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Terugblik
op schrijversloopbaan
In de raadszaal van het Huis van de Gemeente in Panningen werd vrijdag 14 oktober teruggekeken op de loopbaan van de 75-jarige schrijver Ton van Reen. Ruim zestig
bezoekers kwamen luisteren naar het gesprek tussen interviewster Ann Philipsen en de schrijver. De avond werd omlijst door Paul van Loo, die gedichten van Ton ten gehore
bracht op muziek van Ivo Rosberg. De in Maasbree woonachtige, maar in Panningen opgegroeide, schrijver en dichter is al ruim vijftig jaar actief en wil zich terugtrekken uit
het openbare leven. Hij stopt met het geven van lezingen en het bezoeken van scholen. Boeken schrijven blijft hij wel nog doen. Ton schreef romans, reisverhalen, kinder- en
jeugdboeken en historische studies. Daarnaast werkte hij regelmatig voor kranten en tijdschriften.

Wat te doen met de kerkgebouwen?
Ruim twee miljoen euro, dat is wat het zou kosten als alle kerken in Peel en Maas opgeknapt worden.
Dat bleek uit een inventarisatie die de parochies in samenwerking met de gemeente gemaakt hebben.
Bij sommige kerken moeten aanpassingen gedaan worden om een herbestemming mogelijk te maken. Maar wat
wil dat nou zeggen? Bestuurslid van het Vincentiuscluster, Jos van Hal, legt uit.
Uit de inventarisatie van de
parochies en de gemeente bleek
dat veel kerken geen sanitaire
voorzieningen hebben voor
met name invaliden en dat er
veiligheidsaanpassingen gedaan
moeten worden. De kosten
verschillen nogal per kerk. Zo stond
in Beringe de veiligheidvoorziening
en installatieaanpassing voor
75.000 euro op de balans, terwijl
voor de kerk in Grashoek 7.500 euro

begroot is. “De veiligheidsaanpassingen
komen neer op een goede
vluchtwegaanduiding”, vertelt Jos
van Hal. “Bij de kerk van Beringe
gaat het ook over de aanpassing
van het verwarmingssysteem voor
vloerverwarming, wat weer met de
medebestemming te maken heeft,
daarom kost het zo veel meer dan
Grashoek.”
Momenteel wordt onderzocht
of een her- of medebestemming

mogelijk is voor de kerken in Grashoek,
Koningslust, Beringe, Egchel en
Kessel-Eik. Toch zal de eredienst
blijven bestaan, vertelt Jos. “Bij
herbestemming wordt de gehele
kerk aan de eredienst onttrokken,
afgebroken of krijgt een nieuwe
functie. Dit is zeer ingrijpend en
onze ervaring is tot op heden dat de
dorpsgemeenschappen daar niet op
zitten te wachten. Het beleid van het
bisdom is ook nog eens dat met name

in de dorpen de kerken behouden
moeten blijven voor de eredienst. Het
plaatselijke kerkbestuur is die mening
ook toegedaan.”

Flinke bijdrage
van dorp
Het kerkbestuur kijkt daarom voor
namelijk naar medebestemmingen.
“Bij medebestemmingen blijft een deel
van de kerk voor de eredienst ingericht
en het grootste deel krijgt een mede
bestemming”, vertelt Jos. “Denk aan
expositiemogelijkheden, een museum
of dagopvang.”
Dorpsoverleg Meijel wil graag van

de kerk in het dorp een toeristisch
punt maken. Dat willen ze door van
de toren een uitkijkpunt te maken. Uit
de inventarisatie blijkt dat daar veel
geld voor nodig is. “Andere dorpen
hebben de wens om een toeristisch
punt te maken van de kerk, niet
geuit”, vertelt Jos. “Als die er nog
komt, zullen we als kerkbestuur een
dergelijk verzoek positief benaderen.
Maar het dorpsoverleg maakt van de
toren een toeristische attractie, niet
de parochie. Dat neemt niet weg dat
van het dorp een flinke bijdrage wordt
gevraagd. De gemeenschap moet
er zich van bewust zijn dat het een
gedeelde verantwoordelijkheid is.”
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The DriveXperience

Jongeren krijgen opfriscursus autorijden
Jonge bestuurders kregen op zondag 16 oktober op het terrein van de
brandweer in Horst les over verschillende aspecten van verkeersveiligheid
en rijvaardigheid. Yvet Verbeek en Kelly Buster uit Maasbree stelden zichzelf
op de proef.
De praktijkdag werd georganiseerd
door The DriveXperience. De organisa
tor wil hiermee jeugdige autorijders
laten ervaren hoe goed ze zijn als jonge
verkeersdeelnemer en hen erop wijzen
welke verbeterpunten zij kunnen
bereiken.
Op het brandweerterrein is een
slipbaan aangelegd, compleet met
auto’s geleend van een lokale dealer,
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een gladde baan en water. Hier kruipen
de dertig jonge deelnemers achter
het stuur om hun remvaardigheid te
testen. “Tien kilometer per uur harder
rijden, betekent een extra remafstand
die drie keer zo lang is”, zegt Jaap van
Steenbergen van The DriveXperience.
“Dat is voor velen die hier aan mee
doen een grote verrassing.”
Van Steenbergen, gehuld in een
oranje hesje, is een van de begeleiders
bij de slipbaan. The DriveXperience
organiseert sinds 2005 dit soort
praktijkdagen om jonge bestuurders
inzichten mee te geven die ze kun
nen gebruiken op de weg. “Het is de
bedoeling dat jongeren die hier aan
meedoen zelf nadenken. Door ze op
elkaar feedback te laten geven komt
het bij ze binnen. Dus ze horen het niet
van een oude man in een hesje, maar
van hun leeftijdsgenoten”, vertelt Van
Steenbergen. Jongeren krijgen behalve
de sliptest ook een anderhalf uur
durende praktijkles en voorlichting over
zaken als telefoongebruik en alcohol en
drugs in het verkeer.
Yvet Verbeek (21) en Kelly Buster
(22) uit Maasbree hebben net hun
praktijkles gehad. Ze zijn met zijn
tweeën en een coach anderhalf uur
de weg op geweest. Het was een
leerzame ervaring, vinden de meiden.
“Je wordt gewezen op dingen die je
zelf over het hoofd ziet. Ik kwam er
bijvoorbeeld achter dat ik nog weleens

vergeet om over mijn schouder te
kijken. Dan mis je dus de dode hoek”,
vertelt Yvet. Kelly: “Je merkt dat je
totaal anders rijdt dan toen je nog rijles
kreeg.” Rijden onder invloed doen
de twee dames niet. “Het is al vanaf
dag één duidelijk voor mij: ik ga niet
drinken als ik moet rijden”, zegt Yvet.
Kelly drinkt zelden. “Alleen afgelo
pen vrijdag heb ik toevallig een keer
gedronken. Toen was ik jarig.”
Ze hoeven hier vandaag niet de
perfecte noodstop te maken, zegt Van
Steenbergen. “Met wat ze hier opste

ken proberen we te voorkomen dat ze
in dit soort gevaarlijke situaties belan
den. Je moet zorgen dat je niet eens in
de problemen komt.” Volgens hem zijn
er onder de doelgroep van vandaag,
jongeren van 18 tot en met 24 jaar,
relatief veel verkeersongelukken.
“En dan met name onder de jongens.
Die hebben toch het idee dat ze zichzelf
moeten bewijzen. Tegenover hun
meisje, vrienden of ouders bijvoor
beeld.”
Van Steenbergen denkt dat de kans
dat jongeren met alcohol op achter het

stuur stukken kleiner wordt door een
dag als deze te organiseren. “Het is
belangrijk dat jongeren stelling durven
te nemen. Als je vader de gewoonte
heeft om in het weekend met een
paar glaasjes drank op achter het stuur
te stappen is het verleidelijk om dat
te accepteren omdat het je vader is.
Je bent misschien bang dat als je er
iets van zegt dat het ten koste van je
onderlinge band gaat. Wij denken hier
dat je band er op den duur op vooruit
gaat als je assertief bent en er wél iets
van zegt.”

Tijdelijke strengere controle afval
Afvalinzamelaars van gemeente Peel en Maas gaan de komende tijd containers en restafvalzakken strenger controleren. Zo worden containers en
zakken waar het foute afval in zit, niet meer meegenomen. Met de strengere controles wil de gemeente ervoor zorgen dat er minder vervuiling per
afvalsoort in de containers zit en voorkomen dat de verwerker het afval afkeurt.
Gemeente Peel en Maas is tevre
den over de nieuwe manier van inza
melen die in acht van de elf kernen van
kracht is, maar toch is er ruimte voor
verbetering. “Het sorteren en aanbie
den kan nog beter”, laat de gemeente
weten. “Er zit nog teveel vervuiling per
afvalsoort in de containers en zakken
en het aanbieden gebeurt niet altijd op
de juiste manier. We willen voorkomen
dat de verwerker ons afval afkeurt en
we willen de inzameling nog verder

optimaliseren, zodat we sneller en
efficiënter kunnen werken.”

Verkeerde
containerzak
De komende tijd haalt de
gemeente geen containers meer op
die geen sticker van Peel en Maas erop
hebben zitten. Ook zakken en contai
ners waar het foute soort afval in zit,
laten de afvalophalers staan. En als er

een verkeerde containerzak gebruikt
is of de zak is niet losgemaakt bij het
aanbieden, wordt het afval niet meege
nomen.
De gemeente heeft een lijst
gemaakt van wat ze verwachten van
de burgers. Zo wordt er gevraagd
alleen volle containers aan de weg te
zetten. “Nu het kouder is, zorgt het
afval niet voor stankoverlast”, aldus de
gemeente. “Zakken in de GFT-container
mogen alleen als het composteerbare

zakken zijn en als ze maar eenmalig
gebruikt worden. Gebruik alleen door
zichtige zakken in de PMD-container
(plastic, metalen verpakkingen en
drankkartons) en bij voorkeur geen.
De grijze restafvalzakken zijn alléén
voor restafval, niet voor PMD. Bouw- en
sloopafval moet naar het Milieupark
gebracht worden, ook kleine hoeveel
heden. En tot slot, containerzakken
moeten losgemaakt en naar binnen
gevouwen worden.”

Genomineerden Cultuurprijs 2016
Dit jaar wordt op vrijdag 25 november de Cultuurprijs Peel en Maas uitgereikt. De genomineerden zijn musicus Bart Jacobs, schrijver en presentator
Robert Janssen, popfestival EGOpop en Jeugdorkesten Peel en Maas.
Genomineerde Bart Jacobs uit
Helden studeert Verpleegkunde,
schrijft en zingt carnavalsmuziek, staat
dit jaar met zijn vriendin Manon op het
P&M Liedjesfestival namens Baarlo en
is lid van popband Unlocked.
De Heldense Robert Janssen maakt
deel uit van de cabaretgroep Vlugzout,
treedt op tijdens zittingsavonden in
heel Peel en Maas, is schrijver van vas
telaovesliedjes binnen en buiten Peel
en Maas, werd al eens tweede op het
LVK en winnaar van het P&M liedjes

festival. Hij is een allround presentator
van vele evenementen, waaronder ook
De Proos.

26e keer uitgereikt
De door de jeugd georganiseerde
Egchel Geeft Om POP, ofwel EGOpop,
bestaat al ruim tien jaar. Tijdens het
tweejaarlijkse popfestival treden
verschillende artiesten uit Nederland
en veel lokaal talent op. EGOpop wordt
georganiseerd door vrijwilligers uit
Egchel en omstreken en trekt twee

dagen lang, twee- tot drieduizend
bezoekers naar het festivalterrein in
Egchel.
Ten slotte is Jeugdorkesten Peel en
Maas genomineerd, een samenwer
kingsverband tussen de Fanfare Helden,
de Fanfare Kessel en de Harmonie
Panningen. Jeugdorkesten is een plat
form voor jeugdige muzikanten waar
ruim zestig muzikanten muziek maken
in twee orkesten, het Leerlingorkest
en het Jeugdorkest. Beide orkesten
zijn onder leiding van Maarten Rijs.

Ze geven jaarlijks onder andere een
eigen Kids Live concert in DOK6.
Het is voor de 26e keer dat de
prijs wordt uitgereikt. Tijdens een
galavoorstelling in DOK6 wordt de
winnaar bekend gemaakt. Naast
de cultuurprijs, worden ook een
stimuleringsprijs en een publieksprijs
uitgereikt. De publieksprijs wordt dit
jaar bepaald aan de hand van stemmen
die inwoners van de gemeente vanaf
woensdag 19 oktober via Facebook
kunnen doorgeven.
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AED Egchel terug bij ’t Erf
De Automatische Externe Defibrillator (AED) die bij de kerk in Egchel hing, is teruggeplaatst bij gemeenschapshuis ’t Erf. De AED werd een aantal jaar geleden van ’t Erf naar de kerk verplaatst vanwege de verbouwingen aan
het gemeenschapshuis. Op verzoek van de gebruikers werd hij nu teruggeplaatst.
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Politie op zoek naar getuigen

Opnieuw oplichter
met vals geld in
Maasbree
Bij een bloemenzaak aan de Dorpstraat in Maasbree heeft een man
op vrijdag 14 oktober geprobeerd te betalen met vals geld. Daarna zou
de man zijn weggerend. De politie zoekt getuigen van het voorval.
Volgens de politie wilde de man
bij ´t Bloemenhofje betalen met een
vals vijftig eurobiljet. Vervolgens zou
de man de winkel uit zijn gevlucht
en richting de Westeringlaan zijn
gerend. De politie verdenkt de man
van oplichting en is op zoek naar
getuigen die vrijdag 14 oktober
tussen 14.00 en 14.15 uur bij de
bloemenzaak waren of de man
hebben zien wegrennen.
De afgelopen dagen is op meer
plekken in Peel en Maas geprobeerd
met vals geld te betalen. Meerdere

Een AED is een draagbaar apparaat
dat het hartritme kan herstellen bij
een hartstilstand. De AED hangt buiten
aan de voorzijde van ’t Erf, links van de

ingang. Omdat hij buiten hangt, kan
de defibrillator 24 uur per dag gebruikt
worden door burgerhulpverleners.
Die krijgen een sms zodra er een

winkeliers hebben inmiddels aangifte
gedaan. De politie vermoedt dan
ook dat het om dezelfde dader gaat.
De politie Limburg verzoekt mensen
contact op te nemen als ze weten
wie de dader is, meer informatie
over de mogelijke dader hebben
of iets weten over een mogelijk
voertuig waar de oplichter gebruik
van maakt. Dat kan door te bellen
naar 0900 88 44 of via Meld Misdaad
Anoniem via 0800 70 00 met
vermelding van registratienummer
2016 19 04 36.

melding is gemaakt waarbij reanimatie
vereist is. De burgerhulpverleners
hebben een cursus gevolgd om het
apparaat te gebruiken.

Naaimachine Specialist in Noord-Limburg

Dijken Baarlo onder de loep
Minister van Infrastructuur en Milieu Melanie Schultz van Haegen heeft besloten om zestig miljoen euro te
stoppen in rivierverruiming in Noord- en Midden-Limburg. De dijken in Baarlo zijn één van de vijf locaties die
momenteel verkend worden. Het gaat om dijkverleggingen die nodig zijn om de Maas de ruimte te geven en
eventueel hoog water op te vangen.
“De regio staat voor een
urgente waterveiligheidsopgave”,
laten de betrokken partijen weten.
“De dijken moeten onder meer
verhoogd worden. Daarom is het
Waterschap Peel en Maasvallei samen
met het Rijk, de provincie Limburg

en de gemeentes Peel en Maas,
Maasgouw en Venlo versneld aan de
slag gegaan met dijkversterkingen.
Voor vijf dijkversterkingslocaties zijn
nu ook middelen beschikbaar voor
noodzakelijke dijkverleggingen.”
Naast Baarlo zijn dat locaties in Well,

Arcen, Venlo-Velden, Laerbroek en
Thorn-Wessem. De komende jaren
wordt onderzocht wat er moet
gebeuren en hoe ervoor gezorgd kan
worden dat de dijken bij hoog water
hun werk doen en er bij laag water
nog steeds fraai uitzien.

Uit vooraad leverbaar Pfaff / Zetina 2023 en 2028

Dubbelstoftransport, draadinsteker, naaldstop, quiltsteken etc.
3 jaar volledige garantie
3 gratis onderhoudsbeurten
Inruil mogelijk

Gritzner - Pfaff

Verkoop, Onderhoud & Reparatie (op afspraak)
077-3987973 / 06-38518702 Americaanseweg 13 Horst

Halloween voor kids
Vrijdag 21 oktober
van 17.00 - 21.00 uur
Meer info:
www.leurs.nl

Griezelspellen
Schminken
Pompoen snijden
en nog veel meer!
elke
zondag
open

STRAELSEWEG 370
WWW.LEURS.NL

HALLO in Reichenbach
Blaaskapel Krajovjanka uit Beringe mocht twee optredens verzorgen in Duitsland. Op zondag
2 oktober stond het gezelschap op het Bayerisch- Vogtländisches Oktoberfest in het Saksische Plauen.
Een dag later, maandag 3 oktober, stonden ze op het negende internationale Reichenbacher
Blasmusiktreffen zum Bürgerfest in Beieren. “Samen met vele liefhebbers van blaasmuziek hebben
onze muzikanten er in de prachtige ‘festzelt’ een geweldig muzikaal feest van gemaakt”, aldus Anja
van de Berg, die de foto instuurde. “HALLO wordt niet bezorgd in Reichenbach. Jan Gubbels heeft tóch
het blad kunnen lezen, samen met Peter Zippel van de organisatie van het treffen. Es war wunderbar!”

Gommans

Kaupmanshof 34 | Helden

Strippenkaarten zijn
nu al verkrijgbaar bij
de informatiebalie
voor € 3,50 p.p.
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We zijn ons mam niet verloren,
daarvoor gaf zij ons te veel.
Wat mam ons zei, dat blijven we horen
want we zijn van haar een deel.

Natuur verwondert, overdondert soms
en laat in al haar rijkdom, bijzondere herinneringen na.
Na een prachtig leven, waar hij met een tevreden gevoel
op terugkeek, is onverwachts overleden mijn lieve man
en onze lieve en trotse pap, schoonvader en opa

Wim Luijten

N een
Na
e liefdevolle verzorging in Vincent Depaul
te P
te
Panningen, hebben wij afscheid genomen van
ons Mam, lieve Oma en Superoma

Ria

echtgenoot van

Tiny van Enckevort
* Meijel, 6 maart 1938

† Helmond, 16 oktober 2016

Familie Luijten - van Enckevort
Hagelkruisweg 2-A3, 5768 VX Meijel.
De crematiedienst wordt gehouden op zaterdag 22 oktober
om 12.30 uur in de aula van crematorium Midden - Limburg,
Kasteelweg 10 te Baexem.
Wim is opgebaard in Rouwcentrum van den Boom,
Tomveld 1 te Meijel. U kunt afscheid van hem nemen
op donderdag 20 oktober van 19.00 - 20.00 uur.
In plaats van bloemen liever een donatie voor het Longfonds
waartoe gelegenheid is in de collectebussen bij de condoleanceregisters.

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

Stan
12 oktober 2016
Zoon van Bram Rutten
en Karen Joosten
Broertje van Niek
Roomweg 16
5985 NT Grashoek

Martens - Lemmens

Meijel: Tiny Luijten - van Enckevort
Meijel: Erwin en Heidi
Sjoerd, Isabel
Someren - Eind: Eveline en Tonnie
Lisa, Mijke

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.

Geboren

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.

Deskundig & betrokken

tel. 077-3078642

www.janssenuitvaart.nl

* Hapert, 24 januari 1929

weduwe van

Panningen, 17 oktober 2016

Louis Martens

Leo en Riek † , Gerda / Francis en Jolanda, Yannick, Raoul / Maico en Nicole , Jik, Pip
Ine en Ad / Cindy en Michel, Wesley, Robin
Marij en Sraar / Ramy en Ine
Riek en Louis / Judith en Marcel, Lewis, Bowen / Monique
Marlies en Thijs
Staf en Jacqueline / Inge / Liset / Ivo
José en Henk / Geert / Annette en Paul / Frank †/ Ruud / Erik
Louis en Claudia / Elodey / Ygonée / Noëmie

Zorgcentrum Vincent Depaul, Schoolstraat 15, Panningen
Correspondentieadres: Peelstraat 19, 5986 NL Beringe
De plechtige uitvaartdienst wordt gehouden op vrijdag 21 oktober om 10.30 uur
in de parochiekerk H. Jozef, Kanaalstraat 88 te Beringe, waarna ze op de
begraafplaats wordt herenigd met pap. Samenkomst in de kerk, waar gelegenheid
is tot schriftelijk condoleren vanaf 10.00 uur.
U kunt afscheid nemen van ons mam in Rouwcentrum Panningen, Schout v.
Merwijckstraat te Panningen, op woensdag 19 oktober van 18.00 tot 18.45 uur
en donderdag 20 oktober van 19.00 tot 19.45 uur.

Huis verkopen? Dit is nu mogelijk
voor € 500 excl. Voor meer informatie
tel. 06 55 12 69 96 of kijk op
www.heikevastgoed.nl
Thema Avond Angst bij Kinderen.
Paramedisch Centrum Maasbree.
Maandag 7 november 20.00 uur - 21.30
uur. Aanmelden: www.pmcmaasbree.nl
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
Open Dagen bij Lekker Laeve!
29 oktober van 17 tot 22 uur en
30 oktober van 10 tot 12 uur.
Yoga - Personal Training- Zwanger & Fit
- Massage. www.lekkerlaeve.nl

Op zoek naar professioneel kleuren/of interieuradvies, of een
compleet en praktisch interieurplan?
Jacqueline Janssen van Sfeer en
kleur@home werkt graag samen
met u aan de plek waar u zich thuis
voelt. Voor meer informatie
www.sfeerenkleur.nu of bel Jacqueline:
06 29 36 38 77.
Cursus Intuïtie/Herken Jezelf.
Onder-werpen worden aangereikt
die de intuïtie bevorderen en het
vertrouwen vergroten. Ontdekken wat
het met je doet en wat je tegenhoudt.
8 avonden in het PMC Maasbree. www.
marionhermans.nl / 077 307 70 56.
Workshop Qi Gong in Helden
22 oktober om 13.00 uur. Info en
aanmelden: www.lekkerlaeve.nl

Inzicht in je relatie
en voor alle levensvragen, kijk op
www.betrouwbaarmedium.nl
7 dagen per week!
Alles voor uw feest, ook frietwagen
aan huis en evenementen.
PartyServiceBever tel. 06 12 54 76 38.
Bolchrysanten te koop!
Maandag t/m vrijdag vanaf 13.00
uur. Zaterdag vanaf 9.00 uur.
Sevenumsedijk 12 te Koningslust.
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 vastkokende aardappelen/
frieslanders belana. Deze week nog
alle eigenteelde slasoorten koolrabi
0.25 per st prei 1euro/kg. Kwekerij
Brummans Vosberg 16a Panningen.
Maandag altijd gesloten.
Opruiming relaxstoelen.
Grote keuze showroommodellen
relaxstoelen in stof en leder.
Handverstelbaar, elektrisch verstelbaar
en sta-op stoelen. Nu al een
kwaliteitsrelaxstoel in leder vanaf
€ 695,00 www.pluijmrelaxstoelen.nl
Chauffeurs gevraagd.
Gezocht: 1 fulltime en 1 oproepchauffeur voor bezorgen van
aardappelproducten (rijbewijs BC).
Ook op zaterdag. Tamelijk zwaar werk.
www.bexbv.nl T: 077 462 81 28.
Workshop ‘’Maak je eigen trend’’.
In 4 lessen maak je onder vakkundige
begeleiding een kledingstuk op maat.
Kosten € 80 excl. materiaal. Start
19.30 u op 3 en11 nov, 1 en 15 dec in
Museum de Kantfabriek. Interesse/vrg:
bydelene@ziggo.nl

Project drie gemeentes

Vluchtelingen betrekken bij Nederlandse cultuur
Gemeente Peel en Maas is bezig met een project om Nederlandse gebruiken en waarden te introduceren bij
vluchtelingen uit Syrië en Eritrea. De gemeente werkt in het project samen met de gemeentes Venray en Horst aan
de Maas en een aantal organisaties. In de nabije toekomst worden bijeenkomsten georganiseerd waar de
vluchtelingen voornamelijk leren over de cultuur van Nederland.
Samen met welzijnsorganisatie
Vorkmeer, Vluchtelingenwerk Limburg
en Stichting Welkom op Weg gaan de
gemeentes vluchtelingen ondersteu
nen tijdens hun integratie. Het gaat
om vluchtelingen die al statushouder
zijn en dus een verblijfsvergun
ning hebben. “Bij de bijeenkomsten
worden zaken als Nederlandse

kernwaarden besproken, maar ook
bijvoorbeeld de gezondheidszorg”,
vertelt Bert Peterse, maatschappelijk
adviseur bij gemeente Peel en Maas.
“Het is de start van de inburgering.”
Eenzelfde project werd eerder
uitgevoerd met Poolse mensen.
Daar deden 224 mensen aan mee.
Daaruit kwam naar voren dat soms

de eenvoudigste Nederlandse dingen
niet normaal zijn voor buitenlanders.
“Zo wisten ze niet dat we hier normaal
gesproken om 18.00 uur eten en dat
we eerst bellen voordat we op bezoek
gaan. Dat soort kleine dingen zijn heel
handig om te weten. Dat leverde een
boekje op met 25 verschillen tussen
Polen en Nederlanders in het Pools en

Nederlands. Het heeft die mensen goed
geholpen, dus willen we het ook bij
statushouders proberen.”
Wethouder Raf Janssen denkt
dat het de statushouders kan hel
pen om snel en goed te integreren.
“Vluchtelingen zijn vaak bang”, vertelt
hij. “Ze durven geen fouten te maken
en blijven thuis zitten. Bij de bijeen
komsten die georganiseerd worden,
zijn er meer mensen die dezelfde
problemen hebben. Dan voelen ze zich
minder eenzaam en kunnen ze elkaar
helpen.”

De gemeente moet ieder jaar een
bepaalde hoeveelheid statushouders
onderdak bieden. “We moeten er
nog veertig of vijftig plaatsen voor
het einde van dit jaar”, vertelt wet
houder Raf Janssen. “Het is een groot
probleem om ze onder te brengen.
We willen geen andere woonurgen
ten verdringen, dus we blijven zoeken
naar geschikte ruimtes. Onze voorkeur
gaat uit naar tijdelijke woningen
zoals in het Kuukven in Baarlo en
de woningen in het Ringovenpark in
Panningen.”

’Autobrand Panningen is aangestoken’
De brandweer van Panningen is zondag 16 oktober gealarmeerd voor een autobrand aan het Pastoor Huijbenplein in Panningen. Volgens de politie is de brand aangestoken.
Om 03.42 uur kwam de melding
binnen bij de brandweerlieden uit

Panningen. Algauw werd de prioriteit
van de brand verhoogd, omdat het om

een autobrand bleek te gaan en de
brandstoftank gevaar op kan leveren.

De opgeroepen brandweer wist de felle
brand te blussen, maar desondanks
was de auto zwaar beschadigd.
De politie laat weten dat het om een
witte Volkswagen Touareg gaat die op

het plein geparkeerd stond. Volgens
politieonderzoek is de brand aangesto
ken. Getuigen worden verzocht zich bij
de politie te melden via 0900 88 44 of
anoniem via 0800 70 00.
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Keep The Heartbeat Going

Bouwens trommelt voor
Reanimatiedag
Leerlingen van het Bouwens uit Panningen namen vrijdag 14 oktober deel aan de landelijke wedstrijd
Keep The Heartbeat Going. Dit werd gedaan vanwege de wereldwijde reanimatiedag.

Het Bouwens was door Taskforce
QRS benaderd met de vraag om deel te
nemen aan de wedstrijd. Taskforce is
een groep van dertien geneeskundestu
denten dat reanimeren in het hele land
onder de aandacht wil brengen en
cursussen geeft. Hun doelstelling is de
overlevingskans van slachtoffers die een
circulatiestilstand hebben, te vergroten.
De bedoeling van de wedstrijd was om

met zo veel mogelijk leerlingen en
leraren een levende hartslag na te
bootsen in de aula, het ‘kloppend hart’
van de school. Door middel van plastic
bakken en drumstokken of met hun
handen bootsten de leerlingen een
hartslag na. Dit werd zes minuten lang
volgehouden, de tijd die van levensbe
lang is voor iemand met een hartstil
stand. Op woensdag 2 november wordt

de winnaar van de wedstrijd bekend
gemaakt. De winnende school krijgt een
gratis reanimatiecursus voor de leraren.
Wat de leerlingen krijgen, wordt tijdens
de uitreiking bekendgemaakt.
Het Bouwens laat weten zelf ook al aan
de slag te zijn gegaan om een lespro
gramma in elkaar te zetten om
leerlingen en leraren te leren reanime
ren. (Foto: Pascal Meyer, het Bouwens)

Energiecoöperatie peilt omwonenden Eerselsberg

Windmolens gepland
in Maasbree

Leon Breukers

Nieuwe gemeente
secretaris
Leon Breukers (45) uit Maasbracht is door het College van B&W
benoemd tot de nieuwe gemeentesecretaris en algemeen directeur
van gemeente Peel en Maas. Hij is de opvolger van Henk Mensink die
secretaris-directeur is geworden bij de gefuseerde waterschappen
Roer en Overmaas en Peel en M
 aasvallei.

Breukers is sinds 2010 al in
diverse managementfuncties
werkzaam geweest bij gemeente
Peel en Maas. Recentelijk nog als
adjunct-directeur. Breukers bekleedt
officieel vanaf maandag 17 oktober
het ambt van gemeentesecretaris
en algemeen directeur binnen de
gemeente.
Het college van Peel en Maas

Energiecoöperatie REScoop Limburg wil in Maasbree drie windmolens neerzetten. De molens moeten naast de
snelweg A67 bij de Eerselsberg komen te staan. Momenteel is de coöperatie in overleg met omwonenden over het
plan. REScoop verwacht in het gunstigste geval eind 2018 de molens te kunnen neerzetten.
REScoop bestaat uit vier energiecoöperaties waar ook burgers lid van
kunnen worden. Het gaat om Peel
Energie, Leudal Energie, Weert Energie
en Zuidenwind. Ton Hanssen van Peel
Energie vertelt dat uit onderzoek bleek
dat de Eerselsberg in Maasbree één
van de beste locaties in Peel en Maas
was. “Er zijn een aantal criteria waar
windmolengebieden moeten voldoen,
zoals geen huizen binnen een straal
van 450 meter en het mag geen
natuurgebied zijn”, vertelt Ton. “Na de
Egchelse Heide, waar we ook bezig zijn,
was Eerselsberg de beste locatie. Mede
omdat ze naast de snelweg komen te
liggen.”

Iedereen mag
mening geven
REScoop is nu nog bezig met het
informeren van directe omwonenden.

“We willen eerst draagvlak creëren,
voordat we iets doen”, vertelt Ton.
“Projectontwikkelaars benaderen
alleen de grondeigenaren en houden
weinig rekening met omwonenden.
Wij willen het tegenovergestelde.
De opbrengsten gaan bij ons naar
de samenleving. Iedereen kan lid
worden en dus profiteren van de
windmolens. De omwonenden krijgen
dan niet alleen de lasten, maar ook de
lusten.”

Proces duurt
ongeveer twee jaar
De weg naar de definitieve molens
is nog lang, vertelt Ton. “We hebben
nu dus overleg met de omwonenden.
Daarna gaan we ook nog in gesprek
met andere belanghebbenden
zoals natuur- en milieuorganisaties,
Dorpsoverleg Maasbree en de LLTB.

Iedereen mag zijn mening geven.
Normaal gesproken duurt zo’n project
twee jaar, dus vóór eind 2018 staan
de molens er nog niet.”
Peel Energie is ook betrokken
bij de vier windmolens die in Egchel
moeten verschijnen. Daar is het
proces al een stuk verder gevorderd.
“We zijn zover dat we de ruimtelijke
vergunningen kunnen gaan aanvragen
bij de gemeente”, vertelt Jo van
de Beucken, kartrekker vanuit Peel
Energie. “We gaan binnenkort onze
klankbordgroep informeren. We
willen graag dat volgend jaar al de
windmolens gebouwd worden. Zoals
het er nu uitziet, zou het moeten
kunnen.”
De molens in Egchel komen aan
de Peel en Maas-kant van de beek die
de gemeentes Leudal en Peel en Maas
van elkaar scheidt. Aan de Neerse
kant staan al vijf windmolens.

www.haardstede.nl

zegt in een reactie verheugd te zijn
met de benoeming van Breukers.
“Het college heeft het vertrouwen
en de overtuiging dat hij de juiste
persoon is om de komende jaren
op een krachtige en verbindende
manier leiding te geven aan de
organisatie en invulling te geven aan
zijn rol als eerste adviseur van het
college”, aldus het College van B&W.
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Kesselnaar Ruben van Megen

Ontwerper uit Peel en Maas op Dutch
Design Week
Ontwerper Ruben van Megen bracht onlangs zijn nieuwe meubelcollectie Café 6116 uit op de VT Wonen & Design
beurs in Amsterdam uit. Binnenkort mag de uit Kessel afkomstige ontwerper zijn werk exposeren in Milaan,
Eindhoven en bij Piet Hein Eek.

Hij werkte een jaar lang aan zijn
nieuwe collectie, die een modern
vormgegeven eettafel, een salontafel
en een kruk/salontafel bevat.
De meubelstukken zijn gemaakt
met oude, Perzische tapijten, die
hij scheert en met een kunststof
injecteert om er een spiegelglad
oppervlak van te maken waar hij
vervolgens tafelbladen van maakt.
”Juist het doorleefde van zo’n tapijt
vertelt het verhaal”, aldus Van
Megen. ”Pas als je slijtage ziet kun
je je voorstellen dat het kleed in een

vorig leven in de hal van je oudtante
lag.”
Zowel uit binnen- en buitenland
zijn er uitnodigingen binnengekomen
om zijn meubelstukken te exposeren.
“Ik ben uitgenodigd om te exposeren
in Milaan en van zaterdag 22 tot en
met zondag 30 oktober exposeer
ik op de Dutch Design Week in
Eindhoven. Ook ben ik uitgenodigd
om te exposeren in de galerie van
Piet Hein Eek, de Nederlandse
ontwerper die wereldwijd bekend is
om zijn sloophouten meubels.’

Schildersbedrijf
Ueberbach blijft
Hofleverancier
Het Panningse Jos Ueberbach Schildersbedrijf B.V. heeft op maandag
17 oktober het verlengde predicaat Bij Koninklijke Beschikking
Hofleverancier ontvangen. Een dergelijk predicaat geldt maar voor 25 jaar
en het schildersbedrijf was al sinds 1991 Hofleverancier. Daarom moest
het dit jaar verlengd of afgenomen worden.

Regeling Huishoudelijke Hulp Toelage
(HTT) stopt per 1 januari 2017
Inwoners van de gemeente Peel en Maas kunnen vanaf 1 januari 2017 geen gebruik
meer maken van de Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT). Dit heeft het college op 3 oktober 2016 besloten.

Wat is de Huishoudelijke Hulp Toelage?

Het ministerie van Volksgezondheid heeft voor de jaren 2015 en 2016 de regeling Huishoudelijke Hulp Toelage ingesteld. Doel was de werkgelegenheid bij aanbieders van huishoudelijke hulp te stimuleren. Inmiddels is duidelijk geworden dat het Rijk per 1 januari 2017
stopt met de HHT-regeling. Het college van Peel en Maas heeft in navolging hierop besloten
de Regeling Huishoudelijke Hulp Toelage eveneens te beëindigen per 1 januari 2017. De
belangrijkste reden hiervoor is, dat de specifieke financiering door het Rijk per 1 januari 2017
stopt. Daarnaast maakt slechts een relatief kleine groep inwoners in Peel en Maas gebruik
van de regeling en heeft de regeling niet of nauwelijks geleid tot extra banen. Inwoners die
momenteel van de regeling gebruikmaken kunnen dit blijven doen tot eind 2016.

Huishoudelijke hulp na 1 januari 2017

Inwoners die momenteel gebruik maken van de HHT-regeling ontvangen zo spoedig mogelijk persoonlijk bericht van de gemeente over de beëindiging van de HHT-regeling. Als zij
vanaf 1 januari 2017 nog hulp bij het huishouden nodig hebben, kunnen zij zich melden bij
de gemeente. Inwoners uit Kessel, Kessel-Eik, Koningslust en Meijel, waar de pilot algemene
voorziening hulp bij het huishouden draait, kunnen zich melden bij de dorpsondersteuner
in eigen dorp. In een keukentafelgesprek wordt dan bekeken of u hulp bij het huishouden
nodig heeft en voor hoeveel uur per week. Als u geen contact opneemt met de gemeente
of de dorpsondersteuner stopt de hulp bij het huishouden automatisch vanaf 1 januari 2017

Regeling voor mantelzorgers

Aangezien mantelzorgers een belangrijke bijdrage leveren aan de zorg, onderzoeken wij
op dit moment nog of we een nieuwe regeling op het gebied van hulp bij het huishouden
invoeren voor de doelgroep mantelzorgers.

De koning kan het recht tot het
voeren van het Koninklijk Wapen
met de toevoeging Bij Koninklijke
Beschikking Hofleverancier toeken
nen. Het predicaat is bedoeld voor
kleine en middelgrote ondernemin
gen die een zeer belangrijke plaats
innemen in hun regio en minimaal

honderd jaar bestaan. Ook moet de
ontstaansgeschiedenis duidelijk zijn.
Landelijke bedrijven en organisaties
kunnen bij dezelfde criteria het
predicaat Koninklijke ontvangen.
Voorbeelden van dergelijke predica
ten zijn Koninklijke Philips N.V. en de
Koninklijke Nederlandse Voetbalbond.

Meijelse horecabaas
daagt Lil’ Kleine
De Meijelse kroegbaas Ronald van Tilborg sleept Lil’ Kleine voor de
rechter. De rapper brak bij de Meijelse kermis op maandag 5 september
zijn optreden al na een paar minuten af, nadat hij bekogeld was met bier.
Van Tilborg wil de volledige gage van 3.750 euro terugvorderen van
de rapper.
Van Tilborg stuurde verschillende
voorstellen naar de advocaten van Lil’
Kleine, maar die wilden niet schikken,
zo vertelt de Meijelnaar. “We hebben
drie brieven gestuurd, maar ze
zeiden dat ze er niks mee gingen
doen. Normaal ga je voor zo’n klein
bedrag niet naar de rechter, dus we
denken dat de advocaten van hem
daar op gokten. De dagvaarding is al
verzonden en nu hebben zij een paar
weken tijd om daar op te reageren.
We horen het vanzelf wel.”

Lil’ Kleine werd vorig jaar bekend
met het nummer Drank & Drugs, dat
hij samen met Ronnie Flex maakte.
Eerder dit jaar ontstond de ’hype’
om met bier te gooien naar de twee
artiesten bij optredens. De Meijelse
kermis was hierop voorbereid en had
bouwhekken rondom het podium
gezet. Dat bleek niet te werken en
na nog geen drie minuten vertrok
Lil’Kleine van het podium. Bij zijn
aftocht zei hij: “Ik heb 1, 2, 3, 4
duizend euro verdiend. Later.”
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Agrarische sector
4/11

Boomkwekerij Pieter Heynen Helden

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. De vierde in de reeks is boomkwekerij Pieter Heynen in Helden.

tunnels waar een aantal planten in
staan. Ook als het veel en langdurig
regent, kunnen meststoffen
uitgespoeld worden. Gelukkig wordt
de schade wel beperkt doordat we
de planten in potten hebben staan
en niet los in de grond.”

Concurrenten
helpen elkaar

Een bedrijf dat eerst bestond uit
akkers, tuin en fruit, bestaat sinds
een aantal jaar uit een groot
assortiment planten. Pieter Heynen
(55) uit Helden heeft in 1985
samen met zijn vrouw Maria de
kwekerij van zijn ouders, waar toen
geen heester of conifeer te
bekennen was, overgenomen.
“Zelf heb ik een hoveniersopleiding
gedaan en vier jaar gewerkt bij een
andere boomkwekerij”, vertelt
Pieter. “Ik kwam toen voor de
keuze te staan om het bedrijf van
mijn ouders over te nemen.
Die kans heb ik met beide handen
aangegrepen. Gezien mijn

achtergrond, lag en ligt mijn hart toch
meer bij planten dan bij fruit. Daarom
heb ik het fruitgedeelte langzaamaan
afgebouwd en is het bedrijf in 1995
definitief een boomkwekerij geworden.
Samen met mijn twee vaste medewer
kers en een aantal losse krachten,
waaronder schooljeugd, kweken we
sierheesters voor nationalen en interna
tionale hoveniers, tuincentra en
handelaren.”
Inmiddels telt het bedrijf 150 soor
ten sierheesters, waaronder de Prunus
laurocerasus en de Photinia Red Robin,
verdeeld over meer dan drie hectare
grond. “Naast containerteelt, hebben
we ook een gedeelte grond ingericht

voor ons pot-op-potsysteem. Deze
planten zitten in losse potten in de
grond, zodat ze niet omwaaien. De pot
ten variëren van anderhalve tot twintig
liter. Door de vele plantensoorten en
grote variëteit aan grootte, bieden we
een ruim assortiment dat aansluit op
de vraag in de markt. Zo hebben we
grote planten voor mensen die per
direct een heg van twee meter hoog
willen hebben in hun tuin, maar ook
kleinere planten die nog door kunnen
groeien.”

Elke dag verschillend
De charme van de boomkwekerij
ligt volgens Pieter in de gevarieerde

Barbecue & Gourmet Party Service

Om boomkwekerijen meer op
de kaart te zetten, werd in de laatste
week van augustus voor de tweede
keer de open deur dagen van de
The Green Connection georgani
seerd. Pieter: “Hier in de omgeving
zijn achttien boomkwekerijen, die
met dit evenement samenwerken
om elkaar aan klanten te hel
pen. Vroeger zou dit niet kunnen,
aangezien iedereen elkaar echt als
concurrenten zag. Gelukkig is dat
nu wel anders. Ieder bedrijf nodigt
zijn klanten uit, die vaak ook langs
gaan bij de andere boomkwekerijen.
Via deze weg kunnen klanten ken
nis maken met andere bedrijven,
die ieder weer iets anders kunnen
bieden dan hun collega’s.”
Als Pieter vooruitkijkt naar de
toekomst van zijn eigen bedrijf, ziet
werkzaamheden. “Iedere dag is
hij geen grote uitbreidingen voor
verschillend”, legt hij uit. “We kunnen
zich. “Je kunt wel blijven doorgroeien
op het begin van de dag wel een hele
tot het oneindige, maar je moet
planning maken van wat we die dag
ook kijken of dat genoeg opbrengt
gedaan moeten hebben, maar dat
voor je bedrijf”, aldus Pieter. “In de
heeft geen zin. Vaak beginnen we met toekomst zullen we vast en zeker
het geplande werk als het oppotten van nog een beetje gaan uitbreiden wat
planten, maar wanneer er bestellingen de grotere planten betreft, maar ik
tussendoor binnenkomen, hebben die
heb geen grote veranderingen op
voorrang. Hoewel ik die variëteit één
de planning staan. Misschien dat we
van de leukste dingen vind aan het
nog wat meer kunnen mechanise
bedrijf, kan het tegelijkertijd ook een
ren, maar vaak is dit voor grootscha
nadeel zijn natuurlijk. Wat verder ook
lige kwekerijen voordeliger dan voor
wel een nadeel is, zijn de gevolgen van onze kwekerij. Daarom blijven we
extreme weersomstandigheden zoals
de komende jaren gewoon doen wat
afgelopen juni. Zo’n storm kan schade
we de afgelopen jaren ook gedaan
veroorzaken aan de foliekassen en
hebben.”

A-Z Barbecue & Gourmet Party Service is een uniek en dynamisch
bedrijf, gespecialiseerd in het produceren en vermarkten van barbecue
en gourmet maaltijden. Het bedrijf heeft een sterk seizoen gebonden
karakter. De barbecue activiteiten vinden in hoofdzaak plaats in de
maanden mei t/m september. De gourmet activiteiten daarentegen in
de decembermaand.

Voor de kerstperiode week 51, 52 2016 en week 1 2017 zijn wij op zoek naar:

REPRESENTATIEVE EN
SERVICEGERICHTE CHAUFFEURS m/v
• Bezorgen en ophalen van barbecue- of gourmetpakketten bij de klanten
• In het bezit van rijbewijs B en minimaal 1 jaar rij-ervaring
• Beschikbaar in de kerstperiode en eventueel ook werken tijdens het barbecueseizoen 2017
Interesse in deze vacature? Kijk dan op www.a-z.nl/nl/vacatures
voor een uitgebreide beschrijving van de vacature en het sollicitatieformulier
Kronenbergweg 11, 5976 NV Sevenum

T 077 - 467 72 00

E info@a-z.nl

I www.barbecue.nl
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Clubkampioen
HSV De Noordervaart
Door: hengelsportvereniging HSV De Noordervaart
William Scheenen is op zondag 16 oktober uitgeroepen tot clubkampioen van de zomercompetitie van HSV
De Noordervaart uit Meijel. De wedstrijd op zondag werd gewonnen door Huub Peters. Een dag eerder vond een
wedstrijd plaats in samenwerking met hengelsportvereniging Catch Up uit Sevenum. Ruud Flipsen pakte daar de
winst.

Giotta Tajiri in bieb
Panningen
Peter Kirkels, William Scheenen en Harrie Verberne met hun prijzen
Het was ‘sjravele’ op de
Noordervaart bij de wedstrijd van zon
dag. Het was Huub Peters die met een
brasem en een zeelt erbij eerste werd
met 3.310 gram, tweede werd Henk
Sanders die met een snoek erbij 2.560
gram ving. Op de derde plek eindigde
Gerard van Eijk met 2.300 gram. Na de
wedstrijd werd het eindklassement
opgemaakt van de zomercompetitie

en het was William Scheenen die
de nieuwe clubkampioen van HSV
De Noordervaaart was geworden met
442 punten. Tweede werd Peter Kirkels
met 420 punten en het podium werd
gecompleteerd door Harrie Verberne
met 407 punten.
De wedstrijd van zaterdag was
goed bezet. Er waren 35 aanmeldingen
voor de wedstrijd op visvijver De Donk

in Meijel. Hoewel er gemiddeld meer
dan een kilo vis gevangen werd per
visser, vielen de vangsten toch wat
tegen. De wedstrijd werd gewonnen
door Ruud Flipsen met 3.880 gram
waaronder een brasem en een snoekje,
tweede werd Piet Lindermans met
twee dikke brasems en 3.520 gram.
Als derde eindigde 3e Jan Nijssen met
2.860 gram.

Snuffelmarkt in Helden
Het damescomité van fanfare St. Cecilia Helden houdt op zondag 23 oktober een snuffelmarkt in gemeenschapshuis Kerkeböske in Helden. De opbrengst van de verkopen bij de markt gaat volledig naar de fanfare St. Cecilia.
De snuffelmarkt vindt plaats van
10.00 tot 15.00 uur in het gemeen
schapshuis van Helden. “De mensen

kunnen langs de kramen van particu
liere handelaren lopen om te snuffelen
tussen gebruikte spullen die een tweede

kans verdienen”, laat de organisatie
weten. “Er valt wel iets te vinden waar
al langer naar gezocht wordt.”

Giotta Tajiri, de dochter van wijlen kunstenaar Shinkichi Tajiri,
gaf dinsdag 11 oktober een lezing bij de bibliotheek in Panningen
over het werk van haar vader. De Baarlose kunstenaar werd in de
Verenigde Staten geboren als zoon van Japanse ouders, reisde naar
Parijs en Duitsland totdat hij zich in Nederland vestigde. In 2009
overleed hij. Aan de hand van drie thema’s in het werk van Tajiri
(krijger, knoop en Berlijnse muur) en met behulp van foto’s en
geluid vertelde Giotta over de paradoxale leefwereld van de
kunstenaar.

Optreden
Ruud Verhoeven
Cabaretier Ruud Verhoeven is op woensdag 2 november te gast bij
ZijActief Grashoek. De vrouwenvereniging nodigt iedereen uit een kijkje
te komen nemen bij het humoristische optreden van de veelzijdige
cabaretier in het gemeenschapshuis van het dorp.
Ruud Verhoeven staat bekend als
cabaretier, schrijver, columnist, zanger
en entertainer. ZijActief organiseert van
september tot en met mei iedere twee
weken een avond om zo als ontmoe

tingspunt voor dames uit Grashoek te
dienen. De avond van de vrouwen
beweging begint om 20.00 uur en
vindt plaats in de Marisbergzaal van
gemeenschapshuis De Ankerplaats.

Carnavalsvereniging D’n Hab

Vijftigste Rally
Maasbree
Carnavalsvereniging D’n Hab uit Maasbree organiseert ook dit jaar
weer een dorpsrally. De vijftigste editie van de Rally Maasbree vindt
plaats op zondag 23 oktober. De informatieavond van de rally vindt
plaats op vrijdag 21 oktober.

Verkeerskennis opfrissen Kessel
Senioren uit Kessel kwamen dinsdag 18 oktober naar gemeenschapshuis De Paort in Kessel om hun
verkeerskennis op te frissen. Ouderenbond KBO Kessel had in samenwerking met Veilig Verkeer
Nederland (VVN) een middag georganiseerd voor ouderen om hun verkeerskennis te testen.
Onder andere de vele nieuwe verkeersregels en veelvoorkomende situaties in het verkeer werden
klassikaal doorgenomen. Ook werden de aanwezigen getest op hun verkeerskennis door middel van
enkele theoretische meerkeuzevragen. Na afloop konden er nog Kesselse verkeerssituaties worden
besproken waar de ouderen in het dagelijks leven tegenaan lopen.

De rally is een puzzelrit van
ongeveer vijftig kilometer lang die
met de auto gereden wordt en de
deelnemers door het buitengebied
van Peel en Maas, Venlo en Horst aan
de Maas voert. Aan de hand van rou
teopdrachten, die bij de start worden
overhandigd, moet de route worden
gevolgd. De organisatie raadt deel
nemers dan ook aan het regelement
goed te bestuderen vóór de start. Op
vrijdag 21 oktober vindt bij Niëns in
Maasbree een informatieavond plaats
over de Rally Maasbree. Zowel begin
nend rallyrijders als gevorderde rijders
kunnen hierbij aanwezig zijn. Tijdens

de avond wordt het regelement
uitgelegd aan de hand van voor
beelden. Wie nog mee wil doen, kan
zich vrijdag 21 oktober tussen 19.30
en 21.00 uur of zondag 23 oktober
tussen 12.00 en 13.15 uur bij Niëns of
via de website van D’n Hab opgeven.
Deelnemers die zich online hebben
ingeschreven, kunnen op de dag
van de rally hun inschrijfkaart tussen
12.00 en 13.15 uur afhalen.
De race start op zondag
23 oktober op de Westeringlaan in
Maasbree. Er kan gestart worden
tussen 12.30 en 13.30 uur. Kijk voor
meer informatie op www.cvdenhab.nl
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Tweeduizend vogels

Grote vogelshow in Meijel
De opening van het tentoonstellingsseizoen voor vogels begint op zaterdag 22 en zondag 23 oktober in
gemeenschapshuis D’n Binger in Meijel. Vogelvereniging Meijels Pracht houdt dan de Internationale Vogelshow
2016. Bij de tentoonstelling zijn vijf speciaalclubs aanwezig om zich te presenteren aan het publiek.

“Er komen weer topkwekers naar
Meijel”, laat de organisatie weten.
“Zo zijn er wereldkampioenen uit
Limburg, Noord-Brabant en Gelderland.
Maar ook uit Duitsland en België
komen kwekers naar de vogelshow.”
In totaal zijn er bij de tentoonstelling
2.080 vogels te bewonderen, aldus de
organisatie. Bij de show zijn keurmees
ters aanwezig die de vogels op hun
kwaliteiten beoordelen. Elke vogel
moet aan bepaalde standaardeisen
voldoen die door de Nederlandse Bond
van Vogelliefhebbers zijn opgesteld.
“Elke vogel heeft zijn eigen kleur,
vorm, grootte, houding, enzovoort”,

laat de vereniging weten. “Daarnaast
is het belangrijk dat een vogel in een
topconditie is en dat er geen enkele
beschadiging mag zijn aan bijvoorbeeld
nageltjes of de veren.” De hoogst
geklasseerde vogels winnen het kampi
oenschap in hun ras of soort.

Vogels beoordeeld
door keurmeesters
De speciaalclubs die aanwezig
zijn om zich te presenteren, zijn de
Nederlandse Kleurkanarie Club, de
Speciaalclub Vorm- en Postuurkanaries
van het rayon Limburg, de Speciaalclub

voor Australische Prachtvinken en
Papegaaiamadines, de Zebravinkenclub
regio Limburg en de Japanse Meeuwen
Club Limburg. Ook is er een stand van
Meijels Pracht om vogelliefhebbers in
en rondom Meijel uitleg te geven over
de vereniging.
De tentoonstelling duurt op
zaterdag 22 oktober van 13.00 tot
22.00 uur. Een dag later op 23 oktober
gaat de zaal open om 10.00 uur en
is de show om 16.00 uur afgelopen.
“Daarna worden de vogels weer aan de
inzenders teruggegeven, zodat ze naar
hun vertrouwde omgeving terug kun
nen gaan”, besluit de organisatie.

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

Repair Café Maasbree geopend
Op zaterdag 15 oktober werd het repair café in de bibliotheek in Maasbree onder grote belangstelling geopend. De openingshandeling werd verricht door wethouder Raf Janssen, die het café een goed
voorbeeld van de circulaire economie noemde, omdat dankzij de inzet van de vrijwilligers apparaten
niet vervangen hoeven te worden. Uiteindelijk gingen de aanwezige vrijwilligers aan de slag om
apparaten van de eerste klanten te repareren. Het Repair Café Maasbree is de tweede locatie van
Stichting Repair Café Peel en Maas. Elke derde zaterdag van de maand zijn vrijwilligers van 10.30 tot
13.00 uur aanwezig om producten te repareren.

Rundje Koeberg in
de Eikelepeel
Bij de wandeltocht Rundje Koeberg werd onlangs het
natuurgebied de Eikele Peel in Kessel-Eik aangedaan. De tocht
begon bij gemeenschapshuis Kerkeböske in Helden en voerde de
wandelaars via Bovensbos, de Lanterd en de Eikele Peel naar het
afwateringskanaal in Kessel-Eik. Wiel Stemkens was erbij en schoot
dit plaatje van een aantal wandelaars die in de ochtendzon door
de Eikele Peel liepen.
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Diabetescafé
Werkgebied Venlo/Venray van Diabetesvereniging Nederland houdt
op vrijdag 21 oktober een Diabetescafé in De Groenling in Panningen.
Bij de bijeenkomst wordt verder gegaan op het thema van de Zorgbeurs
op vrijdag 14 oktober: ‘Diabetes en Zelfzorg’.
Het Diabetescafé is een informa
tieve bijeenkomst voor en door men
sen die iets met diabetes te maken
hebben. Ideeën, informatie en erva
ringen kunnen uitgewisseld worden.
De bijeenkomst van 21 oktober gaat
over de ervaringen van de bezoekers
met diabetes en zelfzorg.
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Voorverkoop

Sjééle Waazel Gala Meijel
Het theater van de buut keert zaterdag 10 december terug naar gemeenschapshuis D’n Binger in Meijel.
Dan vindt de negende editie van het Sjééle Waazel Gala plaats.

Vooraf aanmelden is gewenst en
kan door contact op te nemen met
Ans Driessen via ansdriessen23@
hotmail.com of te bellen naar
06 42 10 46 70. Het Diabetescafé bij
De Groenling begint om 14.00 uur en
duurt tot 16.30 uur. De zaal is vanaf
13.45 uur geopend.

Halloweentocht
Stichting Kindervakantiewerk Kessel houdt op zaterdag 29 oktober
een Halloweentocht door het dorp. Bij de tocht lopen groepjes van acht
personen, inclusief minimaal één volwassene, een route door Kessel.
Op de route van de tocht zitten
diverse spookhuizen en de groepjes
komen duistere figuren tegen bij wie
ze een traktatie kunnen verdienen.
De eerste groepjes vertrekken om
18.00 uur. De groepen starten op
een voorafgaand verstrekte start

tijd. Aanmelden als groep kan door
een mail te sturen naar
kvwkessel@gmail.com.
Neem voor meer informatie
contact op met Bart Vervoort via
06 15 28 61 29 of Bart Steegers via
06 10 49 48 30.

36e editie

Stratenvolleybal
toernooi Egchel
Dit jaar vindt de 36e editie van het stratenvolleybaltoernooi plaats in
Egchel. Van dinsdag 1 tot en met vrijdag 11 november strijden verschillende straatteams tegen elkaar om de eerste prijs in gemeenschapshuis
’t Erf in Egchel.
De voorrondes worden gehouden
van dinsdag 1 tot en met vrijdag
4 november. De finalerondes worden
de week erna, van dinsdag 8 tot en
met vrijdag 11 november gespeeld.
De organisatie gaat tot nu toe uit
van drie avonden. De wedstrijden
beginnen elke avond om 19.30 uur.
Aanmelden voor het stratenvolley
baltoernooi kan bij de contactpersoon

van jouw straat. Contactgegevens
zijn te vinden via www.egchel.net
Wie geen contactpersoon heeft in de
straat of andere vragen heeft, kan
contact opnemen met de organisatie.
Dit kan door te bellen 077 307 70 87
of mailen jeroen.riethorst@planet.nl
naar Jeroen Riethorst of Marianne
Brummans via 077 307 69 92 of
brummansj@home.nl

In totaal nemen acht buuts plaats
in de ton op het podium om ervoor
te zorgen dat het publiek gaat ‘bèùke
van ’t lache’. Vanwege het 6x11-jarig
jubileum van carnavalsvereniging De
Kieveloeët zijn het inwoners van Meijel

die de buuten van dit jaar hebben
uitgekozen. Tijdens de vorige editie gaf
het publiek aan welke buut ze graag
terug zouden willen zien in Meijel,
waarvan er acht gestrikt zijn voor het
Sjééle Waazel Gala van dit jaar. Onder

andere Andy Marcelissen, Berry Knapen
en Ger Frenken betreden in december
de ton.
De voorverkoop van het gala begint
op zondag 16 oktober om 09.30 uur bij
het Oranje Hotel in Meijel.

Opening accommodatie
SV Panningen
Voetbalvereniging SV Panningen opent op zaterdag 22 oktober de verbouwde kantine en de nieuwe kleed
lokalen. De accommodatie wordt sinds half april onder handen genomen om de kantine en lokalen up-to-date te
maken. Tijdens de openingsdag staan onder meer een FIFA-toernooi en een feestavond op de planning.

Inzenden foto’s

Nieuwe Volks
feestenkalender
Baarlo in de maak
Ook dit jaar krijgen alle inwoners van Baarlo weer de
Volksfeestenkalender van 2017 thuisbezorgd. Vanwege het 40-jarig
bestaan van Stichting Volksfeesten Baarlo wordt elke week in de
kalender geïllustreerd met een foto uit het archief.
Als alles naar wens verloopt,
verwacht de stichting de kalenders
in het eerste weekend van decem
ber te kunnen verspreiden onder de
Baarlonaren. De uitgave voor 2017
wordt ook weer voorzien van foto’s
van belangrijke gebeurtenissen en
evenementen in Baarlo van het afge
lopen jaar.
Wie nog beschikt over foto’s die
niet in de nieuwe kalender zouden
mogen ontbreken, kan deze ter
beschikking stellen aan de organisa
tie. Deze bekijkt dan of de ingezonden

foto geplaatst kan worden. De foto’s
moeten aan een aantal voorwaarden
voldoen. Zo moet het onderwerp,
evenement of de personen duidelijk
herkenbaar zijn, de foto mag niet te
donker zijn en voldoende pixels en
contrast hebben. Foto’s mogen, voor
zien met begeleidende tekst, vóór
zondag 30 oktober worden ingestuurd
via volksfeesten@baarlo.nl
Ook evenementen die op de
kalender mogen worden vermeld,
kunnen tot dinsdag 1 november
worden aangeleverd.

“Er waren kleedlokalen die al
vijftig jaar in gebruik waren”, vertelt
penningmeester van de club John
Wilmer. “Maar ook de kantine was
erg gedateerd. We vonden dat de
accommodatie niet meer voldeed aan
de moderne standaarden.” Ook kwam
er een nieuwe omheining om het
sportpark en veld 1 en werden er
nieuwe ballenvangers geplaatst.
In een razendsnel tempo werden
zeven kleedlokalen en de kantine
gesloopt. Daarvoor in de plaats
kwamen vier nieuwe lokalen en
een volledig vernieuwde kantine.
John: “Daar staat een nieuwe bar in en
de achterkant van de kantine is nu een

pui. Daar waren eerst kleedlokalen,
maar we wilden niet meer een loze
muur daar hebben. Nu wordt het veld
aan die kant ook meer betrokken bij de
kantine. En er is veel meer licht in de
kantine nu.”
De opening op 22 oktober wordt
op een originele manier ingeluid. Niet
met het traditionele voetbalspel, maar
met de digitale variant FIFA. In twee
tallen strijden de bezoekers vanaf
12.00 uur om de titel. “Daar hebben
we voor gekozen om iedereen er bij
te betrekken”, legt John uit. “Zo kan
een spelertje van de D3 bijvoorbeeld
spelen tegen een lid van het eerste
elftal. Dat is leuk voor alle leden van de

club.” De finale wordt rond 16.00 uur
gespeeld.
Na het toernooi volgt om 19.00 uur
de opening. Na een woordje van de
ceremoniemeester en het bestuur van
de club verricht burgemeester Wilma
Delissen-van Tongerlo de openings
handeling. Vanaf 20.30 uur begint de
feestavond met DJ Vejo. Oud-voetballer
van SV Panningen Arjen Tijs komt ook
nog een optreden geven.
Na de opening moeten alleen nog
wat details afgewerkt worden, vertelt
John. “Zo komen er nog oude foto’s te
hangen in de kantine. Dat maakt het
helemaal af. Een paar details dus nog,
voor de rest is het zo goed als af.”
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Kunst-hobbyisten vieren jubileum

Twintig jaar Baarlo Kreatief
Al jarenlang delen enkele schilders, keramiekkunstenaars, bloemschikkers, houtbewerkers en andersoortige
kunstenaars hun creatieve kennis met elkaar bij het collectief Baarlo Kreatief. Dit jaar viert de creatieve club haar
twintigjarige jubileum.

we bloemstukken voor de aankleding
van een evenement of lenen we
kleding uit voor de levende kerststal.”
Ook is het collectief aangesloten bij
Rondje Kunst, een kunstroute waarbij
bezoekers langs ateliers van zeventien
kunstenaars in Baarlo komen.

Alles betalen uit
eigen zak
Tien avonden per jaar vindt er
voor de leden een activiteit plaats in
het atelier van kunstenares MarieLouise Rouschop, ook lid van Baarlo
Kreatief. “Met Pasen, in het voorjaar,
het najaar en vóór Kerstmis maken
we bijvoorbeeld bloemstukken”, legt
Mat uit. “De andere avonden gaan we
aan de slag met hout, maken we een

schilderij, gaan we bloemschikken of
knutselen we iets met vilt.” Ook wordt
er jaarlijks een uitstapje gemaakt. De
afgelopen jaren bezochten de leden het
Anton Pieck-museum, het pittoreske
dorpje Giethoorn, een bijzondere
openbare tuin of een verffabriek. Al
die activiteiten worden uit eigen zak
betaald. Mat: “Subsidie krijgen we niet.
We zijn grote mensen, dus we moeten
ons ook zelf kunnen bedruipen. We
willen gewoon doorgaan en hopelijk
mogen we het 25-jarig jubileum ook
nog vieren.” Het twintigjarig jubileum
wordt door de leden van Baarlo
Kreatief gevierd met een leuk dagje uit.
Anneke: “Maar wie weet organiseren
we volgend jaar iets waarmee we het
met alle kunstliefhebbers uit het dorp
kunnen vieren.”

Koëlemoëters

Anneke Theunissen, Mat van den Eertwegh, Alice Gubbels en Tiny Keunen met e
 nkele
kunstwerken van Baarlo Kreatief (ontbrekend: Marie-Louise Rouschop en Pierre Houben)
Ruim twintig jaar geleden kwam
vanuit het toeristisch platform het
idee om een vereniging of club te
beginnen waarin kunstenaars uit
kastelendorp Baarlo hun creativiteit
en kennis konden delen. “Zo kwam
het dat op 23 oktober 1996 de
oprichtingsvergadering van Baarlo
Kreatief werd gehouden”, vertelt
lid Mat van den Eertwegh. Hij is
één van de dertien leden die het
kunstenaarscollectief oprichtten.
“Het dorp telde destijds zoveel
creatieve mensen, dat het ons een
goed idee leek om de krachten te
bundelen en anderen te laten proeven
van elkaars hobby”, aldus Mat. Hij

was jarenlang docent handvaardigheid
en was thuis graag bezig met
houtbewerking.

Kunstschilders
hebben we genoeg
Elk lid bracht zijn eigen discipline in
Baarlo Kreatief. “We zijn geen door
snee hobbyclubje”, legt kunstschilder
Anneke Theunissen uit. “Iedereen
heeft iets te bieden en houdt zich
serieus met zijn of haar hobby bezig
om zich verder te ontwikkelen.” Ook de
Baarlose kunstschilders Alice Gubbels
en Tiny Keunen zijn al jarenlang aange
sloten bij de club die nu 36 leden telt in

de leeftijd van veertig tot en met tach
tig jaar. Mat: “De insteek was een club
beginnen met alleen maar Baarlonaren,
maar in de loop der jaren hebben we
dat laten vallen. Nu ligt de focus op de
hobby die iemand uitoefent, niet meer
uit welk dorp diegene komt. Want
kunstschilders hebben we inmiddels
wel genoeg.”
De handige handen die Baarlo
Kreatief rijk is, worden ook regelmatig
door andere verenigingen in het
dorp gevraagd. “Zo hebben we
ooit de vaandel van de KBO uit
Baarlo gemaakt”, vertelt Anneke.
“Ook hebben we een trofee ontworpen
voor een bridgetoernooi, verzorgden

Jubileumconcert
kapel Maasbree
Kapel De Koëlemoëters uit Maasbree bestaat 22 jaar en dat wordt
gevierd met een receptie en feest op zaterdag 22 oktober bij MFA ’t Hoës
van Bree in Maasbree.
De kapel ontstond in 1994 uit de
jeugdfanfare van Maasbree die des
tijds een jeugdprins in haar midden
had. De jeugdfanfare werd omge
doopt tot kapel De Koëlemoëters.
Inmiddels is het de hofkapel van
carnavalsvereniging D’n Hab en zor
gen de muzikanten regelmatig voor
muziek in het dorp tijdens carnaval.
Naast alle jaarlijkse activiteiten en

optredens zijn de Koëlemoëters vaste
deelnemer van het jaarlijkse Limburgs
Kampioenschap Zaate Hermeniekes
(LKZH).
Op zaterdag 22 oktober vindt
de receptie van 20.00 tot 21.00 uur
plaats. Vanaf 21.00 uur wordt het
feest gevierd, waar verschillende
artiesten optreden en ook de kapel
zelf een optreden verzorgt.

Reünie Koninklijke
Fanfare Maasoever
Koninklijke Fanfare Maasoever Kessel bestaat maar liefst 160 jaar en
de muziekclub viert dat met een reünie tijdens het jaarlijkse Caeciliafeest
op zaterdag 5 november. Het feest vindt plaats in Kasteel De Keverberg in
Kessel. De fanfare roept alle oud-leden op om zich aan te melden voor de
reünie.
Leden en oud-leden die bij de
fanfare bekend zijn, ontvingen al een
uitnodiging voor het feest. Het orga
nisatiecomité geeft aan dat het echter
zo kan zijn dat enkele oud-leden geen
uitnodiging hebben ontvangen. “Dit
kan voorkomen, omdat gegevens
mogelijk niet in onze administratie
staan of we niet het juiste adres
hebben”, aldus mede-organisator

Ruud Franssen. Oud-leden die geen
uitnodiging hebben ontvangen, maar
die wel graag aanwezig willen zijn,
kunnen een mail sturen naar info@
fanfaremaasoever.nl of contact opne
men met iemand van de organisatie.
Ook oud-leden die een uitnodiging
hebben ontvangen, wordt gevraagd
zich aan te melden voor het feest via
het eerder genoemde e-mailadres.

Vissen voor KWF
Uitvoering slagwerk
basisschoolleerlingen Baarlo

Forellenvijvers De Peelvisser Meijel houdt op zondag 30 oktober een
viswedstrijd om geld op te halen voor de KWF Kankerbestrijding. De helft
van de opbrengst van de dag gaat naar het goede doel. De wedstrijd is
ter nagedachtenis aan de overleden medewerker van de forellenvijver
Gerrit de Bruijn.

Kinderen van de groepen 3 van basisscholen uit Baarlo hebben onlangs een slagwerkles gehad in
de repetitieruimte bij sporthal De Kazing in Baarlo van leden van drum- en brassband Voorwaarts.
Een instructeur leerde de kinderen de basisbeginselen van het slagwerk. Op donderdag 3 november
laten de kinderen van de scholen zien en horen wat ze geleerd hebben. De uitvoering vindt plaats bij
zaal Unitas in Baarlo, begint om 18.30 uur en eindigt rond 19.15 uur.

“We willen onze trouwe
medewerker, maar vooral goede
vriend Gerrit herdenken”, laat de
organisatie weten. Gerrit overleed
vorig jaar. Om 10.30 uur start de

loting voor de wedstrijd en om
11.00 uur gaan de vissers van start
om de Gerrit de Bruijn-wisselbeker.
Aanmelden kan bij forellenvijvers
De Peelvissers in Meijel.
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Bespreking Poll week 40

De bouwkosten in Peel en Maas moeten anders berekend worden
De grote meerderheid van de stemmen, 87 procent, vindt dat de bouw
kosten in Peel en Maas anders berekend zouden moeten worden dan op basis
van de gebruiksoppervlakte. Zij zijn het dus eens met de ingezonden brief die
onlangs in HALLO werd gepubliceerd, waarin een Kesselse inwoonster haar
ongenoegen uitte over de hoge bouwkosten die in deze gemeente gehanteerd
worden. Haar kosten vielen in de praktijk hoger uit dan de berekening uit het

voorbeeld. Waarschijnlijk heeft de meerderheid van de stemmers iets gebouwd
en vinden ze de kosten van Peel en Maas, vergeleken met andere gemeenten,
aan de hoge kant. Elke gemeente berekent de bouwkosten namelijk op haar
eigen manier. In totaal was 13 procent het niet eens met de stelling. Zij zijn het
eens met de gemeente en vinden dat je een kwalitatief goed bouwwerk neer
kunt zetten, voor relatief weinig geld.

Inwoners van Peel en Maas moeten meebetalen aan
het opknappen van de kerken in de gemeente
eens/oneens > www.hallopeelenmaas.nl

Als alle kerken in Peel en Maas opgeknapt worden, gaat dat ruim twee
miljoen euro kosten. Dat blijkt uit een inventarisatie die de parochies in samen
werking met de gemeente hebben gemaakt. Volgens Jos van Hal, bestuurslid van
het Vincentiuscluster, moet de gemeenschap zich ervan bewust zijn dat het een
gedeelde verantwoordelijk is en van het dorp een flinke bijdrage wordt gevraagd.
Want niemand wil toch dat de kerken verdwijnen? Het zijn historische plekken en
ze staan in het hart van een dorp. Daarbij zou je een fantastische andere bestem

ming aan een kerk kunnen geven. Een uitkijktoren, een markthal, een discotheek
of een bibliotheek. Er zijn mogelijkheden genoeg.
Aan de andere kant is het toch niet de taak van de burgers of de politiek
om de portemonnee te trekken? Veel mensen gaan niet eens meer naar de
kerk. En als de kerk het niet zelf kan ophoesten, kunnen de verbouwingen niet
uitgevoerd worden. Jammer dan. Verkopen en herbestemmen is dan een prima
oplossing. En doet minder pijn in de portemonnee van Peel en Maas.

Uitslag vorige week (week 41)
> De nieuwe lijndiensten van Arriva zijn een goede zaak > eens 52% oneens 48%

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/weder
hoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

We gaan geld verdelen
Geld verdelen, dat klinkt nog eens interessant, toch? Als gemeenteraad
geven wij aan wat wij allemaal wensen. Dat doen we bij de kadernota.
Om die wensen zo veel moge
lijk uitgevoerd te krijgen, doet
het College van Burgemeester en
Wethouders ieder jaar een voorstel.
Zij dienen dan uiteraard ook rekening
te houden met verplichte uitgaven,
zoals u dat ook moet in uw huishou
den, en afspraken die al gemaakt zijn.
We noemen dit begroting. Binnenkort,
op dinsdag 15 november, gaan we
deze begroting bespreken. Wensen
maken wij aan de hand van wat wij

in de toekomst verwachten. Tijdens de
laatste kadernota namen wij daarvoor
Szymon de Poolse arbeidsmigrant
en Abdallah de Syrisch vluchteling in
gedachten. Zij waren inwoner van Peel
en Maas geworden. Als relatief jonge
arbeidskrachten zien wij hen in de
toekomst zorgen voor een paar hulpbe
hoevende mannen, geboren direct na
de Tweede Wereldoorlog. Zij liepen met
de twee babyboomers ergens door Peel
en Maas en genoten van hun mooie

gemeente. Waar ooit nieuwbouw
gepland was, maar te weinig vraag
naar woningen, was een mooi park
ontstaan. Inwoners die elkaar helpen,
samenwoonden in goede harmonie en
die samen allemaal mooie initiatieven
oppakten. Peel en Maas, nog altijd
een agrarische gemeente én met een
heerlijk gezonde en frisse lucht. Hoe
ziet Peel en Maas er volgens u over
een paar jaar uit? Wat zou u willen?
Wij vormen ideeën en voeren beleid.
We dagen u uit om mee te denken.
Rob Willems,
fractievoorzitter Lokaal Peel&Maas

Voltooid
leven
Hoe zou ik me voelen als ik
oud, eenzaam en afhankelijk
ben? Er zijn ouderen die stug
doorgaan, tot de laatste snik.
Maar er zijn er ook die zich zo
ellendig voelen, dat ze vinden
dat ze lang genoeg geleefd
hebben.
Ze hopen stilletjes weg te
slapen, of dat de dokter komt
met een verlossend spuitje.
Ze denken: Mijn leven is voorbij,
zinloos, nutteloos. Ik ben alleen
anderen tot last. Vreselijk toch,
als je je zo voelt als je oud bent.
Sinds kort denken politici dat
deze ouderen het beste af zijn
met daadwerkelijke hulp bij hun
doodswens. Dat klinkt heel
humaan, maar mijn vraag is toch
of het vreselijke gevoel dat het
leven zinloos en voltooid is, enkel
nog te beantwoorden is met een
spuit of pil? Schieten we als
samenleving niet al jaren
mateloos tekort tegenover onze
hoogbejaarden? Er is enorm
bezuinigd op de ouderenzorg.
Verzorgingstehuizen werden
gesloten en eenzaamheid is troef.
Deze omstandigheden bepalen
toch mede hoe veel ouderen zich
voelen. Heeft de politiek geen
ander antwoord op de problemen
van deze ouderen dan enkel de
uitstappil? En als die pil legaal
wordt, zou iemand dan niet
eerder gaan denken dat aan het
zware leven niets anders meer te
doen is dan er uit te stappen?
Of er zelfs druk toe voelen? Maar
wat als we meer zouden investe
ren in hartelijke warme betrok
ken zorg en begeleiding? Wat als
we ons samen meer zouden
inzetten om eenzaam
heid te verminderen en
daar ook in investeren?
Wat als we hoogbejaar
den steeds daadwerke
lijk overtuigen dat ze
ons niet tot last zijn?
Dat ze er mogen zijn
zoals ze zijn. Zou met
meer aandacht, liefde
en zorg de vraag naar
die uitstappil niet
drastisch verminderen?
Dat we toch vooral
levenshulp bieden in
plaats van stervenshulp.
Wat zijn de ouderen ons
waard?

Toekenning subsidie aan DOK6 Theater
PvdA/GroenLinks is het van harte eens met het toekennen van 330.000
euro subsidie aan Stichting DOK6 Theater in Panningen.
Het theater heeft de afgelopen
jaren bewezen dat het in staat is om
regionale producties zoals The Show
Must Go On, Project K en Assepoester
te produceren. Ook was er een aantal
producties te bewonderen die eerst
afzonderlijk in de dorpen te bezichti
gen waren en wordt er veel aan de
ontwikkeling van talenten gedaan
in het programma Me On Stage.

Daarnaast waren er aansprekende
landelijke voorstellingen te bezoeken.
Hierdoor is het aantal bezoekers de
afgelopen jaren meer dan verdubbeld.
Dit alles werd gerealiseerd met maar
enkele beroepskrachten en vele vrijwil
ligers uit onder andere de gemeente
Peel en Maas. DOK6 Theater heeft zich
hiermee nadrukkelijk op de kaart gezet
als een waar centrum voor de ontwik

keling van regionaal artistiek talent.
Bovendien zien de toekomstplannen
er veelbelovend uit. Ondanks het feit
dat stichting DOK6 Theater de afgelo
pen jaren ook meer opbrengsten heeft
verkregen, is het sluitend maken van
de exploitatie zonder subsidie echter
onmogelijk. PvdA/GroenLinks is dan
ook van mening dat DOK6 het verdient
om ondersteund te worden door de
gemeente Peel en Maas.
Fred Peeters,
raadslid PvdA/GroenLinks

pastoor
Peter van der Horst
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Van Regiotaxi naar Omnibuzz
Het collectief vervoer in het kader van de Wmo zal vanaf 11 december 2016 door Omnibuzz
uitgevoerd worden. Dat betekent dat Regiotaxi Limburg stopt. Omnibuzz bouwt de
komende jaren aan een mobiliteitscentrale waar vragen, ritplanning en regie samenkomen.
Het telefoonnummer voor ritreservering (0900-0699) en de klantenservice blijven hetzelfde.
Pashouders houden voorlopig hun regiotaxipasje, dat per 11 december vanzelf werkt bij
Omnibuzz. Taxi Arns rijdt namens Omnibuzz in Peel en Maas. Wat verandert is dat de naam
Regiotaxi Limburg verdwijnt. Meer informatie: www.omnibuzz.nl
Geen gratis openbaar vervoer met vervoerspas
De vervoerspas voor Regiotaxi/Omnibuzz is bedoeld voor deur-tot-deur-vervoer voor inwoners
van Peel en Maas die niet zelf vervoer kunnen regelen of niet kunnen reizen met het openbaar
vervoer. Pashouders kunnen nu onbeperkt gebruik maken van het openbaar vervoer.
Deze mogelijkheid zal met de komst van Omnibuzz en Arriva verdwijnen. Dat houdt in dat
met ingang van 11 december 2016 pashouders niet meer gratis gebruik kunnen reizen met het
openbaar vervoer. Voor meer informatie: www.peelenmaas.nl/vele_handen

Inzet bestelwagen vergroot
alertheid in buitengebied
’Gereedschap en metaal, wij jatten het allemaal.’ Onder deze slogan controleerde
de politie in de gemeenten Horst aan de Maas en Peel en Maas met een zogenaamde
caddy-actie de afgelopen maanden in het buitengebied. Om alertheid te vergroten en
tips te ontvangen over verdachte personen of voertuigen in het buitengebied, bootste
de politie de werkwijze van criminelen na. Gemeenten en politie kijken tevreden terug
op deze actie.
Het komt steeds vaker voor dat spullen die onbeheerd op erven staan, worden gestolen.
Criminelen rijden met een bestelwagen brutaal een erf op. Vaak kunnen ze onopgemerkt
werktuigen, gereedschap en metalen stelen. Daarom reed de politie ook rond in een
bestelwagen en reden de erven op. In tegenstelling tot de criminelen gingen zij wel het gesprek
aan met de bewoners en gaven tips. Als er niemand thuis was, lieten ze een flyer achter, waarop
stond dat de politie het erf heeft gecontroleerd en dat er zo mogelijk verbeteringen kunnen
worden aangebracht om diefstal te voorkomen.
Onbewust van risico’s
Politievrijwilliger Piet Wijnen was één van de mensen die in de bestelwagen verschillende
adressen bezocht. Het viel hem op dat veel mensen zich niet bewust zijn van de risico’s.
“We kwamen op erven waar we de deuren van de huizen en schuren wagenwijd open stonden,
auto’s waren niet afgesloten, sterker nog: de sleutels zaten vaak nog in het contact. We hadden
onze bestelwagen op sommige adressen met gemak drie keer kunnen volladen met spullen
die voor het grijpen lagen”. Toch waren de reacties vrijwel altijd positief. Piet: “En die enkele
negatieve reactie spreekt ook boekdelen. “Mensen hadden liever dat we ons bezoek hadden
aangekondigd. Maar ja, dieven bellen ook niet van te voren op om te vertellen dat ze er aan
komen… “. De komende tijd bezoekt de politie de locaties opnieuw, om te bekijken of de adviezen
zijn opgevolgd. Ze doen dit niet meer in een bestelauto, maar met eigen voertuigen. De politie
roept op om verdachte situaties te melden via het telefoonnummer 0900 - 8844. Dit kan ook via
een e-mail naar de wijkagent.
Deze aanpak werd ontwikkeld door het Politieteam Horst/Peel en Maas, gemeente Horst aan de Maas,

KCA inzameling chemokar
van 17.00 tot 19.00 uur
Kessel-Eik
Mariaplein
Donderdag 20 oktober
Meijel
Alexanderplein
Vrijdag 21 oktober
Beringe
voor de kerk
Maandag 24 oktober
KCA kan ook altijd worden weggebracht naar het milieupark

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.
Kennisgeving melding Wet Milieubeheer
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Peel en Maas maakt bekend dat
de volgende meldingen zijn ingediend op grond van de artikelen 8.40 en 8.41 Wet milieubeheer
en het Activiteitenbesluit milieubeheer:
• Beringe, 5986 NH, Meijelseweg 3. Het veranderen van Houthandel & Timmerbedrijf
René van Ophoven VOF.
• Egchel, 5987 AP, Molenheg 10. Het veranderen van Tuinbouwbedrijf Wijnen B.V.;
de te plaatsen installatie heeft een lager vermogen dan de eerder gemelde installatie.
• Egchel, 5987 AP, Molenheg 23. Het veranderen van het bedrijf van Lemmen Aardbeien;
de omwisseling van kweekveld naar aardbeienstellingenteelt en andersom.
• Kessel, 5995 ME, Karreweg-Noord 12. Het oprichten van een autogaragebedrijf van Z&K Auto’s.
Beleidsregel met betrekking tot de gladheidsbestrijding
In zijn vergadering 26 september 2016 van heeft het college besloten de volgende beleidsregel
vast te stellen: Beleidsregel met betrekking tot de gladheidsbestrijding.(paragraaf
uit het uitvoeringsplan Openbare Ruimte 2016-2021). Deze beleidsregel regelt hoe de
gladheidsbestrijding wordt uitgevoerd in de gemeente Peel en Maas. Bijlage 2 EGB 42 - 2016.
Kennisgeving besluit ondermandaat Omgevingsontwikkeling
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Peel en Maas maakt
bekend dat zij in het kader van de Algemene wet bestuursrecht hebben besloten de aan de
teammanager Omgevingsontwikkeling op basis van de Mandaatregeling Peel en Maas en het
Mandaatbesluit gemandateerde bevoegdheden te mandateren aan medewerkers van het team
Omgevingsontwikkeling. Bijlage 1 EGB 42 - 2016.
Ontwerp bestemmingsplan “Verplaatsen bedrijfswoning Heide 5 Panningen”
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,
het ontwerpbestemmingsplan “Verplaatsen bedrijfswoning Heide 5 Panningen” ter inzage ligt.

gemeente Peel en Maas, Rabobank Horst-Venray en Interpolis Verzekeringen.

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 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.
Inzameling Kessel en Kessel Eik: 27 oktober komt de inzamelronde van de gemeente
Peel en Maas te vervallen.
De KBO in Kessel zamelt op 7 november textiel in: dit kunt u wegbrengen naar de Carport achter
Dorpsstraat 9 (dichtbij de kerk). De school in Kessel-Eik zamelt op 7 november ook textiel in:
u kunt dit wegbrengen naar basisschool Dr. Poels. Textiel kan ook altijd worden weggebracht
naar het milieupark.

Gewijzigd vast gesteld bestemmingsplan “Uitbreiding Manege de Vosberg”
Rectificatie vanwege foute titel. Burgemeester en wethouders van Peel en Maas maken bekend
dat, op grond van de artikelen 3.1, 3.6 en 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van
de Algemene wet bestuursrecht, de gemeenteraad in de vergadering van 27 september 2016 het
bestemmingsplan “Uitbreiding Manege de Vosberg” gewijzigd vastgesteld.
Ontwerp bestemmingsplan “Ruimte voor Ruimte Pratwinkel ongenummerd te Baarlo”
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,
het ontwerpbestemmingsplan “Ruimte voor Ruimte Pratwinkel ongenummerd te Baarlo” ter
inzage ligt.
Beleidsregel woningbouwverzoeken
Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 4:81 van de Algemene
wet bestuursrecht bekend dat zij bij besluit van 3 oktober 2016 de beleidsregel
woningbouwverzoeken hebben vastgesteld en ter inzage ligt. Bijlage 3 EGB 42 - 2016.

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

aan Marieke
Timmermans

Elk voordeel
heeft zo
zijn nadeel
Voorbereid om een dagje
door te brengen in onze
hoofdstad, zaten een vriendin
en ik een weekje terug samen
in de trein. Dik een uur zaten
we al in de coupé terwijl we
kletsten over van alles en nog
wat. Op een gegeven moment
kwamen we tot de conclusie
dat sociale media ook een
negatieve invloed kan hebben
op de jeugd van tegenwoordig.

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Marieke Timmermans
16 jaar
Maasbree
Het Bouwens

Wat is je beste en wat is je slechtste
eigenschap?
Mijn beste eigenschap is dat ik altijd
andere mensen wil helpen en dat ik
me altijd in andere mensen probeer
in te leven. Ik vind het fijn om met
mensen te praten en ze te steunen.
Mijn slechtste eigenschap is dat ik
stiekem erg verlegen ben. Veel mensen
merken dat niet, omdat ik zowel
op school als met uitgaan zo niet
overkom, maar eigenlijk ben ik toch
wel verlegen.
Wat vind je belangrijk in een
vriendschap?
Het belangrijkste in een vriendschap is
naar elkaar kunnen luisteren, goed met
elkaar kunnen praten en elkaar steu
nen. Ik denk dat vertrouwen een grote
rol speelt in vriendschappen, dat heb ik
de afgelopen jaren wel gemerkt.
Hond of kat?
Ik vind dat als je een gezelschapsdier
wilt, dat je dan voor een hond moet
kiezen. Zelf heb ik een kat genaamd
Bo en zou ik geen hond willen. Wij zijn
overdag nooit thuis en katten kunnen

daar beter tegen dan honden.
Waardoor moest je de laatste keer
huilen?
Dat was huilen van geluk. Voor mijn
profielwerkstuk op school heb ik zelf
een liedje geschreven en ik maak
daarbij nog een videoclip. Hiervoor
moest ik lieve berichten van mensen
die speciaal voor mij zijn zoeken op
WhatsApp. Dit vond ik zo mooi om te
lezen dat ik er emotioneel van werd.
In welke situatie was jij het meest
zenuwachtig?
De laatste keer dat ik echt zenuwachtig
was, was op de diploma-uitreiking op
school. Ik mocht toen zingen. Dit was
mijn eerste echte optreden en vooraf
trilde ik helemaal, maar ik zou het
zeker nog eens overdoen.
Wat was het laatste boek dat jij heel
erg leuk vond?
Dat boek heet Zonder een woord. Dat is
een thriller die ik afgelopen zomer heb
gelezen aan het zwembad in Frankrijk.
Ik werd bijna gedwongen om het in
één keer uit te lezen.
Als je terug in de tijd zou gaan, wat
zou je jezelf voor advies meegeven?
Niemand is perfect, dus ben trots op
wie je bent. Ik heb veel ervaring met
het hebben van een slecht zelfbeeld
en het maakt je kapot om je steeds te

Kringloop en
woningontruiming

concentreren op de negatieve dingen.
Probeer je daarom op alles dat goed is
te concentreren.
Als je een topsporter zou zijn, waar
zou je dan heel goed in willen zijn?
Mensen die mij goed kennen, zouden
waarschijnlijk verwachten dat ik
voor paardrijden ga kiezen, dit doe
ik namelijk al jaren. Toch kies ik voor
turnen of dansen, hier heb ik niet zo
veel talent voor, dus dat zou ik wel
willen kunnen.
Met welke artiest zou jij je leven
willen ruilen?
Ik zou niet een heel leven willen ruilen,
maar een week Adele of Beyoncé zijn,
lijkt me leuk. Dan kun je echt ervaren
hoe het voelt als duizenden mensen je
waarderen en als er paparazzi achter je
aan zit.
Wat ligt er onder jouw bed?
Ten eerste denk ik stof. Verder een
keyboard dat ik gebruik bij het schrijven
van liedjes en ook nog een matras.
In de winter haal ik deze onder mijn
bed vandaan en schuif ik hem tegen
de verwarming aan. Dat ligt heerlijk en
daar maak ik dan mijn huiswerk of kijk
ik mijn favoriete serie.
Optimist, pessimist of realist?
Ik ben een optimist. ‘Enjoy the little
things’ is mijn levensmotto. Je moet

van de kleine dingen leren genieten,
want zo kom je het verst.
Welke emoticon gebruik je het
meest?
De emoticon die huilt van het lachen.
Ik lach de hele dag door, dus die past
ook wel bij mij.
Dag of nacht?
Ik moet er niet aan denken om elke
nacht bezig te zijn, maar toch kies ik
voor nacht. In de nacht gebeuren de
gekste en de leukste dingen. Maar ik
zou het zonlicht niet kunnen missen,
dus dan maar doorfeesten totdat de
zon weer opkomt.
Hoe wil je graag dat anderen jou
zien als ze je voor het eerst
ontmoeten?
Ik hoop dat ze mij zien als een
spontane en positieve meid. Ik heb
zelf een hekel aan chagrijnige mensen,
dus ik hoop niet dat mensen mij zo
zien.
Wat is je favoriete sociale medium?
Ik zou Facebook en WhatsApp allebei
niet kunnen missen, maar als ik moet
kiezen ga ik voor WhatsApp. Het is
zo makkelijk om op die manier met
mensen te praten of iemand snel
een berichtje te sturen. Als ik dat zou
moeten missen, dan zou dat moeilijk
voor mij zijn.

Hadé Collection
VOOR SFEER IN HUIS

Wij geven advies bij u thuis
• gordijnen
• binnenzonwering
• vloerbedekking
J.F. Kennedylaan 211 – Panningen – 0475 440568

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

www.hadecollection.nl

Mijn vriendin vertelde mij
over een artikel dat ze gelezen
had, waaruit bleek dat meisjes
op steeds vroegere leeftijd bezig
zijn met hun uiterlijk. De grote
ontwikkeling van sociale
platforms en meer contact met
de buitenwereld bleek de
oorzaak te zijn. Zo’n 38 procent
van jonge meisjes van 7 tot 11
jaar oud vindt zichzelf niet goed
genoeg. Met een percentage van
77 procent zeggen meisjes van
11 tot 16 jaar zichzelf niet
volledig te accepteren. Je zou
zeggen dat dit iets gewoonlijks
is wat bij de puberteit komt
kijken. Toch denk ik dat sociale
media deze mentaliteit inder
daad versterken. Ik kan mij niet
voorstellen dat ik in groep vijf
van de basisschool al veel bezig
zou zijn met mezelf vergelijken
met anderen. In tijdschriften en
websites worden we overspoeld
met ‘het schoonheidsideaal’ en
worden we geconfronteerd met
onze imperfecties. Al kan ik
zeggen dat ik dit gevoel herken,
ik blijf roepen dat niemand
perfect is. Stuk voor stuk zijn wij
uniek en verschillen wij van onze
vriendinnen, broer, zus, buur
meisje, favoriete YouTuber,
muziekidool of voetbalster.
Probeer het feit te omarmen dat
je anders bent dan een ander.
Ook al zullen we met zijn allen
zo’n honderd voordelen van
sociale platformen kunnen
opnoemen, er zijn ook nadelen.
Denk jij dat sociale media
invloed heeft op de onzeker
heden bij de jeugd of is iets
anders hier de oorzaak van?
Daphne
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Hecht team

Baarlo in top drie na zege
Door: Len Gielen, voetbalvereniging VV Baarlo
Opnieuw moest trainer Rob Geenen, vooraf aan het duel met nieuwkomer Sportclub Leeuwen op zondag
16 oktober, lijdzaam toezien dat er een aantal basisspelers ontbraken. De vervangers stelden hem echter absoluut
niet teleur, integendeel. Acterend als een hecht team werden de Roermondse gasten gedecideerd naar een 3-1
nederlaag gespeeld.

‘t Kogeltje

Zege voor schutters
Koningslust
Door: schietvereniging ’t Kogeltje Koningslust
De schutters van schietvereniging ’t Kogeltje uit Koningslust wonnen
zaterdag 15 oktober met flinke overmacht de schutters van EMS uit Meerlo.
Het totaal aantal ringen dat de
schutters geschoten hebben, was
gelijk aan het aantal ringen van de
vorige wedstrijd. Vanaf het begin
af aan was het duidelijk dat de
schutters uit Meerlo de series van
de schutters uit Koningslust niet
konden halen. De hoogste schutter

was Manfred Boots met 279 ringen.
Ger Rongen schoot een serie van
276 ringen, Jo Rongen schoot een
serie van 274 ringen en Thijs Fleuren
schoot een serie van 273 ringen.
Uiteindelijk kwam de eindscore op
757 voor EMS en een score van 826
voor ’t Kogeltje.

Te laat op stoom

Verlies voor
Peelpush-dames
Door: volleybalvereniging Peelpush
Of het de zenuwen voor de eerste thuiswedstrijd waren, of het idee
dat de winnaar van de Supercup de tegenstander was, zal onduidelijk
blijven. Wel is duidelijk dat het eerste damesteam van Peelpush uit
Meijel zondag 16 oktober tegen Eurosped te laat op stoom kwam.
Het leverde in de eigen sporthal De Körref een 3-1 nederlaag op.

Baarlo-back Mike Spolders in actie (Foto: Len Gielen)
Na een aftastende beginfase
met voor beide ploegen een halve
schietkans was het Baarlo dat in de
15e minuut uit het niets de score
opende. Waar iedereen een voorzet
bij de tweede paal verwachtte, koos
linksback Maikel van Erp er voor om
de bal vanuit een vrije trap ineens op
doel te schieten. Daarmee verraste hij
de complete defensie van Sportclub
Leeuwen. Als versteend stond
doelman Danny de Winter toe te kijken
hoe de bal in zijn doel plofte, 1-0.
En een vijftal minuten voor de
rust verdubbelde Baarlo zelfs de
voorsprong. Bij een pass door het
centrum caramboleerde de bal via
het been van een tegenstander over

de defensie van de gasten en lag
de weg naar het doel open voor
Baarlo-spits Mathijs de Vogel. Met
de rust van een routinier verzilverde
de jongeling met een fraaie lob de
uitgelezen kans, 2-0.

Compact en
gedisciplineerd
Na de rust ging Sportclub
Leeuwen verder op zoek naar de
aansluitingstreffer in een poging de
bakens alsnog te verzetten. Compact
en gedisciplineerd spelend gaf de
Baarlose defensie echter weer weinig
tot niets weg. Op de counter had
Baarlo zelfs de betere mogelijkheden

Een tiental minuten voor het
eindsignaal moest de Roermondse
doelman toch nog een keer
capituleren na een fraai uitgevoerde
Baarlose tegenaanval. De kort
daarvoor ingevallen Jort Kluthausen
stuurde op rechts Dennis van de Vinne
op avontuur. Vanaf de cornerlijn legde
deze de bal op een presenteerblaadje
klaar voor Matthijs Hanssen, 3-0.
Klein smetje voor Baarlo was de
eretreffer van Sportclub Leeuwen in
blessuretijd. De tegentreffer deed
echter verder niets af aan de terechte
zege van Baarlo, dat zich nu bij de top
drie heeft genesteld. De onderlinge
verschillen met de overige ploegen
zijn heel klein.

Na goede competitiestart

Collectieve wanprestatie
zaalvoetballers Baarlo
Door: zaalvoetbalvereniging Zvv Baarlo
Na de goede competitiestart kwam het altijd stugge zaalvoetbalteam Serum uit Sevenum maandag 17 oktober
op bezoek bij het eerste zaalvoetbalteam van Baarlo. Dat liep uit op een collectieve wanprestatie voor de
thuisploeg.
Baarlo begon goed aan de wed
strijd en kwam al na drie minuten op
een 1-0 voorsprong via Frank Peeters,
die de bal in de bovenhoek schoot.
Hierna begon het slechtste kwartier uit
de historie van Baarlo in de hoofd
klasse. Alles wat fout kon gaan ging
fout. Het geliefde counterspel van
Serum werd aangeboden door Baarlo.
In een tijdsbestek van dertien
minuten wist Serum zeven keer te
scoren. Wel moet gezegd worden dat er
bij de 1-3 een overduidelijke, bewuste

handsbal over het hoofd werd gezien
door de warrig fluitende scheidsrechter.

Vliegende keeper
ingezet
Maar uiteindelijk heeft de scheids
rechter minder fouten gemaakt
voor rust dan de spelers van Baarlo.
Complimenten trouwens ook aan Zv
Serum, ze wisten elke counter succesvol
af te ronden. Een 1-7 ruststand.
In de tweede helft werd Jeroen van

Wylick als vliegende keeper ingezet.
Dit leverde zowel doelpunten als
tegendoelpunten op. Serum wist vier
maal vanuit eigen helft te scoren, door
balverlies van Baarlo.
Tussendoor wist Baarlo nog vijf
maal te scoren via Jeroen van Wylick,
Tim Gielen, Frank Peeters en twee keer
Joël Gielen. Laatstgenoemde maakte
wel het mooiste doelpunt van de avond
door met een hakje de keeper van
Serum te passeren. Een avond om snel
te vergeten.

Coach Peter Verstappen had al
vroeg in de eerste set een time-out
nodig om de Meijelse volleybalsters
bij de les te krijgen. Peelpush stond
toen al met 3-8 achter. Bij 6-14
vluchtte Verstappen in zijn tweede
time-out. Het liep bij de jonge ploeg,
met een gemiddelde leeftijd van 18
jaar, voor geen meter. Het verschil
van acht punten werd nog wel terug
gebracht tot drie (20-23), maar dat
was onvoldoende om de set binnen
te halen, 20-25. In het tweede bedrijf
een zelfde beeld. Snel op een achter

stand en bij 3-10 was Verstappen al
aan zijn tweede time-out toe. Ook nu
werd het 20-25.
Dat Peelpush een team met
veerkracht is, bleek in de derde set.
Via 24-24 werd met 26-24 de set
en het geloof in een goede afloop
binnengehaald. Dat zat er zeker in
toen Peelpush in de vierde set een
12-18 achterstand omboog tot 20-20.
Bij 22-23 zat er nog van alles in het
vat, alleen kwam het er niet uit. De
ploeg uit Almelo pakte met 22-25 de
vierde set en zo de 3-1 winst.

Tegenstander niet compleet

Knappe overwinning
dames VC Kessel
Door: volleybalvereniging VC Kessel
De tegenstander van het eerste damesteam van VC Kessel op zaterdag
15 oktober was The Athlete’s Foot/VC Sittardia 2. De gasten uit Sittard
waren niet compleet, wat resulteerde in een 3-1 overwinning voor
Kesselse dames.
De eerste set verliep soepel
tjes voor VC Kessel. Met een aantal
goede servicereeksen werd al snel
een ruime voorsprong opgebouwd.
De dames van Sittard kregen geen
grip op het spel en dit was dan ook
duidelijk te zien in de uitslag van de
eerse set, 25-11 voor Kessel.
De tweede set was eigenlijk
een vervolg van de eerste. Er werd
sterk geserveerd aan Kesselse kant
en er werd weer een goede voor
sprong opgebouwd. In de eerste set
kon de voorsprong nog makkelijke
vastgehouden worden, maar tegen
het einde van de tweede set werd
het toch iets lastiger. De concentratie
zakte een beetje weg en er wer
den wat onnodige foutjes gemaakt.
Het team pakte het op tijd op de set
werd alsnog met 25-17 gewonnen.
Ook in de derde set bleven de

Kesselse dames de aandacht er goed
bij houden, tot grote ergernis van
de tegenstander. Sterke services en
een zeer goede servicepass zorgden
ervoor dat de aanvallers perfect
konden worden aangespeeld. Bij een
stand van 22-13 werden de frustraties
zo groot bij de tegenstander dat er
een gele kaart volgde. Ook hier liet
Kessel zich niet door van de wijs bren
gen en werd de set netjes met 25-13
binnengehaald.
Voor de vierde set gold het
credo winnen, zodat de vijf punten
in Kessel zouden blijven. Dit pakte
anders uit dan verwacht voor de
Kesselse dames. De servicedruk viel
weg en aan de kant van Sittard werd
goed verdedigd. Dit leidde tot een
13-25 verlies. Een zuur einde van een
wedstrijd die toch met winst werd
afgesloten.
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Heren Meijelse volleybalploeg

Peelpush
houdt hoofd koel
in Voerendaal
Door: Rikus Leenders, volleybalvereniging Peelpush Meijel
Het eerste herenteam van volleybalvereniging Peelpush uit Meijel
reisde op zaterdag 15 oktober naar Voerendaal. Peelpush wist het hoofd
koel te houden in de ‘hel van Voerendaal’ en won met 2-3 van VCV.
In de eerste set begonnen beide
teams even fel. Het ging dan ook
lang gelijk op totdat Voerendaal het
wapenoffensief vanaf de servicelijn
opentrok. Dit sloeg een gat in de pas
sing van Meijel en zorgde voor een
voorsprong voor VCV. Deze voorsprong
hielden zij vast en Peelpush kon hier
dus niet meer bovenop komen: 25-21
in het voordeel van VCV.
De tweede set moest Peelpush
nog feller spelen. Voerendaal werd
het vuur aan de schenen gelegd.
Peelpush liep gedurende de set
steeds verder weg. Deze set werd
dan ook in het voordeel beslist van
Peelpush: 20-25. De derde set werd
een set voor in de derbyboeken.
Voerendaal had Peelpush namelijk
aan het begin vooral onder druk,
maar Peelpush toonde veerkracht
toen het een achterstand van 21-16
omtoverde naar een stand van 23-23.
De mannen uit Meijel hadden het
vuur in de ogen staan, maar dit gold
ook voor het Voerendaalse equipe.

Door: schietvereniging Bree 4.5
Schietvereniging Bree 4.5 uit Maasbree heeft op zaterdag 15 oktober
de tweede zege van het seizoen geboekt. Na de verrassende
uitoverwinning van een week eerder op Koningslust, kwam de volgende
buur, HSV uit Panningen op bezoek in Maasbree. En weer werd een
sterker geachte ploeg verslagen.
van Panningen. Marco Vissers
was de absolute topschutter met
285 ringen. Thijs Phillipsen schoot
ook net boven de 9 gemiddeld,
272. Drees Wijnen noteerde 269
ringen.

Dames Olympia
moeizaam naar winst
Door: volleybalvereniging VC Olympia
Na twee thuiswedstrijden gewonnen te hebben, moest dames 1 van
VC Olympia op zaterdag 15 oktober voor de eerste uitwedstrijden naar
Sint Anthonis in Noord-Brabant. Na een zware avond keerden de dames
met een 4-0 overwinning terug naar Panningen.
Vrijwel elke set keek Olympia in
de beginfase tegen een achterstand
aan en moest in een eindsprint de
setwinst veiliggesteld worden. In de
eerste set was het verschil minimaal.
Inzet en ervaring gaven de doorslag
en dat leverde VC Olympia een 23-25
setwinst op.
Het sterke wapen van eerdere
wedstrijden, de service, was er niet
en ook de aanval liep niet. Alles
kwam op vechtlust aan. Dat gebeurde

Opluchting bij Bevo na
tweede zege
Door: Mat Nellen, handbalvereniging Targos Bevo Hc
Eindelijk heeft het eerste herenteam van Targos Bevo Hc haar tweede zege op zak. Na een 13-12 ruststand won
de Panningse ploeg zaterdag 15 oktober thuis verdiend met 33-25 van de puntloze hekkensluiter Koornneef Quintus
uit Kwintsheul. De absolute uitblinkers waren keeper Markus Hammerschmidt en de veel scorende Jeroen van den
Beucken.

Er leek geen eind aan te komen en
pas op een stand van 29-30 scoorde
de Meijelse hoofdmacht het beslis
sende punt: 29-31 winst en een 1-2
voorsprong voor Peelpush.
Peelpush begon sterk in de vierde
set, maar Voerendaal wist via een
aantal spectaculaire aanvallen de
achtervolging vol te houden. Het 25e
punt werd opnieuw ingehaald. Na
twee matchpoints voor Peelpush
moest het Meijelse team zijn meer
dere erkennen in deze set aan het
team uit Voerendaal, 27-25, dus een
2-2 stand.
Deze gelijke stand in sets
betekende dat er een vijfde set aan
kwam. Beide partijen vlogen er
weer vol goede moed in en bij een
stand van 8-7 in het voordeel van
Voerendaal wisselden de partijen van
kant. De punten vlogen opnieuw over
en weer. Dit ging uiteindelijk door tot
een stand van 20-22 in het voordeel
van Peelpush, dat met de winst naar
huis ging.

Weer zege
voor Bree 4.5

Het gepromoveerde Bree heeft
nu al twee tegenstanders verslagen
die hoger ingeschat werden aan
het begin van de competitie.
De Maasbreese schietvereniging
won met acht ringen verschil

Cruciale redding

ook. In de tweede set moest een 7-14
achterstand weggewerkt worden.
Toen op 16-16 de stand weer gelijk
was getrokken, was Olympia sterk
genoeg om met 20-25 de setwinst
te behalen. In de derde en vierde
set werd met 25-17 en 25-18
gewonnen, maar Activia was sterker
dan de setstanden lieten zien. Vooral
verdedigend in de rally’s haalde
Olympia punt voor punt binnen om de
derde volle winst binnen te halen.

De eerste helft ging nog gelijk op.
Twee maal namen de geconcentreerd
spelende mannen van trainer Harold
Nusser een voorsprong van drie
doelpunten, 5-2 en 9-6. Door wat
slordigheidjes aan Panningse zijde
konden de gasten op 10-10 komen
en nam de chaotisch handballende
ploeg uit Kwintsheul zelfs een 12-11
voorsprong. Toch kon Targos Bevo
Hc met een 13-12 voorsprong gaan
rusten.
Koornneef Quintus kwam het best

uit de startblokken na rust en nam
weer een voorsprong. Tot 17-17 ging
het gelijk op. Via een tussenspurt kon
Bevo weer een gaatje slaan van drie
doelpunten, 22-19. Op een gegeven
moment werd het zelfs 25-20, omdat
naast de uitblinkende Jeroen van den
Beucken ook de niet helemaal fit
zijnde Nick De Kuyper, aanvoerder Pim
Augustinus en Rik Elissen veelvuldig
scoorden.
Cruciaal was de fase toen bij de
stand van 25-24 Targos Bevo Hc met

een man minder twee maal scoorde.
In die fase voorkwam de uitstekend
keepende Markus Hammerschmidt
met enkele cruciale reddingen dat de
gasten langszij kwamen. De Duitse
keeper verrichtte veertien belangrijke
reddingen.
In de slotfase liep Targos Bevo Hc
uit naar een 33-25 zege. De Panningse
ploeg won het duel op karakter. Bij
vlagen liet de ploeg weer zien dat
het met karakter op hoog niveau kan
acteren. (Foto: Jordy Strijbos)

Ondanks stijgende lijn geen overwinning

Weer verlies voor heren
VC Olympia Panningen
Door: volleybalvereniging VC Olympia Panningen
Het eerste herenteam van volleybalvereniging VC Olympia uit Panningen heeft zaterdag 15 oktober met 0-4
thuis verloren van de Maastrichtse studenten van Fyrfad. Het was de tweede thuiswedstrijd voor de Panningnaren.
Van het verschil op de ranglijst was
in de eerste set niets te merken. In een
gelijkopgaande set viel de hardste klap
aan de zijde van Olympia. Er waren nog
geen tien punten gespeeld en moesten
de heren zonder de geblesseerde
Richard verder. Fyrfad had het lichte
overwicht in het veld, maar mede
door een goede verdediging konden
de heren van Fyrfad niet profiteren.
Uiteindelijk legde Panningen het toch
af tegen de heren uit Maastricht. Een
paar mooie aanvallen van hen beslisten
de eerste set: 22-25.
Met dezelfde zes spelers begon
Olympia aan de tweede set. Het goede

spel van de eerste set hielden ze vast,
maar de heren van Fyrfad schakelden
een tandje bij. De Panningse heren
lieten een redelijk goed spel zien, wat
leidde tot lange rally’s. Ook nu liet
Fyrfad zien dat zij de betere waren.
De passing ging stukken beter dan in
de vorige wedstrijden, maar blokke
rend kwam de thuisploeg iets tekort.
De afspraken kwamen ze niet na
waardoor de tegenstander gemakkelijk
rechtstreeks kon scoren. Fyrfad won de
tweede set met 25-17.
Een tam begin in de derde set
zorgde ervoor dat Olympia al snel
tegen een 10-3 achterstand aankeek.

De passing was slecht waardoor de
spelverdeler geen goede set-ups kon
geven. Ondanks deze achterstand bleef
Olympia geloven in een goede afloop.
Langzaamaan kwamen ze terug in de
wedstrijd door een paar goede serves.
Een time-out bij 13-13 zorgde echter
voor de ommekeer aan Maastrichtse
zijde. Verdedigend en aanvallend kwam
er meer druk op Panningen te staan.
Olympia maakte echter geen gebruik
van de gaatjes in de verdediging van
Fyrfad en dat kwam hen duur te staan:
18-25. Met zakelijk volleybal wist
Fyrfad de volle buit te pakken en ook
de laatste set te winnen: 14-25.
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Meijelse Bram en Dirk Nederlands kampioen

Broertjes samen op de zijspan
De broertjes Bram en Dirk van Dijk uit Meijel stappen al zes jaar vrijwel ieder weekend samen op de motor. Bram (15) als rijder op de motor en
Dirk (11) als bakkenist in de zijspan. De twee weten dat het moeilijk wordt en dat de weg nog lang is, maar hun doel is om wereldkampioen te worden in
de zijspancross. Op zaterdag 15 oktober werd alvast de Nederlandse titel in de klasse tot 500cc behaald.

De eerste keer dat ze samen op
een motor met zijspan stapten, was
niet echt een succes. “Dat was bij ons
thuis achter. Toen reed ik de heg in”,
weet Bram nog. De eerste wedstrijd
verliep niet veel beter. “In de tweede
bocht vlogen we meteen over de kop.
Dat was bij een opstapdag waarbij je
mag proberen hoe het gaat. Een week
later volgde de eerste echte wedstrijd
in Meijel.” Dirk: “Toen gingen we weer
over de kop.”

Rolverdeling was
duidelijk
Het avontuur van de jongens begon
toen een paar zijspancrossers uit Meijel
moeder Brendy en vader Ard over
haalden samen een zijspan te kopen
voor de twee broers. Na een vakantie
stond de motor klaar. Natuurlijk moest
die meteen uitgeprobeerd worden
en werd het herstellend vermogen
van de heg op de proef gesteld. De

rolverdeling was wel meteen duidelijk.
Bram: “Dat ging automatisch eigenlijk.
Ik ben ouder, dus ik ging rijden en Dirk
liep meteen naar de zijspan.” Dirk wist
meteen hoe hij moest gaan hangen
in de bochten. “Omdat we al zo vaak
waren gaan kijken, wist ik wat ik moest
doen”, vertelt de jongste broer.

Rijden in de
Achterhoek
Na het begin zes jaar geleden,
gingen de twee vaak naar de crossbaan
in Budel om daar hun rondjes te rijden
op de kinderbaan. Het eerste jaar was
het veel trainen, daarna begonnen
de wedstrijden. “Het is vooral in de
Achterhoek populair, dus we moeten
vaak die kant op”, vertelt Dirk. Plaatsen
als Hoge Hexel, Varsseveld, Oldebroek
en Lichtenvoorde worden bezocht.
Bram: “Maar ook dichterbij hoor. In
Overloon, Oploo en natuurlijk in Meijel
ook. We rijden tien of elf wedstrij

den per jaar vanuit Stichting Kids and
Sidecars. Dat is zeg maar de jeugdbond
voor de zijspansport.”

Wereldkampioen
en professioneel
bakkenist
De twee bleken talent te hebben.
Vorig jaar werd al de Nederlandse titel
in de klasse tot 250cc behaald. Bram:
“En dit jaar wonnen we vrijwel alles.
Vóór zaterdag hadden we honderd
punten voorsprong op de nummer 2.
Omdat het zo goed gaat, rijd ik ook al
een paar wedstrijden met een vriend,
die 16 is, mee in een hogere klasse
op zondag. Daar hebben we wat meer
tegenstand.” Maar op de vraag of ze
wel samen verder willen gaan op de
motor, is het antwoord van allebei
een duidelijke ‘ja’. Ze kunnen nog één
jeugdklasse hoger met een motorblok
van 500cc of meer. Daarna volgt de

MTB Baarlo actief in
Helmond
Door: mountainbikevereniging MTB Baarlo
De tweede wedstrijd om de Jos Feron Cup werd zondag 16 oktober verreden in Helmond. De omgeving was
prachtig, er stond een stralende zon en het parcours was loodzwaar. Dit hield de renners van MTB Baarlo echter
niet tegen om weer een aantal podiumplaatsen te veroveren.
De nieuwelingen/junioren beten
het spits af. Ook deze week was de
opkomst weer groot. MTB Baarlo werd
vertegenwoordigd door vijf renners
in deze categorie. De jongens hadden
het erg zwaar op dit parcours met
veel zandstukken. Noud Peeters wist
het podium te bereiken. Hij behaalde
een tweede plaats. Kevin Laning werd
vierde.
Bij de jeugd categorie 3 versche
nen Tim Janssen en Rik Peeters aan
de start. Nadat Tim vorige week net
naast het podium greep, was hij deze

week extra gretig om het wel te beha
len. In het begin van de wedstrijd leek
het er nog niet op dat dit ging lukken.
Tim reed lang op een vierde plaats.
Aan het einde van de wedstrijd haalde
hij nog alles eruit wat erin zat en wist
hij naar een derde plaats te rijden.
Voor jeugd 1 en 2 werd het par
cours ingekort. Zij hadden minder lange
zandstukken ertussen, wat overigens
niet betekende dat het parcours voor
hen minder zwaar was. Na de goede
resultaten van de vorige wedstrijd,
waren deze rennertjes er ook weer

overstap naar de seniorenklasse, de
Nationalen.
“Hopelijk worden we een keer
wereldkampioen”, vertelt Bram. “We
weten dat het heel veel geld en heel
veel tijd kost om dat voor elkaar te
krijgen, maar zeg nooit nooit.” Dirk:
“Theoretisch gezien is het mogelijk.
Mijn ambitie is om professioneel
bakkenist te worden.” Ze werken ook
hard om zich te verbeteren. “Bij veel
wedstrijden heb ik een GoPro op mijn
helm”, vertelt Bram. “Dan kunnen we
na afloop kijken wat er goed is gegaan
en wat beter moet. Zo proberen we
steeds beter te worden.”
Er wordt wel eens wat gevloekt
onderling, maar de twee houden het
nog vrij netjes vinden ze zelf. Bram:
“Er zijn soms meningsverschillen,
maar meer ook niet. Wij schelden
elkaar niet de huid vol als de ander
een foutje maakt.” Bram geeft wel
meteen toe dat Dirk het zwaarste werk
heeft tijdens de wedstrijd, maar over
welke rol de mooiste is, verschillen de
twee van mening. Bram: “De rijder.”
Dirk: “De bakkenist.”

op gebrand goed te presteren.
Freek Bouten wist al snel de leiding
te nemen in het rennersveld, gevolgd
door Finn Keunen. Finn won uitein
delijk de wedstrijd en Freek Bouten
werd derde.
Als laatste in de middag was het
de beurt aan de heren en Masters
MTB. Ook hier was er weer een
podiumplaats weggelegd voor de
Baarlose vereniging. Yannick Smedts
werd tweede bij de Heren MTB. Bij de
Masters MTB werd Harrie Peeters
vierde.
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Afsluittoernooi Breetanque Maasbree
Door: jeu de boulesclub Breetanque Maasbree
Bij jeu de boulesclub Breetanque in Maasbree vond zondag 9 oktober het
Afsluittoernooi plaats. Dit jaar deden dertig deelnemers in koppels mee.
In drie rondes moest worden
uitgemaakt wie de winnaar van het
toernooi was. Na twee rondes spelen
waren er nog tien deelnemers over
die ieder twee partijen gewonnen
hadden. Op het laatst waren er nog vijf
deelnemers over met drie gewonnen
partijen.

Uiteindelijk ging Burkhard Bischofs
er met de eerste prijs vandoor. Hij had
drie wedstrijden gewonnen en een
saldo van +28. Dre Zeelen stond met
+25 op de tweede plaats, gevolgd door
Maril Gielen op de derde plek met een
saldo van +23. De winnaars ontvingen
een waardebon en bos bloemen.

Eenvoudige zege
voor VV Helden
Door: Geert Metsemakers, voetbalvereniging VV Helden
Nadat een week eerder de eerste zege binnen was voor het eerste
herenteam van VV Helden, denderde de trein op zondag 16 oktober
vrolijk verder. Leveroy werd eenvoudig opzij gezet met 0-4, een uitslag
die eigenlijk hoger had moeten uitvallen. De gastheren mochten blij zijn
dat de Heldense aanval niet altijd evengoed met de geboden kansen
omsprong.

Burkhard Bischofs, Dre Zeelen, Maril Gielen

Eurosteel BV gevestigd te Venlo is gespecialiseerd in het ontwikkelen en produceren van
uitrustingsstukken voor wegenbouw-, recycling- en grondverzetmachines. De organisatie
heeft in ruim 30 jaar een uitstekende naam verworven binnen de bouwmachine branche.
Onze kwaliteitsproducten worden onder eigen geregistreerde merknamen geleverd aan
klanten door geheel Europa. De klanten zijn voornamelijk dealers en importeurs van
graafmachines en wielladers. In onze moderne vestiging worden door een enthousiast team
van ruim 40 medewerkers geheel in eigen huis en met behulp van de modernste machines
enkel stuks en kleine series ontwikkeld en gefabriceerd.
Ter uitbreiding van onze afdeling engineering zijn wij per direct op zoek naar een enthousiaste
en gemotiveerde:

Engineer

Takenpakket:
• Tekenen/construeren van uitrustingsstukken
in Autodesk Inventor.

Functie-eisen:
• In bezit van HTS werktuigbouw diploma.
• Verantwoordelijkheidsgevoel.
• Goede contactuele eigenschappen.
• Flexibele en proactieve houding.
• Bereidheid tot het volgen van cursussen.

Ter uitbreiding van onze afdeling productie zijn wij per direct op zoek naar een enthousiaste
en gemotiveerde:

Constructiebankwerker
Takenpakket:
• Samenstellen (hechten/lassen) van diverse
uitrustingstukken, vanaf werktekening en
waar nodig met behulp van mallen.
• Controleren en afmonteren van afgelaste
producten.
• Uitvoeren van reparaties aan graafbakken
en andere werktuigen.
• Verlenen van ondersteunende werkzaamheden en/of diensten op andere afdelingen.

Functie-eisen:
• Diploma VMBO/LTS en/of ervaring als
constructiebankwerker.
• Zelfstandig kunnen werken.
• Kwaliteitsbewust en nauwkeurig.
• Verantwoordelijkheidsgevoel.
• Goede contactuele eigenschappen.
• Flexibele en proactieve houding.

Arbeidsvoorwaarden:
Naast een marktconform salaris heeft Eurosteel een uitstekend pakket arbeidsvoorwaarden
volgens de CAO metaalbewerkingsbedrijf. Na gebleken geschiktheid kan een vast
arbeidscontract volgen.
Sollicitaties:
Voor meer informatie over de vacature Engineer kunt u contact opnemen met dhr. Wilbert
Linssen (technisch manager). Voor meer informatie over de vacature Constructiebankwerker
kunt u contact opnemen met dhr. Jan van Lier (productieleider).
U vindt ook meer informatie over de vacatures op www.eurosteel.nl/vacatures
Uw schriftelijke sollicitatie inclusief uitgebreide cv ontvangen wij graag voor 4 november.
Eurosteel BV t.a.v. Mevr C. Joosten
Van Heemskerckweg 10 (Trade Port West 8014)
5928 LL VENLO, T: 077 - 387 60 60
E: c.joosten@eurosteel.nl, I: www.eurosteel.nl

Twee doelpunten van Koen
Maessen en Gilian de Bruijn, elk
beide één voor en één na rust, zorg
den voor een eenvoudige middag
voor de Heldenaren.
Het werd al snel duidelijk dat
de blauwhemden het overwicht
hadden. Direct na de aftrap kreeg
Tom Peeters al een mogelijkheid om
de eerste treffer op het scorebord
te zetten. Zijn schot uit een krappe
hoek ging echter voorlangs. Na
twintig minuten werd Maessen
goed weggestuurd en wist hij met
een geplaatst schot voor de 0-1 te
tekenen. Vlak voor rust wist Gilian de
Bruijn een voorzet van Ton Peeters

achter de nog jonge doelman van
Leveroy te werken.
Ook in de tweede helft bleef
Helden de bovenliggende partij.
Leveroy kwam zelden verder tot
het uitdelen van speldenprikjes en
zag Koen Maessen na ruim een uur
spelen zelfs de 0-3 aantekenen. De
Heldense spits wist wel raad met
een voorzet van Roel Peters door
deze binnen te koppen. Helden
had gedurende de tweede helft
voldoende mogelijkheden om de
score nog verder op te schroeven,
maar wachtte daarmee tot Gilian de
Bruijn vlak voor tijd de vierde treffer
van de dag mocht binnenschieten.

Voetballers BEVO
spelen doelpuntloos
gelijk
Door: Bert Gielen, voetbalvereniging VV BEVO
Het eerste herenteam van VV BEVO toog op zondag 16 oktober naar
Stramproy om daar de subtopper Brevendia partij te geven. BEVO zou bij
winst de Stramproyenaren voorbij gaan in de rangschikking. De wedstrijd
eindigde echter zoals hij begon, waarbij er vooral na de rust niet veel
meer te beleven viel.
In de beginfase had BEVO het
beste van het spel en creëerde het in
een tijdsbestek van vijftien minuten
enkele goede mogelijkheden. Rob
Minten schoot bij zo’n mogelijkheid
na een combinatie met Kevin Vossen
met links hoog over. Enkele minuten
later was het andersom. Kevin
aarzelde te lang na een een-twee
met Rob, waardoor een verdediger
de bal nog net kon afweren. Na 35
minuten spelen moest Kevin Vossen
zich met een hamstringblessure laten
vervangen door Jorni Gielen. Nog
geen minuut later was er een goede
aanval waarbij Rob Minten de bal
perfect terugkopte op Jorni Gielen,
die kon net niet de juiste snelheid
aan de bal mee geven, waardoor de
Brevendia-keeper de bal simpel kon
verwerken.
Ook Brevendia kreeg nog een
paar mogelijkheden, gebruikmakend

van de lange bal die veelvuldig werd
gehanteerd. De nr. 13, met een
uitstekende pass, legde de bal enkele
keren achter de BEVO-defensie, die
toen nog teveel op één lijn stond te
verdedigen.
De rust brak aan met een gelijke
stand. Na rust was er een aandrin
gend Brevendia, waardoor BEVO wat
meer ruimte kreeg. De geboden
ruimte wist men vanmiddag echter
niet te benutten.
In de laatste twintig minuten liet
de scheidsrechter wel heel erg duide
lijk blijken, dat de winst zeker niet bij
BEVO terecht moest komen. Hij floot
in het voordeel van de thuisploeg,
waar zelfs de Brevendia-supporters
verbaasd van stonden te kijken.
De wedstrijd eindigde in een
bloedeloze 0–0, waarmee beide
ploegen vanmiddag tevreden konden
zijn.
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Sensationele wedstrijd

Koningslust onderuit in
derby met Grashoek
Door: voetbalvereniging VV Grashoek
De derby tussen de eerste herenteams van Koningslust en Grashoek werd op zondag 16 oktober onder bijna
perfecte weersomstandigheden gespeeld voor een publiek van ruim 250 toeschouwers. Na een sensationele
wedstrijd werd het 6-3 voor de bezoekers uit Grashoek.

sport 19

De Flatsers in Ospel

Dik verdiende
overwinning beugelteam Baarlo
Door: Piet Geurts, beugelclub De Flatsers Baarlo
Het eerste team van beugelclub De Flatsers uit Baarlo heeft
donderdag 13 oktober in Ospel weer een dik verdiende overwinning in de
wacht gesleept. Het team won met 1-4 van Ospel en blijft daarom
bovenin de ranglijst staan.
Ger nam dit keer de opening voor
zijn rekening en deed dit zeer ver
dienstelijk door een goede wedstrijd
op de baan te leggen. Dit belooft nog
wel wat voor de komende weken.
Piet speelde een slim en goed spel
letje en haalde dan ook zeer verdiend
het tweede punt binnen voor De
Flatsers. Esther kon niet achterblijven
en ook zij beugelde een prima wed
strijd. Daarmee stond de 0-3 voor
sprong op het scorebord. In de vierde

partij moest Roy alle zeilen bijzetten
om tot winst te komen. Dit lukte hem
nog net op de valreep.
In de slotpartij trof Mark een
tegenstander die beschikte over
een prima baankennis. Middels een
paar prachtig gespeelde bollen wist
Mark de overwinning op te eisen en
ging Baarlo met een 1-4 overwin
ning huiswaarts. Het was een prima
uitslag na een sportieve en gezellige
beugelavond.

MVC te sterk voor
Siebengewald
In de twaalfde minuut was het
Grashoek dat voor het eerst echt
gevaarlijk werd. Een vrije trap werd
door Erwin Pijnenburg met een kopbal
in de verre hoek meteen omgezet in
een doelpunt, 0-1.
Daarna nam Koningslust het heft in
handen. De gelijkmaker hing duidelijk
in de lucht. In de 39e minuut werd
Bram Rongen goed diep gestuurd.
Hij passeerde de laatste verdediger en
de doelman, 1-1. Nadat Roel Ghielen in
het strafschopgebied onreglementair
werd gestopt, schoot Bram Rongen een
minuut later de toegekende penalty
onberispelijk binnen, 2-1. Lang kon
Koningslust niet van die voorsprong
genieten. In de 44e minuut passeerde

Chris Hunnekens twee verdedigers en
schoot mooi raak, 2-2.

Binnengekopt
In de 46e minuut verdween
een schot van Erwin Pijnenburg net
voorlangs en even later voorkwamen
keeper Mick Berkers en de lat dat Bas
Maessen Grashoek op een voorspong
zette. Koningslust nam vervolgens
het initiatief weer over en in de 55e
minuut leverde dat opnieuw een
voorsprong op. Roy Bos kopte een vrije
trap van Bram Rongen keurig binnen,
3-2. Koningslust leek de wedstrijd
uit te spelen naar een verdiende
overwinning.
In de 87e minuut veranderde het

beeld toch nog. Een slordige uittrap
van de Koningslust-keeper werd
door Grashoek goed opgepikt op
het middenveld. Een pass volgde op
Erwin Pijnenburg aan de rechterkant.
Zijn schot caramboleerde via de verre
paal en de rug van de keeper in
het doel, 3-3. Een minuut later was
het opnieuw raak. Bas Gloudemans
scoorde met een streep de 3-4. In de
90e minuut leek Koningslust langszij
te komen. De inzet van Niels Jeucken
belandde echter op de lat. De pijn voor
Koningslust werd in de blessuretijd nog
verder vergroot. Bas Maessen scoorde
uit een terecht toegekende strafschop
de 3-5 en in de slotminuut bepaalde
Bas Gloudemans de eindstand op 3-6.

Aantrekkelijke derby

Egchel en Kessel delen
de punten
Door: Thijs Joosten, voetbalvereniging SV Egchel
De eerste herenteams van SV Egchel en VV Kessel hebben in een aantrekkelijke derby op zondag 16 oktober de
punten broederlijk verdeeld. Op sportpark De Wietel werd het 1-1. Dit was een juiste afspiegeling van de wedstrijd:
Kessel was in de eerste helft de bovenliggende partij, Egchel was dit na de thee.
Kessel ging vanaf de aftrap furieus
van start en Egchel moest in de begin
fase alle zeilen bijzetten om erger te
voorkomen. Een bewuste terugspeelbal
op keeper Bjorn Oomen werd bestraft
met een vrije trap die voorlangs ging.
Even later belandde een van richting
veranderd Egchels schot tegen de
doelpaal.
Kessel kwam in de 21e minuut
verdiend op voorsprong, toen Zico van
Bergen een voorzet vanaf rechts bin
nenschoot, 0-1. Na een half uur kwam
de thuisploeg wat onder de druk van
de gasten vandaan en kreeg het de
eerste kans van de wedstrijd na een
uitbraak, maar de 15-jarige doelman

Bart Jacobs redde.
In de 56e minuut begon Frank
Gielen aan een lange solo en eenmaal
aangekomen in het 16-metergebied
werd hij onreglementair ten val
gebracht. Frank zag zijn pingel in eerste
instantie gekeerd worden door keeper
Bart Jacobs, maar Juul Stammen was er
als de kippen bij om de rebound binnen
te schieten, 1-1.
Het was nu met name de
thuisploeg dat de lakens uitdeelde. Uit
een vrije trap kreeg Lex Verstappen
een grote kans, maar hij schoot
voorlangs. Frank Gielen werd
vervolgens diverse malen vanaf links
weggestuurd. Eenmaal schoot hij in

het zijnet en bij de andere keer zorgde
hij voor de 2-1, maar het doelpunt
werd afgekeurd wegens vermeend
buitenspel.
Beide ploegen trachtten in de
slotfase de volle winst naar zich toe te
trekken. Na een snel genomen vrije
trap van Egchel ontstond er nog een
klein opstootje, maar de scheidsrechter
suste het voorval met een opgooibal.
In de laatste minuut was er nog
een corner voor de oranjehemden,
maar Juul Stammen zag zijn schot
geblokt worden. De scheidsrechter
maakte vervolgens een einde aan de
vermakelijke Peel en Maas-derby, die
in een terechte puntendeling eindigde.

Door: Mat Nellen, voetbalvereniging MVC’19
Het eerste herenteam van MVC’19 uit Maasbree heeft zondag
16 oktober Stormvogels’28 uit Siebengewald thuis met 3-0 afgetroefd.
De overwinning was aan de hoge kant, maar de Maasbreese ploeg
verdiende de zege door de passie die de ploeg tentoonspreidde.
Vanaf de eerste minuut zetten
de gasten hoog druk. MVC’19 moest
defensief overuren maken. De gasten
waren ook sterk op dode spelmomen
ten en Maasbree moest het initiatief
aan de Siebengewalders laten en kon
maar spaarzaam aan aanvallen den
ken. Toch kwamen de Maasbreenaren
op voorsprong nadat Rob Custers in
het strafschopgebied wilde uitha
len, maar onderuit werd gehaald.
Aanvoerder Ron van den Kerkhof ver
zilverde de toegekende strafschop in
de 21e minuut, 1-0. Stormvogels’28

bleef daarna aanvallend voetballen,
maar moest nog voor rust de tweede
tegentreffer incasseren. Een corner in
44e minuut leverde een scrimmage
op, waarna Joris Timmermans de 2-0
binnentikte. Na de rust gingen de
gasten op zoek naar de aansluitings
treffer, maar MVC kon niet gesloopt
worden. De beslissing viel in de 70e
minuut, toen na een verre uittrap
van Tim van Renselaar Stormvogelskeeper Jeffrey Koch de bal tegen Joris
Timmermans trapte die op fortuinlijke
wijze de 3-0 mocht aantekenen.

HCPM-heren verpulveren Sjinborn
Door: Bas Wijnheymer, hockeyclub HCPM
Coach Marcel Geurts was vooraf duidelijk: rode lantaarndrager
Sjinborn uit Valkenburg moest op zondag 16 oktober met dubbele cijfers
verslagen worden door het eerste team van HCPM. Om precies te zijn,
met minimaal vijf doelpunten verschil en geen tegendoelpunten.
Na amper 13 minuten spelen stond die stand al op het scorebord.
Twee keer Noud van Looijen,
één keer Toon Panken en twee
doelpunten van Michiel Bottinga
zorgden voor de 5-0 voorsprong.
Daarna scoorde Friso Snellink de 6-0
na een mooie combinatie. Vanaf de
afslag daarna heeft Sjinborn de bal
slechts één keer mogen aanraken. Bas
Wijnheymer onderschepte razendsnel
de bal en zocht de combinatie met
Friso Snellink. Die stoomde verder
over de achterlijn en zag Michiel
Bottinga voor de man komen en bal
knap binnenschieten, 7-0. Ruben
Leenders scoorde vervolgens uit een
strafcorner de 8-0. Een inkakmoment
in de defensie van Peel en Maas

zorgde voor smetje op de uitslag.
De spits van Sjinborn profiteerde van
een een-tegen-een-situatie en maakte
9-1. Na de rust brak Toon Panken de
ban en zorgde voor de dubbele cijfers.
Dat gebeurde echter pas acht minuten
na rust. Toen eenmaal het ijs gebro
ken was, werd het tijd voor de Michiel
Bottinga-show. Met vijf doelpunten
van hem in de tweede helft kwam zijn
totaal van de wedstrijd op acht. Robin
Mommers maakte de laatste van de
middag en zijn eerst van het seizoen.
Daarmee was het einde van de wed
strijd nabij en wonnen de mannen van
Hockeyclub Peel en Maas met 16-1
van Sjinborn.

20

en zo

01

20
10

GEPLUKT Yannick Smedts

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.

zus als ik hebben een huis gekocht”,
vertelt Yannick. “Mijn zus gaat met haar
vriend in Maasbree wonen en Christian
heeft een huis in Baarlo gekocht dat
hij flink aan het verbouwen is. Vorige
week zijn mijn vriendin Joyce en ik
begonnen met klussen in ons eigen
huis, ook hier in Baarlo.” Op maandag
10 oktober is het klussen begonnen.
“Alles gaat eruit”, aldus Yannick. “Na
het avondeten gaan we direct door,
want we hebben een hoop te doen.
Mijn vader komt uit de bouw, dus we
kunnen allemaal bij hem terecht voor
advies of hulp. Joyce en ik hopen vóór
carnaval klaar te zijn.”

Stage in
Nieuw-Zeeland

Yannick Smedts heeft het er maar druk mee. Is hij niet aan het werk bij Boomkwekerij Fleuren in Baarlo, dan is
hij wel aan het klussen in zijn nieuwe huis, aan het knutselen aan zijn crossauto of zit hij op de mountainbike.
Deze week wordt de 27-jarige Baarlonaar geplukt.
Yannick is het oudste kind in het
gezin Smedts. Na hem komen zus

Lyssanne (25), broer Christian (23) en
zus Michelle van 20 jaar. Maar nog

even en dan gaan de drie oudsten het
huis verlaten. “Zowel mijn broer, mijn

Al sinds zijn dertiende werkt
Yannick bij Boomkwekerij Fleuren in
Baarlo. “Eerst als bijbaantje, maar
inmiddels al twee jaar fulltime”, vertelt
hij. “Na de middelbare school ben
ik een techniekopleiding gaan doen,
maar dat bleek niets voor mij. Ik heb
toen met Han Fleuren, toen al mijn
baas, overlegd wat dan wel bij me
zou passen. Uiteindelijk ben ik aan de
Middelbare Agrarische School (MAS)
en daarna aan de Hogere Agrarische
School (HAS) gaan studeren.” Tijdens
zijn studie aan de HAS heeft Yannick
vier stages gelopen. “Ik ben eerst naar
Nieuw-Zeeland gegaan. Daarna heb
ik nog stages gelopen in België bij
een fruitteler, in Zwitserland bij een
kersenteler en voor mijn afstuderen bij
Jacob van den Borne Aardappelen. ”
In 2014 rondde Yannick zijn oplei
ding aan de HAS af en kon hij aan de
slag bij de boomkweker in Baarlo. Daar
werkt hij nu in de precisielandbouw.
“Ik focus me op de techniek die bij het
telen komt kijken. We hebben grote
lappen grond waar we bomen op kwe
ken. Maar voordat we dat doen, onder

zoeken wij de grond en de locatie eerst
met sensoren. Welke bomen kunnen
we op welke plek zetten, hoe vochtig is
de grond, hoeveel regen is er gevallen,
hoe staat de wind, bijvoorbeeld. Door
al die dingen te onderzoeken, kunnen
we bepalen welke plekken op het land
we voor welke teelt gaan gebruiken.”

Mountainbikemarathon:
110 kilometer fietsen
Yannick is al bijna tien jaar ook een
fervent mountainbiker bij mountain
bikeclub MTB Baarlo. “Op een gegeven
moment had ik het bij de voetbalclub
wel een beetje gezien en ben ik gaan
fietsen”, vertelt Yannick. Begin oktober
vond de Bart Brentjens Challenge
plaats, het Nederlands Kampioenschap
marathonfietsen. “Dat was mijn hoofd
doel voordat we de najaarscompetitie
in zouden gaan. Dit was een marathon
van 110 kilometer fietsen door ZuidLimburg met 2.000 hoogtemeters in
totaal. Ik wilde de top drie halen, maar
omdat ik een week voor de wedstrijd
ziek werd en aan de start nog niet
helemaal fit was, ben ik als vijftiende
geëindigd in de Funklasse. Dat was best
wel balen.” Volgend jaar wil Yannick
meedoen aan een zesdaagse marathon
van zo’n driehonderd kilometer door
Polen en Tsjechië. “Daarom wil ik mijn
conditie vasthouden en bezig blijven.”
Daarnaast is Yannick dit najaar zoet
met sleutelen aan de crossauto die
hij samen met collega Math Coenen
heeft. “We willen volgend jaar weer
meedoen aan de Nachtcross in Baarlo”,
aldus Yannick. “Dus als we een beetje
een goede auto willen hebben, moeten
we beginnen met sleutelen. Wat we
gaan doen, vertellen we natuurlijk nog
niet. We hopen in elk geval een goede
uitslag neer te zetten. Mocht dat niet
lukken, dan gaan we wel een biertje
drinken.”

PUZZEL

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.

1

7
6

4
3
(Advertorial)

2

Succesverhaal
Succesverhalen zijn vaak de mooiste verhalen om te delen, neem het verhaal van ‘onze’ Carla.
Carla Crommentuyn werkt vanuit de Participatiewet sinds twee maanden met volle tevredenheid op een
nieuwe functie bij DHL in Beringe. De functie van ‘SAP scanner’. In deze functie is Carla verantwoordelijk
voor het scannen van producten, om deze vervolgens te voorzien van een sticker. Deze functie is een mooie
uitbreiding op de bestaande werkzaamheden die NLW Groep, met mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt, uitvoert op locatie bij DHL in Beringe. www.nlw.nl
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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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Fundraiser voor WK Performing Arts

Meijelse Koen Guitjens zingt voor wereldtitel
Koen Guitjens (17) uit Meijel mag volgend jaar juni meedoen aan het WK Performing Arts in Hollywood in de
Verenigde Staten. Om dat te bekostigen, zoekt hij sponsors om de benodigde 4.500 euro bij elkaar te krijgen.
De jonge Meijelnaar is geselecteerd voor de categorie zang in de genres jazz, pop en musical.

voor goud”, vertelt hij strijdlustig.
“Maar uit alle 55 landen komen de
beste zangers in mijn leeftijdscategorie
en genre daar zingen. Het wordt dus
lastig. Ik ben al heel blij als ik een
bronzen medaille haal.” De winnaar in
elke leeftijdscategorie gaat vervolgens
door naar de finaleronde waar bepaald
wordt wie wereldkampioen wordt.
“Ik hoop dat ik dat haal, maar ik vind het
al een hele eer dat ik mee mag doen.”
Het is niet dat Koen per se bekend
wil worden of veel geld wil verdienen
met muziek. “Ik vind het gewoon
fantastisch om ermee bezig te zijn.
Mijn grote droom is om altijd muziek
te mogen en kunnen blijven maken”,
vertelt hij. Koen is druk bezig om deze
droom te verwezenlijken. “Ik volg naast
het vwo op het Bouwens in Panningen
ook nog twee muziekopleidingen.
Ik ben één dag in de week bezig op de
Jazz school op het Conservatorium van

Maastricht en om de week ben ik twee
dagen bezig met de opleiding popzang
en performance in Grevenbricht.”

Concert in D’n Binger
Naast het zingen speelt Koen ook
veel instrumenten, waaronder piano
en viool. Hij treedt regelmatig op bij
evenementen. Om geld op te halen
is Koen ook van plan een concert
te houden in gemeenschapshuis
D’n Binger in Meijel. “Dat moet begin
2017 plaatsvinden. Er treden dan
verschillende (semi-)professionele
muzikanten op. Zo is er een
operazangeres, komt er iemand op de
hobo spelen en natuurlijk treed ik zelf
op. En het is de bedoeling dat ik het
zelf aan elkaar praat.”
Kijk voor meer informatie over
sponsoring of de muziek van Koen
op www.koenguitjens.nl of op zijn
Facebookpagina.

25-jarig jubileum VVV Baarlo

Rondleidingen voor
Baarlonaren
Het was best een verrassing voor
Koen dat hij naar het WK mocht.
Vooral omdat hij de nationale selectie
oversloeg. “Het begint met een
regionale selectie”, vertelt Koen. “Die
was ik door en toen kwam ik bij de
provinciale ronde. Van daaruit waren er
drie mensen rechtstreeks geselecteerd
voor team Holland. En daar ben ik er
een van. Dat vind ik echt een grote
eer.’’

In juni vinden de World
Championships of Performing Arts
plaats in Hollywood. Koen wil graag
met de Nederlandse afvaardiging mee
om een medaille binnen te halen.
Daar is echter behoorlijk wat geld voor
nodig. “De organisatie geeft aan dat
je rekening moet houden met 3.500
euro, maar ik heb dat bedrag hoger
ingeschat om eventuele onverwachte
kosten ook te kunnen bekostigen.

Daarom probeer ik 4.500 euro in te
zamelen.” Hij is bijvoorbeeld bereid
een promotiefilmpje te maken of
een optreden te verzorgen voor de
bedrijven of mensen die geld storten.

Pittige opdracht
Koen moet het in de VS opnemen
tegen deelnemers uit 55 landen. Dat is
dus een pittige opdracht. “Als je mee
mag doen aan zoiets, ga je natuurlijk

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

Vanwege het 25-jarige jubileum van VVV Baarlo nodigt het
t oeristeninformatiepunt alle inwoners van Baarlo uit om in het weekend
van zaterdag 22 en zondag 23 oktober deel te nemen aan twee
rondleidingen door het centrum van Baarlo.
De wandeling op zaterdag
22 oktober begint om 14.00 uur bij
het VVV-kantoor in Baarlo. Dit betreft
een historische wandeling onder
leiding van een gids. Onder andere
historische panden en de historische
aspecten van het dorp worden behan
deld. Op zondag 23 oktober start om
11.00 uur de kunstwandeling, die
ook door het centrum gaat. Baarlo
telt vier kastelen, waarvan kasteel
Scheres tot 2009 bewoond werd door
de beroemde kunstenaar Shinkichi
Tajiri. Een aantal van zijn kunstige

knopen, waarvan de eerste in 1967
werd gemaakt, zijn door heel Baarlo
te zien. Ook meerdere beeldhouw
werken van andere beeldhouwers
zijn in het centrum van Baarlo te zien.
De gids leidt de deelnemers langs
de vele kunstwerken, het kerkinteri
eur met de glas-in-loodramen en
moderne beeldhouwwerken.
Aanmelden voor de wandelin
gen is verplicht. Dit kan tot vrijdag
21 oktober 16.00 uur bij VVV Baarlo
door te bellen naar 077 477 36 66 of
via baarlo@beleefpeelenmaas.nl

Twee koren en klezmerband

Concert met koor Bel
Canto in Panningen
Het Heldens Gemengd koor Bel Canto en gemengd koor Con Brio uit
Broekhuizenvorst staan zondag 23 oktober samen op de planken met de
Limburgse klezmerband Mejoeches. Het concert Samen op één kaart vindt
plaats bij DOK6 in Panningen.

Kermis in Beringe
De kermis in Beringe stond weer op het programma van vrijdag 14 tot en met dinsdag 18 oktober.
Vanwege het verrassend goede weer vonden veel mensen hun weg naar de attracties. Ook de feesttent
van café De Nabber werd goed bezocht. Tijdens de dagen traden daar onder meer de bands Noah en
Anderkovver op. Met het einde van de kermis in Beringe is er ook weer een einde aan het
kermisseizoen van 2016 in Peel en Maas gekomen. De volgende keer dat er weer rupsen, grijpmachines
en botsauto’s in de gemeente te vinden zijn, is op vrijdag 14 april volgend jaar als er in Helden weer
kermis is.

Heldens Gemengd koor Bel
Canto viert het komend jaar haar
65-jarig jubileum en telt ruim zestig
leden. Het brede repertoire bestaat
uit muziek van alle tijden, stijlen
en streken. Gemengd koor Con Brio
bestaat bijna veertig jaar en telt
veertig leden. Van klassiek tot kerk
muziek, van folk tot film en musical,
Nederlandse pop en traditioneel,
Con Brio zingt het allemaal. Beide
koren staan onder leiding van Marcel
Kuepers en worden op de vleugel
begeleid door Ludmila Seroo.
De Limburgse klezmerband
Mejoeches brengt al sinds 1995 haar

onvervalste traditionele Oost-Europese
volksmuziek. De Klezmorim trokken
al ver voor 1900 van stad naar stad
om bruiloften en andere ceremonies
muzikaal op te luisteren. Mejoeches
is Jiddisch voor ‘van goeie komaf’ en
klezmer ‘zingen met je instrument’.
Een vrije interpretatie van deze
traditionele muziek en improvisa
tie zijn kenmerkend voor klezmer.
Zuheyra zal dansen bij hun muziek.
Zij is Nederlands kampioen bellydance
en heeft een eigen dansschool in
Maastricht. Het concert Samen op één
kaart begint zondag 23 oktober om
20.15 uur.

22

cultuur

20
10

Agenda t/m 27 oktober 2016
do
20
10
vr
21
10

Voorstelling Emilio Guzman - Alle Mensen
Verzamelen

Musical De Nieuwe Kleren van de Keizer
Tijd: 20.15 uur
Organisatie: Fanfare St. Cecilia
Locatie: DOK6 Panningen

Tijd: 20.15 uur
Locatie: DOK6 Panningen

Diabetescafé

Apres Ski Party met DJ Willie en Mike
Kanders

Tijd: 14.00-16.30 uur
Organisatie: Diabetesvereniging Nederland
Locatie: De Groenling Panningen

Tijd: 21.00-03.00 uur
Locatie: Jaks Bar Helden

Discozwemmen

Optredens Raymon Hermans en S.T.O.E.R.

Tijd: 19.00-21.30 uur
Locatie: Simon’s Zwem Arena Meijel

Tijd: 22.00-04.00 uur
Locatie: The Apollo Helden

Optreden Dan Bairs & Homemade Sin
(uitverkocht)

Wat een k*tfeest
Tijd: 22.00-04.00 uur
Locatie: Club Palladio Helden

Tijd: 19.00 uur
Locatie: Café Ramones Grashoek

Informatieavond Rally Maasbree
Tijd: 19.30 uur
Locatie: Niëns Maasbree
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Snuffelmarkt
Tijd: 10.00-15.00 uur
Organisatie: damescomité fanfare St. Cecilia
Locatie: gemeenschapshuis Kerkeböske Helden

LED’s Light It Up!

Jubileumwandeling VVV Baarlo – kunst

Tijd: 20.30 uur
Locatie: jongerencentrum Sjiwa Baarlo

Tijd: 11.00 uur
Organisatie: VVV Baarlo
Locatie: start bij VVV Baarlo

Dotjes Mallorca Reunion Party

Rally Maasbree

Tijd: 21.00 uur
Locatie: Dotje Panningen

Tijd: 12.30 uur
Organisatie: carnavalsvereniging D’n Hab
Locatie: start op Westeringlaan Maasbree

Jubileumwandeling VVV Baarlo – historisch

Goochelact Julians Kindershow

Tijd: 14.00 uur
Organisatie: VVV Baarlo
Locatie: start bij VVV Baarlo

Tijd: 15.00 uur
Organisatie: Niëns Horeca Maasbree
Locatie: MFA Hoës van Bree Maasbree

Opening accommodatie SV Panningen

Internationale vogeltentoonstelling

Tijd: 19.00 uur
Locatie: sportpark Panningen-Noord

Tijd: 10.00-16.00 uur
Locatie: gemeenschapshuis D’n Binger Meijel

Internationale vogeltentoonstelling

Concert Samen op één kaart

Tijd: 16.00-22.00 uur
Locatie: gemeenschapshuis D’n Binger Meijel

Tijd: 20.15 uur
Locatie: DOK6 Panningen

DIVA Dinner met Chantal en Liset
Spreeuwenberg
Tijd: 19.30-23.30 uur
Locatie: Bruiz Maasbree

Bokbierproefavond
Tijd: 20.00 uur
Locatie: zaal Thalia Baarlo

Jubileumconcert kapel Maasbree
Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Kapel de Koëlemoëters
Locatie: MFA ’t Hoës van Bree Maasbree
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Garagebedrijf
W. Aarts
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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

Alex van Haecke – Red Star Line
di Lezing
Tijd: 19.30-21.30 uur
25 Locatie: Bibliotheek Panningen
10
PS Aero
wo Rondleiding
Tijd: 10.00 uur
26 Organisatie: VVV Baarlo
10 Locatie: PS Aero, Napoleonsbaan Baarlo
arabiste Petra Stienen
do Lezing
Tijd: 19.30 uur
27 Locatie: Bibliotheek Panningen
10

Kent u het gemak
van onze

KLEDING REPARATIE
SERVICE al?
Tel. 077-3072462
www.vanhalstomerij.nl

Is uw auto

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

WWW.GARAGEAARTS.NL

KERSTSHOW
Zondag 30 oktober 2016
van 11.00 tot 17.00 uur

Atelier
Antoinette
Hout & Gips decoraties

Lorbaan 53 Grashoek

Lezing
Petra Stienen
bij bieb
Panningen
In het kader van de Maand van
de Geschiedenis geeft arabiste
Petra Stienen op donderdag 27 oktober een lezing bij de Bibliotheek
Panningen.
Petra Stienen studeerde Arabisch
en Midden-Oostenstudies en was
meer dan tien jaar werkzaam in het
Midden-Oosten. Ook is ze publiciste
en zelfstandig adviseur. Ze schrijft
onder andere voor NRC Handelsblad,
de Volkskrant en Opzij, heeft columns
in De Limburger en treedt regelma
tig op als commentator in radio- en
tv-programma’s. De lezing begint om
19.30 uur.

Musical
Nieuwe
kleren van
de Keizer
Fanfare St. Cecilia uit Helden
brengt op zaterdag 22 oktober de
musical De nieuwe kleren van de
Keizer op de planken. In samen
werking met onder meer Fontys
Hogeschool voor de Kunsten (FHK)
en dansclub SSS Helden wordt het
stuk opgevoerd in de theaterzaal
van DOK6 in Panningen.
Studenten van de opleiding
Musicaltheater van de FHK spelen de
hoofdrol in de voorstelling. Ze worden
ondersteund door Close Harmony
Group Briskly. De jazzdansgroep van
SSS Helden danst een unieke choreo
grafie. Na de pauze volgen bekende
nummers uit musicals als Belle en
het Beest, Mary Poppins, Wicked en
Frozen. Fanfare St. Cecilia zorgt de hele
avond voor de muzikale omlijsting. De
voorstelling in het DOK6 Theater begint
om 20.15 uur.

Emilio
Guzman in
DOK6 Theater
Cabaretier Emilio Guzman staat
donderdag 20 oktober in het DOK6
Theater in Panningen met een nieuw
cabaretprogramma.
De cabaretier won in 2014 de
Neerlands Hoop prijs voor de meest
belovende theatermaker met het groot
ste toekomstperspectief. Guzman wordt
van kleins af aan een dromer genoemd.
Vaak werd hij de klas uitgestuurd
omdat hij uit het raam zat te staren.
Wat hij niet erg vond, want op de gang
kon hij ongestoord verder gaan met
dagdromen. Op het podium is alleen
Emilio aan het woord. De fantast gaat
dan los. En met een beetje fantasie lost
hij daarbij alle wereldproblematiek in
een keer op. De voorstelling van Emilio
Guzman begint donderdag 20 oktober
om 20.15 uur bij het DOK6 Theater in
Panningen.
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Kerkberichten

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

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

|

pet.horst@home.nl

|
|

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

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

Snuffelen in andermans garage
Voor het zevende jaar op rij werd zondag 16 oktober weer een grote garageverkoop gehouden in
Panningen en Helden. Al om 09.00 uur werden de eerste garages en opritten afgestruind door
fanatieke klanten op zoek naar tweedehands pareltjes. De vele bezoekers konden rondsnuffelen in de
garages van bijna negentig verkopers, woonachtig tussen Het Höltje in Helden en de 18 Novemberring
in Panningen aan de zuidkant van de J.F. Kennedylaan. Er werd onder andere speelgoed, huisraad,
kleding, cd’s en dvd’s, hebbedingetjes en kunstwerken verkocht.

Binnenkijken bij hobbyisten, verenigingen en bedrijven

De Nacht van het Dorp in Helden
De eerste editie van het dorpsevenement De Nacht van het Dorp vindt zaterdag 29 oktober plaats in Helden.
Verschillende hobbyisten, verenigingen en bedrijven uit Helden openen die avond letterlijk hun deuren om te laten
zien wat ze doen.
Het evenement is een initiatief
van platform Blauw Blood, onderdeel
van Dorper overleg, en Jong NL
Limburg. Met De Nacht van het Dorp
willen ze de leefbaarheid van Helden
stimuleren en hopen ze dat er meer
samenwerkingen ontstaan. Ook is
het voor verenigingen, stichtingen en
organisaties een kans om te laten zien
wat ze te bieden hebben. Bezoekers
kunnen bij ruim 65 deelnemers op
37 locaties een kijkje in de keuken
nemen. In het dorp worden die dag
op diverse plaatsen plattegronden

uitgereikt waarop de deelnemers te
vinden zijn. Daar is onder andere te
zien hoe viltjes worden gemaakt met
behulp van oude drukpersen en tafels
van boomstammen, maar het is ook
mogelijk om een muziekinstrument
te proberen bij de fanfare of een
geweer bij de schutterij. Ook de
verder weg gelegen locaties zijn te
bezoeken met het treintje of de busjes
van de HEP die vanuit Kerkeböske
vertrekken. Om 17.00 uur begint de
optocht vanaf Kerkeböske naar de
Pool, waar de Nacht wordt geopend

door burgemeester Wilma Delissenvan Tongerlo. De fanfare en schutterij
verzorgen tijdens de opening de
muziek, waarna de schutterij nog
een vaandeldemonstratie geeft. Tot
22.00 uur is er bij alle deelnemers
open huis en kan er overal een kijkje
genomen worden. De Nacht wordt bij
gemeenschapshuis ’t Kerkeböske van
22.00 uur tot middernacht afgesloten.
De band UnLocked zorgt voor de
muziek. Vanaf 22.30 uur worden er
prijzen verloot door middel van een
tombola.

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

Parochie Beringe

Parochie Koningslust

Misintenties NL21 RABO 0141939583
El Jacobs-Sturme Peelstraat 39
T 077 307 17 88 s.jacobs39@ziggo.nl
Kerkdiensten
Zondag 23 oktober
H. Mis 9.30 uur t.i.v. Jan van Rijt
(verj.); Riek Verstappen Zeelen (jaar
dienst); overl. ouders Pierre Janssen
en Maria Janssen-Zelen (jaardienst)
Mededeling
De Allerheiligen- en Allerzielenviering
is zondag 30 oktober om 9.30 uur.

Misintenties NL05 RABO 0120795132
A. van den Boer De Brentjes 81
T 077 465 36 81
Kerkdiensten
Zaterdag 22 oktober
Geen H. Mis
Zaterdag 29 oktober
Geen H. Mis
Mededeling
De Allerheiligen- en Allerzielenviering
is op zaterdag 5 november om 17.30
uur. Voorafgaand aan de H. Mis is
de zegening van de graven op het
kerkhof

Parochie Egchel
Misintenties NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
T 077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 23 oktober
H. Mis 11.00 uur t.i.v. Grada DorssersSmets (verj) en Piet Dorssers en overl.
familie; Jac Gommans (verj)
Zondag 30 oktober
Geen H. Mis
Mededeling
De Allerheiligen- en Allerzielenviering
is op 6 november om 11.00 uur.

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 23 oktober
H.Mis 11.00 uur t.i.v. Overl.ouders
Drees Bouten en Kitty BoutenLucassen; Tinus Spreeuwenberg (verj),
Theodora Schoeber en zoon Wiel; Jan
Theeuwen (verj)
Zaterdag 29 oktober
H.Mis 16.00 uur AllerheiligenAllerzielen t.i.v. Ria Zegers-Zijlmans
(zeswekendienst); Overl. parochianen
in het afgelopen jaar. Bert Hanrats,
Henryka Zaremba-Witkowska, Noor
van Nierop-Gommans, Frens van
Oijen, Wiel van der Sterren, Fons
Reijnders, Jeanne Steeghs-Lormans,
Piet de Lauw, Ria Zegers-Zijlmans

Parochie Helden

Bingoën met vrienden Maasbree
Bij café Niëns in Maasbree streken vrijdag 14 oktober enkele vrienden- en vriendinnengroepen neer
voor een ouderwets avondje bingo. Onder het genot van een glas bier en een paar borrelsnacks werden
de opgeroepen bingonummers fanatiek afgestreept van de kaart. Als prijs werden er cadeaubonnen,
consumpties, drankpakketten, vrijkaartjes en een paar barkrukken weggegeven aan deelnemers die
een volle bingokaart hadden.

Misintenties NL61 RABO 0120795094
pastorie Rochusplein 3
T 077 3071488,
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur
donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
Zondag 23 oktober
H. Mis 10.00 uur – herenkoor t.i.v.
Felix Bruijnen en Catharina BruijnenDriessen; Nellie Nijssen-Joosten (coll);
Hai Maessen (verj);
Doopviering 11.30 uur: Luc Bruijnen
Overleden
Hay Peeters, 75 jaar
Nellie Verbugt-Greijn, 92 jaar
Mededeling
De Allerheiligen- en Allerzielenviering
is op zondag 30 oktober. Aansluitend
de zegening van de graven op het
kerkhof.

Parochie Meijel
Misintenties NL16 RABO 0133405613
Pastorie Kerkstraat 5
T 077 466 18 50
W www.parochiemeijel.nl
Spreekuur
maandag 19.30 tot 20.00 uur en
donderdag van 11.00 tot 12.00 uur
secr.kerkbestuurmeijel@vodafonethuis.nl
Kerkdiensten
Donderdag 20 oktober
H. Mis 09.00 uur t.i.v. alle parochianen
09.30-10.00 uur Stille Aanbidding
Zaterdag 22 oktober
H. Mis 19.00 uur - dameskoor t.i.v.
Harrie Schijven (coll); Wout Slegers
(coll); Gerard van Pol (gest.jaard);
fam. Meulendijks-Basten; Jo MartensStrijbos (coll); Jan Janssen (coll); Lies
Stappers-Feller (coll), Wim Stappers
en zoon Mat; Jan Tulkens en Miet
Tulkens-v.Lier (jaardienst); uit dank
baarheid
Zondag 23 oktober
Doopviering: 13.30 uur Siem
Pijnenburg
Maandag 24 oktober
Stille Aanbidding 18.30 uur
Rozenkrans 19.00 uur
Dinsdag 25 oktober
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen,
aansluitend koffiedrinken
Donderdag 27 oktober
H. Mis 09.00 uur t.i.v. alle parochianen
09.30-10.00 uur Stille Aanbidding

Parochie Panningen
Misintenties NL44 RABO 0141900660
Parochiecentrum Wilhelminastraat 14
T 077 307 13 88
info@parochiecentrumpanningen.nl
Open maandag- dinsdag- woensdag
en donderdag van 09.00 tot 11.30 uur
Kerkdiensten
Zaterdag 22 oktober
H. Mis 19.00 uur - gemengd koor t.i.v.
overl. ouders Johannus en Hendrina
van den Beuken-Kempen(coll); Taco
Schledorn (jaardienst); Piet Bouten
Overleden
Pierre Vorstermans, 81 jaar
Mededeling
Viering Allerzielen zaterdag 29 okto
ber om 19.00 uur. Allerzielen dienst
zondagmiddag 14.30 uur.
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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

AEG Inductiekookplaat

AEG Inbouw Vaatwasser

AEG Inbouw Oven

HK634200

F55340VI0SK

KM440001

Superdea l!

€499,-

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

Superdea l!

€549,-

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

HORST

Superdea l!

€749,-

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

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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