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Laatste kermisfuif
Nog één ritje op de draaimolen en nog één avond uit het dak, waarbij de vonken er letterlijk afsloegen. In Beringe was van zaterdag 13 tot en met dinsdag 16 oktober
de laatste kermis van het seizoen. Er waren weer diverse attracties opgesteld in het dorp en kinderen konden zich laten schminken en meedoen met een kleurwedstrijd.
Voor de oudere jeugd was er in de feesttent van café De Nabber tot in de vroege uren kermisplezier. Diverse dj’s kwamen plaatjes draaien en er waren optredens van
De Zingende Barmannen, Arjon Oostrom en de band Baby Blue. De laatste avond werd afgesloten met een pullenavond.

Begroting 2019

Gemeente gaat zes miljoen investeren
Gemeente Peel en Maas wil in 2019 in totaal 6.460.000 euro gaan investeren in diverse projecten in
Peel en Maas. Dat blijkt uit de begroting die maandag 15 oktober is gepresenteerd. De gemeente hoeft
niet te bezuinigen en kan daardoor haar reservepot flink aanvullen. Voor de inwoners stijgen de kosten wel
licht.
Wethouder Paul Sanders liet
weten tevreden te zijn. De komende
drie jaar houdt de gemeente namelijk genoeg geld over om te sparen,
waardoor er tot drie miljoen euro
aan de reservekas kan worden toegevoegd. Er hoeven dan ook geen
bezuinigingen te worden gedaan,
aldus de wethouder.
In het nieuwe jaar staan diverse
projecten op de planning waarin

Peel en Maas ongeveer zes miljoen
euro wil investeren. Zo staat de herontwikkeling van het gebied rondom
de nieuw te bouwen school in Meijel
op de agenda, worden de rijbanen
en het groen op het industrieterrein in Beringe opgeknapt en worden daar parkeerplaatsen aangelegd
voor vrachtwagens. In Kessel wordt
de stoep, het asfalt en het verouderde
riool bij de Merwijck vervangen. Rond

de Keverbergstraat in Kessel wordt
het hemelwater afgekoppeld om
wateroverlast bij stevige buien in de
toekomst te voorkomen en de herinrichting van het Keverbergplein staat
op de planning. In Maasbree worden
de tennisbanen van tennisclub LTC
Maasbree vervangen, de tennisclub
in Kessel krijgt een nieuw hekwerk
en op diverse andere plekken in de
gemeente wordt de riolering vervan-

gen of gerenoveerd. De gemeente
verwacht daarnaast dat er in de
toekomst plannen gaan komen om
gemeenschapshuis D’n Binger in
Meijel, gemeenschapshuis De Paort in
Kessel en de sporthallen in Maasbree
en Baarlo aan te pakken.

OZB en afvalkosten
omhoog
Deze plannen liggen echter nog
bij de dorpen zelf, waardoor de
gemeente nog niet kan zeggen om
hoeveel geld het in deze gevallen
gaat. Voor de inwoners van Peel en

Maas gaan de onroerendezaakbelasting (OZB) en de afvalstoffenheffing
iets omhoog. Woningbezitters gaan
volgend jaar 2 procent meer belasting betalen. Inwoners gaan ook iets
meer betalen om hun afvalcontainer
aan de weg te mogen zetten. Een
meerpersoonshuishouden betaalt
volgend jaar 9 euro meer; 197 euro
in plaats van 188 euro. Dat komt
doordat de gemeente meer moet
betalen voor het verwerken van het
afval. De rioolheffing blijft hetzelfde.
Ook de kosten voor het milieupark
(5 euro) en de toeristenbelasting
(1 euro per nacht) blijven gelijk.
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Appartementen en restaurant op plek afgebrand gebouw

Lege plek aan Grashoeks dorpsplein
wordt gevuld
Op de plek waar het restaurant Wilmach Antiek lag in Grashoek,
verrijzen acht appartementen en een nieuw restaurant. Dat maakten de
eigenaren bekend tijdens een inloopavond op woensdag 10 oktober. In
februari vorig jaar brandde het restaurant aan het dorpsplein in Grashoek
volledig af. Het nieuwe gebouw moet eind volgend jaar klaar zijn.
De eigenaren, William en Karin
Lemmen en hun dochters Mascha en
Shirley, presenteerden bij de avond
in gemeenschapshuis De Ankerplaats
hun plan voor het nieuwe gebouw.
Het duurde even voordat ze de
gemeente overtuigd hadden, maar
binnenkort kunnen ze starten met
de bouw. “We hebben veel overlegd en de gemeente wilde dat we
deze avond hielden om zo draag-
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vlak te creëren in het dorp. Het is ook
een beeldbepalende plek zo aan het
dorpsplein. Nu is het maar een gat.
We hopen heel snel te beginnen met
de bouw.”
De lege plek, die ruim anderhalf
jaar het aanzicht van het dorpsplein
in Grashoek niet bepaald verfraaide,
wordt opgevuld met een restaurant
en acht huurappartementen. De gevel
van het oude gebouw komt terug
in het nieuwe pand. “Het was toch
een gebouw dat meer dan 100 jaar
in het dorp heeft gelegen”, vertellen Mascha en Shirley. “We verwachten dat de oudere inwoners het mooi
vinden dat we dezelfde gevel terug
brengen.”

Zussen beheren
restaurant
De twee zussen worden straks
verantwoordelijk voor het restaurant. “We werkten er al vóór de brand
en toen al was de bedoeling dat we
het ooit samen gingen overnemen.”
De brand zorgde voor een kink in de
kabel. Shirley had vanaf het eerste
moment na de brand eigenlijk nergens twijfels over. “Ik wist vanaf de
eerste seconde dat ik het opnieuw
op wilde zetten. Mascha twijfelde
toen nog, maar het liefste wilde ik
het samen doen.” Mascha ging acht
maanden na de brand aan het werk
bij een andere baas, maar hakte
voor zichzelf snel de knoop door.
“Meteen de eerste dag wist ik dat

ik terug wilde naar het restaurant.
Ik vind het superleuk, maar het is
toch anders dan zelf iets hebben. Dat
je je eigen ding kunt doen.”

‘Huurwoningen
belangrijk voor dorp’
Volgens de gezusters Lemmen
wordt het nieuwe restaurant moderner dan voorheen. Op de menukaart komt een mix van simpele
en exclusieve gerechten te staan.
Over de behoefte aan een restaurant
in Grashoek twijfelen de twee niet.
“Voor de brand lukte het ook en zelfs
in de crisis liep het goed. Dus als het
goed is, kan het nu alleen maar beter

gaan.” Het nieuwe restaurant moet
zo’n zestig zitplaatsen gaan bieden.
Boven het restaurant komen William
en Karin te wonen. Daarnaast wordt
het pand gevuld met zeven huurappartementen. Die zijn vooral bedoeld
als sociale huurwoningen. “De huurprijs komt dan ook onder de limiet
voor de huursubsidie te liggen”, vertelt William. “De drie appartementen
op de begane grond worden levensloopbestendig waar je ook met de
rolstoel in kunt. Er wordt verder een
liftschacht ingebouwd, maar om de
servicekosten laag te houden, komt
er voorlopig nog geen lift. Die kan er
dus wel komen als de huurders op de
eerste verdieping dat willen.” William

denkt zeker te weten dat er genoeg
behoefte is aan appartementen in
Grashoek. “Er zijn toch vrijwel geen
huurhuizen meer in het dorp? Voor de
leefbaarheid in het dorp is het ook
belangrijk dat er kleine, sociale huurwoningen zijn. Zo houd je de mensen
in Grashoek. Er is interesse genoeg.
Volgens ons heeft het plan een meerwaarde voor iedereen.”
De schop kan volgens de familie Lemmen al snel de grond in.
“De bedoeling is dat alles ergens tussen de bouwvak en Kerstmis volgend
jaar klaar is”, vertellen Mascha en
Shirley. “Dan zijn we in Grashoek eindelijk verlost van die lege plek.”
(Impressie: Bureau B)

‘Verwant familie werkt aan doorstart’

Baarlose Slagerij Gielen failliet
Het in Baarlo gevestigde familiebedrijf Slagerij Gielen is dinsdag 9 oktober door Rechtbank Limburg failliet verklaard. Er wordt gewerkt aan een
doorstart, laat de curator weten. De winkel is voorlopig dicht en de werkzaamheden in de Venlose versmarkt zijn overgenomen.
Eigenaar John Gielen vroeg
onlangs zelf het faillissement aan,
laat curator Jeroen Bakkers weten.
De financiële problemen zouden zijn
ontstaan door te weinig omzet in de
vershal in Venlo. “Vermoedelijk had
het bedrijf te weinig spek op de ribben om die verliezen op te kunnen
vangen”, aldus Bakkers.
Toch zou het met de omzet bij de
hele versmarkt Beej Benders steeds
beter gaan sinds de opening twee
jaar geleden, laat de curator weten.
“Mogelijk heeft Gielen niet voldoende tijd gehad of ingecalculeerd
om de kosten terug te verdienen.
Door achterblijvende inkomsten zou
hij uiteindelijk in deze lastige positie
terecht zijn gekomen.”
Door de verliezen werd de
vestiging in Baarlo ook getroffen.
Hoe hoog de schulden zijn, is nog
niet bekend. De slagerij in Baarlo is
voorlopig dicht. De werkzaamheden

van Gielen in de vershal zijn al op
maandag 1 oktober overgenomen.
Een deel van het personeel van
Gielen zoekt momenteel een baan of
heeft al een nieuwe baan gevonden,
laat de curator weten. “En een aantal
mensen heeft het voornemen om in
Venlo te blijven werken.” Momenteel
wordt er gewerkt aan een doorstart
van de zaak aan de Veldstraat in
Baarlo. “We hebben goede hoop dat
dat gaat lukken, zodat ook het personeel daar kan blijven”, aldus Bakkers.
“Er heeft zich een partij gemeld,
die verwant is aan de familie Gielen,
die de zaak graag voort wil zetten.”
Wie aan die doorstart werkt,
wil de curator niet zeggen. Frank
Gielen, de broer van eigenaar John
Gielen, laat desgevraagd aan HALLO
weten niet die partij te zijn. Hij heeft
ook een slagersbedrijf in Baarlo,
echter op een andere locatie en
onder een andere naam.

Slagerij Gielen bestaat al sinds
1895 en heeft altijd aan de Veldstraat
in Baarlo gelegen. John Gielen is
de vijfde generatie die het bedrijf
onder zijn hoede heeft. Sinds 2016
werkt de slagerij samen met vers-

ER WARM BIJZITTEN

www.haardstede.nl

markt Beej Benders in Venlo, waar
vleeswaren en specialiteiten van
het Baarlose bedrijf verkocht worden. Beej Benders zoekt volgens de
curator naar een nieuwe slagerijpartner.
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Drie Heldenaren
opgepakt voor
drugshandel
Politie Peel en Maas heeft op dinsdag 9 en woensdag 10 oktober
drie mensen uit Helden opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij
de handel in softdrugs. bij de huiszoekingen trof de politie gripzakjes
hennep, XTC-tabletten een groot geldbedrag aan.
De drie opgepakte Heldenaren
waren een 51-jarige en een 21-jarige
man en een 19-jarige vrouw.
Het onderzoek naar de softdrugshandel werd opgestart na meldingen
door de wijkagent. In samenwerking
met de recherche, het flexteam en
het Openbaar Ministerie is door het
basisteam Peel en Maas een onderzoek gestart. De 51-jarige man en de
19-jarige vrouw werden op dinsdag
opgepakt, de 21-jarige man een dag
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Alle vijftien bevrijd

Varkens in Egchel
in gierput gevallen
Bij een varkensbedrijf aan de Melkweg in Egchel zijn vrijdag 12 oktober enkele dieren door een rooster
gezakt en in de gierput terechtgekomen. De brandweer werd opgeroepen om de vijftien varkens te bevrijden.

later. Het flexteam bestaat uit
politiemensen dat ingezet kan
worden ter ondersteuning van de
basisteams. Tijdens de huiszoekingen
werden, naast de drugs en het geld,
ook nog twee auto’s in beslag
genomen. “Uit onderzoek moet
blijken of deze auto’s werden
gebruikt voor de handel van de
softdrugs”, laat de politie weten.
“Het onderzoek naar de handel
wordt voortgezet.”

Mogelijk onwel

Auto botst op boom
in Panningen
Een automobilist is in de vroege ochtend van donderdag
11 oktober op een boom gebotst in Panningen. Het ongeval gebeurde
op de John F. Kennedylaan ter hoogte van de inrit richting de
18 Novemberring. Er werd een traumahelikopter opgeroepen,
maar de verwondingen van de bestuurder bleken mee te vallen.

Aan het einde van de ochtend
werd gemeld dat er dieren in de problemen zaten. Ze waren door een
rooster in de gierput gevallen. Even na
11.30 uur rukte als eerste de brand-

weer van Roggel uit naar de Melkweg.
Een klein half uur later sloten ook de
lieden van de Panningse brandweer
aan om de varkens uit de put te halen.
Om zichzelf te beschermen tegen de

giftige gassen in de gierkelder, droegen de lieden waadpakken en een
masker met ademlucht. De brandweer
wist uiteindelijk alle vijftien varkens
uit hun benarde positie te bevrijden.

Op zoek naar optimale verdeling in Limburg

Geen extra agenten
naar Limburg

Er komen geen extra agenten naar Limburg, blijkt uit een brief van het ministerie van Justitie en Veiligheid
aan burgemeester Wilma Delissen-van Tongerlo en de burgemeester van Horst aan de Maas. Zij stuurden eerder
dit jaar een brief met de vraag om meer agenten naar de provincie te sturen.

schrijft de brandweer op Facebook.
“De bestuurder van een personenauto was mogelijk onwel geworden
en was daardoor met lage snelheid tegen een boom gereden.”
De bestuurder werd ter controle naar
het ziekenhuis gebracht.

Kind in Helden
vast in hekwerk

De Hypotheekshop
Makelaardij
Taxaties

Brandweer Panningen werd zondag 14 oktober opgeroepen om te
helpen bij een ongeval op de Professor van Oijenstraat in Helden.
Daar was een kind met zijn hand vast komen te zitten in een hekwerk.
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ten in het hekwerk, dat gemaakt
is van groene metalen buizen.
De brandweer wisten het kind uiteindelijk te bevrijden. Hoe het ongeluk kon gebeuren, is niet bekend.

M

Het ongeval gebeurde ter hoogte
van het grasveldje en basisschool
De Pas. Rond 18.30 uur werd de
brandweer gebeld omdat een kind
met de hand vast was komen te zit-

Verzekeringen

at

De hulpdiensten kregen even
na 07.00 uur ‘s ochtends de melding
binnen van het ongeluk. Twee ambulances, een traumahelikopter en
de brandweerpost in Panningen
werden opgeroepen. “Ter plaatse
bleek gelukkig alles mee te vallen”,

De gemeenteraad van Peel en
Maas maakte deze zomer samen met
het College van B&W van Peel en
Maas bezwaar bij het ministerie van
Justitie en Veiligheid. De 32 agenten
die extra naar Limburg komen, is
volgens hen te weinig. Alle andere
gemeenten in Limburg werden opgeroepen ook een klacht in te dienen.
Het ministerie liet onlangs aan de
burgemeesters van Peel en Maas en
Horst aan de Maas weten dat “de
politiecapaciteit die geleverd wordt, in
balans is met wat er afgesproken is”.
Burgemeester Delissen-van
Tongerlo laat via een woordvoerder

Ook kunnen p
wij uw aankijoon!
makelaar z

Panningen • Venlo
(077) 382 77 88 • www.sannen.nl

weten niet verrast te zijn met deze
reactie. “In Limburg zullen we ons
hierbij neer moeten leggen. We zullen samen gaan kijken naar de meest
optimale verdeling binnen Limburg.”
De verdeling is gebaseerd op een
bepaalde meetsystematiek, aldus
de burgemeester. “Het is de vraag of
hierbij genoeg rekening is gehouden
met ons uitgestrekte landelijk gebied.
Maar het is zoals het is. Op landelijk niveau wordt wel continue gekeken naar de meetsystematiek dus dit
wachten we verder af.”
De burgemeester laat weten
erop te vertrouwen dat de poli-

tie er staat als ze ergens nodig is.
“Het kan natuurlijk altijd beter en er
liggen genoeg thema’s op het gebied
van veiligheid die opgepakt kunnen worden, maar het is even niet
anders.”
Op het niveau van Limburg wordt
het gesprek gevoerd over de meest
optimale verdeling van de politiecapaciteit, aldus de gemeentewoordvoerder. Regioburgemeester Annemarie
Penn van gemeente Maastricht
bespreekt dit ook met minister
Grapperhaus van Justitie en Veiligheid.
“Dus het signaal uit Limburg is ook
helder in Den Haag.”
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Ineens staat onze wereld stil,
plots ben jij er niet meer
Jouw leven moeten wij loslaten,
in ons leven houden wij jou vast

Met veel ongeloof, onmacht en intens verdriet
heb ik afscheid moeten nemen van mijn lieve man

Johan Kerkhoffs
Joekie

Panningen, 16 november 1962

Venlo, 12 oktober 2018

echtgenoot van

Thea Kerkhoffs - Hermans
pap van

Mariet Maassen

Opa Sjraar 80 jaar!
Zus, Germie, Eric, Renée,
Gijs, Jimmy, San, Peter, Jill,
Kees, Siem, Heidi en Hoyt

† Roermond, 10 oktober 2018

Familie Daems
Familie Maassen

familie Kerkhoffs
Patersstraat 34
5981 TS Panningen

Wij nodigen u uit voor de afscheidsdienst op zaterdag
20 oktober om 10:30 uur in Gemeenschapshuis in Kepèl,
ingang gelegen aan de Nijverheidsstraat in Panningen.
Wij, het gezin, begeleiden Johan om 13:00 uur
naar het crematorium.

Familie Daems
Meester Jochemsstraat 18, 5768 VS Meijel
De uitvaartdienst heeft plaatsgevonden op dinsdag 16 oktober
in de parochiekerk St. Nicolaas te Meijel, waarna de crematie
in crematorium Midden-Limburg te Baexem was.

Robin wirt 18
Een laatste schuttersgroet aan

Giel Daems

proficiat van
opa, oma en de bubs

Wij zullen zijn grote inzet en betrokkenheid bij onze vereniging missen.
Giel was een van ons, een van ‘de Gruun van Méél’.
Ons medeleven gaat uit naar zijn echtgenote Mariet en de familie.

Ongelooflijk......
Mijn broer, schoonbroer en oom

Wij wensen hen heel veel sterkte toe.

Johan Kerkhoffs

is plotseling van ons heengegaan

echtgenoot van

Hoera!

Meijel: Mariet Daems - Maassen

Zoë c
Spike c

Correspondentieadres:

Giel Daems
* Meijel, 17 maart 1940

Robin & Guy
Sanne

baasje van

Soms horen mensen duidelijk bij elkander
je kunt het zien - die twee dat is een paar
De een is wel de één, maar óók de ander
soms horen mensen zichtbaar bij elkaar...

Schutterij St. Willibrordus Meijel

Hoije Johan

Peter en Gertie Kerkhoffs
Tom en Linda, Raff

Graag willen wij iedereen bedanken voor het medeleven
dat wij ervaren hebben na het overlijden van onze moeder

mevrouw De Bruyn-Simons
Kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Joekie,

Familie de Bruyn
Panningen

Champions League kieke op woenzig
zal noeijts mier ut zelfde zien.

Oos mam, oma en Superoma

Truus GroetelaersManders
wordt donderdag 25 oktober
100 jaar
Proficiat van ons allemaal!

Wea winse Thea, kinger en familie veul sterkte
in deze moeilikke tied!
Math, John en Harrie

Joekie,
De derde hilft bej Pier zal noeijts mier zoë zien as iers.
Wea winse Thea en de familie hiel veul sterkte!
Proost
FC Pierke ‘69
Walter, Theo, Math, Ruud, Rob, Billy, Baco, Carlie, Bart, Dave,
Frank, Harrie, John, Johan, Paul, Tom, Pier, Bas, Mattie

Rust zacht

Frans Stappers
Erevoorzitter VV Kessel
Bedankt voor je jarenlange inzet voor VV Kessel.
We wensen de familie veel sterkte met dit verlies.
Bestuur en leden VV Kessel

HALLO in Mexico
Teun Heldens uit Meijel maakte afgelopen april een reis naar Mexico, waar hij onder meer
genoot van het uitzicht bij de Maanpiramide in Teotihuacán. Een uitgelezen plek om de HALLO door
te spiten, zo vond Teun. Hij legde het moment vast op de gevoelige plaat, met dit als resultaat.
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Nationale Archeologiedagen

Op zoek naar de vorst van Baarlo
Tijdens de Nationale Archeologiedagen op vrijdag 12 oktober vond bij voetbalclub De Meeren in Baarlo een
presentatie plaats van archeologen en studenten van de Universiteit Leiden over de vergeten grafheuvels van
Baarlo. In de bossen, niet ver van de voetbalclub, zou een vorst begraven kunnen liggen volgens de experts.

De gemeente organiseert deze
archeologiemiddag samen met de
Universiteit Leiden naar aanleiding van
archeologisch onderzoek dat afgelopen

zomer in Baarlo door archeologen en
student-archeologen van de universiteit is uitgevoerd. “Al voor aanvangstijd waren de eerste geïnteresseerden

al hier. Ook de studenten uit Leiden
hebben nog geen tijd genomen voor
koffie, omdat ze zo enthousiast zijn
over de vondsten die hier in Baarlo te

zien zijn”, vertelt Lizette Hilken van
gemeente Peel en Maas.
“Bij hoogtemetingen die werden
uitgevoerd voor de digitale hoogtekaart van Nederland, zijn er per toeval
grafheuvels ontdekt onder de naaldbossen bij De Meeren in Baarlo en bij
Zaarderheiken in Venlo”, aldus Pepijn
Stet, hoogleraar archeologie van de
Universiteit Leiden. “We zagen op de
hoogtekaart heel duidelijk een heleboel kleine en grotere heuvels op deze
plaats in Baarlo. Met het blote oog zijn
de heuvels ook goed te zien. Maar door
de begroeiing van het bos liggen ze
wat verscholen en is nooit gedacht dat
de heuvels misschien wel eens een
diepere betekenis zouden kunnen hebben.” Het onderzoeksteam vermoedt
dat het grafheuvelveld mogelijk nog
veel groter is dan in eerste instantie
werd aangenomen. “Door de begroeiing van het bos zijn hier de heuvels
bewaard gebleven, maar waarschijnlijk is het maar het topje van de ijsberg
en liggen onder de omliggende akkers
ook nog resten van grafheuvels. Ze zijn
alleen niet meer zichtbaar omdat op
die plekken veel is geploegd door de
jaren heen.” De tientallen grafheuvels
die er nog zijn, dateren uit de midden Bronstijd en vroege IJzertijd, tus-

sen 1800 tot 500 voor Christus. Het zijn
vermoedelijk graven van boeren die
hier destijds leefden, maar er is ook
reden om aan te nemen dat er één of
meerdere belangrijke personen begraven liggen. Pepijn: “Een boer uit Baarlo
vond in 1934 een emmer in een heuveltje op zijn land, die uit de zevende
eeuw voor Christus stamt en erg zeldzaam is.” De emmer, die ook wel een
situla wordt genoemd, is in de Alpen
gemaakt en werd tijdens speciale gelegenheden gebruikt om water en wijn in
te mengen, volgens deskundigen van
de website Archeologie Op De Kaart.
“De emmer is waarschijnlijk afkomstig
uit het graf van een belangrijke vorst uit
die tijd. Dit draagt bij aan onze theorie dat we in Baarlo met een heel groot
urnenveld te maken hebben.”
Het onderzoeksteam zou nog een
aantal jaren onderzoek willen doen
om de grafheuvels verder te onderzoeken en toegankelijk te maken voor het
publiek. Pepijn: “Graag betrekken we
omwonenden bij het project. We merken ook dat het project hier heel erg
leeft. Wellicht kunnen we alle verhalen
over vondsten uit de omgeving verbinden tot één groot verhaal en zo uiteindelijk het verhaal van de vorst van
Baarlo reconstrueren.”

Snoeiafval goed voor 63 chemo’s

Opbrengst Taxus Taxi
valt tegen
De jaarlijkse inzameling van taxussnoeisel door Stichting Taxus Taxi was in de gemeente Peel en Maas
goed voor 63 chemotherapieën. Door de hete zomer werd er in Nederland over het algemeen minder snoeisel
opgehaald dan gehoopt, laat de stichting weten.

Garagebedrijf
W. Aarts

IS UW ACCU
NOG STERK
GENOEG?

Kanaalstraat 80A | BERINGE
Tel.: 077 - 306 16 01

WWW.GARAGEAARTS.NL

Ramen / Deuren / Rolluiken
Zonwering / Horren
077 477 26 14
WWW.ALKURADE.NL

csbttfsjf

Menukaart aangepast

Brasserie Gooije Raod
Vanaf vrijdag 12 oktober 2018

Nieuw AH-keuzemenu

3 gangen € 29,50, 2e menu gratis
Tegen inlevering volle spaarkaart
Landelijk werd er genoeg taxussnoeisel opgehaald om ruim 2.800
chemotherapieën te kunnen produceren. “We hadden op een hogere
opbrengst gerekend, maar door het
hete zomerweer is er dit jaar minder
gesnoeid en dus ook minder opgehaald”, aldus Werner Toonen van
Stichting Taxus Taxi. In de gemeente
Peel en Maas was de opbrengst goed
voor 63 chemotherapieën. Sinds 2009

roept Taxus Taxi elk jaar eigenaren van
taxushagen op om deze groene heester in de zomermaanden te snoeien
en het snoeisel te bewaren. De jonge
twijgjes van de taxusplant bevatten in
de zomer de werkzame stof taxol, dat
wordt gebruikt voor chemotherapieën.
“We hebben dit jaar kunnen inzamelen van 6 juni tot en met 7 september.
Onze aanvankelijke doelstelling was
3.500 chemotherapieën, maar de hete

zomer is funest geweest. Dit jaar was
het in juni nog top, maar in juli werd
het snel minder. Door de droogte en
het warme weer vergaat het de mensen aan enthousiasme om te tuinieren. Dat hebben we helaas gemerkt in
de opbrengst”, aldus Werner.
Kijk voor meer informatie over het
inzamelen van snoeisel en Stichting
Taxus Taxi op www.taxustaxi.nl of de
Facebook-pagina.

1ste Kerstdag
4 gangen, amuse en drankje € 34,50
Reserveren tussen 12.00 - 19.30 uur
www.raodhoesblerick.nl
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Je was een man van weinig woorden
jouw daden spraken voor zich
“ut is good gewees”

Sjraar Peeters

Degenen die ik liefheb,
verlaat ik om degenen die ik
liefhad terug te vinden

Truus Daniëls - Franssen
weduwe van

lieve man van

Germie Peeters-Quax
Hij overleed in de leeftijd van 74 jaar.
Pap, schoonvader en opa van

Rob en Nicole
Angelo en Anja
Demi, Sten

Helden, 14 oktober 2018
Roggelseweg 24
5988 BP Helden

We komen rondom Sjraar samen op zaterdag 20 oktober om
11.00 uur in Kerkeböske, Aan de Koeberg 3 in Helden. Als gezin
zullen wij Sjraar aansluitend begeleiden naar het crematorium.
Naar wens van Sjraar graag een bijdrage voor KWF Kankerbestrijding in de collectebussen.

Frits Daniëls
* Neerkant, 6 juni 1927

† Helmond, 15 oktober 2018

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

uitvaartverzorgingtwanschreurs.nl

Asten: Mariet †
Moniek en Jaap, Fosse, Mats
Annemarie en Mark, Lieve, Simone
Oostrum: Piet en Gerry
Bram
Someren: Will †, Ans en Christ
Sjraer en Carolien, Tim, Wout
Odette en Twannette, Noah
Meijel: Jan †, Annemie en Henkjan

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

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

Neerkant: Annelies en Harrie
Harm en Moniek
Mark en Mirthe
Karin en Bram, Isa, Elin
Nicky
Meijel: Gert en Jack
Jeroen en Lianne
Roy en Lisa
Meijel: Frits en Elly
Kim en Jeroen
Kessie en Willem
Drempt: Heins en Sjon

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

Correspondentieadres: Gert Beeks - Daniëls
Kerkstraat 19, 5768 BH Meijel
De crematiedienst wordt gehouden op zaterdag 20 oktober
om 14.00 uur in de aula van crematorium Midden - Limburg,
Kasteelweg 10 te Baexem.
Mam is opgebaard in St. Jozef Wonen & Zorg, Kapelkesweg 1,
kamer 218 te Meijel.
U kunt persoonlijk afscheid van haar nemen op donderdag 18
oktober van 18.30 - 20.00 uur.

Zorgzaam & betrokken

tel. 077-3078642
Panningen
www.janssenuitvaart.nl

Enige en algemene kennisgeving
Helaas is mijn man, onze pap, schoonvader en opa
vandaag in het bijzijn van zijn gezin overleden
in het zorgcentrum Ruijsstraat 82a.

Wiel Joosten

Koningslust, * 3 februari 1941

Helden, † 15 oktober 2018

echtgenoot van

Lies Joosten-Vanlier
Gerwin en Inge
William en Mara
Arjan
en opa’s kleinkinderen

HALLO in Santiago
de Compostella
De Maasbreese Dore en Baarlose Toos liepen dit voorjaar de
pelgrimsroute van het Portugese Porto naar de pelgrimsplaats
Santiago de Compostella. Daar kwamen ze, na ongeveer veertien
dagen wandelen, aan op 23 mei. “Het was een geweldige
ervaring”, aldus beide dames. Voor de kathedraal van Santiago
de Compostella gaven Dore en Toos hun benen en voeten even
rust en gingen ze samen met HALLO Peel en Maas, die de hele
reis in de tas meeging, op de foto.

Correspondentieadres: familie Joosten
Laagheide 3a
5981 NR Panningen
In kleine kring hebben we afscheid genomen
van Wiel op donderdag 18 oktober.

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempen-media.nl/
hallo-uitgaven.php en klik links op de
pagina bij de rubriek zoekertjes op ‘klik
hier’. Via het formulier kunt u uw tekst
opgeven en meteen de kosten voldoen.
Pedicure aan huis.
Voor informatie of een afspraak
Petra Vossen 077 462 22 04.

Te koop gevraagd land- en
tuinbouwmachines o.a. ploegen frees
spitmachine kieper messtank schudder
maaier hark tractor enz 06 19 07 69 59.
Gebruikte kantoormeubelen.
Kasten, stoelen, bureaus, stelling enz.
Obelisk Rozenobel 12 Beringe
vrij 9.00 - 17.00 en za 9.00 - 16.00 uur.
Of na tel afspraak 06 14 04 02 72.

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
Werkvanuithuis. Gezocht mensen met
goede sociale vaardigheden. Coaching/
advisering Bel 06 53 19 00 67
Bolchrysanten te koop!
Maandag t/m vrijdag vanaf
13.00 uur. Zaterdag vanaf 9.00 uur.
Sevenumsedijk 12 te Koningslust.
Computerproblemen?
Karel Heines Baarlo. Verdere info & tips:
karelheines.nl. 06 50 96 29 15.
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.
Opslagloods te huur, 325m2.
Voor info tel. 06 53 26 45 71.
Paranormale Beurs
21 okt 2018. 11.00-16.00 Parkhotel
Horst, Tienrayseweg 2 Horst.
Bekende mediums, verkoopstands,
lezingen, edelstenen, mineralen,
schilderijen. Yogastudio Reuver-Horst
ook aanwezig!
De Vruchtentuin in Melderslo: vele
soorten decoratieve sierkomkommers,
pepers, aubergine, mini pompoentjes.
Dagelijks zelfbediening. M. Deckers
Nachtegaallaan 19a 5962 PA
Melderslo. Info 06 83 71 26 82.
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aan
Luuk Madou

Begin van
de herfst
Als je in deze tijd naar
buiten kijkt, zie je de mooie
verkleuring van de blaadjes.
Ze gaan van groen naar verschillende tinten rood, geel en
bruin. Ze vallen dan na een
tijdje langzaam naar beneden, hiermee verandert de
straat in een kunstwerk van
warme kleuren.

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Luuk Madou
14 jaar
Kessel
College Den Hulster

Hoe verras jij iemand het liefst?
Ik verras iemand het liefst door mij te
verstoppen, hem of haar te laten denken dat er niemand is en dan opeens
tevoorschijn te komen zodat diegene
schrikt.
Wat is je favoriete toetje?
Mijn favoriete toetje is tiramisu. Ik vind
het lekker omdat het zoet is, maar er
ook weer een koffiesmaak aan zit.
Wanneer heb je voor het laatst
iemand geholpen?
Mijn papa heb ik laatst nog geholpen
in de tuin. Dat vind ik niet zo erg om te
doen, want dan mag ik meestal grasmaaien op de zitmaaier.

Wat zou je doen als je een dag
onzichtbaar was?
Als ik één dag onzichtbaar zou zijn,
zou ik mensen de hele dag in de
maling nemen. Ze kunnen me dan
toch niet zien.
Wie is je favoriete leraar?
Meneer Van Engelen van maatschappijleer is mijn favoriete leraar, omdat
hij goed kan uitleggen maar in de lessen ook grappig kan zijn. Hij kan op
een leuke grappige manier vertellen.
Wat is je favoriete grap?
Ik heb niet echt een favoriete grap.
Maar als iemand flauwe woordspelingen maakt, kan ik daar heel erg goed
om lachen.
Wat is het beste cadeau dat je ooit
hebt gekregen?
Het beste cadeau dat ik heb gekregen
is een iPad mini, omdat ik die toen al

VanVan
nieuwe
deurtjes
nieuwe
deurtjes
Van nieuwe deurtjes
tottot
eeneen
complete
renovatie
complete
renovatie
tot
een
complete
renovatie
Vanuit onze
in Roggel
laten wijlaten
elkewij
keukenwens
in
Vanuitshowroom
onze showroom
in Roggel
elke keukenwens
in
vervulling
gaan.
u nuOfkiest
een
fantastische
vervulling
gaan.
u nu
kiest
voor
een
metamorfose
Vanuit
onzeOf
showroom
invoor
Roggel
laten
wijfantastische
elke metamorfose
keukenwens
in
van uw
bestaande
keuken
of kiestofvoor
een
geheel
nieuwe
keuken.keuken.
van
uw bestaande
kiest
voor
een geheel
nieuwe
vervulling
gaan.
Of u keuken
nu
fantastische
metamorfose
Wij adviseren
u graaguover
deover
vele
mogelijkheden....
van
bestaande
keuken
of kiest
voor
een geheel nieuwe keuken.
Wijuw
adviseren
graag
de
vele
mogelijkheden....
Wij adviseren u graag over de vele mogelijkheden....
• NIEUWE
KEUKENS
• KEUKENRENOVATIES
• NIEUWE
KEUKENS
• KEUKENRENOVATIES
• INBOUWAPPARATUUR
• NIEUWE
KEUKENS• •AANRECHTBLADEN
KEUKENRENOVATIES
• INBOUWAPPARATUUR
• AANRECHTBLADEN
• INBOUWAPPARATUUR • AANRECHTBLADEN
Vrijkenstraat
3 Roggel
- 0475-520489
Vrijkenstraat
3 Roggel
- 0475-520489
Vrijkenstraat
3 Roggel - 0475-520489
www.acpkeukenrenovaties.nl
www.acpkeukenrenovaties.nl
Voor www.acpkeukenrenovaties.nl
deVoor
actuele
openingstijden
van van
de actuele
openingstijden

onzeVoor
showroom
kuntopeningstijden
u kunt
onze uwebsite
deshowroom
actuele
van
onze
onze website
bezoeken.
onze
showroom kunt u onze website
bezoeken.
bezoeken.

heel lang wou en hem eindelijk kreeg.
Wat is het laatste smoesje dat je
gebruikt hebt?
Dat is een goeie vraag. Maar dat ga ik
niet zeggen natuurlijk, want anders
kan ik het niet meer als smoesje
gebruiken.
Welke superkracht zou je willen
hebben?
Ik zou wel de superkracht teleportatie
willen hebben, zodat ik me heel snel
van de ene naar de andere plek kan
verplaatsen. Dan zou ik overal naartoe
kunnen gaan, zonder moe te worden.
Om wie lach jij het meest?
Ik lach het meeste om en met papa,
omdat hij zo’n flauwe grapjes maakt.
Wat is je lievelingskledingstuk?
Mijn lievelingskledingstuk is een
hoodie, dat is een trui met capuchon.
Dat is lekker warm en zit lekker losjes.

Wat kies je? Je kunt onder water
ademen of mag overal de muziek
bepalen.
Dan zou ik ervoor kiezen om onder
water te kunnen ademen. Dan kan
je ook veel meer zien van de wereld
omdat je lang onder water kunt blijven
en je kan tegelijkertijd niet verdrinken.
Waar maak jij je huiswerk het liefst?
Ik maak mijn huiswerk het liefste op
mijn kamer, omdat het daar rustig is
en ik niet wordt afgeleid.
Wat is je favoriete drankje?
Cola is mijn favoriete drankje, omdat
ik het heel vaak en graag drink.
Wat zou je doen als je een week
alleen thuis zou zijn?
Als ik een week alleen thuis zou zijn,
zou ik mijn vrienden bij mij thuis uitnodigen en daar met zijn allen een
beetje gaan ‘hangen’.

LOSLATENDE
FOLIE
OPOP
LOSLATENDE
FOLIE
LOSLATENDE FOLIE OP
UW
KEUKENKASTJES?
UW
KEUKENKASTJES?
UW KEUKENKASTJES?
WIJ LOSSEN
HET OP!
WIJ LOSSEN
HET OP!
WIJ LOSSEN HET OP!

Hiermee begint de herfst.
Het is ook best grappig, al die
vallende blaadjes. Wat er namelijk echt gebeurt als ze vallen is
dat ze doodgaan, maar toch ziet
het er mooi uit. Een probleem
met de herfst is dat het ineens
ook kouder wordt, waardoor je
niet meer genoeg hebt aan een
T-shirt om je warm te houden.
Je kunt hierdoor wel heerlijk
warme truien dragen en een
deken om je heen slaan terwijl
je een dampende kop warme
chocomelk drinkt.
De plekken waar het denk ik
het koudst is zijn de zolders.
Je moet er daarbij voor zorgen
dat je goed ingepakt bent.
Als er ook maar één lichaamsdeel uitsteekt, pakt de wind je.
Met zijn ijskoude handen strijkt
het langs je, probeert je mee de
kou in te sleuren. Maar gelukkig
zit jij warm onder een deken,
waar de wind niet bij je kan
komen. De herfst is ook het
seizoen van Halloween. Je gaat
met vrienden of vriendinnen
naar Toverland of een ander
pretpark om de Halloweenavonden mee te maken of je
kruipt met chips en een horrorfilm voor de televisie om jezelf
zo bang mogelijk te maken.
In de herfst heb je als laatste nog de herfstvakantie, een
week vrij waarin mensen nog
één laatste week de warmte
opzoeken. Daarna laten ze de
warmte los en geven ze zich
toch over aan het herfstgevoel.

✓ Snel
✓ Snel
✓ Snel
✓ Betaalbaar
✓ Betaalbaar
✓ Betaalbaar
✓ Effectief
✓ Effectief
Effectief
✓✓
✓ Effectief
Effectief
✓ Effectief
✓ Duurzaam
✓ Duurzaam
Duurzaam
✓✓
✓ Duurzaam
Duurzaam
✓ Duurzaam
advies
✓ Vrijblijvend
advies
✓ Vrijblijvend
✓ Vrijblijvend advies
info@defoliedokter.nl • Telefoon: 06-29316150 • www.defoliedokter.nl
info@defoliedokter.nl • Telefoon: 06-29316150 • www.defoliedokter.nl

info@defoliedokter.nl
• Telefoon:
06-29316150
• www.defoliedokter.nl
info@defoliedokter.nl
• Telefoon:
06-29316150
• www.defoliedokter.nl

Lieke

08

winkel&bedrijf

18
10
Adver torial

Nieuwe ontwerpen
Ruben van Megen
De Maasbreese meubelontwerper Ruben van Megen presenteert
tijden de Dutch Design Week twee nieuwe ontwerpconcepten en vier
nieuwe producten. De Dutch Design Week vindt van zaterdag 20 tot en
met zondag 28 oktober plaats in Eindhoven.

ondernemersprijs

Peel en Maas
bloeiend ondernemerschap

Kiwanis Club Peel en Maas reikt dit jaar voor de
negende keer de Ondernemersprijs Peel en Maas uit.
Dit jaar is het thema ‘Bouwen aan toekomst
perspectief’. In aanloop naar de uitreiking stelt elke
week één genomineerde zich voor.

Genomineerde Meeuwis

Van schoenverkoop
tot modezaak
Erika en Peter Vissers-Meeuwis namen modezaak Meeuwis in Meijel over van Erika’s ouders.
Haar vader begon vijftig jaar geleden met de verkoop van schoenen en inmiddels is het familiebedrijf
uitgegroeid tot een grote schoenen-, sport- en modezaak. “Je moet als bedrijf bij de tijd blijven en
blijven werken aan de toekomst.”

Van Megen toont een nieuwe
stoel die de naam ‘Antimacasssar
III’ heeft gekregen. Deze is geïnspireerd op en gemaakt van de antimakassar; het gehaakte kleedje dat
in vervlogen tijden het zitmeubilair beschermde tegen vette haren
en handen. Ook krijgt de stoel
‘The Cord Connection’ voor het eerst
een publiek. Deze stoel is volledig
gemaakt uit perstouw; het polypro-

pyleen touw dat gebruikt wordt om
hooi en stro bij elkaar te binden.
Verder wordt de collectie Café
6116, bestaande uit meubels met
Perzische tapijten, uitgebreid met
een ronde eettafel en vloerelementen.
De expositie is elke dag van
10.00 tot 20.00 uur te bezoeken op
de locatie van Piet Hein Eek op de
Halvemaanstraat in Eindhoven.

Energie-neutraal industrieterrein Panningen

Duurzaam ontbijt
in Panningen
De Sunny Community organiseert op zondag 21 oktober haar derde
ontbijt- en discussiebijeenkomst. De non-profitstichting nodigt bewoners en bedrijven van Peel en Maas uit om deel te nemen aan de
bijeenkomst, die dit keer focust op het doel om de industrieterreinen
van de gemeente Peel en Maas voor 2030 energie-neutraal te maken.
De Sunny Community is onderdeel van de stichting Sunny
Economy, een nieuw kennis- en
netwerkplatform en klankbord op
het gebied van duurzaamheid in de
gemeente Peel en Maas.
De ontbijtdiscussiebijeenkomsten
gaan over de vraag hoe de bewoners en bedrijven van Peel en Maas
te betrekken zijn bij duurzaamheids-

projecten en over het verbinden van
bestaande initiatieven.
De ontbijtbijeenkomst vindt
om 09.00 uur plaats in het duurzaamheidscentrum aan de John
F. Kennedylaan in Panningen.
Er wordt aan deelnemers een bijdrage gevraagd. Neem voor meer
informatie en om aan te melden contact op via info@sunny-economy.com

Hadé Collection

Peter en Erika in hun winkel
Als klein meisje al ging Erika met haar vader mee op
pad. “Voor boerenfamilies was het een uitkomst dat we
aan huis kwamen, want ze konden niet lang weg van
hun erf.”
Nog altijd komen er veel families bij Meeuwis. Peter
vertelt: “Mensen komen vaak al jaren hier, ze vinden het
fijn dat je hier voor de deur kunt parkeren en meteen
voor het hele gezin terecht kunt. Van schoenen in bijzondere lengte- en breedtematen tot de nieuwste mode,
hier vind je het allemaal onder één dak.” Bij Meeuwis
vind je veel bekende merken en artikelen zijn altijd ruim
op voorraad. “Zo grijp je nooit mis, een belangrijke
service voor onze klanten.”

Niet alleen het brede aanbod, maar ook de kwaliteit van zowel de artikelen als het personeel kenmerkt
Meeuwis. “Onze werknemers zijn voor ons heel belangrijk”, aldus Peter. “Als ondernemer is het belangrijk om
vanuit je ziel betrokken te zijn met de mensen waarmee
je werkt”.

Heldensedijk 32, 5768 RL Meijel T 077 466 17 17
www.meeuwis-meijel.nl

Rozenobel 19, 5986 PA Beringe

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

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

n
planke
ding rdtu| in
Aanbie
€ 1,29 p/m1 | op = op
geïmpregnee
17 x 142 mm

• brandbeveiliging
• training
• advies
WWW.BRANDBEVEILIGING-JTI.NL

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

Actie:

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

18
10

winkel&bedrijf 09
The DriveXperience

Rij-skills testen
in Panningen
Gemeente Peel en Maas organiseert op zaterdag 20 oktober in
Panningen The DriveXperience, een praktijkdag voor jonge autorijders.
Alle jongeren tussen de 18 en 24 jaar zijn uitgenodigd om hun rij-skills
te komen testen en om te leren hoe nog veiliger en relaxter te
rijden.

Bijeenkomst
netwerkevenement Spin1
Spin1, een regionaal netwerk voor ondernemers en beslissers, hield donderdag 11 oktober haar
eerste netwerkevenement. Ruim dertig ondernemers hadden zich aangemeld voor de bijeenkomst.
Kayleigh Goossens van Bobmail hield er een presentatie over e-mailmarketing en John Gooren van
Gofra Optics vertelde over de ontwikkeling van een nieuw product. “Onder het genot van een hapje
en een drankje werd er na de presentaties nog volop genetwerkt door de ondernemers”, aldus
Spin1.

Jongeren die nog geen drie jaar
hun rijbewijs hebben én jonger zijn
dan 24 jaar mogen meedoen aan
The DriveXprience, een gratis evenement waarbij jonge bestuurders op
drie onderdelen worden uitgedaagd
om hun rij-skills te testen.
Bij het onderdeel Track Xperience
wordt er gereden op een natte en
spekgladde slipbaan. Daarbij kunnen
deelnemers het effect van een noodstop en van het antiblokkeersysteem
van de auto ervaren.

Slipbaan en noodstop
ervaren
Tijdens de Road Xperience rijden drie deelnemers samen met een
instructeur een route van anderhalf
uur en wordt er feedback op elkaars
rijstijl gegeven. Ten slotte kunnen
jongeren bij de Xperience Xchange

in groepjes discussiëren over het
gebruik van alcohol en drugs in het
verkeer en over de verleiding van
telefoons, muziek en navigatiesystemen in de auto.

Discussieren over
alcohol in verkeer
Het evenement is gratis en
vindt plaats bij de gemeentewerf
aan de John F. Kennedylaan 212 in
Panningen. Jongeren hoef zelf geen
auto mee te nemen en voor een
lunch wordt gezorgd.
Het startsein wordt om 09.00 uur
door wethouder Paul Sanders gegeven en de dag duurt tot ongeveer
16.00 uur. Er is plek voor 48 jongeren
tussen de 18 en 24 jaar..
Kijk voor meer informatie
en om aan te melden op
www.thedrivexperience.nl

Oh, zit dat zo!
Haal de boodschappen
vóór 1 januari!
Door: Mathieu Hooijmaijers RB Belastingadviseur
Eén van de meest controversiële onderdelen van het Belastingplan
2019 is de verhoging van het lage BTW-tarief van 6 procent naar 9 procent.
Controversieel omdat het lage tarief van toepassing is op eerste levensbehoeften, zoals voedingsmiddelen en geneesmiddelen.

BTW is een belasting die grotendeels voortvloeit uit Europese wetgeving. Nederland heeft daarop maar
beperkte invloed. Wat we wel deels
zelf kunnen beslissen, is de hoogte
van de tarieven en of er al dan niet
verschil wordt gemaakt in een hoog
en laag tarief.
De BTW is een (relatief) eenvoudige belasting, met een robuuste
opbrengst, consumeren doen we
immers allemaal. Je zou zelfs nog
kunnen zeggen dat het een min of
meer eerlijke belasting is, hoe meer
je te besteden hebt, hoe meer je
waarschijnlijk consumeert en dus
aan BTW betaalt.
Het gebeurt nog wel eens dat

werk wordt uitgevoerd zonder BTW,
maar omdat de ondernemer ook graag
de BTW terug wil op zijn inkopen, is
de mogelijkheid om de belasting te
ontwijken beperkt. Grenseffecten zijn
er natuurlijk wel, zeker waar Duitsland
maar een paar kilometer rijden is.
Op het de totale opbrengst heeft dat
relatief weinig effect.
Logisch dus dat de BTW zo
stilletjes aan flink wordt verhoogd
om de belasting op arbeid te kunnen
verlagen. Wellicht weet u nog dat het
hoge BTW-tarief in 2012 van 19 procent naar 21 procent ging (eerder was
het tarief nog 17,5 procent geweest).
Nu is dus het lage BTW-tarief aan de
beurt.
Het liefst had men het lage tarief helemaal afgeschaft, zoals bijvoorbeeld in Denemarken (tarief 25 procent!). De afbakening tussen hoog
en laag tarief is niet altijd logisch.
Konijnenvoer (laag)/caviavoer (hoog),
bloemen (laag)/planten (hoog),

fysieke boeken (laag)/e-boeken
(hoog) en bijvoorbeeld kookcursussen (hoog) en onder professionele
begeleiding koken en opeten (laag).
Het helemaal afschaffen van
het lage tarief was voor dit moment
echter nog een brug te ver. Daarom
wordt het lage tarief als eerste stap
verhoogd naar 9 procent en betaalt
u na 1 januari voor een winkelwagen boodschappen van 100,00 euro
circa 3,00 euro meer.

Vestiging Horst
Spoorweg 10, 5963 NJ Hegelsom
T 077 – 398 46 00
Vestiging Roggel
Groenstraat 2, 6088 CW Roggel
T 0475 – 49 46 28
www.innovista.nu
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Week van de armoede
Wilt u ook iets betekenen voor Leergeld Peel en Maas?
Wij zijn nog op zoek naar vrijwilligers. De functie van coördinator is
beschikbaar! Meer informatie? Neem contact op met de voorzitter via
info@leergeldpeelenmaas.nl of tel. 06 – 11 48 13 54.

Speelgoedbank Peel en Maas | Leudal

Deze week is het de Week van de armoede. Om extra aandacht aan dit
thema te geven heeft het platform Maatschappij Armoedevrij Peel en Maas
deze uitgave voor u gemaakt.

Kidzz en Armoede

Het jongerencentrum Mafcentrum in Maasbree vraagt met allerlei activiteiten
op scholen, bij verenigingen, overheden, werkgevers aandacht voor de situatie
van kinderen die opgroeien in armoede.
Meer informatie? Zie de Facebook pagina Mafcentrum Kidzz en Armoede.
TWP
Iedere woensdag en vrijdag is de TWP geopend in het jongerencentrum
Mafcentrum. Hier kunnen mensen gratis en vrijblijvend terecht voor ontplooien
van activiteiten of voor een gezellig praatje. Er is professionele begeleiding
aanwezig om bezoekers te informeren, te adviseren en te ondersteunen.
Meer informatie? zie: www.mafcentrum.nl/over/theaterwerkplaats

De WegWijZer

De Wegwijzer is het informatie- en adviesloket van Vorkmeer gevestigd in het
Huis van de Gemeente. Inwoners kunnen hier terecht met vragen over Wonen,
Welzijn, Financiën en Zorg. De hulp en ondersteuning is onafhankelijk, gratis
en vertrouwelijk. Inloopspreekuur is van maandag t/m vrijdag van
8.30 – 12.00 uur. En iedere 1e maandag van de maand van 17.00 – 19.00 uur
Meer informatie? Bel tel. 077 - 307 25 65 of mail naar
wegwijzer@vorkmeer.nl

Stichting Voedselbank Peel en Maas

De Voedselbank helpt inwoners van Peel en Maas, die daarvoor in aanmerking
komen, door ze tijdelijk te voorzien van een voedselpakket. De Voedselbank
is voor de inhoud van de voedselpakketten afhankelijk van bedrijven,
instellingen, overheden en particulieren.
Meer informatie? Zie www.voedselbank-peelenmaas.nl of Facebook pagina
Voedselbank Peel en Maas

Kledingbank Limburg

Kledingbank Limburg verstrekt kleding, schoeisel en verzorgingsproducten aan
die mensen die het op dat moment nodig hebben. Om de noodzaak hiervan
te bepalen werken zij met het principe van doorverwijzing. Heeft u het krap
en liggen uw inkomsten op bijstandsniveau, neemt u dan contact op met de
WegWijZer. De WegWijZer zorgt voor de doorverwijzing.
Meer informatie? Zie: www.kledingbank-limburg.nl

Inzamelpunt in Peel en Maas gezocht!

In de gemeente Peel en Maas zijn wij op zoek naar een nieuw inzamelpunt.
Hier kunnen inwoners gebruikte kleding afgeven. Heeft u een ruimte van
ongeveer 10 m2 en bent u bereidt deze beschikbaar te stellen? Neem dan
contact met Kledingbank Limburg, tel. 0475 - 43 60 08.

Stichting Leergeld, Jeugdfonds Sport en Jeugdfonds
Cultuur

Het doel van Stichting Leergeld, Jeugdfonds Sport en Jeugdfonds Cultuur is om
alle kinderen te helpen die om financiële redenen niet kunnen deelnemen aan
een sport-, cultuur- en schoolactiviteit.
Voor wie?
Kinderen van 4-21 jaar van wie de ouders/verzorgers een inkomen tot
maximaal 120% van het bijstandsniveau hebben. Ook kunnen schulden een
reden zijn om een kind te helpen. De situatie wordt per gezin bekeken.
Een aanvraag bij Stichting Leergeld kan gedaan worden door een ouder /
verzorger. Zie voor meer informatie: www.leergeld.nl/peelenmaas. Een
aanvraag voor Jeugdfonds Sport of Jeugdfonds Cultuur kan ook via Leergeld
Peel en Maas of via een professional ingediend worden.
Meer informatie? Zie www.leergeld.nl/peelenmaas,
www.jeugdfondssport.nl/limburg of www.jeugdfondscultuur.nl/limburg

De Speelgoedbank is opgericht door medewerkers van Hoera, Vorkmeer en
andere vrijwilligers. En heeft als doel: kinderen van 4 tot 14 jaar uit financieel
kwetsbare gezinnen toegang te geven tot hedendaags speelgoed.
De Speelgoedbank is er voor kinderen van ouders/verzorgers met een
besteedbaar inkomen ter hoogte van de Participatiewet (bijstand) of kinderen
van ouders die gebruik maken van de Voedselbank. Aanvragen lopen via de
WegWijzer. Zie elders op deze pagina voor de contactgegevens.
Meer informatie? Zie ook www.speelgoedbankpeelenmaas.nl

Gemeente Peel en Maas

De gemeente Peel en Maas vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen in
de samenleving. Daarom zijn er verschillende algemene minimaregelingen én
kunnen inwoners in aanmerking komen voor bijzondere bijstand en hulp bij
(problematische) schulden.
Minimaregelingen
Deze regelingen zijn voor mensen met een uitkering, maar ook voor iedereen
met een inkomen dat lager is dan 110% of 120% van de bijstandsnorm en een
beperkt vermogen.
Bijzondere Bijstand
Bijzondere bijstand is er om mensen met een laag inkomen, die te maken
hebben met bijzondere kosten te ondersteunen. Heeft u een inkomen tot 120%
van de bijstandsnorm en beperkt vermogen? Dan kunt u in aanmerking komen
voor een (gedeeltelijke) vergoeding van de kosten.
Collectieve zorgverzekering
De gemeente heeft voor inwoners met een laag inkomen een collectieve
zorgverzekering afgesloten bij zorgverzekeraar VGZ. Inwoners met een
inkomen tot 120% van de bijstandsnorm en met een beperkt vermogen komt
hiervoor in aanmerking.
Individuele inkomenstoeslag
De individuele inkomenstoeslag is er voor iedereen, vanaf 21 jaar tot de
pensioengerechtigde leeftijd, met een langdurig laag inkomen.
Bijstand voor zelfstandigen
Hebt u als zelfstandig ondernemer financiële ondersteuning nodig? U kunt in
bepaalde gevallen bij de gemeente financiële bijstand aanvragen.
Schuldhulpverlening
De gemeente biedt gratis hulp aan bij schulden en financiële problemen door
een gespecialiseerde schuldhulpverlener of van een vrijwilliger die u helpt bij
uw administratie of bij uw contacten met instanties.
In geval van twijfel, gewoon informeren!
Als u denkt in aanmerking te komen voor één van de minimaregelingen,
bijstand voor zelfstandigen of heeft u hulp nodig bij schulden, aarzel dan niet
en bel de gemeente Peel en Maas, tel. 077 - 306 66 66. Of kom naar het
inloopspreekuur in het Huis van de Gemeente op elke werkdag van 9.00 tot
17.00 uur.
Meer informatie? Zie www.peelenmaas.nl zoekwoord werk, uitkering en
bijstand.
Platform Maatschappij Armoedevrij Peel en Maas:
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Geef ook uw mening

facebook.com/
hallopeelenmaas

Bespreking poll week 40

Peel en Maas is dementievriendelijk
Maar liefst 85 procent van de stemmers op onze poll van twee weken
geleden, vindt dat Peel en Maas dementievriendelijk is. Aanleiding voor de
stelling ‘Peel en Maas is dementievriendelijk’, was het nieuws dat de goede
doelenactie van Omroep P&M dit jaar voor het thema ‘dementievriendelijk
Peel en Maas’ koos. Samen met Alzheimer Café Peel en Maas en Danssalon
Peel en Maas zamelt de omroep in de week voor Kerstmis zo veel mogelijk
geld in om de gemeente dementievriendelijker te maken.

Sandra Heeskens-Janssen uit Meijel was één van de ‘eens’-stemmers op
de poll. Ze is blij met de keuze van de omroep. “Een heel mooi doel. Met een
dementerende vader ook heel actueel voor ons”, liet ze via Facebook weten.
Over het algemeen zijn de inwoners van Peel en Maas tevreden met de
initiatieven die er in de gemeente zijn, zoals Alzheimer Café Peel en Maas
en Danssalon Peel en Maas, die het wonen en leven ook voor mensen met
dementie zo aangenaam en leuk mogelijk maken.

De wintertijd moet worden afgeschaft
eens/oneens > facebook.com/hallopeelenmaas

Als het aan voorzitter Juncker van de Europese Commissie in Brussel ligt,
is het voortaan altijd zomertijd en wordt de klok in het najaar niet meer
verzet. Brussel wil dat de Europese
lidstaten eind deze maand een keuze gaan maken hierover, maar
de Tweede Kamer in Nederland komt er maar niet uit. Politici twijfelen,
maar er moet wel een knoop worden doorgehakt. De wintertijd gaat dit
jaar al op zondag 28 oktober in; dan gaat de klok weer een uurtje terug.
Door de oliecrisis van 1973, die tot een golf van energiebesparende
maatregelen leidde, werd in 1977 in Nederland de zomertijd
heringevoerd.

Vergeten

Door de wintertijd af te schaffen en te kiezen voor de zomertijd, is het
in de zomer lekker lang licht. Er zouden minder misdaden worden gepleegd,
minder verkeersongevallen gebeuren, het energieverbruik is lager en het is
goed voor de economie omdat de horeca ervan kan profiteren.
Maar het heeft ook nadelen. Volgens wetenschappers verstoort de
zomertijd het bioritme van mensen, wat weer slecht is voor de gezondheid.
De zomertijd zorgt er in de winter voor dat het wel tot 10.00 uur kan duren
voordat het licht is. Daarbij is de zomertijd ook niet de ‘gewone’ tijd waarmee
het ooit begon.
De wintertijd moet worden afgeschaft. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 41) > Eén middelbare school in een gemeente is voldoende > eens 64% oneens 36%

De ingezonden brieven, die worden gepubliceerd in alle media-uitingen van HALLO, bevatten maximaal 350 woorden en worden met naw-gegevens geplaatst. De redactie behoudt het recht om deze in te korten. Ook kan zij brieven weigeren die
te lang zijn, te laat binnenkomen, geen nieuwe feiten bevatten of een racistische en/of grievende inhoud hebben. Ook moet de brief zakelijk van toon zijn. Er worden geen bijdragen opgenomen die elders zijn aangeboden of die reageren op wat
in andere media wordt gesteld. De redactie neemt hier geen deel aan de discussie en de brievenrubriek kan niet als rectificatie-instrument worden gebruikt.

Ingezonden brief

Herbestemming kerken?
Herbestemming van kerken Peel en Maas, zo kopte HALLO vorige
week. Had ik als pastoor iets gemist? Herbestemming kerken?
Met interesse heb ik het artikel gelezen, waarin de architect Huub
Swillens vertelt over de uitdaging om de kerken in onze dorpen in de
toekomst open te houden.
Dat de meeste parochies het
moeilijk hebben om hun kerk en
parochie financieel uit de rode cijfers
te houden, zal iedereen zich wel realiseren. En het zal in de toekomst nog
wel moeilijker worden. Vandaar de
gedachte, ook van het kerkbestuur,
om onze kerken, waar mogelijk, voor
medegebruik beschikbaar te stellen. Dan maken meer mensen uit het
dorp gebruik van het kerkgebouw

en kan de kerk gebruikt worden voor
de eredienst waarvoor zij gebouwd
is. Samen kunnen dan ook de kosten
gedragen worden.
Dat dit in de praktijk niet zo eenvoudig is, blijkt uit het voorbeeld van
de kerk van Beringe dat in het artikel wordt aangehaald. Maar ik weet
dat het kerkbestuur blijft zoeken naar
geschikte mogelijkheden tot medegebruik. Verwarrend vond ik wel in

dit artikel, dat meermaals gesproken
werd over hergebruik. Hergebruik
betekent dat het gebouw aan de eredienst wordt onttrokken en een andere
gebruiksbestemming krijgt. Als pastoor
van zeven parochies in Peel en Maas
moet ik zeggen: dat is nergens aan de
orde. Natuurlijk denkt het kerkbestuur
en ik denk ook vele parochianen weleens: hoe moet dat verder met onze
kerk? Zeker met de kerken in de kleine
kernen. Maar het is absoluut niet de
bedoeling dat één van onze kerken op
korte termijn dicht zou gaan.
Ik betreur de verwisseling van de
termen medegebruik en herbestemming. Deze leidt tot verwarring, maar

ook tot teleurstelling bij kerkbetrokken mensen. Want waarom zou je
je als vrijwilliger nog actief inzetten
voor een kerk die toch dicht gaat?
En waarom zou je die kerk nog financieel ondersteunen? Ik denk dat het
artikel bedoeld is om mensen positief
te betrekken bij het meedenken over
de toekomst van onze mooie kerken in Peel en Maas. En dat is goed.
Waar is medegebruik mogelijk en
zinnig? Waar moet het toch anders?
Maar zonder de betrokken mensen
van het dorp zullen er nooit zulke
ingrijpende stappen gezet worden.
Pastoor Peter van der Horst

Ingezonden brief

Burenruzie
Aan de anonieme bron. Middels dit stukje willen wij graag reageren
op het HALLO-opiniestukje, de pollbespreking, van donderdag 13 september met als kop ‘Bij een burenruzie zou ik hulp inschakelen’.
Zoals bij de redactie bekend, is
Panningen een dorp waarbij veel
mensen elkaar kennen. Een anoniem
iemand schrijft over een burenruzie. Maar die blijkt dan plotseling

niet meer zo anoniem te zijn, waardoor dorpsbewoners onnodig door het
slijk gehaald worden. Des te kwalijker
omdat de anonieme bron in kwestie
zichzelf helaas een slachtofferrol aan-

meet die totaal misplaatst is waarbij
feiten het tegendeel bewijzen.
De bron in kwestie blijkt namelijk zelf de verhoudingen onnodig op scherp te zetten en probeert
mensen tegen elkaar uit te spelen.
Het klopt dat zowel politie alsook
Wonen Limburg geen actie ondernemen, omdat er simpelweg niets klopt

van de beschuldigingen zoals in het
artikel worden genoemd. Deze anonieme bron stelt alles in het werk om
ons in een kwaad daglicht te stellen
en schuwt hier geen middelen voor.
Verbeter jezelf.
W. Keyaerts,
Panningen

Acht weken geleden is het
inmiddels, weken waarin we
geleefd werden. Een achtbaan
van emoties. Wat komt er veel
bij kijken. Niet alleen bij het
regelen van het afscheid,
ook de tijd erna. En als groentjes op dit gebied is dan ook
alle hulp welkom.
De eerste dagen ben je bezig
met afscheid nemen en is er
geen tijd om alles te laten
bezinken. Je wil een mooi
afscheid en daar doe je alles
voor. Maar je merkt direct na
het afscheid dat het gewone
leven weer doorgaat. Voor
iedereen, lijkt het. Behalve voor
jezelf. Langzaam probeer je ook
jouw wereld weer draaiende te
krijgen. En dat kost moeite.
Je bent moe, prikkelbaar en
probeert dat niet teveel af te
reageren op je omgeving.
Het houdt niet op na het
afscheid. Het huis moest leeg,
spullen verkocht, instanties
geïnformeerd. Waar het gelukkig op de meeste plaatsen
soepel verloopt, zijn er altijd
instanties die niet mee willen
denken in deze moeilijke periode. Nee, leuker konden ze het
niet maken en zeker niet makkelijker. Waar je je uiterste best
doet om dingen goed en zo snel
mogelijk af te ronden, stuit je
op een muur van regels die
weinig flexibel is. Ons koppie
zat overvol en ondertussen
probeer je overeind te blijven.
Overal aan denken, proberen
niets te vergeten. Niet thuis,
niet bij mam, niet op het werk.
Het viel niet mee.
Langzaam kunnen we zeggen dat er duidelijkheid komt
en we het traject van afronden
in gang kunnen zetten. De sleutel is ingeleverd, een vreemd
moment. Na acht weken intensief op en neer, trokken we
gisteren definitief ook die deur
dicht. Tijd om tot rust te komen
en het verdriet toe te laten.
Niet vergeten is niet gelukt.
De column schoot er bij in,
tot mijn grote schrik. Maar daar
hebben jullie dan niets van
gemerkt…
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Aankondiging Besluitvormende
Raadsvergadering
Op dinsdag 23 oktober 2018 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 23 oktober 2018.
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 vergadering staan de volgende onderwerp op de agenda:
1. Krediet herontwikkeling Piushof (2018-064)
2. Verkeersveiligheidsanalyse gemeente Peel en Maas (2018-068)

‘Goed Samenleven’ dat bereik je samen

Project sociale integratie op
initiatief regio Noord-Limburg
en Provincie
We willen ons allemaal thuis voelen. In een fijne omgeving, veilig en vertrouwd, met leuke
sociale contacten. Dat kan niemand alleen, dat maken we samen. Sociale integratie is daarom
de verantwoordelijkheid van ons allemaal. In elke Noord-Limburgse gemeente werken
inwoners op eigen initiatief aan Goed Samenleven met nieuwkomers in de gemeenschap.

Gemeente Peel en Maas zoekt een lokaal gevestigd:

Cateringbedrijf voor het
bedrijfsrestaurant

Binnen het Huis van de Gemeente is het bedrijfsrestaurant de ontmoetingsplek in het
gebouw voor de medewerkers.
• Het bedrijfsrestaurant biedt ruimte om te ontmoeten, eten, werken en overleggen.
• Het restaurant moet uitnodigend zijn voor de medewerkers.
De Gemeente Peel en Maas heeft de voorkeur om, binnen voorop gestelde eisen en
randvoorwaarden, met een lokale cateraar tot een overeenkomst te komen.
Wij nodigen geïnteresseerde en in de gemeente gevestigde cateraars uit voor een
informatiebijeenkomst op woensdag 24 oktober om 20.00 uur in het Huis van de Gemeente,
Wilhelminaplein 1 te Panningen.
Tijdens deze bijeenkomst krijgt u nadere informatie over de invulling van de catering voor
het bedrijfsrestaurant van het Huis van de Gemeente.
U kunt zich voor deze informatiebijeenkomst aanmelden door vóór 23 oktober een e-mail te
sturen naar: linda.timmermans@peelenmaas.nl

Textielinzameling
De komende week wordt er nog textiel huis-aan-huis ingezameld. Textiel wordt ingezameld
op dezelfde dag dat wij het andere afval komen inzamelen, kijk op de (digitale) afvalkalender.
• Dinsdag 23 oktober Kessel en Kessel-Eik
• Donderdag 25 oktober Koningslust
• Vrijdag 26 oktober Grashoek
Textiel wordt huis-aan-huis ingezameld door de inzameldienst van de gemeente. Zet textiel om
7.00 uur aan de straat op dezelfde plaats waar u normaal uw container aanbiedt.
U kunt textiel aanbieden in een willekeurige zak mét daarop een Peel en Maas textielsticker.
Deze stickers zijn verkrijgbaar bij het Huis van de gemeente en bij de afhaalpunten, of kunt u zelf
uitprinten via www.peelenmaas.nl. U kunt alle soorten textiel aanbieden, bijvoorbeeld kleding
en schoenen (draagbaar én niet draagbaar), huishoudelijk textiel, kledingaccessoires, schone
lappen en textielresten, zachte knuffels, dekbedden en kussens. Textiel kan ook altijd worden
weggebracht naar het milieupark.
Voorkom illegale inzameling
Soms zijn er illegale textielinzamelaars actief; zij rijden voor de inzameling uit en nemen zonder
toestemming de gemeentelijke textielzakken mee.

Wij zijn Goed Samenleven en we juichen burgerinitiatieven toe die positief bijdragen aan de
sociale integratie van nieuwkomers. Goede ideeën ondersteunen wij met een (financiële)
bijdrage. Dit noemen we ‘Krachten Bundelen’.
Heb jij een wens voor jouw buurt?
Woon jij in de gemeente Beesel, Bergen, Gennep, Horst aan de Maas, Peel en Maas, Venlo of
Venray en heb jij een goed idee om sociale integratie te bevorderen in jouw buurt? Ga dan naar
onze website www.gewoongoedsamenleven.nl en dien jouw wens in vóór 1 maart 2019. We
nemen vervolgens contact met je op over (een financiële) ondersteuning van jouw idee.
Wil jij bijvoorbeeld een bingoavond organiseren voor jouw buurt of samen koken met je
buren, maar heb je geld nodig voor pennen of ingrediënten? Dan komt jouw idee mogelijk in
aanmerking voor een financiële bijdrage. Alle ideeën, groot en klein, zijn welkom, zolang het
inwoners, Nederlanders én nieuwe Nederlanders, maar bij elkaar brengt.
Wij zijn Goed Samenleven, een initiatief van de gemeenten Beesel, Bergen, Gennep,
Horst aan de Maas, Peel en Maas, Venlo en Venray en de provincie Limburg. We geloven in
een vitale, inclusieve gemeenschap, waar iedereen een plek heeft. Samen bouwen we aan
Goed Samenleven. Ondersteund door de Provincie Limburg hebben daarom de handen
ineengeslagen om samen met inwoners, nieuwkomers, maatschappelijke partners, bedrijven
en anderen te werken aan een sociale buurt voor oude én nieuwe inwoners. Een belangrijk
onderdeel van Goed samenleven is het uitnodigen van inwoners om zelf aan de slag te gaan met
kleine en grote ideeën om het goed samenleven te bevorderen.

Wij vragen u daarom het textiel om 7.00 uur buiten te zetten en zeker niet de dag ervoor.
De inzameldienst van de gemeente Peel en Maas is goed herkenbaar door de gele auto’s met
daarop het logo van de gemeente of de gemeentelijke huisvuilwagen.
Ziet u andere inzamelaars, waarschuw dan direct de politie via 0900-8844 of meldt dit bij het
Klant Contact Centrum van de gemeente via (077) 306 66 66.

Fotograaf aanwezig

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

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag

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

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

info@peelenmaas.nl
06 - 12 36 09 04

www.peelenmaas.nl

13

gemeente

raadsnieuws

week 42 / 18 oktober 2018 / Informatie van en over de gemeenteraad

Raad stemt in met bestemmingsplan; flinke impuls voor sociale woningbouw

Nieuwbouw ‘parkachtig’ Piushof Panningen
stap dichterbij
De raad van Peel en Maas heeft alle vertrouwen dat het nieuwe Piushof in Panningen
een mooie wijk wordt. Maar volgens de VVD is de gemeente er uiteindelijk méér geld aan
kwijt dan nu lijkt. Dat bleek tijdens de raadvergadering van vorige week dinsdag. Daar
kwam ook de reconstructie aan de orde van drie belangrijke straten in Meijel en Kessel.
Ondanks de hoge kosten en één felle tegenstander, lijkt dat plan gewoon door te gaan.
Woningbouw Piushof Panningen
Waar nu nog 72 leegstaande bejaardenwoningen wachten op de sloop, moet straks een
nieuwe, parkachtige woonwijk komen met 62 huizen. Daarvan zijn 48 in de sociale huursector,
8 middenhuur- en 8 koopwoningen. Het initiatief is een samenwerking tussen de gemeente
(eigenaar openbare ruimte) en Wonen Limburg (dat de woningen verhuurt).
Het bijpassende bestemmingsplan dat het college nu aan de raad voorlegt is bewust globaal
gehouden, zodat er veel mogelijk blijft bij de definitieve invulling. De raad was te spreken over de
groene ambities die in het bestemmingsplan worden uitgesproken. De wijk wordt niet alleen groen,
maar ook ‘gasloos’. De PvdA/GroenLinks-fractie zei blij te zijn dat er veel betaalbare huurwoningen
in het gebied terugkomen. In plaats van de oude 72 sociale huurwoningen komen er in het nieuwe
plan weliswaar maar 54 terug, voor de overige 18 gaat de gemeente op zoek naar andere locaties.
De VVD bepleitte maximale kansen voor eigen inwoners en starters voor wat betreft de
koopwoningen. Liever geen projectontwikkelaar, vindt de VVD, maar wel bijvoorbeeld ‘collectief
particulier opdrachtgeverschap’: inwoners die zich samenpakken om b.v. een twee-onder-een kap
te bouwen. Wethouder Rob Wanten (CDA) zei hier serieus naar te gaan kijken. Het voorstel werd
daarna zonder tegenstem aangenomen.
Negen ton – of toch méér?
Aansluitend aan het bestemmingsplan Piushof kwam het voorstel ter tafel om ruim negen ton
ter beschikking te stellen om het gebied Piushof klaar te maken voor de geplande woningbouw:
wegenaanleg, riolering, groen e.d. Ook Wonen Limburg betaalt hieraan mee.
De VVD zei bij monde van fractievoorzitter Geert Segers ernstig te betwijfelen of het wel bij die
negen ton blijft. De gemeente moet immers nog flinke kosten maken om elders 18 kavels te kopen
en bouwrijp te maken voor de resterende huurwoningen. Er staat weliswaar 3,5 ton aan inkomsten
ingeboekt voor de verkoop van acht Piushof-kavels voor koopwoningen, maar dat is volgens de VVD
vrijwel zeker niet genoeg. Kortom: dit voorstel gaat méér kosten dan negen ton, aldus de VVD.
PvdA/GroenLinks-woordvoerder Frits Berben zag het heel anders. Hij zei het vooral belangrijk te
vinden dat die 18 huurwoningen er daadwerkelijk kómen. Het zal de gemeente inderdaad wel meer
kosten dan de nu gereserveerde 3,5 ton, denkt ook Berben, maar zijn partij is graag bereid om mee
te denken als er daarover een plan op tafel komt.
Een besluit over het kredietvoorstel wordt pas genomen in de Besluitvormende vergadering op
23 oktober, mede omdat Lokaal Peel en Maas nog antwoord wil op enkele specifieke vragen.
Minder geld van het Rijk
De raad boog zich ook over de tweede zogeheten ‘Bijstellingsrapportage’. Dat is een overzicht van
aangepaste begrotingsposten omdat enkele ontwikkelingen die bij het opstellen van de begroting,
vorige najaar, niet voorzien waren. In die ‘Berap’ is één grote tegenvaller verwerkt: een uitkering van
het Rijk die bijna acht ton lager uitvalt dan verwacht. Dat wordt grotendeels opgevangen door van
het begrotingsoverschot van vorig jaar een half miljoen euro mínder aan de reserve toe te voegen
dan eerder voorgenomen. Voor de VVD was het dat kwestie van ‘jammer, maar helaas’. Gelukkig
heeft de gemeente een solide financiële basis, zei Teun Heldens van die partij, en kan ze dit goed
opvangen met haar reserves. De PvdA/GroenLinks vond dat echter te gemakkelijk. Frits Berben
wees erop dat raad en college eerder afgesproken hadden om de reserves, die de laatste jaren
waren geslonken, weer aan te vullen. Nu gebeurt dat toch niét, en dat moet de raad aan het denken
zetten, waarschuwde Berben. Het was voor zijn partij echter geen reden de Berap af te keuren,
zodat hij met algemene stemmen werd aangenomen.
Verkeersveiligheid Meijel en Kessel
In november vorig jaar toonde de raad zich kritisch over plannen voor de reconstructie/veiliger
maken van een drietal straten. Het ging om de Baarskampstraat in Kessel en de Kerkstraat en de
Jan Truijenstraat in Meijel. Er zijn grote bedragen mee gemoeid en de raad vroeg zich af of dit nu
echt de meest onveilige wegen van Peel en Maas zijn.
Het college beloofde daarop met een brede verkeersveiligheidsanalyse te komen, en die is nu klaar.
Uit de analyse blijkt onder meer dat in Peel en Maas weinig ongelukken gebeuren. De meeste
wegen waar vaker wat mis gaat, vallen onder Rijkswaterstaat of de Provincie. De wegen die wél de
verantwoordelijkheid van de gemeente zijn, worden voor en na zodanig ingericht dat ze zo veilig
mogelijk zijn. Dat moet volgens het college nu ook gebeuren met de drie genoemde straten in Meijel
en Kessel. Alle drie vallen nu namelijk wél binnen een 30 km-zone, maar ze zijn nog niet heringericht
met bijpassende verkeersremmende maatregelen. De reconstructie van de drie straten kost
anderhalf miljoen euro.
De raad lijkt daar in meerderheid mee te kunnen leven, maar het was vooral AndersNu-raadslid
Peter Craenmehr die grote vraagtekens zette bij het plan. Hij wees erop dat men in de praktijk

in de drie straten al jaren 50km/u rijdt en dat er nog nooit iets is gebeurd. Een maximum
van 50 km kan dus best – behalve bij de school in Meijel, aldus Craenmehr. Volgens hem
zouden de Dorpsoverleggen van Meijel en Kessel de begrote anderhalf miljoen euro voor de
verkeersremmende maatregelen graag anders besteden. Ook CDA-raadslid Vivian Moonen
nuanceerde de veiligheidseffecten van reconstructie. Volgens haar is de Gielenhofweg in Egchel
ná de herinrichting als 30km-zone er niet veiliger op geworden. Toch lijkt het erop dat een
raadsmeerderheid de aanpak van de drie straten steunt. Diverse sprekers wezen ook op bijnaongelukken, niet-gemelde kleinere incidenten en op het serieus nemen van onveiligheidgevoelens
bij mensen. De raad neemt op 23 oktober een besluit over de herinrichting.
‘Integrale veiligheid’
In het volgende agendapunt was veiligheid in een veel bredere betekenis aan de orde. In de
kadernota ‘Integrale veiligheid’ staat wat er moet gebeuren om heel uiteenlopende zaken aan te
pakken. Het gaat onder meer om beïnvloeding van het bestuur door criminelen (ondermijning),
uitgaansoverlast, betere opvang van verwarde personen, verder verbeteren van de brandweerzorg,
betere samenwerking tussen veiligheidsdiensten de zorginstellingen - en nog veel meer.
De focus bij het verhogen van de veiligheid ligt – veel meer dan vroeger – op het samen
optrekken met de gemeenschap, schrijft het college. Burgemeester en wethouders zijn blij dat
maatschappelijke partners en inwoners de laatste tijd actiever worden met zelfregulering en eigen
initiatieven. De horeca b.v. spreekt elkaar meer aan op gedrag, en inwoners organiseren buurtwhatsappgroepen. Zelf probeert de gemeente ook op allerlei terreinen de bewustwording te
vergroten. Onder meer door in de eigen organisatie veel aandacht te besteden aan de dezer dagen
veelgenoemde ‘ondermijning’.
De raad vindt het goed dat de gemeente veiligheid breed wil aanpakken, al vinden sommige
fracties de nota wel nog wat wollig. Annigje Primowees (PvdA/GroenLinks) merkte wel op dat
Peel en Maas nog altijd een veilige gemeente is. Ze zei dat we ervoor moeten waken dat b.v. door
Whatsappgroepen de indruk ontstaat dat het hier ‘het wilde westen’ is.
Hans Vaessen (CDA) wilde weten of er een concreet plan van aanpak komt. Ook Geert Segers (VVD)
vond dat met alleen het beschrijven van de problematiek je er niet bent.
Portefeuillehouder burgemeester Wilma Delissen antwoordde dat de in de nota beloofde
uitvoeringsafspraken elk jaar tegen het licht zullen worden gehouden. De uitkomsten worden in de
raad besproken, beloofde ze. De raad stemde uiteindelijk unaniem in met de nota.
Lof voor behoud Biologische School
Eerder was de raad ook akkoord gegaan met een drietal niet al te ingewikkelde, kleine
bestemmingsplannen. Het eerste betrof de bouw van een zogeheten ruimte-voor-ruimtewoning
aan de Heierhofweg 31 in Baarlo, in ruil voor de sloop van een flinke stal. Het plan voldoet aan alle
regels en niemand heeft bezwaar gemaakt.
De raad gaf ook zijn goedkeuring aan de bouw van een paardenhouderij op het terrein van een
leegstaande boerderij aan de Keizersbaan 4 in Kessel. Ook hier had niemand bezwaar aangetekend.
Alle partijen waren vol lof over het bestemmingsplan voor de voormalige Biologische School (later
Vorkmeer) aan de Ruijsstraat in Panningen. Die is inmiddels ingericht voor dagbesteding, wonen en
werken onder begeleiding, een klein winkeltje en kleinschalige horeca. Diverse partijen zeiden blij
te zijn dat het markante pand weer een goede bestemming heeft gekregen. Met de goedkeuring van
het bestemmingsplan formaliseerde de raad feitelijk de nieuwe situatie, want de opening vond al in
augustus plaats.
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De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

Belasten van zonnepanelen
De afgelopen jaren is het aantal zonnepanelen in Nederland aanzienlijk toegenomen. Het aantal inwoners dat zonnepanelen op het eigen
dak plaatst, neemt flink toe. Er zijn gemeenten die ervoor gekozen
hebben om Onroerende Zaak Belasting (OZB) te heffen op zonnepanelen
op gebouwen.
Voor de waardering van zonnepanelen en andere duurzaamheidsinvesteringen in het kader
van de WOZ ontstaan vragen.
Maken zonnepanelen onderdeel
uit van de woning waardoor zij bij
de WOZ-waarde bepaling moeten
worden betrokken? Investeringen

in de woning leiden er vaak toe,
dat de waarde van de woning stijgt.
Daarbij wordt immers uitgegaan van
alle onroerende gedeelten van een
woning. Er zijn al gemeenten die
gekozen hebben voor een verhoging
van de OZB als eigenaren zonnepanelen geplaatst hebben. Dit laatste

kan ertoe leiden, dat verkopers soms
hun zonnepanelen bij een verhuizing
meenemen. Hiermee zijn zonnepanelen dus geen onroerend goed
meer. Eigenaren willen optimaal
profiteren van de levensduur van
meer dan 25 jaar op deze panelen.
Als gemeente hebben wij nog geen
keuze gemaakt om de duurzaamheidsmaatregelen, zoals zonnepanelen te betrekken bij de OZB-belasting.
Preventief willen wij nu al aandacht geven aan dit thema en daarmee voorkomen dat we in Peel en

Maas schone energie gaan belasten. Dit vormt tevens een reden om
vragen te stellen aan het college via
een artikel 38-brief. Zowel op lokaal
als provinciaal niveau ligt er een
enorme uitdaging om aan de klimaatdoelen te voldoen. Willen we
aan de provinciale energie-opdracht
tegemoet komen is juist een stimulerend beleid gewenst. Dat is de visie
van Lokaal Peel&Maas.
Tiny Valckx,
raadslid Lokaal Peel&Maas

Uw zorg, onze zorg
Onlangs hebben we het Huis van Morgen bezocht, waar veel mogelijkheden worden getoond zodat mensen zo lang mogelijk, op een veilige
manier, in de eigen omgeving kunnen blijven wonen. Mooi om te zien.
Ouderen en mensen met een
beperking zo lang mogelijk in de
eigen omgeving laten wonen.
Het CDA begrijpt deze behoefte,
want het draagt bij aan de kwaliteit van leven. We streven naar
een samenleving waar alle mensen
zoveel als mogelijk mee kunnen
blijven doen. Met het ouder wor-

den of het krijgen van een ziekte zijn
er extra uitdagingen om het welzijn
van mensen te behouden. In sommige gevallen zijn er vergoedingen
mogelijk voor woningaanpassing.
Bijvoorbeeld in geval van een handicap of ziekte. Van welke regeling u
gebruik kunt maken, hangt af van de
mate van beperking en de aanpas-

sing. Denkt u aanspraak te kunnen
maken, dan kunt u contact opnemen met de gemeente. Vergoeding
krijgt u echter niet zomaar. Er moet
wel sprake zijn van een beperking.
Ouderdom alleen is niet voldoende
om geld van de gemeente te krijgen.
Aanpassingen die zelf te regelen zijn,
door bijvoorbeeld iets te kopen in de
bouwmarkt, komen niet voor vergoeding in aanmerking. Dit is één van de
manieren om de sociale zorg betaalbaar te houden. Het blijft wel belang-

rijk dat voor mensen met een zware
zorgbehoefte altijd een plek in een
instelling beschikbaar is.
Het is een politieke uitdaging om
inwoners te kunnen blijven voorzien
van kwalitatieve, goede, toegankelijke en betaalbare zorg. Dit ook
met de toenemende ‘verzilverende’
bevolking. Het heeft de volle aandacht van het CDA.
Ellis Kempeners en Vivian Moonen,
raadsleden CDA Peel en Maas

Samen werken
aan een vitale
leefomgeving?
Ik doe met je mee!

Anthal Coumans doet mee met Jan Peters
van Maasgouw Vitaal
“Maasgouw Vitaal heeft als doel om het gedachtegoed van ‘Positieve gezondheid’ in Maasgouw tot leven te
brengen. Positieve gezondheid kijkt niet alleen naar de af- of aanwezigheid van ziekte(n) maar kijkt naar het
vermogen van mensen om met alle uitdagingen van leven om te gaan. Gezonde voeding, werk en financiële
rust maken daarvan onderdeel uit. Vandaar dat we meedoen met het initiatief van Jan.”

Om de leefbaarheid in de kernen in stand te houden of te vergroten
ondersteunen we jaarlijks tientallen nieuwe maatschappelijke
initiatieven via het ‘ik doe met je mee fonds’ én we ondersteunen
honderden clubs via de Rabobank Clubkas Campagne.

Rabobank Peel, Maas en Leudal zet zich als coöperatieve bank in voor gezonde groei voor ondernemers, een financieel gezond leven voor particulieren,
duurzame en gezonde voeding en leefbaarheid in de kernen. Samen met jou werken we aan een vitale regio waar het goed wonen, werken en recreëren is.

Growing
a better world
together

Bekijk de video over de
pilot Maasgouw Vitaal op
rabo.nl/pml/vitaleregio
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GEPLUKT Math Ghielen
lijk mensen natuur-minded te maken,
om te zorgen dat de natuur behouden blijft.” Tegenwoordig is Math nog
adviseur van het bestuur en actief
betrokken bij de jeugd- en onderhoudswerkgroep.

Betrokken bij
Panningen

Math Ghielen (70) is een echt buitenmens. Niet voor niks was de rasechte Panningnaar betrokken bij de oprichting van natuureducatieorganisatie
IVN Helden. De natuurliefhebber heeft daarnaast iets met het geloof en ook is zijn geboortedorp Panningen belangrijk voor hem. Deze week wordt
Math geplukt.
Stil zitten is niks voor geboren en
getogen Panningnaar Math Ghielen.
Als hij dan al thuis is, zit hij het liefst
in zijn tuin. Te kijken naar vogels of
te genieten van de zon. Ook leest hij
iedere dag de krant voor aan de urnen
van zijn ouders, die in de tuin staan.
“Die moesten weg uit de urnenmuur
op het kerkhof. Toen heb ik ze meegenomen en hier een fijn plekje gegeven.” Math vindt het belangrijk dat

zijn ouders een goede, laatste rustplek hebben. Dat komt mede doordat hij ‘iets’ heeft met het geloof.
“Ik ben koster en lector in de kerk van
Panningen. Eén week per maand heb
ik ‘dienst’. Dan moet ik alles klaarzetten voor de mis. Dus bijvoorbeeld
de gewaden voor de kapelaan klaar
hangen, de klerk en wijn klaarzetten,
de verwarming op temperatuur brengen en de kaarsen aansteken.”

PUZZEL

Restaurant
ombouwen tot kerk

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en
kolommen en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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Math zet zich belangeloos in voor
de kerk. Mede omdat hij de oorsprong van het Katholicisme mooi
vindt. “De boodschap is volgens mij
openstaan, andere mensen helpen en
menslievend zijn. Ik ben het niet altijd
eens met de regeltjes die de kerk
zelf bedacht heeft, maar in de basis
is het geloof een mooi ding.” Math is
ook nog penningmeester en fondsenwerver bij het Triduüm Peel en Maas,
waar bidden, ontmoeten en samen
zijn centraal staat.

Het geloof kwam ook terug tijdens zijn baan. Math was bijna 40 jaar
werkzaam op Savelberg in Koningslust
tot hij in 2007 met pensioen ging.
Nog steeds bouwt Math iedere zaterdagmiddag het restaurant op het
complex om tot ‘kerk’. “Ook tijdens de
missen daar ben ik koster en assisteer ik de pastor.” Ook bouwt Math
nog ieder jaar een grote kerststal
voor de cliënten van Savelberg en hij
gaat één keer per jaar als vrijwilliger
mee op bedevaart naar het Duitse
Kevelaer met cliënten. “Ik vind het
nog altijd heerlijk om terug te komen
op Savelberg. De mensen, zowel cliënten als collega’s, hebben mij een
heel rijk leven gegeven. Het zit in mijn
hart.”
Het werk bij Savelberg zorgde
er voor dat Math mede aan de basis
stond van de lokale afdeling van
natuurorganisatie IVN. “Collega Grad
Smets wilde natuurpark Vlakbroek in
Koningslust beschermen en tijdens
onze nachtdiensten op Savelberg

sparden wij erover hoe dat zou kunnen lukken.” In 1978 resulteerde dat in
de oprichting van IVN Helden. Daar is
Math 38 jaar voorzitter van geweest,
wat hem de titel ‘erelid’ opleverde.
“Ik ben een echt natuurmens en ik
vind het belangrijk om zoveel moge-

Toen het idee kwam om het IVN,
samen met museum De Moennik, te
verhuizen naar gemeenschapshuis
Kerkeböske in Helden, besloot Math
als IVN-afvaardiging in het overleg
te gaan zitten. Uiteindelijk bleek er
te weinig plek voor beide organisaties in het gebouw, maar Math kwam,
naast zijn voorzittersrol bij het IVN,
ook in het bestuur van het net opgerichte Streekmuseum ‘t Land van Peel
en Maas terecht. “Daar ben ik penningmeester en beheerder van het
museum. Ik bouw exposities op en
breek ze later ook weer af.”
Vanwege al die bezigheden werd
Math ook gevraagd voor diverse
andere verenigingen en organisaties.
Natuurlijk zei Math ‘ja’. Zo stond hij
op de lijst van politieke partij Lokaal
Peel&Maas bij de gemeenteraadsverkiezingen, is hij namens IVN lid van
het overleg rond de herinrichting van
het Wilhelminapark, is hij lid van de
Kepèlse Initiatiefgroep die zich bezighoudt met het behoud en gebruik van
de kapel en het orgel van de Heren
Lazaristen en wordt hij als pleitbezorger van cultuur vaak betrokken
bij ontwikkelingen in het centrum
van Panningen. “Ik ben een echte
‘Kepèlse’ en ik wil graag dat we een
mooi dorp hebben. ‘Kepèl’ zegt wel
iets voor mij.”

Crist Coppens
Wij zijn op zoek naar een spontane

medewerk(st)er
voor 20-25 uur per week.

Ervaring? Alles is te leren. Leeftijd is onbelangrijk.
Bel 06 53 13 36 47 of mail naar info@coppens.keurslager.nl

077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

vintage • industrieel • brocante

2

2.500lomop
kring

Kringloopspullen ophalen of ontruimen?

Bel 0475 440568

voor een afspraak

J.F. Kennedylaan 260 - Panningen - allerhande-panningen.nl
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Helden bewijst zichzelf slechte dienst
Door: voetbalvereniging VV Helden
Het eerste team van VV Helden is er zondag 14 oktober niet in geslaagd haar eerste uitduel in de derde klasse
te winnen. H.B.S.V. bleek met 4-3 te sterk. Een resultaat dat ze zich in Helden vooral zelf zullen aanrekenen.
Voor de rust werd er niet
gescoord. Na de rust ging het echter
hard. Meteen nadat de tweede helft
van start was gegaan kreeg Bas
Wijnands een opgelegde kans de
score voor de Heldenaren te openen.
Hij miste echter en zag de counter aan
de andere kant tot corner verwerkt
worden. Deze corner werd vervolgens
door een geheel vrijstaande Roy
Heesen tot doelpunt gepromoveerd.
De Heldense reactie liet echter niet lang op zich wachten.
Binnen twee minuten kon Ton

Peeters op aangeven van Gilian de
Bruijn de stand alweer gelijk trekken. Helden leek hierna de touwtjes
weer in handen te hebben en Freek
Kessels kreeg een grote kans om de
Heldenaren op voorsprong te zetten.
Zijn schot bleek echter een prooi voor
doelman Peeters en niet veel later
werd Roy Heesen wederom over het
hoofd gezien bij een dode spelsituatie waardoor H.B.S.V. alsnog snel
weer de leiding nam. De Heldenaren
zagen Dominique Bosman tot ongenoegen na een uur spelen ook nog

de 3-1 binnen schieten. De aanvaller
mocht opkomen tot het vijandelijke
strafschopgebied en zag zijn schot
vervolgens onhoudbaar in de kruising
vliegen.
Met nog een tiental minuten op
de klok leek de wedstrijd beslist te
worden toen na zwak uitverdedigen ook nog de 4-1 binnengeschoten
werd maar de Heldenaren rechtten
alsnog hun rug. Nick van Lier schoof
de bal van afstand met links binnen
en Ton Peeters scoorde uit een indirecte vrije trap binnen het zestienme-

Tweede nederlaag
voor Panningen
Door: Wiet Leenders, voetbalvereniging SV Panningen
Om de aansluiting met de top in de vierde klasse D niet te verliezen, moest het eerste herenteam van
SV Panningen zondag 14 oktober van Bieslo winnen. Geen onmogelijke opgave, zo leek het. Een prima eerste
helft werd gevolgd door een slechte tweede helft. Voeg daarbij enkele mooie kansen die om zeep werden geholpen en dat Bieslo haar kansen wel benutte en de 1-2 nederlaag van de groenwitten uit Panningen is verklaard.

tergebied nadat doelman Peeters te
veel tijd trok volgens de scheidsrechter. Nadat de marge verkleind was
tot één doelpunt en er nog een paar
minuten op de klok stonden drukten
de Heldenaren nog extra op het doel
van H.B.S.V.. Guus Maessen was erg

dichtbij de late gelijkmaker maar zag
Peeters knap redden op zijn poging
van afstand. Een scrimmage in de
allerlaatste seconde belandde daarnaast ook nog op de paal waardoor de
Heldenaren niet meer langszij wisten
te komen.

Shows en clinics

Opening vernieuwde
manege Panningen
Manege de Vosberg in Panningen werd onlangs uitgebreid en
gerenoveerd. Deze uitbreiding wordt samen met het negentigjarig
bestaan van paardensportvereniging De Cavaliers gevierd op zondag
21 oktober met een gevarieerd showprogramma en diverse clinics.
Bij de renovatie, die het afgelopen jaar plaatsvond, werd onder
andere de rijhal uitgebreid van 40 bij
20 meter naar 60 bij 20 meter, kreeg
het dak een lichtstraat en werd de
zandbodem vernieuwd.
De deuren van de manege gaan
op 21 oktober om 09.00 uur open en
vervolgens begint het programma
om 10.00 uur met een dressuurclinic. Daarna verzorgt Anna Pauwels
een kür op muziek, gevolgd door
een show van de Western-rijders
en een presentatie van het project
‘Fokker zoekt ruiter’. Vanaf 11.45
staat de manege ter beschikking
voor eventingrijders Nikki Hansen
en Laura Hoogeveen, waarna Jeroen
Houterman een clinic mennen geeft

met onder meer thuisrijder Eric
Steijvers, Nederlands kampioen Brett
Janssen en Eric Couwenberg. Voor en
na het mennen verzorgen enkele
tuigpaarden een show in de piste.
De officiële openingshandeling
vindt om 14.00 uur plaats door wethouders Roland van Kessel en Wim
Hermans. Na de opening geeft lid
Pieter Kersten nog een springclinic
en wordt de feestelijke dag afgesloten met individuele voorstellingen en
een gezamenlijk defilé van een twintigtal verschillende paardenrassen.
Kinderen kunnen zich tijdens deze
dag vermaken op een luchtkussen,
zich laten schminken, pony’s en ezels
knuffelen of zelf ponyrijden. De toegang tot deze open dag is gratis.

Volleybaldames
Grashoek winnen
derby
In de 2e minuut van de wedstrijd
leek een vrije trap voor Bieslo gevaar
op te leveren voor het Panningse doel.
Het schot van Noud Schoolmeesters
ging echter hoog over. Het zou niet bij
deze ene keer blijven. Panningen nam
het heft in handen en creëerde met
goed combinatievoetbal een overwicht. Een doelpunt viel aan de andere
kant. Ron Sillen probeerde het in de
28e minuut met een afstandsschot.
De eerste echt gevaarlijke poging was
meteen raak, 0-1.
Geen vuiltje aan de lucht, dachten
de Panningen-supporters. Hun ploeg

domineerde, maar de kansen werden niet benut. In plaats van met een
voorsprong ging Panningen met een
0-1 achterstand rusten. Nog steeds
geen vuiltje aan de lucht.
Maar zoals zo vaak, zou het anders
lopen in de tweede helft. Panningen
had de straffe wind nu in de rug en al
in de 49e minuut kwamen de groenwitten door een volley van Patrick
Joosten op gelijke hoogte. De Bieslodoelman was kansloos tegen de van
richting veranderde bal, 1-1.
Robin van Osch kreeg een kans om
Panningen op voorsprong te zetten,

hoor je vaak: ‘laat maar,
ik kan het toch niet!’
puurkindercoach.com

maar het wilde niet lukken. Het leek
er op dat de mannen uit Beesel
genoegen namen met een gelijkspel. Panningen drong verder aan,
maar het doelpunt viel aan de andere
kant. Noud Schoolmeesters schoot
de 1-2 binnen en dat betekende dat
de Beeselnaren met de overwinning
naar huis gingen. De achterstand van
Panningen op de kopploegen in de
vierde klasse D bedraagt nu al zes
punten. Om de torenhoge ambities
waar te maken, mogen er de komende
tijd geen punten meer worden verspeeld. (Foto: Gé Nelissen)

In Meijel vindt u ons bij

Tel. 077-3072462
www.vanhalstomerij.nl

Door: volleybalclub Grashoek
Na een week rust stond zaterdag 13 oktober de thuiswedstrijd tegen
Olympia D3 uit Panningen op het programma voor het eerste damesvolleybalteam van VC Grashoek. Voor de Grashoekse dames zaak om de
eerste winst van het seizoen te pakken tegen een promovendus en niet
te onderschatten tegenstander. Het werd 3-1 voor de thuisploeg.
De openingsset startte met
wat aftasten van de verhoudingen,
met een puntje aan beide zijden.
Grashoek liet zien dat ze beter waren
dan de Panningse gasten, 5-5. Met
11-6 werd een mooi gat geslagen.
Dat was ook nodig, want Olympia
kwam even terug naar 15-13 om
vervolgens Grashoek met de nodige
afwisseling in de aanval uit te zien
lopen naar 23-15. De set werd degelijk uitgespeeld, 25-19.
In de tweede set werd 4-4 een
8-8. Punten bij Olympia werden met
name gemaakt door Grashoekse
foutjes. Met twee grote serviceseries
van Sanne en Elise wist Grashoek de
voorsprong uit te bouwen. Met een
foutloze hoge servicedruk wist
Olympia niet waar ze het zoeken
moest, 25-12. Een geruststellende
2-0 voorsprong.
In de derde set bleek alles van
de tweede set vergeten. Grashoek
vond het nodig zelf te verzuimen om
punten te maken en de foutjes en

slordigheden zorgden voor kadootjes
voor Olympia. Telkens als Grashoek
dichterbij kwam, het verschil bleef
twee punten in het voordeel van
Olympia, werd de foutenlast weer
groter. Het was dan ook Olympia
dat terecht de derde set pakte met
25-19. De vierde set was nu plots
twee punten waard voor Grashoek.
De spanning zat erop en Olympia
rook haar kans. De gehele set ging
het gelijk op van 4-4 naar 8-8 en
naar 13-13. Dan de ene een punt
voor en dan de andere. Bij 15-13 was
het Grashoek wat voor het eerst een
twee punten voorsprong nam, maar
op 19-19 ging Olympia weer langszij. De eerste thuiswinst beklemde
het team. Olympia nam brutaal de
leiding met 20-19 en liep uit naar
22-20. Grashoek wilde niet capituleren en rechtte de rug. Een goede serviceserie van Dide en oplettendheid
aan het net zorgde voor de 22-22
en uiteindelijke setwinst met 25-22.
Grashoek won met 3-1.
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Treffers weer onderuit
Door: Jo Hendrix, beugelclub De Treffers
Het eerste team van De Treffers uit Maasbree ging na de forse nederlaag van vorige week tegen Neer op
zaterdag 13 oktober weer onderuit. In de thuiswedstrijd tegen Kronenberg 1 verloren De Treffers dit keer met 4-1.
Jac Lintjens startte als eerste
tegen Maykel Leijsten, tot 16-16 ging
het spannend gelijk op. Vervolgens
maakte Maykel een grote fout die
Jac mooi afstrafte en zo twee punten
voorsprong nam. Het bleef spannend
maar Jac gaf geen krimp en speelde
de partij degelijk uit. Jos Janssen
ging goed van start. Hij pakte een

voorsprong tegen Hubert van den
Beuken, maar kon het toch niet afmaken tegen een degelijk spelende
Hubert. Jo Hendrix bakte er helemaal
niets van tegen de goed spelende
Arie Sikes en verloor dan ook terecht.
Hem Hendrix speelde tegen Jan van
der Sterren die de ene kunstbal na
de andere maakte. Toch wist Hem

op het laatst nog dichtbij te komen,
maar het was net te laat: Jan won
verdiend. Wim Grommen wisselde
goede met minder goede momenten
af net als zijn tegenstander Jos van
Dooren maar uiteindelijk was Jos de
verdiende winnaar. Al met al gaat het
met De Treffers 1 niet best, maar er
komen nog andere tijden.

MVC ‘19 wint thuis van IVO
Door: Mat Nellen, voetbalvereniging MVC ‘19
Het eerste herenteam van MVC ‘19 heeft op zondag 14 oktober drie punten gepakt door van IVO Velden te
winnen. Door de felle zon en de verraderlijke wind was het niet gemakkelijk voetballen in Maasbree.
Uiteindelijk won MVC ‘19 verdiend met 2-1, al was het in de slotfase nog bijzonder spannend.
De scheidsrechter Theo Bruekers
deelde vier gele kaarten uit. Ook de
rode kaart voor Sjuul Heijigers (IVO)
wegens natrappen was gegrond. In de
beginfase van de wedstrijd hielden
de teams elkaar goed in evenwicht.
De schaarse kansen werden door
de defensies onschadelijk gemaakt.
De keepers Stan Caris (MVC ‘19) en
Rob Kuijpers (IVO) lieten zien dat
ze hun vak goed beheersen. Na 25
minuten kwam MVC ‘19 aan de leiding. Bij een doelworsteling voor het
IVO-doel schoot Joris Timmermans
op goal. Deze inzet werd door Lowie
Verbeek, die op de doellijn stond, in
eigen doel gewerkt. MVC ‘19, dat weer
zeer compact speelde, bleef de aanval
zoeken. In de 33e minuut werd door
Daan Peters een mooie Maasbreese
aanval opgezet. Rob Custers legde de
bal vervolgens neer voor Ron van den
Kerkhof, die zijn reputatie als afmaker
weer waarmaakte. MVC ‘19 ging met
een 2-0 voorsprong rusten.
IVO kwam herboren uit de kleedkamer. Trainer Eric Caasenbrood had
wat veranderingen aangebracht.
De Maasbreese ploeg verloor een
beetje de grip op de wedstrijd, al bleven de aanvallers zeer gevaarlijk bij de
counters. Bij MVC ‘19 was de gebles-

Eerste driepunter
voor Baarlo bij
SV Blerick
Door: Len Gielen, voetbalvereniging VV Baarlo
Het eerste team van voetbalvereniging Baarlo heeft in de wedstrijd op
zondag 14 oktober tegen de voetbalvereniging van Blerick drie punten
gepakt. Vanaf de eerste minuut was Baarlo de ploeg met de meeste
dreiging. Bijna een uur lang zonder resultaat, maar na de 0-1 was de ban
gebroken en volgden er nog twee treffers.

seerde Joris Timmermans vervangen
door Mike Peeters, die goed inviel.
Toen IVO vanaf de 74e minuut,
door een rode kaart, met tien man
verder moest, had MVC ‘19 de wedstrijd op slot moeten gooien. De
Veldense rode kaart werkte echter
verlammend op de Maasbreese ploeg.
IVO ging meer opportunistisch spelen
en kreeg in de 79e minuut de beloning. Rick Verbeek scoorde uit een

strafschop, 2-1. IVO drong fel aan op
een gelijkspel maar MVC ‘19 kreeg
de beste kansen. In de slotfase werden de verdedigers Job Peeters en
Erik Schoofs aan Maasbreese zijde
ingebracht. MVC ‘19 hield stand.
Volgende week gaat MVC ‘19 op
bezoek bij Oranje Zwart in Helmond.
Deze wedstrijd wordt op het terrein
van HVV Helmond gespeeld.
(Foto: Math Geurts Fotografie)

VC Olympia-heren
herpakken zich
Door: volleybalclub Olympia
Het eerste herenvolleybalteam van VC Volt uit Cuijk kwam zaterdag 13 oktober op bezoek in sporthal de
Piushof in Panningen. Een bekende voor de VC Olympia-heren. Vorige seizoen werd tweemaal van dit team
gewonnen, dus het was zaak om dat nu weer te doen. Dat lukte, want het werd 3-1 voor Panningen.
Het begin van de wedstrijd ging
voortvarend. Er werd meteen een gat
van vijf punten geslagen. De bezoekers uit Cuijk hadden geen antwoord
op het gevarieerde aanvalsspel van
de Panningenaren. Olympia kon zich
daardoor enkele kleine foutjes permitteren, zonder dat het in de problemen
kwam. De eerste set werd gewonnen
met 25-22. De tweede set werd iets
spannender. VC Volt voerde vanaf het
begin de druk op, waar de Olympiaheren aanzienlijk moeite mee hadden. Een 3-8 achterstand werd na een
time-out snel omgezet in een 13-10
voorsprong. Deze werd gestaag uit-

gebouwd, doordat de Panningenaren
aanvallend en blokkerend de zaakjes
op orde hadden. Bij 23-17 in Pannings
voordeel stribbelden de bezoekers
nog even tegen, maar verder dan de
22 punten kwamen ze niet.
Twee aan elkaar gewaagde teams
wilden in de derde set niet voor elkaar
onder doen. De strijd ging gelijk op tot
18-18. In het vervolg kreeg de verdediging van Olympia geen grip op het
spel van de bezoekers. De ene na de
andere bal ketste via de armen weg.
De thuisploeg moest de set aan Volt
laten. De spanning kwam terug in de
wedstrijd door de setwinst van VC Volt.

Echter was daar maar even sprake
van, want de heren van Olympia lieten meermaals zien dat zij de betere
zijn. De bezoekers legden zich bij het
feit neer en maakten de punten voor
Olympia door een hoge foutenlast.
De thuisploeg maakte daar dankbaar gebruik van. Met 25-17 werd de
3-1 winst veiliggesteld. Nu hebben
de Olympia-heren een week om bij
te komen van de eerste inspanningen. De goede competitiestart krijgt
op 27 oktober wellicht een vervolg.
Dan volgt de eerste serieuze krachtmeting tegen het nog ongeslagen
Skunk in Veghel.

Vanaf de aftrap van deze regioderby liet Baarlo zien volop te willen
gaan voor de overwinning. Al in de
allereerste minuut was Dennis van
de Vinne dichtbij een eerste treffer.
Uit zijn inzet vanuit een scherpe hoek
rolde de bal rakelings voorlangs de
doellijn. Nauwelijks vijf minuten later
dwong de opgekomen centrumverdediger Roel Bouten, aangespeeld
vanuit een vrije trap, de Blerickse
keeper Dylan Hauser tot een reflex
om alsnog een treffer te voorkomen.
De eerste kans van de thuisclub viel
pas na ongeveer een kwartier spelen.
In de resterende tijd voor de rust bleef
Baarlo de ploeg met de betere mogelijkheden, maar beide ploegen slaagden er niet in om te scoren.
In de tweede helft veranderde
het wedstrijdbeeld nauwelijks.
Baarlo bleef aanvallend en gaf defensief nauwelijks nog iets weg.

Na een uur spelen leverde dit rendement op. Routinier Wouter
Peeters, vers ingevallen voor Arman
Melkonjan, lanceerde Dennis van de
Vinne met een slim diagonale pass
dwars door de Blerickse defensie.
Met een technisch uitgevoerd lobje
klopte hij de doelman, 0-1. Een tiental minuten later werd de Baarlose
voorsprong verdubbeld. Een inzet van
Wouter Peeters vanuit een hoekschop
kon nog op de lijn gekeerd worden.
In de rebound wist Rik Schotman de
bal van dichtbij alsnog binnen te tikken, 0-2. In een dappere poging om
zich alsnog te verzetten, nam de
thuisclub meer risico s. Daarvan profiteerde Baarlo in de slotfase nogmaals.
Vrij voor doel passeerde invaller Jeroen
van Wijlick de Blerickse keeper Dylan
Hauser om daarna de bal simpel in het
lege doel te schuiven, 0-3.
(Foto: Len Gielen)

Eerste competitiewedstrijd De Indianen
Door: Handboogvereniging De Indianen
Op de banen bij St. Sebastiaan Venray-Heide werd afgelopen week
de eerste 25m 1 pijl competitiewedstrijd verschoten.
Dit seizoen wordt er voor het
eerst met teams van vier schutters
geschoten. Het eerste team schoot
872 punten. Het tweede team
schoot 576 punten. Het derde team
schoot 430 punten. Hoogste schutter was Wilbert Theeuwen met 232
punten. Hoogste dame was Jori van

de Velden met 205 punten. Hoogste
senior was Harrie van Horne met
209 punten. Hoogste jeugd was
Joep Lormans met 184 punten.
Hoogste aspirant was Iva Keijsers
met 75 punten. Hoogste compound
schutter was Mat Steeghs met
225 punten.
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Atletiek Helden op
twee marathons
Door: atletiekvereniging Atletiek Helden
Atletiek Helden was in het weekend van 13 en 14 oktober present
bij twee marathons. Een in Boekarest en een in Eindhoven.
Hans Peeters reisde af naar
Boekarest om daar de marathon te
lopen. Na de eerste helft lekker te
hebben gelopen in 1.40 uur werd
de tweede helft een stuk zwaarder. Veel alleen lopen, meer wind
en een toenemende vermoeidheid
zorgden voor een behoorlijk verval. Uiteindelijk was hij toch heel
tevreden met het resultaat: 3.23.33
uur en een heel mooie vijfde plaats
bij de M55. Iets dichter bij huis in
Eindhoven nam Manuela Geurts deel
aan de marathon van Eindhoven.
De start was om 10.00 uur maar
toen was de temperatuur al zomers.
Manuela was goed voorbereid en
haar trainingen verliepen veelbelovend. Tot de 28 kilometer liep ze
mooi op schema van rond de 4 uur
maar toen sloeg het noodlot toe.
Toen zakte ze ineens door haar rechterheup/spier. Na twee EHBO-posten
bezocht te hebben voor behandeling,
ging het toch niet meer en is ze gaan
wandelen.

Manuela kennende geeft ze
nooit op en is doorgegaan, de laatste 6 kilometer een beetje dribbelend maar ze zakte telkens door
de heup. Toch de finish gehaald
in 4.39.40 uur. De halve marathon
was in de middag en door de wind
en de zomerse temperaturen was
het erg zwaar. Zeven atleten van
Atletiek Helden stonden hier aan de
start onder de 8.500 deelnemers.
Wiel van Lier finishte als 10e bij de
M60 in 1.40.25 uur na een moeilijke eerste 10 kilometer. Yün Soon
Woo, Chantal Wilms en Jac Beumers
(haas) hadden zich voorgenomen
om een gecontroleerde wedstrijd te
lopen onder de 2 uur en dat is fantastisch gelukt, alle drie liepen ze
een tijd van 1.57.37 uur. Jan Vaessen
en Ellen Heuijerjans probeerden
dit ook maar lagen iets verder uit
elkaar: Jan 2.00.43 uur en Ellen
2.02.34 uur. Danielle den Otter liet
zich niet gek maken en liep een ‘rustige’ 2.12.12 uur.

Springen en dressuur

Selectiewedstrijden
in Reuver en Baexem
Door: paardensportverenigingen De Maasruiters, De Cavaliers en Caprilli
Spring- en dressuurruiters van De Maasruiters uit Kessel, De
Cavaliers en Caprilli uit Panningen stonden in het weekend van zaterdag 13 en zondag 14 oktober op diverse wedstrijden. In Baexem was
een dressuurwedstrijd en in Reuver een springwedstrijd, waar diverse
resultaten werden behaald.
Danice Giesbertz van De
Maasruiters stond met paard
Whoopi aan de start in Reuver
bij HSV De Paardenvriend.
Daar behaalde ze een tweede prijs
in de klasse B springen.
Van Caprilli deed John Steeghs
mee met Gesture S aan de dressuurselectiewedstrijden voor paarden in Baexem. In de M1 behaalde
hij 218 punten, slechts 9,5 punt
afstand van de nummer twee.
Ivo Steeghs ging in Reuver met twee
paarden van start op de selectiewedstrijd springen voor paarden.
Bij het M-springen, in handicap met

de klasse Z, wist Ivo met zijn paard
Hanja BLH te winnen. In de klasse B
nam hij deel met Iranta. Twee keer
was hij foutloos, wat een tweede
plek opleverde.
In Baexem ging de overwinning in de klasse L1 naar Monique
Peeters van De Cavaliers met Ickan.
In de klasse M1 was er een tweede
prijs voor Anouk Neefs met Guess en
een vijfde prijs voor Julia Zelen met
It’s Florencio’s Joy. Anne Pouwels
reisde af naar een dressuurwedstrijd
in Someren en wist hier de overwinning binnen te halen in de klasse
ZZ-Licht met Don Johnson.

Zilveren onder
scheiding voor
Wilbert Aerts
Wilbert Aerts van volleybalclub VC Olympia ontving zondag
14 oktober de zilveren NEVOBO-speld voor 25 jaar scheidsrechter
bij NEVOBO.
“Wilbert, namens VC Olympia
proficiat met deze onderscheiding.
En bedankt dat jij je 25 jaar
ingezet hebt voor de vereniging om

volleybalwedstrijden te leiden
binnen VC Olympia en daarbuiten”,
aldus de sportclub. Aerts kreeg nog
een bloemetje uitgereikt.

Dames beten spits af

Medailles op
judotoernooi Nijmegen
Door: Ron van der Linden, judoclub Helden
Judoclub Helden deed op zaterdag 13 oktober met 27 judoka’s mee aan het sterk bezette judotoernooi in
Nijmegen.
De dames mochten het spits
afbijten en deden dit super. Isis van
Dril eindigde in een pittige poule en
na enkele zware golden scores op
een mooie tweede plek. Noa Janssen
verloor de kwartfinale, maar won
in totaal vier partijen overtuigend
waardoor ze het brons opeiste. Bij
de meisjes -12 jaar zetten Daisy van
Os, Marlouk Colbers en Bo van den
Brand hun goede vorm door. Ze pakten alle drie met prachtige worpen
het goud in hun poule. Bij de jongens
liet Djow Joris zien over veel talent

te beschikken. Met zijn 7 jaar liet hij
al prachtige technieken zien, won
overtuigend zijn drie partijen en eiste
het goud op. Ook Owen van Dijk en
Bart Cuppens pakten met drie overwinningen met spetterende worpen
het goud. Prachtig om te zien. Guus
Manders was ook goed op dreef en
drong door mooie zeges op onder
andere een sterke Zwitser door tot de
finale. Deze kon hij helaas niet winnen, maar een mooie zilveren plak.
Ook Kevin Janssen, Jarno Hoenson en
Joris Moors waren beresterk en pakten

ook het zilver. Mooie bronzen plakken
waren er ook voor Aron Theunissen,
Tim Cuppens en zeker ook Joris
Verstappen. Joris laat de laatste tijd
een hele mooie groei zien en kwam
met mooie combinaties en overnames
op het podium. De andere judoka’s
wisten dit keer weliswaar het podium
niet te halen, maar zaten er dichtbij
en lieten zien voldoende potentie te
hebben voor de komende periode.
Al met al genoten van de prachtige
werptechnieken van de Heldense
judoka’s.

Gespeeld tegen zichzelf

Eerste verlies voor
Olympiadames
Door: volleybalclub Olympia
De dames van VC Olympia uit Panningen mochten zaterdag 13 oktober aantreden tegen Volley Tilburg.
De stand liet al zien dat dit een spannende wedstrijd zou worden. De dames van Tilburg stonden op dat moment
namelijk een plek onder VC Olympia. Bij het inslaan werd ook meteen weer duidelijk dat de Tilburgse dames
over heel wat aanvalspower beschikken. Het werd 4-0 voor Tilburg.
De eerste set werd vol goede
moed begonnen. De dames van
Olympia hadden een goede start
en begonnen met een kleine voorsprong. Er werden ballen van de
grond gehaald die onmogelijk leken
en tot en met 19-19 ging het erg
gelijk op, maar daarna wist Tilburg
een gaatje te slaan en won ze de eerste set met 25-22.
Met de boodschap dat er wat
minder persoonlijke fouten gemaakt
moesten worden, begonnen de
dames van Olympia aan de tweede
set. Ook in deze set ging het even
gelijk op, maar later in de set wist
Tilburg toch uit te lopen. Bij Olympia

werden enkele speelsters gewisseld
en de dames die het veld in kwamen
voerden hun taken goed uit. Het verschil werd kleiner en de dames van
Olympia hadden zelfs nog even een
voorsprong, maar wisten het uiteindelijk niet af te maken. Ook deze set
ging naar Tilburg met een setstand
van 26-24.

Enorme achterstand
Op naar de altijd spannende
derde set. De dames van Olympia
keken vanaf het begin van de set
tegen een enorme achterstand aan.
De pass kwam niet goed aan het net,
ballen werden niet afgemaakt en er

was geen antwoord op het lange blok
van de Tilburgse dames. De set werd
dan ook dik verloren met 25-15.
De laatste set dan. Eén puntje
mee naar Panningen zou toch mooi
zijn. In de basis werd weer wat
gewisseld en de dames begonnen
sterk. Naarmate de set vorderde,
speelde Olympia niet alleen tegen
Tilburg, maar ook tegen zichzelf.
Er werden teveel onnodige fouten
gemaakt en de set ging verloren met
25-21, wat de eindstand op 4-0 zette.
De Panningse volleybaldames
spelen zaterdag 27 oktober de beker
tegen Peelpush DS 1 en Somas
Activia DS 1.

Vier punten voor
Tuposdames Baarlo
Door: volleybalvereniging Tupos
De tweede thuiswedstrijd van Tupos Dames 1 uit Baarlo werd zaterdag 13 oktober gespeeld tegen ADC Dames
3 uit Urmond. De wedstrijd eindigde in 3-1 voor Tupos.
Nadat de afgelopen wedstrijden veel variaties in de opstelling
zijn geprobeerd, is de wedstrijd van
zaterdag gespeeld met zeven dames:
Kim Faessen en Monique Jochijms
op de passer-loper, Merel Rasbach
en Lisa Verkoelen op de midden,
Nicole Jochijms als spelverdeler,
Aniek Vestjens op diagonaal en Renske
van Wijlick maakte haar debuut als
libero. Als speciale troef had Tupos
speelster van de week Nina in haar
midden. Met deze stabiliteit in het
veld groeide Tupos in de wedstrijd en
kon er gewerkt worden aan afstem-

ming en vertrouwen. Waar ze in set
1 (25-19) nog even op gang moesten komen, werd set 2 met name
door sterk serveren makkelijk binnen
gesleept: 25-15. In set drie liep Tupos
door onrust in de passing op de serve
al snel tegen een forse achterstand
aan. Gedurende het vervolg konden ze
de stand met keihard werken en goed
verdedigend spel, inlopen. Aan het
einde van deze set kwamen ze net
te kort: 23-25. Tijd om orde op zaken
te stellen. Met de serve als sterkste wapen stond het in no time 18-6.
No worries: ADC was gebroken, Tupos

was weer opgeveerd. De set werd
zonder problemen met 25-13 binnen
gehaald en daarmee een mooie 3-1
overwinning. Behalve een succesvolle
avond was het, door de aanwezigheid
van het publiek en het enthousiasme
van de teamleden en speelster van de
week langs de lijn, ook een hele leuke
wedstrijd. De speelsters leren elkaar
beter kennen en groeien langzaam
naar de potentie die er in het team
zit. Dit smaakt naar meer. Komende
week is er geen wedstrijd, op 27 oktober volgt de uitwedstrijd in Sevenum
tegen Athos Dames 1.
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Egchel knock-out in
Grashoek
Door: John Janssen, voetbalvereniging SV Grashoek
Met een duidelijke 6-3 heeft SV Grashoek zondag 14 oktober de Peel en Maas derby in de vijfde klasse D
gewonnen. Door deze winst kon Grashoek aansluiting houden bij de top en moet Egchel zich even concentreren
op de middenmoot.

sport 19

Motorcrossweekend in Meijel

Clubkampioenschap
en Galvin Cup
Motorcrossclub Meijel organiseert op zaterdag 27 en zondag 28
oktober haar tweede crossweekend op circuit de Vossenberg in Meijel.
Er staan deze twee dagen diverse klassen aan de start die strijden om
een prijs.
De Kids & Sidecars, de TM Cup,
een besloten clubklasse voor solo
rijders en een open clubklasse voor
classic zijspannen staan op zaterdag op het programma. Ook strijden
de coureurs van MCC Meijel om het
clubkampioenschap.
Op zondag wordt de laatste wedstrijd van de prestigieuze Galvin Cup
in Meijel verreden. “Met slechts een
verschil van 46 punten tussen de
eerste zeven toprijders en nog 120
te behalen punten in Meijel, belooft
het een spannende ontknoping
te worden”, aldus de organisatie.
De huidige WK-rijder Lars van Berkel

staat momenteel op de eerste
positie, gevolgd door Jarno Derks.
Andere onderdelen die zondag op
het programma staan zijn de wedstrijden van de Dames/Veteranen,
de MX 2 senioren, de MX Open
Nationalen en de Zijspannen
Nationalen/Inters.
Tijdens het eerste crossweekend, dat plaatsvond op zaterdag
29 en zondag 30 september, werd
onder andere de finale van het
EK zijspan gehouden. Kijk voor het
volledige programma en de aanvangstijden van de wedstrijden op
www.mccmeijel.nl

Wisselend spelniveau

Weer zege voor
Heldense beugelclub
Vooral de tweede helft was erg
vermakelijk met maar liefs 8 doelpunten en een erg raar scoreverloop.
Grashoek kon uitlopen naar 6-0 en
daarna kwam Egchel weer terug naar
6-3. Egchel was echter te laat bij zijn
positieven om de wedstrijd nog echt
spannend te maken.
Grashoek-Egchel leek meer op
een bokswedstrijd dan op een voetbalwedstrijd. Allereerst was daar het
aftasten. Maar liefs een klein half uur
draaiden beide ploegen om elkaar
heen om geen meter verder te komen.
Er gebeurde heel erg weinig in deze
fase. In de 28e minuut kreeg Erwin
Pijnenburg een licht duwtje in de rug
op de rand van het zestienmeterge-

bied waarna Jordi Luijten de vrije trap
voor zich opeiste en met een snoeihard schot de 1-0 aantekende. Ondanks
dat de 2-0 uitbleef werd de wedstrijd
toch nog voor rust beslist toen Paul
Ververgaert in de blessuretijd van de
eerste helft rood kreeg van scheidstrechter Moustafa El Adel na een zware
overtreding op Jordi Luijten.
Na de thee wankelden de oranjehemden op alle fronten. Stan Cuijpers
scoorde in de 47e minuut de 2-0
op aangeven van Erwin Pijnenburg.
Eenzelfde doelpunt, ook een intikker,
scoorde Leike Cuijpers 2 minuten later.
In de 53e minuut scoorde Dirk van
Lierop de 4-0 uit een rebound na een
schot van Erwin Pijnenburg. De 5-0

maakte Erwin Pijnenburg zelf uit een
vrije trap en de 6-0 kwam weer op
naam van Jordi Luijten. De wedstrijd
leek gelopen maar toch kreeg Grashoek
nog een rechtse directe te verwerken.
De net ingevallen Mark Crommentuyn
kreeg in de 66e minuut terecht
rood van de scheids nadat hij Lex
Verstappen op weg naar het doel
onderuit had gehaald. Colin Bruisten
scoorde uit de toegekende vrije trap de
6-1. Egchel was weer bij zijn positieven want 5 minuten later scoorde Lex
Verstappen de 6-2 nadat de Grashoekdefensie de dekking had laten zakken
en 3 minuten daarna werd het zelfs
6-3 toen Kai Schroeder uit een corner
inkopte. (Foto: Jac Haenraets)

Kwartet doelpunten
goed voor driepunter
Door: voetbalvereniging VV Kessel
De hoofdmacht van VV Kessel heeft zondag 14 oktober wederom een puike prestatie geleverd. Een voetballend sterk Horn werd met 4-0 op de knieën gekregen.
Horn opende de wedstrijd ijzersterk en Kessel werd voortdurend
teruggedrongen. Kessel kwam er in
de eerste 10 minuten nauwelijks aan
te pas. Toen kwam er op een gegeven moment het kantelpunt. Willem
Kruijk ontfutselde de bal van een treuzelende keeper. In plaats van de bal
meteen op doel te schieten besloot
Willem om eerst nog een paar verdedigers van Horn het bos in te sturen
om vervolgens de bal terug te leggen.
Luuk van Dael kwam aangestormd,
nadat de trainer hem nog duidelijk
had gemaakt het alleen te houden bij
zijn verdedigende taken. Luuk besloot
met een beheerste schuiver de openingstreffer voor zijn rekening te

nemen. Een dodelijk effectief Kessel
dus op een 1-0 voorsprong. In de 33e
minuut kwam Kessel voor de tweede
keer aan het doel van Horn. Juul van
den Beuken positioneerde zich uitstekend om de voorzet van Willem onberispelijk binnen te rossen. Kessel op
2-0 voorsprong. Na rust kwam Kessel
echter nauwelijks meer in de problemen. Dit met name omdat de verdediging van de roodhemden excelleerde
in zijn werk. De Kesselse equipe wist
zelfs uit te lopen. In de 55e minuut
werd Willem Kruijk hard van achter
geraakt en tegen de grond gewerkt.
De bal werd niet op de stip maar buiten het zestienmetergebied neergelegd. De vrije trap van Bram Geraedts

werd slecht verwerkt door de doelman van Horn waardoor Luuk van Dael
de bal eenvoudig kon binnen tikken. Een 3-0 voorsprong gooide dan
ook de wedstrijd volledig in het slot.
De spelers van Horn raakt meer en
meer gefrustreerd. In de 80e minuut
werd Juul van den Beuken de diepte
in gestuurd. Een vrije doortocht op de
keeper werd echter gestaakt doordat
Juul werd neergehaald door de laatste man van Horn, die hier overigens
de gele prent voor mocht incasseren.
Maar goed vrije trap op plus minus
20 meter van het doel. Een buitenkansje voor Willem Kruijk om toch nog
zijn felbegeerde doelpunt mee te pikken. Dit gebeurde dan ook.

Door: Geert Teeuwen, beugelclub HBC Helden
Het eerste team van de Heldense beugelclub heeft op zaterdag
13 oktober weer de winst kunnen pakken in Maasbree. De beugelclub
moest spelen tegen Olland 1 en bracht het er met een eindstand van
4-1 goed vanaf.
Johan Peeters beet het spits af
tegen een onbekende invalster.
Johan beugelde een bekeken pot en
Mia kon het niet bijbenen. Na een
snelle en eenvoudige partij stond
het 1-0. Marc wachtte de zwaarste
klus tegen Jurre. Na een zeer ongelukkig begin kwam Marc vier punten
achter. Tegen een speler van het
kaliber Jurre moet je dan wel erg
sterk spel spelen om terug in de
wedstrijd te komen. Dit zat er
vandaag niet in en zo stond het
gelijk.
Op drie speelde Johan Verest
tegen Roze een degelijke partij.
Een vroeg verkregen voorsprong
werd gestaag uitgebouwd en

zodoende beugelde Johan eenvoudig het tweede punt binnen.
Johan Hoeijmakers speelde vandaag weer een sterke partij en dat
heeft Theo van de Weert geweten.
Een vroeg verkregen voorsprong
kwam alleen in het midden van de
partij even in gevaar. Een flats van
Theo maakte aan alle illusies een
einde en de 3-1 was een feit.
Tot slot speelde Frank tegen
Theo Timmermans. Na een rommelig begin pakte Frank de draad op.
Deze versnelling was Theo te machtig en Frank beugelde gestaag naar
een onbedreigde zege. Over twee
weken komt Kronenberg op bezoek
in Helden.

Verlies was ook mogelijk

Nipte overwinning
OVU Kessel
Door: Beugelclub OVU
OVU uit Kessel maakte vrijdag 12 oktober een 3-2 overwinning
tegen Hoogeloon, waar ook verlies of een volledige overwinning mogelijk was geweest.
Bas Ottenheim liet als eerste
zien een klasse beter te zijn dan zijn
tegenstander en liet deze geheel
kansloos. Roel Ottenheim als
tweede kwam op voorsprong,
bouwde deze gestaag uit en de 2-0
was een feit. Vervolgens was het
aan Hay Jacobs de taak de winst
veilig te stellen. Dit lukte met de

hakken over de sloot, door een
slag op 28-28 welke de tegenstander met een niet vastgezette bol
niet meer kon voorkomen. Invaller
Sjors Verstraeten en Roy Dorssers
konden de winst verder uitbouwen,
helaas werden beide partijen nipt
verloren met het kleinst mogelijke
verschil.
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verenigingen

Kerktoren
beklimmen bij
Nacht van de Nacht
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‘t Paedje in Baarlo 25 jaar
Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van het thuis van KBO Baarlo, ‘t Paedje, wordt zaterdagmiddag
27 oktober een open dag georganiseerd. Dit is van 13.30-16.30 uur en iedereen is welkom. ‘t Paedje wordt in
Baarlo dagelijks gebruikt, met name door ouderen, voor onder andere het seniorenkoor, gym en biljarten.

Tijdens de Nacht van de Nacht op zaterdag 27 oktober is het mogelijk om de Heldense kerktoren te beklimmen. Voorafgaand aan de
bezichtiging van de toren is het mogelijk deel te nemen aan een wandeling door de Heldense Bossen, georganiseerd door IVN Helden.
De Nacht van de Nacht is een
jaarlijkse terugkerend evenement
dat georganiseerd wordt door de
natuur- en milieufederaties. In veel
dorpen worden evenementen
georganiseerd en veel bedrijven en
gemeenten doven de lichten van
gebouwen en reclameverlichting.
IVN Helden doet ook dit jaar
mee. In het kader van het veertigjarig jubileum is gekozen voor een
korte wandeling door de Heldense
Bossen om daarna een bezoek
te brengen aan de kerktoren in
Helden. In de kerk kunnen

mensen vanuit de hoogte bekijken
hoe de dorpen van Peel en Maas
verlicht zijn. De wandeling duurt
ongeveer een uur en begint om
20.00 uur vanaf het IVN-gebouw
aan de Kloosterstraat in Helden.
Om 23.00 uur is het evenement in
Helden afgelopen.
Mensen die alleen de kerktoren in willen zonder te wandelen,
kunnen dat aangeven bij het aanmelden. Aanmelden is verplicht en
kan door contact op te nemen met
Peter Maessen via 06 81 29 32 59 of
ivnmaessen@home.nl

150 jaar geleden

Lezing over
Limburgse ‘opstand’
Historicus Piet Schinck houdt op 25 oktober bij kasteel De Berckt in
Baarlo een lezing over de staatkundige verbinding van het hertogdom
Limburg met de Duitse Bond in de negentiende eeuw. In deze lezing,
die voor iedereen toegankelijk is, wordt de nadruk gelegd op de gevoelens van de bevolking in Peel en Maas ten aanzien van de afscheidingsbeweging.
Aanleiding voor de lezing is
dat het in 2017 150 jaar geleden
was dat er een einde kwam aan de
staatkundige verbinding van het
hertogdom Limburg met de Duitse
Bond (1839-1867). Afgelopen jaar
zijn er artikelen verschenen over
voormannen die Limburg wilden doen aansluiten bij België of
Duitsland. Daarnaast praat de heer
Schinck over Jan Lodewijk Baron
van Scherpenzeel Heusch. Hij was
in 1838 bewoner van het land-

goed De Berckt en leider van de
Limburgse separatisten. De lezing
past in het kader van de Maand van
de Geschiedenis die oktober 2018
kenmerkt. Zo is in de vitrine van het
Huis van de Gemeente in Panningen
een tentoonstelling van foto’s,
boeken, documenten en objecten
over de ‘opstand’ van De Baron van
Scherpenzeel Heusch te zien.
De lezing zal plaatsvinden op
donderdagavond 25 oktober van
19.30 tot 22.00 uur.

Het ‘home’ van KBO Baarlo is,
met financiële ondersteuning van
de gemeente Maasbree en provincie
Limburg, in oktober 1993 geopend.
Deze plek is gecreëerd omdat KBO
Baarlo een eigen plek wilde voor de
activiteiten die georganiseerd werden. Inmiddels maken per week ruim

200 ouderen gebruik van de faciliteiten. “Vele ouderen hebben hier de
nodige uurtjes doorgebracht”, aldus
de KBO.
De afgelopen periode is er door
het KBO-bestuur geïnvesteerd om het
gebouw in goede staat te behouden
voor de toekomst. “Dat was mogelijk

dankzij uitstekend beleid de afgelopen 25 jaar”, laat de KBO weten.
Zo zijn er onder meer schilderswerkzaamheden uitgevoerd en is het volledige meubilair vernieuwd. ‘t Paedje
hoopt op deze manier klaar te zijn om
in de toekomst haar gasten op een
goede manier te blijven faciliteren.

Kienavond Reumavereniging
Peel en Maas
Reumavereniging Peel en Maas houdt op donderdag 18 oktober de jaarlijkse kienavond van de vereniging.
Gemeenschapshuis Kerkeböske is het toneel van de kienavond.
Tijdens de jaarlijkse kienavond worden er steeds tien rondes gekiend. Eerst
voor een rijtje en vervolgens voor een
volle kaart. Halverwege is er een pauze.
Kienkaarten zijn tijdens de avond te

verkrijgen. De reumavereniging zorgt
voor prijzen. De kienavond is niet alleen
voor leden, maar voor alle belangstellenden. Het grijpen van de ballen en
afvinken van de nummers in gemeen-

schapshuis Kerkeböske gaat van start
om 19.00 uur. Reumavereniging Peel en
Maas is een ontmoetingsplek voor mensen die aan reuma lijden of er mee te
maken hebben.

NIEUW: Vanaf nu verkrijgbaar het STARTERSpakket van 4 kg.
Een nieuw vleespakket in ons assortiment!

MAANDAANBIEDING:
STARTERSPAKKET 4 KG € 30,00
• runderlappen 4 stuks
• hamburgers 4 stuks
• zuurvlees 500 gram
• balkenbrij 500 gram
• gepaneerde schnitzels 4 stuks
• vleeswarentrio 3x100 gram
• gehakt (hoh) 500 gram
• braadworst (hoh) 500 gram

KIPSCHNITZELS
per stuk € 0,50
GEHAKT HALF-OM-HALF
per 250 gram € 1,25
SPEKLAP ZONDER ZWOERD
per stuk € 0,55

Voor meer info bel: 077 - 477 39 74 of 06 - 291 460 46
Kijk voor ons hele assortiment op www.meatshop.nl

Achthonderd deelnemers
Rundje Koeberg
Het tienjarig jubileum van het Heldense Rundje Koeberg was een groot succes, laat de organisatie weten. In totaal deden achthonderd deelnemers mee aan de extra activiteiten en de lezing die in
de middag georganiseerd werden, zoals de mini-trailrun voor de jeugd. Wethouder Roland van
Kessel sprak daarna een woordje over het sportieve evenement in de Heldense Bossen. “Hij onderstreepte ook hoe goed het evenement aansluit bij de Cittaslow-beweging, het internationale keurmerk voor een goede kwaliteit van de leefomgeving waar ook de gemeente Peel en Maas bij is
aangesloten”, aldus de organisatie van Rundje Koeberg.
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Voorstelling met discussie

Over Baarlose familie

Boekentrilogie
voltooid
Historicus Piet Schinck heeft onlangs het laatste boek in de
trilogie over de Baarlose familie Spee in ontvangst genomen.
De boeken, geschreven door Arnold, Gerard, Hans en René Spee, vertellen
het verhaal over de familie Spee vanaf het jaar 1411. Schinck kreeg de
boeken overhandigd bij het Huis Roffaert in Baarlo, waar in de poort het
wapen van Maria Spee te vinden is.

Onbekend einde film Panningen
Stichting Mondiaal Burgerschap Peel en Maas en Movies that Matter organiseren in samenwerking met
DOK6 op donderdag 25 oktober een heel andere filmvoorstelling dan gewoonlijk. Bezoekers bepalen zelf de
afloop van de film die vertoond wordt.
Deze avond wordt de film
The Verdict van regisseur Lars
Kraume vertoond. De film die draait
om een moeilijk dilemma, namelijk: mag een gekaapt passagiersvliegtuig neergeschoten worden om
te voorkomen dat het zich in een
volgepakt voetbalstadion boort? Dat
is de grote vraag in de rechtszaak
tegen hoofdpersoon majoor Lars

Koch, die tegen de orders van zijn
bevelhebber in besluit het vliegtuig
neer te halen.
“Het bijzondere aan deze voorstelling is dat er een belangrijke
rol voor het publiek is weggelegd”,
legt Stichting Mondiaal Burgerschap
Peel en Maas uit. “Het publiek gaat
namelijk, na de pleidooien gehoord
te hebben, in discussie met aan-

wezige deskundigen die de zaak
nader toelichten.”
Uiteindelijk velt het publiek
een oordeel. Het oordeel van de
zaal bepaalt de verdere afloop van
de film. The Verdict was met bijna
zeven miljoen kijkers in Duitsland de
grootste hit in jaren.
De film begint om 20.00 uur
in DOK6 in Panningen.

Muzikale avond in D’n Binger
Gemeenschapshuis D’n Binger in Meijel vormt op zondag 21 oktober vanaf 19.00 uur het toneel voor een
muzikale avond met het thema Brass, humor & harmonie. Harmonie Eendracht uit Meijel organiseert het concert
in samenwerking met Brass Ensemble Koperpoets en de uit Engeland afkomstige Colchester Band.
De boeken beginnen bij Henrick
Spee en Lysbeth Heer Arnt dochter.
Die hebben in 1411 een stuk grond
in Baarlo bij de Kwistbeek aan de
weg naar Helden. Rond het jaar 1700
trekken de leden van de familie
Spee weg uit Baarlo en waaieren ze
over heel Nederland uit. De verhalen
van die nazaten zijn te vinden in de
trilogie. “Drie eeuwen lang speelt
de familie Spee een belangrijke rol

in Baarlo”, laten de schrijvers weten.
“Zij vervullen functies als schepen,
gezworenen, belastingheffer en
kerkmeester.” De boeken zijn rijk
geïllustreerd. De gegevens over de
familie Spee staan op de website
www.StamboomNederland.
nl De boeken zijn opgenomen in
de Koninklijke Bibliotheek en de
bibliotheken van het Centraal Bureau
voor Genealogie.

Het Brass Ensemble Koperpoets is
een vorm van muziektheater gebracht
door vijf muzikanten en een regisseur,
die blaasmuziek en humor combineren. ‘’Ze spelen klassiekers waarbij het
voor iedereen moeilijk zal zijn om stil
op de stoel te blijven zitten’’, laat de
organisatie weten.
De andere gast die deze avond in
Meijel wordt ontvangen, is de Engelse
Colchester Band. Deze band is momen-

teel op tournee door Nederland en
neemt voornamelijk deel aan concerten en concoursen in en rond
Engeland. Tijdens de avond brengen
zij met name het lichtere brassbandrepertoire ten gehore.
Harmonie Eendracht verzorgt
zelf de opening van de avond. Onder
leiding van dirigent Frank Steeghs
wordt er een gevarieerd programma
ten uitvoering gebracht. Het reper-

toire bestaat uit onder andere Schotse,
Amerikaanse en Armeense invloeden.
‘’Het recept voor een avond vol
Brass, Humor & Harmonie is het ideale
uitje voor een muzikale afsluiting van
de herfstvakantie en het weekend.
Het belooft een unieke belevenis te
worden’’, aldus de organisatie van de
Harmonie Eendracht in Meijel.
De deuren van D’n Binger zijn
vanaf 18.30 uur geopend.

Sormac produceert geavanceerde machines voor de
groenteverwerkende industrie. Wij zijn wereldwijd actief voor klanten die
aardappelen, wortelen, uien en sla verwerken.

Om aan de stijgende vraag naar onze machines te voldoen, zijn we op
zoek naar ambitieuze medewerkers. Ben je op zoek naar een interessante
uitdaging binnen een groeiende organisatie?

In ons modern bedrijf in Venlo ontwikkelen en fabriceren we succesvol
machines en processen, die het mogelijk maken hygiënisch en veilig
voedsel te produceren met steeds betere kwaliteit.

Sormac biedt een prettige werkomgeving en mogelijkheden om
opleidingen te volgen en je zelf daarmee fit te houden voor de uitdagingen
van deze tijd.

■

■

LEAD ENGINEER
Heb jij jouw roots liggen op de afdeling Mechanical Engineering? Dan
zijn wij op zoek naar jou.

■

PROJECTLEIDER
Ben jij daadkrachtig, zelfstandig en wil jij graag de onmisbare schakel
zijn tussen de interne afdelingen en de klant?

■

HARDWARE ENGINEER
Heb jij ervaring met het beschrijven van lijnbesturingen en het maken
van elektrische schema’s?

■

SOFTWARE ENGINEER
Wil je samenwerken met een team dat trots is op Sormac en de
besturingsfilosofie hiervan ontwikkelt en bewaakt?

TECHNISCH-COMMERCIEEL MEDEWERKER
Ben jij service gericht en wil jij onze klanten wereldwijd
ondersteuning bieden?

Sormac B.V.
P.O. Box 419
NL-5900 AK Venlo

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

Huiskensstraat 68
NL-5916 PN Venlo

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

Heb je interesse?
Kijk dan op onze website www.sormac.nl onder “vacatures”.
Je kunt schriftelijk reageren met C.V. aan h.kamps@sormac.nl of neem
voor vragen contact op met Hugo Kamps op 06 - 42 907 310.
We horen graag van je.
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Agenda t/m 25 oktober
do
18
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Jaarlijkse kienavond

Optreden Static

Tijd: 19.00 uur
Organisatie: Reumavereniging Peel en Maas
Locatie: gemeenschapshuis Kerkeböske Helden

Tijd: 20.30 uur
Locatie: Muziekpodium Thalia Baarlo

6x6 Toernooi voor seniorenteams
en B-jeugd

Latin Dance Limburg Salsa Party

za
20
10

The DriveXperience

zo
21
10

Fotocafé

Open dag manege De Vosberg met
clinics en shows
Tijd: vanaf 09.00 uur
Organisatie: paardensportvereniging De Cavaliers
Locatie: manege De Vosberg Panningen

Ontbijt-discussiebijeenkomst
Sunny Community

Tijd: 10.00-12.00 uur
Organisatie: stichting Durnééve
Locatie: Oppe Koffie Meijel

Tijd: 09.00 uur
Organisatie: Sunny Economy
Locatie: Duurzaamheidscentrum Panningen

Repair café Maasbree

Vogelmarkt

Tijd: 10.30-13.00 uur
Organisatie: Stichting Repair Café Peel en Maas
Locatie: bibliotheek Maasbree

Tijd: vanaf 09.30 uur
Organisatie: Vogelvrienden Helden e.o.
Locatie: gemeenschapshuis Kerkeböske Helden

Sjanstoernooi (tennis)

Snuffelmarkt Helden

Tijd: 10.00 uur
Organisatie: LTV Kessel
Locatie: tennispark LTV Kessel

Tijd: 10.00-15.00 uur
Organisatie: Fanfare St. Cecilia Helden
Locatie: gemeenschapshuis Kerkeböske Helden

Vrije dansavond voor alle
stijldansen

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

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Danscentrum Peel en Maas
Hoogstraat 70, Beringe

52e Hab Rally
Tijd: start tussen 12.30-13.30 uur
Organisatie: carnavalsvereniging D’n Hab
Locatie: start op Westeringlaan Maasbree

Muzikale avond met het thema
Brass, humor & harmonie

Tijd: 20.30 uur
Organisatie: Latin Dance Limburg
Locatie: partyrestaurant De Houbereij Panningen

Tijd: 19.30-23.00 uur
Organisatie: Hockey Club Peel en Maas
Locatie: hockeyclub Panningen

Tijd: 09.00-16.00 uur
Organisatie: gemeente Peel en Maas
Locatie: gemeentewerf
John F. Kennedylaan 212, Panningen

ma
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Tijd: 19.00 uur (deuren open 18.30 uur)
Organisatie: Harmonie Eendracht Meijel
Locatie: gemeenschapshuis D’n Binger Meijel

wo
24
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Kienavond

do
25
10

Lezing over Limburgse ‘opstand’

Tijd: 19.30 uur
Organisatie: buurtvereniging De Maasbuurt
Locatie: gemeenschapshuis Ut Gemeinsjapshoes
Kessel-Eik

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

Filmvoorstelling The Verdict met
onbekende afloop
Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Stichting Mondiaal Burgerschap
Peel en Maas, Movies that Matter, DOK6
Locatie: DOK6 Panningen

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

Die Walküre in DOK6

BEZORGERS
GEZOCHT!

Ballet en opera live in de bios
De bekende Londense operazaal The Royal Opera House brengt ook dit jaar weer live-uitzendingen van
voorstellingen naar DOK6 in Panningen. Wagners Die Walküre is de eerste live-opera die bij DOK Cinema te zien is
op zondag 28 oktober.

VOOR DE VOLGENDE ROUTES IN BAARLO:
Route:

Route:

Vergelt

Den Hert

€ 11,00

€ 10,50

Route:

Baarlo centrum

€ 9,00

WERKZAAMHEDEN Elke donderdag het nieuwsblad HALLO bezorgen.
INTERESSE OF INFORMATIE Mail naar bezorgers@garcon.nl of bel 085 071 10 90.

Handelstraat 17 5961 PV Horst

Behalve live-bioscoopvoorstellingen, biedt The Royal Opera House
het publiek kijkjes achter de schermen, interviews en gedetailleerde
close-ups van de artiesten. De opera
Die Walküre van de Duitse componist
Richard Wagner is de eerstvolgende
live-operavoorstelling die bij DOK

Cinema te zien is. De opera is
onderdeel van de vierdelige Ringcyclus, één van Wagners grootste operawerken ooit. De complete
cyclus vertelt een mythisch verhaal
van opkomst en ondergang van een
wereld vol goden, helden en monsters.

De klassieker The Nutcracker en
operasterren als Michael Fabiano en
de Nederlandse Eva-Maria Westbroek
zijn later dit seizoen te zien. De
eerste live-operavoorstelling Die
Walküre begint op zondag 28 oktober
om 17.55 uur in DOK Cinema.
(Foto: The Royal Opera House, 2017)
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Vincentiusparochies
Parochie Beringe
Misintenties NL21 RABO 0141939583
El Jacobs-Sturme Peelstraat 39
T 077 307 17 88 s.jacobs39@ziggo.nl
Spreekuur
Iedere dinsdag van 10.30 tot
11.30 uur in de sacristie.
Kerkdiensten
Zondag 21 oktober
H. Mis 09.30
Woensdag 24 oktober
H. Mis 09.00 uur in sacristie
Kledinginzameling Beringe:
Op maandag 5 november is de
volgende inzameling van kleding,
schoenen, dekens, gordijnen en
knuffels vanaf 13.15-15.15 uur 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 21 oktober
Geen H. Mis
Zondag 28 oktober
H. Mis vw Allerheiligen-Allerzielen
11.00 uur t.i.v. alle overledenen en

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 21 oktober
H. Mis: 11.00 uur - Zang Dameskoor
Lectoren: Dhr. Jacques Bouten –
Mevr. Toos Leijsten
Intenties: Voor de intenties van de
Mariakapel op het kerkhof.
Kerkdeurcollecte Wereldmissiedag
Zondag 21 oktober wordt onze bijzondere aandacht gevraagd voor
de problemen in Ethiopië: de situatie van de Menjas, een kleine
bevolkingsgroep afhankelijk van de
koffieverbouw en de situatie van
de vluchtelingen uit Zuid-Soedan,

met name van alle overledenen van
het afgelopen jaar. Na afloop zegening
van de graven op het kerkhof.

Zondag 21 oktober
Doopviering 11.30 uur: Marloes van
Moorsel

Parochie Grashoek

Parochie Koningslust

Misintenties NL24 RABO 0141910526
A. Cruijsberg T 077 307 52 93
Spreekuur in kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
Zaterdag 20 oktober
H.Mis 19.00 uur t.i.v. Piet Willemsen,
Martha Willemsen-v.d.Linden,
Peterke, schoonzoons Harry en Piet;
uit dankbaarheid; Overl. fam. van
Sleeuwen en overl. fam. van Boekel

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 20 oktober
H. Mis 17.30 uur t.i.v. overl. fam.
Berkers-Thijssen
Zaterdag 27 oktober
Geen H. Mis

Parochie Helden
Misintenties NL61 RABO 0120795094
pastorie Rochusplein 3
T 077 3071488,
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur
donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
Zondag 21 oktober
H. Mis 10.00 uur – herenkoor t.i.v. Thei
Stals en schoonzoon Jan; Wiel van Lier
(verj/coll); Jan Swinkels (jaardienst)
en Albert Swinkels en overl. fam.
Janssen; Miel Keiren en overl. fam.
Gerardus Peeters, Henrica Bruijnen
en overl. kinderen; Truus RooyakkersLenders;

Somalië en Eritrea. Help deze mensen door uw financiële bijdrage aan
de kerkdeurcollecte na de eucharistieviering.

Parochie Kessel
Gezinsbijdrage NL39RABO0125305311
Pastorie Dorpstraat 13
T 077 462 12 65
E lajverhaag@parochiekessel.nl
Kerkdiensten
Zaterdag 20 oktober
19.15 uur. H. Mis voor Tividor Kovàcs
vanwege de jaardienst en zijn verjaardag.
Maandag 22 oktober
19.00 uur. Rozenhoedje in de zaal van
Wozoco.
Woensdag 24 oktober
9.00 uur. H.Mis voor de zieken van de
parochie.
Zaterdag 27 oktober
19.15 uur. H. Mis voor de parochie.

Parochie Meijel
Misintenties
NL16 RABO 0133405613
Pastorie Kerkstraat 5
T 077 466 18 50
W www.parochiemeijel.nl
Spreekuur
maandag 19.30 tot 20.00 uur en
donderdag van 11.00 tot 12.00 uur
joke.holscher@gmail.com
Kerkdiensten
Donderdag 18 oktober
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen
09.30-10.00 uur Stille Aanbidding
Zondag 21 oktober Jaarlijkse

Mededelingen
De opbrengst van de kinderen voor
missiezondag was € 150.00. Heel veel
dank. Jammer dat er zo weinig kinderen in de kerk waren. Zondag 28 oktober begint weer de wintertijd.

Parochie Baarlo
Misintenties NL31RABO0103903860
Pastorie Markt 3 T 077 477 12 75
E kapelaan@parochiebaarlo.nl
W www.parochiebaarlo.nl
Kerkdiensten
Zaterdag 20 oktober
17.00 uur Gebedsdienst in Ter Borcht.
Zondag 21 oktober
9.30 uur H. Mis. Geen koor.
Wereldmissiedag. Kerkdeurcollecte.
Jaard. Johannes Beurskens;
Overleden ouders Mathias Peeters
en Maria Peeters-Geurts en zonen
Harry en Jan
Truus Hoezen-Timmermans.

Willibrordusviering H. Mis 11.00 uur
met Schutterij St. Willibrordus t.i.v.
Piet Daems; – Cor Mestrom (jaard);
-Niek van Lier en fam. van Lier-Pouls
en uit dankbaarheid; -Arnoldus vd
Heurik en Maria vd Heurik-Niemans
(jaard) en fam.; -uit dankbaarheid
Maandag 22 oktober
18.30 uur Stille Aanbidding
19.00 uur Rozenkrans
Dinsdag 23 oktober
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen,
aansluitend koffiedrinken.
Donderdag 25 oktober
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen
09.30-10.00 uur Stille Aanbidding
Overleden: Giel Daems, 78 jaar
Overleden: Door Bukkems-Nijssen,
84 jaar

Parochie Panningen
Misintenties
NL44 RABO 0141900660
Parochiecentrum Wilhelminastraat 14
T 077 307 13 88
info@parochiecentrumpanningen.nl
Open maandag- dinsdagwoensdag- en donderdagmorgen
van 09.00 tot 11.30 uur
Kerkdiensten
Donderdag 18 oktober
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Vrijdag 19 oktober
H. Mis 09.00 uur dagkapel

Donderdag 25 oktober
8.30 uur H. Mis.
Vrijdag 26 oktober
18.30 uur rozenkransgebed in de St.
Annakapel.
Mededeling
Zondag 21 oktober is het
Wereldmissiedag. Onze aandacht
wordt dan gevraagd voor de arme
bevolking van Ethiopië. Na de H. Mis is
er een kerkdeurcollecte.

Parochie Kessel-Eik
Misintenties NL41RABO0125300522
L. Timmermans T 077 462 16 78
Kerkdiensten
Zondag 21 oktober
9.30 uur Jaardienst Sjaak Geraets en
Jan Gerarts
Zondag 28 okt
9.30 uur

Zaterdag 20 oktober
H. Mis 19.00 uur – Gemengd koor
t.i.v. Bèr Sillekens en Door SillekensPubben (bgv. verj.); Mia JacobsSillekens; Taco Schledorn (jaardienst)
Zondag 21 oktober
H. Mis in het Missiehuis om 10.30 uur
Dinsdag 22 oktober
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Woensdag 23 oktober
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Donderdag 24 oktober
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Vrijdag 25 oktober
H. Mis 09.00 uur dagkapel

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

Jaardienst Jan v.d. Linden en An v.d.
Linden – Stemkens en Nol v.d. Linden
Jaardienst Nelke Smeets en Servie
Michels – Smeets
Annie Niessen

Administrator (pastoor)
deken de Graaf Woutering
077 398 14 16
a.degraafwoutering@rkhorst.nl
Maasbree/Baarlo
kapelaan te Boekhorst
077 477 12 75
kapelaan@parochiebaarlo.nl
Kessel/Kessel-Eik
pastoor Verhaag
077 462 12 65 | 06 50 69 45 07
Kerkbestuur
secretaris Arno Houwen
077 462 17 50
houwenarno@gmail.com

Auto Hunnekens Meijel, sinds 1981

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

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

Onze ervaren specialisten
helpen u graag

‘Ik krijg een goed gevoel
als een klant blij is
met zijn aankoop’
frank

ROERMOND

Burghoffweg 13

(Gevestigd tegenover Retailpark)

T. 0475-691548

HORST

(Gevestigd binnen Interchalet)

T. 077-3982234

MODELLEN

• OP=OP •
VEEL SHOW
ROOM

T. 045-5751230

(Gevestigd op de Woonboulevard)

In de Cramer 148

HEERLEN

tot

WWW.SUPERKEUKENS.NL

50%
korting

showroomkeukens

LEN • OP=
OP • VEEL
SHOWROOM

Witveldweg 100

OOMMODEL

MODELL

