV BEVO
Het eerste herenteam van VV BEVO trad op zondag 29 oktober aan tegen
fusieclub GKC/RKHVC en had eigenlijk een gemakkelijke middag. Met een
zevenklapper rekende de Beringnaren thuis vakkundig af met het team uit
Grathem, Kelpen en Oler.
De tegenstander legde BEVO in de
eerste helft geen strobreed in de weg
en kon vrij combineren en aanvallen. In de 3e minuut was het al raak.
Kris Hermans legde de bal vanaf de
achterlijn terug op Stan Timmermans,
die diagonaal uithaalde en fraai binnenschoot, 1-0. Het duurde ondanks vele
kansen tot de twintigste minuut voordat
de score werd opgevoerd naar 2-0 door
toedoen van Rob Minten, die met links
perfect binnenschoot. BEVO breidde de
voorsprong in de dertigste minuut uit
naar 3-0, nadat de BEVO-spitsen Sam
van Rijt en Rob Minten elkaar goed
aanvoelden, waarbij laatstgenoemde de
bal met een mooie lob over de keeper
in het net dropte. De volgende treffer
hing alweer in de lucht en in de 35e
minuut was het na een serie prijsschieten uiteindelijk Eric Minten die de
trekker definitief overhaalde en de 4-0
binnenschoot. Na rust toonde GKC meer

strijdlust en scoorde zelfs. De BEVOkeeper raakte de bal verkeerd en de
bal belandde voor de voeten van een
middenvelder van GKC die zich geen
moment bedacht en de bal met een lob
in het BEVO-doel deponeerde, 4-1.
In deze periode voetbalde BEVO als
een krant en GKC creëerde zelfs nog
enkele goede kansen, terwijl ze voor
rust amper voor het BEVO-doel waren
te bespeuren.
Toch herpakte BEVO zich. Luuk van
Rijt scoorde na goed voorbereidend
werk van Eric Minten simpel de 5-1.
Tien minuten voor tijd kreeg ook Tom
Sijben, die pas zijn tweede duel in de
hoofdmacht speelde, loon naar werken.
Hij werd op rechts in stelling gebracht
en scoorde met een droge knal zijn
eerste goal in het eerste elftal, 6-1.
Kevin Vossen bepaalde in de laatste
minuut de eindstand door de 7-1 te
maken. (Foto: Peter van Berlo)

Sprong in het klassement

Heren Tupos pakt eerste thuisoverwinning
Door: Peter van Wijlick, volleybalvereniging VC Tupos
In sporthal De Kazing in Baarlo heeft Tupos Heren 1 zaterdag 28 oktober
de eerste thuiswinst van het seizoen gepakt. De laag geklasseerde gasten
van Polaris uit Helmond namen verdiend een puntje mee naar huis, maar
verloren wel met 3-1.
De eerste set ging met gemak naar
de heren van Tupos. Met gevarieerd
aanvalsspel en geconcentreerd verdedigen werd deze set met maar liefst
25-10 gewonnen. Mooiste punt kwam
van Tom Claus toen hij een tweede bal
direct loeihard op de vloer sloeg.

Dachten klusje
even te klaren
In de tweede set dachten de heren
het klusje wel even te klaren. De ‘oude’
mannen van Polaris bleven de hele tijd
goed bij. Angst sloop in de lichamen
van de mannen van Tupos. De pass
werd steeds minder en bij de aanvallers ontbrak het aan lef. Resultaat:
25-20 voor Polaris. Na een betere start
in set 3 zakte het toch weer een beetje
in en kwam Polaris weer dichterbij,

totdat Tom Claus twee mooie punten
maakte. De voorsprong van 3 à 4 punten
werd verder uitgebouwd met een winst
van 25-18 in de derde set tot gevolg.
Coach Jos Nelis was de snelste man
van het veld in set 4. Hij moest ‘rennen voor zijn leven’ toen Jort Bongers
op hem afgestormd kwam om een
bal te redden boven de spelersbank.
Daarnaast was Oscar de Jong goed op
dreef in deze set met zijn aanval en
pass. Op één moment na bleef Tupos
deze hele set aan de goede kant van
de score en werd de set gepakt met
25-23.
Vier punten binnen en een sprong
in het klassement naar de vijfde
plaats. Coach Jos Nelis was over het
algemeen tevreden, maar ook nog
getergd door het onnodig weggeven
van de tweede set.

Aan elkaar gewaagd

Heren Olympia snoepen Sevenum één punt af
Door: volleybalvereniging VC Olympia
De heren van VC Olympia uit Panningen speelden op zaterdag 28 oktober een uitwedstrijd tegen Athos uit
Sevenum. Nadat de eerste set net niet werd binnengehaald, pakten de mannen uit Sevenum een 3-0 voorsprong.
In de laatste set richtte Olympia zich op en pakte toch nog een puntje.
In de eerste set was te zien dat
beide teams aan elkaar gewaagd
waren. De Panningse heren hadden
een licht overwicht. Bij een 19-18
stand in Pannings voordeel werd er
tactisch gewisseld voor de service.
Dit leek de juiste beslissing, want
ogenschijnlijk was het beslissende

gaatje geslagen, 23-18. Echter gaf de
ervaren thuisploeg niet op. Op setpunt
voor Olympia was de ploeg even de
kluts kwijt. Een 24-21 voorsprong
was niet voldoende om de eerste set
binnen te halen, want ook Athos liet
zien dat ze goed konden serveren. De
lastige service kreeg Olympia niet ver-

werkt en Athos maakten daar dankbaar
gebruik van, 24-26.
De domper van de eerste set
dreunde nog lang na bij de jeugdige
ploeg uit Panningen. Het spel in
de tweede set was mede hierdoor
slordig. De passing was niet goed en
aanvallend ontbrak de overtuiging uit

eerdere wedstrijden. De gehele set was
Olympia machteloos tot het einde van
de set. Een kleine opleving maakte de
setstand iets dragelijker, want de verschillen in het veld waren niet zo groot
als de stand deed vermoeden.
De derde set was een kopie van
de tweede. De domper was nog
steeds niet verwerkt. Ondanks de
kleine verschillen tussen beide teams
waren het de details die het verschil
maakten in het voordeel van de
thuisploeg.

In de vierde set was het Olympia
dat toch zijn klasse liet zien. Met een
alles-of-nietsmentaliteit werd de
eindsprint ingezet. Athos dacht de
volle buit in eigen huis te houden,
maar kwam bedrogen uit. De heren
uit Panningen straften ditmaal
alle fouten van de thuisploeg af.
Vooral aanvallend werd er overtuigd.
Mede hierdoor werd Athos volkomen
kansloos gelaten. Hierdoor hield
Olympia een meer dan verdiend
punt over aan de wedstrijd.
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Tiende sprookjesmusical

Hans & Grietje De Musical
Het eeuwenoude sprookje over twee kinderen die terechtkomen bij een snoephuisje in het bos komt woensdag
8 november naar het DOK6 Theater in Panningen. Dan vindt Hans & Grietje De Musical plaats.
De rol van Grietje wordt
gespeeld door Janouk Kelderman,
die bekend werd als presentatrice Keet!, bij het programma RTL
Telekids. ”Het sprookje is voorzien
van een nieuw, suikerzoet decor

met kostuums om van te smullen en
swingende meezingliedjes”, aldus
het theater. Kinderen die naar de
familievoorstelling komen, mogen
verkleed komen en meedoen aan
de Sprookjes Verkleedwedstrijd.

Dan maken ze kans op een prijs.
Na afloop van de voorstelling is
er nog een meet&greet en is het
mogelijk met de acteurs op de foto
te gaan en een Sprookjes Afterparty.
De musical begint om 15.30 uur.
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Expositie kunstschilder
Pieter Verstappen
De Meijelse kunstschilder Pieter Verstappen (65) houdt vrijdag
10, zaterdag 11 en zondag 12 november zijn jaarlijkse herfstexpositie
Focus on Nature in zijn Wildlife Art Galerie aan de Kanaaldijk in Meijel.
De expositie van bronssculpturen en schilderijen is tijdens deze dagen
geopend van 11.00 tot 17.00 uur.

doorplaatsen

Lezing Limburg onder
Duitse Bond
In streekmuseum ’t Land van Peel en Maas vindt op donderdag 9 november een lezing plaats van Eric Lemmens.
Hij gaat het hebben over de periode van 1848 tot 1869, toen Limburg lid was van zowel het Koninkrijk der
Nederlanden als de Duitse Bond.
De lezing begint om 20.00 uur en
de inloop is vanaf 19.30 uur. De titel
van de lezing is ‘Heden zijn wij niets
anders meer dan Nederlanders’.
Op 11 mei was het precies 150 jaar
geleden dat het Verdrag van Londen
een einde maakte aan het Limburgse
lidmaatschap van de Duitse Bond.
Zo’n dertig jaar lang was het grootste
deel van de provincie onderdeel
geweest van twee staatkundige
verbanden: van het Koninkrijk der
Nederlanden en van de Duitse Bond.
De lezing gaat in op de relatie

van Limburg met de Duitse Bond:
wat hield die relatie in en hoe
stonden de Limburgers er tegenover?
En hoe zat het met die bijzondere
positie van Maastricht en Venlo?
Waren de Limburgers in 1867
eigenlijk blij met het verbreken van
de band met de Duitse Bond en
met hun toen voortaan eenduidige
Nederlandse nationaliteit? Bijzondere
aandacht besteedt de lezing aan de
spannende jaren 1848-1849 toen het
streven naar Duitse eenwording ook
Limburg meetrok in de internationale

ontwikkelingen. In Limburg wapperden Duitse vlaggen en een revolutionair lied deed de ronde.
Dr. Eric Lemmens studeerde
politicologie in Nijmegen en promoveerde in 2004 aan de Universiteit
Maastricht. Momenteel is hij
werkzaam op het kabinet van de
commissaris van de Koning in de
provincie Limburg. Daar houdt hij zich
hoofdzakelijk bezig met de grensoverschrijdende samenwerking. Verder
was hij betrokken bij de viering van
150 jaar provincie Limburg.

De winnaars van
Ondernemersprijs
2017 feliciteren?

Het is voor de vijftiende keer dat
Pieter Verstappen in zijn eigen galerij
deze expositie organiseert. In de galerij wordt veel nieuw werk tentoonge-

Wij doen
met je mee!

De medewerkers van Rabobank feliciteren Daniëls Traprenovatie en De Zoes
Vijf fantastische genomineerden en twee mooie winnaars. Dát is het resultaat van Ondernemersprijs
Peel en Maas 2017. We feliciteren het hele team van Daniëls Traprenovatie uit Meijel met het winnen
van de juryprijs en het team van De Zoes uit Helden met de Rabobank Publieksprijs!

www.rabobank.nl/pml
Growing a better world together
Op de foto - gemaakt door Ger Peeters - Jeroen en Ronald Daniëls (links) van Daniëls Traprenovatie en Jan van Soest en Frank van Meegen van De Zoes

steld. Zowel de bronzen sculpturen als
de schilderijen geven een goed beeld
van het oeuvre van Pieter Verstappen.
Grote inspiratiebron is de natuur.
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Carry Tefsen, Ingeborg Elzevier en Trudy Labij

Theaterstuk Gouwe
Ouwe in DOK6
De comediennes Carry Tefsen, Ingeborg Elzevier en Trudy Labij staan
donderdag 9 november op de planken van het DOK6 Theater in Panningen.

Nieuw feest opening carnavalsseizoen Beringe
In Beringe wordt dit jaar voor de eerste keer een feest gehouden ter ere van het begin van het nieuwe
vastelaovesseizoen. Aod Prinse Beringe organiseert op vrijdag 10 november het evenement Aod op Neij in
gemeenschapshuis De Wieksjlaag in Beringe.
Bij de avond zijn er vanaf 21.00
uur doorlopend optredens van diverse
artiesten. Joekskapel Wèr of gen wèr...
d’ran uit Afferden opent het evenement
officieel. Rond 21.30 uur komt een
bekende tonpraoter uit Brabant een

optreden verzorgen en daarna is het de
beurt aan lokale artiesten uit Beringe,
Panningen, Grashoek, Egchel en
Koningslust. Tussen 23.00 en 00.00 uur
volgen optredens van de joekskapel,
Alaaf Airlines en De Sjottelslette. Om

stipt 00.00 uur wordt op ludieke wijze
de start van de vastelaovend 2018
gevierd. Daarna sluiten Beck & Bauer
de avond af met een optreden.
De entree is gratis. Verkleden mag,
maar is niet verplicht.

Peel en Maas Open Podium

Nieuwe editie open podium
talenten
Het open podium voor talenten uit Peel en Maas komt weer terug. Op zondag 19 november vindt de nieuwe
editie van het Peel en Maas Open Podium (POP) plaats bij DOK6 in Panningen.
POP is een jaarlijks terugkerend,
cultureel evenement voor inwoners
van Peel en Maas die graag zijn of
haar talenten willen laten zien aan

een groot publiek op een professioneel podium. Het open podium is voor
talenten die een instrument kunnen
bespelen, kunnen zingen, een ver-

haal of gedicht willen voordragen of
danskunsten willen laten zien. Kijk voor
meer informatie op de Facebookpagina
Peel en Maas Open Podium.

Ton van Reen
‘Gouwe Ouwe is een heerlijke
comedy met een serieuze ondertoon over ouder worden en jong
blijven’, schrijft het theater over
de voorstelling. De drie dames
Carry Tefsen, Ingeborg Elzevier en
Trudy Labij staan samen al meer
dan 150 jaar op de planken en nog
steeds doen zij niets liever dan dat.
In het stuk spelen ze drie totaal

verschillende vrouwen met één
overeenkomst: ze werken bij een
fastfoodrestaurant terwijl ze al op
leeftijd zijn. De grote vraag is of ze
dat voor de gezelligheid doen, om
bij de tijd te blijven of om een heel
andere reden.
De voorstelling vindt plaats op
donderdag 9 november en begint
om 20.15 uur

Milou & Kay
bij Den Soeten Inval
Kasteel De Keverberg in Kessel staat op zondagochtend 5 november
weer in het teken van Den Soeten Inval. Dit keer komt het jonge
akoestische duo Milou en Kay naar het kasteel om een optreden te
verzorgen. Ze spelen muziek van de jaren 70 tot nu.

‘Dochters’ nieuwe roman
Maasbreese auteur
Het nieuwe boek van de Maasbreese schrijver Ton van Reen heet Dochters. De roman speelt zich grotendeels af
in Nederland, Duitsland en Zwitserland, maar gaat vooral over Afrika.
De hoofdpersoon in het boek is op
de vlucht voor zijn verleden. Hij is in
Afrika gaan werken als correspondent
voor De Volkskrant. Op de reis naar de
bruiloft van zijn dochter in Zwitserland
raakt hij in gesprek met een jonge

vrouw. ‘Voor beiden wordt het een
louterende ontmoeting’, zo luidt de
omschrijving van het boek.
Schrijver Van Reen was al in de
jaren 70 initiatiefnemer en uitgever
van de Afrikaanse Bibliotheek en heeft

al zijn hele leven een band met het
continent. Hij schreef daarbij talloze
artikelen over Afrika in kranten als
De Volkskrant. Ook is hij oprichter van
Stichting Lalibela, samen met zijn zoon
David die twee jaar geleden overleed.

Theatergroep Habbekrats speelt
Het Bezoek
De Maasbreese theatergroep Habbekrats speelt op zaterdag 4, zondag 5, zaterdag 11 en donderdag 16 november
de voorstelling Het Bezoek. Twee keer staat de vereniging in MFA ’t Hoës van Bree, eenmaal in theater De Garage in
Venlo en ook een keer in DOK6 Theater in Panningen. Het stuk wordt geregisseerd door Annigje Primowees.

Milou Kik is de voormalige
zangeres van verschillende
coverbands waaronder Hard2Get.
Momenteel is ze nog actief in de
akoestische zanggroep Trinité.
Doordat ze aan verschillende
gelegenheidsoptredens meegedaan
heeft, heeft ze een liefde ontwikkeld
voor veel uiteenlopende genres.
Naast haar grote passie voor zingen,
speelt ze ook al 13 jaar alt-saxofoon.
Kay Wijers is voormalig gitarist van

het akoestisch duo Joep en Kay en
speelt al van kleins af aan gitaar.
Gestart met een Spaanse gitaar en
doorgegroeid op een elektrische
gitaar wisselt Kay tegenwoordig een
western en elektrische –gitaar af.
In het verleden heeft Kay onder meer
gastoptredens gedaan en gespeeld in
verschillende bands. Hierdoor heeft
hij een gevarieerde muzieksmaak
gecreëerd. Het optreden duurt van
11.00 tot 13.00 uur.

Hoe sterk zijn de principes van
mensen, als er geld mee gemoeid is?
Is een mensenleven 50 miljard waard?
Wat nou, als een hele stad er beter
van wordt, wanneer één mens het
leven laat? Mag dat dan? Dat zijn de
dilemma’s waar een kleine provinciestad mee wordt geconfronteerd als
een oude dame terugkeert naar haar
geboortestad. Verguisd, verjaagd uit

het stadje in haar jonge jaren keert
zij nu terug als een machtige, rijke
dame. Ze wil de stad redden, bedrijven
vestigen, een kerkje opknappen, maar
niet voor niets. Ze eist er een hoge prijs
voor terug. Wat doet de stad? Wordt die
prijs betaald? En door wie?
‘Het Bezoek’ is een bewerking
door Gerardjan Reijnders van het stuk
‘Het bezoek van de oude dame’ van

de Zwitserse toneelschrijver Friedrich
Dürrenmatt.
Op 4 november speelt de groep in
MFA ’t Hoës van Bree om 20.00 uur. Een
dag later is de middagvoorstelling in
Maasbree om 15.00 uur. De laatste keer
om het stuk te bekijken is op 16 november in DOK6 Theater in Panningen.
Neem voor meer informatie contact op via
secretariaat@theatergroephabbekrats.nl
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Ricardo Geeraets uit Panningen naar de VS

Voor KiKa de New York Marathon rennen
Altijd al wilde Ricardo Geeraets (23) een keer naar New York. Aangezien hardlopen een grote hobby is van de
sportschooleigenaar, besloot hij twee van zijn passies te combineren door deel te nemen aan de New York Marathon.
Op zondag 5 november staat de Panningnaar aan de start van de renwedstrijd. Maar niet alleen voor zichzelf.
Ricardo besloot zich aan te sluiten bij de KiKa-renners en haalde geld op voor het goede doel.

ker mogelijk te maken.
Samen met een groep van zestig
andere KiKa-renners en zijn vriendin, vertrekt Ricardo op donderdag
2 november naar de Verenigde Staten.
De groep kwam al een paar keer
samen en overhandigt in New York een
cheque van meer dan 600.000 euro
aan het goede doel. “Dat geld hebben
we samen opgehaald”, vertelt Ricardo.
“Iedereen moest minimaal 5.850 euro
ophalen. Ik hoop en verwacht straks
een bedrag van 10.000 euro bij
elkaar te hebben. Dat heb ik opgehaald door onder meer een sponsorloop bij basisschool De Groenling in
Panningen, ik stond met een stand op
de Aspergeshopdag en lokale ondernemers hebben me geholpen door middel
van acties.”

loopwedstrijd. “Het is wel zo dat ik
vorig jaar nog ben geopereerd aan mijn
knie”, vertelt hij. “Vanaf mei ben ik
volop aan het trainen en de knie voelt
goed aan. Ik heb er al verschillende
halve marathons opzitten. Een volledige
van 42 kilometer heb ik nog niet geprobeerd, maar ik heb er alle vertrouwen
in dat het op 5 november wel lukt.”

Naam in The New
York Times

Het eerste doel van Ricardo op de
zondag is genieten. “Ik kan wel volle
bak gaan rennen en proberen zo snel
mogelijk te zijn, maar dat is ook niet
leuk. Ik ga lekker rondkijken en op
een fijn tempo de marathon rennen.
Mijn streeftijd is om binnen vier uur
binnen te zijn. Dat is niet alleen sportief gezien een prima prestatie, maar
als je dat haalt, komt je naam in The
New York Times te staan. Heel klein
weliswaar, maar dat is toch leuk om
Doordat hij de andere renners
te zien.”
van KiKa al ontmoette, is er een band
Hij heeft dus een goede voorbeontstaan tussen de deelnemers. “Er zitreiding gehad, een plan van aanpak
ten mensen bij die, net als ik, voor de
uitdaging gaan en een goed doel willen tijdens de race en een mooi doel waar
hij de wedstrijd aan op kan hangen.
steunen, maar er zijn ook genoeg
Toch is het ook voor Ricardo een grote
lopers die iemand in hun omgeving
uitdaging om de marathon te rennen.
hebben met kinderkanker. Die heb ik
“Ik weet dat ik fysiek klaar ben, maar
ook ontmoet. Dat maakt het een stuk
persoonlijker. Je voelt echt mee met die er is toch nog wel gezonde spanning.
Het blijft toch een flinke uitdaging
mensen. Dat versterkt het saamhorigen ik hoop dat mijn spieren en
heidsgevoel. Dat we een team zijn.”
gewrichten het allemaal aankunnen.
Ricardo is een sportman in hart
Maar boven alles heb ik er vooral heel
en nieren en omdat hij eigenaar is
veel zin in. Laat die marathon maar
van Sportcenter Balance heeft hij een
komen.”
goede voorbereiding gehad op de

10.000 euro
voor goede doel

Toen Ricardo beslist had dat hij de
marathon van New York ging rennen
om zijn jongensdroom te verwezenlijken, stelde hij zichzelf nog een vraag.

“Of ik voor mezelf ging rennen of dat
ik een goed doel zou kiezen”, legt hij
uit. “Eigenlijk was die keuze zo
gemaakt. Als je iets voor anderen

kunt betekenen, is dat natuurlijk
hartstikke mooi.” Hij besloot voor KiKa
te gaan. Het goede doel dat zich inzet
om meer onderzoek naar kinderkan-

Project ‘Aan de slag’

Eerste muziekoptreden
basisschoolkinderen Baarlo
Kinderen van basisscholen De Diamant en De Omnibus uit Baarlo staan donderdag 16 november op het
podium bij zaal Unitas in Baarlo. Ze spelen dan een muziekstuk met drum- en brassband Voorwaarts uit Baarlo
ter afsluiting van het muziekproject ‘Aan de slag’.
Het muziekproject ‘Aan de slag’
is een initiatief van Voorwaarts uit
Baarlo, dat al enkele jaren wordt
gehouden in het dorp. Dirigenten
van de drum- en brassband brengen
de kinderen van beide scholen de
basisprincipes van muziek maken

bij. Dit doen ze op onder andere
een slagwerkinstrument en een
blaasinstrument. De eerste lessen
die door dirigenten Sjaak Vercoulen
en Antoine van Buggenum werden
gegeven waren aan de groepen 3
van De Diamant en de groepen 3, 4

en 5 van De Omnibus.
Samen met Voorwaarts hebben
de kinderen een kort muziekstuk
geoefend, dat ze tijdens de afsluiting
van het project laten horen. Dit is op
donderdag 16 november om 18.30
uur bij zaal Unitas in Baarlo.

Virtual reality-bril

Zelf discriminatie ervaren in
Panningen
Bezoekers aan het Huis van de Gemeente in Panningen kunnen donderdag 9 november zelf ervaren hoe het
is om gediscrimineerd te worden. Dan is Antidiscriminatievoorziening Limburg aanwezig met een virtual reality
(VR)-stand.
Met behulp van een speciale
bril zien bezoekers hoe het is om
slachtoffer te zijn van discriminatie.
Er komen drie thema’s aan bod:
leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt, discriminatie op grond van
ras of godsdienst en discriminatie op
grond van een handicap.

De VR-kraam is georganiseerd in
het kader van de Week van Respect,
die van maandag 6 tot en met zondag
12 november duurt.

Drie thema’s
De Antidiscriminatievoorziening
(ADV) heeft de wettelijke taak

discriminatieklachten voor
Limburgse gemeenten te registreren.
In de bibliotheek is een speciale stand ingericht die van 15.00
tot 17.00 uur geopend is in de hal
van het Huis van de Gemeente en
de bibliotheek in Panningen.

Najaarsconcert Fanfare
Eendracht Baarlo
In het jaar van haar 165-jarig bestaan presenteert fanfare Eendracht
Baarlo zich nog één keer met een concertuitvoering. Op zaterdag
4 november vindt het najaarsconcert plaats bij zaal Unitas in Baarlo.
Onder leiding van dirigent
Bart Deckers spelen de leden van de
jubilerende fanfare een werk van Rob
Goorhuis, de Synfonietta voor Fanfare.
Ook gastvereniging fanfare Concordia
uit Ittervoort laat zich tijdens het concert horen. Zij staat onder leiding van

dirigent Maurice Daemen, die jarenlang
bij Eendracht dirigeerde. Concordia
speelt onder meer een stuk van Lord
of the Rings, van de gelijknamige film.
Het concert wordt gehouden bij Habets,
zaal Unitas, aan de Wilhelminastraat in
Baarlo en begint om 20.00 uur.
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Agenda t/m 9 november 2017
za
04
11

Jumping Indoor Helden

Najaarsconcert Eendracht Baarlo

Dienstenveiling SV Panningen

Tijd: 09.00 uur
Organisatie: paardensportvereniging De Cavaliers
Locatie: manege De Vosberg Panningen

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: fanfare Eendracht
Locatie: zaal Unitas Baarlo

Tijd: 17.00 uur
Organisatie: voetbalclub SV Panningen
Locatie: café Dotje Panningen

Natuurwerkdag Lindes planten

Theatervoorstelling Het Bezoek

Lampionnentocht Sint Maarten

Tijd: 09.00 uur
Organisatie: IVN Helden
Locatie: vleermuizenkelder het Höltje Helden

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: theatergroep Habbekrats
Locatie: MFA ‘t Hoës van Bree Maasbree

Tijd: 17.30 uur
Organisatie: Stichting Kinderfeesten Baarlo
Locatie: Markt Baarlo

Natuurwerkdag
Opknapbeurt natuurgebied Westering
Tijd: 10.00-12.00 uur en 13.30-15.30 uur
Organisatie: Jeugd en Natuur Maasbree
Locatie: natuurgebied Westering Maasbree

zo
05
11

Postzegel- en muntenbeurs
Tijd: 09.00 uur
Organisatie: Postzegel en muntenvereniging Kessel
Locatie: gemeenschapshuis Kessel-Eik

ma
06
11

Kennismaken creatief schrijven
Tijd: 13.15 uur
Locatie: Bibliotheek Panningen

Mandarijnenactie

Jumping Indoor Helden

Samen zingen

Tijd: 10.00-15.00 uur
Organisatie: volleybalclub VC Grashoek
Locatie: huis-aan-huis Grashoek

Tijd: 10.00 uur
Organisatie: paardensportvereniging De Cavaliers
Locatie: manege De Vosberg Panningen

Tijd: 19.30 uur
Organisatie: KBO Panningen
Locatie: Ringoven Panningen

Sprookjestocht Expression

Kindermarkt

Tijd: tussen 14.00 en 15.00 uur
Organisatie: DSG Expression
Locatie: centrum Baarlo

Tijd: 10.30-12.00 uur
Organisatie: gymnastiekvereniging KSV
Locatie: gemeenschapshuis De Paort Kessel

Toneelstuk Sint Maartensviering

Den Soeten inval
Optreden Milou en Kay

Tijd: 18.00 uur
Organisatie: Stichting Sint Maarten 2000 Kessel
Locatie: Kasteel De Keverberg Kessel

Tijd: 11.00–13.00 uur
Organisatie: Den Soeten Inval
Locatie: Kasteel De Keverberg Kessel

di
07
11
wo
08
11

Lezing voetreflectie

do
09
11

Discriminatie ervaren

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: LKV Meijel
Locatie: gemeenschapshuis D’n Binger Meijel

Hans en Grietje De Musical
Tijd: 15.30 uur
Locatie: DOK6 Theater Panningen

Open avond Lekker Laeve!

Theaterspektakel in het Bos

Tijd: 18.00-21.00 uur
Organisatie: Lekker Laeve!
Locatie: Molenstraat Helden

Tijd: 14.00 uur
Organisatie: jeugdgroep toneelgroep COM
Locatie: gemeenschapshuis D’n Binger Meijel

Lampionnentocht Egchel

Nieuw seizoen De Proos

Lezing Eric Lemmens

Tijd: 18.15 uur
Organisatie: Kindervakantiewerk Egchel
Locatie: café Manders Egchel

Tijd: 14.30 uur
Organisatie: De Proos
Locatie: gemeenschapshuis Kerkeböske Helden

Tijd: 20.00 uur
Locatie: streekmuseum ’t Land van Peel en Maas
Helden

Theaterspektakel in het Bos

Theatervoorstelling Het Bezoek

Theaterstuk Gouwe Ouwe

Tijd: 19.00 uur
Organisatie: jeugdgroep toneelgroep COM
Locatie: gemeenschapshuis D’n Binger Meijel

Tijd: 15.00 uur
Organisatie: theatergroep Habbekrats
Locatie: MFA ‘t Hoës van Bree Maasbree

Tijd: 20.15 uur
Locatie: DOK6 Theater Panningen

Spokentocht Expression

Theaterspektakel in het Bos

Tijd: 19.30 uur
Organisatie: DSG Expression
Locatie: Kuukven Baarlo

Tijd: 16.30 uur
Organisatie: jeugdgroep toneelgroep COM
Locatie: gemeenschapshuis D’n Binger Meijel

Bibliotheek
aan Huis
Leden van de bibliotheek die niet
meer zelf naar de bieb kunnen gaan
om boeken uit te zoeken, kunnen sinds
een tijdje ook gebruik maken van een
thuisbezorgdienst voor boeken.
Een vrijwilliger van de bieb zoekt één
keer in de vier weken boeken uit en
brengt deze vervolgens thuis. Eén van
die vrijwilligers is Germaine (foto).
“Wanneer we een telefoontje krijgen
dat iemand zijn of haar boeken uit
heeft, gaan we op zoek naar nieuwe
boeken”, vertelt ze. “We kijken naar
wat diegene graag leest en welke
boeken hij of zij nog niet gelezen heeft.
Daarna gaan alle boeken in een tas en
breng ik ze thuis. Dan drinken we vaak
samen nog een kopje koffie en praten
we wat bij. Daarna neem ik de gelezen
boeken ook weer mee terug.”

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

Tijd: 15.00-17.00 uur
Organisatie: Antidiscriminatievoorziening Limburg
Locatie: Huis van de Gemeente Panningen
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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
Spreekuur
Iedere dinsdag van 10.30 tot 11.30 uur
in de sacristie.
Kerkdiensten
Zondag 5 november
H. Mis 09.30 uur
Woensdag 8 november
H. Mis in sacristie
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.

Parochie Egchel
Misintenties NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
T 077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 5 november
H. Mis 11.00 uur Allerheiligen
en Allerzielen m.m.v. Muziekver.
”Egchel”. Na de H. Mis zegening van

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 5 november
H. Mis: 11.00 uur
Lectoren: Mevr. Elly Gooren – Mevr.
Marlies Steijvers
Zang: Herenkoor
Petronella Vaessen. Maria Peeters
en overl. familie Peeters-HermansHaenen. Agnes en Baer Smets. Overl.
ouders Toën van der Schoot en Dien
van der Schoot-Hermans en Jan van
der Schoot. Jaardienst Mia MuysersNiessen en Frans Muysers. Jaardienst
Lies Kuijpers-Hermans. Pastoor Frans
Lenders (verjaardag). Toos Hillen-van
Wylick en Sef Hillen. Jaardienst Sjeng
Verlinden, Maria Verlinden-Hermans,
Andreas Lenders en overl. familie.
Overl. ouders Wiel Lintjens en Mina
Lintjens-Jacobs. Overleden bewoners
van In den Clockenslagh.
15.00 uur: Namiddagdienst
Allerheiligen-Allerzielen.
Zang en muziek Herenkoor en Fanfare
Sint Aldegondis. Een viering waarin
we met name alle medeparochianen
gedenken, die sinds Allerheiligen

de graven op ons kerkhof. t.i.v. Wie
Delissen (jaardienst); de overl. leden
en de begunstigers van de jacht in
Egchel

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 4 november
H.Mis 16.00 uur Allerzielen t.i.v.
Grazyna Siemieniec (jaardienst) en Jan
Siemieniec; Mart Schers (jaardienst);
de overledenen in het afgelopen
jaar; Annie Sonnemans-van de Ven,
Wiel van Grimbergen, Mie WillemsKessels, Piet Leijsten, Judith van den
Goor-Oostenbrink, Jac. Zegers, Henny
Cuijpers-Kurvers, Nes Drissen-Verhaegh;
overl.ouders Kessels-Steeghs

Parochie Helden
Misintenties NL61 RABO 0120795094
pastorie Rochusplein 3
T 077 3071488,
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur
donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
Vrijdag 3 november
De H. Communie wordt thuisgebracht
09.00 uur

2016 zijn overleden: Gerda RoevenDuijf 83 jaar – Rob Hartman 75 jaar
– Wiel Janssen 85 jaar - Ton Peeters 88
jaar – Nel Beurskens-Geurts 91 jaar –
Trees Walraven-Vaessen 89 jaar – Dil
Verhagen-Burgers 88 jaar – Jan Boots
78 jaar – Toon Hovens 87 jaar – Toën
van der Sterren 75 jaar – Fien WijnenPeeters 85 jaar – Toon van den Kerkhof
87 jaar – Gerd Duijf-Wijnen 61 jaar
– Mart Geurts 74 jaar – Truus JanssenDaniëls 84 jaar – Ed van der Sterren 49
jaar – Jér Thijssen 87 jaar – Jos Konings
80 jaar – Ton Claassens 84 jaar - To van
den Ekker 91 jaar – Leentje JoppenLemmen 84 jaar – Nel TimmermansHendrikx 91 jaar – Annie Peeters-Smets
88 jaar – Sraar Nijssen 65 jaar. Na de
viering gaan we, begeleid door het
Herenkoor en Fanfare Sint Aldegondis,
in processie naar het kerkhof.
Mededelingen
De kerkdeurcollecte voor Burkina Fasso
– zondag 22 oktober – heeft € 186,61
opgebracht. Hartelijk dank allen die
hieraan hebben bijgedragen.

Parochie Kessel
Gezinsbijdrage NL39RABO0125305311
Pastorie Dorpstraat 13 T 077 462 12 65
E lajverhaag@parochiekessel.nl
Kerkdiensten
Zaterdag 4 november
Viering van Alle Heiligen. Willibrord
zondag.

Zondag 5 november
H. Mis Allerheiligen-Allerzielen 10.00
uur – herenkoor met Heldens Koper
Ensemble t.i.v. Theo van Hal (zeswekendienst) en Diny van Hal-Geenacker;
voor een bijzondere intentie (S); overl.
fam. Smits-Kessels; Jo Rietveld (coll);
fam. Verlinden-Kersten, kinderen en
aangetrouwde; Nel en Piet WilmsHendriks, kleinzoon Dennis en overl.
fam. Wilms-Hendriks; Hein Korsten en
overl. fam. Korsten-Janssen; Aansluitend
de zegening van de graven op het kerkhof. Doopviering 12.00 uur: Jens Killaars
en Tim Sijben

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 4 november
H. Mis vw Allerheiligen-Allerzielen
17.30 uur. Bijeenkomst op het kerkhof
om 17.00 uur
Zaterdag 11 november
Geen H. Mis

Parochie Meijel
Misintenties NL16 RABO 0133405613
Pastorie Kerkstraat 5

Jaardienst voor Frits Janssen en 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 WoltersMuyres.
Zondag 5 november
15.00 uur Allerzielen Lof en zegening
van de graven.
Woensdag 8 november
9.00 uur H.Mis voor onze zieken.
19.00 uur. Boeteviering voor de kinderen die het H.Vormsel gaan ontvangen.
Vrijdag 10 november
18.00 uur. Toediening van het
H.Vormsel aan de kinderen van groep
acht door Z.Exc.Mgr. E. de Jong in concelebratie.
Zaterdag 11 november
19.15 uur. H.Mis voor de intenties van
de parochie.
Mededeling
We vieren Allerheiligen op zaterdag 4
november en op zondag 5 november
is het lof waarin we de overledenen
gedenken met zegening van de graven.

Parochie Baarlo
Misintenties NL31RABO0103903976
Pastorie Markt 3 T 077 477 12 75
E pastoor@parochiebaarlo.nl
W www.parochiebaarlo.nl

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 2 november
H. Mis 09.00 uur t.i.v. alle gestorvenen
09.30 stille aanbidding
Zaterdag 4 november
Geen H. Mis
Zondag 5 november
H. Mis 11.00 uur met herenkoor t.i.v.
Jan Meeuwis (verj) en kleindochter
Jannie; Miranda Berben-Jans; Jan
Strijbos; uit dankbaarheid
Maandag 6 november
Stille Aanbidding 18.30 uur
Rozenkrans 19.00 uur
Dinsdag 7 november
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen,
aansluitend koffiedrinken
Donderdag 9 november
H. 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
Zaterdag 4 november
17.00 uur Gebedsdienst in
Verzorgingshuis Ter Borcht.
Zondag 5 november
9.30 uur H. Mis. Zang: Gemengd koor.
Zeswekend. Truus Hoezen-Timmermans
en tevens voor kleinzoon Sjoerd.
Jaard. Stuf Hendrikx. Gerard Hutjens
en Gertruda Koene. Annie Kessels, Wien
Beurskens, Huub Beurskens en Geertje
Beurskens. Jan Mertens v.w. verjaard.
en tevens voor de overl. familieleden
Mertens en Tercken.
Donderdag 9 november
8.30 uur H. Mis.
Mededeling
De kerkdeurcollecte voor Missiezondag
bedroeg €250.- waarvoor wij u hartelijk
dank zeggen. Het banknummer van Missio
Nederland is: NL65INGB 0000 0015 66.

Parochie Kessel-Eik
Misintenties NL41RABO0125300522
Misintenties 25,L. Timmermans T 077 462 16 78
Kerkdiensten
Donderdag 2 november
Allerzielen 19.00 uur
Zeswekendienst Rosalie BruynenSchreurs en Harrie Bruynen.
Harrie Stemkens en Mie StemkensZeetsen.
Jaardienst Sjaak Kuypers en Hendricus

Kerkdiensten
Vrijdag 3 november
H. Mis 09.00 uur in de dagkapel
De H. Communie wordt thuisgebracht
na de H. Mis
Zaterdag 4 november
H. Mis 14.30 uur – De Groenling
H. Mis 19.00 uur Allerheiligen –
gemengd koor t.i.v. Henk Reijnen
(zeswekendienst); Piet Janssen en
To Janssen-van der Linden en zoon
Sjraar; Hay Gommans en overl. fam.
Gommans-Nelissen; Levenden en overledenen fam. Dielissen-Seijkens
Zondag 5 november
H. Mis kapel Missiehuis 10.30 uur
Allerzielenlof 14.30 uur – Aansluitend
zegening van de graven

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

Kuypers en Tina Kuypers- Theunissen.
Miet Bongers-Bergs.
Sjra Timmermans en Gertruda en
Elizabeth Timmermans-Joosten en Leen
Joosten. Dre Leenders.
Voor alle overledenen van het af
gelopen jaar.
Zondag 5 november
9.30 uur Christiaan Stemkens en
Catarina Peeters.
Zondag 12 november
9.30 uur Dankviering vrijwilligers van
de parochie.
Mededelingen;
De kerk deur collecte, wereld missie
dag heeft 53,65 opgebracht. Iedereen
hartelijk dank.

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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Enkele voorbeelden...

Zanussi Gaskookplaat

AEG Gaskookplaat

Grundig Gaskookplaat

ZGG76534XA

HG795540XB

GIGM7235250XG

52%
49%

289,-

€ 147,-

Geïntegreerde vonkontsteking
RVS, 3 gietijzeren pannendragers
Inbouwmaten (hxbxd): 30 x 700 x 480 mm

WWW.SUPERKEUKENS.NL

619,-

48%

€ 297,Gehard glas met beschermend inox-kader
LED-verlichting voor status van de vlam
Inbouwmaten (hxbxd): 50 x 750 x 490 mm

359,-

€ 187,4 gasbranders, 1 wokbrander met glazen inleg
Metalen oppervlak met RVS frame
Inbouwmaten (hxbxd): 43 x 680 x 510 mm

HEERLEN

HORST

ROERMOND

Witveldweg 100

Burghoffweg 13

In de Cramer 148

(Gevestigd binnen Interchalet)

(Gevestigd tegenover Retailpark)

(Gevestigd op de Woonboulevard)

T. 077-3982234

T. 0475-691548

T. 045-5751230

