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Progressieve
rock en metal in Baarlo
Bij jongerencentrum Sjiwa in Baarlo vond van vrijdag 30 september tot en met zondag 2 oktober de achttiende editie van het ProgPower Europe festival plaats. ProgPower
Europe is een jaarlijks terugkerend, Nederlands progressieve rock en metal festival dat jaarlijks in het eerste weekend van oktober plaatsvindt. In totaal traden veertien bands
uit binnen- en buitenland op voor de vele bezoekers, die afkomstig waren uit ruim twintig verschillende landen. Op het podium stonden onder andere 6:33 uit Frankrijk,
Wolverine uit Zweden, Chaos Divine uit Australië, de Israëlische band Distorted Harmony, Sadist uit Italië. De headliners tijdens het festival waren Jolly (Verenigde Staten),
Textures (Nederland) en Threshold uit het Verenigd Koninkrijk. Rondom het festivalterrein stonden kraampjes waaronder andere falafels, wraps, hamburgers en salades
werden geserveerd. De eerste editie van het muziekfestival in 1999 vond plaats bij poppodium 013 in Tilburg. Sindsdien is JC Sjiwa in Baarlo de plek waar de Europese versie
van het internationale festival gehouden wordt. (Foto: Lei Dobek)

Vijftig bezwaarmakers tegen woningen Ringovenpark

Actiegroep wil nieuwe procedure vergunning
Vanwege de vele protesten tegen de voorlopige vergunning voor tijdelijke woningen in het Ringovenpark in
Panningen, vond onlangs een hoorzitting van de commissie bezwaarschriften plaats. Daar kwamen ongeveer
vijftig bezwaarmakers op af. Volgens actiegroep Behoud het Ringovenpark heeft gemeente Peel en Maas fouten
gemaakt in de vergunningverlening. Zij wil de procedure van de vergunning opnieuw laten doen.
“De gemeente heeft erkend dat
zij een fout gemaakt hebben in de
procedure door ‘over het hoofd te
zien’ dat een deel van het bouwplan
buiten het vastgestelde bouwblok
ligt en op grond met bestemming
groen”, laat de actiegroep weten.
“De gemeente verdedigde de woon
containers in het park aangezien deze

binnen het bouwblok met de bestem
ming wonen geplaatst waren. Nu blijkt
dat dit niet helemaal het geval is.”

‘Foutje’ corrigeren bij
definitieve vergunning
De groep vindt dat het
park aangetast wordt door de

bebouwing en er wordt volgens hen
groenbestemming opgeofferd aan
parkeerplaatsen. “De gemeente wil
dit ‘foutje’ corrigeren bij de definitieve
vergunning”, aldus de actiegroep.
“Dit gaat ons te ver. Het gaat immers
om een wezenlijk onderdeel van het
bezwaar. We eisen dan ook dat de
gehele procedure overgedaan wordt,

tenzij het plan aangepast wordt en
de groenbestemming niet aangetast
wordt.”

Procedure opnieuw
Woningcorporatie Wonen Limburg
is eigenaar van het Panningse park en
heeft de tien tijdelijke woningen al
gerealiseerd. De actiegroep probeerde
eerder via een gang naar de rechter de
bouw stil te leggen, maar die zaak ver
loren ze. Nu wil de groep proberen om
de hele procedure rondom de vergun
ningverlening via de bezwarencommis

sie opnieuw te laten doen, vanwege
een fout van de gemeente. De
uitspraak van de commissie bezwaar
schriften over het onderwerp volgt
binnen vier weken. Daarna geeft zij
advies aan het College van B&W.
De actiegroep heeft wel afspra
ken gemaakt met Wonen Limburg
om de tijdelijke woningen beter
te laten inpassen in de omgeving.
De actiegroep en Wonen Limburg wil
len door beplanting van struiken en
bomen een betere afscherming van
de woningen realiseren.
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Nog één keer zwemmen

Laatste wens alzheimerpatiënt Maasbree
in vervulling
De grote wens van Jan van de Ven (64) uit Maasbree ging zaterdag
1 oktober in vervulling. Jan heeft de ziekte van Alzheimer in een vergevorderd stadium en wilde nog één keer zwemmen, samen met zijn gezin. Zoon
Bart meldde de wens aan bij de Koos Konijn Foundation, die hem in
vervulling liet gaan.
De familie Van de Ven bracht jaren
geleden weekenden door op diverse
vakantieparken van Roompot, waar
onder het resort in Arcen. “De laatste
tijd gaat mijn vader hard achteruit en
daarom wilde ik hem en de rest van

Colofon
HALLO Peel en Maas
is een gratis uitgave van
Kempen Media b.v. en verschijnt
elke donderdag in de gemeente
Peel en Maas.
Oplage 19.250 exemplaren
www.hallopeelenmaas.nl
Redactie en webredactie
077 396 13 57
redactie@hallopeelenmaas.nl

ons gezin verrassen door met de hele
familie naar Arcen te gaan”, vertelt
zoon Bart van de Ven.

Met kleinkinderen
zwemmen
“Vooral ook omdat hij van
zwemmen houdt en op het park een
aantal bungalows een eigen zwem
bad hebben.” Eerdere pogingen om
een weekend weg te organiseren en
ergens te gaan zwemmen mislukten,
doordat naar een openbaar zwembad
gaan niet meer lukt. “Het is geweldig
dat hij op deze manier toch nog met
zijn twee kleinkinderen, Jens en Fenne,
kon zwemmen”, aldus Bart. “We zijn zo
dankbaar dat we door een onuitwisbare
herinnering hebben mogen creëren,
samen met het hele gezin.”

Rob Dieleman
Kim Jacobs

Eindelijk weer
bij elkaar slapen

Redactionele bijdragen
Lianne Görtz, Daphne Leenders en
Janique Peeters

“Mijn ouders hebben een aantal
heftige jaren achter de rug”, ver
telt Bart. “Mijn moeder heeft twee

Fotografie
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Henny Roosen
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advertentie@hallopeelenmaas.nl
Frank Erren
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Fabienne ten Horn
Bezorging
Goutiers D&D Services
077 307 47 60
info@goutiers.com
Nieuwsblad niet ontvangen? Bel of mail
vrijdagmorgen vóór 12.00 uur of ga naar
www.hallopeelenmaas.nl/bezorging om dit
door te geven.
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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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Maasbreenaar Jan temidden van zijn vrouw,
kinderen en hun partners en de kleinkinderen in het Arcense zwembad
jaar geleden borstkanker gekregen,
in dezelfde periode dat mijn vader
wegens zijn achteruitgang moest wor
den opgenomen in het verpleeghuis.
Dit weekend sliepen ze dus ook weer
bij elkaar. Mijn moeder is inmiddels
genezen, maar mijn vader gaat helaas
hard achteruit. Dat ik ze dit weekend

samen met de rest van de familie heb
zien genieten, is zo waardevol.”
De Koos Konijn Foundation is een
initiatief van Roompot Vakanties en een
aantal maanden geleden opgericht.
De stichting is vernoemd naar Koos
Konijn, de mascotte en ambassadeur
van het vakantiepark. “Wij zorgen

ervoor dat mensen met een ziekte,
financiële zorgen of tegenslagen even
een paar dagen onbezorgd kunnen
genieten”, aldus woordvoerder Marc
Volleman van het vakantiepark.
“Er even tussenuit gaan om energie op
te doen en afstand te nemen van alle
spanningen.”

AED bij De Pas en sporthallen Piushof

Bouwens schenkt twee AED’S
Middelbare school het Bouwens in Panningen schenkt een AED aan sporthal Piushof in Panningen en eentje aan basisschool De Pas in Helden.
De reanimatieapparaten waren over, aangezien het Bouwens van drie locaties naar één ging. De AED’s hangen buiten en zijn dus altijd bereikbaar voor
geregistreerde burgerhulpverleners (bhv’ers).
“Het Bouwens vroeg zich af wat
het met de AED’s zou doen, nu ze
er na de verhuizing een aantal over
hadden”, laat Stichting Hart voor
Peel en Maas weten. “Ongebruikt in
de la of kast laten liggen, was geen
optie. Na intern beraad besloot de
school om de AED van het studiehuis
over te dragen aan de nabij gelegen
sporthallen.” Het andere apparaat
hing bij het vmbo-college aan het
Dr. Poelsplein in Panningen. Die wordt

overgedragen aan basisschool De Pas
in Helden. “Hij wordt geplaatst aan de
buitenmuur, naast de ingang van de
school”, laat Stichting Hart voor Peel en
Maas weten.

Binnen zes minuten
ter plaatse
“In die omgeving hing nog
geen AED. Er wonen wel voldoende
geregistreerde burgerhulpverleners.

Zodoende kon hier een nieuwe
6-minuten zone ontstaan.” In die zones
zijn er volgens de stichting voldoende
burgerhulpverleners om binnen zes
minuten ter plaatse te zijn. Voldoende
bhv’ers die in de buurt wonen of
werken zijn nodig, anders kan de AED
niet gebruikt worden.
De AED’s zijn aangemeld bij
HartslagNu en zijn opgenomen in
het regionaal alarmeringssysteem.
Als er een melding binnenkomt

waarbij reanimatie nodig is, worden
alle burgerhulpverleners die bij
HartslagNu zijn aangemeld en die in
de buurt zijn, gealarmeerd. Zij krijgen
een sms of appje en kunnen dan ter
plaatse gaan om te helpen. “Door dit
gulle gebaar van het Bouwens zullen
vele harten langer blijven kloppen”,
besluit de stichting. “Op deze manier
wordt er naar alle tevredenheid
samengewerkt om de gemeente Peel
en Maas nog hartveiliger te maken.”

Uw voeten in goede handen Jaarlijkse oefencarrousel
• Medisch & Oncologisch Voetzorgverlener
• Zowel standaard als gespecialiseerde voetzorg
• Cosmetische voetzorg en vele
specialistische technieken
Diana Bouten
Dr Poelsplein 13,
5981 TW Panningen
tel: 077 - 851 46 56

Voor meer informatie: www.lachimere.nl

Meijelse brandweer
pakt tweede plek
De Meijelse brandweer heeft bij de jaarlijkse oefencarrousel met het
voormalige district Weert de tweede plek behaald. De wedstrijd tussen de
negen posten vond plaats in Meijel.
De korpsen moesten een persoon
uit een auto halen die in de buurt van
de kruising tussen de Steegstraat en
de Trinesweg te water was geraakt.
Na het redden van de persoon in
het water, vonden de posten bij een
verkenning van het gebied ook de

persoon die in het riet lag. De overige
deelnemers aan het evenement waren
Roggel, Heythuysen, Hunsel, Grathem,
Stramproy, Nederweert, Weert en de
bedrijfsbrandweer van Trespa in Weert.
De dekking bleef tijdens de oefen
carrousel uiteraard gewaarborgd.
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Auto ondersteboven in weiland

Vijf personen gewond bij
ongeval Beringe
Bij een ongeval op kruising Haambergweg en Heibloemseweg in Beringe zijn zaterdag 1 oktober vijf mensen
gewond geraakt, waarvan drie kinderen.

Hallo in Oradea

gebracht. De inzittenden van het
busje raakten niet gewond. De politie
onderzoekt hoe het ongeval tussen de
twee auto’s kon gebeuren.
(Foto: Johan Bloemers Photographics)
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Het Dörper Overleg uit Helden wil een Knarrenhof realiseren op het terrein van de huidige basisschool De
Fontein aan de Lambertusstraat. Jongeren en jongvolwassenen met een beperking kunnen in dit hofje wonen,
met professionele zorg en buurthulp.
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Woonplan in Helden voor
jongeren met een beperking
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Dörper Overleg wil Knarrenhof realiseren
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kop in een naastgelegen weiland.
In de personenauto zaten twee
volwassenen en drie kinderen, die
onbekende verwondingenopliepen.
Ze zijn alle vijf naar het ziekenhuis

E
EL L

Een bestelbusje en de
personenauto kwamen door nog
onbekende oorzaak met elkaar
in botsing. De auto werd aan de
zijkant geraakt en belandde op de

Trudy Claessens uit Maasbree (links op de foto) is vakantie aan het
vieren bij haar hartsvriendin Sonja van Kessel in het Roemeense
Oradea. De twee kennen elkaar al meer dan 35 jaar en zijn vriendinnen door dik en dun. Tien jaar geleden besloot Sonja samen met haar
gezin naar Roemenië te emigreren. Haar man was toen al enkele jaren
manager van een meubelfabriek uit Uden en het gezin had genoeg
van het vele op en neer gereis. “Alhoewel het afscheid tien jaar
geleden zwaar was, zien Trudy en Sonja elkaar nu toch wel enkele
keren per jaar”, vertelt Theo, de man van Trudy. “En wij hebben er een
fantastisch vakantieadres bij gekregen, want Roemenië is een prachtig
mooi land met heerlijke warme zomers en winters met veel sneeuw.”
Om Sonja op de hoogte te houden van wat er in Peel en Maas speelt,
nam Trudy de HALLO voor haar mee.
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Omdat er volgens het
dorpsoverleg verborgen problemen
zijn met wachtlijsten voor een woning
met zorg, wil het Dörper Overleg
weten of er behoefte is aan een
kleinere woning in een woonhofje
met professionele zorg en hulp.
Aan de hand van die behoefte wil
de vereniging meedenken om een
zogenoemd Knarrenhof daadwerkelijk
te realiseren. Dit is een sociale
woonvorm als een begijnhof, een

verzameling woningen, met een
binnentuin als trefpunt. “Een dergelijke
woonvorm geeft zelfstandigheid,
geborgenheid en veiligheid. Als de
Knarrenhof er komt, is dit de eerste in
Zuid-Nederland”, aldus Dörper Overleg.

Sociale woonvorm
Wie op de wachtlijst voor
De Groenling staat, moet zich volgens
het dorpsoverleg al zeker melden.
Maar ook degenen die bij Wonen

Limburg, Daelzicht, Dichterbij,
PSW of andere zorginstellingen op
een wachtlijst staan, mogen zich
aanmelden voor Knarrenhof via info@
dorperoverleg.nl Alle aanmeldingen
worden in het kader van de Wet
op de Privacy discreet behandeld.
Begin november belegt het Dörper
Overleg een bijeenkomst over de
uitkomsten van de aanmeldingen.
Kijk voor meer informatie over
een Knarrenhof op www.knarrenhof.nl

Tuincentrum
Leurs is elke
zondag geopend
van 9.30 tot
18.00 uur!

STRAELSEWEG 370 VENLO
WWW.LEURS.NL
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Ons bereikte het droevige bericht dat is overleden

Loek Hunnekens
Loek is jarenlang als lid zeer betrokken geweest bij onze vereniging.
Onze gevoelens van medeleven gaan uit naar zijn kinderen
en verdere familieleden, die wij heel veel sterkte toewensen
om dit grote verlies te kunnen dragen.
Bestuur en leden
Volleybalclub Grashoek

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.hallopeelenmaas.nl
klik rechts op de pagina op ‘zoekertjes’.
Via het formulier ‘zelf uw advertentie
hier plaatsen’, kunt u uw tekst opgeven en meteen de kosten voldoen.
Op zoek naar professioneel kleuren/of interieuradvies, of een
compleet en praktisch interieurplan?
Jacqueline Janssen van Sfeer en
kleur@home werkt graag samen
met u aan de plek waar u zich thuis
voelt. Voor meer informatie
www.sfeerenkleur.nu of bel Jacqueline:
06 29 36 38 77.

Gratis proefles hondenschool.
Hondenschool Horen, zien en ruiken
biedt u samen met uw hond een gratis
proefles aan. Actie loopt t/m 31-10.
Meer informatie en de voorwaarden:
info@horenzienenruiken.nl.
Website www.horenzienenruiken.nl
www.veld-tuinplanten.nl Hortensia’s
(veel srt.), Vlinderstruik, Rhodo,
Azalea e.a. heesters (op stam).
Grassen, bomen, bodembedekkers.
Div. aanbiedingen. Open zaterdag van
9.30-16.30 uur. Oude Heldenseweg
Maasbree. 06 40 32 71 08.

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.
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
Cursus Frans voor volwassenen op
alle niveaus, met veel individuele
begeleiding, onderwijs op maat, oog
voor uw persoonlijk doel. Voor meer
info, bel 077 811 00 24 of mijn website
www.francaissansfautes.nl
Cassandra Creatief Castenray. Open
dag op zondag 9 okt. van 11.00-16.00
uur. Voor de quiltster en de naaister.
Meer info www.cassandra-creatief.nl
Pedicure aan huis. Bent u op zoek
naar een pedicure bel gerust voor
informatie of een afspraak.
Petra Vossen 077 462 22 04.
Inzicht in je relatie
en voor alle levensvragen, kijk op
www.betrouwbaarmedium.nl
7 dagen per week!

Deskundig & betrokken

tel. 077-3078642

www.janssenuitvaart.nl

Fien Bos
Uitvaartzorg

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

www.fienbosuitvaartzorg.nl

Bouw IJspaleis Efteling

Kesselnaar over
leden na arbeids
ongeval

Geboren

Iris

22 september 2016
Dochter van
Anja Verheijen en
Erwin Janssen
Rietven 81
5751 NJ Deurne

Ons saartje
bakt voor iedereen
een lekker taartje
Bolchrysanten te koop!
Maandag t/m vrijdag vanaf 13.00
uur. Zaterdag vanaf 9.00 uur.
Sevenumsedijk 12 te Koningslust.
Mien Dings-Bouten 65. 6 oktober
2016 wordt Mien Dings-Bouten 65
jaar! Proficat namens ons allen en op
naar het volgende jaar!
Computerproblemen?
Trage pc of slechte WiFi? Apk voor
veilige pc, netwerk en back-up.
Karel Heines Baarlo 06 50 96 29 15.
Verdere info: karelheines.nl

Alles voor uw feest, ook frietwagen
aan huis en evenementen.
PartyServiceBever tel. 06 12 54 76 38.

Piano- en zangles. Er is plaats voor
pianoles en zangles volgens de
Lichtenberg Methode. Info over deze
zangmethode: Info@marca-muziek.nl
Tel. 06 52 60 75 33 Marca Kusters.

Gebruikte kantoormeubelen. Kasten,
stoelen, bureaus, stelling enz. Tevens
bloempotten en tuin schuurtjes.
Obelisk Beringe tel. 06 14 04 02 72.
Do t/m vrij van 9.00 tot 17.00 uur,
za van 9.00 tot 16.00 uur.

Te koop aardappelen 5 kilo 2.50.
Ook eigen geteelde groenten
(bloemkool koolraap spitskool bonen
sla enz.) Boerderijwinkel de Vlegert
fam. Verlinden Lorbaan 41b Grashoek,
zorg zelf voor kleingeld.

Huurwoning gezocht. Gezocht
voor meerdere jaren. Ik wil ‘n thuis
realiseren. Geen rechten opbouwen.
Daarom stel ik voor om met
2-jaarscontract te werken. Dat dan
opnieuw op te stellen. U bent baas in
eigen huis (06 36 32 10 10).
Te koop vastkokende aardappelen/
frieslanders/vollegrond- en
kasgroenten, eigen geteelde
slasoorten, venkel, koolrabi 0.25 per
stuk. Dinsdag 11 okt zijn we gesloten.
Kwekerij Brummans Vosberg 16a
Panningen.
Woninginrichting aan huis
www.woningstoffeerderijvandenbroek.nl
Trap bekleden v.a. € 150,00 incl. tapijt.
Bel: 06 16 37 45 14.
Gevonden op zaterdag 1 oktober
in de Van der Boyestraat in Helden
donkergroene blouse. De eigenaar
kan zich melden bij Van der Boyestraat
18 of contact opnemen via
077 307 32 35.
Gevonden op de Dorpstraat in
Maasbree een Bikkel damesfiets.
Tel. 077 465 37 61.

Bloemetje
voor mantelzorgers
Het ieder jaar terugkerende evenement ‘Dat verdient een bloemetje’ zit er weer aan te komen. Het is inmiddels
weer mogelijk mantelzorgers op te geven, zodat zij op donderdag 10 november, de Dag van de Mantelzorg,
een bloemetje thuis krijgen. Het thema van dit jaar is Mantelzorg doe je samen.

Een 37-jarige man uit Kessel is dinsdag 4 oktober om het leven
gekomen bij werkzaamheden in attractiepark Efteling. Het ongeval
gebeurde om 17.45 uur op een afgesloten werkterrein van het park dat
niet toegankelijk of zichtbaar is voor publiek.
De firma waar het slachtoffer voor
werkte, was door het attractiepark
ingehuurd om het IJspaleis op te
bouwen voor de Winter Efteling. Het
slachtoffer was, samen met collega’s,
bezig met de opbouw van een over
dekte schaatsbaan. Daarbij werd vol
gens de politie een heftruck gebruikt.
Vermoedelijk kwam de Kesselnaar
onder de vorken van de heftruck
terecht, waardoor hij zwaargewond
en bewusteloos raakte. Een trauma

team kwam met de traumahelikopter
ter plaatse om het slachtoffer te
reanimeren, maar dit was tevergeefs.
De man overleed ter plaatse.
De Arbeidsinspectie onderzoekt
de toedracht van het ongeval,
in samenwerking met forensisch
rechercheurs van de politie.
De nabestaanden van het slachtoffer
zijn geïnformeerd en collega’s van
de man hebben Slachtofferhulp
aangeboden gekregen.

Onder de Linde

Nieuwe naam
Beringse school
De basisschool in Beringe heeft als naam Onder de Linde gekregen.
De school verhuisde onlangs van het pand aan de Kardinaal van Rossumstraat terug naar de oude basisschool aan de Kanaalstraat. De naam werd
gekozen aangezien voor het gebouw drie grote lindebomen staan.
De naam werd bekendgemaakt
bij de officiële opening van de school
op vrijdag 30 september. Een dag
later volgde nog de open dag, waarbij
iedereen een kijkje kon nemen in het
verbouwde pand aan de Kanaalstraat.

Het schoolgebouw uit 1916 stond
de afgelopen twintig jaar leeg en
werd na overleg tussen gemeente
en Dorpsoverleg Beringe opgeknapt
om wederom de basisschool te
huisvesten.

Het thema is gekozen omdat
de organisatie wil laten zien dat de
mantelzorgers er niet alleen voor staan.
“Dat iedereen ziet wat ze doen, maar
ook dat iedereen hun werk waardeert
en waar mogelijk ondersteunt”, zo laat
de organisatie weten. Dit jaar wordt
het mantelzorgevenement mogelijk
gemaakt door Groenrijk Maasbree,
Mantelzorgforum Peel en Maas,
Vorkmeer Steunpunt Mantelzorg Peel
en Maas en gemeente Peel en Maas.
Mantelzorgers zijn mensen die
langdurig en intensief onbetaald zorgen

voor een hulpbehoevende, chronisch
zieke of gehandicapte naaste. Dat kan
bijvoorbeeld een partner, ouder, kind,
vriend of buur zijn. “Kenmerkend voor
mantelzorg is dat er altijd sprake is van
een persoonlijke band en dat er geen
sprake is van georganiseerd verband.
Voor mantelzorg kies je niet, het over
komt je. Gewoon omdat je iemand in je
naaste omgeving wilt helpen”, aldus de
organisatie.
Een mantelzorger opgeven
kan door een aanmeldformulier te
downloaden via de website

www.mantelzorgpeelenmaas.nl en
ingevuld op te sturen naar Vorkmeer
Steunpunt Mantelzorg Peel en
Maas. Rechtstreeks via de website
aanmelden is ook mogelijk. Er zijn
ook aanmeldformulieren te vinden
bij de bibliotheken, huisartsen,
gemeenschapshuizen, het WMOloket, het Huis van de Gemeente,
de WegWijZer en bij Vorkmeer,
Steunpunt Mantelzorg Peel en Maas.
“Er zijn maximaal 850 bloemetjes
beschikbaar, dus wees er snel bij”,
laat de organisatie weten.
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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

Koen Guitjens
17 jaar
Meijel
Het Bouwens

Wat is een van je meest favoriete
quotes en waarom?
Mijn favoriete uitspraak is ‘Muziek
maken doe je met je hart’. Deze
uitspraak staat ook op mijn site en het
is ook mijn motto. Bij een optreden wil
ik de boodschap en het gevoel van het
liedje overbrengen aan het publiek.
Ik zie muziek als iets heel gevoeligs en
daarom maak je het met je hart.
Als je iedereen zou kunnen
ontmoeten, levend of overleden,
wie zou je dan willen ontmoeten?
Ik zou heel graag Beyoncé willen
ontmoeten, onder andere omdat ik
het superknap vind wat ze allemaal
doet. Ze is haar eigen manager en ze
regelt dus alles zelf. Daarin is ze echt
een voorbeeld aangezien ik dat later
ook wil doen. Ze is daarbij ook zo goed,

in alle opzichten is ze een voorbeeld
voor mij.
Wat is jouw droomberoep?
Mijn droomberoep is muzikant.
Wat voor beroep in de muziekwereld
dat precies gaat worden, weet ik niet.
Het zou bijvoorbeeld zanger, violist of
misschien zelfs lesgeven kunnen zijn.
Hoe ziet jouw ideale vrije dag eruit?
Ik zou een heel lijstje kunnen
opnoemen met leuke activiteiten, maar
het liefst ga ik op een vrije dag samen
met een groep muziek maken.
Waar mag je jou ’s ochtends voor
wakker maken?
Mij zou je wakker mogen maken voor
een vioolconcert van Tchaikovsky,
maar alleen als het live is. Het is mijn
lievelingsconcert en het is een droom
van mij om het een keer live mee
mogen maken. Als je mij hiervoor
wakker zou maken, dan zou ik zeker
meegaan.
Welke muziek luister je veel?
Ik luister alle genres, maar het meest
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Koen Guitjens

luister ik naar klassiek en pop. Dit zijn
twee compleet andere genres, maar
dat is ook wel hoe ik ben. De ene helft
van de tijd ben ik heel druk bezig met
pop en de andere helft met klassiek.
Wat dat betreft ben ik dus erg breed
georiënteerd.
Wat zou je ooit nog eens willen
doen?
Ik zou heel graag nog eens een
wereldreis willen maken. Als ik klaar
ben met mijn opleidingen, ga ik daar
voor sparen. Ik zou alle continenten
willen zien: van Amerika tot Azië, van
de cultuur in China tot vrijwilligershulp
in Afrika.
Welk gerecht kun je wel en wat niet
zo goed klaarmaken?
Ik kan vrij goed koken, dit doe ik vaak
samen met mijn nichtje voor onze
familie. Ik vind het ook echt superleuk
om te doen, maar mij moet je absoluut
geen chocolademousse laten maken.
Ik heb het een aantal keer geprobeerd,
maar het zakte als pudding in elkaar.

Wat zou je nog eens opnieuw willen
doen of beleven?
Ik zou mijn reis naar Sri Lanka deze
zomervakantie opnieuw willen beleven.
Het was een erg mooie ervaring.
Het land heeft een heel andere cultuur
en de olifanten liepen er gewoon over
straat. Ik wil absoluut nog een keer
terug naar de Sigiriya rots. Vanuit deze
rots kon je Sri Lanka van boven
bekijken.
Hoe zie jij jouw toekomst?
Ik zie mijn toekomst als een grote
muzikale happening. Ik hoop dat ik
iedere dag 24/7 met muziek bezig
mag zijn. Op school zeggen ze altijd
dat je een plan A en een plan B moet
hebben, maar voor mij is er geen plan
B: ik ga de muziekwereld in.
Wat is het belangrijkste voorwerp
dat je hebt?
Het belangrijkste voorwerp dat ik heb,
is mijn viool. Ik zou echt niet zonder
mijn viool kunnen, iedere dag speel ik
er op. Ik ben vroeger begonnen met
piano spelen en als kind vond ik viool
spelen eigenlijk helemaal niet zo mooi.
Twee jaar geleden ging de knop om en
ben ik ook viool gaan spelen. Nu speel
ik dus zowel piano als viool en ik geniet
er enorm van.
Waar kijk je het meest naar uit?
Ik kijk het meest uit naar de World
Championschips of Performing Arts.
Daarbij mag ik Nederland gaan
vertegenwoordigen in de categorie
zang. Het vindt volgend jaar plaats
in Hollywood en als ik genoeg
sponsorgeld binnenhaal, sta ik er
volgend jaar.
Waarmee zou jij het liefst verrast
mee willen worden?
Ik zou het liefst verrast willen worden
met kaartjes voor Beyoncé. Ik zou al
superblij zijn als ik een concert zou
mogen bijwonen, maar als ik haar dan
ook zou mogen ontmoeten, zou ik een
gat in de lucht springen.
Is er iets waar je niet zo goed in
bent, maar je wel graag zou willen
kunnen?
Ik ben echt superslecht in gym.
Op school moesten we laatst 800 meter
rennen voor punt, dit was echter geen
succes. Ik had een één. Dat zegt dus
wel genoeg.
Hoe zou je beste vriend of vriendin
jou omschrijven?
Dit heb ik afgelopen week gevraagd
aan mijn vrienden en ze zeiden dat
ik een gezellige, enthousiaste en
muzikale jongen ben die af en toe
lekker gek kan zijn. Dit klopt ook wel,
want ik houd er van om gezellig met
andere mensen te lachen.

Kringloop en
woningontruiming

J.F. Kennedylaan 211 – Panningen – 0475 440568

Cultuur

Een paar weekenden
geleden bracht ik een paar
daagjes door aan de Zeeuwse
kust. Zaterdagavond slenterden we door Domburg, waar
het verbazingwekkend druk en
gezellig was. Blijkbaar stond
dat hele weekend in teken van
jazz, een energieke muzieksoort die sinds de jaren 30 erg
populair is.
Ik vond het speciaal om
verschillende soorten mensen
stuk voor stuk van deze muziek
te zien genieten. Maar er viel mij
iets op: er waren bijna alleen
maar oudere mensen aanwezig.
Ik kwam bij de gedachte hoe het
komt dat vooral oudere mensen
cultuur zo waarderen. Afgelopen
februari besloot ik een museumjaarkaart aan te schaffen, omdat
ik van plan was meer musea te
gaan bezoeken. Ik vind het
interessant om nieuwe plekken
en steden te bezoeken en daar
een kijkje te nemen in verschillende musea waar je interessante en mooie kunst kunt
bewonderen. Overal waar ik ook
kwam, musea gevuld met
moderne kunst tot klassieke
werken, overal bestond de
meerderheid van de bezoekers
uit 65-plussers. Dit zette mij aan
het denken: waarom gaan
mensen pas op hun oudere dag
cultuur écht waarderen en
bewonderen? Waarom besluiten
we niet eerder een museum te
bezoeken, ons meer te interesseren in literatuur of een musical
te bewonderen? Misschien
omdat de jeugd van tegenwoordig (nog) niet geïnteresseerd is
in cultuur? Of omdat we onze tijd
liever aan andere dingen willen
besteden? Naar mijn mening
verrijkt cultuur jezelf en jouw
kennis. Het verrijkt je kennis
over geschiedenis, muziek,
kunst, literatuur, toneel en
filosofie. Misschien een goed
idee voor de jongere mensen die
dit lezen om je wat vaker te
verdiepen in cultuur en nieuwe
dingen te ontdekken? Zo weet ik
sinds dat weekend in Domburg
dat ik jazz eigenlijk een hele
leuke muzieksoort vind. Een
muzieksoort die ik eerst nog
nooit had geluisterd.
Daphne
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Naam veranderd in Thoes

Nieuwe eigenaren sportbar The Coach
Na acht jaar de kroeg te runnen, droeg Martijn Lacroix (38) op zaterdag 1 oktober sportbar The Coach in
Panningen over aan Kelly (38) en Patrick (39) Hendricks. Met de nieuwe eigenaren verandert ook de naam van de
kroeg in Feestzaal Thoes. Voor de twee Heldenaren is het de eerste keer dat ze als kastelein gaan werken.

kroeg over te nemen, maar Patrick
snapte meteen wat ik bedoelde. Het
leek me gewoon heel leuk om een
eigen kroeg te hebben. Het is iets
waar ik altijd over heb gedroomd en
gefantaseerd.”

Besproken op
halfvastenbal

“Waarom we de bar overnemen?
Omdat we zoiets altijd al gewild
hebben”, vertelt Kelly. “En deze

kroeg heeft iets. Ik vind het zo’n
leuke tent. Ik heb hier ook wel eens
achter de bar gewerkt als vrijwilliger

en Patrick heeft hier regelmatig als
dj opgetreden, dus we kennen het
wel al. Het was mijn idee om de

Nadat Martijn acht jaar geleden
zijn café in Helden verkocht, nam hij
de kroeg die aan sporthal Piushof
vastzit over. De sporthal wordt
momenteel verbouwd en aan de
moderne eisen aangepast. Martijn
was eigenlijk helemaal niet van
plan nu al weg te gaan. “De kroeg
stond niet te koop en ik wist dat de
verbouwing eraan zat te komen.
Dan verwacht je het niet. Ik wilde
eigenlijk nog een paar jaar doorgaan
en dan weer een andere kroeg of iets
dergelijks beginnen. Maar als ik over
een paar jaar had willen verkopen,
had ik dan weer een koper moeten
zoeken. Dat hoeft nu niet. Dit leek me
dus handiger.”
De eerste gesprekken werden
begin dit jaar gevoerd. Bij het
halfvastenbal in discotheek Apollo
liet Kelly vallen dat ze de kroeg wel
over wilde nemen. “Een tijdje later

belde Martijn op om te vragen of
ik echt interesse had”, vertelt ze.
“Toen zijn we er serieus over gaan
denken.” Ze besloten de uitdaging
aan te gaan. Kelly gaat fulltime aan
de slag in de bar. “Ik houd mijn werk
aan en kom vooral in de weekenden
hier staan.”, vertelt Patrick.
Martijn verbouwde de bar
nog in de zomer, maar wel in
samenspraak met de nieuwe
eigenaren. “De muren zijn geverfd,
de schuifwand is vernieuwd en de
naam Thoes komt op de ramen
en buiten te staan. Voor de rest
verandert er weinig”, vertelt Patrick.
“Het blijft dezelfde kroeg, alleen
met andere gezichten achter de bar.
We willen wel iets meer inzetten op
feestjes en partijen in het zaaltje dat
aan de bar vastzit.”

Verbouwd
in de zomer
De verkoop wil niet zeggen dat
Martijn nu op zoek gaat naar een
geschikt pand voor een kroeg en
meteen weer volle bak aan het werk
gaat. “Ik ga rustig kijken wat de toe
komst brengt. Mijn kinderen zijn nog
jong, dus ik ga even rustig aan doen
en de opties overwegen.”

NSGK Jongerencoaches
Hortus Regius BV, gelegen in glastuinbouwgebied
Siberië te Maasbree, is gedreven in het telen van
komkommers en herfst-tomaten. Om verdere groei en
optimalisatie van de organisatie te kunnen bereiken
hebben we uitbreiding nodig van ons team.

Wij zijn op zoek naar een:

Coach voor jongeren
met handicap
Op initiatief van de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind
(NSGK) is het sinds kort voor jongeren met een handicap mogelijk om hulp
te krijgen van een coach. In Peel en Maas is Peggy Huijs uit Helden als NSGK
Jongerencoach actief om jongeren tussen de 12 en 25 jaar met een
beperking te helpen.

Productieleider
(fulltime)

Functie:
Als productieleider geef je leiding aan de medewerkers en houd je toezicht op de
uitvoering van de werkzaamheden. Je beoordeelt de kwaliteit van het gewas, verzorgt
diverse registraties en analyseert de kengetallen. Je initieert onderbouwde
procesverbeteringen en organiseert het werk zodanig dat de werkuitvoering efficiënt
en effectief verloopt en voldoet aan de kwaliteitsnormen, wet- en regelgeving.
Daarnaast verzorg je de klimaatbeheersing en voer je regelmatig overleg met
ondernemer en medewerkers.
Profiel:
Met jouw pro-activiteit, leiderschapsvaardigheden en vakdeskundigheid weet je de
productie op een hoog niveau te organiseren. Je hebt enige jaren relevante
werkervaring. Je kunt procesmatig denken en beschikt over een goede dosis analytisch
vermogen.
Ben jij de productieleider die wij zoeken? Stuur dan je CV en motivatie naar ons toe
via: admin@hortus-regius.nl.
Acquisitie naar aanleiding van de vacature wordt niet op prijs gesteld.
Hortus Regius B.V. Zonneveld 2, 5993 SG Maasbree tel. 077-3967506 www.hortus-regius.nl

“In mijn omgeving heb ik gezien
dat het voor jongeren met een beper
king vaak minder vanzelfsprekend is
om hun dromen waar te maken dan
voor jongeren zonder beperking”,
vertelt Peggy. “Onder andere omdat
ik vind dat iedereen evenveel recht
heeft op het ontdekken en waarmaken
van ambities, heb ik me aangemeld
als coach.” Als coach heeft Peggy heel
wat bagage om jongeren te bege
leiden. Zo is ze een tijdje geleden
persoonlijk begeleider geweest van
een kind met een beperking tijdens
een Wigwamvakantie van Stichting
Wigwam. Dit is een organisatie die
activiteiten en vakanties organiseert
voor kinderen en jongeren met een
beperking.

“Als coach ben ik betrokken bij
jongeren door mijn eerdere vrijwil
ligerswerk en door mijn werk als
docent Nederlands”, voegt Peggy toe.
“Daarnaast hebben alle coaches een
training Persoonlijke Toekomstplanning
gevolgd. “Door middel van toekomst
planning kunnen coaches helpen om
een plan te maken dat bij de jongere
past. Samen ontdekken ze wat de
jongeren graag wil doen of juist niet
wil doen, welke mensen de jongere
graag om zich heen wil hebben en wie
de jongere nodig heeft om zijn wensen
uit te laten komen.”
Volgens het NSGK krijgen jongeren
met een beperking vaak niet de kans
om uit te groeien tot de persoon die
ze werkelijk zijn. “Volwassen worden
gebeurt met vallen en opstaan”, aldus
Peggy. “Maar met een handicap of
een chronische ziekte werkt dat vaak
anders. Jongeren met een beperking
worden dikwijls in de weg gezeten
door overbescherming, voorgekookte
oplossingen en lage verwachtingen
bij hun groei naar volwassenheid.
Met behulp van een coach kunnen deze
jongeren hun ambities ontdekken en
waar maken. Een coach helpt de jonge
ren namelijk om stappen te maken die
ze misschien alleen niet durven of kun
nen nemen.” Kijk voor meer informatie
op www.nsgk.nl/jongerencoach
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Agrarische sector
2/11

Aardbeienteler Bouten uit Meijel

Peel en Maas is een landelijke gemeente met veel bedrijven in de agrarische sector. HALLO licht de komende weken een aantal van die bedrijven
uit. Van witlof telen tot koeien melken, de hele sector komt voorbij in deze serie. Deze week vertelt Patrick Bouten van Bouten Aardbeien uit Meijel
over de aardbeienteelt.

we vooral veel aan Duitsland en in
Engeland verkopen we het hele jaar
door goed.” Ten slotte teelt Bouten
ook nog de aardbei voor echte
fijnproevers: de Lambada. Patrick:
“Wij zijn, samen met twee telers in
Brabant, de enigen in Nederland die
deze soort kweken. Het is de meest
speciale aardbei die bestaat. Hij is
zacht, rood, mooi van vorm, sappig
en zoet. Die verkopen we alleen aan
kleinere groentezaken en straat
verkopers in de omgeving. Het is
geen geschikt exportproduct, omdat
de aardbei daarvoor te kwetsbaar
is.” Bouten verkoopt per jaar
ongeveer een m
 iljoen kilo aardbeien.

Hele jaar door
aardbeien

Wat ruim veertig jaar geleden
begon met een houten kas van
tweeduizend vierkante meter
in het buitengebied van Meijel,
is gegroeid tot een bedrijf met
moderne kassen op twee loca
ties met een oppervlakte van
7,2 hectare en 72.000 vierkante
meter aan kassen. “Als klein jochie
liep ik al mee met pap als hij
aan het werk was”, aldus Patrick
Bouten (41). Hij nam in 1995 het
bedrijf over van zijn ouders, Gerard
en Annie. “Er werkten een aantal
vrouwen die tussen de middag in

de woonkamer bij mijn ouders een
boterham aten en daarna de kinderen
gingen halen van school. Het werk dat
daarna nog moest gebeuren, kwam
voor rekening van mijn ouders.”

Alleen vrouwelijke
werkneemsters
“Op een dag zei mijn vader ‘Hier
heb je de telefoon en de autosleutels,
regel het maar’. Plotseling zo
veel verantwoordelijkheid krijgen,
was wel even schrikken”, vertelt
Patrick. “Als directeur houd ik me nu

bezig met heel veel verschillende
werkzaamheden. Ik omschrijf het
ook wel als vrijwillig brandweerman
zijn. Je bent dagelijks bezig met
verschillende brandjes blussen binnen
het bedrijf.” Patrick heeft inmiddels
twee bedrijfsleiders in dienst op
de locaties aan de Peelweg en de
Marxweg en tachtig werknemers.
“Dertig daarvan werken het hele
jaar door”, aldus Patrick. “De andere
vijftig werken voornamelijk tijdens
het hoogseizoen.” Zijn werknemers
zijn allemaal vrouwen. “Aardbeien
plukken is heel fijn werk”, legt hij uit.

Dat het seizoen zo kort is, maakt
het telen van aardbeien zo leuk en
spannend volgens Patrick. “Het is
een geliefd en zomers product waar
mensen in het voorjaar al naar uit
kijken. Ik krijg er altijd weer een kick
van als de vrachtwagens hier weg
rijden. Wanneer het een stressvolle
tijd is, alles toch op rolletjes loopt
“En eerlijk is eerlijk, daar zijn vrouwen en zowel de klant als het personeel
tevreden is, haal ik er enorm veel
vaak toch nét iets beter in.”
voldoening uit.”
De komende jaren wil Patrick
zijn grenzen een beetje verleggen,
letterlijk en figuurlijk. “In januari en
februari zijn er bijvoorbeeld geen
Bij de kwekerij worden drie
aardbeien. We zijn aan het kijken of
aardbeienrassen geteeld. De Elsanta,
we in het buitenland kunnen gaan
Sonata en Lambada. “De ene aardbei
telen of speciale lampen kunnen
is de andere niet”, vertelt Patrick.
“De Sonata is een ras dat redelijk vroeg aanschaffen waarmee we het
hele jaar door aardbeien kunnen
vruchten levert. Elsanta is de soort
kweken. Zo zoeken we steeds
die het meeste gekweekt en verkocht
naar ontwikkelingen die ons in de
wordt in het buitenland. We verkopen
in heel Europa. In april en mei verkopen toekomst wat opleveren.”

Miljoen kilo
aardbeien

www.haardstede.nl

Naaimachine Specialist in Noord-Limburg

Dierenbuffet in Maasbree
Ieder jaar rond Dierendag houdt tuincentrum Groenrijk Maasbree een dierenbuffet voor huisdieren
van de klanten. De beesten kunnen dan genieten van een maaltijd op kosten van het tuincentrum. Dit
jaar was het dierenbuffet op zaterdag 1 oktober. Niet alleen hondeneigenaren, maar ook baasjes van
katten kwamen met hun beest langs om het eens dier in het zonnetje te zetten.

Dealer van Gritzner naaimachines.
Met het befaamde boventransport, draadinrijger etc.
Tevens ruime keuze uit
gebruikte naaimachines

Gritzner - Pfaff

Verkoop, Onderhoud & Reparatie (op afspraak)
077-3987973 / 06-38518702 Americaanseweg 13 Horst
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De Familie Bruinsma in de Bocht

Vijfde optreden voor
theatergroep Miks & Metsj
Theatergroep Miks & Metsj staat van vrijdag 28 tot en met zondag 30 oktober voor de vijfde keer op het podium
met een komedie. Na maanden van oefenen is het weer tijd voor de theatergroep om hun kunsten te vertonen.
De voorstellingen vinden plaats in gemeenschapshuis De Wieksjlaag in Beringe.

Basisschool De Kemp

Oogstfeest Egchel
Bij basisschool De Kemp in Egchel werd vrijdag 30 september
het oogstfeest gevierd. IVN Helden, instituut voor natuureducatie
en duurzaamheid, verzorgde enkele workshops voor de kinderen.
Zo konden bodemdiertjes onder microscopen en loepen worden
bekeken en mochten ze in een voelkist natuurproducten voelen en
raden die mensen, dieren en vogels in deze tijd van het jaar
oogsten. Samen met een ouder werd een workshop over kruiden
gehouden. In de tuin mochten de kinderen ruiken, voelen en
proeven van de kruiden. Binnen konden ze twee soorten
kruidenthee proeven en maakten ze zelf kruidenbundeltjes die ze
mochten verkopen in hun marktkraam. Buiten maakten de
kinderen, onder begeleiding van enkele ouders, pannenkoeken,
wraps, smoothies en wortelsalade. Jan Schareman liet de kinderen
ook nog kennismaken met kippen.

De uit zo’n vijftien leden bestaande
theatergroep Miks & Metsj werd ruim
vijf jaar geleden opgericht door Wilma
Andersson uit Beringe. Ell Kessels is lid
van de groep en vertelt over het ont
staan. “Nadat in 2009 voor de eerste
keer de Beringse revue had plaats
gevonden, benaderde Wilma mensen
om een eigen theatergroep op te
richten”, vertelt Ell. Ze vond gegadig
den in Beringe, maar ook in Panningen,
Heibloem en Roggel.
Het eerste optreden in 2010 was
tot opluchting van de groep een groot
succes, laat Ell weten. De zaal was twee
dagen uitverkocht. Sindsdien begint de

theatergroep aan het einde van het jaar
met het zoeken naar een geschikt stuk.
Omdat de leden vinden dat er flink
gelachen moet kunnen worden, wordt
er meestal een klucht of komedie
uitgekozen. In januari starten de repe
tities, iedere dinsdagavond wordt er
vanaf dan drie uur lang geoefend totdat
alle teksten en bewegingen volledig in
het systeem zitten.

Volksbuurt met
Koningsdag
De titel van het stuk dat de theater
groep in oktober op de planken gaat

brengen is ‘Familie Bruinsma in de
Bocht’. De regie van het stuk ligt bij
Esther Jacobs. Het verhaal speelt zich
af in een volksbuurt op Koningsdag.
“Er is een vrijmarkt voor het huis van
de familie Bruinsma en zij proberen
bij hun kraampje zoveel mogelijk te
verkopen’, vertelt Ell. “Dat mondt uit in
een aantal hilarische situaties.”
Op vrijdag 28 en zaterdag 29 okto
ber om vinden de optredens plaats om
20.00 uur en op zondag 30 oktober is
er een middagvoorstelling om 15.00
uur. Neem voor meer informatie of
om te reserveren contact op met Nelly
Beijnsbergen via 06 47 96 20 15.

Wereldreumadag
in Peel en Maas
Reumavereniging Peel en Maas houdt op WereldReumaDag 12
oktober een activiteit bij supermarkt Jumbo in Panningen. Na een
demonstratie Nordic Walking houdt de vereniging een wandeltocht van
circa één uur. Daarna staat de reumavereniging nog met een informatiestand in de supermarkt.
De vereniging is vanaf 09.30 uur
bij de winkel. De dag wordt begonnen
met een korte demonstratie van
Nordic Walking. Om 10.00 uur
begint de wandeltocht. Vervolgens
staat tussen 11.00 tot 12.00 uur

een stand in de supermarkt. De
standhouders geven antwoord op
eventuele vragen en er is informatie
te vinden over het Reumafonds,
over de reumavereniging en over de
wandelgroep.

Ladys-Avond Beringe Na 57 jaar reünie basisschool
Egchel
Vrouwenvereniging Eige Wiës uit Beringe houdt op woensdag
12 oktober een de jaarlijkse Ladys-Avond in gemeenschapshuis
De Wieksjlaag in Beringe. Op de avond komt Angelique Didderen een
interactieve lezing verzorgen over Mindfulness, oftewel aandachttraining.
“Mindfulness is het tegenoverge
stelde van de ‘automatische piloot’.
Belangrijke aspecten hierbij zijn: Niet
oordelen, geduld hebben, opnieuw
beginnen, vertrouwen en accep

teren”, laat de organisatie weten.
“De avond is daarom ook voor de
jonge, werkend vrouw of moeder een
erg interessant onderwerp.” De LadysAvond begint om 19.30 uur.

De zesde klas uit 1959 (groep acht) van de St. Jacobusschool in Egchel kwam zaterdag 24 september
voor het eerst weer bij elkaar bij gemeenschapshuis ’t Erf in Egchel. Na 57 jaar zagen de schoolverlaters
elkaar allemaal weer. “Alle schoolverlaters van schooljaar 1958/1959 zijn nog in leven”, liet inzender
Thijs Peeters weten. “En hoewel de meesten Egchel hebben verlaten, woont iedereen nog in Nederland.
Het was na zoveel jaren een zeer geanimeerde bijeenkomst waarvan iedereen heeft genoten. Het was
ook verrassend te vernemen dat er zoveel verschillende levens uit die zesde klas zijn gerold.”
Het weerzien van de klas werd tot slot nog op de gevoelige plaat vastgelegd. (Foto: Eric van Roij)
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‘Wat als u het straks niet meer weet?’

Thema-avond LKV en
Zij-Actief Meijel
Limburgse Katholieke Vrouwenbeweging (LKV) en Zij-Actief uit Meijel
houden op dinsdag 11 oktober een thema-avond. Hierin staat de vraag
‘Wat als u het straks niet meer weet?’ centraal.
Die vraag kan voor uzelf,
uw ouders of een dierbare naaste van
toepassing zijn. Tijdens de informa
tieavond wordt antwoord gegeven op

die vraag, om nu alvast stil te staan
bij later. De thema-avond vindt plaats
bij gemeenschapshuis D’n Binger in
Meijel en begint om 20.00 uur.

Jeu-de-boules

Breetanque Maasbree
te gast in Neerkant
Donatie 30.000 euro
voor Stichting Plattelandshoés
Stichting Plattelandshoés krijgt een bijdrage van 30.000 euro van het Oranje Fonds, dat sociale
initiatieven in Nederland steunt. Met dit geld wordt de inrichting van het toekomstige hospice in
Panningen bekostigd. In het hospice, bedoeld voor Peel en Maas en Leudal, komen negen appartementen voor gasten en hun familieleden of mantelzorgers, een grote ontmoetingsruimte, een keuken,
afscheidsruimte en enkele facilitaire ruimten. Ook wordt er in het voorjaar van 2017 een belevingstuin
aangelegd. Een groep vrijwilligers is momenteel samen met de aannemer bezig met de verbouw en
renovatie van de voormalige basisschool Panningen-Noord. In de eerste helft van december moet de
verbouw volgens de planning gereed zijn, zodat gestart kan worden met de inrichting.

Door: jeu-de-boulesclub Breetanque Maasbree
Jeu de boulesclub Breetanque uit Maasbree was woensdag 28
september te gast bij De Most in Neerkant voor de jaarlijkse uitwisseling.
In totaal namen negentien personen deel aan de wedstrijd.
Na uitleg over de gang van
zaken kon begonnen worden aan de
wedstrijden. Er werd medegedeeld
dat er drie wedstrijden gespeeld
zouden worden: met steeds twee
spelers van Breetanque tegen twee
spelers van Neerkant. Vanwege het
oneven aantal deelnemers moesten
er ook tripletten-wedstrijden gespeeld
worden. Daarna zou de eindstand
worden opgemaakt. Hieruit bleek dat

Breetanque duidelijk aanwezig was in
de top van de uitslag.
Bij de bovenste dertien spelers
stonden maar liefst tien spelers van
Breetanque. De uitwisseling werd
gewonnen door Burkhard Bischofs.
Andere spelers die drie wedstrijden
wonnen waren Leny Derix van de
Neerkantse club en Breetanque-leden
Jac Benders, Marij Thiede, Pieter
Thiede en Wil Bosch.

Praatgroep ‘Ietsje Anders’ Peel en Maas

Praten over kinderen die ietsje anders zijn
Een plek waar ouders kunnen praten met elkaar over problemen die ze tegenkomen bij de opvoeding van hun kind. Dat is het uitgangspunt van
praatgroep ‘Ietsje Anders’ Peel en Maas. Wendy Thijssen uit Maasbree en Willeke Petten uit Panningen laten ouders met kinderen die ‘ietsje anders’ zijn
dan anderen praten over hun ervaringen. “Ze kunnen praten over de zaken waar ze tegenaan lopen als ouder”, laten de twee weten.

Willeke en Wendy van ‘Ietsje Anders’ Peel en Maas
Als een kind niet volgens het
boekje is, hoe weet je dan wat je moet
doen? Wendy en Willeke zijn allebei
ervaringsdeskundigen en ze bieden de
mogelijkheid aan ouders om in een
groepje te praten met elkaar en wellicht
tot oplossingen te komen. “Er komen
ouders met kinderen die autisme heb
ben of dyslexie”, vertelt Willeke. “Maar
ook als je kind heel goed kan dansen is
hij of zij anders dan anderen. Dan kun

je tegen problemen aanlopen. Dan is
het fijn als je een plek hebt om dat te
delen en waar je tips kunt krijgen van
ervaringsdeskundigen.”

Van gespannen naar
ontspannen
Het kan enorm opluchten als
ouders merken dat ze niet de enige
zijn die problemen hebben, vertelt

Wendy. “Bij de eerste bijeenkomst
zitten ze dan heel gespannen en
naarmate de bijeenkomst vordert, zie
je dat ze ontspannen en de schouders
inzakken. Ze merken dat meer mensen
dezelfde dingen hebben meegemaakt.
Het scheelt ze een hele hoop zoekwerk
en frustratie als ze praten met iemand
met ervaring.” Willeke: “Op televisie
en internet kunnen ze wel iets
zeggen, maar het is toch anders als je

tegenover iemand zit.”
In Horst bestond al langer een
praatgroep met hetzelfde onderwerp.
Daar heet de groep Best Bijzonder.
Wendy en Willeke besloten in Peel
en Maas eenzelfde groepje te begin
nen, maar dat bloedde dood. Na een
herstart met de nieuwe naam draaien
ze alweer een tijdje. “Omdat het iets
anders is dan Best Bijzonder en omdat
het voor ouders van kinderen is die

ietsje anders zijn, hebben we voor deze
naam gekozen”, laten de dames weten.
Het maakt volgens de dames niet
uit dat alle kinderen van de deel
nemers andere problemen hebben.
Wendy: “Sommige tips kunnen immers
voor alle kinderen werken.” Willeke:
“Er zijn bijvoorbeeld veel vormen van
autisme, maar de basis kan voor die
kinderen hetzelfde zijn. Het gaat erom
dat de deelnemers met elkaar kunnen
praten en tips kunnen geven.” Soms is
dat best heftig. “Er zijn er geweest die
in huilen uitbarsten. Van verdriet, maar
ook van blijdschap dat ze hun verhaal
kwijt konden.”
De groep komt één keer in de
vier weken bij elkaar. Het is geheel
vrijblijvend. “Als iemand na de eerste
keer geen zin meer heeft, dan is er
geen verplichting om de volgende keer
te komen”, vertelt Willeke. “En omdat
iedereen kinderen met problemen
heeft, kan het wel eens zo zijn dat je
op het laatste moment moet afzeg
gen voor een noodgeval of omdat er
geen oppas gevonden kan worden”,
voegt Wendy er aan toe. “Dat maakt
helemaal niets uit, dat snappen we
allemaal.”
De eerstvolgende bijeenkomst is
op woensdag 19 oktober en duurt van
19.30 tot 21.30 uur. De keer erna is op
woensdag 30 november. De bijeen
komsten vinden plaats in het activi
teitencentrum van Vorkmeer aan de
Kerkstraat in Panningen. Kijk voor meer
informatie op de Facebookpagina van
‘Ietsje Anders’.
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Schutterij St. Willibrordus Meijel

Nieuwe schutters
koning en –koningin
Afgelopen weekend vond het jaarlijkse koningsschieten plaats bij het
clublokaal van schutterij St. Willibrordus aan de Nederweerterdijk in Meijel.
Erwin Daems mag zich schutterskoning van 2017 noemen en Cindy Lemmen
schutterskoningin.

Heldense Reddingsbrigade
op kamp

Nadat Roel Verhaeg,
schutterskoning van 2016, door de hele
schutterij opgehaald werd, begon bij
het clublokaal van de Meijelse schutterij
de wedstrijd om de koningstitels voor
het jaar 2017. Allereerst mochten de
vrouwen de strijd met elkaar aangaan.
Uiteindelijk was Cindy Lemmen degene

die zich het komende seizoen koningin
mag noemen. Na de dames was
het de beurt aan de heren om uit te
maken wie in 2017 het koningszilver
mag dragen. Erwin Daems won deze
strijd en mag het komende seizoen
aantreden als schutterskoning van
schutterij St. Willibrordus.

De junioren van de Heldense Reddingsbrigade zijn van zaterdag 1 tot en met zondag 2 oktober op
kamp geweest bij de Weerd in Roermond. Daar werd bij de Reddingsbrigade Roermond gekampeerd.
De vereniging zwemt normaal altijd in het zwembad, maar op kamp werd er in open water geoefend.
Waar de jongsten van de club op zaterdag vanaf de kant oefenden, gingen de ouderen het water op
voor reddingsacties. Op zondag kregen de leden een rondleiding bij Reddingsbrigade Roermond, waar
ook een tochtje op de reddingsboot bij zat. Als afsluiting van het kamp werd een demonstratie
uitgevoerd door de Roermondse reddingsbrigade en de lifesavers van de eigen club.

Facebook voor beginners
bij bieb Kessel
Bij de bibliotheek in Kessel wordt dinsdag 11 oktober de cursus ‘Facebook voor beginners’ gehouden. Wie het
sociale medium nog niet kent, maar er wel meer over wil weten of ermee wil leren omgaan, kan hieraan
deelnemen.
Via Facebook kan men in contact
komen en blijven met vrienden,
maar ook nieuwe vrienden maken,
berichten lezen, erop reageren en
zelf berichten en foto’s delen. Ook
kun je niet alleen mensen volgen,
maar ook op de hoogte blijven van
wat bedrijven en organisaties doen.
Gebruikers van het sociale medium

bepalen zelf wat zij te zien krijgen.
Tijdens de cursus komt onder
andere aan bod hoe een account
aangemaakt moet worden en hoe
mensen, bedrijven en organisaties
gevolgd kunnen worden.
Deelnemers krijgen een stapvoor-stap handleiding mee naar
huis waarin wordt uitgelegd hoe

ze zelf de eerste stappen moeten
zetten. Wie al een account heeft,
mag tijdens de les oefenen op de
telefoon of tablet.
De cursus duurt van 13.30 tot
15.30 uur en is zowel toegankelijk
voor leden van de bieb als nietleden. De bibliotheek is gevestigd
aan het Sint Annaplein in Kessel.

Foute datum Volksfeestenkalender
De intocht van Sinterklaas in Baarlo staat niet correct op de Volksfeesten Baarlo-kalender van dit jaar.

Multiple Sclerose Vereniging Nederland

Mieke Peeters-Ruijten
twintig jaar lid MSVN
Werkgroep Noord/Midden-Limburg van Multiple Sclerose
Vereniging Nederland is een patiëntenvereniging voor mensen met MS
en heeft Mieke Peeters-Ruijten uit Beringe in het zonnetje gezet in het
kader van haar twintigjarige lidmaatschap. Mieke is als vrijwilliger al
twintig jaar lid van de werkgroep binnen MSVN regio Noord/MiddenLimburg. Mieke verrast iedereen ieder jaar met een zelfgemaakt kaart
hun verjaardag. Ook verzorgt ze al twintig jaar de huisbezoeken in
de regio Helden. Om haar te bedanken voor alle inzet, is Mieke
onlangs zelf verrast door leden van de werkgroep met onder andere
een oorkonde en een gouden knopje.

Op de kalender staat dat de
Sint op zondag 27 november
het dorp binnenkomt, maar de
intocht is een week eerder al op
zondag 20 november. De datum

was per abuis fout doorgegeven
door de organisatie van de
Sinterklaasviering.
De Volksfeestenkalender wordt
ieder jaar uitgegeven door Stichting

Volksfeesten Baarlo en hangt
vervolgens bij zo’n drieduizend
Baarlose huishoudens aan de muur.
De Volksfeesten vinden ieder jaar
plaats in juni in het kastelendorp.

Lezing Tajiri in Bibliotheek
Panningen
Shinkichi Tajiri’s dochter Giotta Tajiri houdt dinsdag 11 oktober een lezing bij de bibliotheek in Panningen over
het werk van de Baarlose kunstenaar, die in 2009 overleed.
Het boek ‘Shinkichi Tajiri Universal
Paradoxes’ staat tijdens de lezing cen
traal. De levensloop van de kunstenaar
heeft een belangrijke rol gespeeld
in zijn kunst. Hij was een zoon van
Japanse ouders, werd geboren in de
Verenigde Staten, reisde naar Parijs en

Duitsland totdat hij zich uiteindelijk in
Nederland vestigde. Als wereldburger
leefde hij met paradoxen, wat zich uitte
in zijn werk als beeldhouwer, fotograaf,
graficus, schilder en ambachtsman.
Aan de hand van drie thema’s
in zijn werk, krijger, knoop en de

Berlijnse muur, wordt tijdens de lezing
een inzicht gegeven in de paradoxale
leefwereld van de kunstenaar.
De lezing vindt plaats bij de
bibliotheek in Panningen in het Huis
van de Gemeente en duurt van 20.00
tot 21.30 uur.
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Bespreking Poll week 38

Het SIF-gebouw moet openbaar verkocht worden
De uitslag van de poll die we in week 38 in het blad hadden staan, was
nogal duidelijk. Liefst 96 procent van de stemmers vindt dat het SIF-gebouw in
Panningen openbaar verkocht moet worden door de gemeente. De stemmers
vinden blijkbaar dat andere gegadigden ook een kans moeten krijgen om het
gebouw te kopen in plaats van het onderhands van de hand te doen.
Adelbert Bosker uit Maasbree gaf een duidelijk statement over de manier
waarop het pand verkocht wordt. “De meeste onroerende zaken die Peel
en Maas verkoopt, komen niet verder dan de website. Terwijl iedereen met

basisschoolkennis weet dat je zo niet alle gegadigden bereikt”, liet hij weten.
“Wil je het maximale resultaat, dan dien je dat aan de professionele markt over
te laten. Die snappen de markt wel. Dus alle onroerende zaken voor maximaal
resultaat (geen appel en ei) zo aanbieden dat zelfs ook eventuele gegadig
den in Tietjerkadeel het kunnen weten. Het gaat om gemeenschapsgeld van
de inwoners van Peel en Maas.” Hij besluit met een opmerking richting het
gemeentebestuur: “Dus college en raad, geen ruimte meer voor krakkemikkig
handelen. Neem nu eindelijk uw verantwoordelijkheid!”

De bouwkosten in Peel en Maas moeten anders
berekend worden
eens/oneens > www.hallopeelenmaas.nl

Naar aanleiding van ons artikel over de goedkope bouwkosten in Peel en
Maas, kregen we een brief binnen van een Kesselse mevrouw (zie hieronder).
Die liet weten dat de bouwkosten in de gemeente juist hoog zijn als je goed
koop een garage of iets dergelijks neerzet vanwege de berekening op basis
van gebruiksoppervlakte in plaats van bouwkosten. De gemeente heeft juist als
mening dat je op deze manier een kwalitatief goed gebouw kunt neerzetten
voor weinig geld. Een huis van goud kost evenveel in de bouwleges als eentje
van hout. Daarbij vindt de gemeente het niet eerlijk om de burger meer te laten

betalen, terwijl de handeling voor de ambtenaren hetzelfde blijft. Je kunt het
natuurlijk ook niet op één geval baseren. Van de andere kant is het zo dat men
sen die goedkoop een garage willen neerzetten, veel geld kwijt zijn. Als je alleen
een schuurtje nodig hebt van hout bedekt met golfplaten, ben je een relatief veel
geld kwijt. Dan kun je beter in een omliggende gemeente bouwen. Daar is het
veel goedkoper omdat zij wel op basis van bouwkosten berekenen.
De bouwkosten in Peel en Maas moeten anders berekend worden.
Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 39) > De gemeente moet een nieuw muziekpodium neerzetten in Panningen
> eens 42% oneens 58%
De ingezonden brieven, die worden gepubliceerd in alle media-uitingen van HALLO Peel en Maas, bevatten maximaal 300 woorden en worden met naw-gegevens geplaatst. De redactie behoudt het recht om deze in te korten. Ook kan
zij brieven weigeren die te lang zijn, te laat binnenkomen, geen nieuwe feiten bevatten of een racistische en/of grievende inhoud hebben. Ook moet de brief zakelijk van toon zijn. Er worden geen bijdragen opgenomen die elders zijn
aangeboden of die reageren op wat in andere media wordt gesteld. De redactie neemt hier geen deel aan de discussie en de brievenrubriek kan niet als rectificatie-instrument worden gebruikt.

Ingezonden brief

Dure bouwvergunning in Peel en Maas
Met veel interesse en verbazing heb ik het artikel over de kosten van
een bouwvergunning in de gemeente Peel en Maas gelezen. Het toeval wil
dat wij in 2014 bezwaar tegen gemeente Peel en Maas ingediend hebben,
omdat wij een aanslag kregen van maar liefst 5.581 euro voor de bouwvergunning van een garage.
De bouwkosten van onze garage
zijn volgens een officiële berekening
129.750 euro. Laat in het artikel nu
net als voorbeeld een bouw van
130.000 euro genomen zijn, waarbij
men verkondigt dat de bouwleges
dan 2.134,40 euro zijn. Dat is een
verschil van 3.446,60 euro met onze
praktijk.
Wij gaan een garage met plat
dak bouwen, geheel onderkelderd.
We hebben dus vele meters
gebruiksoppervlakte, met een relatief

goedkope bouw. Kubieke meters onder
de grond tellen niet mee, dus op deze
manier kunnen we toch een garage
bouwen met enige inhoud zonder het
maximum aantal te bouwen kubieke
meters te overschrijden.
De berekening die Peel en Maas
hanteert, betekent dat het niet
uitmaakt hoe je bouwt, maar hoeveel
vierkante meter gebruiksoppervlakte
je bouwt. Als iemand een grote loods
van goedkope golfplaten zet, is hij
een godsvermogen kwijt aan de

bouwvergunning. In onze ogen een
absurde berekening. Het is niet voor
niets dat alle omliggende gemeenten
de bouwkosten als uitgangspunt
nemen voor het bepalen van het tarief.
Wij hebben voor ons bezwaar de
tarieven voor onze garage berekend
van alle omliggende gemeenten, te
weten Leudal, Beesel, Horst aan de
Maas, Venray, Venlo en Roermond.
Het gemiddelde bedrag van deze
zes gemeenten was 2.981,76 euro.
Wij hebben dus 2.599,24 euro meer
betaald dan het gemiddelde van de
omliggende gemeenten.
We zijn erg benieuwd wat voor
een huisje het Bouwkostenbureau IGG
Bouweconomie voor die 130.000 euro
heeft verzonnen. Onze garage kostte in

2014 in ieder geval 2,6 keer zoveel
aan de bouwleges als hetgeen in het
artikel beweerd wordt.
We zijn niet verder in beroep
gegaan met onze zaak, omdat de
advocaat de kans erg klein achtte
dat we zouden winnen. Dit omdat
gemeenten vrij zijn in de bepaling
hoe zij de tarieventabellen opmaken.
Aangezien we het risico te groot
vonden om nog meer kosten op
ons dak te krijgen, hebben we het
erbij gelaten. Het artikel maakte ons
echter weer furieus, want het spiegelt
de burgers een volledig verkeerd
beeld voor.
Moniek Staaks-Hendriks
Kessel

De Zorggroep zoekt leden
voor de Centrale Cliëntenraad
Wilt u bijdragen en meepraten over de zorg?
Geef dan uw talent de ruimte.
Voor meer informatie:

www.dezorggroep.nl/ccr

Beste automobilist
Je mag best weten dat het
mij enorm frustreert als ik je in
mijn achteruitkijkspiegel zie.
Of wanneer ik je tegemoet zie
komen. Ik zie dat je niet
vooruit kijkt, maar naar
beneden. En ook al zie ik hem
zelf niet, ik weet dat je
geconcentreerd naar je
telefoon aan het kijken bent.
Ontkennen hoef je niet, want
ik zie het wel. Zie ik het niet aan
je hoofd dat af en toe naar
beneden kijkt, zie ik het wel aan
je auto die lichtjes slingert over
jouw weghelft. Ik mopper
hardop, schud mijn hoofd in
verontwaardiging en vraag me
af wat er zo belangrijk kan zijn
dat je je er onder het rijden mee
bezighoudt. Vind jij het niet ook
veel leuker om te genieten van
je omgeving, mee te zingen met
de muziek op de radio of
gewoon te kijken wat er om je
heen gebeurt? Zo saai is
autorijden toch niet?
Wat je misschien niet weet,
is dat ik hem een beetje knijp
als ik je tegemoet zie komen of
in mijn achteruitkijkspiegel zie.
Vooral als je in een grote, dure
auto rijdt waarin je waarschijnlijk
gewoon handsfree kunt bellen.
Kom ik aan met mijn vijftien jaar
oude Corsaatje. Dan ben ik bang
dat je mijn kant op rijdt en ik
niet kan uitwijken. Dan maak je
van jouw probleem ook mijn
probleem. En daar heb ik niet
om gevraagd.
Ik geef toe: soms lijk ik ook
vergroeid te zijn met mijn
smartphone. Ik kan er soms uren
mee bezig zijn en de tijd even
helemaal verliezen. Maar appjes,
Snapchats en facebookberichtjes
zijn nooit dringend, geloof me.
Daar kun naar kijken als je weer
thuis bent. Als iemand mij écht
nodig heeft, belt ‘ie maar.
En dan zie ik wel of ik op kan
nemen.
Kim
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Aangepaste (gemeentelijke)
dienstverlening

Sport in 2020,
wat is jouw droom?

Op zaterdag 8 oktober is het Huis van de Gemeente gesloten. De bibliotheek is geopend.

Als bewoners van de sportieve omgeving rondom het Bouwens zijn we enkele avonden
met elkaar in gesprek gegaan over onze dagelijkse knelpunten, maar ook over onze
ambities en dromen.

Op donderdag 20 oktober sluiten wij om 14:00 uur onze deuren voor het publiek.
We zijn telefonisch bereikbaar tot 16.00 uur.

Snoeicursus Fruitboomgaarden
gemeente Peel en Maas

We zien de noodzaak omdat ledenaantallen en vrijwilligers onder druk staan, krimp,
ontgroening en vergrijzing aan de orde zijn, accommodatie vraagstukken op ons af gaan komen.
Maar we zien vooral ook de kansen om samen de sport sterker te maken, ambities te hebben
en te dromen van een sportieve en gezonde samenleving. Samen kunnen we daar heel ver in
komen. Vandaar ook dat we samen met zoveel mogelijk (sport)organisaties uit Panningen,
Egchel en Helden in gesprek willen in de overtuiging dat we allemaal te maken hebben met
dezelfde vraagstukken en dat we samen verder komen dan alleen.

Fruitbomen moeten regelmatig gesnoeid worden. Waar let je op bij de snoei van een oude
boom? Hoe vorm je een jonge boom zodat het later een mooie en veilige boom wordt?
Welke bomen kunnen aangeplant worden in een boomgaard? Hoe houd je een boom
gezond? Tijdens de cursus ‘Onderhoud van boomgaarden’ van de stichting IKL komen al
deze vragen aan bod.

Wat is jouw droom?
We nodigen jou, samen met nog ruim 50 vertegenwoordigers van andere verenigingen en
organisaties uit voor de inspiratiebijeenkomst ’’Sport in 2020, wat is jouw droom?’’
die plaatsvindt op donderdag 13 oktober in het Bouwens van 19.00u tot 22.00u.

In het winterseizoen organiseert de stichting IKL cursussen, gericht op het onderhoud van
fruitboomgaarden. Met deze cursussen wordt iedereen met een boomgaard, of diegene die
geïnteresseerd is in het onderhoud, in de gelegenheid gesteld om de vaardigheden van snoei en
onderhoud onder de knie te krijgen.
Inhoud
Tijdens de cursus, die vooral gericht is op hoog– en halfstamfruitbomen, komt het complete
onderhoud van boomgaarden aan de orde:
• biologie van fruitbomen;
• verzorging van fruitbomen;
• achterstallige snoei bij oude bomen;
• jaarlijkse snoei van oude bomen;
• vormsnoei van jonge bomen;
• aanleg van nieuwe boomgaarden;
• biologische bestrijding van ziekten.
Cursusmap
Cursisten ontvangen een uitgebreide, voor deze cursus ontwikkelde cursusmap. Deze map dient
als leidraad en naslagwerk bij de verzorging van hoogstambomen.
Programma
Deze cursus bestaat uit vier bijeenkomsten:
• woensdagavond 23 nov. 2016 van 19.30 tot 21.30 uur;
• zaterdag 26 nov. 2016 van 9.30 tot 15.30 uur;
• woensdagavond 30 nov. 2016 van 19.30 tot 21.30 uur;
• zaterdag 3 dec. 2016 van 9.30 tot 15.30 uur.
De zaterdagen starten met theorie met s ’middags de praktijk. Gereedschap en
veiligheidsmateriaal wordt door IKL verzorgd.
Cursuslocatie Café de Zwaan, Maasstraat 6, 5991 BG in Baarlo.
Aanmelden
U kunt zich aanmelden voor de cursus per mail: ikl@ikl-limburg.nl onder vermelding van
‘Snoeicursus Peel en Maas’. Vermeld ook uw adres en telefoonnummer. U moet de cursus vooraf
betalen. Voor meer info: IKL - tel. 046-303 05 30 - www.ikl-limburg.nl.
Betaling
De kosten bedragen € 50. U kunt dit bedrag overmaken naar rekeningnummer:
NL83 INGB 0670 7485 79, ten name van Stichting IKL. Na betaling is uw aanmelding pas
definitief. Voor dit bedrag ontvangt u ook de cursusmap. Bij 30 deelnemers sluit de cursus.
Verdere informatie ontvangt u per e-mail.
Deze cursus is medegefinancierd door gemeente Peel en Maas en de Provincie Limburg.

Met vriendelijke groet, Jan Berkers, Thyas Complex, Frank Janssen, het Bouwens, Ine Jacobs,
Thyas Complex, Wim Joosten, VC Olympia, Maarten Bos, SSS Helden, Peter van Loon, GV Concordia,
Frans Verdonschot, GV Concordia, Ron Klemann, Targos Bevo HC

Textielinzameling
De komende dagen zamelen we textiel huis aan huis in, kijk voor de
juiste inzameldag in uw straat op de (digitale) afvalkalender.
U kunt alle soorten textiel aanbieden voor huis-aan-huis inzameling.
Bijvoorbeeld kleding en schoenen (draagbaar én niet draagbaar), huishoudelijk textiel,
kledingaccessoires, schone lappen en textielresten, zachte knuffels, dekbedden en kussens.
Textiel wordt huis-aan-huis ingezameld, tegelijk met het andere afval door de inzameldienst
van de gemeente. Zet daarom textiel om 7.00 uur aan de straat op dezelfde plaats waar u
normaal uw container aanbiedt. U kunt textiel aanbieden in een willekeurige zak mét daarop
een Peel en Maas textielsticker. Deze stickers zijn verkrijgbaar bij het gemeentehuis en bij de
afhaalpunten, of kunt u zelf uitprinten via www.peelenmaas.nl
Kessel en Kessel Eik: donderdag 27 oktober (staat niet vermeld op de afvalkalender)
Textiel kan ook altijd worden weggebracht naar het milieupark.

Weblog
Alle informatie in deze gemeenterubriek kunt u ook vinden op onze website, maar ook:
• Uittreksel Basisregistratie personen goedkoper bij digitaal aanvragen (24/7)
• Meld u aan op www.burgernet.nl
• Gevonden en verloren voorwerpen
• Identiteitsbewijs verloren of gestolen? Melden bij de gemeente!

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.
In dit weekblad wordt in het kort aangegeven welke regels en (bestemmings)plannen aan de
orde zijn.
Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Achter de Hoven 4 Maasbree
Burgemeester en wethouders van Peel en Maas maken bekend dat, op grond van de artikelen
3.1 en 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht,
de gemeenteraad van Peel en Maas in de openbare raadsvergadering van 13 september 2016
het bestemmingsplan Achter de Hoven 4 te Maasbree gewijzigd 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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Groen licht voor doorontwikkeling Manege de Vosberg

Burgemeester Delissen in het zonnetje
wegens herbenoeming
Champagne, taart, bloemen én een heleboel lovende woorden voor onze burgemeester.
Dat waren de belangrijkste ingrediënten voor de besluitvormende raadsvergadering van vorige
week dinsdag. Tijdens de vergadering werd de herbenoeming van Wilma Delissen-van Tongerlo
gevierd: zij blijft ook de komende zes jaar burgemeester van Peel en Maas. Naast de feestvreugde
werd ook een belangrijk besluit genomen: de raad maakte de weg vrij voor de uitbreiding van
Manege de Vosberg.
Commissaris van de Koning Theo Bovens beëdigde Wilma Delissen vorige week dinsdag voor haar
tweede ambtstermijn als burgemeester van Peel en Maas. De gemeenteraad droeg Delissen eerder voor,
voor herbenoeming, en ook Koning Willem-Alexander gaf groen licht. De beëdiging vond plaats in het
Provinciehuis in Maastricht.
De gemeenteraad wilde deze bijzondere gebeurtenis niet ongemerkt voorbij laten gaan. Daarom kreeg
Wilma Delissen, tijdens de raadsvergadering van vorige week, de eerder beloofde taart en gladiolen uit
handen van Annigje Primowees, PvdA/Groen Links-raadslid en voorzitter van de herbenoemingscommissie.

De burgemeester in het midden van de gemeenteraad en het college

ningshal wordt uitgebreid, er een all weather-piste met buitentribune komt, de buitenrijbanen worden
verbeterd en vergroot en een tweede wedstrijdhal wordt gerealiseerd. Tijdens de opiniërende vergadering liet buurtbewoner Schers de raad weten te vrezen voor geur- en geluidsoverlast. Op uitnodiging
van Schers bracht een raadswerkgroep daarop een bezoek aan de betreffende locatie, om te kijken of
het verleggen van de openbare weg langs de woning van Schers een mogelijke optie is. Dit zou volgens
Schers een groot verschil maken. Diverse raadsfracties dachten hier echter anders over. “Omdat wij het
belangrijk vinden om een zienswijze goed onder de loep te nemen, zijn wij ter plekke gaan kijken”, zo
zei een woordvoerder van de fractie AndersNu. “Het kost echter veel geld om de weg een paar meter te
verplaatsen; wij denken niet dat dit opweegt tegen de geluidsvermindering die dit oplevert.”

Plaatsvervangend voorzitter Frits Berben, de herbenoemde burgemeester Wilma Delissen-van Tongerlo,
de voorzitter van de herbenoemingscommissie Annigje Primowees en wethouder Arno Janssen

Burgemeester tussen de mensen
Frits Berben, PvdA/Groen Links-raadslid en plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad, sprak de
burgemeester toe namens de gemeenteraad. “De afgelopen jaren is duidelijk geworden dat de mentaliteit van een ‘dörske’ uit het Brabantse Laarbeek prima past in Peel en Maas. Toen jij zes jaar geleden aan
het roer kwam, bestond de fusiegemeente Peel en Maas pas net. De opgave was duidelijk: zorg ervoor
dat Peel en Maas een duidelijke plek krijgt, bij bewoners en in de regio. Dat is absoluut gelukt.”
Berben roemde ook de toegankelijkheid van de burgemeester. “Je maakt altijd tijd voor een praatje
en dat waarderen onze inwoners. Dit heeft er mede toe bijgedragen dat de fusie naar één gemeente zo
geruisloos is verlopen. Wij zijn er trots op dat jij onze burgemeester blijft!”
Namens het college sprak Arno Janssen (Lokaal Peel en Maas) een woordje tot de burgemeester. “Je bent
een burgemeester die tussen de mensen staat, die beschikt over flink wat vakkennis én kan relativeren”,
zei Janssen. “Er staat de komende jaren nog veel op de rol voor onze gemeente. Het helpt absoluut dat er
een standvastige bestuurder staat, die ons prima kan vertegenwoordigen.”
Burgemeester Delissen zei in een reactie ‘stil te worden van alle mooie woorden’. Ook gaf zij aan ‘trots
te zijn op wat we samen hebben bereikt.’ “Dankzij de inzet van velen is Peel en Maas uitgegroeid tot een
robuuste, zelfbewuste gemeente, waar het goed wonen en werken is.”
De burgemeester benadrukte dat, binnen de veranderende samenleving, de rol van bestuurder complexer en uitdagender is dan ooit. “Als burgemeester heb je vandaag de dag enorm veel taken en rollen,
bijvoorbeeld die van crime fighter en hoeder van de integriteit. Ook moet je midden in de samenleving
staan; dat wordt steeds belangrijker. Een burgemeester moet weten wat er leeft en een luisterend oor
bieden. Daar ligt mijn motivatie; ik wil buiten verbinden met binnen.”
Na alle toespraken was het tijd voor champagne, taart én een kleine receptie, waarbij de raadsleden
en alle aanwezigen de kans kregen om de burgemeester, haar echtgenoot en zoon te feliciteren met de
nieuwe ambtstermijn.
Weg vrij voor uitbreiding manege
Na de feestelijke aftrap van de vergadering moest de raad ook nog even ‘echt aan het werk’. Het bestemmingsplan voor uitbreiding van Manege de Vosberg in Panningen was het belangrijkste onderwerp
op de agenda. Stichting Manege de Cavaliers Helden, die de manege exploiteert, wil De Vosberg in fasen
laten doorgroeien naar een manege met regionale allure. Dit betekent concreet dat onder meer de trai-

Lokaal Peel en Maas deelde die mening. “Daarbij: het komt maar enkele malen per jaar voor dat het weer
het toelaat om op het terras te zitten en er tegelijkertijd een evenement is bij De Vosberg.” De fractie
PvdA/Groen Links adviseerde Schers om aanspraak te maken op de planschaderegeling. De VVD fractie
vroeg de wethouder wel om een toezegging te doen om een aantal kleine aanpassingen te doen zoals
het plaatsen van paaltjes, snoeien van takken en dergelijke. Verantwoordelijk wethouder Arno Janssen
benadrukte in een reactie dat er niet méér evenementen gehouden zullen worden bij De Vosberg en er
ook geen extra verkeersbewegingen zullen plaatsinden. “Ik snap dat de heer Schers overlast ervaart,
maar denk dat deze grotendeels wordt weggenomen door de aanleg van de nieuwe parkeerplaats.
Graag ga ik echter nog verder in overleg met de heer Schers.”
Uiteindelijk gingen alle raadsfracties akkoord met de aanpassing van het bestemmingsplan en de gedane toezegging van de wethouder. Daarmee is er dus groen licht voor de doorontwikkeling van Manege
de Vosberg.

Groen licht voor de doorontwikkeling van Manege de Vosberg.
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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.

Het belang van experts
Jarenlang was het gebruikelijk dat de politiek, ondersteund door
ambtenaren, beleid maakte. De burger vroeg en de gemeente leverde.
Maar tijden veranderen en kleine gemeenten gaan op in grote gemeenten,
zoals schaalvergroting bij bedrijven. Geen waardeoordeel, slechts een
constatering.
De afstand van burger tot politiek
wordt echter groter. Dat vraagt om
verandering, een andere werkwijze
van de gemeente, maar ook van de
inwoners. Van inwoners wordt een
steeds grotere verantwoordelijkheid
verwacht. Iedereen heeft op zijn of

haar manier veel kennis van bepaalde
zaken die van belang zijn in een
gemeente. Iedereen is gewoon een
specialist.
Onder deze specialisten bevinden
zich mensen die het talent hebben
om voorop te lopen, de zogenaamde

koplopers of experts. Na de vorming
van de huidige coalitie zijn gesprekken
gevoerd met enkele van deze experts,
ieder op hun eigen specifieke vakge
bied. De uitkomsten van die gesprek
ken zijn verwerkt in een ontwikkelplan.
En zoals dat hoort bij een ontwik
kelplan, moet het zich steeds verder
ontwikkelen zodat de samenwerking
tussen inwoners en gemeente steeds
verder wordt verbeterd.
Inmiddels zijn we al over de helft
van deze coalitieperiode. Er blijven

gesprekken plaatsvinden en binnenkort
zullen deze, verwerkt in een aangepast
ontwikkelplan, zichtbaar zijn. Zodra het
aangepaste plan klaar is, zullen we u
dit laten weten. Door het gebruik van
ieders kennis komen we verder.
Kortom, een gemeente die niet
vooraf zaken regelt, maar samen met
u zorgt dat het fijn is om te wonen,
werken, ondernemen en recreëren in
Peel en Maas.
Rob Willems,
fractievoorzitter Lokaal Peel&Maas

Mustafa
Amhaouch
in gesprek met
ondernemers
Tweede Kamerlid Mustafa
Amhaouch was op vrijdag 30 september in Panningen om bij Grand Café
Gallery met ondernemers te praten
over actuele zaken. “Een gezellige en
informele introductie die in de toekomst uitgebreid zal worden met
meerdere partijen met als doel om de
lijnen tussen politiek en ondernemers
korter te krijgen. Wordt vervolgd”,
aldus Mustafa.

Hadé Collection
VOOR SFEER IN HUIS

HORST | HERSTRAAT 1A | PANNINGEN | KERKSTRAAT 1A

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

WWW.DENABBER.NL

LOCATIE: FEESTTENT IN HET CENTRUM VAN BERINGE
VRIJDAG

www.hadecollection.nl
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naar Wilhelminastraat 2 in Panningen
(bij de parkeerplaats van het huis van de gemeente)

Wilhelminastraat 2
5981 XW Panningen

T 077 - 308 22 50
E info@computersjop.nl

www.computersjop.nl
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Wij
zijn
verhuisd!
Hoe kijkt u terug op

V.A. 21.00 UUR

MET DJ WILLIE

Wilt u langskomen voor

• onderhoud
• een nieuwe pc of laptop
• onderdelen of advies?

TONKA
NOAH

14

Mike’s Computersjop
Reparatie Service Onderhoud

V.A. 21.00 UUR

16+

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

Beringse
Kermis
& IN ZAAL DE
WIEKSJLAAG MET
GRATIS ENTREE:
DJ RUUD & KOEN

ZATERDAG

15
OKTOBER

V.A. 16:00 UUR

ANDERKOVVER XXS

MET DJ MAURO FUERTE

V.A. 21:30 UUR

DJ STIJN & DEEPCRASH
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MET DJ WILLIE
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V.A. 21.00 UUR IN HET CAFÉ

JOEP EN KAY
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ENTREE

REPARATIE EN ACCESSOIRES

DIT JAAR ALLEEN KAARTVERKOOP VIA WWW.DENABBER.NL
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GEPLUKT Annemiek Huveneers

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.

Dat heeft me toen nog de bijnaam
‘De Hooligan’ opgeleverd bij de vol
leybalclub in Panningen.”
Zelf sportte ze ook altijd veel, maar
twee jaar geleden kwam daar een eind
aan toen ze haar meniscus afscheurde.
Daarvoor ging ze verschillende keren
per week tennissen bij de tennisclub
in Beringe. “Ik raakte wel een stukje
sociaal leven kwijt toen dat gebeurde”,
vertelt Annemiek. “Ik ga nu wel weer
zeker twee keer in de week naar de
sportschool en godzijdank lukt skiën
ook nog.” Dat is belangrijk aangezien
het gezin al lange tijd minimaal één
keer per jaar op wintersportvakantie
gaat. Annemiek gaat nog steeds mee,
maar de instelling is wel iets veran
derd. “Samen met een vriendin begin
ik al een uur later dan de rest ’s mor
gens en we houden dan de zon goed
in de gaten. Als die dan op een leuk
restaurantje in de buurt staat, gaan we
als een speer daarheen. Toch vind ik de
wintersport nog steeds heel leuk. Als ik
zie dat de rest zich amuseert, geniet ik
er ook van.”

Lid van allerlei
‘krenskes’
Alweer 26 jaar geleden kwam Annemiek Huveneers (54) samen met haar man Michel vanuit Blerick naar Peel en Maas. Mede dankzij haar baan als
juffrouw op basisschool De Kemp in Egchel en als fanatiek supporter bij de volleybalwedstrijden van haar kinderen, is ze inmiddels wel een bekend gezicht
in de omgeving.
Zo’n twaalf jaar geleden begon
Annemiek als lerares op de basisschool
in Egchel. Voorheen was ze achttien
jaar werkzaam in Blerick op een lagere
school. “Ik was best huiverig om hier te
gaan werken in het dorp waar ik woon
en op de school waar mijn kinderen
zaten”, vertelt Annemiek. “De directeur
van de school hier belde toen ik nog
in Blerick werkte en vroeg of ik hier
een half jaar uit kon helpen op vrijdag.
Na dat half jaar kon ik blijven en sinds
dien werk ik twee dagen in de week

hier. Dat huiverig zijn, was nergens
voor nodig. Ik word veel aangesproken
in het dorp, maar dat vind ik helemaal
niet erg. Eigenlijk is het wel leuk.”

De Hooligan
als bijnaam
De reden dat Egchel het beloofde
dorp werd 26 jaar geleden, was omdat
haar schoonouders van Blerick naar
Helden verhuisden. “We gingen toen
voornamelijk hier op stap, naar Apollo
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MARKT 11, PANNINGEN
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draai wel hebben gevonden in Peel en
Maas. Ralf van 20 jaar en Vivian van
17 jaar zijn fanatiek volleybalspelers.
En zo fanatiek als zij spelen, zo fanatiek
staat moeder Annemiek naast de lijn.
“Ralf speelt in Meijel bij Peelpush en
Vivian bij Olympia in Panningen en ik
probeer bij zoveel mogelijk wedstrijden
aanwezig te zijn.” En dan zit ze niet stil
naast de kant. “Ik ben wel aanwezig,
ja”, vertelt ze. “Behoorlijk fanatiek
zelfs. Ik heb zelfs een keer een waar
schuwing gehad van de scheidsrechter.
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PUZZEL

en dergelijke, en onze vrienden woon
den ook hier. Daarnaast vond ik het
hier wat ‘gemütlicher’ dan in Blerick.
Dus besloten we hier naar een huisje te
zoeken.” Dat ging niet heel voortva
rend en via via kwamen ze uit bij een
stuk grond in Egchel voor een nieuw
bouwhuis. “Als stadse meid schrok ik
me kapot. Er was niks als landbouw
grond. Ik dacht: waar kom ik terecht?
Maar achteraf heb ik geen seconde spijt
gehad.”
Ook omdat haar kinderen hun

Naast het sporten en supporten,
is Annemiek graag bezig met kransjes.
Of ‘krenskes’ zoals ze zelf zegt. “Zo heb
ik een buurtkrenske, een oud-collega
krenske en een zwangerschapskrenske.
Die laatste is samen met dames die
tegelijkertijd zwanger waren. Daarnaast
zit ik ook bij Egchelse Vrouwen Actief
(EVA). Daarmee hebben we iedere
maand bijvoorbeeld een workshop,
of we gaan fietsen of iets dergelijks.”
Annemiek zit dus maar zelden
stil. “Ik heb ook graag mensen om
me heen, ik ben een mensenmens.
Ik weet niet of ik het druk heb, maar ik
heb altijd genoeg te doen. Maar dat is
helemaal niet erg.”
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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

16

sport

06
10

Flets Koningslust
verliest
Door: voetbalvereniging VV Koningslust
Het eerste herenteam van voetbalvereniging VV Koningslust stond
zondag 2 oktober tegenover het eerste elftal van Neerkandia uit Neerkant. De fletse thuisploeg kwam niet uit de verf en verloor met 1-2 op
sportpark De Lust in Koningslust.
Koningslust begon slap aan de
wedstrijd. Het eerste kwartier was dan
ook helemaal voor Neerkandia. Hierna
was het Koningslust dat langzaam het
initiatief overnam en een aantal goede
kansen creëerde. Dit resulteerde in
de 24e minuut in een 1-0 voorsprong
voor Koningslust. Bram Rongen
kopte een corner van Peter Janssen
onhoudbaar in de hoek. Daarna was
het Neerkandia dat het heft weer in
handen nam. Door een paar goede
reddingen van Mick Berkers wist
Koningslust de nul bij de tegenstander
te houden tot aan de 37e minuut.

Uiteindelijk was het alsnog raak voor
Neerkandia: 1-1. Na de rust begon
Koningslust veel te slap, waardoor de
gastploeg al na drie minuten het net
wist te vinden en met 1-2 de leiding
nam. Verder waren er aan beide zijden
weinig kansen meer. Beide ploegen
werden nog getrakteerd op drie gele
kaarten voor evenzoveel spelers van
scheidsrechter Meulendijks. In de 77e
minuut wist Roy Bos het net nog te
vinden met een mooie kopbal, maar
deze treffer werd helaas afgekeurd
wegens buitenspel. Koningslust ging
met een 1-2 verlies de kleedkamer in.

Wedstrijd met evenwicht

Brave derby tussen
Baarlo en Maasbree
Door: Len Gielen, voetbalvereniging VV Baarlo
Waar in het verleden de derby’s tussen de eerste herenteams van voetbalverenigingen VV Baarlo en MVC’19 uit
Maasbree veelal op het scherpst van de snede werden uitgevochten, was dat zondag 2 oktober een stuk minder het
geval. De supporters kregen een relatief braaf duel voorgeschoteld, waarin de defensies excelleerden en de punten
werden gedeeld.

Kessel eenvoudig
voorbij VCH
Door: voetbalvereniging VV Kessel
Het eerste herenteam van VV Kessel heeft op zondag 2 oktober in
Blerick een makkelijke overwinning behaald op VCH. Na de blamage van
een week eerder tegen Reuver, moest Kessel orde op zaken stellen. Dat
lukte met een 5-0 zege.
Kessel startte de wedstrijd door
meteen de achterhoede van VCH
onder druk te zetten. De ploeg van
trainer Ruud van Enckevort wilde
vanaf minuut één duidelijk maken
wie er met de winst vandoor zou
gaan. En dat werkte, want binnen een
minuut was al de eerste wankeling
aan de kant van VCH te bespeuren.
Vanuit de aftrap van VCH was het bin
nen drie seconden al een corner voor
Kessel, doordat er direct druk werd
gezet. VCH had duidelijk moeite met
de hoge pressie van Kessel en kwam
ook snel op achterstand. Nadat al
enkele goede kansen gemist werden,
kwam Kessel door een kopbal van Juul
van de Beuken op voorsprong, 1-0.
Vervolgens pakte Kessel door en liep
het in de eerste helft eenvoudig en

dik verdiend uit naar 4-0 door goals
van Bram Geraedts, Willem Kruijk en
Bert Lenders. Bram schoof de 2-0 bin
nen na een mooie aanval over links,
Willem maakte met een eenvoudige
intikker de 3-0 en Bert zette de rust
stand van 4-0 op het scorebord. De
aanvoerder van Kessel passeerde de
keeper van VCH met een vrije trap.
In de tweede helft miste Kessel
wat scherpte, mede door de com
fortabele voorsprong. Alleen Willem
Kruijk wist nog te scoren door na een
mooi opgezette counter hard de 5-0
tegen de touwen te jagen. Juul van de
Beuken produceerde nog een onmo
gelijke misser door van een meter of
twee op de paal te schieten. Kessel
kan tevreden zijn over het resultaat
en de werklust tegen VCH.

MVC’19-verdediger Lano Engels probeert met een sliding
Baarlo-middenvelder Jeroen van Wijlick de bal afhandig te maken (Foto: Len Gielen)
De beginfase was voor MVC’19
dat feller uit de startblokken schoot.
Tot echte doelkansen leidde het echter
niet. Na een klein kwartier was er weer
volledig evenwicht in het duel. Tot aan
de rust gaven beide ploegen echter
nauwelijks iets weg. Het gevaar moest
uit enkele afstandsschoten komen,
maar ook die leverden geen treffer op.
Net als in de eerste helft kwam
MVC’19 ook na de thee weer het beste
uit de kleedkamers. En nu was het bij
de eerste de beste aanval van de gas
ten wel gelijk raak. De Baarlose afweer
was nog even niet bij de les en daarvan
werd volop geprofiteerd door MVC’19-

middenvelder Joris Timmermans.
Nauwelijks gehinderd wist hij door te
dringen tot aan de achterlijn, waar hij
de bal op een presenteerblaadje terug
legde op de volkomen vrijgelaten Ron
van den Kerkhof.
Voor de Maasbreese goaltjesdief
was het een koud kunstje om de ope
ningstreffer voor zijn ploeg aan te teke
nen: 0-1. Het antwoord van Baarlo liet
niet lang op zich wachten. Vijf minuten
later lag de gelijkmaker na een mooie
aanval alweer in het MVC’19-doel.
Na eerst een tegenstander te hebben
afgetroefd schoot Maikel van Erp de bal
op aangeven van Wouter Peeters met

een venijnige diagonale uithaal via de
verste paal binnen: 1-1.
In het resterende deel van het duel
domineerden de defensies en had
den beide hardwerkende ploegen nog
ieder één kans om de zege binnen te
halen. Voor Baarlo was dat Jeroen van
Wijlick die rakelings voorlangs het doel
van MVC’19 schoot. En pal voor tijd
kwam Baarlo op zijn beurt goed weg,
toen doelman Jeffrey Schouenberg
voorkwam dat Ron van den Kerkhof de
Breetse ploeg op de valreep alsnog op
slinkse wijze de zege kon bezorgen.
Met de terechte puntendeling schoten
beide ploegen echter niet veel op.

Panningen wint thriller
in Meijel
Door: Wiet Leenders, voetbalvereniging SV Panningen
Hitchcock had de wedstrijd tussen de eerste herenteams van voetbalvereniging SV Panningen en RKMSV uit
Meijel niet spannender kunnen maken. Op zondag 2 oktober stonden ze tegenover elkaar op het Meijelse gras.
Panningen ging er met de winst vandoor.

wij zoeken een
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Bij Panningen stond Auke Houben,
na jarenlang blessureleed, weer in
de basis. De eerste kans was voor de
Kepèlse groenwitten. Roy Cuppen miste
de bal op een haar na bij de tweede
paal na een vrije trap van Patrick
Joosten. En Robin van Osch, absoluut
op weg naar zijn oude vorm, loste een
gevaarlijk schot na een uitstekende
combinatie met dezelfde Joosten.
Toch was het RKMSV dat de leiding
nam. Met lange ballen van achteruit
werd de Panningse defensie bestookt
en in de 28e minuut was het Adje
Snijders die uit een klutsbal RKMSV op
voorsprong bracht. Twee minuten later
was het alweer gelijk. Bram Leenders
rondde een voorzet van rechts van

Robin van Osch doeltreffend af: 1-1.
In de 32e minuut kwam Meijel
weer op voorsprong. Scheidsrechter
van Ophoven constateerde dat de
Panningen-doelman hands maakte net
buiten zijn strafschopgebied. Hayke
Snijders schoot de toegekende vrije
trap onberispelijk binnen: 2-1. In deze
fase was RKMSV toch wel de bovenlig
gende ploeg en met deze verdiende
voorsprong gingen ze de rust in.

Loepzuivere pass
RKMSV probeerde met lange bal
len van achteruit druk te zetten. Toen
gebeurde plots waar de Panningenaanhang op hoopte. Auke Houben ging
met de bal aan de voet het vijandelijke

strafschopgebied binnen en werd
onreglementair gestuit: penalty. Patrick
Joosten schoot binnen en de stand was
gelijk: 2-2. RKMSV zette druk en Patrick
Joosten haalde een kopbal van de
doellijn. In de 60e minuut schoot Jimmy
Flipsen RKMSV naar een 3-2 voorsprong.
In de 79e minuut was Robin van
Osch voor de zoveelste maal ongrijp
baar voor zijn directe tegenstander.
Remco Litjens maakte de stand gelijk:
3-3. In de 88e minuut verzond Bram
Leenders een loepzuivere pass in de
loop van Ilias Amhaouch die fraai
scoorde: 3-4. Panningen won de inter
gemeentelijke derby en komt daarmee
in achtervolging op de Brabantse ploe
gen in de top van de vierde klasse E.
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Zeldzame fout keeper

Eenvoudige overwinning
voor zaalvoetballers Baarlo
Door: zaalvoetbalvereniging Zvv Baarlo
Het eerste zaalvoetbalteam van zaalvoetbalvereniging Zvv Baarlo was maandag 3 oktober nagenoeg compleet
voor de wedstrijd tegen Fcp/De Bar uit Susteren. Het elftal liet in de beginfase ook meteen zien dat er weinig te
halen viel in sporthal De Kazing en ging met een 9-3 overwinning naar huis.

Tweede wedstrijd

Indoorwedstrijd
handboogschutters
Koningslust
Door: handboogschutterij De Indianen Koningslust
Bij handboogschutterij De Indianen in Koningslust werd afgelopen
week op verschillende locaties de tweede indoorwedstrijd verschoten.
De leden van De Indianen behaalden daarbij goede resultaten.
Het eerste compound-team had
geen tegenstander en schoot 771
punten. De hoogste schutter was
Ton Janssen met 259 punten. Het
eerste recurve-team schoot 791
punten en Rene Koopmans werd
met 274 punten als hoogste schutter
benoemd. Het tweede recurveteam

had ook geen tegenstander. Zij schoot
426 punten en Anne Lucassen werd
met 245 punten tot hoogste schut
ster gekozen. Ook de jeugd schoot
indoor. Rick Joosten behaalde 232
punten, gevolgd door Laura Joosten
met 221 punten. Jesse Peeten schoot
181 punten bij elkaar.

Overwinning voor
Flatsers op Kessel
Door: Piet Geurts, beugelvereniging De Flatsers Baarlo
Het eerste team van beugelvereniging De Flatsers uit Baarlo won
zaterdag 1 oktober met 5-0 van het derde team van OVU uit Kessel.

Frank Peeters van Zvv Baarlo wipt de bal over de uitkomende keeper van Fcp/De Bar
Al na twee minuten schoot Frank
Peeters de bal snoeihard in de kruising:
1-0. Na vijf minuten wist Jeroen van
Wylick te profiteren van een fout in
de verdediging van De Bar en zo was
het al 2-0. Toch wisten de bezoekers
uit een snelle uitbraak meteen de
2-1 te maken. Via Frank Peeters en
Daan Verlijsdonk liep Baarlo al snel
uit naar 3-1 en 4-1 en na negen
minuten was de wedstrijd al beslist.
In het restant van de eerste helft
toonden beide keepers aan er geen
doelpuntenspektakel van te willen
maken, want er werd een kwartier lang

niet gescoord. In de laatste seconde
voor rust wist Jeroen van Wylick, op
aangeven van Daan Verlijsdonk, de 5-1
binnen te schieten.
Meteen na rust wist ook Twan
Hendricks zijn eerste doelpunt te
maken. De keeper van De Bar maakte
hierbij een zeldzame fout: 6-1. Twan
Hendricks maakte enkele minuten later
op aangeven van Jeroen van Wylick de
7-1, met een knap schot in de verre
hoek. De mooiste treffer van de dag
komt op naam van Fcp/De Bar. Een
lange bal werd op schitterende wijze
met een volley voorbij doelman Jarno

Hertsig geschoten. Dit leverde zelfs
applaus op van het Baarlose publiek.
Dezelfde speler wist een minuut later
de 7-3 binnen te schieten. Baarlo liet
zich hierdoor niet van de wijs brengen
en liep snel genoeg uit naar 8-3. Frank
Peeters met een strakke voorzet en
Daan Verlijsdonk met het doelpunt.
Het slotakkoord was voor Joël
Gielen die de bal nog in de winkelhaak
schoot: 9-3. Met dank aan de keeper
van Fcp/De Bar is de uitslag niet hoger
opgelopen. Het resultaat: tien punten
uit vier wedstrijden met twee thuis
wedstrijden voor de boeg.

Maarheeze met de buit er vandoor

BEVO Beringe onderuit tegen
koploper
Door: voetbalvereniging VV BEVO Beringe
Het eerste herenteam van voetbalvereniging VV BEVO uit Beringe moest zondag 2 oktober gehavend aantreden
tegen Maarheeze, de ongenaakbare koploper in de vierde klasse E.
De BEVO-ploeg was
noodgedwongen op vier posities
gewijzigd en bleef zeker in de
beginfase uitstekend op de been tegen
de koploper. Al na vijf minuten spelen
kreeg BEVO een unieke kans om op
voorsprong te komen, maar deze
werd door de keeper tegengehouden.
Ook Maarheeze kreeg een goede
mogelijkheid om de score te openen,
maar ook daar greep de keeper in.
In de zeventiende minuut kwam
BEVO op een voorsprong, na een
uitstekend opgezette aanval. Mik van
de Berg speelde Kevin Vossen aan,
die een één-twee met Rob Minten
maakte en snelde door richting doel.
Hij schoot de 0-1 binnen. Nog geen vijf
minuten later stond het alweer 1-1 door

een strafschop, toegekend door een
scheidsrechtelijke dwaling. De BEVOkeeper werd in het vijfmetergebied
zwaar gehinderd door de Maarheezespits. BEVO was door dit incident
enigszins van slag. Mik van de Berg
redde BEVO nog door een zeker lijkend
doelpunt van de lijn te halen.
Nog geen vijf minuten later was
het dan toch 2-1, nadat een aanval van
Maarheeze onschadelijk werd gemaakt
door de bal koppend uit te verdedigen.
Voor BEVO belandde de bal precies
voor de voeten van een Maarheezeaanvaller, die snoeihard uithaalde en
binnenschoot. De rust ging dan ook in
met een achterstand voor BEVO, terwijl
de ploegen zich in het veld redelijk in
evenwicht hielden.

BEVO bleef vechten voor haar
kansen. In de 58e minuut van de
wedstrijd nam Maarheeze zelfs een
3-1 voorsprong na een uitstekende
soloactie van de nummer tien, die
onhoudbaar afrondde. Hierna zocht
BEVO meer en meer de aanval om
toch nog wat van deze wedstrijd te
maken. In de laatste twintig minuten
van deze pot had BEVO nog een
gelijkspel uit het vuur kunnen slepen.
Uiteindelijk ging Maarheeze
er met de volle buit vandoor. Een
gehavend BEVO bleef uitstekend
op de been, maar kon het verschil
helaas niet afdwingen met vier
noodzakelijke wijzigingen in de
basiself, daarmee de vervangers zeker
niet tekort doend.

Piet begon prima aan de wed
strijd door een prachtige knipbol en
speelde verder een sterke wedstrijd
tegen een tegenstander die ook goed
beugelde, maar uiteindelijk toch net
iets tekort kwam. Op twee speelde
Ger een gelijk opgaande partij met
wisselende kansen voor beiden.
Het geluk was dit keer aan de kant
van Ger, die de winst pakte.
Roy moest op drie tegen de dame
van het Kesselse team. Beiden maak
ten er een zeer spannende wedstrijd

van die Roy uiteindelijk met goed
spel winnend afsloot. De dame uit
Baarlo, Esther, beugelde wisselvallig.
Toen haar tegenstander op een keer
de ring niet meer kon vinden, maakte
zij daar dankbaar gebruik van door de
steek goed te benutten. Mark speelde
een prima partij en zorgde koelbloe
dig en trefzeker voor het vijfde punt.
Een prima uitslag, waardoor de
misstap een week eerder goed is
opgehaald. Het geluk was deze avond
aan de kant van De Flatsers.

Tweede keer winst
voor Peelpush-heren
Door: Rikus Leenders, volleybalvereniging Peelpush Meijel
De mannen van het eerste team van volleybalvereniging Peelpush uit
Meijel reisden zaterdag 1 oktober af naar Landgraaf om daar de tweede
wedstrijd van de competitie te spelen. Het werd de tweede wedstrijd die
Peelpush wist te winnen.
De eerste set ging meteen gelijk
op, maar dit kwam vooral omdat
Peelpush nog niet erg wakker bleek.
Sommige individuele fouten zorgden
ervoor dat de Meijelse delegatie niet
ver uit kon lopen en boven de twintig
was het dan ook Landgraaf dat deze
set aan het langste eind trok. 25-22
in het voordeel van VCL.
Dit betekende dat Peelpush
harder moest werken om de tweede
set binnen te halen en dat was terug
te zien in het spel. Peelpush liep uit
op Landgraaf, wat steeds minder aan
het passen was. De zuidelijke mannen
hadden er moeite mee om de bal bij
de spelverdeler te brengen. Hierdoor
werd hun spelletje voorspelbaar en
daar was Meijel goed op ingesteld.
Bij een stand van 19-25 klonk het
fluitsignaal en was de tweede set
beslist in het voordeel van Peelpush.
Set drie moest dus met dezelfde
instelling gespeeld worden, wat
betekende dat de concentratie niet
weg mocht zakken. De derde set was
ongeveer hetzelfde als de tweede,

want ook hier zette Peelpush weer
de volle druk op het Landgraafse
team. Ook set drie ging dus naar de
mannen van Peelpush met een stand
van 18-25.

Genoeg
aanvalskracht
Omdat Peelpush gebrand was
om de winst mee te nemen uit
Landgraaf en er geen vijfde set aan
vast te plakken, moest set vier met
dezelfde bravoure aangepakt worden.
Landgraaf gaf in deze set nog wat
extra gas bij en dit zorgde voor een
spannende laatste set. De veelvuldig
scorende passer-loper aan de kant
van Landgraaf werd veel aangespeeld
en was een periode lastig te stoppen,
maar ook Peelpush had genoeg
aanvalskracht om hier tegengas
aan te geven. Uiteindelijk werd
Landgraaf minder stabiel naarmate
de set eindigde en werd het laatste
punt uitgeslagen door VCL waardoor
Peelpush de winst kon gaan vieren.
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Singelloop en Océloop

Reuver als meerdere erkennen

Thuis verlies voor elftal Egchel
Atletiek Helden
scoort bij wedstrijden
Venray en Venlo
Door: voetbalvereniging SV Egchel
De nummer twee van de competitie, Reuver, bracht zondag 2 oktober een bezoek aan het eerste herenteam van
SV Egchel-trainer Twan van de Mortel. Net als verleden week moest Egchel ook nu zijn meerdere erkennen in de
tegenstander. Reuver was op alle fronten de betere ploeg en won verdiend met 0-4.

Door: Atletiek Helden
Leden van Atletiek Helden namen zondag 2 oktober deel aan twee
wedstrijden. In Venray werd de Singelloop gelopen en in Venlo vond de
Océloop plaats.

Egchel kwam er niet aan te pas.
Beste man van het veld was vandaag
scheidsrechter Jeurissen uit het ZuidLimburgse Bunde. Hij floot een uitste
kende partij. Beide ploegen maakten
het hem ook niet moeilijk. Nadat de
gasten in de beginfase wat plaagstoot
jes hadden uitgedeeld, kwamen ze in
de 17e minuut op voorsprong.
Justin de Jong zorgde met een uit
haal voor de 0-1. De thuisploeg kreeg
daarna ook wat kansjes, maar moest
toch bedacht zijn op de gevaarlijke gas
ten. Zij vergrootten in de 33e minuut
de marge tot 0-2 door Pim Reijnen
die keeper Bjorn Oomen met een

schuiver in de verre hoek kansloos liet.
Nauwelijks bekomen van deze treffer
werd de stand in de 35e minuut weer
opgevoerd. Onvoldoende opruimen in
de Egchelse defensie stelde wederom
Pim Reijnen in staat zijn tweede van de
dag te maken: 0-3.

Eerste kans
direct na rust
De eerste echte kans voor Egchel
kwam direct na de rust op naam van
Leon Teeuwen. Zijn schot werd een
prooi voor doelman Roy Hendriks van
Reuver. Over de rest van de tweede

helft kunnen we kort zijn. Reuver koes
terde de voorsprong van 0-3 en Egchel
was niet meer in staat de wedstrijd een
andere wending te geven. De oranje
hemden probeerden het wel, maar de
overtuiging was er niet. Ook een drietal
wissels kon geen ommekeer brengen.
De beste mogelijkheden bleven er voor
Reuver.
Egchel had in de slotfase wel pech
toen een schot op de paal belandde.
In de allerlaatste minuut werd het nog
0-4 toen Gilles Puts een fout aan Egchel
zijde afstrafte. Verdiende nederlaag
voor Egchel, verdiende zege voor
Reuver.

Gelijkspel in Lottum

Grashoek blijft ongeslagen
Ongeveer 1.500 mensen namen
deel aan de Singelloop in Venray.
Bij de categorie Mannen Senioren
werd Jan Vaessen elfde met een tijd
van 49,28 minuten. Elle Heuijerjans
werd tiende bij de Vrouwen Senioren
met een tijd van 55,36 minuten.
Met een tijd van 51,32 minuten werd
Ton Teuwsen vijfde bij de categorie
Mannen 65+. In Venlo op de Océloop
deden nog meer deelnemers mee.
Judith de Bruin is nog aan het
terugkomen van haar blessure en
eindigde ondanks dit als eerste.
Leonie Peeters, die al een tijdje goed
loopt, behaalde in de categorie 40+
de eerste plaats bij de 10.000 meter.
Ron Spreeuwenberg, afgelopen jaar
nog genomineerd voor Sportman
van het jaar in de categorie Iedereen
kan Sporten, ging aan de haal met
een eervolle vijfde plaats bij de
Senioren op de 10.000 meter. Bij de

Bambinoloop op de 750 meter werd
Lara Peeters tweede bij de Meisjes
met een tijd van 4,47 minuten. Nate
Sillekens deed mee bij de Jongens
7-12 jaar op de 1.500 meter. Hij werd
achtste met een tijd van 6.51
minuten en Lennard Peeters werd
elfde met een tijd van 7.04 minuten.
Bij de Mannen40 op de 5.000 meter
behaalde Richard Sonnemans de derde
plaats met een tijd van 21,29 minuten.
Judith de Bruin werd bij Vrouwen40
op de 5.000 meter eerste met een tijd
van 21,56 minuten. Bij de Mannen
Senioren werd Ron Spreeuwenberg
vijfde bij de 10.000 meter met een
tijd van 39,43 minuten. Rob Huberts
nam deel bij de Mannen50 op de
10.000 meter, waar hij een tijd van
46,43 minuten neerzette. Ten slotte
werd Leonie Peeters eerste bij de
Vrouwen40, op de 10.000 meter met
een tijd van 47,47 minuten.

VC Kessel-dames
geven v
 ervolg aan
goede start
Door: Anne van den Beuken, volleybalclub VC Kessel Dames 1
De eerste uitwedstrijd tegen Bedovo uit Beek en Donk stond zaterdag
1 oktober op het programma voor het eerste damesteam van volleybalclub VC Kessel.
Van coach Nico Maessen kregen
de dames de opdracht om met
druk te serveren. Dit werd goed
uitgevoerd, wat resulteerde een
voorsprong waardoor de dames de
set binnensleepten met 23-25.
Na de eerste set merkten de
dames dat de ploegen erg aan elkaar
gewaagd waren. Het ging gelijk op en
ook de tweede set werd nipt gewon
nen met 24-26 door de Kesselse
dames. In de derde set kregen de
dames de indruk dat Bedovo sterker
begon te spelen. De set ging daarom

ook moeizaam en door slordigheids
foutjes ging VC Kessel de mist in.
De set werd dan ook verloren met
25-20.
Helaas kon de ploeg van Nico
Maessen zich in de vierde set zich
niet herpakken en kwam ze op een
achterstand van 24-18. Toen kreeg
Anne van den Beuken de taak om
de wedstrijd om te keren. Met een
goede servicereeks, een gedreven en
enthousiast team werd de set alsnog
gewonnen met 24-26. VC Kessel nam
een terechte 3-1 winst mee naar huis.

Door Piet Spee, voetbalvereniging VV Grashoek
Er was in het sportpark Oud Aast te Lottum nog geen minuut gespeeld of het stond zondag 2 oktober al 1-0 voor
de thuisclub. Het eerste herenteam van voetbalvereniging VV Grashoek speelde gelijk tegen het elftal uit
Horst aan de Maas.
Jean Custers gaf vanaf de lin
kerkant een voorzet die door Pim
Kleeven onhoudbaar achter doelman
Koen Clephas werd gekopt: 1-0.
De Grashoekse verdediging stond
verbaasd toe te kijken. Lottum nam het
initiatief, gesteund door deze voor
sprong. De thuisclub had het meeste
spelaandeel en was ook sneller in de
omschakeling. Daarom dreigde een
grotere achterstand voor de geel
zwarten. Koen moest in het Grashoekse
doel vaker in actie komen dan doelman
Stefan Verbong aan de overzijde.
De geelzwarten probeerden het spel
te verplaatsen. De 38e minuut was
voor Grashoek het beste spelmoment.
Chris Hunnekens bracht met een mooie
breedtepas de bal bij de vrijstaande

Bas Gloudemans die iets gehaast
rakelings langsschoot. Vlak voor de
rust moest Koen nog een keer vol aan
de bak om een grotere achterstand te
voorkomen. De 1-0 pauzestand was
volkomen in orde.

Tandje
bijgeschakeld
Het geelzwarte team van trainer
Nelis Luijten besefte dat een tandje
bij moest worden geschakeld om niet
tegen de eerste nederlaag aan te
lopen. En daar was hij dan in de 58e
minuut, de door Grashoek bejubelde
gelijkmaker. Van Bas Gloudemans ging
de bal naar Erwin Pijnenburg, die met
veel maatgevoel de zich vrijgelopen

Chris Hunnekens bediende. Onhoudbaar
schoot de 17-jarige nummer twaalf van
Grashoek de bal achter Stefan Verbong:
1-1. Vanaf dit moment veranderde het
spelbeeld. Grashoek nam het heft in
handen. Er werd fel gestreden om de
winnende treffer die niet kwam.
Grashoek was er een paar keer
dicht bij. Stefan Verbong kon een keer
een treffer voorkomen ten koste van
de enige gele kaart in de wedstrijd.
Een paar penaltyscènes zorgden voor
opwinding. Maar scheidsrechter Roel
Maas volgde het spel op veel te grote
afstand en liet doorspelen. Onder
hoogspanning verstreken de laatste
tien minuten. Het was en bleef 1-1.
Over de gehele wedstrijd gezien een
terechte uitslag.

Eenzijdige wedstrijd met 10-1 uitslag

Zaalvoetballers Beringe
verslaan Maastricht
Door: zaalvoetbalvereniging Zvv Beringe
Het eerste herenteam van zaalvoetbalvereniging Zvv Beringe ontving maandag 3 oktober ODV/Hazendans 2 uit
Maastricht in sporthal Piushof in Panningen. De fitte thuisploeg versloeg de Zuid-Limburgers met 10-1.
Vorige week verspeelden de
jongens van Beringe hun eerste
punten met een gelijkspel bij zv
Weert (2-2). Coach John Korsten stond
voor het eerst aan het roer tijdens
een competitiewedstrijd en kon
beschikken over een fitte selectie.
De tegenstander uit Maastricht
kwam met slechts één wissel naar
Panningen. Het werd al snel duidelijk
dat het een eenzijdige wedstrijd zou
worden.
Hazendans 2 beschikte over
technisch vaardige voetballers, maar
fungeerde niet als team. Na een
paar minuten kon Ilias Amhaouch
doorlopen richting de keeper en de

1-0 binnenschieten. Via Guus Maessen,
Gilian de Bruijn en Ron van den
Kerkhof liep Zvv Beringe voor rust uit
tot 4-0. De bezoekers zetten hier vrij
weinig tegenover en waar nodig trad
Jeremy Caessens handelend op.

Beringe
gemakzuchtig
Beringe kwam te gemakzuchtig uit
de kleedkamer na rust. Dit resulteerde
in een totaal onnodige tegentreffer.
Na zeven minuten in de tweede helft
herpakte de ploeg zich en het was
wederom Ilias Amhaouch met een
doelpunt. Het zesde doelpunt voor

Zvv Beringe 1 kwam op naam van
een verdediger van de bezoekers.
De wedstrijd was gespeeld, maar toch
wilde de thuisploeg meer doelpunten.
De ploeg bleef de bezoekers onder
druk houden. Tussendoor overleefde
Zvv Beringe 1 tweemaal een
man minder situatie door scherp
verdedigen. Na doelpunten van Ron
van den Kerkhof, Raoul Bennenbroek
en Ilias Amhaouch was het slotakkoord
voor aanvoerder Guus Maessen. Een
prachtig diagonaal schot eindigde
via de onderkant van de lat in het
doel. Na vijftig minuten besloot de
scheidsrechter af te fluiten bij een 10-1
eindstand.
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Gelijkspel tegen Achilles Bocholt

Targos Bevo Hc verspeelt
eindwinst in slotseconde
Door: Mat Nellen, handbalvereniging Targos Bevo Hc
Na afloop van het laatste fluitsignaal in De Heuf in Panningen overheersten zaterdag 1 oktober ongeloof en
teleurstelling bij het eerste herenteam van handbalvereniging Targos Bevo Hc uit Panningen. Na een riante
voorspong bij rust moest de thuisploeg in de slotseconde een gelijkspel aan Achilles Bocholt toestaan.
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SamenGestelde Wedstrijd

Goede resultaten
De Maasruiters Kessel
Door: paardensportvereniging De Maasruiters Kessel
In Ysselsteyn werd in het weekend van zaterdag 1 en zondag 2
oktober een SamenGestelde Wedstrijd (SGW) gereden. Hieraan namen
ruiters van paardensportvereniging De Maasruiters uit Kessel aan deel.
Marieke Vervoort verscheen aan
de start met Tongerveld’s Chiko.
Ze reed een mooie dressuurproef
en ook het springparcours kwam ze
foutloos rond. Daarna kon ze zich
gaan opmaken voor de cross en
samen met Chiko verreed ze ook
deze foutloos. Samen eindigden

ze in het totaalklassement op een
mooie zesde plaats en als derde van
Limburg. In Maasbree werd hetzelfde
weekend een dressuurwedstrijd
georganiseerd voor de pony’s.
Lonneke Verbruggen behaalde in de
klasse B-L2 de eerste plaats met haar
pony Bell Boy.

Dorpengolftoernooi
Peel en Maas
Golfclub Eyckenduyn in Helden is op zaterdag 8 oktober het strijd
toneel van het tweede Dorpengolftoernooi Peel en Maas. Na de succesvolle proefeditie vorig jaar besloot de organisatie ook in 2016 teams van
twee personen te laten strijden voor de wisselbeker. Zes dorpen nemen
deel aan het toernooi.
Ieder dorp heeft onder begelei
ding van een dorpscaptain een team
van acht spelers samengesteld die in
koppels van twee gaan stijden voor

Het begon overigens fantastisch
voor Targos Bevo Hc. Er werd vlot
gecombineerd om de met een 6-0
verdediging spelende Belgen te over
troeven. Na een wisselend scoreverloop
in de beginfase liep de thuisploeg via
een tussenstand van 12-6 uit naar
19-10. Toon Leenders maakte de
mooiste goal vanaf de cirkel. Zelfs toen
Bevo met twee man minder speelde,
bleef de thuisploeg moeiteloos over
eind. Het was de beste eerste helft
van Targos Bevo Hc dit seizoen. De
ruststand van 19-11 wees erop dat
Panningen op weg leek te zijn naar de
tweede thuiszege.

Na de pauze knokte een herboren
Achilles Bocholt zich terug in de wed
strijd. Panningen was in de beginfase
van de tweede helft een speelbal in
de handen van de ontketende Belgen.
Na vijf minuten hadden de Belgen de
achterstand verkleind tot 19-15. Pas
toen scoorde Jeroen van den Beucken
de eerste Panningse treffer uit een
strafworp. Achilles Bocholt rook bloed.
Bevo zag de voorsprong als sneeuw
voor de zon verdwijnen. Het werd
22-22. Bevo vocht zich terug in de
wedstrijd. Tot 27-26 werd er afwis
selend gescoord door beide ploegen.
Panningen kon weer even uitlopen

tot 30-26. In een hectische slotfase
kon Targos Bevo Hc een 31-29 niet
vasthouden. In plaats van tactisch
de wedstrijd uit te spelen, werd er
slordig balverlies geleden en kreeg Rik
Elissen de rode kaart. Met nog twaalf
seconden op de klok togen de Belgen
bij een stand van 31-30 ten aanval. Een
seconde voor tijd kregen de Belgen
een strafworp. Damian Kedziora kon
de gelijkmaker scoren. Targos Bevo Hc
had voor de tweede maal in de slotfase
een zekere overwinning uit handen
gegeven. De ploeg kan ogenschijnlijk
geen zestig minuten geconcentreerd
handballen.(Foto: Jordi Strijbos)

Seizoensopening

Overtuigende zege
voor volleydames Grashoek
Door: volleybalvereniging VC Grashoek
Een week later dan de officiële start van de competitie mocht zaterdag 1 oktober ook het eerste damesteam van
volleybalclub VC Grashoek aan haar eerste wedstrijd beginnen. De thuisploeg wist tegenstander Active Rooy met
4-0 te verslaan.
Bij de openingsset zat er in de
beginfase nog wat spanning in het
Grashoekse team. Tot 10-10 ging het
gelijk op. Een time-out zorgde voor
de benodigde rust aan Grashoekse
zijde, waarna het tweede deel van de
eerste set met 15-6 gewonnen werd.
Een score van 25-16 was een mooie
basis voor de rest van de wedstrijd.
De tweede set werd met dezelfde
zes spelers gestart. In mum van
tijd liepen de dames bijna foutloos
volleyballend weg naar een 14-5
voorsprong in het voordeel van
Grashoek. Vijf speelsters volleybalden
vorig jaar nog in het tweede team,
maar daar was weinig van te merken

in welke opstelling dan ook. De coach
was tevreden over hun prestaties.
De tweede set werd doorgezet
in de lijn zoals gestart. De 2-0
voorsprong was een feit. Toch
was de derde set er een die twee
punten waard bleek. Ze hadden de
wedstrijd in ‘de pocket’. Ondanks
de waarschuwing sloop het
concentratieverlies in het team.
Ze waren iets minder scherp en
daardoor keken de Grashoekse
dames in het tweede deel van de set
tegen een 15-12 en vervolgens een
17-19 achterstand aan. Met name de
serve liet hen in de steek in de derde
en vierde set. Punt voor punt kwamen

ze terug naar 21-22. Een degelijke
serve van gastspelers uit het tweede
team bracht de dames langszij van
Active Rooy: 23-23. De spanning was
er en de kans om de set te pakken
ook. Zo gebeurde het: een eindscore
van 25-23 en vier wedstrijdpunten.
Toen moesten ze de vierde set nog
winnen. Tot 14-11 keken de dames uit
Grashoek aan tegen een achterstand.
Punt voor punt liepen ze in op Rooyse
en werd het 21-21. Toen was het
laatste verzet gebroken. Met 25-22
waren de eerste vijf punten van het
seizoen een feit. Een mooie verdiende
zege met een compliment naar het
complete team.

de titel. Uit de dorpen Panningen,
Helden, Kessel, Meijel, Grashoek en
Baarlo. In totaal doen 48 golfers mee
aan het toernooi.

Onderin competitie

Helden zonder punten in Stramproy
Door: Geert Metsemakers, voetbalvereniging VV Helden
De stroeve seizoenstart van het eerste herenteam van voetbalvereniging VV Helden heeft zondag 2 oktober een vervolg gekregen in Stramproy. De Heldenaren verloren terecht met 1-0 van Brevendia. Helden blijft
daarmee onderin bungelen terwijl Brevendia zich bovenin nestelt.
Helden had gedurende de
wedstrijd het meeste balbezit en dat
leken de gastheren prima te vinden.
Het was de thuisploeg immers die
de meeste kansen creëerde. Na tien
minuten stond dan ook al de 1-0 op
het scorebord, toen Marijn Vranken
van links een bal hard voor het
doel bracht. Via een Heldens been
belandde het leer vervolgens in het
doel. Brevendia kreeg voor rust nog
een aantal mogelijkheden namens
Tim in den Kleef en Joris Heuvelmans
om de score uit te breiden, maar

liet dat na. De Heldense aanval
ontbrak het aan stootkracht waardoor
doelman Nouwen nauwelijks op de
proef werd gesteld.
Het spelbeeld bleef na rust
ongewijzigd. Brevendia liet het
een aantal keer na om de marge
te vergroten en Helden kwam
mondjesmaat in de buurt van het
vijandige doel. Mairen Zeevenhoven
zag zijn inzet wel nog een keer van
de lijn gered worden, maar dichterbij
een doelpunt wist Helden niet meer
te komen.

Initia Hasselt
wint ruim van Targos
Bevo Hc
Door: Mat Nellen, handbalvereniging Targos Bevo Hc Panningen
De dreun van het onnodige gelijkspel van het eerste herenteam van
handbalvereniging Targos Bevo Hc tegen Achilles Bocholt op zaterdag 1
oktober werkte zondag 2 oktober nog door in Hasselt.
Targos Bevo Hc begon goed in
Hasselt en nam zelfs een 9-7 voor
sprong. Bij de rust had de thuisclub de
achterstand omgebogen in een 17-10
voorsprong. Trainer Harald Nusser
wisselde veel, zodat iedereen wed

strijdminuten kon maken en sommige
spelers wat extra rust kregen.
Na de pauze scoorden beide
ploegen om en om, zodat de
eindstand 31-24 in het voordeel van
de Belgen werd.
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Oogstdankfeest
Meijel

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

In de Sint Nicolaaskerk in Meijel werd zaterdag 24, zondag 25 en
maandag 26 september het Oogstdankfeest gevierd, dat duizenden
bezoekers trok. De kerk werd voor de tweede editie van het feest, waar
verschillende oogstproducten worden tentoongesteld, zowel van de
buiten- als van de binnenkant versierd.

Opening ’t Hoës van Bree

Voor de versieringen werden
oogstproducten uit de regio gebruikt,
waaronder diverse soorten groente, fruit
en bloemen. Onder leiding van Moniek
Koopmans van Floral Dance Art maakte
een dertigtal vrijwilligers het schilderij
De Zaaier van Vincent van Gogh na, werd
er een gigantische oogstmand gemaakt
en werden lampionnetjes opgehangen
aan 1.200 strengen met herfstbladeren.
Daarnaast werd de kerk onder andere
aangekleed met 900 zonnebloemen
langs de groene loper richting het altaar

en een versiering van bloemboeketten.
Tijdens de Eucharistieviering speelde
Die Heimatkapelle muziek en traden
de kleinste danseresjes van MD Meijel
op. Kapelaan Roger Maenen was erg te
spreken over het evenement: “Wauw,
wat een enthousiasme is er in gestoken!
Dank aan alle bezoekers, de sponsoren,
de initiatiefnemers en de vele vrijwil
ligers.” Vanwege de grote opkomst wil
de organisatie volgend jaar weer een
Oogstdankfeest organiseren.
(Foto: Liesbeth van den Hombergh)

De nieuwe multifunctionele accommodatie (MFA) in Maasbree dat de naam ’t Hoës van Bree heeft
gekregen, werd in het weekend van zaterdag 1 en zondag 2 oktober officieel geopend. Op zaterdagavond vonden er diverse optredens plaats, waarna op zondag de deuren van de accommodatie openden voor het grote publiek. Verschillende verenigingen, waaronder gym-, muziek- en dansgroepen,
de judoclub, het mannenkoor en de EHBO hadden een kraampje met informatie of lieten demonstraties
zien. Ook werd er voor een hapje en drankje gezorgd. Al sinds 1 juli kunnen verenigingen gebruik
maken van de ruimtes en faciliteiten bij de MFA. Op vrijdag 30 september werd Bruiz, gastrobar en
horeca-uitbater van de MFA officieel geopend door burgemeester Wilma Delissen-van Tongerlo.

Keverberger muzikanten en Senioren Orkest Meijel

Senioren voor Senioren
in Helden

De Keverberger muzikanten en de SOM (Seniorenorkest Meijel) organiseren voor de achtste keer muziek
evenement Senioren voor Senioren. Deze muziekmiddag vindt plaats op zondag 9 oktober in Helden.

Aandacht voor Filippijnen

Wereld
missiemaand in
parochies
Tijdens de Wereldmissiemaand in oktober besteden de parochies in
Peel en Maas dit jaar aandacht aan de Filippijnen. Missio, het Nationaal
Bureau Pauselijke Missiewerken Nederland, ondersteunt deze actie.
Natuurrampen, armoede en
arbeidsmigratie zijn enkele proble
men waarmee de bevolking van de
7107 eilanden tellende republiek mee
kampt. In 2013 raasde supertyfoon
Haiyan over het land, die een spoor
van vernieling naliet. De armoede
in de Filippijnen is groot. In Manila
leven veel mensen op straat en veel
anderen, met name vrouwen, zoeken
noodgedwongen hun toevlucht in
het buitenland. Vaak worden ze
uitgebuit en krijgen ze te maken met
seksueel geweld. Missio steunt dit

jaar diverse projecten van religieu
zen in de Filippijnen. Zo hebben de
Missiebenedictinessen het initiatief
genomen tot de bouw van een
nieuw dorp voor de vissersfamilies in
Tacloban. En in Manila is zuster Cecille
Ido de drijvende kracht achter het
gezinscentrum Tuluyan, waar dakloze
gezinnen worden opgevangen en
weer op weg geholpen.
Ook de parochies in Peel en Maas
besteden deze maand aandacht aan
Wereldmissiemaand in de vorm van
collectes in de kerk.

Senioren voor Senioren is een
muzikale middag, speciaal georgani
seerd voor de senioren die woonachtig

zijn in Peel en Maas. Liefhebbers van
blaasmuziek kunnen hier hun hart
ophalen. De zaal bij gemeenschaps

huis ’t Kerkeböske in Helden gaat om
13.30 uur open en het programma
begint om 14.00 uur.
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Kerkrazzia en executie in oktober 1944

Lezing in Streekmuseum
Helden
In het Streekmuseum ’t Land van Peel en Maas wordt zondag 9 oktober een lezing gehouden. Dré Hanssen en
Piet Gommans vertellen dan over de kerkrazzia in oktober 1944 door de Duitsers en de executie van Frans Neef aan
de Kesselseweg in Helden.

Concert Koper Ensemble
Het Heldens Koper Ensemble (HKE) geeft op zaterdag 8 oktober een
concert met de titel Muzikale kruisbestuiving. Het programma bestaat uit
muziekstukken variërend van de Italiaanse componist Guiseppe Verdi tot
muziek van de leden van de nog steeds ongekend populaire Beatles
John Lennon en Paul McCartney.
Het Heldense koperensemble
maakt bij de voorstelling muziek
samen met mezzosopraan Nienke
Nillesen, saxofonist Sven Smeets
en pianist Rolf Préjèan. Het concert

van het koperensemble vindt
plaats in gemeenschapshuis
Kerkeböske in Helden. De muzikale
voorstelling gaat van start om
20.00 uur.

Force10 bij Pierke
Coverband Force10 komt op zaterdag 8 oktober een optreden
verzorgen bij café Pierke in Panningen. De coverband speelt hardrocknummers en gevoelige ballads, maar ook pop en disconummers. Dit alles
wordt met een flinke scheut zelfspot en humor overgoten.

Reserveofficier Frans Neef
werd door de Duitse bezetters
doodgeschoten. Hij zat ondergedoken
en werd waarschijnlijk door NSB’ers
verraden. De twee presentaties

worden ondersteund met foto’s
en filmbeelden over de kerkrazzia.
Na afloop kunnen bezoekers nog
een rondleiding door het museum
krijgen die langs werken over de

twee gebeurtenissen uit 1944 gaan.
De presentaties beginnen om 13.30
en om 15.00 uur en vinden plaats in
café Gasterie van gemeenschapshuis
’t Kerkeböske in Helden.

De band bestaat uit Dick
Roemermann die gitaar speelt en
zingt, Jaap op de Ven die drums
speelt, Luuk Franssen die de toetsen
hanteert, gitaar speelt en zingt, Peter

Thijssen die bas speelt en zingt en
Sandra Korsten die als zangeres van de
groep op het podium staat. De band
bestaat inmiddels alweer twintig jaar.
Het optreden begint om 21.30 uur.

Advertorial

Geslaagde integratie via voetbalclub
Vier jaar geleden werd bij SV Grashoek het initiatief genomen om een voetbalteam op te starten voor Poolse arbeidsmigranten. Met grote
inzet van de mensen van de voetbalclub en een financiële ondersteuning van Stichting Mondiaal Burgerschap Peel en Maas kon een start
gemaakt worden. Na wat strubbelingen in het begin, is het team inmiddels een begrip in de regio.

te doen. Dat lijkt raar voor een trainer, maar het
belangrijkste is dat de spelers integreren. Na
een tijdje bij ons durven ze naar een andere club
te gaan. Dat opent ook weer deuren voor andere
Poolse spelers die zich eerst niet durfden aan te
melden. Een landgenoot verkleint de drempel.”

Andere teams uithelpen

Jac Haenraets werd vier jaar geleden door
de voorzitter van de voetbalclub gevraagd
energie te steken in het Poolse elftal. Nog
steeds is hij als leider betrokken bij het team.
“De gedachte was dat de Poolse jongens beter
konden integreren als ze bij een bestaande club
begonnen”, vertelt Jac. “Dat is ook wel gelukt,
denk ik. In het eerste jaar kregen ze nog een
consumptie om ze na de wedstrijd in de kantine
te krijgen, tegenwoordig lopen ze zelf naar
binnen en blijven ze hangen.”
Het elftal starten kostte nog enige moeite.
Bij een ledenvergadering van de voetbalclub
vier jaar gelegen werd het idee geopperd. “Er

stond niemand te juichen toen”, weten huidige
trainer Jo van Oijen en Jac nog. Jac: “Je hoorde
de gebruikelijke reacties van de leden. Dat Polen
altijd onder invloed rijden en dergelijke. We heb
ben goed geluisterd, veel aandacht geschonken
aan de kritiek en we zijn er mee aan de slag
gegaan. Na een tweede vergadering werd beslo
ten het team door te zetten.”

Poolse tekst vertalen
Het eerste half jaar was het moeilijk om de
jongens te bereiken. “De taalbarrière is groot”,
vertellen de leiders. Jan van Mullekom is er daar
één van. “We hebben een speler die als tolk

dient, maar Jo en ik hebben ook Poolse les gehad.
Maar eigenlijk proberen we zoveel mogelijk in het
Nederlands te doen, want we willen dat ze goed
integreren. Dat blijft de achterliggende gedachte.”
Ook de gezamenlijke WhatsAppgroep is soms las
tig te volgen. Jo: “Als het in het Pools is, kopieer
ik het en plak ik het in Google Translate. Dan kan
ik er meestal wel iets van maken.”
Misschien wel het belangrijkste dat bereikt
is door het team, is het feit dat de spelers zich
aanmelden bij een club in de buurt van waar ze
wonen. “Verschillende spelers zijn hier gestopt en
ergens anders begonnen”, vertelt Jo. “Dat is echter
precies wat wij willen. We pushen ze zelfs om dat

De reacties van andere teams en de club
zelf zijn nu helemaal omgekeerd. “Als het niet
was bevallen, hadden we er na een jaar wel
de stekker uitgetrokken”, denkt Jo. “Inmiddels
beginnen we aan het derde seizoen. Er is ook
een documentaire gemaakt die veel positieve
reacties opgeleverd heeft. Daarnaast helpen
onze spelers ook vaak andere teams uit.
Iedereen is positief nu.”
Qua tactiek kunnen de spelers nog
veel leren van de Nederlanders, maar qua
mentaliteit is het precies omgekeerd. “Het is
ongelooflijk hoe veel energie die jongens
in een wedstrijd steken en hoeveel respect
ze hebben voor elkaar, de scheidsrechter en
de trainers”, vertelt Jac. “Veel Nederlanders
kunnen juist van hen nog iets leren.”
Stichting Mondiaal Burgerschap Peel en
Maas heeft als doel om binnen de gemeente
integratie te bevorderen en meer begrip te
kweken voor mensen uit andere culturen. Voor
meer informatie of een subsidieaanvraag gaat
u naar www.mondiaalpeelenmaas.nl
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Cabaretgroep
Purper
De cabaretgroep Purper komt op
woensdag 12 oktober naar DOK6
Theater. Met de voorstelling Purper’s
vier jaargetijden staan ze op de
planken in Panningen. Bij de show
spelen ze een nieuw repertoire,
maar ook een aantal oude nummers
komen voorbij.
Purper werd in 1980 opgericht en
de groep stopt jaren geleden al met
optreden. Toch besloten Erik Brey, Frank
Mulder en Alfred van den Heuvel de
cabaretgroep nieuw leven in te blazen.
Muzikaal multitalent Diederick Ensink
werd toegevoegd aan de groep en er
werd een nieuw programma geschre
ven. De voorstelling is op woensdag
12 oktober en begint om 20.15 uur.

Zorgbeurs
Diabetesvereniging Nederland en
de huisartsen van Pantaleon in
Panningen houden op vrijdag
14 oktober een zorgbeurs in DOK6 in
Panningen. Het onderwerp is Zelfzorg
bij diabetes. In de theaterzaal komen
sprekers en daarbuiten wordt een
informatiemarkt gehouden.
De sprekers die komen, zijn
kaderarts diabetes Jan Maarten Tolk,
Angela de Rooij van Diabetesvereniging
Nederland, Jan Bouten van FysioHelden,
een podotherapeut en een diëtiste.
“Normaal komen dit soort spre
kers alleen in plaatsen als Venlo of
Roermond, dus we wilden de drempel
voor de inwoners van Peel en Maas
verkleinen”, laat de organisatie weten.
“Veel van de doelgroep heeft geen
eigen vervoer, dus die konden niet
gaan. Nu wel.” Bij de informatiemarkt
is het mogelijk om de glucose en bloed
druk te checken. Vanwege het onder
werp wordt er geen vlaai geserveerd.
“Er is ook een gedeelte dat over voe
ding gaat en dus gaan we ook gezonde
hapjes serveren”, aldus de organisatie.
Ook kan er een risicotest ingevuld
worden. “Dat is een aanrader voor bij
voorbeeld mensen bij wie in meerdere
generaties diabetes voorkomt, mensen
met overgewicht en vrouwen die
tijdens een zwangerschap een te hoge
glucosewaarde gehad hebben”, aldus
de organisatie. De zorgbeurs in DOK6
duurt van 14.00 tot 17.00 uur.
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Agenda t/m 13 oktober 2016
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Ut Overgerdien
Tijd: 20.15
Locatie: DOK6 Panningen

Lezing streekmuseum
Tijd: 13.30-15.00 uur
Locatie: streekmuseum ’t Land van Peel en Maas Helden

Toneelvoorstelling Ut Overgerdien

Muziekevenement Senioren voor Senioren

Tijd: 20.15
Locatie: DOK6 Panningen

Tijd: 14.00 uur
Organisatie: SOM en de Keverberger muzikanten
Locatie: gemeenschapshuis Kerkeböske Helden

Herrie
Tijd: 20.30-02.00 uur
Locatie: Sjiwa Baarlo
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Kienmiddag
Tijd: 13.30 uur
Organisatie: KBO Kessel
Locatie: gemeenschapshuis De Paort Kessel

Hollandse Avond

Facebook voor beginners

Tijd: Onbekend
Locatie: Tommies Bar Panningen

Tijd: 13.30-15.30 uur
Locatie: bibliotheek Kessel

Kledinginzameling schutterij St. Willibrordus

Lezing Wat als u het straks niet meer weet?

Tijd: 09.30-12.30 uur
Organisatie: Schutterij Sint Willibrordus
Locatie: huis-aan-huis Meijel

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: LKV en Zij-Actief Meijel
Locatie: gemeenschapshuis D’n Binger Meijel

Dorpengolftoernooi

Lezing Giotta Tajiri

Tijd: 17.30 uur
Locatie: Golfclub Eyckenduyn Helden

Tijd: 20.00-21.30 uur
Locatie: Bibliotheek Panningen

Concert Muzikale kruisbestuiving
Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Heldens Koper Ensemble
Locatie: gemeenschapshuis Kerkeböske Helden

WereldReumaDag
wo Activiteit
Tijd: 09.30-12.00 uur
12 Organisatie: Reumavereniging Peel en Maas
10 Locatie: Jumbo Panningen

Toneelvoorstelling Ut Overgerdien

Ladys Avond

Tijd: 20.15 uur
Locatie: DOK6 Panningen

Tijd: 19.30 uur
Organisatie: Eige Wiës
Locatie: gemeenschapshuis De Wieksjlaag Beringe

Mallorca Party met DJ Petertje

Pompoenen, van recept tot decoratie

Tijd: 21.00–03.00 uur
Locatie: JAKS Bar Helden

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: ZijActief Kessel
Locatie: café Biej Ton en Marij

Optreden Force10

Cabaretgroep PURPER

Tijd: 21.30 uur
Locatie: café Pierke Panningen

Tijd: 20.15 uur
Locatie: DOK6 Theater Panningen

Optreden Miss Faith
Tijd: 22.00–03.00 uur
Locatie: The Apollo Helden

Saturdayz Nightclub Edition, Erotic
Entertainment
Tijd: 22.00–04.00 uur
Locatie: Club Palladio Helden
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Bierproeverij ‘Blind Tasting’
Tijd: 20.00 uur
Locatie: DOK6 Panningen

Hart tegen Hart
Tijd: 20.15 uur
Locatie: DOK6 Panningen
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Panningnaar viert gouden jubileum als muzikant

Hay Janssen al vijftig jaar
accordeonist
Panningnaar Hay Janssen viert op zaterdag 15 oktober zijn 50-jarig jubileum als muzikant. Zijn eerste optreden
had Hay in 1966 met het orkest De Funny Boys. Later speelde hij bij het Haypieto Duo, het orkest De Veronica’s en
het duo De Picolino’s. Inmiddels is Hay nog actief als entertainer/accordeonist in verzorgingstehuizen, KBO’s en bij
thuisfeestjes.

service 23

Kerkberichten
www.vincentiusparochies.nl
Pastoor Peter van der Horst
077 307 14 88
| 06 21 20 21 18
Kapelaan Roger Maenen
077 466 18 50
| 06 12 92 28 34
Kerkbestuur		077 307 14 88

trio speelde vervolgens op bruiloften,
feesten en kermissen. De muziekgroep
kwam ook regelmatig in België en
Duitsland. In 1974 ging Hay met Piet
Driessen verder als het Haypieto Duo.
In 1982 werd het orkest uitgebreid
onder de naam De Veronica’s.

Achttien jaar
muzikale familie
Jan Jacobs uit America, Henk
Andriessen uit Blerick en Martin
Sitanyapessy uit Tegelen kwamen het
orkest completeren. “Dat was een
muzikale familie waarmee we achttien

jaar een veel gevraagd orkest waren in
de regio.” In 2000 ging Hay samen met
Sjaak Geurts uit Tegelen verder als duo
De Picolino’s. “In 2005 ben ik gestopt
met de vele optredens, omdat ik het
wat rustiger aan wilde gaan doen”,
vertelt hij. “Ik speel nu als entertainer/
accordeonist nog op verzoek in verzor
gingstehuizen, KBO’s en thuisfeestjes.
Geweldig dankbaar werk.”
Hay viert zijn jubileum op zaterdag
15 oktober in kantine De Waterval in
Neer. Vanaf 17.00 uur is iedereen wel
kom om hem te feliciteren en speelt
Hay ook zelf nog een aantal muzikale
intermezzo’s.

roger.maenen@ziggo.nl
kerkbestuur@vincentiusparochies.nl

Parochie Meijel

Misintenties NL21 RABO 0141939583
El Jacobs-Sturme Peelstraat 39
T 077 307 17 88 s.jacobs39@ziggo.nl
Kerkdiensten
Vrijdag 7 oktober
De H. Communie wordt thuisgebracht
vanaf 9.00 uur
Zondag 9 oktober
H. Mis 9.30 uur - gemengd koor
t.i.v. Ida Peeters-Geerarts (zeswe
kendienst); overl. ouders Frans
Verstappen en Catharina VerstappenWinkelmolen (jaardienst)

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 6 oktober
Mis 09.00 uur t.i.v. alle parochianen
09.30-10.00 uur Stille Aanbidding
Zaterdag 8 oktober
Mis 19.00 uur - dameskoor t.i.v. Roos
Heldens-Kessels (jaardienst); Henk
Willems (coll); Jo Vissers (coll); uit
dankbaarheid
Maandag 10 oktober
Stille Aanbidding 18.30 uur
Rozenkrans 19.00 uur
Dinsdag 11 oktober
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen,
aansluitend koffiedrinken
Donderdag 13 oktober
H. Mis 09.00 uur t.i.v. alle parochianen
09.30-10.00 uur Stille Aanbidding

Misintenties NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
T 077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 9 oktober
H. Mis 11.00 uur t.i.v. jaardienst Jan
Peeters, Door en Sef en broer Wim;
Truus Vanmaris-Wijnen ( verj)

Parochie Grashoek
Misintenties NL24 RABO 0141910526
A. Cruijsberg T 077 307 52 93
Spreekuur in kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
Zondag 9 oktober
H.Mis 11.00 uur t.i.v. Fam. EngelenBeumers-Custers en Engels en Theo
Engelen; Marcel van der Sterren
(jaardienst), Jo van der Sterren-Beijers
(jaardienst); Antonius Spee, Gertrudis
Spee-Steeghs en schoonzoon Jan

Misintenties NL61 RABO 0120795094
pastorie Rochusplein 3
T 077 3071488,
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur
donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
Vrijdag 7 oktober
De H. communie wordt thuisgebracht
vanaf 09.00 uur
Zondag 9 oktober
H. Mis 10.00 uur – herenkoor t.i.v. May
Brugmans-Janssen (zeswekendienst);
Maria Geurts-Nijssen (jaardienst); Wiel
Houwen en Annie Houwen-Verlaak;
overl. ouders Lies Caris-Geraats en
Thei Caris (jaardienst)

Parochie Koningslust

In Kasteel De Keverberg was op zondag 2 oktober weer een editie van Den Soeten Inval. Optredens
waren er van Jerôme Lenders op gitaar, Ton Janssen op gitaar, John Timmermans op saxofoon en Mart
Knippenberg die zong en gitaar speelde. Daarna kwam de groep Mannewerk en vervolgens werd de
muzikale bijeenkomst afgesloten met de band Alice & The Lord of Comfort uit Koningslust. Kijk voor
meer informatie en de agenda van Den Soeten Inval op www.kasteeldekeverberg.nl/evenementen

|
|

Parochie Beringe

Parochie Helden

Den Soeten Inval in Kessel

pet.horst@home.nl

Misstipendium zon- en feestdagen € 25,00 | door de week € 10,00

Parochie Egchel

Op aandringen van zijn vader
begon Hay op 7-jarige leeftijd met
het spelen van de accordeon. In 1966
volgde het eerste optreden van de dan
15-jarige Hay. Het eigen geformeerde
orkest De Funny Boys mocht met de
Beringse kermis vier dagen aantreden
bij Café Steeghs-van Ratingen, het
tegenwoordige cafe ’t Hukske. “Man,
wat een ervaring. Het café zat bomvol.
We waren supergespannen, maar het
werd één groot feest. Ons repertoire
bestond uit dertig nummer. Als we dat
afgwerkt hadden, begonnen we weer
van voor af aan. Iedereen vond het
geweldig”, herrinnert Hay zich. Het

|

Misintenties NL05 RABO 0120795132
A. van den Boer De Brentjes 81
T 077 465 36 81
Kerkdiensten
Zaterdag 8 oktober
Geen H. Mis
Zaterdag 15 oktober
H. Mis 17.30 uur t.i.v. uit dankbaar
heid

Parochie Panningen
Misintenties NL44 RABO 0141900660
Parochiecentrum Wilhelminastraat 14
T 077 307 13 88
info@parochiecentrumpanningen.nl
Open maandag- dinsdag- woensdag
en donderdag van 09.00 tot 11.30 uur
Kerkdiensten
Vrijdag 7 oktober
De ziekencommunie wordt thuis
gebracht vanaf 9.00 uur.
Zaterdag 8 oktober
H. Mis 14.30 uur ”De Groenling”
H. Mis 19.00 uur - gemengd koor t.i.v.
Jan Hermans (overl.); An KömhoffTheeuwen (coll) en Wiel Kömhoff en
zoon Peter; Jan van Deursen (coll)
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keuken

metamorfose

Rodez/Luanda
beton / leisteengrijs

€ 5.699,direct de beste prijs

Keuken 395 x 187 cm
compleet met:
koelkast

vaatwasser

combi-magnetron
inductiekookplaat

spoelbakken
werkblad

afzuigkap wand

5 jaar apparatuurgarantie

Etna Inductiekookplaat 60 cm

Pelgrim Combimagnetron 45 cm

Etna Gaskookplaat 75 cm

T305ZT

MAC696RVS

A151VWRVSA

4 kookzones, 10 kookstanden
Centrale aan/uit bediening
Nismaten (hxbxd): 50x560x490 mm

€395,-

€599,-

€429,-

XL binnenruimte: 50 liter inhoud
20 automatische programma’s
Emaille binnenruimte – voorkomt vuilaanhechting

HORST

Geïntegreerde vonkontsteking
Vangschaal RVS, gietijzeren pandragers
Tweedelige branders met matzwarte deksels

ROERMOND

HEERLEN

Witveldweg 100

Burghoffweg 13

In de Cramer 148

(Gevestigd binnen Interchalet)

(Gevestigd tegenover Retailpark)

(Gevestigd op de Woonboulevard)

T. 077-3982234

T. 0475-691548

T. 045-5751230

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