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Met u wil de raad in gesprek over

De raad nodigt u uit voor de Beeldvormende Vergadering
op dinsdag 4 oktober om 19.30 uur, om in gesprek te gaan met
raadsleden. De vergaderlocatie is: Gemeenschapshuis
De Ankerplaats, Pastoor Vullinghsstraat 3 in Grashoek.
Voor meer achtergrondinformatie en stukken kijk op:
www.peelenmaas.nl > bestuur > Beeldvormende
Vergadering > 4 oktober 2016

Veteranendag: vergeten veteranen
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Veteranendag
Peel en Maas
Het centrum van Panningen stond op zaterdag 17 september vol met militaire voertuigen en apparatuur vanwege het lustrum van de Veteranendag Peel en Maas.
Kanonnen, raketten en ander wapentuig was te bezichtigen in het centrum. Voor de kinderen waren springkussens neergezet. Alle veteranen uit de gemeente Peel en Maas
die bekend waren bij de organisatie kregen een uitnodiging om aanwezig te zijn bij een speciale viering in het Huis van de Gemeente. De aanwezige veteranen hebben missies
uitgevoerd over de hele wereld, van Indonesië tot Irak. Burgemeester Wilma Delissen-van Tongerlo gaf een toespraak waarin ze benadrukte hoeveel de veteranen betekend
hebben voor de mensen in Nederland en Peel en Maas. Daarna gingen de oud-militairen naar DOK6 Theater in Panningen voor een optreden van regimentsfanfare
Garde Grenadiers en Jagers van de Koninklijke Landmacht.

Bouwvergunning goedkoop in Peel en Maas
Gemeente Peel en Maas hoort bij de tien goedkoopste gemeenten van
Nederland qua kosten van bouwvergunningen. Dat blijkt uit een onderzoek
van bouwkostenbureau IGG Bouweconomie in opdracht van Vereniging Eigen
Huis (VEG). Het gaat om een bouwvergunning bij een bouwsom van 130.000
euro. Bij een bouwsom van 10.000 euro is Peel en Maas volgens het onderzoek wel duur ten opzichte van omliggende gemeentes.
In Peel en Maas betaal je bij een
bouwsom van 130.000 euro een bedrag
van 2.134,40 euro voor een vergunning.
Gemeente Venlo is met 1.960 euro nog
goedkoper. In de buurgemeentes Horst
aan de Maas en Leudal zijn de kosten
van de vergunningen met respectieve
lijk 2.785,25 euro en 3.120 euro meer
bij een bouwsom van 130.000 euro
een stuk duurder. De reden dat Peel
en Maas zo goedkoop is, komt volgens
een woordvoerder door een alterna
tieve manier van het berekenen van

de bouwvergunningen. “In Peel en
Maas gaat het niet om wat de totale
bouwkosten zijn, maar wat de totale
gebruiksoppervlakte is”, laat de woord
voerder weten. “Een gemeente moet
altijd dezelfde handelingen verrichten of
het huis nu gemaakt is van hout of van
goud. Daarom zijn we relatief goedkoop.
In andere gemeentes zou je bij een gou
den huis ontzettend veel betalen omdat
de bouwkosten enorm hoog zijn, bij ons
dus niet.” Bij een bouwsom van 10.000
euro scoort Peel en Maas een stuk min

der goed volgens het onderzoek van IGG
Bouweconomie. Volgens het onderzoek
betaal je een basistarief van 369 euro.
Gemeentes Horst aan de Maas, Venlo
en Leudal zitten allemaal onder het
bedrag in Peel en Maas. In Horst aan
de Maas hoef je voor een verbouwing
van 10.000 euro met 188,25 euro maar
de helft van Peel en Maas te betalen.
In Venlo en Leudal ligt het bedrag op
driehonderd euro, 69 euro minder dan in
Peel en Maas.
De gemeente legt uit dat er geld
verloren wordt op het basistarief.
“Dit minimumtarief dekt slechts
24 procent van de kosten die met
zo’n kleine vergunning gemoeid zijn.
Bij grotere woningen, bijvoorbeeld vanaf
21 vierkante meter tot 500 vierkante
meter, bedraagt de kostendekking 106

procent. Er is dus sprake van kruis
subsidiëring, de grotere betalen deels
mee aan de kosten van de kleinere.
Een gemeente moet inzicht hebben op
wat de kosten van de diensten zijn en
er moet een keuze gemaakt worden

over de gewenste mate van kostendek
kendheid”, laat gemeente Peel en Maas
weten. “Dat is in Peel en Maas in 2012
en 2015 gebeurd met deze tarieven
tot gevolg. Welke keuze Venlo daarin
maakt, weten wij niet.”

BARBECUE & BUFFET
T 077 464 04 20
www.HenkAarts.com
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Panel buigt zich over dienstverlening gemeente

‘We zijn het klankbord van de burger’
Al ruim vijf jaar is er binnen de gemeente Peel en Maas een groep
mensen actief die helpen de dienstverlening van de gemeente te
verbeteren. Nicole Faesen (56) uit Baarlo en Monique Verhaegh (49)
uit Beringe maken deel uit van het Burgerpanel Dienstverlening, zoals de
groep zich noemt.
Bij het samengaan van de
gemeenten Meijel, Maasbree, Helden

Bijlagen
U vindt deze week in HALLO
de volgende bijlagen:
Gemeente Peel en Maas
gehele gemeente
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Beeldmateriaal en kopij dient vrij van rechten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur
dient bij aanlevering expliciet te worden
gemeld. Bij verzuim komen kosten voor
rekening van de aanbieder.
De artikelen worden doorgaans
gepubliceerd in de elektronische versie van
HALLO Peel en Maas.
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aanzien van de inhoud van deze uitgave
zowel het auteursrecht voor conform
artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet
als het databankrecht.
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en Kessel in 2010 in één gemeente
Peel en Maas, werd het burgerpanel in
het leven geroepen. “Vanuit de politiek
was er behoefte aan rechtstreeks in
gesprek kunnen gaan over de gemeen
telijke dienstverlening”, vertelt Nicole
Teluij, communicatieadviseur van de
gemeente. “Andere gemeenten, zoals
Horst aan de Maas, hebben een digitaal
burgerpanel. Daar krijgt een groep
inwoners zo’n vier keer per jaar een
digitale enquête voorgelegd. Wij wilden
het anders doen. Niet alleen digitaal
om advies vragen, maar de mensen
echt ontmoeten en ‘live’ vragen stel
len en in gesprek gaan.” Uiteindelijk
werd er een gemengde groep van tien
personen samengesteld in de leeftijd
van 45 tot 65 jaar, waarin de meeste
dorpen van de gemeente zijn vertegen
woordigd. “We zoeken nog verster
king uit Grashoek, Egchel en Meijel”,
aldus Nicole. Het panel denkt mee over
alles wat met dienstverlening te maken
heeft. Ze zijn betrokken bij de inrich
ting van het Huis van de Gemeente en
praten mee over de manier waarop de
gemeente informatie naar de burger
brengt via sociale media en de website.
Ook geeft de klankbordgroep een
mening over de dienstverlening die via
het Klant Contact Centrum gaat.

Op tafel gooien
“Als klankbord zitten we onge
veer zes keer per jaar bij elkaar met
iemand van de gemeente erbij”,
vertelt Monique. Zij kwam zo’n vier
jaar geleden bij het burgerpanel.
“Het meest interessante hieraan vind

Monique Verhaegh, Nicole Faesen en Nicole Teluij
ik dat ik mee kan denken als burger”,
aldus de Beringse. Nicole Faesen vindt
het belangrijk dat er naar hen, en dus
de burger, geluisterd wordt. “Soms wil
len mensen iets kwijt of ergeren ze
zich ergens aan, maar weten ze niet
waar ze zich kunnen melden”, vertelt
ze. “Via ons kunnen ze dat onderwerp
aankaarten, zodat wij het een keer
op tafel kunnen gooien tijdens een
bijeenkomst.” Een onderwerp dat
door omgevingsgeluiden ter sprake
kwam bij het panel, was de wildgroei
van sandwichborden in de gemeente.
Mede daardoor werd besloten dat er
alleen nog maar op aanplakborden

reclame mag worden gemaakt voor
bijvoorbeeld evenementen.

Levendige discussies
“We zijn een heel leuke en bonte
groep burgers die in het panel zitten”,
aldus Monique. “Er zit een agrariër
bij, een gepensioneerde, mensen die
in de zorg betrokken zijn of zich juist
op een heel andere manier inzetten.
Daardoor hebben we ook verschil
lende meningen en invalshoeken,
wat weer tot levendige discussies kan
leiden.” Vanuit de gemeente krijgt het
panel een concrete vraag, opdracht
of een onderwerp waar ze zich over

mogen buigen. “Voorbeelden zijn hoe
ze de website ervaren, kunnen ze de
bekendmakingen of openingstijden op
de site vinden, gebruiken we niet te
veel ambtelijke taal en wat vinden ze
van ons gebruik van sociale media?”,
vertelt Nicole Teluij. “Ons panel heeft
een andere, frisse blik. Soms moeten
wij er als gemeente even op gewe
zen worden dat het eenvoudig mag
blijven.”
Inwoners van Peel en Maas die
suggesties hebben voor een volgende
vergadering van het Burgerpanel
Dienstverlening, kunnen dit mailen
naar burgerpanel@peelenmaas.nl

Vierduizend leden voor
WhatsApp-groepen
In de gemeente Peel en Maas zijn al meer dan vierduizend mensen lid van een WhatsApp buurtpreventie-groep. Dat is een stijging van ruim 760
personen ten opzichte van 1 maart van dit jaar, zo blijkt uit gegevens van de gemeente. Ook zijn de afgelopen tijd alle 45 door de gemeente betaalde
WhatsApp-attentieborden opgehangen op locaties die door de deelnemers zelf zijn aangedragen.
In Panningen zijn met 1.074
personen de meeste leden van de
groepen te vinden. Daarna volgen
Helden (677), Maasbree (392) en
Kessel (330). Verrassend genoeg staat
Egchel op de vierde plek met driehon
derd deelnemers op een totaal van
ongeveer 1.200 inwoners. Dat bete
kent dat een kwart van de Egchelse
inwoners lid is van een WhatsApp
groep.

Bij de buurtpreventie-groepen
kunnen bewoners verdachte situaties
aan elkaar en de gemeente en politie
doorgeven. Ook kan de politie via de
WhatsAppgroep de leden vragen op te
letten of uit te kijken naar bepaalde
zaken. De gemeente verwacht dat het
aantal leden nog verder gaat uitbrei
den. “Vooral per kern is er nog een
inhaalslag te maken”, vertelt Jacques
Rademakers van de gemeente.

“Zeker in Maasbree, Baarlo en Meijel
zijn relatief weinig mensen lid ten
opzichte van het aantal inwoners.”
Inmiddels is het idee van de
groepen al goed ingeburgerd. Waar in
het begin nog onduidelijk was wat
er allemaal gecommuniceerd mocht
worden, is dat voor de meeste mensen
wel duidelijk. “De deelnemers kunnen
nu beter inschatten wat wel en niet in
de groep mag”, vertelt Jacques.

“Dat gaat al heel goed.” Of de
groepen ook daadwerkelijk bijdragen
aan een veiligere buurt is lastig te
zeggen volgens Jacques. “In Peel en
Maas is de criminaliteit dalende, maar
dat is een trend die in heel Nederland
te zien is. We weten dus niet zeker
of het één met het ander te maken
heeft. De bijdrage is moeilijk te zeg
gen, maar het gaat de goede kant
op.”

Serverstoring bij HALLO Peel en Maas
Door een storing op de server waar de e-mails van de HALLO Peel en Maas binnenkomen, zijn mogelijk niet alle berichten door ons ontvangen.
Vooral van de op zaterdag 17 en zondag 18 september ingestuurde berichten zijn er veel niet meer te achterhalen. De storing is opgelost en de mails
komen weer gewoon binnen.
De storing heeft ervoor
gezorgd dat veel verslagen en
foto’s helaas niet ontvangen zijn dit
weekend.

Dat betekent dat het sportkatern
uit maar weinig verslagen bestaat.
Schroom echter niet om komend
weekend weer gewoon de artikelen in

te sturen voor de editie van donderdag
29 september.
Mocht u in het afgelopen weekend
iets ingestuurd hebben dat bedoeld

is voor een andere datum dan de
huidige editie, vragen we u de mail
nogmaals te verzenden.
Bedankt voor uw begrip.
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Lezersonderzoek
HALLO Peel en Maas
Uitgever Kempen Media heeft Lindy Bos uit Grashoek, studente Communicatiewetenschap aan de Radboud
Universiteit Nijmegen, de opdracht gegeven een lezersonderzoek te doen naar nieuwsblad HALLO Peel en Maas.
Kempen Media uit Horst is de uitgever van HALLO Peel en Maas.

Gezondheids
onderzoek GGD
De GGD’en in Nederland houden in de laatste week van september
in opdracht van alle gemeenten een groot gezondheidsonderzoek.
In Noord- en Midden-Limburg ontvangen ongeveer zestigduizend inwoners een uitnodiging van hun GGD om mee te doen aan het onderzoek dat
bekendstaat als de Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen 2016.
De GGD’s doen het onderzoek
omdat de gemeenten graag wil
len weten hoe het met de inwoners
gaat. “Om een goed en betrouwbaar
beeld te krijgen is het belangrijk dat
zoveel mogelijk mensen de vragen
lijst invullen”, laten de GGD’s weten.
“Alleen zo kunnen gemeenten een
duidelijk beeld krijgen van de gezond
heid, leefstijl, zorggebruik en zorgbe
hoeften van hun inwoners.”
Bij het onderzoek krijgen de deel
nemers onder andere vragen over
hoeveel ze bewegen, of ze weleens
alcohol drinken, mantelzorger zijn en
of ze tevreden zijn over hun gezond
heid. Het onderzoek vindt eens in de

vier jaar plaats onder inwoners van
zeventien jaar en ouder. De resultaten
worden in de loop van 2017 bekend
gemaakt.
De GGD’en doen dit onderzoek
omdat alle gemeenten graag willen
weten hoe het met hun inwoners
gaat. Om dat goed in beeld te krijgen
voeren de GGD’en dit onderzoek
gelijktijdig, eens in de vier jaar, uit
onder de inwoners van zeventien jaar
en ouder. De eerste onderzoeksresul
taten maakt de GGD in de loop van
2017 bekend.
Kijk voor meer informatie op
www.ggdlimburgnoord.nl of
www.ggdzl.nl.

Speciale Jubileum ACTIE!
20 jaar werkzaam in Maasbree

Nieuwsblad HALLO Peel en Maas
voorziet de inwoners van de gemeente
nu bijna een jaar van nieuws.
Daarom is Kempen Media benieuwd
naar de mening van de lezers, zodat
er nog beter aan de wensen van de
inwoners van Peel en Maas vol
daan kan worden. Vanaf donderdag
29 september kan de enquête online
ingevuld worden. Om ervoor te zorgen

dat alle inwoners van Peel en Maas de
kans krijgen om zijn mening te geven,
wordt bij de HALLO van 29 september
ook een papieren enquête verspreid.
De papieren enquête kan twee weken
lang ingeleverd worden op het afle
verpunt in uw kern. De locaties staan
vermeld in de enquête.
Kempen Media is benieuwd naar
de mening van inwoners van gemeente

Peel en Maas. Onderwerpen die
aan bod komen, zijn onder andere
het nieuwsblad in het algemeen,
de rubrieken en de online activiteiten
van HALLO Peel en Maas. Het invullen
van de enquête duurt ongeveer
vijf minuten. Alle antwoorden worden
anoniem verwerkt.
De enquête kan ingevuld worden
op www.hallopeelenmaas.nl

Zaterdag 1 oktober
Bij DA de Klimop
in Maasbree

Spaar PLUSBRICKS
en ontdek waar je
eten vandaan komt.
Ontdek alles
over de actie op
plus.nl/plusbricks

Gommans

Kaupmanshof 34 | Helden

HALLO in Machu Picchu
De Baarlose Nick Smedts (26) en Jeroen van der Haas (27) maken momenteel een reis door Peru,
Bolivia en Chili in het westen van Zuid-Amerika. Hun reis begon op woensdag 7 september in Lima, de
hoofdstad van Peru. “Daarna gingen we door naar Cusco om er een vijfdaagse trekkingstocht, genaamd
Salkantay Trek, te doen in het Andesgebergte”, vertelt Jeroen. “We beklommen onder andere een berg
van 4.600 meter om op de laatste dag van de trek een bezoek te brengen aan de Incastad Machu
Picchu. En de HALLO namen we natuurlijk mee naar boven!” Eenmaal boven genoten de twee vrienden
van het fantastische uitzicht op de eeuwenoude stad en poseerden ze met hun favoriete weekblad voor
de foto om het moment vast te leggen. Nick en Jeroen vervolgen hun reis naar het Amazoneregenwoud,
Bolivia en als laatste Chili. Op zondag 2 oktober keren ze weer huiswaarts.

Heeft u nog

hagelschade?

wij repareren uw auto binnen 1 week!

Stationsstraat 82 | 5961 HS HORST | T 077-3982019 | www.asnoordlimburg.nl
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Elf leden van Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten

Vergeten veteranen

De vijfde editie van de Veteranendag Peel en Maas vond op zaterdag 17 september plaats. In het kader daarvan interviewde HALLO Peel en Maas drie
veteranen voorafgaand aan de Veteranendag. Tijdens de serie nam Piet Gommans van Heemkundevereniging Helden contact op met de HALLO over een
onderbelicht onderdeel van de regionale historie van veteranen. Daarom deze week het verhaal over elf overleden jonge mannen die lid waren van de
Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten (NBS).

en informatie. Over twee NBS’ers bleek
echter weinig informatie beschikbaar
te zijn. Louis Himpers uit Hout-Blerick
(behoorde toen tot district Helden) en
Toon van Heugten uit Meijel bleven
onbekenden. “Ik zou vooral een foto
en informatie willen van die twee
mannen. Om hen een gezicht te geven.
Een soort eerbetoon aan het werk dat
ze gedaan hebben om de bevrijding
mogelijk te maken. Verder is natuur
lijk alle informatie over de NBS ook
welkom. Documenten, bidprentjes en
vooral, indien aanwezig, groepsfoto’s
van leden van de NBS, district Helden.

Presentaties
kerkrazzia’s

Harry Nieskens, Jan Huijerjans, Louis Bos en Wiel Vullings
Al geruime tijd is Piet bezig met
het opzoeken van informatie over de
elf leden van de NBS. Hij kreeg in 2013
een boekje in handen, waarin tien
namen stonden van leden van de NBS
die overleden waren net voor of net
ná de bevrijding van de omgeving op
18 november 1944. Piet besloot infor
matie en foto’s te zoeken van al die
jonge mannen. Van twee namen vond
hij maar weinig informatie.
Toen de geallieerden ‘aan de deur
klopten’ in het najaar van 1944, beslo
ten de Duitse bezetters de bevrijders
het zo lastig mogelijk te maken. Ze leg
den op veel plekken mijnenvelden aan
en zetten boobytraps klaar. ”Veel jonge
mannen uit de regio zaten bij de NBS,
ook wel BS genoemd gezien de verwar

ring die kan ontstaan met de NSB, de
Nationaal-Socialistische Beweging”,
vertelt Piet.

Verongelukt bij
mijnen ruimen
De leden waren afkomstig uit de
ordedienst (OD) en de knokploegen
(KP) en jongemannen met een militaire
achtergrond (dienstplicht). ”De NBS’ers
hielden de wacht, werden ingezet als
versterking van de politiemacht of
traden op als gids voor de geallieerden
en hielpen met het zoeken naar en het
onschadelijk maken van mijnen.”
De mijnen zorgden ervoor dat ook
na de bevrijding nog mensen het leven
lieten. “Het opmerkelijke is dat ze

niet verongelukten tijdens het zoeken
naar de mijnen, maar op de heen- of
terugweg naar het werkgebied”, vertelt
Piet. “Vier van de elf overleden NBS’ers
stierven door een mijn op Meijels
gebied. Daarbij hadden de Duitsers op
de gekste plaatsen boobytraps achter
gelaten. Ze hadden bijvoorbeeld in keu
kenkastjes en steelpannen explosieven
geplaatst die afgingen als het voorwerp
werd opengemaakt. Het was dus nog
behoorlijk gevaarlijk in de regio.”
Toen de kinderen Van Heukelom,
nazaten van NBS-commandant W. van
Heukelom, spullen van hun vader aan
Heemkundevereniging Helden gaven,
zat daar een boekje bij met de titel
Kleine Klompjes, vertelt Piet. “Zo heb
ik ook het onderzoek genoemd. Voor in

het boek zag ik tien namen staan van
leden van de NBS die stierven tijdens
uitvoering van hun werkzaamhe
den. Zelf heb ik er nog een vergeten
slachtoffer bij gevonden, waarmee
het totaal op elf komt. Over hen was
in 2013 weinig bekend, dus toen heb
ik via familie en nazaten geprobeerd
informatie en foto’s te achterhalen van
deze mannen.”
Dat lukte vrij aardig. Van negen
jongemannen vond hij via familie foto’s

De overige negen omgekomen
leden van de NBS waren Jan Huijerjans
uit Meijel, Harry Nieskens uit Kessel,
Wiel Vullings uit Maasbree, Gerard
Engels, Andréas Hermans en George
Schuite uit Hout-Blerick, Frans Neef uit
Panningen, Peter Jacobs uit Beringe en
Louis Bos uit Helden.
Piet geeft samen met Dré Hanssen
op zondag 9 oktober twee presentaties
over de kerkrazzia’s in oktober 1944
door de Duitsers. De eerder genoemde
Frans Neef werd daarbij opgepakt en
een dag later geëxecuteerd. De pre
sentaties over de razzia’s vinden plaats
in streekmuseum ’t Land van Peel en
Maas. Reageren kan door een mail te
sturen naar moennik@gmail.com

HALLO in Venlo
Truus Vanmaris-Peeters uit Panningen was van zondag
21 augustus tot en met vrijdag 2 september als patiënt te gast in het
VieCurie-ziekenhuis in Venlo. Ze was er voor een operatie die goed is
verlopen. Met het lezen van de HALLO kreeg ze de tijd om tijdens
haar verblijf in het ziekenhuis. Man Thijs maakte de foto van
de herstellende Truus.
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Beringse Hans wil energie als ruilmiddel

Munt om duurzame e
 conomie te promoten
Peel en Maas krijgt een eigen energie-munt. Hans Kolk (72) uit Beringe maakt de Sunny, zoals de munt heet,
met een 3d-printer. De munt is echter vooral bedoeld om aandacht te krijgen en om een omslag in denken te
bewerkstelligen. “De bedoeling is dat er een nieuwe economie ontstaat. Niet gebaseerd op geld, maar op energie”,
vertelt Hans.

heeft een waarde van 8.400 kilojoule,
precies de hoeveelheid energie die
een volwassen persoon per dag nodig
heeft. “Alle door mensen gemaakte
voorwerpen zijn door gebruik van
energie vervaardigd”, vertelt Hans.
“Ze bezitten daarom een energiebasis
waarde en ze zijn dus in Sunny-waarde
uit te drukken. Alles is terug te rekenen
in Sunny’s.”
Omdat het terugrekenen in
Sunny’s lastig is, is Hans bezig met
een app. Daarmee kan in de toe
komst via smartphones naar harten
lust onderling energie uitgewisseld
worden. Hans: “Allereerst moet die
app klaar zijn, dan kunnen we daarna
kijken hoe we verder de Sunny in kun
nen zetten en wie allemaal muntjes
gaan krijgen.”

‘Bezig planeet te
vernietigen’
De reden dat een omslag in denken
nodig is, is behoorlijk duidelijk voor
Hans. “De mens is alleen maar bezig
met het verstoken van fossiele brand

Hans zou graag zien dat de huidige
economie, gebaseerd op olie en
vertrouwen, plaats maakt voor een
nieuwe, duurzame economie waar
energie als ruilmiddel wordt gebruikt.

“Mensen betalen daarin met kilojoule,
een waarde die altijd overal ter wereld
dezelfde natuurkundige energiewaarde
heeft en die dus nooit last zal hebben
van devaluatie”, vertelt Hans, die lid

is van de duurzaamheidscoöperatie
Gloei. “Kilojoule is immers overal ter
wereld precies hetzelfde.”
Energie is volgens Hans waar alles
om draait in de wereld. De Sunny

stoffen die in de atmosfeer belanden.
Inmiddels is de balans op aarde weg
en daardoor verandert het klimaat.
We zouden veel meer gebruik moeten
maken van wind- en zonne-energie.
Vooral op kleine schaal is het mogelijk,
denk ik. Ik heb zonnepanelen op mijn
dak liggen en ik heb de gemeente
gevraagd waarom ik een gedeelte van
de belastingen niet kan betalen met
de energie die mijn panelen teveel
produceren. Door wetten en regels is
dat niet mogelijk.”
De verandering in denkwijze is
lastig uit te leggen, maar het komt vol
gens Hans neer op één specifiek punt:
“De denkwijze van mensen veranderen.
Als we de huidige economie aanhou
den, vernietigen we de planeet. Kijk
maar naar het extreme weer van de
laatste tijd. Het gaat niet goed met de
aarde en dat komt door de economie.
Het is momenteel gewoon geen goed
systeem. Ik probeer nu lokaal die ver
andering in denken in te zetten en mis
schien breidt het zich ooit uit naar de
rest van de wereld, maar we moeten
ergens beginnen.”

Nostalgie uit Meijel
in Koffie Top 100
Restaurant-café Nostalgie uit Meijel staat voor het vijfde jaar op rij in
de Misset Horeca Koffie Top 100. De Meijelse horecagelegenheid eindigde
op plek 67 van de lijst, zo werd onlangs bekendgemaakt.

Snel internet in
buitengebied
De provincie, Ondernemend Limburg en zes gemeenten hebben onlangs een intentieovereenkomst getekend
over snel internet in de buitengebieden. Naast Peel en Maas moet er in de gemeenten Nederweert, Leudal,
Maasgouw, Weert en Venlo glasvezel in de grond komen te liggen. Wanneer begonnen wordt met de aanleg, is nog
niet duidelijk.

Met de 67e plek eindigde
Nostalgie in Limburg op de zevende
plek en in de regio Noord- en MiddenLimburg zelfs op een tweede plaats.
De top 100 is een lijst die door middel
van mystery visits en een jury tot

stand komt. “De jury beschrijft de kof
fie van Nostalgie Eten & Drinken als
een zachte, maar ook krachtige lungo
met een prima smaakbalans van zoet,
friszuur en bitter”, laat het Meijelse
café weten.

Rookschade
na brand in Beringe
Bij een brand op de Vreedepeelweg in Beringe op maandag
19 september ontstond veel rookschade aan de woning. Het vuur vond
zijn oorsprong in de badkamer en leidde tot een aanzienlijke rookschade,
zo meldde de Panningse brandweer.
De brandweer werd even voor
20.00 uur opgeroepen voor de brand.
Er raakte niemand gewond bij de
brand in het huis in het buitengebied

De Limburgse Land- en
Tuinbouwbond zit ook bij
Ondernemend Limburg en was nauw
betrokken bij de intentieverklaring
rondom het sneller internet. “Landen tuinbouwbedrijven worden steeds
innovatiever en duurzamer”, laat een
woordvoerder weten.
“Om mee te kunnen blijven doen

met alle innovatieve ontwikkelingen,
is snel internet echt een noodzaak.
Op deze manier kunnen productiepro
cessen worden verbeterd en dat is goed
voor bedrijven in het algemeen én dus
ook voor de lokale economieën.”
Glasvezellegger CIF is verantwoor
delijk voor de aanleg van de nieuwe
kabels. Het bedrijf gaat van start zodra

vijftig procent van de adressen in de
buitengebieden heeft aangegeven
mee te willen doen aan het snellere
netwerk. “CIF werkt met een aantal
clusters”, laat de LLTB weten.
“Als er voldoende interesse is in
één van die clusters, wordt het net
werk daar aangelegd.”
(Foto: Laurent Eggen)

van Beringe. De rookschade aan de
woning was wel aanzienlijk.
Waardoor de brand is ontstaan,
is niet duidelijk.

Wilt u ook een
professionele
keuken thuis?
Markt 31B, 5995 BC Kessel
T: 077 462 1898
info@verhaegenkeukens.nl
www.verhaegenkeukens.nl
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Wilskracht
twee woorden
wil en kracht...
Aan het einde restte nog
slechts de wil,
weg was de kracht
Rust nu maar uit jouw leven is volbracht
Dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft gedaan en betekend,
maar bedroefd delen wij u mede dat,
na een geduldig gedragen lijden, van ons is heengegaan
ôzze pap, opa en opa Matje

Dankbetuiging

Een handdruk zo warm, even een arm om je heen.
Zoveel liefde en steun ons gegeven.
Een kaart, brief of bloemen, wat het ook zij,
het was voor ons een troost in deze moeilijke tijd.
’t Geeft ons moed om verder te leven.
De vele blijken van medeleven na het overlijden
van mijn vrouw, onze mam en oma

Math Boots
echtgenoot van

Nel Boots - Berkers †

Huub Verstappen
kinderen en kleinkinderen

Hij overleed in de leeftijd van 92 jaar.

Nieuw-Zeeland, september 2016

Correspondentieadres
Hoogstraat 22
5986 AB Beringe
De afscheidsdienst van ôzze pap
heeft in kleine kring plaatsgevonden op 19 september
in crematorium Midden-Limburg in Baexem.
Een speciaal woord van dank aan dr. van Kemenade,
medewerkers van Proteion Thuiszorg, medewerkers
en vrijwilligers van Verzorgingshuis De Groenling in Panningen.

Overweldigd zijn we door de grote belangstelling en medeleven
van iedereen na het overlijden van mijn lieve man, pap en opa

Jan Mulders
Graag willen wij u op deze manier bedanken voor de vele kaarten,
bezoeken, lieve woorden en uw giften voor de Hersenstichting.
Wij hebben deze gebaren als een enorme steun ervaren.
Mia Mulders, Berni, Raoul

Dankbetuiging

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

Nellie Nijssen-Joosten
Dré Nijssen
Kinderen en kleinkinderen
De zeswekendienst wordt gehouden op zondag 25 september
om 10.00 uur in de parochiekerk H. Lambertus te Helden

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

www.fienbosuitvaartzorg.nl

Geboren

Klaasje
11 september 2016
Dochter van Rik en Christy
Wijnands-Janssen
De Remer 2a
5984 NK Koningslust

† Panningen, 13 september 2016

Helden Ger en Mien
Cosima en Peter, Ravi, Taro
Beringe Trudy en Ab
Stephanie
Niels
Beringe Peter en Door
Leontien en Maikel
Maartje en Roger

Fien Bos
Uitvaartzorg

Geboren 14 september 2016
Zoon en broertje van
Jacolien Lintjens en
Misja van Vonderen
Jimmy en Támas
Liesmortel 36
5435 XJ Sint Agatha

Tiny Verstappen – van Heugten
hebben ons diep ontroerd.
Daarvoor onze grote dank.

* Panningen, 21 oktober 1923

Finn

Deskundig & betrokken

tel. 077-3078642

www.janssenuitvaart.nl

In memoriam

De Historische Werkgroep bereikte het bericht
dat ons gewaardeerd lid

Harie Görtz
op 10 september jl. in de leeftijd van 80 jaar is overleden.
Harie heeft veel betekend voor de werkgroep. Hij stond bekend als
een man met een ijzeren geheugen en gedreven tot op het laatst.
Niet alleen als lid maar ook als bestuurslid was hij actief en maakte
zich op tal van terreinen verdienstelijk. Trouw bezocht hij de ledenen bestuursvergaderingen en wist ook jongeren te enthousiasmeren
lid te worden van de werkgroep. Harie had een groot hart voor de
Baarlose historie. In het bijzonder ging zijn aandacht uit naar het
behoud van de kruisen en kapellen. Zo heeft hij zich sterk gemaakt
voor de renovatie en openstelling van de Sint Annakapel aan de
Hoogstraat. Ook was hij de drijvende kracht achter de aanplant
en het onderhoud van diverse plantsoenen nabij kruisen, kapellen
en monumenten. We mogen stellen dat zijn inzet heeft geleid tot
een prachtig resultaat! Harie heeft zich eveneens verdienstelijk
gemaakt door het schrijven van Sprokkelingen die in onze
dorpsgemeenschap veel waardering oogstten. Niet alleen de
Baarlose historie wist hij daarin te verwoorden maar ook de
uitspraak en schrijfwijze van het Baolders dialect.
Harie was een bijzonder mens. We zullen hem in onze gedachten
houden als een actief en betrokken lid met grote inzet in het belang
van de Baarlose historie en de Historische Werkgroep.
Het bestuur en de leden wensen zijn echtgenote Gerrie en familie
veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.
Leden en bestuur Historische Werkgroep de Borcht
Herman van Megen (waarnemend voorzitter)

Namens deze

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.hallopeelenmaas.nl
klik rechts op de pagina op ‘zoekertjes’.
Via het formulier ‘zelf uw advertentie
hier plaatsen’, kunt u uw tekst opgeven en meteen de kosten voldoen.
Rode Muldepannen gezocht waar
op de achterkant Holland Swalmen
vermeld staat. Tel. 06 11 51 30 75.
Huis verkopen? Dit is mogelijk voor
€ 500 excl. btw. Voor meer informatie
www.heikevastgoed.nl of
06 55 12 69 96.
Spirituele nood? Loop je vast?
Of een vraag over je liefdesleven,
kinderen, HSP, autisme, etc? Ga naar
www.betrouwbaarmedium.nl
Op zoek naar professioneel kleuren/of interieuradvies, of een
compleet en praktisch interieurplan?
Jacqueline Janssen van Sfeer en
kleur@home werkt graag samen
met u aan de plek waar u zich thuis
voelt. Voor meer informatie
www.sfeerenkleur.nu of bel Jacqueline:
06 29 36 38 77.
Alles voor uw feest, ook frietwagen
aan huis en evenementen.
PartyServiceBever tel. 06 12 54 76 38.

Spek-/snijbonen te koop in
Grashoek, ook goed voor in de
diepvries. Voor info bel 06 46 44 37 76.
www.veld-tuinplanten.nl Hortensia’s
(veel srt.), Rhodo, Vlinderstruik e.a.
heesters (ook op stam). Bomen,
grassen enz. Div. aanbiedingen.
Open zaterdag 9.30-16.30 uur. Oude
Heldenseweg (naast! 13a) Maasbree.
Info: 06 40 32 71 08.
Appartement te huur Helden. Te huur
vanaf 01-12-2016 ruim appartement
met 2 sl.k en parkeerruimte in
souterrain. Huurprijs € 850,-/mnd excl
servicekosten. Info: 06 15 34 00 00.
Valise Atelier & Natuur. We zijn weer
begonnen! Cursussen, workshops
voor groepen, kunstwerkplaats,
kinderfeestjes en nog veel meer.
Kortom hét adres voor een creatieve
morgen, middag of avond.
Voor info en foto’s www.valise.nl
Woninginrichting bij u thuis
www.woningstoffeerderijvandenbroek.nl
Trap bekleden vanaf € 150,00 incl.
tapijt. Bel: 06 16 37 45 14.
Te huur paardenstallen met 1,5 ha
weide en buitenrijbak verlicht (50x20)
in Meijel. Tel. 06 21 67 61 74.

Geboren

Max
17 september 2016
Zoon van
Ralph en Wendy
Teeuwen
Broertje van
Veerle en Emy
Gielenhofweg 31A
5987 NA Egchel



Welkom lief ventje!

Daan
Geboren op
15 september 2016
Trotse ouders en grote zus
Laurens, Linda en
Mila van Mourik
Pastoor Hoemoetstraat 32
5988 KR Helden

Cursus Tekenen-Schilderen
voor beginners en gevorderden.
Tel.nr. 06 36 15 87 99 of
mat@matvanderheijden.nl
Gevraagd voor mijn verzameling
ansichtkaarten en bidprentjes van
Helden en omgeving. Twan Niessen
Molenstraat 30 Helden tel. 307 13 97.
Verloren gouden zegelring met
inscriptie ‘PS’ in de omgeving van de
markt in Panningen. Graag contact
opnemen met 077 307 15 72.
Private Label Meubelatelier. Voor
het repareren en herstofferen van uw
bank, fauteuil, boot, caravan etc. Ook
nieuwe banken en relaxfauteuils met
sta-op functie en woninginrichting.
Pepijnstraat 92, 5921 HP Venlo
077 390 37 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.
Bolchrysanten te koop!
Maandag t/m vrijdag vanaf
13.00 uur. Zaterdag vanaf 9.00 uur.
Sevenumsedijk 12 te Koningslust.
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15 VRAGEN

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

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Kiki Nabben
18 jaar
Maasbree
Het Bouwens

Als je een feestje zou geven, wat
voor een dan ook, wat voor feestje
zou het dan zijn, en ter gelegenheid
waarvan?
Ik zou een klein, intiem feestje geven
met mensen die ik goed ken en die mij
dierbaar zijn, zoals de mensen van de
musical waar ik bij zit in Venlo. Dan wil
ik gezellig rondom een kampvuur zitten
en samen liedjes zingen. Het feestje
wil ik geven ter gelegenheid van mijn
diploma, dat ik hopelijk het komende
schooljaar haal.
Als je zou kunnen leren om alles te
doen, wat zou je dan kiezen?
Ik zou ervoor kiezen om vloeiend

Spaans te leren spreken. Ik vind het
een mooie taal en bovendien is het een
wereldtaal. Dat zal voor mijn toekomst
dus altijd wel van pas komen.
Hoe zie jij jouw toekomst?
Ik hoop dat ik in de toekomst een
universitaire master heb, al weet ik nu
nog niet precies waarin. Verder zou ik
later een goede baan willen hebben,
getrouwd zijn en hopelijk kinderen krij
gen. Eigenlijk huisje-boompje-beestje
dus. De muziek wil ik er graag bij blij
ven doen als hobby, maar ik wil er niet
mijn beroep van maken. Daarnaast wil
ik veel gaan reizen.
Wat is het belangrijkste advies dat je
ooit hebt gekregen?
Het belangrijkste advies dat ik heb
gekregen, is dat ik altijd positief
moet blijven. Ik gebruik het al met de
kleinste dingen. Als ik bijvoorbeeld een
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truien & vesten

20% korting
Tel. 077-3072462
www.vanhalstomerij.nl
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• (zwem)vijvers en waterpartijen
• tuinaanleg en -onderhoud
• tuinontwerp en sierbestrating
• speciaalzaak voor tuin en vijver
Baarloseweg 20 • 5988 NM Helden
077-3071962 • www.tuinhelden.nl

aan
Kiki Nabben

slecht punt heb dan blijf ik niet lang
balen, maar denk ik dat ik het de vol
gende keer gewoon beter moet doen.
Waar mag je jou ’s ochtends voor
wakker maken?
Het is misschien een stom antwoord,
maar mij mag je ’s ochtends wel wak
ker maken voor frietjes. Gewoon omdat
het mijn lievelingseten is en omdat ik
het echt heel lekker vind.
Als je een dag van je leven alles
mocht doen en geld speelt geen rol,
wat zou je dan gaan doen?
Ik zou naar Amsterdam gaan en daar
alle winkels leeg plunderen, oftewel
gaan shoppen. Of ik zou parachute
gaan springen. Dat wil ik echt nog een
keer gedaan hebben in mijn leven.
Op wie lijk je het meest? Op je
moeder of je vader?
Ik heb eigenschappen van zowel mijn

moeder als mijn vader, maar als ik
moet kiezen dan lijk ik toch het meeste
op mijn vader. Als je foto’s van mijn
moeder bekijkt van toen zij achttien
was, dan zie je dat we erg op elkaar
lijken. Op dit moment lijk ik wel meer
op mijn vader.
Met wie zou jij een week willen
ruilen van leven?
Ik zou met een beroemde artiest willen
ruilen. Het lijkt me leuk om een keer
mee te maken hoe het is om achterna
gezeten te worden door paparazzi en
grote optredens te mogen doen.
In welke bestaande film had je zelf
willen spelen?
Hoewel het geen film is, maar een
serie, zou ik graag in Orange Is the New
Black willen spelen. Ik vind de actrices
in die serie erg goed en ik zou graag
eens mee willen maken hoe het leven
in een gevangenis is.
Wat zou je ooit nog eens willen
doen?
Ik zou graag een wereldreis willen
maken en daarbij alle continenten wil
len bezoeken. Argentinië en Zuid-Afrika
spreken mij erg aan, dus die landen ga
ik dan sowieso bezoeken.
Wat is je favoriete indoor/outdoor
activiteit?
Dat is ongetwijfeld musicals spelen,
waarbij dansen, zingen en acteren
gecombineerd worden in één voor
stelling. Vanaf mijn achtste zing ik en
speel ik in musicals. Sinds drie jaar zit
ik bij musicalvereniging Sidera in Venlo.
Dit doe ik elke vrijdag en het is mijn
favoriete moment in de week.
Wat is je favoriete boek?
Mijn favoriete boek is het dagboek van
Anne Frank. De Tweede Wereldoorlog
vind ik erg fascinerend en ik vind Anne
qua innerlijk wel op mij lijken. Het is
mooi om te lezen hoe ze schrijft over
haar korte leven in de oorlog.
Waar kun je jou mee opvrolijken als
je een minder leuke dag hebt?
Je kunt mij opvrolijken met mijn
vriendin. Ze vrolijkt mij altijd op en ik
haar. We kunnen altijd steun bij elkaar
vinden.
Wie zou je meenemen naar een
onbekend eiland?
Ik zou mijn vader meenemen. Hij blijft
altijd rustig in lastige situaties en hij
vindt overal oplossingen op. Mocht ik in
de problemen zitten op het onbekende
eiland, dan kan hij mij altijd helpen.
Wat is het vaakst afgespeelde
nummer op je mobiele telefoon?
Ik heb niet één liedje dat ik het meest
afspeel, maar ik heb veel ballads die
ik vaak luister. Ik houd van rustige
muziek.

Hadé Collection
VOOR SFEER IN HUIS

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

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

www.hadecollection.nl

Tijd
Nu de vakantie weer
voorbij is en alle dagelijkse
bezigheden rustig van start
gaan, kijk ik terug op het
afgelopen jaar. Elke keer weer
als ik even terug blik op een
periode die achter mij ligt,
kom ik tot dezelfde conclusie:
wat vliegt de tijd toch voorbij.
Je kijkt uit naar een activiteit
waar je zoveel zin in hebt.
Voor je het weet is het zover en
nog veel sneller gaat het weer
voorbij. Al zou je denken dat
elke seconde even lang duurt,
kun je verschillende seconden
als langer of korter ervaren.
Die ene keer dat je je verveelt,
lijkt de klokwijzer maar niet snel
genoeg te gaan, terwijl je op
andere momenten hoopt op een
leven dat in slow motion gaat.
Net na de jaarwisseling van
2015 naar 2016 las ik een artikel
op het internet van een vrouw.
Hierin benadrukte ze dat we
allemaal wel blijven roepen dat
de tijd zo snel gaat, maar dat we
er verder niet echt bij stil staan
of in deze snelheid verandering
proberen te brengen. Het zette
mij aan het denken: hoe kun je
er nou voor zorgen dat de tijd
wat langzamer gaat? Ik denk dat
dat kan lukken door wat meer
bewustzijn. Ben bewust van de
dingen die je doet of uitvoert.
Bewustzijn bij de kleine dingen
die je normaal op de
automatische piloot doet.
Even stilstaan bij het moment
dat je je midden in die
vakantieweek of dat uitstapje
bevindt. Bewustzijn van de
fijne momenten.
Zonder dit bewustzijn kan
het weleens zijn dat we veel
meemaken, maar tegelijkertijd
eigenlijk helemaal niet zoveel
beleven. We zijn ons op dit
moment zeker van één leven,
dus laten we die dag in dag uit
tot het uiterste benutten.
Daphne
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Kapelkèshof en Vinea Cura

Open dag
wijngaarden

Wijn & Golfdomein Kapèlkeshof in Grashoek en zorgwijngaard Vinea Cura
in Beringe houden op zondag 25 september een open dag. De zondag is de
laatste dag van de nationale wijnweek. Bij beide wijngaarden kunt u de
wijnen proeven en zijn rondleidingen mogelijk.

Rabobank steunt Peelgeluk
Rabobank Peel, Maas en Leudal heeft zich aan het initiatief voor meer toerisme en leefbaarheid in
Meijel, Peelgeluk, verbonden. De bank wordt stakeholder, wat naast een financiële bijdrage ook
betekent dat het bedrijf gaat meedenken over nieuwe projecten, kennis gaat delen en met Peelgeluk
kijkt naar nieuwe communicatievormen. Het samenwerkingsverband en de bijdrage worden verspreid
over drie jaar. “Juist de mix van een financiële bijdrage en het kunnen benutten van de kennis en het
netwerk van de bank helpt ons enorm”, laat Willie Martens van Peelgeluk weten. Er zijn al vier middelen gerealiseerd in Meijel omtrent Peelgeluk. Zo is er een informatiepunt in de kerk, een foodtruck,
een website en recent werd het Peelgeluk magazine verspreid. Op de foto beklinken Roel Verhaegh en
Berry Heijman van de Rabobank, Ivo Naus van Peelgeluk en Ardie van Bommel van Stichting Peelport
de samenwerking.

Oh, zit dat zo!

Emile van Heijningen en Louis Beumers
“Bij Kapèlkeshof doen we alles
zelf, het hele proces in de wijngaard,
de vinificatie tot en met de wijn in
de fles”, vertelt Louis Beumers. “Bij
de open dag kunt u een kijkje nemen
achter de schermen en het proces
bekijken.” De hele dag zijn er rond
leidingen en kan er geproefd worden
van de nieuwe oogst. Joekskapel
De Graaskneuzers en zangeres Brigit
komen optreden. Bij zorgwijngaard
Vinea Cura vinden mensen met een
grote afstand tot de arbeidsmarkt een
dagbesteding. ”Met de eerste oogst in
2014 konden we een wijn maken die

bij de Keuring der Lage Landen een WIN
Keurmerkzegel behaald”, vertelt Emile
van heijningen. “De tweede oogst in
2015 leverde nog betere resultaten op,
namelijk een keurmerkzegel en een zil
veren medaille. Daar zijn we heel trots
op.” Bij de open dag is in de wijngaard
een expositie te zien van schilderwer
ken van Marlies Steijn uit Kessel en Ans
Houben uit Grashoek. Bij de open dag
op zondag 25 september is bij beide
wijngaarden een wandelroute te verkrij
gen die naar de andere wijngaard loopt.
De open dag duurt bij allebei de wijn
producenten van 11.00 tot 18.00 uur.

Open dag
Beringse school
De verbouwde basisschool aan de Kanaalstraat houdt op zaterdag
1 oktober een open dag. Belangstellenden kunnen een kijkje komen nemen
bij de school die sinds het begin van dit schooljaar weer in gebruik is als
basisschool.
“De mooie gevel uit 1921 is blijven
staan en de rest van het gebouw is
open, modern en ruimtelijk ingedeeld.
Gereed voor het onderwijs van nu en
morgen”, laat het bestuur van de school
weten. De naam van de school is nog

niet bekend. Bij de officiële opening op
vrijdag 30 september wordt bekend
gemaakt of het Onder de Linden of
Aan het Plein wordt. De open dag op
zaterdag 1 oktober duurt van 10.00 tot
15.00 uur.

De vrijblijvende offerte;
weg ermee!?
Door: Ed Nijssen, directeur
Menig ondernemer brengt een vrijblijvende offerte uit. Daarmee wil
men de potentiële klant niet teveel onder druk zetten. Maar wat is
eigenlijk een vrijblijvende offerte? En bereikt u er wel mee wat u denkt
te bereiken?

Eerst maar eens de juridische kant
Herroepelijke offerte. Met een offerte doet u een aanbod. En als dat
aanbod wordt aanvaard, is er sprake
van een overeenkomst. U kunt echter
uw aanbod herroepen.
Onherroepelijke offerte.
Een offerte is onherroepelijk als er
een termijn vermeld staat. Wordt
voor de betreffende datum de offerte
aanvaard, dan zit u er als leverancier/
aanbieder ook echt aan vast.
Vrijblijvende offerte.
Een herroepelijke offerte kan dus alleen worden herroepen tót het moment dat de offerte aanvaard is.
Met een vrijblijvende offerte kunt
uzelf de offerte nog wijzigen als
deze al door de klant geaccepteerd is.

Een groot misverstand
Een offerte, ofwel een aanbod, is
voor de klant altijd vrijblijvend.
Hij mag er ‘ja’, maar ook ‘nee’ tegen
zeggen. Het is dus een groot misverstand dat u voor de klant een vrijblijvende offerte zou moeten uitbrengen. Soms is een vrijblijvende offerte
slim. Het kan zijn dat uw tarief of prijs
is opgebouwd uit kosten, waarvan u
niet honderd procent zeker weet wat
ze bedragen op het moment dat de
offerte aanvaard wordt. Dan kan het
slim zijn om een vrijblijvende offerte
uit te brengen.
De commerciële kant
Het is een vorm van excuustaal.
Volgens verkoopspecialisten is het
woord ‘vrijblijvend’ gevaarlijk voor
ondernemers en verkopers. Het is
een vorm van excuustaal. Bovendien
wordt het woord ‘vrijblijvend’ vaak
ook gezien als een slinkse truc
om een verkooppraatje te kunnen
houden.

‘Nee’ zeggen wordt makkelijker.
Er is nog een andere reden om het
woord ‘vrijblijvend’ niet te gebruiken.
Het zet een verkeerd mechanisme
bij de klant in gang. De klant wordt
verleid om lekker lui achterover te
leunen en zijn beslissing uit te stellen. ‘Het is toch vrijblijvend…’
De klant is dan té weinig in het
ver- en aankoopproces betrokken
en het kost hem maar weinig moeite
om vervolgens uw offerte af te
wijzen.

Vestiging Meijel

Vestiging Panningen

KerkveldKerkveld
2 Meijel,
077 - 306
4 61 25
2 Ruijsstraat
CM Panningen
57684BB
Meijel 5981077
Ruijsstraat
Panningen,
- 306 61 25
077- 306 6125 077- 306 6125
www.a-drie.com
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Panningse fairtradewinkel

Metamorfose voor Wereldwinkel Peel en Maas
De Wereldwinkel Peel en Maas in Panningen heeft onlangs een nieuwe look gekregen. De muren werden
geverfd en de indeling werd aangepast. De volledig door vrijwilligers gerunde winkel met producten uit ontwikkelingslanden heeft nu een meer open en uitnodigend karakter, vertelt voorzitter Pierre van Knippenberg.

winkelpersoneel. “Onze vaste klanten
zeiden ook meteen dat het inderdaad
goed geholpen heeft”, vertelt Toos
Janssen die werkzaam is als verkoop
ster en in de inkoopgroep zit. “Het is
allemaal wat frisser en duidelijker.”

‘Alles zelf opgeknapt’

Waar de fairtradewinkel eerst
vooral donkere kleuren op de muren
had, zoals door de landelijke vereniging
aanbevolen, is nu gekozen voor de
nieuwe aanbevolen kleur: off white.

“De winkel is hierdoor opgefrist en de
producten komen beter uit”, vertelt
Pierre. “Ook hebben we het rek dat
voor het raam stond weggehaald en
een tafel geplaatst. Nu kunnen passan

ten beter de winkel in kijken. Daarnaast
is de indeling veranderd, waardoor de
producten overzichtelijker aangeboden
worden.”
Dat wordt gewaardeerd, merkt het

De winkel wordt gerund door
vrijwilligers, dus ook bij de opfrisbeurt
werd er gebruik gemaakt van onbe
taalde krachten. “Alleen het materiaal
kostte geld”, vertelt Pierre. “We waren
met de kermis gesloten en zijn toen
vier dagen bezig geweest. We zijn wel
lid van de Landelijke Vereniging van
Wereldwinkels, maar we zijn volledig
autonoom en moeten alle kosten zelf
betalen.”
De fairtradewinkel is al jaren aan
verandering onderhevig, vertelt Pierre.
“Je kunt ons tegenwoordig meer zien
als een cadeauwinkel met unieke pro
ducten. De Food-producten zie je steeds
meer in de supermarkten en dat is ook
goed zo. Maar wij moeten zorgen dat
we wel kunnen blijven bestaan om een
bijdrage aan de eerlijke handel te blij
ven leveren.” Toos: “Daarom let onze
inkoopgroep goed op wat de trends en
nieuwe producten zijn en passen maan
delijks de inkopen daar op aan.”
Wereldwinkel Peel en Maas bestaat
sinds 1993 en huist sinds 2003 in
Passage De Pit in Panningen. De winkel
heeft als doelstelling het bevorderen

van eerlijke handel voor ontwikke
lingslanden, waardoor de welvaart en
het welzijn voor de producenten en
hun familie verbetert. De producenten
krijgen een eerlijke prijs en ondersteu
ning over ontwerp en ontwikkeling.
Pierre beaamt dat de spullen soms
wat duurder zijn in vergelijking met
andere cadeauwinkels, maar dat komt
volgens hem door het unieke karakter.
“Deze spullen vind je niet in andere
winkels, het is geen massaproductie.
Maar het is wel zo dat iemand het pro
duct moet kopen, omdat men het mooi
vindt. De fairtrade-gedachte is dan een
extra motivatie.”

Bijdragen aan
betere wereld
Bij de winkel werken 38 vrijwil
ligers. Een aantal van hen is er al vanaf
de oprichting bij. ”Maar om de continuï
teit te waarborgen, zijn we ook op zoek
naar nieuwe medewerkers”, vertelt
Pierre. “Het werk betreft een halve dag
per week.” Toos is al vele jaren vrijwil
ligster en vindt het nog steeds leuk om
te doen. ”Sinds ik gepensioneerd ben,
heb ik ook de tijd en natuurlijk kan ik
op deze manier bijdragen aan een iets
betere wereld.” Pierre sluit zich hier
geheel bij aan.
Kijk voor meer informatie over
Wereldwinkel Peel en Maas op
www.wereldwinkelpeelenmaas.nl

Zilveren jubileum Kesselse kapsalon
Kapsalon Elnic uit Kessel bestaat op 21 september 25 jaar. De kapsters van de zaak voorzien de klanten nog
altijd op exact dezelfde locatie van een nieuw kapsel. Wat begon als kroegpraat eindigde in een vast gezicht op de
Kesselse Markt. “De tijd is voorbij gevlogen”, vertelt eigenaresse Nicole Driessen (45).

zeven jaar gooien we er weer een
likje verf overheen en willen we weer
wat anders voor de kapsalon.” Ook de
kapsels zijn met hun tijd meege
gaan. “Vroeger was het wat meer
hetzelfde allemaal”, vervolgt Nicole.
“Tegenwoordig kan alles. Groene, grijze
of roze haar, het is allemaal mogelijk.
Maar dat maakt het vak ook zo leuk.
Het verandert steeds.” Toch heeft ze
ook wel eens een klant af moeten
wijzen. “Ik werd een keer gebeld met
de vraag of ik extensions in een paar
denstaart kon doen. Dat heb ik toch
vriendelijk afgewezen. Paardenhaar is
toch wat anders dan mensenhaar.”

Nicole gaat sowieso met veel
plezier naar werk. “Ik was natuurlijk
nog jong toen ik met 20 jaar begon
en er zijn wat ups en downs geweest,
maar over het algemeen ging het
allemaal vrij vloeiend. Ik zie het werk
ook meer als hobby dan wat anders.
Daarom zijn de jaren ook omgevlogen,
denk ik. Zolang er klanten komen, blijf
ik dit doen. De klanten zijn natuurlijk
het belangrijkste. Als die niet meer
komen, kan ik niet verder met de zaak.
Eigenlijk moet ik hen bedanken dat ze
al zo lang hier naartoe komen. Ik hoop
dat ik dit werk nog twintig jaar mag
doen.”

ELNIC, 25 jaar
Bedankt voor jullie vertrouwen al
die jaren ook in de toekomst
staan wij weer graag
voor u klaar.

In café De Boesjer ontstond ruim
25 jaar geleden het idee om een eigen
kapsalon te beginnen. Nicole was toen
pas twintig jaar oud, maar dat belem
merde haar niet. “Het pand waar de
kapsalon nu nog ligt, stond toen te
koop”, vertelt Nicole. “Mijn man Frank
zei toen dat hij het zou kopen en dat ik
er dan een kapsalon in moest begin
nen. Dat begon als grap, maar zo ben ik
er ingerold.”

Sinds de opening toentertijd
veranderde er veel. De kapsels, Kasteel
De Keverberg, de gemeente, alles
werd anders. Kapsalon Elnic bleef
echter een vast gezicht. Ook letterlijk.
Werkneemster Anita viert namelijk
op dezelfde dag als de kapsalon haar
25-jarig jubileum. “Die hoort echt
bij de inboedel hier”, vertelt Nicole.
“We hebben ook veel klanten die vanaf
het begin hierheen komen en ook bij

de werknemers is het verloop klein.
Janine, onze andere werkneemster,
loopt alweer veertien jaar hier
rond.”

Extensions in
paardenstaart
Ondanks de vaste stek, veran
dert er nog regelmatig van alles in
de kapsalon. Nicole: “Ongeveer elke

Markt 32, 5995 BC Kessel
077 - 462 22 14
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Bespreking Poll week 36

De bijeenkomst van de coalitiepartijen is een gouden greep
De meeste stemmers waren het niet eens met de stelling dat de coalitie
partijen een goede zet hebben gedaan met hun bijeenkomst om de balans op
te nemen. Een grote meerderheid van 71 procent stemde tegen. Zij vonden het
blijkbaar geen goed initiatief van de politieke partijen VVD, Pvda/GroenLinks
en Lokaal Peel en Maas om op de helft van de coalitie de meningen van de
burgers te peilen. Misschien zouden zij liever zien dat de gemeente altijd
rekening houdt met de burgers in plaats van een moment uit te kiezen waarop

mensen hun zorgen kunnen uiten. Zij vinden blijkbaar niet dat de partijen de
burgers een kans gaven hun mening te laten tellen, wat wel de insteek was van
de organisatie. Misschien hebben ze zich verkeken op hoe graag de burger zich
wil laten horen. Het is immers makkelijker om vanuit de luie stoel commentaar
te hebben. Of misschien is de interesse gewoon niet aanwezig. Hoe dan ook,
de meerderheid van de stemmers is waarschijnlijk niet langs geweest bij de
bijeenkomst op zondag 18 september.

Het SIF-gebouw moet openbaar verkocht worden
eens/oneens > www.hallopeelenmaas.nl

Bij de HALLO kregen we afgelopen week de vraag of we een poll wilden
maken over het SIF-gebouw in Panningen. Over het pand is de laatste tijd veel
te doen geweest. Het gebouw is van de gemeente en zou binnenkort verkocht
worden. Na die afrekening zou het gebouw alles bij elkaar de gemeente 100.000
euro gekost hebben.
De meneer die ons vroeg de poll te maken, denkt dat dat verlies verminderd
kan worden of zelfs volledig teniet gedaan kan worden bij een openbare verkoop.
“Nu wordt het onderhands verkocht, maar als iedereen zich zou kunnen inschrij

ven, zou het veel meer geld kunnen opleveren. Ik denk dat er meer gegadigden
zijn, maar de gemeente gunt die andere geïnteresseerden geen kans.”
Van de andere kant is het zo dat verschillende gebouwen in Peel en Maas
via een prijsvraag verkocht zijn door de gemeente en een aantal van die panden
heeft later problemen opgeleverd. Het raadhuis in Meijel is daar het recentste
voorbeeld van. De gemeente moet op safe spelen en het gebouw verkopen aan
een betrouwbare koper om zo het verlies zo klein mogelijk te houden.
Het SIF-gebouw moet openbaar verkocht worden. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 37) > Baarlo en Maasbree hebben maar één nieuwe pastoor nodig > eens 60% oneens 40%

Wist u dat…
• u zich nog kunt opgeven voor de cursussen
Koken voor mensen met beperkingen,
dinsdagavond van 19.00 - 21.00 uur en
Houtsnijden, donderdagavond 19.00 - 21.30 uur

OPEN HUIS
zaterdag 24 en zondag 25 september
van 10.00 tot 16.00 uur

• er tot 13 oktober geen mantelzorgspreekuur is op de
donderdagochtend? Heeft u toch een mantelzorgvraag?
Dan kunt u bij de WegWijZer terecht.
• u elke dag met al uw vragen terecht kunt bij
Info & Advies in het Huis van de Gemeente tussen
08.30 - 12.00 uur?
Voor vragen of meer info, kijk op onze website of neem contact met ons op

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

TE KOOP
KESSEL Haagweg 44
Garagedeuren

Eenzaam
heid
Wist je dat er een Week
van de Eenzaamheid bestaat?
Van 22 september tot 1 oktober. En het is nodig, want
eenzaamheid blijkt een groot
probleem in deze tijd. Vooral
onder ouderen.
Hun wereldje wordt vaak erg
klein, omdat er om hen heen
steeds meer mensen wegvallen.
En als dan ook nog de gezondheid nalaat, wordt het vaak
zwaar. Velen zitten stilletjes
thuis te wachten of er misschien
iemand op bezoek komt. Met de
afbraak van de verzorgingshuizen is het probleem nog groter
geworden. ‘Zelfstandig blijven
wonen’ is de leus. Ja, dat is
goed, maar niet altijd voor iedereen. Eenzaamheid is het lot van
velen, er zijn mensen die hele
dagen niemand spreken. Iemand
vertelde me dat ze iedere dag
met de rollator naar de supermarkt gaat, want daar zijn altijd
mensen. En dan te bedenken dat
de werkers in de zorg steeds
minder tijd voor de mensen
hebben. Maar er zijn ook veel
jongere mensen die eenzaam
zijn. En het aantal alleenstaanden zal de komende jaren alleen
nog maar toenemen. Thema van
de Week van de Eenzaamheid
2016 is ‘Kom Erbij’. Gemakkelijk
gezegd, maar doe het maar
eens. Als we tegen iemand
zeggen: ‘Kom erbij’, dan moet
dat warm en uitnodigend zijn.
De ander moet als het ware bij
de hand genomen worden, over
de brug geholpen om mee te
komen, mee te doen. En dan
niet eenmalig, maar vaker.
En niet afhankelijk van één
persoon, maar opgenomen in
een groep. Het is
eigenlijk een schande
dat er een Week van de
Eenzaamheid is!
Eigenlijk zou ieder jaar
uit 52 Weken tegen de
Eenzaamheid moeten
bestaan. Met volop
aandacht voor mensen
die, door wat voor
omstandigheden dan
ook, niet gelukkig zijn
en pas tot hun recht
komen als ze een
stukje van hun lief en
leed met anderen
kunnen delen.

Open huis

1 oktober 2016
11.00 – 15.00 uu
r

Zonweringen
Kunststof kozijnen
Showroom: Simonshoek 4 Meijel
www.mathpeeters.nl

Op een fantastische locatie aan de rand van Kessel gelegen vrijstaand
woonhuis met garage en tuin. Aan de voorzijde heeft men een vrij
uitzicht over rivier de Maas. Bouwjaar 1973.
Inhoud woning ca. 575m³. Perceeloppervlakte 650m².

Vraagprijs: E 319.000,- k.k.

Info? Bel (0478) 57 82 57 of info@arvalis.nl

Bekijk ons totale aanbod op www.arvalis.nl

pastoor
Peter van der Horst
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Aangepaste (gemeentelijke)
dienstverlening

Cultureel erfgoedoverleg
23 september 2016

Op vrijdag 30 september zijn we voor gemeentelijke producten vanaf 13.00 uur gesloten.
Vanaf 11:30 uur is het aanvragen van documenten, verklaringen en uittreksels (burgerzaken)
niet meer mogelijk. Het afhalen van aangevraagde paspoorten, identiteitskaarten en
rijbewijzen kan tot 13.00 uur. De Bibliotheek is geopend.

Op vrijdag 23 september 2016 organiseert de gemeente een netwerkoverleg met en voor de
besturen van verenigingen, werkgroepen en andere belangstellenden die een warm hart
hebben voor het culturele erfgoed in de gemeente Peel en Maas.
Locatie: HUIS VAN DE GEMEENTE, Wilhelminaplein 1 in Panningen.
Tijd: 10:00 – 12.00 uur

Geef een fraaie plek door en maak
kans op deze landweidepoort

Agenda:
• Opening en welkom door de wethouder
• Verslag van het overleg van oktober 2015
• Erfgoedwebsite PeelenMaasNet door Peter Peeters
• Visie op archief door Toos Wilms
• Overdracht van de parochiearchieven
• Presentatie nieuwe Erfgoedwet in relatie tot bestaande kunstbeschermingswetgeving,
de roerende goederen in het algemeen en kerkelijke goederen in het bijzonder.
• Rondvraag en afsluiting

Zet het Groenplatform bij u de poort open naar een mooi en cultuurhistorisch leesbaar
landschap?
In 2015 zijn in Peel en Maas in samenwerking met het Groenplatform op zes plekken mooie
landpoorten geplaatst. Een terugkerend daverend succes blijkt. De mooie poorten staan op
plekken die het landschap ‘in the picture’ zetten en het landschap leesbaar maken.
De cultuurhistorische authentieke tekst van het gebied roept bij veel mensen herinneringen op.
Vandaar: het vervolg van het land-weidepoortenproject!
Het Groenplatform in de gemeente Peel en Maas heeft dit succes omarmd en aangegeven dat in
de zomer van 2016 weer zes mooie landschappelijke plekken kans maken voor een unieke poort.
Dit past mooi in de visie om natuur en landschap een kwaliteitsimpuls te geven.
De Plattelandscoöperatie Peel & Maas regio voert het project uit.
Geef je nu op voor weidepoorten/landpoortenproject!
Tot 30 september is er kans om een enkele of dubbele poort vanuit het project te krijgen en zelf
te plaatsen om zo uw eigen perceel een aantrekkelijker aanzicht te geven. Voor het project geldt
een eigen bijdrage van € 200 (enkele poort) of € 250 (dubbele poort).

U vindt de verslagen van eerdere erfgoedbijeenkomsten op www.peelenmaas.nl/Archiefdienst
-> Overleggen lezen.
U bent van harte welkom om informatie te halen en uw inbreng te leveren.

Officiële (verkorte) publicaties
U kunt op de hoogte blijven van de officiële bekendmakingen zoals vergunningen,
bestemmingsplannen, regelgeving van de gemeente via www.peelenmaas.nl -> Inwoners ->
Actueel -> Bekendmakingen -> Elektronisch gemeenteblad.

Elektronisch gemeenteblad

Het is de enige officiële bron van de gemeente waaraan rechten kunnen worden ontleend,
wordt wekelijks uitgegeven als pdf-bestand en is te raadplegen op de gemeentelijke website.
Een geprint EGB kunt u inzien in de informatiehoek van het Huis van de Gemeente, bij de
bibliotheken en de gemeenschapshuizen in Peel en Maas.

Verfraait komende
nazomer deze
poort uw wei/
akkerperceel?’
Criteria
Het criteria is dat de poort/landhek op een beleefbare landschappelijke plek komt te staan,
zodat het een voorbeeld is voor anderen. De poort vormt de toegang van een weitje of perceel
(kan ook een looppoortje zijn) en wanneer het ook nog een cultuurhistorische plek is, is het
helemaal een beleefbaar plaatje.
Aanmelden
Op de site van de Plattelandscoöperatie www.plattelandscooperatie.nl kunt u het
aanmeldingsformulier en verdere informatie downloaden. Vul dit formulier in en mail het voor
30 september samen met een foto naar ron@plattelandscooperatie.nl. Wees er snel bij!
Voor meer informatie: Ron Janssen, tel. 077-306 17 44.

Aankondiging Besluitvormende
Raadsvergadering
Op dinsdag 27 september 2016 wordt vanaf 19.30 uur een Besluitvormende
Raadsvergadering gehouden in het Huis van de Gemeente, Wilhelminaplein 1, 5981 CC
Panningen. De agenda met uitgebreide toelichting per onderwerp vindt u op de website:
www.peelenmaas.nl/ bestuur -> gemeenteraad -> besluitvormende raadsvergadering ->
datum 27 september 2016.
Voor de besluitvormende vergadering staan de volgende onderwerpen op de agenda:
De raadsvergadering start met de herbenoeming van de burgemeester. Naar verwachting zal
het besluit van de herbenoeming door de minister van Binnenlandse Zaken op 27 september
bij de provincie arriveren. Deze gelegenheid wil de raad niet ongemerkt voorbij laten gaan in de
raadsvergadering. U bent van harte welkom om dit samen met de raad mee te maken.
• Bestemmingsplan uitbreiding Vosberg (2016-066)
• Zienswijze Veiligheidsregio (2016-073)

In dit weekblad wordt in het kort aangegeven welke regels en (bestemmings)plannen aan de
orde zijn.
Inspraak te verlenen subsidies 2017 – 2020 voor verenigingen en vrijwilligersorganisaties
(bekendmaking betreffende het toepassen van de Uitgebreide Openbare Voorbereidingsprocedure
als bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht)
Burgemeester en wethouders maken bekend dat ingaande 19 september 2016 gedurende 6
weken ter inzage liggen
• het ontwerp van de Lijst van te verlenen waarderingssubsidies 2017-2020,
• de conceptbeschikkingen aangaande de aan verenigingen en vrijwilligersorganisaties te
verlenen waarderingssubsidies voor de jaren 2017 t/m 2020.
Kennisgeving melding Wet Milieubeheer
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Peel en Maas maakt bekend dat
de volgende meldingen zijn ingediend op grond van de artikelen 8.40 en 8.41 Wet milieubeheer
en het Activiteitenbesluit milieubeheer:
• Baarlo, 5991 AT, Markt 15. Het omzetten van een bibliotheek naar winkelruimtes.
• Baarlo, 5991 NE, Op den Bosch. MBE00, sectie N, perceelnummer 68. X: 202668, Y: 370142.
Het oprichten van een pomphuisje bij Boomkwekerij Coonen.
• Maasbree, 5993, Broekstraat 29. MBE00, sectie K, perceelnummer 3001. X: 201015, Y: 374265.
Het oprichten van een zorgappartementencomplex.
Vastgesteld bestemmingsplan “Belgenhoek 7 In de 7e Hemel te Grashoek”
Burgemeester en wethouders van Peel en Maas maken bekend dat, op grond van de
artikelen 3.1, 3.6 en 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet
bestuursrecht, de gemeenteraad in de vergadering van 13 september het bestemmingsplan
“Belgenhoek 7 In de 7e Hemel te Grashoek” heeft vastgesteld.

Huis van de Gemeente
Wilhelminaplein 1
5981 CC Panningen

Postbus 7088
5980 AB Panningen

077 - 306 66 66
info@peelenmaas.nl

www.peelenmaas.nl
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Opiniërende raadsvergadering 13 september

Raad trapt politieke jaar af
met ‘bestemmingsplan-marathon’
De raad kreeg vorige week dinsdag, tijdens de eerste opiniërende raadsvergadering na het
zomerreces, een keur aan nieuwe en aangepaste bestemmingsplannen te verwerken. De
gemeenteraad gaf ruim baan voor talloze ruimtelijke ontwikkelingen, waaronder de realisatie
van een horecagelegenheid in het voormalige Meijelse gemeentehuis en het sluitstuk van de
herinrichting van de kern Grashoek. Alleen de bestemmingsplanwijziging die nodig is voor een
uitbreiding van Manege de Vosberg in Panningen werd aangehouden.
Hoewel de zomerse temperatuur wellicht meer uitnodigde tot een avondje ‘terrassen’ dan tot het
bijwonen van eerste raadsvergadering na de zomervakantie, was de publieke tribune in het Huis
van de Gemeente vorige week dinsdag goed gevuld. De vergadering kende een redelijk volle agenda;
er moesten vooral veel bestemmingsplannen worden afgetikt. Voordat de raadsfracties met elkaar
in debat gingen, zoals dat de bedoeling is tijdens een opiniërende vergadering, was het eerst tijd
voor het gebruikelijke Vragenhalfuurtje. De VVD maakte hier gebruik van, door vragen te stellen over
de verlichting in de kern Meijel. Hierbij ging het met name over de verlichting van de Peelfontein en
de kerkverlichting, die begin juni werden vernield door een blikseminslag. De VVD wilde onder meer
weten waarom de schade ruim drie maanden later nog niet is hersteld en wat de stand van zaken
is. Verantwoordelijk wethouder Arno Janssen (Lokaal Peel en Maas) gaf aan dat de schade aan de
verlichting van de fontein 6.000 euro bedraagt, en dat bij de kerkverlichting sprake is van een schade
van maar liefst 76.000 euro. “De gemeente is eigenaar van de verlichting. Wij hebben destijds 2,3 miljoen
euro beschikbaar gesteld voor de herinrichting van de kern Meijel en het dorp heeft er zelf voor gekozen
dit bedrag onder meer uit te geven aan verlichting. De verlichting aan de fontein en de kerk zijn echter
niet apart verzekerd. We kijken nu of we de schade aan de kerkverlichting wellicht kunnen onderbrengen
bij de schadeverzekering van de parochie. Maar dat duurt langer dan verwacht, vanwege de grote drukte
bij verzekeringsmaatschappijen. Is dit niet mogelijk, dan zal de raad moeten besluiten of er al dan niet
geld beschikbaar wordt gesteld voor het herstel van de verlichting.”
Vertrouwelijk of niet?
Vervolgens had burgemeester Wilma Delissen een mededeling ‘heet van de naald’ voor de raadsleden:
Henk Mensink, nu nog secretaris-directeur van de gemeente Peel en Maas, wordt de secretaris-directeur
van het nieuwe Waterschap Limburg. Deze nieuwe organisatie ontstaat door de samenvoeging van de
waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas.
Een andere ‘mededeling’ kwam van AndersNu-raadslid Jos Wilms, die een verklaring wilde voorlezen
naar aanleiding van de gebeurtenissen eerder die dag. Burgemeester Delissen gaat aangifte doen
tegen Wilms, omdat hij een vertrouwelijk document van het college over het SIF-project zou hebben
gelekt naar een journalist. Jos Wilms gaf in een verklaring aan dat de betreffende stukken volgens hem
niet vertrouwelijk waren. Hij las mailverkeer tussen hem en wethouder Paul Sanders voor waaruit dit
moest blijken. “Ik betreur dat u als raadsvoorzitter heeft gekozen voor het zwaarste middel. Ik heb zelfs
overwogen om mijn raadslidmaatschap neer te leggen, maar wil mijn kiezers niet in de steek laten”,
zo zei Wilms.
Burgemeester Delissen gaf in een reactie aan dat de stap om aangifte te doen niet haar eigen keuze
was, maar dat zij als burgemeester geen andere mogelijkheid heeft wanneer het vermoeden bestaat dat
vertrouwelijke stukken zijn uitgelekt. “We zullen zien hoe dit proces en onafhankelijke onderzoek verder
gaat verlopen. In ieder geval is het wel een zware steen op de maag van ons allen.”
Vrees voor geur- en geluidsoverlast
Twee personen maakten gebruik van het spreekrecht voor inwoners en belanghebbenden. Zij gaven
beiden hun visie op het voorliggende bestemmingsplan dat het mogelijk moet maken om Manege de
Vosberg in Panningen, die wordt geëxploiteerd door Stichting Manege de Cavaliers Helden, in fasen
te laten doorgroeien naar een manege met regionale allure. Dit betekent concreet dat onder meer
de trainingshal wordt uitgebreid, er een all weather-piste met buitentribune komt, de buitenrijbanen
worden verbeterd en vergroot en een tweede wedstrijdhal wordt gerealiseerd. Buurtbewoner Schers liet
de raad weten te vrezen dat het woon- en leefgenot op de plek waar hij al 48 jaar woont drastisch wordt
beperkt. “Wij zijn bang voor geur- en geluidsoverlast. Ook zal onze woning fors in waarde dalen. Wie wil
er nu wonen op een plek waar vrachtwagens en trailers op korte afstand voorbijrazen?”
Volgens de heer Schers is er een relatief eenvoudige oplossing voor de geschetste problemen, namelijk
het ietwat verleggen van de openbare weg. “Dan gaat het verkeer een stuk minder dicht langs onze
woning. Een kleine ingreep kan een groot verschil maken. Voordat u een besluit neemt over dit voorstel,
nodig ik u uit om de situatie ter plekke te komen bekijken. Dat geeft ongetwijfeld een beter inzicht.”
Jan Steeghs, voorzitter van Stichting Manege De Vosberg, gaf aan dat men staat te trappelen om te
kunnen starten met de doorontwikkeling van de manege. “Ik wil wel nog de opmerking plaatsen dat
alle geplande uitbreidingen zullen plaatsvinden aan de achterzijde van het gebouw en aan de voorzijde
niet zichtbaar zijn. Daarbij wordt de uitbreiding landschappelijk ingepast. En de financiële steun die
de gemeente en de Provincie Limburg eind 2014 hebben toegekend staat al een hele tijd te wachten;
we willen aan de slag! Daarom verzoeken wij de raad om akkoord te gaan met de aanpassing van het
bestemmingsplan.”

Tijdens de behandeling van dit raadsvoorstel lieten diverse fracties weten in te willen gaan op de
uitnodiging van de heer Schers, om ter plekke te gaan kijken. “Het voorstel van de heer Schers klinkt zo
eenvoudig, dat het ons vreemd lijkt dat partijen hier samen niet uit kunnen komen. Daarom lijkt het ons
goed om op de betreffende locatie te gaan kijken”, zo zei een woordvoerder van de VVD.
Eenmansfractie Ton Hanssen gaf aan dat de uitbreiding aan de achterzijde niet betekent dat er sprake is
van meer evenementen en meer verkeer. “Dat is een separaat probleem.”
PvdA/Groen Links dacht hier anders over. “Als het geheel groter wordt, komen er ook meer bezoekers.
En dus meer verkeersbewegingen.” Wethouder Arno Janssen liet weten dat het verleggen van de weg
een optie is. “Maar het is een openbare weg, dus de gemeente staat wat dit betreft aan de lat. Ook in
financieel opzicht.”
Lange adem
Het bestemmingsplan voor de uitbreiding van Manege De Vosberg was het enige voorstel dat werd
aangehouden en waarover de raad vorige week geen besluit nam. Alle andere voorliggende voorstellen
werden wel goedgekeurd. Zoals het bestemmingsplan voor het voormalige gemeentehuis in Meijel,
dat de unanieme steun kreeg van de raad. De nieuwe eigenaar wil het pand in het centrum van Meijel
omvormen tot een horecagelegenheid met café, speelgelegenheid voor kinderen en een workshop- en
vergaderruimte. Ook is er de mogelijkheid voor een hotel of groepsaccommodatie.
Het nieuwe bestemmingsplan voor het voormalige gemeentehuis stond dit voorjaar ook al op de
raadsagenda, maar werd toen aangehouden. Naar aanleiding van de vele bezwaren die binnenkwamen,
werd het oorspronkelijke plan aangepast en kwam de geplande binnentuin/serre aan de achterzijde te
vervallen. Inmiddels heeft de toenmalige initiatiefnemer zich teruggetrokken en is er een nieuwe partij
die aan de slag wil in het pand.
De meeste fracties waren blij met het voorliggende bestemmingsplan, dat volgens Lokaal Peel en Maas
en PvdA/Groen Links thuishoort in de categorie ‘dossiers van de lange adem’. “Er ligt nu een resultaat
dat de Meijelse gemeenschap waarschijnlijk omarmt. Het woongenot wordt geen geweld aangedaan
en ook het parkeren, waar veel omwonenden zorgen over hadden, is opgehelderd. Wij kunnen dan ook
instemmen met dit voorstel.”
Vanuit het CDA kwam nog wel een aantal vragen over of daadwerkelijk wordt voldaan aan de
parkeernorm, ook in de toekomst. VVD-wethouder Paul Sanders kon de fractie geruststellen.
Sanders benadrukte, op verzoek van het CDA, ook dat zeker een akoestisch onderzoek zal worden
uitgevoerd op het moment dat de ondernemer de vergunning aanvraagt.
Uitnodiging voor bezwaarmaker
Groen licht kwam er ook voor het ‘Bestemmingsplan zuidelijke wand Grashoek’. Concreet wordt
hiermee de mogelijkheid geschapen om maximaal drie woningen te realiseren aan de zuidkant van
het dorpsplein in Grashoek. Deze ontwikkeling vormt het sluitstuk van de herinrichting van de kern;
het bestemmingsplan Dorpshart Grashoek werd al in 2013 vastgesteld. De procedure voor de zuidkant
kon niet eerder worden afgerond vanwege een geschil met een bewoner. De betreffende bewoner
ventileerde zijn mening tijdens de beeldvormende vergadering die eind augustus plaatsvond. Hij was
vooral verbolgen over het feit dat hij volgens eigen zeggen te weinig is gehoord door de gemeente.
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Verder gaf de bezwaarmaker aan volledig te worden ingesloten door de nieuwe woningen, overal inkijk
te krijgen en geen mooi uitzicht meer te hebben.
Diverse raadsfracties lieten weten begrip te hebben voor de bezwaren van de buurman en verzochten
om hier zoveel mogelijk rekening mee te houden. “Als de woningen anders gesitueerd worden, is het
grootste probleem waarschijnlijk opgelost”, gaf het CDA aan.
Wethouder Arno Janssen gaf aan de bezwaarmaker te hebben uitgenodigd om samen rond de tafel te
gaan. “Dit met de insteek om de woningbouw op deze locatie dusdanig te realiseren dat we hier beiden
een goed gevoel over hebben. Ik hoop dat hij hierop ingaat.”

Ook groen licht voor de volgende voorstellen:
Gezondheidscentrum in huidige Trefcentrum Maasbree
De raad stemde unaniem in met ‘Bestemmingsplan Achter de Hoven Maasbree’. In het kader
van deze visie is onder meer een nieuwe Multifunctionele accommodatie (MFA) gerealiseerd in
Maasbree. Hierin hebben onder andere verenigingen, dorpsdagopvang en verenigingen hun plek.
Diverse activiteiten die eerst plaatsvonden in het Trefcentrum zijn overgeheveld naar dit MFA.
Het plan is nu om in het Trefcentrum een gezondheidscentrum te vestigen, met daarin onder meer
ruimte voor huisartsen, apotheek en fysiotherapeuten. Aanpassing van het bestemmingsplan maakt de
weg hiervoor vrij.
Pluk- en beleeftuin in Grashoek
Een voormalig varkensbedrijf aan de Belgenhoek 7 in Grashoek wordt omgevormd tot een toeristischrecreatief bedrijf, met een pluk- en beleeftuin als belangrijkste pijler. Hierbij komt ook een winkel
met lokale producten, een horecagelegenheid (tot categorie 2) en de mogelijkheid om maximaal vier
vakantieappartementen te realiseren. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken moest de bestemming
ter plekke worden gewijzigd in ‘Recreatie’. De raad, die vol lof was over het initiatief, stemde hier vorige
week unaniem mee in.

Leren over de natuur bij Boswachterij De Kievit
Boswachterij De Kievit, gelegen op een bosperceel aan het zandpad Marispad in Beringe, richt zich op
educatieve activiteiten met betrekking tot de aanwezige natuur. Zo zijn onder meer een natuurvijver,
een vleermuizenkelder en een schuilhut gerealiseerd. Daarnaast komt er nog een zogeheten
‘prikkelpad’; een (halfverhard) pad waarover mensen met een beperking kunnen lopen en de natuur
kunnen beleven.
De activiteiten van de boswachterij pasten tot voor kort niet in het bestemmingsplan. Daarom werd een
nieuw bestemmingsplan in procedure gebracht, waarvoor de voltallige raad akkoord gaf. Lokaal Peel
en Maas vroeg zich wel af of en hoe geborgd is dat de dieren van de boswachterij - onder andere wilde
zwijnen en reeën - niet losbreken en schade toebrengen aan de omgeving. Wethouder Arno Janssen
beloofde hierover in overleg te gaan met de eigenaar.
Giel Peetershof binnen bebouwde kom Egchel
In de nieuwe wijk Giel Peetershof in Egchel worden 120 woningen ontwikkeld in het buitengebied, aan
de rand van de kern Egchel. Omdat de nieuwe woonwijk zich nog buiten de verkeerskundige bebouwde
kom van de kern Egchel bevond, stemde de raad in met het wijzigen van de bebouwde komgrens op de
Gielenhofweg in Egchel.
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Winnaars van de

SNS Vakantieposteractie:
Ter versterking van ons team in regio Peel en Maas zijn wij op zoek naar:

Amber, Brian en Daan

Verzorgende IG m/v
Functieomschrijving
In deze functie verzorg je de cliënten op basis van de bekwaamheden van een
verzorgende IG. Je helpt ze met de dagelijkse verzorging en verpleging in de
thuissituatie. Je werk zelfstandig, maar bent ook onderdeel van een team.
Wij vragen
Je bent in het bezit van een diploma Verzorgende IG. Je bent onregelmatig
beschikbaar. Daarnaast ben je oplossingsgericht, heb je overtuigingskracht
en durf je initiatieven te nemen. Je bent sociaal, zelfstandig, en je staat open
voor veranderingen. Het hebben van een eigen auto is een pre.
Dienstverband
Aantal contracturen is onderling bespreekbaar en uitzicht op een vast dienstverband behoort tot de mogelijkheden.
Werktijden / salaris
De werktijden worden volgens een rooster geregeld.
Het werken op vaste dagdelen is mogelijk.
Het salaris is conform cao VVT: FWG 35
Solliciteren
Via e-mail: sollicitatie@thuiszorghh.nl t.a.v. Yvonne Sevens
Voor inlichtingen en vragen kan contact opgenomen worden met
Yvonne Sevens of Yvonne van de Stay via 077-3071170.

Amber

Brian

Daan

Ook op vakantie?
Stap over en maak kans op
een reischeque t.w.v. € 350
Vraag in de winkel naar de voorwaarden. Actie tot 1-10-2016.
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De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO Peel en Maas (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

Veteranendag
De lustrumviering van Veteranendag Peel en Maas was zeer de moeite
waard. Al vijf keer zijn de veteranen uit onze eigen gemeente in het
zonnetje gezet. Heel belangrijk dat hier aandacht voor is. Zonder de inzet
van onze veteranen, zag de wereld er beslist heel anders uit.
Burgemeester Delissen sprak in
haar toespraak terecht mooie woor
den over onze veteranen. Ze roemde
onze mannen en vrouwen die zich
waar dan ook ter wereld hebben
ingezet voor vrede, stabiliteit en
veiligheid. Libanon, Irak, Afghanistan,

Bosnië, Mali, Nederlands-Indië,
Korea, Cambodja, Kosovo, et cetera.
Een indrukwekkend aantal conflictge
bieden kwam voorbij.
Ik sprak die middag een meneer
die na de Tweede Wereldoorlog tijdens
de politionele acties maar liefst drie

jaar en drie maanden onafgebroken
in Nederlands-Indië heeft gediend.
Contact met het thuisfront was toen
nog niet zo makkelijk. Even bellen,
Skypen of appen naar zijn vrouw in
Nederland zat er natuurlijk niet bij.
Een brief deed er tien dagen over om
naar Nederland te komen. Je kunt je
er bijna geen voorstelling van maken.
En wat onze veteranen daar ter plekke
hebben meegemaakt, valt bijna niet te
beschrijven.

De wereld verandert. Steeds meer
mensen maken zich zorgen over hun
veiligheid, ook in Europa. Het blijft
belangrijk dat onze krijgsmacht op
waarde wordt geschat, zodat onze
mannen en vrouwen waar dan ook
ter wereld op het allerhoogste niveau
kunnen blijven werken aan stabiliteit
en vrede. Dat is goed voor de mensen
dáár, maar ook voor de mensen hier.
Roel Boots,
raadslid CDA Peel en Maas

De batterij is weer opgeladen
Het zomerreces ligt al weer een aantal weken achter ons. De eerste
fractie- en raadsvergaderingen, alsook enkele raadsbijeenkomsten hebben
al weer plaatsgevonden. De eerste besluitvormende vergadering vindt
komende week plaats.
Wij als raadsleden hebben
gedurende onze ‘vakantie’ een
stapje terug kunnen doen. In alle
rust hebben wij het eerste half jaar
kunnen laten bezinken en hebben
we ons opgemaakt om samen met

het college en de andere raadsfracties
er weer een jaar tegen aan te gaan.
Af en toe een stapje terug doen om er
twee vooruit te kunnen zetten.
Met nog drie raadscycli te gaan en
daarbij ook nog de begrotingsronde

voor 2017 hoeven wij niet stil te zit
ten. Ook als volksvertegenwoordiger
staan wij vanzelfsprekend weer voor
u klaar!
Tevens hopen wij dat ook u
genoten heeft van een fijne vakan
tie en goed uitgerust en voorbereid
de tweede helft van 2016 in bent
gegaan.
Fractie Lokaal Peel&Maas

Startersleningen in Peel en Maas
Vanaf 1 januari 2017 geldt dat ook startersleningen niet meer aflossingsvrij zijn. Om er voor te zorgen dat er ook vanaf deze datum gebruik
van de starterslening kan worden gemaakt, heeft de gemeenteraad in de
afgelopen vergadering de startersregeling aangepast zodat deze voldoet
aan de nieuwe fiscale wetgeving.
In de nieuwe regeling is opgeno
men dat, naast de startersregeling,
een zogenaamde combinatieregeling
wordt aangeboden. Hiermee kunnen,
bij aanvang van de startersrege

Starters die nog gebruik willen
maken van deze oude regeling moeten
hun aanvraag dan ook vóór 1 oktober
2016 indienen. De notariële akte
dient vervolgens voor 31 december te
passeren.
PvdA/Groenlinks is blij dat op
ling, de aflossingen worden geboekt.
deze wijze starters in de toekomst
Deze nieuwe startersregeling gaat in
per 1 oktober 2016. Voor die datum kan zijn verzekerd van een steuntje in de
rug van de gemeente. Op deze wijze
er nog een beroep worden gedaan op
is ook voor jongeren en mensen met
de oude regeling.

een lager inkomen een koopwoning
beter bereikbaar. Daarnaast blijft
PvdA/GroenLinks sterk ijveren
voor het bouwen van meer sociale
huurwoningen, zodat ook voor mensen
die geen koophuis kunnen of willen
betalen, een betaalbare woning
beschikbaar is.
Fred Peeters,
raadslid PvdA/GroenLinks

WhatsApp Buurtpreventie-app en collectes
De WhatsApp Buurtpreventie-app die dit jaar in alle kernen van Peel en
Maas is ingevoerd, is een succes. Dit lezen we bij onze gemeentelijke
informatiekanalen zoals HALLO Peel en Maas en de site van Omroep P&M.
De etiquette van de WhatsApp
Buurtpreventie is een lastige.
Wanneer is iets zo urgent dat dit met
de hele buurt gedeeld moet worden?
Natuurlijk zijn er de collectes en de
colporteurs die niet zijn aangemeld
bij de gemeente, want iedereen weet

Hobby/klussen
Gevraagd:

iemand die handig is in
onderhoud en renovatie en
die mij een paar uurtjes in de
week zou kunnen meehelpen
met het renoveren van mijn
bedrijfsgebouwen.
peterstultiens@outlook.com
Tel. 06-30040040 Berg 2, Meijel

dat de gemeente een lijst publiceert
met wanneer we welke collectes kun
nen verwachten. En het is altijd fijn om
elkaar dan te kunnen waarschuwen
wanneer er vreemde, niet aangemelde
mensen rondlopen en we dat niet
vertrouwen.

Gelukkig zijn we al goed geïnstru
eerd dat wanneer iemand bij ons aan
de deur komt, wij hem of haar eerst
naar een legitimatie vragen. Heel goed
en het blijkt dat dit er ook al behoor
lijk zit ingebakken. Zo hoeven we de
WhatsApp Buurtpreventie alleen nog
maar bij die vervelende gevallen te
gebruiken. Jammer wordt het wanneer
we van de Buurtpreventie-app gebruik
gaan maken wanneer schoolkinderen

langs onze deuren komen met loten
voor Jantje Beton. Zij vallen namelijk
niet onder de vervelende gevallen.
Laten we dus niet direct naar die
mobiele telefoon grijpen wanneer we
een paar tieners voor de deur zien met
een duidelijk sociaal gevoel om andere
kinderen te helpen. Want hou er reke
ning mee dat ook hun ouders bezorgd
zijn dat hen iets overkomt, want wie
weet bij welke deur zij aanbellen?

VAKGARAGE
PEETEN BV

Kringloop en
woningontruiming
Onderhoud en
reparatie van
alle merken
J.F. Kennedylaan 211 – Panningen – 0475 440568

De verkoopperiode voor de loten
van Jantje Beton is nog tot en met 28
november 2016 en vanaf die datum
worden ook al weer de kinderpost
zegels verkocht. Laat schoolkinderen
niet voor de deur staan omdat ze
geen legitimatie hebben en een
waarschuwing op de Buurtpreventieapp is echt overbodig. Bedankt.
Saskia Vintges,
raadslid VVD

APK

www.vakgaragepeetenbaarlo.nl

tel. 077 477 15 90
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GEPLUKT Wies Fransen

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

te zijn”, vertelt ze. “Tien jaar geleden
ben ik begonnen met schilderlessen
nemen en dat doe ik nog steeds bij de
‘meester’ thuis. Hier heb ik daar niet de
rust voor. Inmiddels hangen verschil
lende werken van me bij familie en
vrienden.”

Atelier aan huis

Wies Fransen is 65 jaar en een geboren en getogen Heldense. Als ze niet in de tuin bezig is, zit ze wel achter haar naaimachine om tassen te maken van
stof of leer, of gaat ze naar haar wekelijkse schildercursus. Deze week wordt Wies geplukt.
Voor een gezin met negen kinde
ren, waarvan Wies de jongste is, was
de ruimte die ze in en om het huis
aan de Baarloseweg in Helden hadden
heerlijk. “Het was leuk, druk en gezellig

in die tijd”, vertelt Wies. “Helaas heb
ben we één broer door een ongeluk
verloren, maar de andere broers en
zussen zijn er gelukkig nog. De oudste
is inmiddels bijna tachtig jaar en op

PUZZEL

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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een paar kwaaltjes na, zijn we allemaal
nog gezond.”

Gezin met negen
kinderen
Na de lagere school ging de
Heldense in de jaren zestig naar het
voortgezet gewoon lager onderwijs
(vglo) in Maasbree. “Toen had ik geen
geduld voor of zin in een opleiding,
ik was veel liever bezig”, vertelt Wies.
Ze werkte jarenlang als etaleur voor
een tuindesign en stylingbedrijf uit de
buurt. Wies is al jarenlang getrouwd
met haar man Pieter (69). Samen heb
ben ze twee kinderen. “Onze dochter
Loes is inmiddels 36 jaar en ze werkt
als reisleidster in Azië”, aldus Wies.
“Joop, onze zoon, is 34 jaar en hij
woont samen met zijn vriendin in Horn.
We zien ze misschien niet zo vaak,
maar we hebben wel heel regelmatig
contact.”
Doordat hun kinderen dezelfde leef
tijd hadden, leerde Wies jaren geleden
vriendin José kennen. “Zij is net zo crea
tief als ik. Toen de kinderen eenmaal
naar school gingen, besloten we samen
wat te gaan ondernemen.” Vijftien jaar
lang gaven de vriendinnen creatieve
cursussen in hout- en loodbewerking en
bloemschikken. Wies: “Ook hebben we
boven de Gallery in Panningen nog een
kunstgalerij gehad, waar kunstenaars
hun werken konden tonen en wij ze
voor hen probeerden te verkopen. Maar
daar moesten we vijf jaar geleden

helaas mee stoppen.” Ondanks dat
Wies er tegenop zag om thuis te
komen, vond ze al gauw iets waar ze
mee aan de slag kon. “Al van kleins af
aan houd ik ervan om creatief bezig

Tijdens haar reizen door Azië komt
dochter Loes regelmatig kleine onder
nemers tegen die zelf stoffen maken,
verven of borduren. “Eén keer vroeg ze
me of ik een tas wilde maken van een
paar stoffen die ze mee naar huis had
genomen van een reis”, aldus Wies.
“Zo ben ik op het idee gekomen om
meer tassen te gaan maken van stoffen
die ze meebrengt uit Thailand of Nepal.
Inmiddels maak ik ook leren tassen van
oude jassen. Van een oude dame kon
ik een gietijzeren Pfaff 260 naaima
chine overnemen, die met gemak
leer kan naaien.” Aan huis heeft Wies
een ruimte helemaal voor zichzelf die
uitkijkt op de tuin. Daarin staat haar
tafeltje met naaimachine, een werk
bank, een doos vol oude leren jassen
en allerlei potjes, blikjes, doosjes en
mandjes met materialen. Aan de muur
hangen plaatjes met inspiratie en tegen
de muur staan een paar van haar eigen
schilderijen. “Hier kom ik helemaal tot
rust”, vertelt Wies.
Naast haar creatieve werkzaam
heden, zet Wies zich ook in voor het
Heldense project de Nacht van het
Dorp. Op zaterdag 29 oktober komen
zestig deelnemers, bestaande uit hob
byisten, verenigingen, organisaties en
ondernemers, bij elkaar om zichzelf
te presenteren aan de rest van ‘Dörp’.
“Ik ben één van de deelnemende hob
byisten”, vertelt Wies. “Ik kijk enorm
uit naar het evenement en denk dat
iedereen versteld zal staan van hoeveel
bijzondere mensen en bijzondere bezig
heden ons dorp herbergt.”

Huiskamergesprekken
5, 12 en 19 oktober
Informele sfeer
waar ruimte is voor advies en gesprekken

Samen praten over het afscheid
en alles wat er bij komt kijken...

In de maand oktober worden er “huiskamergesprekken”
gehouden. Aanvang 20.15 uur
Wat komt er aan bod?
Er wordt onder andere gesproken over:
* Hoe zorg ik dat mijn naasten mijn wensen weten?
* Welke mogelijkheden zijn er na een overlijden: begraven/
cremeren/kerkdienst/dienst elders, enzovoorts.
* Wat kan ik tijdens leven regelen om mijn naasten goed
verzorgd achter te laten:
wel/geen testament: besparing erfbelasting, enzovoorts
* Wat moet er allemaal geregeld worden als ik overlijd?
Nieuwsgierig? meldt u aan via

info@consendo.nl | 077-3031070
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Rode kaart na half uur

GAMMA Helden Baarlo lijdt eerste verlies
Panningen

Door: Len Gielen, voetbalvereniging VV Baarlo
Geplaagd door blessures en afwezige spelers moest Baarlo-trainer Rob Geenen improviseren voor het duel tegen
Excellent in het Brabantse Oploo op zondag 18 september. Baarlo verloor met 3-1, niet in het minst doordat de
ploeg al na een half uur met een man minder verder moest.

GAMMA huismerk,
gewoon écht goed!
en nog voordelig ook

GAMMA laminaat
Xtra Breed

Verkoop per pak à 2.69 m2.

47 %
5 cm
breder

actie

korting

per m2 18.99

9.99

26.87/PAK

g
n
i
t
r
o
k
%
30 verige laminaat
100 euro
op al heistbo
ezorgd vanaf
+ gratis thu

geldig van maandag 19 september t/m zondag 2 oktober 2016

neem deze coupon mee naar de bouwmarkt
en ontvang bij aankoop op laminaat een

cadeaupas
voor uw volgende aankoop
Bij aankoop van laminaat voor
100.00 of meer ontvangt u een cadeaupas van 20.00
250.00 of meer ontvangt u een cadeaupas van 50.00
500.00 of meer ontvangt u een cadeaupas van 100.00
1000.00 of meer ontvangt u een cadeaupas van 200.00

1 cadeaupas per klant. De cadeaupas
is van toepassing op uw volgende
aankoop. Alleen geldig bij GAMMA
Helden Panningen. De cadeaupas is
niet inwisselbaar op verhuur, Bulky,
PostNL, zuilen en online aankopen
en niet in combinatie met andere
coupons. Voor overige voorwaarden
zie gamma.nl

GAMMA Helden Panningen
J.F. Kennedylaan 28
077 - 307 50 50
gamma.nl
facebook.com/gammaheldenpanningen
openingstijden
Maandag t/m vrijdag 9.00 tot 21.00 uur
Zaterdag 9.00 tot 18.00 uur
Zondag open 12.00 tot 17.00 uur

dat zeg ik

In de openingsfase van het matige
duel had Baarlo de betere mogelijkhe
den. Na een half uur spelen resulteerde
dit ook in de openingstreffer voor de
roodzwarten. Uit een hoekschop van
Rick Nelissen werkte Excellent-speler
Rick van Koulil de bal in eigen doel,
0-1.
Lang kon Baarlo van deze meeval
ler niet profiteren, want enkele minu
ten later trok Dennis Beurskens in het
zestienmetergebied aan de noodrem
en ging de bal op de stip. De jonge
arbiter Van der Ven trok ook nog eens
de rode kaart voor de verdediger
en Baarlo moest in ondertal verder.
Een dubbele straf, want de pingel werd
door Excellent-aanvaller Frans Cuppers

onberispelijk binnengeschoten, 1-1.
Pal voor rust werd Rik Schotman nog in
een kansrijke schietpositie gemanoeu
vreerd, maar zijn pegel vloog over het
doel.

Pegel vloog
over het doel
Ook in het eerste kwartier na de
hervatting had Baarlo aanvankelijk
nog het betere van het spel. Matthijs
Hanssen leek Baarlo in die fase
opnieuw op voorsprong te zetten.
Allereerst na een goede actie vanaf
de linkerkant, waarbij hij de bal echter
rakelings langs de verre paal schoot.
En vervolgens zag hij een door hem

ingekopte bal ternauwernood op de
doellijn worden gekeerd.
Excellent kwam een half uur voor
tijd plots op voorsprong. Uit een vrije
trap vanaf de zijkant plofte de bal zon
der aangeraakt te worden in de verre
hoek, 2-1. De ommekeer in het duel.
Baarlo werd in ondertal gedwongen
nog meer risico’s te nemen, waar
van Excellent en in het bijzonder hun
aanvaller Frans Cuppers volop wist te
profiteren. Vijf minuten later wist hij
bij een uitval de genadestoot toe te
dienen, 3-1. Bij Baarlo was daarna het
geloof verdwenen en Excellent had in
de slotfase zelfs nog mogelijkheden
op een extra treffer. Dat bleef Baarlo
echter bespaard. (Foto: Len Gielen)

Drie duels verloren

Peelpush-heren uit
bekertoenooi
Door: Rikus Leenders, volleybalvereniging Peelpush
Het eerste herenteam van Peelpush reisde zaterdag 17 september af naar het Gelderse Elburg voor de eerste
ronde van de nationale beker. Deze dag werden wedstrijden gespeeld tegen CSV Zwolle, EVV Elburg en HVV Hattem.
De Meijelse mannen verloren alle drie de duels en liggen uit het bekertoenooi.
De eerste set tegen CSV begon
matig en het leek of de vroege reis
ten koste ging van de concentratie en
scherpte van de spelers in het veld.
Peelpush liep in het midden van de
set tegen een achterstand aan. Na
een spannende finale in de eerste
set ging deze verloren met 28-30.
De tweede set begon totaal anders
en er werd fel en met plezier en
bluf gespeeld. Dit resulteerde in een
eenvoudige setwinst, 25-12. Hierdoor
moest er een derde set gespeeld wor
den. Hierin was de flair van de tweede
set niet terug te vinden en ging de set

verloren met 14-16.
Aan het begin van de wedstrijd
tegen EVV was het wennen aan het
ervaren team van Elburg. Deze mannen
speelden al een tijdje samen en had
den dus een sterk collectief. Hier kon
Peelpush niet tegenop boksen en de
eerste set ging dan ook verloren met
21-25. Set twee was een uitvergrote
versie van de eerste set, aangezien het
leek alsof Peelpush meer uit frustratie
aan het volleyballen was dan uit lef.
Het was een beetje gezapig aan de
kant van de Meijelse mannen, waar
door de set verloren ging met 18-25.

Peelpush begon in het duel met
HVV goed door direct druk te zetten
op de tegenstander. Hierdoor ontstond
een gat en werd er frivool en met ple
zier gespeeld, 25-19 in set 1. In set 2
was het een ander verhaal. De spelers
van het Meijelse team leken vermoeid
en gaven een grote voorsprong weg.
De tweede set eindigde in 25-20 voor
HVV. De derde set was een duidelijk
vervolg op de laatste fase van set 2.
Hattem speelde een solide spel en
Peelpush verzwakte. Hierdoor verloor
Peelpush set 3 met 9-15 en is het
bekertoernooi voorbij.
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Maasbree afgestraft in Hout-Blerick
Door: Mat Nellen, voetbalvereniging MVC’19
HBSV uit Hout-Blerick heeft op zondag 18 september in eigen huis MVC’19 uit Maasbree op de feiten gedrukt.
HBSV strafte Maasbreese individuele fouten meedogenloos af en was met een 5-3 overwinning te sterk voor MVC.

de uitblinkers Danny Kraus, Daan van
Lare, Stan Hovens en Moreno Walda
werd MVC’19 zwaar onder druk gezet.
Moreno Walda zette HBSV verdiend op
voorsprong in de 15e minuut. Met een
beauty van een doelpunt verdubbelde
Danny Kraus de voorsprong na achttien
minuten. Pas toen de HBSV-storm na
dertig minuten was uitgeraasd, kwam
MVC’19 aan aanvallend voetbal toe.
Een perfecte voorzet van Marco Daniëls
werd door Ron van den Kerkhof inge
kopt. MVC’19 kwam zelfs vlak voor rust
nog bijna op 2-2. Ron van den Kerkhof
knalde op doel, maar zijn schot spatte
uiteen op de paal.
MVC’19 wilde na rust op jacht gaan
naar de gelijkmaker. Er werd feller
gespeeld, maar tussen de 55e en 63e
minuut gaf MVC’19 gemakkelijk drie
doelpunten weg. Hierdoor kon HBSV uit

lopen naar 5-1. De Maasbreese defensie
leek een gatenkaas. Danny Kraus en
Moreno Walda pakten deze cadeaus
gretig uit. HBSV leek op weg naar een
monsterscore, maar doelman Tim van
Renselaar voorkwam erger door enkele
goede reddingen. HBSV raakte ver
moeid en MVC’19 realiseerde zich dat
ook HBSV kwetsbaar was. De ingevallen
Joris Timmermans en Bart Crienen zorg
den voor nieuw elan in de Maasbreese
ploeg. In de 71e minuut scoorde Ron
van den Kerkhof zijn tweede treffer.
MVC kreeg voldoende kansen, maar
keeper Jules Peeters verstond zijn
keepersvak. In de 88e minuut maakte
Joris Timmermans de 5-3. Een verdiende
nederlaag voor MVC’19. Het publiek
was de grote winnaar, want er deden
zich veel hachelijke momenten voor de
beide doelen voor.

Zaalvoetbal
MVC’19 spelmaker Marco Daniëls had een zware middag (Foto: Math Geurts Fotografie)
HBSV schoot fel uit de startblok
ken. MVC’19 verloor de slag op het

middenveld en de Maasbreese defensie
moest overuren maken. De Maasbreese

aanvallers lagen aan de ketting bij de
HBSV-verdedigers. Aan de hand van

Baarlo overtuigend
langs Neer
Door: zaalvoetbalvereniging ZVV Baarlo
Het eerste zaalvoetbalteam van ZVV Baarlo mocht op maandag
19 september aantreden voor de eerste thuiswedstrijd tegen Gastronoom
uit Neer. Met een overtuigende 8-3 overwinning, was de eerste zege van
dit seizoen voor Baarlo een feit.

Debuut Patrick Joosten

Derde zege op rij
voor Zvv Beringe
Door: Bjorn Korsten, zaalvoetbalvereniging Zvv Beringe
Het eerste team van Zvv Beringe speelde op maandagavond 19 september tegen nieuwkomer ZVV Gulpen 1.
Met een 5-3 overwinning won Beringe haar derde wedstrijd op rij.

De wedstrijd begon aftastend
en werd opengebroken door Twan
Hendricks, die de 1-0 binnenschoot.
Na een snelle hervatting van Jarno
Hertsig wist Frank Peeters via een
individuele actie Tim Steenks vrij te
spelen en die schoot de 2-0 binnen.
Gastronoom ging meer risico nemen
met de keeper, maar dit leverde niet
het gewenste resultaat op. Frank
Peeters wist net voor rust te profite
ren en schoot de bal in het lege doel,
3-0. In de eerste helft gaf Baarlo wei
nig weg en was Gastronoom alleen
gevaarlijk via enkele afstandsschoten.
In de tweede helft kwam Baarlo
zeer snel op 4-0, wederom op
aangeven door Frank Peeters en
binnen geschoten via Tim Steenks.
Na 35 minuten wist ook Twan
Hendricks zijn tweede doelpunt te
maken, waardoor het geloof afnam

bij de bezoekers. Nog geen minuut
later was het Frank Peeters die
profiteerde van het balverlies van
Gastronoom en met een mooie curve
voor de tweede keer vanaf eigen
helft wist te scoren. Het werd 6-0.
Hierna deden de bezoekers toch
nog wat terug en werd de 6-1 bin
nengeschoten. Na een vermeende
handsbal van Stan Wijhers kregen de
bezoekers een penalty die feilloos
binnen geschoten werd, 6-2. Na
een individuele actie van Jeroen van
Wylick werd de bal in eigen doel
gewerkt en de 7-2 was de definitieve
nekslag. Eén minuut voor tijd kwa
men de bezoekers nog op 7-3, maar
het laatste doelpunt werd gemaakt
door Baarlo. Via een goede actie van
Tim Steenks schoot Frank Peeters zijn
derde binnen, waardoor Baarlo won
met 8-3.

Handboogvereniging De Indianen

Bij Zvv Beringe 1 waren Flip Zegers na goed werken van Ilias Amhaouch.
De laatste tien minuten van de eerste
en Gilian de Bruijn er niet bij. Verder
helft verliepen geheel volgens plan
maakte Patrick Joosten zijn debuut.
van Beringe. Na een doelpunt van Ilias
Na tien seconden in de wedstrijd had
Amhaouch stond het 3-1. Twee minu
Kris Hermans al de 1-0 op de voet,
maar een doelpunt bleef uit. Vijf minu ten voor rust kwam de mooiste aanval
ten later was het Ron van den Kerkhof van de wedstrijd. Bjorn Korsten brak
die attent reageerde op een corner van samen met Sten Janssen en Ron van
Bjorn Korsten en de bal binnenschoot. den Kerkhof uit. De bal ging over drie
schijven en natuurlijk was de spits uit
De eerstvolgende aanval van de
Maasbree de afmaker.
bezoekers leverde ook een doelpunt
op. Daarna mocht Beringe weer.
Na rust gingen de bezoekers vol
Nog geen halve minuut na de aftrap
op de pressie spelen. Zvv Beringe 1
stond de thuisploeg weer op voor
werd achteruit gedrukt en met een
sprong. Ron van den Kerkhof rondde af prachtig schot scoorde Gulpen de 4-2.

Deze stand bleef lang op het bord
staan, totdat twaalf minuten voor tijd
Guus Maessen zijn tweede doelpunt
van het seizoen maakte. Op aange
ven van jongeling Raoul Bennebroek
maakte Guus Maessen 5-2. Drie minu
ten voor tijd scoorde ZVV Gulpen 1 nog
eenmaal, maar dit was een doelpunt
voor de statistieken.
Zvv Beringe 1 won haar derde
wedstrijd op rij en wist in alle wed
strijden vijf maal te scoren. Tegen
ZVV Gulpen 1 werden nog veel kansen
gemist, waardoor de wedstrijd lang
spannend bleef.

Open Koningsluster
Kampioenschappen
Handboogvereniging De Indianen uit Koningslust organiseert dit
jaar voor de veertiende keer de Open Koningsluster Kampioenschappen.
Het toernooi vindt plaats op zaterdag 1 oktober en wordt georganiseerd
voor iedereen die onderling de strijd aan wil gaan met pijl en boog.
Een team dient te bestaan uit
vier personen, waarvan maximaal
één persoon lid mag zijn van een
handboogbond. Deelnemers van de
wedstrijd beginnen om 18.30 uur met
vijf proefpijlen en twintig tellende
pijlen. De acht beste teams gaan door
naar de finalerondes. In tegenstelling

tot voorgaande jaren, wordt dit jaar
geschoten met bogen zonder vizier.
Degene die willen oefenen, kunnen
terecht op woensdag 21 en 28 sep
tember en vrijdag 30 september van
20.00 tot 22.30 uur. Opgeven kan tot
en met donderdag 29 september via
wilberttheeuwen@hetnet.nl
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Vijftig jaar Limburgse Bond van Tamboerkorpsen (LBT)

Jubileumfestival Noord-Limburgse
tamboerkorpsen in Panningen
De Limburgse Bond van Tamboerkorpsen (LBT) bestaat vijftig jaar. De regio Noord-Limburg viert dit met een jubileumfestival in het centrum van Panningen. Op zondag 25 september laten vijftien muziekkorpsen uit de regio hun
kunsten horen en zien.

bereikbaar is. “Daar kwam uiteindelijk
Panningen uit als leukste, mooiste en
beste locatie”, vertelt Henk Klaessens,
voorzitter van het district Weert en
lid van het organisatiecomité van het
jubileumfeest. “We hebben Koninklijke
Harmonie Concordia om hulp gevraagd
bij het organiseren van het feest en
daar werkten ze graag aan mee.”

Hand- en
spandiensten

Ruim tweehonderd drumbands,
pijperkorpsen, klaroen-, jachthoornen trompetterkorpsen, drumfanfares,
showkorpsen en majorettegroepen in
Limburg zijn bij de Limburgse Bond van

Tamboerkorpsen (LBT) aangesloten.
De LBT is één grote bond die opgedeeld
is in vijf districten, verdeeld over heel
Limburg die al een halve eeuw de
belangen behartigt van haar leden.

Ger Timmermans, voorzitter van
Harmonie Concordia uit Panningen, is er
maar wat trots op dat ‘zijn’ Panningen
gekozen werd om de verjaardag van
de LBT te vieren. “We hebben als
dorp aardig aan de weg getimmerd.
En ondanks dat er nog gewerkt wordt,
is ons centrum al erg mooi”, aldus Ger.
“We zeiden dan ook direct ja toen we
gevraagd werden mee te werken aan
het feest.” De leden van de harmonie
worden in aanloop naar het festival
gevraagd wat hand- en spandiensten te
verrichten, zoals het klaarzetten van de
hekken, de aankleding en het opzetten
van het podium. “Daarbij leveren we
ook de verkeersregelaars die die dag
worden ingezet”, aldus Ger.
De vereniging ziet het jubileum
festival ook als een manier om weer
eens naar buiten te treden. “We zijn
altijd bezig met ons imago”, vertelt
Vanwege dat jubileum besloten de
districten Venlo-Venray en Weert samen Piet Joosten, voormalig bestuurslid en
huidig lid van Concordia. “Nu kunnen
een feest te organiseren. Dit moest
een geografisch slimme locatie zijn die we samen met andere verenigingen uit
andere dorpen laten zien wat we doen
door dorpen uit beide districten goed

Jongvolwassenen met beperking

Bijeenkomst begeleid wonen
in Meijel
Netwerk Wonen en Woonklimaat van het Dorpsoverleg Meijel houdt samen met de gemeente Peel en Maas
een bijeenkomst over het realiseren van huisvesting in Meijel. Hier kunnen jongeren met een beperking samen
begeleid wonen.
“Volgens ouders van jongvolwas
senen met een beperking is het voor
hun kinderen niet mogelijk om alleen
begeleid te wonen en bovendien niet
wenselijk om de eigen vertrouwde
omgeving te moeten verlaten”,

aldus de organisatie. Dorpsoverleg
Meijel wil daarom een huis of gebouw
realiseren in Meijel waar jongeren met
een beperking samen begeleid kun
nen wonen. Samen met verschillende
partijen organiseert het dorpsoverleg

op dinsdag 11 oktober een bij
eenkomst van 19.30 tot 21.00 uur
in gemeenschapshuis D’n Binger
in Meijel. Aanmelden kan door
een e-mail te sturen naar
wonen@dorpsoverlegmeijel.nl

en kunnen. Met zo’n groot evenement
kunnen we natuurlijk ook nieuwe leden
proberen te werven.” Want het imago
van een muziekvereniging, inclusief
uniformen, wordt volgens Henk nog
weleens als ouderwets bestempeld.
“Het is niet meer zo vanzelfsprekend
dat kinderen bij een muziekvereniging
gaan”, vertelt hij. Ger hoopt als voor
zitter van Concordia dat ze met het jubi
leumfestival weer kinderen enthousiast
kunnen maken. “Al is er maar ééntje
die zegt ‘hé, ik wil bij de harmonie’.
Dan is het voor ons al geslaagd.”

Vijfduizend bezoekers
In totaal nemen er veertien vereni
gingen deel aan het jubileumfestival.
Uit Peel en Maas doen drum- en brass
band Voorwaarts uit Baarlo, Majorette
en Dans MD Meijel, slagwerkgroep fan
fare St Cecilia uit Helden en trommelen fluiterkorps St Hubertus uit Kessel
mee. “In totaal zo’n 1.300 personen”,
aldus Henk. “Het programma begint om
11.00 uur met optredens op de Markt
en het Raadhuisplein. Daarna begint
om 13.30 uur de straat-parade met
het defilé op de Markt in Panningen.
We verwachten zo’n vijfduizend
bezoekers, dus zij kunnen dan de
diversiteit aan muziekverenigingen in
Noord-Limburg aanschouwen.” De rest
van de middag vinden in het centrum
showoptredens en podiumoptredens
plaats van de verschillende drumbands,
fluiterkorpsen en trompetterkorpsen.
Henk: “Het belooft een waar muziek
spektakel te worden.”

Gespreksavond
Welzijn
Werkgroep Welzijn van Dorpsoverleg Kessel houdt op maandag
26 september een bijeenkomst over welzijn en zorg. De werkgroep wil
samen met inwoners onderzoeken wat in Kessel en Kessel-Eik op het gebied
van welzijn en zorg in 2025 nodig is om zolang mogelijk zelfstandig te
kunnen blijven wonen.
De werkgroep heeft al vertegen
woordigers van organisaties uit het
sociale domein uitgenodigd, maar
vraagt ook inwoners van Kessel en
Kessel-Eik om deel te nemen aan de
gespreksavond.
De bijeenkomst vindt plaats op

maandag 26 september om 19.30 uur
in café Bie Ton en Marij in Kessel.
Aanmelden is niet noodzakelijk.
Neem voor meer informatie contact
op met Inge Hanssen via
info@dorpsondersteunerkessel.nl
of via 06 24 13 25 65

Meedenken over de samenleving

ZijActief Grashoek

Startbijeenkomst Gloeihub
in Panningen

Vrouwenavond
en modeshow in
Grashoek

Netwerkorganisatie Gloei start in september met een maandelijkse Gloeihub. Dit is een ontmoetingsplek
waar mensen uit Peel en Maas hun ideeën over een betere samenleving delen met elkaar. De eerste bijeenkomst
vindt plaats op donderdag 29 september en heeft de toekomst van kerkgebouwen in Peel en Maas als centrale
thema.
De Gloeihubs hebben als doel
om partijen bij elkaar te brengen om
zo krachten te bundelen en na te
denken over de toekomst van Peel
en Maas. Iedere maand wordt een
ander thema gekozen dat past in de

actualiteit of dat aangedragen wordt
door bezoekers. Tijdens de startbijeen
komst wordt er gediscussieerd over
het duurzaam verbouwen van kerken
in Peel en Maas. De tweede Gloeihub
wordt gehouden op 27 oktober en

gaat over afval. De bijeenkomsten
duren van 19.00 tot 21.00 uur en
vinden plaats bij Gloei op het
industrieterrein in Panningen.
Onderwerpen aanmelden kan via
info@gloeipeelenmaas.nl

ZijActief Grashoek is een ontmoetingsplek voor vrouwen uit Grashoek
en organiseert op woensdag 5 oktober een vrouwenavond in het eigen dorp.
Naast een Heilige Mis is er ook een modeshow en een huldiging van
jubilarissen.
De Heilige Mis begint om 18.30 uur.
Daarna vindt er een modeshow plaats
van kledingzaak Siga bij gemeen
schapshuis de Ankerplaats.
Later op de avond worden er

ook jubilarissen van de Grashoekse
vrouwenbeweging gehuldigd en in het
zonnetje gezet.
Kijk voor meer informatie op
www.zijactiefgrashoek.weebly.com
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Plant- en Bloemenclub Peel en Maas

Zilveren jubileum hobbytuindersclub
De Plant- en Bloemenclub Peel en Maas bestaat 25 jaar. Een kwart eeuw na de eerste snoeiles van de club,
wordt het jubileum in september gevierd. “We zijn een springlevende club”, vertelt de Heldense Gertie Brünken
(50), de voorzitster van de club. “Elk jaar komen er wel mensen bij.”

tachtigers”, vertelt ze. “Ook hebben
ze niet altijd een tuin, maar bijvoor
beeld een balkonnetje”, vult Nellie
aan. “Zij komen meestal gewoon voor
de gezelligheid langs.” Al op jonge
leeftijd ontdekte Nellie dat ze iets met
bloemen en planten had. “Alles wat
groeide en bloeide vond ik erg interes
sant. Ik was veel in de tuin te vinden.”
Ook Gertie kan enorm genieten van
mooie tuinen, maar in het bijzonder
van bloemen en grassen. “De explosie
van bonte kleuren in de tuin als de
winter voorbij is, vind ik fantastisch”,
vertelt ze. “Het is niet zo dat ik altijd al
groene vingers gehad heb. Dat is met
de jaren gekomen. Tuinieren hoeft ook
helemaal niet moeilijk te zijn, maar
je moet je er wel voor interesseren.
Door het doen en je een beetje in te
lezen, kun je al een hele hoop leren.”

Snuffelmarkt
in Helden

Gertie en Nellie
Het idee om een hobbytuin
dersclubje op te richten, was een
initiatief van de Limburgse Land- en
Tuinbouwbond (LLTB)-Boerenbond,
met ondersteuning van de Biologische
school uit Panningen. In 1991 werd
een officiële oprichtingsvergadering
gehouden voor de Hobbytuinders, zodat
er een club ontstond waar mensen
met interesse voor volkstuintjes zich bij
konden aansluiten. Jac Willems werd
gevraagd als voorzitter en die taak ver
vulde hij twintig jaar. “Van de vijftien
mensen die tijdens die eerste vergade
ring aanwezig waren, zijn er nog steeds
een aantal lid”, vertelt de Panningse

planten en bloemen. Elk jaar vinden
er lezingen plaats, die kunnen gaan
over plantenziektes, bollen, compost,
bemesting, vijvers of het houden van
bijen. We denken alles al gehad te
hebben, dus het wordt lastiger steeds
iets nieuws te verzinnen.” Daarnaast
vinden er creatieve workshops plaats,
gaan ze op excursies naar tuinen in
binnen- en buitenland om inspiratie op
te doen en houden ze een plantenruil
middag. “Of je nu planten hebt waar
je op uitgekeken bent, zaadjes waar je
niets mee doet of kunt of bollen hebt
die je niet meer wilt, het is allemaal
te ruilen”, vertelt Gertie. “En als een
ander niets te ruilen heeft, wordt het
ook weleens zo weggegeven. Maar het
is altijd een erg gezellige middag.”
Gertie is met haar vijftig jaar de
jongste van de club. “De oudsten zijn

Nellie Nouwen (65). Zij is sinds 2005 lid
van de Hobbytuinders en zit al een paar
jaar bij het bestuur van de club die in
2009 de naam Plant- en Bloemenclub
Peel en Maas kreeg.
In het oprichtingsjaar werd de aller
eerste lezing gehouden, voor het eerst
een excursie georganiseerd en vond
de allereerste les van de club plaats.
De leden werd kennis bijgebracht over
het opkweken van planten, ze leerden
hoe fuchsia’s worden gekweekt en
hoe een tuin moest worden gesnoeid.
“In 1992 telde de club al 37 leden”,
aldus Nellie. “Inmiddels zijn dat er 49.
Maar het werkelijke aantal mensen

dat bij de club is aangesloten, is groter.
Dat komt omdat we een huishouden,
of adres, als één lid tellen. Wanneer
een echtpaar bij de club zit, telt dat
als één lid.” De Plant- en Bloemenclub
viert haar 25-jarig bestaan dit jaar
met een tuinbezoek en feestavond
voor de leden in Maasbree. Nellie:
“Daarna gaan we weer kijken welke
leuke activiteiten volgend jaar georga
niseerd kunnen worden.”
Bij de club worden jaarlijks
diverse activiteiten georganiseerd.
“In de zomer vaker dan in de winter”,
aldus Nellie. “We hebben diverse acti
viteiten die alles te maken hebben met

Schansen en vluchtplaatsen in Peel en Maas

Nieuwe tentoonstelling
streekmuseum Helden
In het streekmuseum ’t Land van Peel en Maas in Helden wordt op vrijdag 23 september de nieuwe tentoonstelling Schansen en vluchtplaatsen in Peel en Maas geopend. Het thema ontstond naar aanleiding van de reconstructie
van een boerenschans uit 1644, gelegen tussen Helden en Baarlo.

Fanfare St. Cecilia Helden organiseert op zondag 23 oktober wederom
een snuffelmarkt bij gemeenschapshuis Kerkeböske in Helden. Voor geïnteresseerden is het nog mogelijk om een plekje te reserveren.
De snuffelmarkt vindt plaats op
zondag 23 oktober van 10.00 tot
15.00 uur bij Kerkeböske in Helden.
Voor de markt is de organisatie nog
op zoek naar bruikbare spullen die
te goed zijn om weg te gooien.

Geïnteresseerden kunnen nog een
tafel reserveren van 3,60 meter in de
hoek of in het midden.
Opgeven voor de snuffelmarkt
kan door een e-mail te sturen naar
snuffel.helden@gmail.com

Bijeenkomst
over veiligheid
Dorpsoverleg Meijel wil samen met de politie een avond organiseren
met het thema veiligheid. De bijeenkomst moet plaatsvinden in november. De voorbereidingen zijn al in gang gezet. De organisatie wil graag
van de inwoners van Meijel horen welke onderwerpen aan bod moeten
komen bij de avond.
Het dorpsoverleg hoort bijvoor
beeld graag of de verkeersveiligheid,
de buurtpreventie, de inzet van
WhatsAppgroepen of inbraakpre
ventie thema’s zijn die besproken
moeten worden. Suggesties voor
de onderwerpen kunnen vóór
1 oktober gestuurd worden naar het

secretariaat van Dorpsoverleg Meijel
door te mailen naar secretariaat@
dorpsoverlegmeijel.nl Aan de hand
van de informatiebehoefte wordt het
programma voor de avond inge
vuld. De precieze datum is nog niet
bekend, maar meer informatie volgt
nog.

Kleindieren
tentoonstelling
De kleindierententoonstelling van kleindierensportvereniging Onder
Ons Helden wordt dit jaar voor de derde keer op rij gehouden bij
GroenRijk in Maasbree. Op vrijdag 23 en zaterdag 24 september laten
fokkers van onder andere grote hoenders, krielen, fazanten en duiven
hun mooiste dieren zien.

De tentoonstelling geeft door
middel van een grote kaart de
boerenschansen weer zoals die in
de Tachtigjarige Oorlog opgericht
werden in Peel en Maas. Deze werden
opgericht om zichzelf en het vee te

beschermen tegen plunderende solda
ten. De aanleiding voor het onderwerp
was de reconstructie van ‘de onderse
schans’ uit 1644. Het landschapsele
ment lag tussen Helden en Baarlo en
is inmiddels in ere hersteld.

De expositie over oude streek
kaarten in Peel en Maas is nog tot het
einde van het jaar te bezichtigen bij
het streekmuseum.
Kijk voor meer informatie op
www.museumpeelenmaas.nl

Op vrijdag worden de dieren
gekeurd door keurmeesters die
mogen bepalen welk dier in zijn of
haar categorie het beste in de veren
zit, een mooie bevedering heeft en
de juiste houding toont. Een lid dat
een hoge waardering krijgt, kan
hoge ogen gooien op een regionale,
landelijke of internationale tentoon

stelling. Geïnteresseerden kunnen
op vrijdag 23 september tussen
13.00 en 20.00 uur en op zaterdag
24 september tussen 10.00 en
15.00 uur tekst en uitleg krijgen van
de aanwezige leden van de kleindie
rensportvereniging.
Kijk voor meer informatie op
www.onderonshelden.nl

20

verenigingen

22
09

Bijeenkomsten over
afscheid bij De Fabriek

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

De Fabriek in Maasbree organiseert samen met Consendo Professionele
Steun en Toeverlaat drie informatieavonden voor iedereen die rondloopt
met onbeantwoorde vragen over het moment dat zij er zelf niet meer zijn.
De informatieavonden vinden plaats
op dinsdag 27 september, dinsdag
25 oktober en zaterdag 29 oktober bij
De Fabriek in Maasbree. Tijdens het
programma, dat van 19.30 tot 21.30 uur
duurt, worden vragen behandeld die
gaan over onderwerpen als erfenissen,
schenkingen, testamenten en regelin
gen na overlijden. Tevens organiseert
De Fabriek maandelijks een inloopavond

voor iedereen die met rouwverwerking
te maken heeft. Deze avonden vinden
plaats op donderdag 15 september,
13 oktober, 3 november en 15 december
van 19.00 tot 21.00 uur. Aanmelden
voor de informatieavonden kan via
info@consendo.nl en aanmelden voor
de maandelijkse inloopavond kan via
francienjaspers@xs4all.nl Kijk voor meer
info op www.defabriekmaasbree.nl

Tiny Valckx bij
Ontmoetingsochtend
Tiny Valckx van de vrijwilligerscentrale komt op dinsdag 27 september
spreken tijdens de Ontmoetingsochtend voor werkzoekenden. Ze vertelt
over wat vrijwilligerswerk kan betekenen voor werkzoekenden.

Open dag Wijngilde Peel en Maas
Het Wijngilde Peel en Maas hield op zondag 18 september een open dag voor iedereen die interesse
heeft in de wijnbouw. De gezamenlijke wijngaard Potdé in Panningen was open voor belangstellenden
en van daaruit waren routes beschikbaar naar leden van het gilde die hun eigen wijngaarden eveneens
openstelden voor publiek. In onder meer Kessel, Koningslust en Panningen konden wijngaarden bezocht
worden en kregen de bezoekers informatie over de wijnen, het proces van wijn maken en de materialen
die gebruikt worden bij de wijnteelt.

Onze vestiging Euroveen in Grubbenvorst is gespecialiseerd in het produceren
en vervoeren van champignon dekaarde en teeltsubstraten voor de professionele
tuinbouw. Om een optimale kwaliteit van onze producten te kunnen garanderen
beschikken wij over de modernste productiefaciliteiten en een team van
gemotiveerde medewerkers met ruime kennis en ervaring in de tuinbouw.

Jarenlange ervaring,
moderne productiefaciliteiten en drang naar

Wegens uitbreiding van onze activiteiten in zowel binnen- als buitenland
zijn wij op zoek naar een enthousiast, flexibel persoon voor de functie van:

Allround Onderhoudsmonteur (full-time)

perfectionisme zorgen
ervoor dat BVB Substrates
voorop loopt in het vak.
Een betrouwbare partner
met specialisaties in uiteen-

In samenwerking met je collega’s van de onderhoudsafdeling ben je
verantwoordelijk voor de reparaties en het onderhoud van onze
gebouwen en productiemachines, zoals verpakkingslijnen,
menginstallaties en transportsystemen.

lopende markten zoals
professionele glastuinbouw,
natuurlijk en stedelijk groen,
hobbysector, champignonen fruitteelt.

In deze functie verricht je preventief, periodiek en correctief onderhoud
aan onze productiemachines. Ook analyseer je knelpunten en verhelp je
storingen en zorg je voor de uitvoering van technische verbeteringen.
Het werk is vooral elektrotechnisch en mechanisch.

Bij BVB Substrates wordt
alleen het beste substraat
geproduceerd. Geleverd
volgens afspraak op de
juiste plaats en tijd.
Dat is wat wij noemen een

Voor deze functie zoeken we iemand met MBO werk- en denkniveau. Je
hebt een opleiding werktuigbouwkunde, mechatronica of vergelijkbaar
gevolgd, of je hebt je kennis verkregen uit praktijkervaring. Je hebt een
groot verantwoordelijkheidsbesef, bent nauwkeurig, flexibel en
stressbestending.

succesvolle basis voor groei.

www.bvb-substrates.nl

Heb je interesse in deze uitdagende functie, met veel techniek en een
behoorlijke verantwoordelijkheid? Wij bieden jou een baan met
uitstekende arbeidsvoorwaarden, in een innovatieve organisatie.
Graag ontvangen wij vóór 7 oktober aanstaande, je sollicitatiebrief met
een overzicht van je opleiding(en) en je werkervaring. Je sollicitatie kun
je richten aan de heer H. Spreuwenberg.
Voor meer informatie kun je bellen: (077) 366 93 90.
BVB Substrates | Euroveen B.V., Postbus 8551, 5970 AB Grubbenvorst
vacature@bvb-substrates.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Verder vertelt Tiny over wat mag
en kan bij een uitkeringssituatie.
De ochtend vindt plaats in een
informele sfeer waar mensen kennis
met elkaar kunnen maken en
ervaringen kunnen delen en is bedoeld

voor iedereen die op zoek is naar een
baan. De Ontmoetingsochtend vindt
plaats op dinsdag 27 september van
10.00 tot 12.00 uur in Bibliotheek
Panningen in het Huis van de
Gemeente.

Informatiebijeenkomst
over pesten
MamaCafé Peel en Maas houdt in samenwerking met Happy Hearts
een informatiebijeenkomst met als thema Van pesten naar verbinding.
Gezins- en kindercoach Judith Maesen van praktijk Happy Hearts uit Tegelen
geeft tips over het onderwerp.
Bij de bijeenkomst komt naar voren
hoe mensen pesters, meelopers en
gepeste jongeren beter kunnen begrij
pen en het pestgedrag kunnen aan
pakken. Verder wordt behandeld hoe
iemand geholpen kan worden weer lek
ker in zijn vel te zitten. Judith Maesen
biedt een nieuw gezichtspunt op

pesten en reikt praktische mogelijk
heden aan om de negatieve cirkel
te doorbreken. De bijeenkomst vindt
plaats op woensdag 28 september in
basisschool Nieuweschool in Panningen
en duurt van 20.00 tot ongeveer
21.30 uur. Aanmelden kan via
mamacafepeelenmaas@outlook.com

Project-K 2.0

Musicalproject bij DOK6
Panningen
Dit jaar vindt Project-K, een regionale productie waarin achttien
verenigingen uit Peel en Maas en omstreken samen een voorstelling
presteren, voor de tweede keer plaats bij DOK6 in Panningen. De voorstelling wordt het komende weekend drie keer uitgevoerd.
Op vrijdag 23, zaterdag 24 en
zondag 25 september is de voorstelling
te bezichtigen bij DOK6 om 20.15 uur.
Traditioneel is een toneelstuk dat van
Project-K één verhaal maakt.

Het spel is de rode draad die voor
een overgang zorgt tussen de vele
nummers die worden gespeeld.
Kijk voor meer informatie op
www.dok6.eu

CV de Kemphazen

Rommelmarkt Egchel
Carnavalsvereniging De Kemphazen houdt op zondag 2 oktober de
jaarlijkse rommelmarkt in gemeenschapshuis ’t Erf in Egchel. Vanaf 10.30 uur
kunnen liefhebbers rondsnuffelen tussen kunst, vervalsingen en kitsch.
“Het gemeenschapshuis staat van
10.30 tot 14.00 uur vol met waarde
volle en bruikbare spullen, zoals een
verloren schets van Rembrandt, de pen
waarmee Messi zijn contract bij
Barcelona tekende, een hanglamp of
het missende exemplaar van een

boekenreeks uit 1967”, aldus de
organisatie. “Op zondag 1 oktober
worden de bruikbare spullen opgehaald
door oudheiddeskundigen, antiekex
perts, lifestylecoaches en interieursty
listen.” Kijk voor meer informatie op de
Facebookpagina van De Kemphazen.
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‘Optreden is altijd een voorrecht’

Guus Meeuwis op Parkfeesten Helden
In Helden vonden vrijdag 16, zaterdag 17 en zondag 18 september de Parkfeesten plaats. Op het podium stonden onder andere Memphis Maniacs,
FeestDJRuud, Kraantje Pappie, Fabrizio en de Tilburgse zanger Guus Meeuwis. Tijdens de uitverkochte zaterdagavond zongen de drieduizend bezoekers
luidkeels met de Brabander mee. HALLO sprak Guus vlak voor zijn optreden in Helden.

niet en dat houdt het spannend. We
spelen graag en we zeggen dan ook
niet snel nee wanneer we gevraagd
worden voor een optreden.” Voor de in
Brabant geboren zanger was het optre
den op de Parkfeesten niet de eerste
keer in Peel en Maas. Jaren geleden
stond hij al op het podium bij Apollo in
Helden.

Publiek als afspiege
ling van omgeving

Honderdduizenden mensen bezoch
ten sinds 2006 zijn uitverkochte Groots
met een zachte G-concerten in het
Philips Stadion in Eindhoven. Aan het
einde van dit jaar staat de zanger in
de Ziggo Dome in Amsterdam. Maar of
hij nu in zijn ‘eigen’ Eindhoven staat of
op het podium van een club, festival,

theaterzaal of tentfeest. Het is Guus
Meeuwis (44) om het even. “Wij, mijn
band en ik, vinden het leuk om te spe
len, waar dat ook is”, vertelt hij.

Zachte g
“We treden door het hele land
op, maar die zachte g herinnert me

er altijd aan waar ik vandaan kom”,
antwoordt Guus op de vraag hoe
belangrijk de zachte, zuidelijke g voor
hem is. “Hij is dan ook erg belangrijk
voor me. Het herinnert me aan thuis,
aan Brabant en is iets wat ik, misschien
wel onbewust, koester.” Een optreden
zoals op de Parkfeesten wil hij, in

vergelijking met de stadionconcerten,
dan ook absoluut niet klein noemen.
“Er staan toch drieduizend mensen in
de tent”, vertelt hij. “Ik vind het een
voorrecht om te mogen optreden, of
dat in een stadion is, in een club, op
een festival of in theaters tijdens een
tour. Het ene optreden is het andere

Door de strakke planning en het
feit dat optredens vaak in de avonduren
plaatsvinden, ziet de zanger maar wei
nig van de omgeving. Guus: “Ik wil wel
de loftrompet over Peel en Maas ste
ken, maar in feite heb ik niets gezien.
Het zou ook gekkenwerk zijn om daar
rondom optredens veel aandacht aan te
besteden. Het publiek is vaak wel een
goede afspiegeling van de plek waar ik
ben. Die zien we immers wel. En als ik
dan hoor hoe rumoerig het in de tent
is en dat mensen van heinde en verre
komen en op 2 kilometer afstand hun
fiets neer moeten zetten, dan begint
het bij me te borrelen en wil ik het
podium op.” Op zondag 18 september
werden de Parkfeesten afgesloten met
de traditionele familiebrunch en optre
dens van onder andere Marleen Rutten,
Fabrizio, La Bamba en Big Benny.
(Foto: Stefan Koopmans)

Baarlonaar en Beringenaar gaan eigen weg

Afscheidsoptreden dj-duo The BeatBrotherz
Het regionale dj-duo The BeatBrotherz draait zaterdag 24 september haar laatste set tijdens Madness Indoor in
gemeenschapshuis De Wieksjlaag in Beringe. Na acht jaar samenwerken gaan dj’s Chris Timmermans (25) uit
Beringe en Luuk Holtackers (24) uit Baarlo ieder hun eigen weg.

menig avond housemuziek draaiden.
“Wanneer we staan te spelen, voelen
we elkaar goed aan”, aldus Chris.
“En doordat we allebei toch een iets
andere muzieksmaak hebben, weten
we ook altijd het publiek mee te
krijgen. Want lukt het mij bijvoorbeeld
niet, dan weet Chris wel een nummer
dat het goed doet”, vertelt Luuk.

Van dorpscafé
tot optreden met
Hardwell

Het duo leerde elkaar kennen op
de middelbare school het Bouwens in
Panningen, waar ze allebei naar school
gingen. “Luuk had toen al allerlei djapparatuur thuis en draaide weleens
op feestjes en partijen”, aldus Chris.
“We ontdekten dat we allebei graag
met muziek bezig waren”, vult Luuk
aan. “Op het schoolplein heb ik Chris

toen gevraagd of hij misschien met
me mee wilde doen. Zo hebben we
ons in 2008 aangemeld voor een djcontest en zijn we begonnen.” Het duo
was toen gevormd, maar een naam
ontbrak nog. Chris: “Na wat sparren via
chatdienst MSN stelde Luuk de naam
The BeatBrotherz voor. En dat is hem
uiteindelijk geworden.”

In de periode dat Chris en Luuk
begonnen als dj-duo, was electronic
dance music (EDM) ofwel dancemu
ziek enorm populair. Mede doordat ze
het zelf geweldige muziek vonden,
besloten The BeatBrotherz zich voor
namelijk op EDM en housemuziek te
richten. Ook startten ze met het indoor
festivalconcept Madness, waarmee ze

“Ons allereerste echte optreden
vond plaats bij Apollo in Helden”, aldus
Luuk. “De zaal zat toen echt ramvol.
Tot aan de naastgelegen frietkraam
stond er een rij met mensen die naar
binnen wilden.” De twee draaiden
daarnaast ook regelmatig in cafés en
zalen van allerlei formaten, zoals café
Friends in Helden, de Wieksjlaag in
Beringe, DOK6 in Panningen en Club
Palladio in Helden. “Hoe het kwam
weten we niet, maar iedereen wilde
ons ineens hebben”, aldus Luuk.
“Toen waren er ook nog niet zo veel
dj-duo’s in de regio”, vult Chris aan.
“De eerste keer Madness vond plaats
bij DOK6. Het zou in de kelder plaats
vinden en er waren tweehonderd
kaarten beschikbaar. Na één dag was
alles uitverkocht.” Uiteindelijk werd
besloten het feestje te verplaatsen
naar de theaterzaal en de kaartverkoop
uit te breiden. Chris: “In een week tijd
werden er nog eens vijfhonderd kaar
ten verkocht. Dat was ongelofelijk gaaf.
We hebben er een heel vet feestje van

gemaakt met zevenhonderd man.”
Sinds die eerste optredens in de
regio maakten The BeatBrotherz heel
wat feestjes mee op diverse andere
plaatsen. Ze draaiden op verschillende
festivals en feesten in heel Limburg,
reisden af naar Amsterdam en deelden
het podium met namen als Hardwell,
Quintino, Billy the Kit, La Fuente,
Vato Gonzalez en FeestDJRuud.

Eenvoudig leren dj’en
Wat begon als bijbaantje voor de
twee studenten die aan de Herman
Brood Academie studeerden, groeide
uit tot iets waarmee de twee een
prima boterham konden verdienen.
Toch namen ze om verschillende
redenen het besluit te stoppen als
duo. Beide heren hebben het naast
The BeatBrotherz druk met andere
werkzaamheden. “Sinds 2011 heb ik
mijn eigen bedrijf in het verhuren en
verkopen van audiovisuele appara
tuur”, aldus Luuk. “Dat loopt inmid
dels zo goed, dat ik daar enorm druk
mee ben.” Chris gaat na zijn laatste
optreden als helft van een duo verder
met dj’en onder de naam dj DeepCrash.
Maar ook de verandering in de muziek
wereld speelde een rol bij de keuze om
te gaan stoppen. Chris: “Housemuziek
is nu niet meer zo populair als een
paar jaar geleden.” Luuk: “Daarbij is
de smaak van het publiek veranderd
en gaan veel jongeren thuis aan de
slag met een betaalbaar mengpaneel.
Niet alleen het aanbod dj’s en dj-duo’s
is de afgelopen jaren veel groter
geworden, het is ook best eenvoudig
om te leren hoe je dj moet worden.”
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‘Alles kan, rondom afscheid’

Agenda t/m 29 september 2016

Themamiddag
over afscheid do
Bij koffiezaak Oppe Koffie in
Meijel vindt zaterdag 24 september
de themamiddag ‘Alles kan,
rondom afscheid’ plaats.
Tijdens de middag kunnen
geïnteresseerden binnenlopen en
kennismaken met de ruim twintig
deelnemers. Zij zijn aanwezig om te
vertellen over de iets minder voor de
hand liggende mogelijkheden rondom
het afscheid van het leven. Dit zijn
onder andere bedrijven, kunstenaars
en vrijwilligers. De themamiddag vindt
plaats aan het Raadhuisplein in Meijel
en duurt van 13.00 tot 17.00 uur.

22
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Peel en Maas-jeugd

Orgelconcert
Orgelkring Peel en Maas houdt
op zaterdag 24 september een
orgelconcert voor aanstormende
jeugdige muzikanten. Het concert
vindt zoals gebruikelijk plaats in de
kapel van de Heren Lazaristen in
Panningen op het Mutin-Caillé-Coll
orgel en begint om 20.00 uur.
Het jeugdig muzikaal talent uit de
regio Peel en Maas speelt solo en in
ensemble en wordt begeleid door orga
nist Paul Keijsers. Werken van onder
meer Bach, Astor Piazzolla, Daniel Speer
en Massenet passeren de revue tijdens
het concert van de jonge muzikanten.
Kijk voor het volledige programma op
www.orgelkringpeelenmaas.nl

Griezels in het pretpark

Jeugdtoneel
stuk
De jeugdgroep van toneelvereniging Culturele Ontspanning Meijel
(COM) presenteert op zaterdag 1 en
zondag 2 oktober het toneelstuk
Griezels in het pretpark. De groep
heeft dit in samenwerking met
Willem Hoeben voorbereid.
Willem tekent voor de regie, terwijl
de jeugdgroep het toneelstuk zelf
geïmproviseerd heeft. De voorstellin
gen vinden plaats in gemeenschapshuis
D’n Binger in Meijel. Zaterdag start het
toneelstuk om 19.00 uur en zondag om
14.00 en 16.30 uur. Reserveren voor
een voorstelling kan door een e-mail te
sturen naar com.meijel@home.nl

22
09
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24
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Expositie fotoclub Helden

Oogstdankfeest

Tijd: vanaf 13.00 uur
Locatie: Streekmuseum Helden

Tijd: vanaf 19.00 uur
Locatie: Parochiekerk Meijel

Kleindierententoonstelling

Orgelconcert

Tijd: 13.00–15.00 uur
Locatie: Groenrijk Maasbree

Tijd: vanaf 20.00 uur
Locatie: Kapel van de Heren Lazaristen Panningen

Bloemenactie

Pulle Vulle!

Organisatie: SSS Helden
Locatie: Helden

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Café de Boesjer Kessel

Project-K

Project-K 2.0

Tijd: 20.15 uur
Locatie: DOK6 Panningen

Tijd: 20.15 uur
Locatie: DOK6 Panningen

Jaksie: Stout, Verleidelijk & Sexy

Madness Indoor: The Last Show

Tijd: 21.00 uur
Locatie: Jaks Bar Helden

Tijd: 21.00 uur
Locatie: Café de Nabber Beringe

Tommies Verjaardag

90’s & 00’s Party

Tijd: 21.00 uur
Locatie: Tommies Bar Panningen

Tijd: 21.00 uur
Locatie: Tommies Bar Panningen

Bloemenactie

Beck & Bauer

Organisatie: SSS Helden
Locatie: Helden

Tijd: 21.00 uur
Locatie: Jaks Bar Helden

Zwanger & Zo infomarkt

House it is!

Tijd: vanaf 15.30 uur
Locatie: Lekker Leave Helden

Tijd: 22.00–03.30 uur
Locatie: Club Palladio 2.0 Helden

Kleindierententoonstelling

Dave Roelvink

Tijd: 10.00–15.00 uur
Locatie: Groenrijk Maasbree

Tijd: 22.00–04.00 uur
Locatie: The Apollo Helden

Oud ijzerinzameling
Tijd: 10.00-12.00 uur
Organisatie: Fanfare Eendracht
Locatie: Sprunklaan Baarlo

zo
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Koopzondag
Tijd: 13.00-17.00 uur
Locatie: Centrum Panningen

Themamiddag ‘Alles kan, rondom afscheid’

Rommelmarkt Meijel

Tijd: 13.00–17.00 uur
Locatie: Raadhuisplein Meijel

Tijd: 13.00–17.00 uur
Locatie: D’n Binger Meijel

Hondenzwemmen

Oogstdankfeest

Tijd: 13.30–15.30 uur
Locatie: ’t Meulepaedje Kessel

Tijd: 09.00–17.00 uur
Locatie: Parochiekerk Meijel

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
Kerkbestuur		077 307 14 88
| kerkbestuur@vincentiusparochies.nl
Misstipendium zon- en feestdagen € 25,00 | door de week € 10,00

Misintenties NL21 RABO 0141939583
El Jacobs-Sturme Peelstraat 39
T 077 307 17 88 s.jacobs39@ziggo.nl

Tijd: 13.30–16.30 uur
Locatie: Raadhuisplein Panningen

Opening nieuwe tentoonstelling

Kerkberichten
www.vincentiusparochies.nl

Parochie Beringe

Muziek onder de Toren: Cannonfood &
Fanfarekapel Baarlo

Tijd: tot en met 25 september
Organisatie: fotoclub Helden-Panningen
Locatie: etalages Markt Panningen

Parochie Egchel
Misintenties NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
T 077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 25 september
H. Mis 11.00 uur t.i.v. ouders Martinus
Sijben en Jannete Sijben-Aerdts;
To Rambags-Janssen (jaardienst)
Zondag 2 oktober Geen H. Mis

Parochie Grashoek
Kerkdiensten
Zondag 25 september
H. Mis 9.30 uur t. i.v. fam. GommansReinders en kinderen.

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

Kerkdiensten
Zondag 25 september
H.Mis 11.00 uur t.i.v. Pastoor Albert
Raijmaekers (verj)

Parochie Helden

van Kon. Schuttersgilde St. Lambertus
t.i.v. lev. en overl. leden van het gilde.
Zondag 25 september
H. Mis 10.00 uur – herenkoor t.i.v. Nelly
Nijssen-Joosten (zeswekendienst);
Annie Hendricks-Jacobs (jaardienst); Ton
van der Zandt, mgr. Willy Heuvelmans
en fam. Heuvelmans-te Locke; Netje
Joosten-Stammen ((col/jaardienst); Mia
Rademakers-Gerris (jaardienst) Extra collecte vw de kosten van de misboekjes

Misintenties NL61 RABO 0120795094
pastorie Rochusplein 3
T 077 3071488,
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur
donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Parochie Koningslust
Kerkdiensten
Misintenties NL05 RABO 0120795132
Zaterdag 24 september
A. van den Boer De Brentjes 81
10.00 uur H. Mis b.g.v. St. Lambertusdag T 077 465 36 81

22
09

service 23

in samenwerking met

Jubileum Festival 50 jaar districten LBT
Tijd: 10.00–20.00 uur
Organisatie: Limburgse Bond Tamboerkorpsen (LBT)
Locatie: Centrum Panningen

Open dag wijngaarden
Tijd: 11.00–18.00 uur
Organisatie: Kapèlkeshof en Vinea Cura
Locatie: Grashoek en Beringe

Project-K 2.0
Tijd: 20.15 uur
Locatie: DOK6 Panningen

ma
26
09

Ophalen opgavestrook GONA-jeugdkalender
Tijd: 18.00-21.00 uur
Locatie: Koningslust

Donateursactie
Tijd: tot en met 1 oktober
Organisatie: Harmonie Eendracht
Locatie: Meijel

Oogstdankfeest
Tijd: 09.00–17.00 uur
Locatie: Parochiekerk Meijel

di
27
09

Tiny Valckx bij Ontmoetingsochtend
Tijd: 10.00–12.00 uur
Locatie: Bibliotheek Panningen

Informatieavond over afscheid

Onderse Schans geopend
De opnieuw opgebouwde Onderse Schans in Helden is op woensdag 20 september geopend.
De schans is een reconstructie van hoe een boerenschans er rond de zeventiende eeuw uit heeft gezien.
Als er plunderaars in de buurt van een dorp kwamen, verscholen de inwoners zich met hun vee binnen
de schans. Dankzij de heuvel en de gracht konden de dorpsbewoners weerstand bieden aan de
plunderaars die veelal uit huursoldaten bestonden. Wethouder Arno Janssen was aanwezig om de
openingshandeling te verrichten en de schans officieel te openen. (Foto: Harry Engels)

Oogstdankfeest in Meijel
In de kerk van Meijel vindt van zaterdag 24 tot en met maandag 26 september het oogstdankfeest plaats.
Het thema van deze tweede editie is De Kunst van het Oogsten. In 2013 vond het feest voor de eerste keer plaats.

Tijd: 19.00–21.00 uur
Locatie: De Fabriek Maasbree

Judith Maesen
wo Lezing
Tijd: 20.00–21.30 uur
28 Organisatie: MamaCafé
09 Locatie: Basisschool Nieuweschool Panningen
GloeiHub
do Informatieavond
Tijd: 19.00–21.00 uur
29 Locatie: Gloei (Industrieterrein) Panningen
09
Indecent Proposal
Tijd: 20.15 uur
Locatie: DOK6 Panningen

Kerkdiensten
Zaterdag 24 september
Geen H. Mis
Zaterdag 1 oktober
H. Mis 17.30 uur t.i.v. Huub Geurts
(jaardienst / verj)

Parochie Meijel
Misintenties NL16 RABO 0133405613
Pastorie Kerkstraat 5
T 077 466 18 50
W www.parochiemeijel.nl
Spreekuur
maandag 19.30 tot 20.00 uur en
donderdag van 11.00 tot 12.00 uur
secr.kerkbestuurmeijel@vodafonethuis.nl

Kerkdiensten
Donderdag 22 september
H. Mis 09.00 uur t.i.v. alle parochianen
09.30-10.00 uur Stille Aanbidding
Zaterdag 24 september
H. Mis 19.00 uur – Oogstdankviering
met Heimatkapelle en M.D. dans
t.i.v. Riek Strijbos-Verscharen (col)
en Harrie Strijbos; Pierre Nelissen
(col); Mia v. Rijt-Laveaux (jaard);
Dionysius Wijnands, Miet WijnandsManders, Petra Wijnands-Rongen,
Josje Wijnands en Pieter Vestjens; Jan
Janssen (col); Theo Janssen (verj);
An en Jan Thijssen (jaardienst); uit
dankbaarheid

De kerk in Meijel is tijdens het
oogstdankfeest aangekleed met
creaties van de oogst die boeren,
tuinders, fruittelers en bloemen
kwekers uit Meijel en omstreken in
deze tijd van het jaar binnenhalen.
“Zonnebloemen, dahlia’s, mais, prei,
aardbeien, paprika’s, tarwe, haver
en nog veel meer oogstproducten
worden geëtaleerd”, laat de orga
nisatie weten. Initiatiefnemers Co

Basten en Piet Schers, aangestuurd
door arrangeur Moniek Koopmans van
Floral Dance Art, zijn samen met vele
vrijwilligers al maanden in de weer om
er weer iets unieks van te maken. “Met
name het immens grote kunstwerk
van de zaaier zal als blikvanger een
prominente plaats krijgen boven het
altaar in de kerk”, aldus de organi
satie. Zaterdag 24 september wordt
het oogstdankfeest geopend met een

eucharistieviering in de parochiekerk
die om 19.00 uur begint. Kapelaan
Roger Maenen verzorgt de dienst.
De viering met zang en dans wordt
evenals in 2013 verzorgd door blaasor
kest Die Heimatkapelle uit Meijel.
Op zondag en maandag is de
kerk geopend van 09.00 tot 17.00 uur
om de creaties te kunnen bekijken.
Kijk voor meer informatie op
www.parochiemeijel.nl

Zondag 25 september
Geen H. Mis in parochiekerk. Kerk open
gesteld voor bezichtiging Oogstdank
versiering. Doopvieringen (dagkapel):
13.30 uur: Guus Tijssen; 14.30 uur: Lis
Sieben; 15.30 uur: Loïs Broens
Maandag 26 september
Kerk opengesteld voor bezichtiging
Oogstdankversiering
Stille Aanbidding 18.30 uur
Rozenkrans 19.00 uur
Dinsdag 27 september
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen,
aansluitend koffiedrinken
Donderdag 29 september
H. Mis 09.00 uur t.i.v. alle parochianen

09.30-9.45 uur Stille Aanbidding
10.00 uur: Gemeenschapshuis d’n
Binger, Rabo-zaal. Officieel begin:
Ontmoetingsdag voor Meijelse Zieken
en Ouderen 2016, georganiseerd door
Zij-Actief en LKV (vanaf 9.00 uur inloop
met koffie en soesjes). 12.00 uur:
gezamenlijk eten. 14.30 uur: Plechtig
Maria-lof, met persoonlijke zegening
door kapelaan Roger Maenen, zang van
het Dameskoor

T 077 307 13 88
info@parochiecentrumpanningen.nl
Open maandag- dinsdag- woensdag
en donderdag van 09.00 tot 11.30 uur

Parochie Panningen
Misintenties NL44 RABO 0141900660
Parochiecentrum Wilhelminastraat 14

Kerkdiensten
Zaterdag 24 september
H. Mis 19.00 uur – gemengd koor
t.i.v. Joke Goes; Nelly LemmenHendrix; Wilhelmus Berben,
Wilhelmina Berben-Derikx en zoon
Piet; Mina Schers; Oma Hermans-Bos
(overl.); Truus Ghielen-Kurvers (col/
verj.) en Broer Ghielen
Extra collecte vanwege de kosten
van de misboekjes
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Nardini/Liszt
steengrijs / eiken natuur
Direct de beste prijs incl. apparatuur

€ 3.999,-

Keuken 185 + 180 + 226 cm
compleet met:
koelkast
oven
kookplaat

afzuigkap wand
spoelbakken
barblad (110 x 71 cm)

5 jaar apparatuurgarantie
AEG Inductiekookplaat

AEG Inbouw Vaatwasser

AEG Inbouw Oven

HK634200FB

F55340VI0SK

KM440001MSK

Superdea l!

€499,-

Automatische veiligheidsuitschakeling
Inductiezones met powerbooster-functie
Nismaten (hxbxd): 55x560x490 mm

Superdea l!

€549,-

Superdea l!

Inhoud: 34 liter, 9 verwarmingsfuncties
Vlekvrij roestvrij staal
Nismaten (hxbxd): 450x560x550 mm

Energieklasse: A++
13 couverts, 5 programma’s
Nismaten (hxbxd): 818x600x570 mm

HORST

€689,-

ROERMOND

HEERLEN
In de Cramer 148

Witveldweg 100

Burghoffweg 13

(Gevestigd binnen Interchalet)

(Gevestigd tegenover Retailpark)

T. 077-3982234

T. 0475-691548

(Gevestigd op de Woonboulevard)

T. 045-5751230

SUPERKEUKENS ROERMOND, HORST EN HEERLEN ZIJN ONDERDEEL VAN ELECTRO WORLD TUMMERS | WWW.SUPERKEUKENS.NL

D!

