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Trainingskamp voor
Panningse slagwerkers
De leden van de slagwerkgroep van Koninklijke Harmonie Panningen spelen als enige groep in Peel en Maas in de hoogste divisie die mogelijk is voor slagwerkgroepen.
Op zondag 20 november willen ze die plek behouden tijdens een concours in Heel. Om daar optimaal voorbereid op het podium te staan, gingen de leden op zaterdag 22 en
zondag 23 oktober op ‘trainingskamp’ in Maasbree. Het doel van het weekend was vooral om de puntjes op de i te zetten en de saamhorigheid te vergroten, zo laten dirigent
Wil van Horck en twee slagwerkers van de groep weten. “Het is een hechte groep die al verschillende jaren op een heel hoog niveau samen muziek maakt”, vertelt de
dirigent. Lees verder op pagina 10

RD Maasland eist bijna 1,9 miljoen euro compensatie

Gemeente daagt afvalverwerker voor de rechter
Als het aan afvalverwerker RD Maasland uit Haelen ligt, moet gemeente ook een adviesbureau in de arm genoPeel en Maas bijna 1,9 miljoen euro betalen vanwege het beëindigen van de men om de kosten te bepalen.
samenwerking per 1 januari 2018. De gemeente is het echter niet eens met
het bedrag en laat weten naar de rechter te stappen.
“Daar kwam een lager bedrag uit
genomen om de compensatie te bepalen dan de berekening van Maasland”,
Vanaf 1 januari 2018 wil Peel en
die Peel en Maas moet betalen. Volgens aldus de gemeente. “We zijn ons ervan
Maas de afvalverwerking in de gehele
bewust dat uittreden geld kost, maar
die berekening zijn de kosten voor het
gemeente zelf regelen. RD Maasland is
zijn het absoluut niet eens met het
beëindigen van het contract in totaal
nu nog verantwoordelijk voor de
1.869.126 euro, zo blijkt uit een brief van bedrag dat gevraagd wordt. Daarom is
afvalverwerking in Meijel, Kessel en
een rechtszaak onvermijdelijk.
het bedrijf aan de gemeente. De kosKessel-Eik. De nog lopende overeenEerst gaan we bezwaar maken bij het
komst met RD Maasland is volgens de
ten zijn gesplitst in tweeën: de totale
bedrijf en de provincie over de hoogte
gemeenteraad jaarlijks 100.000 euro
compensatiekosten van 1.745.000 euro
duurder dan wanneer de gemeente het
en een bedrag van 124.126 euro voor de van de uittreedsom.” Wethouder
Arno Janssen liet eerder dit jaar nog
zelf zou doen.
externe advieskosten die RD Maasland
weten zich ‘maximaal in te spannen’
naar eigen zeggen heeft gemaakt.
om de uittreedsom zo laag mogelijk
De kosten zijn daarbij ruim 45.000 euro
te houden.
hoger dan in mei.
De Haelense afvalverwerker heeft
Het College van B&W van Peel en
een financieel adviesbureau in de arm
Gemeente Peel en Maas heeft zelf

Rechtszaak volgt

1.8 miljoen euro

Maas besloot in april vorig jaar het
contract met RD Maasland per 1 januari
2017 te willen beëindigen, een jaar
eerder dan volgens het contract was
afgesproken. De afvalverwerker was
het hier niet mee eens en stapte

naar de Raad van State, de hoogste
bestuursrechter van het land, en eiste
een uittreedsom van 1,8 miljoen euro.
De Raad van State bepaalde uiteindelijk
dat de gemeente zich moest houden
aan de oorspronkelijke uittreeddatum.

Niet vergeten!
30 oktober 2016
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Gesprekken gemeente, provincie en woningcorporatie

Provincie geïnteresseerd in Knarrenhof Helden
Provincie Limburg heeft wel oren naar het realiseren van een woonhofje bij
basisschool De Fontein in Helden aan de kant van de Sint Lambertusstraat.
Gesprekken met Wonen Limburg en de gemeente staan nog gepland.
De werkgroep Wonen van het
Dörper Overleg uit Helden kwam
onlangs met het idee om een Knarrenhof te realiseren in Helden. Dit is een
sociaal woonhof waar starters, senioren
en mensen met een beperking
zelfstandig kunnen wonen met
professionele zorg en buurthulp.
Gedeputeerden Ger Koopmans
(Financiën, Sport en Cultuur) en Daan

Colofon
HALLO Peel en Maas
is een gratis uitgave van
Kempen Media b.v. en verschijnt
elke donderdag in de gemeente
Peel en Maas.

Prevoo (Energie, Duurzaamheid en
Wonen) van Provincie Limburg hebben
volgens de werkgroep al van zich laten
horen. De leden van de werkgroep van
het dorpsoverleg gaan binnenkort op
bezoek bij de provincie voor verder
overleg over Knarrenhof.

Eerste ontwerp in
aantocht
Daarnaast heeft gemeente Peel en
Maas de infrastructuur bekeken bij de
basisschool. Dit om te bepalen waar de
parkeerplaatsen zouden moeten komen,
waar de rooilijn ligt en de toegangsweg
zou moeten komen. De gemeente gaat
ook nog in gesprek met Daelzicht over
de wachtlijsten bij de Groenling, zo is
beloofd. Natuurorganisatie IVN Helden

Basisschool De Fontein in Helden
is gevraagd naar de mogelijkheden van
een binnentuin te kijken en architect
Frans Engels maakt een eerste ontwerp
van het plan. Met woningcorporatie
Wonen Limburg staat ook nog een
overleg gepland.
De werkgroep Wonen van het

Dörper Overleg wil in november
een voorlichtingsmoment plannen
voor geïnteresseerde ouders die hun
kind hebben aangemeld voor een
begeleid wonen plek in het hofje.
Ook is de werkgroep nog op zoek naar
mensen met een lichte beperking

die zelfstandig kunnen wonen en
geïnteresseerd zijn in het Knarrenhof.
Zij kunnen zich aanmelden via
info@dorperoverleg.nl “Zo kan bij
Wonen Limburg de woonbehoefte
aangetoond worden”, aldus het
Dörper Overleg.

Oplage 19.250 exemplaren
www.hallopeelenmaas.nl

Discotheek gewoon geopend

Redactie en webredactie
077 396 13 57
redactie@hallopeelenmaas.nl

Club Palladio Helden te koop

Rob Dieleman
Kim Jacobs

De Heldense discotheek Club Palladio staat te koop. Op de website van een Amersfoortse horeca-makelaar wordt de club van eigenaren Erwin Jacobs
en Ans Gommans voor 3,5 miljoen euro aangeboden.

Redactionele bijdragen
Lianne Görtz, Daphne Leenders en
Janique Peeters
Fotografie
Bram Becks
Henny Roosen
Commercieel adviseurs
077 396 13 56
advertentie@hallopeelenmaas.nl
Frank Erren
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Fabienne ten Horn
Bezorging
Goutiers D&D Services
077 307 47 60
info@goutiers.com
Nieuwsblad niet ontvangen? Bel of mail
vrijdagmorgen vóór 12.00 uur of ga naar
www.hallopeelenmaas.nl/bezorging om dit
door te geven.

Bezoek- en correspondentieadres
Raadhuisstraat 168
5981 BJ Panningen

De discotheek opende in
december vorig jaar haar deuren na
een flinke metamorfose ondergaan te
hebben. Nu wordt de discotheek aan
de Molenstraat door de firma
Klaassen BV, gespecialiseerd in
bedrijfsovernames, aangeboden met
een vraagprijs van 3,5 miljoen euro.
Voor die prijs krijgt de koper een

compleet uitgaanscentrum, zowel de
club als café Jaks, met een totale
oppervlakte van zo’n 2.600 vierkante
meter, diverse ingangen en een
parkeerplaats voor circa 120 auto’s.
Het plan om de discotheek te
verkopen, lag al langer op stapel:
“Als ondernemer trek je een plan voor
de toekomst, dus ja, voor de vernieu-

Wij breiden

wing waren we er al mee bezig”, aldus
Ans. Dit was voor hen dan ook het
juiste moment om de zoektocht naar
een opvolger te starten. “We gaan
uiteraard zelf niet eeuwig met de club
door. En aangezien de club kortgeleden
is vernieuwd, kan de opvolger er zo
mee verder zonder grote investeringen
te hoeven doen.” Wat de plannen voor

de twee ondernemers zijn na een
eventuele verkoop, houden ze voor
zichzelf.
Dat het pand te koop staat, heeft
volgens Ans geen gevolgen voor de
openingstijden. “We zijn elke zaterdag gewoon geopend en ook in 2017
staan er nog diverse evenementen
gepland.”
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Wij breiden

MarketingCommunicatieadviseur
Marketing- &&Communicatieadviseur
gevraagd
minimaal
/ week
gevraagdvoor
voor minimaal
2424
uuruur
/ week

Aanlevertijden (uiterlijk)
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
Beeldmateriaal en kopij dient vrij van rechten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur
dient bij aanlevering expliciet te worden
gemeld. Bij verzuim komen kosten voor
rekening van de aanbieder.
De artikelen worden doorgaans
gepubliceerd in de elektronische versie van
HALLO Peel en Maas.
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jij:
WIE ben
ben jij:
- -Analytisch
Analytisch
Projecttijger
- -Projecttijger
Verbinder
- Verbinder
- Strategisch
- Strategisch

WAT vragen
wij:
Meer
WIE,
WAT, WAAR en WAARO
WAT vragen
wij:
Meer WIE, WAT,
WAAR
en WAAROM?
- WOen
werken denkniveau Zie www.viduro.nl/vacature
Zie www.viduro.nl/vacature
- WO werkdenkniveau
- Werkervaring
is gewenst
- Werkervaring
is gewenst
- Kennis
van online
HOE kom je inHOE
aanmerking?
- Kennis
vanmarketing
online marketing
kom je in aanmerking?
- Goede schrijver
Stuur jouw motivatie met CV uiterlijk
- Goede schrijver
Stuur jouw motivatie met CV uiter
vrijdag 18 november aan:
vrijdag 18 november aan:
vacature@viduro.nl
vacature@viduro.nl

Kempen Media bv behoudt zich ten
aanzien van de inhoud van deze uitgave
zowel het auteursrecht voor conform
artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet
als het databankrecht.

media
Kempen Media b.v.
www.kempen-media.nl

Viduro, versterkt uw kracht!
www.viduro.nl/vacature

www.viduro.nl/vacature

Viduro, versterkt uw krach

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

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.
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Afvalstoffenheffing met vijf euro omlaag

Minder lastendruk voor
inwoners Peel en Maas
De belastingen voor een gemiddeld huishouden uit Peel en Maas stijgen in 2017 licht met 5,65 euro.
Daarmee stijgt de lastendruk voor inwoners minder dan voorgaande jaren was voorspeld. Dat blijkt uit cijfers van
de begroting van Peel en Maas, die dinsdag 25 oktober gepresenteerd werd.
de komende jaren vast te kunnen houden.” Het voornemen van de gemeente
is om de OZB in 2018 hooguit met twee
procent te laten stijgen.

Afhankelijk van
besluit raad
Ook de rioolheffing stijgt in 2017
licht naar 275,40 euro. Dit heeft te
maken met het veranderende klimaat
en de maatregelen die daardoor
moeten worden genomen. De precieze
hoogte van de jaarlijkse kosten zijn
nog afhankelijk van het besluit dat de
gemeenteraad dinsdag 1 november
gaat nemen. Er ligt een plan bij de raad
om de rioolheffing te laten betalen
door de eigenaar van een pand, in
plaats van de gebruiker. Gaat de raad
dinsdag akkoord, dan zou de gemeente

toch rioolbelasting bij leegstaande
panden kunnen innen. Er is dan geen
gebruiker en dus zou de verhuurder,
bijvoorbeeld een woningcorporatie, de
belasting moeten betalen. Wanneer de
gemeenteraad dinsdag niet akkoord
gaat, dan stijgt de rioolheffing in 2017
met 13,50 euro.

RD Maasland eist
1,9 miljoen euro
De afvalstoffenheffing kan
nog stijgen als Peel en Maas meer
moet betalen dan de 1,2 miljoen
euro die gereserveerd is voor het
beëindigen van de samenwerking
met afvalverwerker RD Maasland.
Maasland eist bijna 1,9 miljoen euro
van de gemeente, die de zaak voor de
rechter gaat brengen.

Ambulance Peel en Maas
te vaak te laat
De ambulances in Peel en Maas waren in 2015 in elf procent van de gevallen pas na vijftien minuten na de
melding op locatie. Dat blijkt uit cijfers van RTL Nieuws. Landelijk is een norm van een kwartier vastgesteld.
In totaal voldeden de ambulances vorig jaar in Peel en Maas in 112 gevallen niet aan de norm.
landelijke norm niet.
In de omliggende gemeentes van
Peel en Maas verschilt het percentage
laatkomers nogal. In Venlo kwam op
een totaal van 3.326 uitrukken maar
vier procent te laat. Binnen de landelijke norm dus. In Horst aan de Maas
(zes procent), Leudal (tien procent) en
Deurne (veertien procent) wordt de
norm eveneens niet gehaald.

Het bedrijf Mereno Keukens in Meijel is op woensdag 19 oktober
getroffen door een brand. De afzuiginstallatie van het bedrijf stond in brand.
De brandweer had het vuur na een uur geblust. Er raakte niemand gewond.
Hoe de brand kon ontstaan, is niet duidelijk.
waardoor meerdere blusvoertuigen werden opgeroepen. Brandweer Panningen
ging ook ter plaatse. De brand bleef
beperkt tot de afzuiginstallatie en binnen
een uur was de brand geblust.

Brandweer Meijel kreeg om
20.50 uur een melding van rook in de
halvan het bedrijf aan de Banmolen op
het industrieterrein. De brandweer kon de
grootte en precieze locatie van de brand
na de eerste melding niet vaststellen,

(Foto: Johan Bloemers Photographics)

Reacties website gesloten

Norm van vijftien minuten

De analyse van RTL Nieuws gaat
over de responstijd, de tijd tussen het
moment dat het alarmnummer gebeld
wordt en dat de ambulance ter plaatse
is. De landelijke norm die daar voor is
bepaald, is vijftien minuten. In 5,8 procent van de gevallen kwam in 2015 in
Nederland een ambulance te laat.
In 240 van de 359 onderzochte
gemeenten haalden de ambulances de

Brand keukenbedrijf
Meijel

Het is vanaf heden niet meer mogelijk om reacties plaatsen bij
artikelen op de website van HALLO Peel en Maas.
relevante reacties bleef dit echter uit.
Het blijft uiteraard wel mogelijk om
onder eigen naam te reageren via
onze andere kanalen, zoals Facebook,
Twitter en Instagram.

Door lezers de mogelijkheid
te geven te reageren, hoopte de
redactie feedback en inhoudelijke
discussie te genereren op de website.
Door de vaak anonieme en niet-

Tegenover een jaar eerder bleef
het percentage ambulances dat te laat
kwam hetzelfde in Peel en Maas, ook in
2014 kwam elf procent te laat. In 2013
lag het percentage nog op dertien
procent en het jaar daarvoor op negentien procent. Het is dus een stuk beter
geworden. Zeker als je ook het totaal
aantal uitrukken ziet. Dat steeg van 525
in 2012 tot 886 vorig jaar.

Winterheide

Erica darleyensis. 2 kleuren
in een pot. Ø 15 cm. Per stuk

Hennepkwekerij
Panningen opgerold
Via Meld Misdaad Anoniem kwam
de melding over de kwekerij aan de
Sevenumsedijk binnen. Ter plaatse trof

de politie een actieve hennepkwekerij
aan met ruim zeshonderd planten.
Een persoon die tijdens de inval

aanwezig was, werd door de politie
aangehouden. De politie heeft de zaak
verder in onderzoek.

Gesprongen waterleiding

Wateroverlast in Baarlo
De brandweer van Baarlo heeft woensdag 19 oktober twee keer moeten uitrukken vanwege wateroverlast.
Zowel op de Helling als aan Napoleonsbaan Noord kwam water naar de oppervlakte waar dat niet zou moeten.
De eerste melding werd even na
14.00 uur gemaakt. Op de Helling
werden die middag werkzaamheden
uitgevoerd en daarbij raakte een
waterleiding beschadigd. Iets meer
dan een uur later werd een tweede
geval van wateroverlast gemeld.

De brandweerlieden rukten uit naar
de Napoleonsbaan Noord waar ter
hoogte van de Molenberg een
waterleiding was gesprongen in de
berm. Hierdoor was een groot gat
ontstaan dat door medewerkers van
drinkwaterbedrijf WML moest worden

gedicht. De brandweer heeft
daarnaast een kelder van een nabij
gelegen woning leeg moeten
pompen.
Vanwege de werkzaamheden
werd het verkeer enige tijd geleid door
verkeersregelaars.
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Winterheide

Erica darleyensis. 2 kleuren
in een pot. Ø 15 cm. Per stuk

Zondag open van 12.00 tot 17.00 uur.
4.99
GroenRijk Maasbree Kanaalweg 7 077-4650080 groenrijkmaasbree.nl
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In een stal aan de Sevenumsedijk tussen Panningen en Maasbree heeft de politie Peel en Maas donderdag
20 oktober een hennepkwekerij opgerold. De politie ontdekte de locatie na een anonieme tip.
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Volgens wethouder Paul Sanders
heeft Peel en Maas de komende
jaren meer te besteden “en dat is
een positieve ontwikkeling”, laat
hij weten. Door een bijdrage uit het
gemeentefonds van de overheid en
dalende afvalkosten kan de gemeente
wat meer ‘spek op de ribben’ krijgen
en de lasten voor inwoners verlagen.
De afvalstoffenheffing die een
gemiddeld huishouden volgens de
nieuwe manier van inzamelen jaarlijks
betaalt, daalt in 2017 met vijf euro.
Daarmee komen de kosten voor een
meerpersoonshuishouden op 190 euro
per belastingjaar. De belasting die
geheven wordt aan vastgoedeigenaren,
de onroerendezaakbelasting (OZB),
stijgt komend jaar met 2,5 procent.
“In 2015 was dat nog vier procent”,
aldus Sanders. “Die daling hopen we
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Dankbetuiging

Langs deze weg wil ik iedereen bedanken
voor de vele blijken van medeleven die ik mocht ontvangen
na het overlijden van mijn lieve man

Jack Niessen
Uw belangstelling was en is een grote steun.
Käthe Niessen-Junkert

Bart en Angeline
de Leeuw-Parren
uit Meijel
gefeliciteerd met jullie
50-jarig huwelijk
Dankbare kinderen
en kleindochters

Piërre en Nel
Hilkens-Sijben
50 jaar getrouwd
Proficiat van de kinderen
en kleinkinderen

Het is voor ons een
onvergetelijke dag geworden.

Paula en Thei
Wilms-Heijen

proficiat met jullie
25-jarig huwelijk
Thea en Dré

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.

Proficiat van de hele bubs!

95!

28 oktober 2016

Wij willen graag iedereen
hartelijk bedanken
voor de vele bloemen
en kaarten die wij mochten
ontvangen op ons
diamanten huwelijksfeest.

Esther en Johan
Peeters

Mam, Oma Wiesje…

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.
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
www.hulpaanhuislimburg.nl
Zoekt u hulp in de huishouding? Of
ondersteuning bij mantelzorg? Kijk op
onze site of bel 077 467 01 00.
Taxus v.a. € 1,50, buxus, laurier,
coniferen. Hortensia’s e.a. heesters
(ook op stam). Bomen, grassen
enz. Div. aanbiedingen. Open za.van
9.30-16.30 uur. Oude Heldenseweg
Maasbree. Info: 06 40 32 71 08 of
www.veld-tuinplanten.nl
Te koop vastkokende en kruimige
aardappels/frieslanders belana
bintje/verse kas- en vollegrond
steekgroenten, eigen teelt boerenkool
1 euro koolrabi venkel 0.25. Kwekerij
Brummans Vosberg 16 Panningen.

HALLO in Kroatië
Monique Theunissen uit Maasbree vierde deze zomer vakantie in
Kroatië met haar partner. “Het was voor ons de derde of vierde keer
dat we hier waren”, aldus Monique. “We brachten een week door op
de super-de-luxe camping Solaris in Sibenik, waar het ontzettend mooi
én luxe is.” Elke ochtend zetten ze hun stoeltjes aan het water voor een
ontbijtje in de zon. En je dag kun je natuurlijk niet beter beginnen dan
met een van thuis meegenomen HALLO Peel en Maas, moet Monique
gedacht hebben.

Magazijnmedewerker. Leolux te
Venlo zoekt een magazijnmedewerker.
Je beschikt over mbo werk- en
denkniveau en bent in het bezit
certificaat veilig werken met de
hef- en reachtruck. Interesse?
Stuur je soll. naar twi@leolux.nl
Workshop glasversmelten.
Maak een schaal of vlinder van glas.
Nog enkele plaatsen vij op do 17 nov
en vrij 9 dec. Voor meer info:
www.lajina.nl of bel 06 57 59 81 55.

Te huur opslagruimte. Boots Grashoek.
06 46 77 51 56/06 27 59 32 33
Private Label Meubelatelier.
Voor het herstofferen en repareren
van uw bank, fauteuil, boot, caravan
etc. Nieuwe banken, relaxfauteuils
met of zonder sta-op functie.
Woninginrichting. Pepijnstraat 92 5921
HP Venlo 077 390 37 15.
Schilderijlijsten. Te koop schilderij- en
fotolijsten in diverse uitvoeringen en
maten. Info. 06 54 60 51 68.

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
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.
Huis verkopen? Dit is nu mogelijk
voor € 500 excl. Voor meer informatie
tel. 06 55 12 69 96 of kijk op
www.heikevastgoed.nl

Fien Bos
Uitvaartzorg

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

www.fienbosuitvaartzorg.nl

Zorgwijngaard Vinea Cura
wint prijs
Zorgwijngaard Vinea Vura uit Beringe heeft twee zilveren medailles binnengesleept bij de internationale
wijnkeuring AWC Vienna. Zowel de Fructus 2015 als de Firmus 2015 werden beloond met een zilveren medaille.
De wijnen komen uit de tweede oogst van de wijngaard.

HAN-MARK
ARENDSE
U I T VA A R T Z O R G

Petra Steeghs
T 0478 - 760012 • Maasbree
han-mark@arendseuitvaartzorg.nl

Zorgzaam & betrokken

tel. 077-3078642
Panningen
www.janssenuitvaart.nl

Creëren van banen voor
mensen met arbeidsbeperking

Symposium voor
werkgevers in
Panningen
Op donderdag 3 november vindt er in Panningen een symposium
plaats voor werkgevers uit de gemeenten Peel en Maas, Venray en Horst
aan de Maas. Dit vanwege het kabinetsplan om 100.000 banen te creëren
voor mensen met een arbeidsbeperking.
Tijdens het symposium kunnen
werkgevers in gesprek over het
werken met mensen met een
arbeidsbeperking. Er zijn diverse
deelsessies te bezoeken.

Er deden 12.826 wijnen uit
41 landen mee aan de keuring van
AWC Vienna. Wijnboer Emile van
Heijningen: “Dit is een resultaat waar
we niet op durfde te hopen. Niet alleen
mijn vrouw May en ik, maar ook de
cliënten en medewerkers van de

wijngaard zijn meer dan trots op het
resultaat.” Eerder dit jaar won Vinea
Cura bij de Keuring de Lage Landen
al een keurzegel en een zilveren
medaille.
Zorgwijngaard Vinea Cura biedt
dagbesteding aan mensen met een

grote afstand tot de arbeidsmarkt.
Cliënten, vrijwilligers en medewerkers
zorgen het gehele jaar voor een goede
ontwikkeling van de druivenstokken,
waarna de vinificatie plaatsvindt bij
wijngaard Sint Martinus in Vijlen.
(Foto: Bart van Knippenberg)

Uitleg over
ondersteuning
Deelnemers krijgen toelichting op
de financiële aspecten en de
mogelijkheden tot ondersteuning.
Andere werkgevers en werknemers

vertellen over hun ervaringen en
organisaties als gemeenten vertellen
over de wijze waarop ze
ondersteuning kunnen bieden.
Het symposium voor werk
gevers vindt plaats op donderdag
3 november bij NLW Groep op het
Industrieterrein in Panningen en duurt
van 15.00 tot 19.30 uur.
Aanmelden kan via
www.horstaandemaas.nl/symposium
en ook is het programma op deze
website te vinden.
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Agrarische sector
5/11

Hermans
Suikermais BV Kessel

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. Giel Hermans van Hermans Suikermais BV uit Kessel vertelt deze week over zijn bedrijf in
de suikermaisteelt.

blueberries & asparagus
ABB Trading B.V. is een nog jonge firma die zich bezig houdt met
de import, export en handel van blauwe bessen en asperges uit
diverse landen in Europa, Afrika en Zuid-Amerika.
Aan de Fabrieksstraat in Horst staat een moderne verpakkingshal
waarin jaarrond blauwe bessen worden verpakt.
Vanwege de forse groei zijn wij op zoek naar:

VERKOPER BINNENDIENST
M/V

voltijd

Als verkoper binnendienst ben je mede verantwoordelijk voor het
relatiebeheer met onze bestaande klanten. Je staat onze relaties te woord
in het Duits en Engels en je weet de wens van de klant te vertalen naar het
benodigde product. Daarnaast verwerk je alle informatie op de juiste wijze
in ons automatiseringssysteem.
Kortom een afwisselende baan waarin je snel moeten schakelen.
Functie-eisen
• afgeronde HBO- opleiding;
• minimaal 3 jaar relevante werkervaring;
• klantgericht / communicatief vaardig / accuraat;
• goede beheersing van de Nederlandse, Duitse en Engelse taal
in woord en geschrift.

KEURMEESTER
M/V

voltijd

De functie omvat het keuren van blauwe bessen en het registreren hiervan,
de resultaten bespreken en eventueel vervolgacties in beweging zetten. Verder houd je je bezig met het nemen van monsters en houdbaarheidstesten.
Functie-eisen
• beheersing van Nederlandse, Duitse en Engelse taal in woord en geschrift;
• affiniteit met zachtfruit;
• ervaring als keurmeester is een pré;
• bereidheid om op zaterdag te werken.

PRODUCTIEMEDEWERKERS

(M/V)

zowel parttime, fulltime, als zaterdagwerkers

In teamverband en met geavanceerde machines ben je bezig met het
verpakken van blauwe bessen. Bereidheid om ook op zaterdag te werken.

Zo’n vier miljoen maiskolven
gaan jaarlijks de deur uit bij Giel
Hermans (45) uit Kessel. Verpakt per
stuk, per twee, met meerdere kolven
bij elkaar of in stukjes. “De klant is
koning”, vertelt Giel. Zijn bedrijf,
Hermans Suikermais BV, teelt,
verwerkt en verhandelt verse
suikermais aan supermarkten in heel
Nederland. Onder andere Albert
Heijn, Plus en Jumbo zijn enkele
afnemers. “We leveren het hele jaar
door suikermais”, aldus Giel.
“Rond maart en april wordt er
gezaaid. De zaadjes importeren we
uit Australië en de Verenigde Staten.
Daar lopen ze ver vooruit op de
maisteelt hier.”
Van half juli tot half oktober wordt vervolgens de mais in
Nederland geoogst. Giel: “Sinds een
aantal jaar doen we dat weer
handmatig, omdat de kolven anders
te zeer beschadigd raakten door
de machines.” Wanneer de oogst
in Nederland ten einde is, wordt er
mais geïmporteerd uit het buitenland. “Daar werken we samen met
grondeigenaren, maar we hebben wel de regie over het zaaien,
telen en oogsten”, aldus Giel.
“Verdeeld over Spanje, Marokko en
sinds kort ook Senegal hebben we
zo’n vijfhonderd hectare waarop
mais wordt verbouwd, naast de
honderd hectare hier in Nederland.

Uiteindelijk komt alle mais hier in
Kessel terecht, waar de kolven worden
verwerkt, verpakt en naar de klant
gebracht.”

Zeshonderd hectare
Giel begon al met zijn bedrijf
toen hij nog Internationale Agrarische
Handel studeerde aan de Hogere
landbouwschool in Deventer, Overijssel.
Giel: “Tijdens een les over tuinbouw
werd er verteld dat suikermais een
leuk en interessant product is om te
telen. Dat vond ik wel interessant.
Toen al waren er in Nederland niet
zo veel suikermaistelers. Veel kleine
bedrijfjes boden hun product aan op
de veiling, maar het was gewoon geen
aantrekkelijk product om te kopen en
je verdiende er niets aan. Doordat er
geen duidelijke afnemers waren, was
de prijs namelijk ontzettend slecht.”
Toch zette Giel door. Hij vond het gat
in de markt waar supermarkten toen
wél brood in zagen. Inmiddels is hij
de grootste leverancier en teler van
suikermais in Nederland. “Nadat ik in
1994 mijn diploma had ontvangen, kon
ik in Kessel fulltime aan de slag met
mijn eigen bedrijf”, aldus Giel. “Ik ben
begonnen met een halve hectare grond
en dat groeide elk jaar. Van vijftien
hectare naar veertig, tot de zeshonderd
hectare die ik nu in binnen- en buitenland heb.”
Nederlanders aten ruim twintig

jaar geleden gemiddeld veertig
gram mais per persoon, per jaar.
“Inmiddels is dat verdubbeld”, aldus
Giel. “Dat is al een hele vooruitgang.
Maar de Amerikanen zijn nog altijd
kampioen mais eten. Per persoon
wordt daar zo’n tien kilo mais per
jaar gegeten, dat zijn zo’n dertig
kolven.” Ook bij Giel thuis staat mais
regelmatig op het menu. “Niet dagelijks hoor, maar we zijn wel ‘heavy
users’ inderdaad. Hebben we geen
groente in huis, dan haal ik wat kolven uit de koeling en bak ik er een
biefstukje bij.”

Functie-eisen
• het is niet noodzakelijk om relevante werkervaring te bezitten;
• wel verwachten wij gemotiveerdheid en betrouwbaarheid;
• de werkzaamheden worden verricht in een gekoelde ruimte.
Wat wij bieden
Wij bieden een uitdagende werksfeer met enthousiaste collega’s
in een dynamische branche met een hoge mate van zelfstandigheid
en verantwoordelijkheid. Salaris volgens CAO Groothandel AGF.
Ben je geinteresseerd, stuur dan je sollicitatie naar ABB Trading B.V.
Fabrieksstraat 6, 5961 PK Horst of info@abbtrading.nl

• leegruimen
• kleine verhuizingen
• in- en verkoop van
tweedehands goederen

Niet uitbreiden
Met de toekomst is Giel nog
niet zo bezig. “Wie dan leeft, wie
dan zorgt”, zegt hij. “Nu wil ik zo
doorgaan. Ik vind het een mooi
product en kan er trots op zijn als
ik de kolven netjes in de winkel zie
liggen. Veel groter groeien hoeven
we niet. Er is een grens wat iemand
persoonlijk aankan wat betreft
uitbreiding. We willen wel blijven
innoveren, zowel met machines als
de mais zelf. In Amerika verkopen ze
al jaren tweekleurenmais, gele mais
met witte spikkels, of geheel witte
kolven. Maar dat krijgen we hier
niet verkocht, omdat het lijkt alsof
die mais nog niet rijp is. Dus ik laat
het aan de volgende generatie over
om dat aan de man te brengen.”

Openingstijden Winkel
di t/m vr
zaterdag

Winkel en
Handelsonderneming

REPARATIE EN ACCESSOIRES

SMARTPHONE,
TABLET EN LAPTOP

HORST | HERSTRAAT 1A | PANNINGEN | KERKSTRAAT 1A

WWW.REPAIRGSM.NL

09.00 - 18.00 uur
09.00 - 17.00 uur

Venloseweg 11E, 5975 PS Sevenum
Tel. 06-14 33 36 12
ninolie1963@gmail.com

Accountancy
Administratie
Advies
Tel. 077 307 35 19

06

opinie

27
10

Bespreking Poll week 41

De nieuwe lijndiensten van Arriva zijn een goede zaak
De meningen over de stelling van twee weken geleden waren erg verdeeld:
vijftig procent voor, vijftig tegen. De bussen sluiten straks beter aan op de treinen
en de ritjes duren minder lang, vindt de helft. Enkele tegenstanders, waarvan de
meesten uit Maasbree, lieten in de reacties van zich horen. “Het openbaar vervoer
is om gebruikers, dus ook mensen met beperkingen, van a naar b te vervoeren
over niet al te lange afstand”, liet Ves Engels uit Maasbree weten. Ook dorpsgenoten Jos Janssen en Hay waren het niet eens met de stelling. “Weer worden de
ouderen in de kou gezet. Ze moeten voortaan een gevaarlijke weg oversteken

om in de kern te komen. Soms een extreem eind lopen, waardoor openbaar
vervoer voor sommigen geen optie meer is”, liet Jos weten. Hay: “De provinciale weg is geen ideale plek om passagiers in en uit te laten stappen. Het wordt
wachten op de eerste aanrijding. Bezint eer ge begint!” Ook in Panningen wonen
oneens-stemmers. Zoals John Huijs, die vindt dat de vervoersmaatschappijen eerst
een plan van aanpak moeten maken, voordat ze meedingen om het vervoer in
Limburg te mogen regelen. “Daarna kan de provincie beslissen wat goed is voor
alle gemeentes. Nu zijn de ouderen de klos en dat is een heel slechte zaak.”

Een woonhof als een Knarrenhof is van grote waarde
voor heel Peel en Maas
eens/oneens > www.hallopeelenmaas.nl

De werkgroep Wonen van het Dörper Overleg uit Helden wil graag een woonhof, ook wel Knarrenhof genoemd, realiseren bij basisschool De Fontein in Helden.
In die woonhof zouden starters op de woningmarkt, senioren én mensen met een
fysieke of verstandelijke beperking naast elkaar kunnen wonen. Ook professionele zorg en buurthulp zouden dan dichtbij zijn.
Een Knarrenhof realiseren, waarbij drie doelgroepen dicht bij elkaar wonen,
zou een voorbeeld zijn voor de hele provincie. Want als er een komt in Helden, zou
dat de eerste in Zuid-Nederland zijn. Omdat er steeds meer druk op de (mantel)
zorg in Nederland komt te staan, mensen steeds ouder worden en langer thuis

blijven wonen, zou een hofje als deze een geweldige uitkomst zijn. Buren helpen
elkaar meer, er zou meer begrip voor mensen met een beperking kunnen ontstaan
én het kan helpen de wachtlijsten bij organisaties als De Groenling te verkorten.
Aan de andere kant: zijn er mensen die op deze manier bij elkaar willen wonen? En werkt zo’n woonhofje in de praktijk ook zoals het bedoeld is?
Gaan mensen elkaar echt helpen? En als deze mensen in een nieuw gebouwd
hofje gaan wonen, komen er dan niet meer panden leeg te staan in de gemeente?
Een woonhof als een Knarrenhof is van grote waarde voor heel Peel en Maas.
Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 00) > Inwoners van Peel en Maas moeten meebetalen aan het opknappen
van de kerken in de gemeenten > eens 21% oneens 79%

De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO Peel en Maas (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

CDA wil investeren in cultuur
Dat het CDA voorstander is van het financieel ondersteunen van cultuur
gerelateerde verenigingen en activiteiten, is geen verrassing. Denk aan
muziekverenigingen, schutterijen, muziekonderwijs op scholen, enzovoorts.
Cultuur is belangrijk en daarin mag wat ons betreft geïnvesteerd worden.
We willen dit faciliteren op
een manier zodat zoveel mogelijk
activiteiten in de eigen dorpskern
gehouden kunnen worden en de
verbinding tussen verenigingen en
lokale samenleving wordt versterkt.
De dorpskernen in Peel en Maas
blijven op deze manier bruisen en
aantrekkelijk voor jong en oud.
Ook DOK6 is een goed voorbeeld
van hoe lokale initiatieven, verenigingen en individuele burgers kunnen

gesteld aan de wethouder. Verder hebben we onze zorgen uitgesproken over
het slechte verdienmodel van DOK6.
We hebben de wethouder gevraagd of
de gemeente DOK6 kan helpen meer
excelleren op centraal niveau. In DOK6
geld uit de markt te halen, zodat het
dus, zonder de verbinding met de eigen meer spek op de ribben krijgt en beter
dorpen te verliezen. Dit wil het CDA
kan omgaan met onverwachte tegenslabehouden en versterken. Tijdens de
gen. De wethouder reageerde positief
raadsvergadering van dinsdag 18 okto- en heeft toegezegd DOK6 te helpen.
ber heeft onze fractie DOK6 gecompliOp dinsdag 1 november neemt de
menteerd voor de mooie resultaten van gemeenteraad een besluit of DOK6 ook
de afgelopen jaren. Hard werk verdient de komende vier jaar kan rekenen op
respect.
gemeentelijke subsidie. CDA Peel en
Maas is in elk geval positief gestemd.
Het CDA is wel kritisch op de forse
Roel Boots
jaarlijkse gemeentelijke investering
Raadslid CDA Peel en Maas
van 330.000 euro. Daarover zijn vragen

Theater DOK6 heeft vleugels gekregen
DOK6 stond tijdens de laatste raadsvergadering op de agenda met het
verzoek voor een jaarlijkse subsidiebijdrage van 330.000 euro. De nieuwe
koers die is uitgezet door het stichtingsbestuur en de directeur theater
trekt veel extra lokale voorstellingen, sociaal culturele voorstellingen en
concerten aan.
Maar ook de professionele
voorstellingen zijn van betere
kwaliteit en zodoende zijn de
bezoekersaantallen in twee jaar tijd
verdubbeld. De lokale voorstellingen
door eigen projecten zoals
musicalschool Me On Stage voor
kinderen uit de omgeving en The

Show Must Go On voor volwassen
acteurs, zangers en dansers waren een
klinkend succes.
DOK6 biedt een podium aan
verenigingen uit alle kernen, maar gaat
ook podium bieden aan jonge
muzikanten. Zo draagt DOK6 bij aan
één Peel en Maas.

Het gevraagde bedrag moet
voldoende zijn om de ingezette koers
te waarborgen voor de komende
jaren. Lokaal Peel&Maas vindt sociaal
culturele activiteiten, cultuur en kunst
belangrijk voor de samenleving.
Een mooi en rijk cultuuraanbod en
cultuurparticipatie verrijkt de kwaliteit
van onze gemeenschappelijkheid.
Vandaar dat wij gaan instemmen met
de jaarlijkse subsidiebijdrage.
Henk Boots
Raadslid Lokaal Peel&Maas

Orde op
zaken
Graag even aandacht voor
het volgende: “Nederlandse
leraren kunnen geen orde
meer houden, daardoor heeft
de Nederlandse leerling geen
discipline meer”, aldus het
OESO-rapport (Organisatie voor
Economische Samenwerking en
Ontwikkeling) begin deze
maand. Met genoegen schrijf
ik hier een column over. Ik ben
namelijk zelf zo’n incapabele,
ordeloze Nederlandse docent.
Ik herinner me het moment
dat ik een leerling voor het eerst
strafwerk gaf. Later die dag werd
ik gebeld door zijn boze mama.
De leerling straffen? Dat kan niet.
Maar uiteraard kan het erger: in
de eerste twee lesweken dit
schooljaar moest mijn vriend
(docent Engels in Eindhoven) drie
gevechten tussen leerlingen in de
klas stoppen. Leerlingen knijpen
elkaar de keel dicht, maar de
docent knijpt ‘m later om zijn
baan te behouden. Want de
leerling aanraken, dat mag niet.
Vousvoyeren is een vergeten
kunst, net als boeken meenemen, huiswerk maken of op tijd
komen in de les. Hier regels over
stellen, is een verloren zaak,
want dan raakt het klaslokaal
leeg. En nee, ik overdrijf niet.
Sommige leerlingen van nu zijn
blijven steken in de ‘ik ben twee
en ik zeg nee’-fase. Tevens
kunnen ze van een ander geen
‘nee’ verdragen.
Volgens het OESO en onze Jet
Bussemaker is dit dus de taak
van de docent om op te lossen.
Want oorzaak-gevolg: doordat wij
geen orde houden, heeft de
leerling geen discipline. Was het
voorheen niet een oudertaak om
een kind discipline en respect te
leren? En de taak van de onderwijzer om vakkennis bij te
brengen? Hoewel ik graag een
kiezelsteentje bijdraag aan de
opvoeding, doceer ik liever
gewoon Nederlands. Daar ben ik
immers voor opgeleid. Lieve
ouders van nu, ik vraag jullie dus:
help! Schuif het niet enkel op de
docent af. Leren jullie de kinderen wat discipline en respect, dan
leren ze op school wel hoe ze
deze woorden moeten spellen.
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GEPLUKT Helmy Jacobs

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.

In Maasbree kennen ze me
waarschijnlijk nog wel, ja.”
Naast die werkzaamheden op
school, de taken thuis en het knutselen,
was er nog een drukke bezigheid
voor Helmy en haar man. “We zijn
jarenlang mantelzorger geweest voor
onze ouders. Die zijn alle vier erg oud
geworden en pas recentelijk overleden.
Het kostte veel tijd en aandacht om
die thuis te kunnen laten wonen.
Dan waren we weleens op een feestje
en dan moesten we even weg om
de kousen van opa uit te gaan doen.
Het was lang niet altijd geweldig, maar

achteraf heb ik er zeker geen spijt van.
Over het algemeen was het zelfs leuk.”
Helmy houdt niet van op de
voorgrond treden, maar binnenkort
doet ze wel mee aan de Nacht van het
Dorp in Helden. Ze laat bij de avond
een eigen creatie zien. Het kunstwerk
slaat op een populaire uitspraak van
haar man Gerard. “Hij zegt vaak: ‘dat is
de kers op de taart’. Daarom heb ik
besloten een grote taart en een grote
kers te maken van klei”, legt ze uit.
“Zo wil ik laten zien wat voor mij
belangrijk is. Zoals ik al zei: kunst is wat
jou raakt.”

Helmy Jacobs is een kunstenaar in hart en nieren. Ze mocht van haar vader niet naar de kunstacademie toen ze
nog jong was, maar op haar 46e besloot ze die droom alsnog waar te maken. De 60-jarige Helmy rondde de school
af en is nu vrijwel iedere dag bezig met haar hobby: keramiek. Tijd om haar te plukken.
Van oorsprong is Helmy geen
Heldense, maar na zestien jaar heeft
het dorp weinig geheimen meer voor
haar. Haar man Gerard is wel in ‘Dörp’
geboren. “Zestien jaar geleden zijn we
vanuit Maasbree hiernaartoe gekomen”,
vertelt ze. “Daarvoor hebben we
zestien jaar in Maasbree gewoond.
Gerard heeft wel eens geprobeerd
om me de rivaliteit tussen Helden en
Panningen uit te leggen, maar dat is
nooit echt overgekomen. Ik wandel net
zo graag met de hond in Helden als in
Panningen.”

Helmy werd geboren in
Sint Michielsgestel in de buurt van
Den Bosch. Al vanaf kleins af aan
wilde ze kunstenares worden. Haar
vader verbood haar echter om naar
de kunstacademie in de Brabantse
hoofdstad te gaan. “Hij was er wel eens
geweest voor werk en hij vond dat er
veel te veel geblowd werd en dat er te
veel bloot te zien was. Daar mocht ik
dus absoluut niet naartoe.”
Ze werd apothekersassistente
en na de geboorte van zoon Gijs
werd ze huismoeder. Na Gijs volgden

PUZZEL

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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nog Koen en Sanne. Pas toen de
kinderen allemaal volwassen waren,
besloot ze haar ultieme droom
waar te maken. “In 2002 ben ik
begonnen op de kunstacademie in
het Belgische Arendonk. Vijf jaar
later ben ik geslaagd en daarna heb
ik nog twee jaar een specialisatie
in porselein gevolgd. Dat was wel
speciaal, dat ik als bijna 50-jarige
iedere dag huiswerk aan het maken
was. Maar ik heb in die zeven jaar
ontzettend veel geleerd.”

Wij werken voor jóu!
AB Werkt is een coöperatie zonder winstdoel. Voor jou als werknemer willen wij vooral een goede werkgever zijn. We proberen je
méér te bieden dan een baan en een salaris. Wij gaan in je investeren, denken mee over loopbaanontwikkeling en bieden je gerichte
coaching en opleidingen.

Ons actueel aanbod! Hieronder een korte beschrijving van de

Ondraagbare
sieradenlijn

vacatures bij AB Werkt. Op onze site www.ab-werkt.nl/banen vind
je meer uitgebreide informatie over deze en andere banen en ons
bedrijf. Je kunt via de site ook meteen solliciteren. Kijk verder!

Als afstudeerproject maakte
Helmy een ondraagbare sieradenlijn
waarbij ze kruiden uitvergrootte.
“Zo heb ik kaneel, peper en
nootmuskaat honderd keer
uitvergroot en er een sieraad van
gemaakt.” Een paar jaar later maakte
ze een echte sieradenlijn. “Daar ben
ik heel trots op. Daar heb ik er ook
veel van verkocht”, vertelt ze. “Die
vielen in de smaak.” Verkopen is
overigens geen vereiste voor Helmy.
Ze maakt de dingen gewoon omdat
ze het leuk vindt. “Kunst is voor
iedereen anders. Als iets je raakt,
dan is het voor mij kunst.”

Logistiek medewerker – Vac.nr. P012715

Veel taken op
Maasbree school

Manager plantenkwekerij – Vac.nr. P012646

Ook in haar periode als
huismoeder was Helmy bezig
met knutselen. “Ik maakte onder
andere kleding voor de kinderen
en ik hielp veel mee met de lessen
handenarbeid op school.” Dat was
niet het enige wat ze deed op de
basisschool in Maasbree. “Ik was
lid van de medezeggenschapsraad,
de ouderraad en het schoolbestuur.

Je gaat groenten sorteren en verpakken, orders verzendklaar maken en
je beheert de voorraad en het proces in de loods. Je hebt ervaring in de
logistiek.

Meewerkend voorman glastuinbouw – Vac.nr. P012713

Je geeft leiding aan een team, maar werkt zelf hard mee voor de beste
resultaten. Je kunt goed leiding geven, hebt verantwoordelijkheidsgevoel en oog voor kwaliteit.

Technisch logistiek medewerker – Vac.nr. P012710

Jij bent verantwoordelijk voor het machinepark en zorgt dat alles naar
behoren werkt voor een optimale productie. Opleiding en ervaring in de
elektro- of installatietechniek is een must.

Medewerker boomkwekerij – Vac.nr. P012683

In een team voer je alle voorkomende werkzaamheden uit: planten,
snoeien, rooien, gewasonderhoud en logistieke taken. Je hebt minimaal
2 jaar ervaring.
Je geeft leiding aan een afdeling, bent het aanspreekpunt en zet je mensen optimaal in. Je streeft naar de beste resultaten. Verzuim en arbeidsontwikkeling zijn belangrijke onderdelen van je functie.

Assistent teeltchef glastuinbouw – Vac.nr. P010643

Je bent de rechterhand van de teeltchef en ondersteunt in de aansturing
van de komkommerteelt. Je hebt een afgeronde opleiding en ervaring
in de plantenteelt.

Solliciteer via de site of stuur direct je CV naar horst@ab-werkt.nl.

Spoorweg 6, 5963 NJ Horst. T 077 - 39 808 83
www.ab-werkt.nl
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Heren- en dames
zitting in Kessel
De TOK-commissie houdt ook dit jaar weer een heren- en dameszitting in gemeenschapshuis De Paort in Kessel. De TOK Dames-gala-zitting
vindt plaats op vrijdag 18 november en de TOK Hiëre-zitting is een dag
later op zaterdag 19 november.
De organisatie heeft ook meteen
de dresscode bekendgemaakt voor
de twee zittingen. De dames worden
geacht in feestelijke kleding te komen
en de heren in black tie. De dames-
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Nieuwe groep Jong
Nederland Maasbree
Jong Nederland Maasbree start op maandag 31 oktober een nieuwe groep. De jongerenvereniging nodigt alle
jongens en meiden van 8 of 9 jaar uit om naar de avond te komen die duurt van 18.30 tot 20.00 uur. Bij de anderhalf
uur durende bijeenkomst worden er activiteiten gedaan in en rondom de blokhut van Jong Nederland Maasbree.

zitting op vrijdag begint om 20.00
uur, de herenzitting op zaterdag om
15.00 uur. Kijk op de Facebookpagina
van TOK Kessel voor meer informatie
over de twee zittingen.

Avondwandeling IVN

Nacht van de nachtwandeling Meijel
IVN Meijel houdt op vrijdag 28 oktober de Nacht van de nachtwandeling. De avondwandeling is in het kader van de landelijke activiteiten van
de Nacht van de Nacht. Bij de 5 kilometer lange tocht nemen gidsen de
wandelaars mee naar donkere plekken in Meijel. Dichteres Angela Mol
geeft een gastoptreden tijdens de avond.
De gidsen nemen de wandelaars
mee vanaf museum Truyenhof naar
allerlei donkere plekken in en
rondom Meijel. De gidsen vertellen
over het belang van licht en
duisternis voor al wat leeft. De tocht
is ook geschikt voor kinderen.
Zo wordt er op geluiden in het bos
gelet. “Misschien horen we wel een
steenuil roepen, een bosuil, of
geritsel in de struiken”, laat de
organisatie weten. “De wandelaars
mogen gewoon aan de gids vragen
of hij de geluiden herkent en wie ze
maken.” Onderweg is er op een

donkere plek een korte pauze waar
Angela Mol gedichten voordraagt.
Geïnteresseerden zijn welkom vanaf
19.30 uur in museum Truyenhof aan
het Tomveld in Meijel.
De avondwandeling is vrij
toegankelijk voor iedereen en gaat
om 20.00 uur van start.
De wandelaars zijn vóór 22.00 uur
weer terug in het museum.
Kijk voor meer informatie op
www.nachtvandenacht.nl of neem
contact op met Wim Verdonschot
via wimverdonschot@gmail.com of
06 21 46 21 41.

Bijeenkomst
Dorpscoöperatie
Steingood Beringe

De leiding is al weken bezig om
de start voor de nieuwe groep voor
te bereiden. Jong Nederland is een
vereniging waar jongens en meiden
vanaf 8 jaar elke week bij elkaar
komen om leuke dingen te doen.
Voorbeelden daarvan zijn knutselen,
sporten, speurtochten en bosspellen.
Naast de wekelijkse bijeenkomsten

gaan de groepen twee keer per jaar
een weekend weg en in de zomer
is het zomerkamp met alle andere
groepen. Dat duurt een week.
De groepsbijeenkomsten voor
de aangemelde leden vinden
vanaf 7 november wekelijks plaats
op maandagavond van 18.30 tot
19.30 uur. De organisatie laat weten

dat de kinderen het eerste jaar niet
door de leiding worden opgehaald
en naar huis gebracht. Het is de
bedoeling dat de ouders dat zelf
regelen.
Kijk voor meer informatie op
www.jongnlmaasbree.nl of
stuur een mail naar
aspiranten@jongnederlandmaasbree.nl

Open repetitie Jeugd
orkesten Peel en Maas
Het jeugdorkest van Peel en Maas oefent zondag 30 oktober in dorpscentrum Kerkeböske in Helden. De repetitie
is opengesteld voor publiek en dient ter voorbereiding op een groot concert dat dinsdag 1 november op vliegbasis
Eindhoven plaatsvindt.

Bij gemeenschapshuis De Wieksjlaag in Beringe vindt woensdag
2 november een bijeenkomst plaats voor leden en aspirant-leden van
Dorpscoöperatie Steingood Beringe.
Tijdens de informatieavond
worden de inwoners van Beringe
bijgepraat over de voortgang van
onder andere het initiatief Beringe
Buiten (MFA), de Brede School, de
pastorie, Energie en Windmolenpark
Beringe en het samengaan van
Dorpsoverleg Beringe en
Dorpscoöperatie Steingood.
Ook wordt er uitgelegd hoe een
lidmaatschap van een vereniging

in elkaar steekt en wordt aan de
huidige leden hun mening gevraagd
over onder andere een eventuele
inleg bij lidmaatschap. Iedereen
die belangstelling heeft voor de
coöperatie en misschien wel lid
wil worden, is welkom op de
bijeenkomst.
De bijeenkomst begint om
19.30 uur bij het gemeenschapshuis
in Beringe.

Sint Maartenviering
in Maasbree
Stichting Kinderfeesten Maasbree houdt op vrijdag 4 november de
Sint Maartenviering in het dorp. De kinderen die mee willen doen aan
de lampionnentocht verzamelen op het schoolplein bij basisschool
De Violier. De stoet vertrekt rond 19.15 uur.
Na de lampionnentocht wordt de
troshoop aangestoken bij tuincentrum
Groenrijk Maasbree. Bij de brand
stapel wordt het verhaal van de
heilige Sint Maarten verteld en is er

muziek en dans. De opbrengst van de
oliebollen en koffie en chocomel die
bij het vuur verkocht worden, gaat
naar Stichting Kinderfeesten
Maasbree.

Jeugdorkesten Peel en Maas doet
voor de tweede keer mee aan het
evenement Young Musicians Spread
Their Wings (YMSTW). Dit concert is
speciaal gericht op jonge muzikanten
van diverse muziekverenigingen uit de
regio Noord-Limburg en Zuid-OostBrabant. Het optreden vindt plaats op

vliegbasis Eindhoven en is een initiatief
van de Koninklijke Luchtmacht.
De repetitie op zondag 30 oktober
is de derde gezamenlijke repetitie voor
het grote concert. Daar zijn, behalve
het veertig muzikanten tellende
Jeugdorkesten Peel en Maas, nog ruim
honderdvijftig muzikanten aanwezig

van andere fanfares en harmonieën om
gezamenlijk te oefenen.
Tussen 13.00 en 16.00 uur kunnen nieuwsgierigen bij de repetitie in
gemeenschapshuis Kerkeböske binnenlopen om te horen hoe de tweehonderd muzikanten tijdens YMSTW gaan
klinken.

27
10

verenigingen 09

Flessendag en Sjiwa top 100

Terugkeer nostalgische
Baarlose feesten
Na jaren afwezigheid keert op zaterdag 12 november de Flessendag terug bij Sjiwa. Bij de terugkeer van het
feest, dat altijd op Hemelvaartsdag plaatsvond, wordt tegelijkertijd nog een nostalgisch evenement uit Baarlo
teruggehaald: de top 100 van Nieuwjaarsdag. De organisatoren achter het Amerikaanse auto-evenement Ammy Day
Baarlo is verantwoordelijk voor de terugkeer van de evenementen.

Basisschoolleerlingen
Kessel maken zelf soep
Kinderen van groep vijf en zes van basisschool De Merwijck uit Kessel
waren donderdag 19 oktober te gast bij de familie Jacobs op de SchijfwegNoord in Kessel. Deze activiteit was georganiseerd in het kader van
KERNgezond.

John Vullings is één van de
initiatiefnemers van de terugkeer van
de Flessendag. “Het was altijd hét
jaarlijks moment om bij te praten”,
vertelt hij. “Bij de Ammy Day hadden
we het erover dat we het evenement
in de Kelder, zoals Sjiwa in de
volksmond nog heet, misten.” Begin
jaren 80 kwam er tapbier bij
jongerencentrum Sjiwa in Baarlo. Om
toch het flesje in ere te houden, werd
er ieder jaar met Hemelvaart een dag
georganiseerd met flessen bier. Zo’n vijf
jaar geleden bloedde het initiatief
dood. “Het was vergeten, denk ik”,
vertelt John. “Of de nieuwste generatie
zag het niet meer zitten. Wij besloten
het in ieder geval weer boven water te
toveren.”

Sfeer van vroeger
oproepen
Niet alleen de Flessendag maakt
zijn herintrede, ook de Sjiwa top 100
van nieuwjaarsdag komt terug. “Bij de

Ammy Day gaat het vaker over muziek.
Dan hebben we discussies over wat
mooie nummers zijn en welke we
ons nog kunnen herinneren. Als we
de Flessendag terug zouden brengen,
moesten we de Sjiwa top 100-traditie
natuurlijk niet vergeten”, vertelt John.
“Net als vroeger op 1 januari kunnen
de bezoekers nummers aanvragen.
Alhoewel het dit keer een top 50 wordt
en de nummers digitaal aangevraagd
kunnen worden. Tussen 20.00
en 00.00 uur laten we dan vijftig
nummers horen die de bezoekers zelf
aangevraagd hebben.”
Voor veel bezoekers moet de
Flessendag ervoor zorgen dat ze na
jaren afwezigheid weer een keer bij
Sjiwa binnenkomen. “Veel mensen zijn
al in geen tijden meer in het gebouw
geweest”, aldus John. “Sommigen al
tien jaar niet meer. Het is dus ook leuk
om te kijken wat er allemaal veranderd
is. Maar ook gewoon bijkletsen met
de mensen met wie je vroeger ook bij
Sjiwa in de zaal stond. We willen echt

die sfeer van vroeger weer oproepen.”
De organisatie richt zich
voornamelijk op de generaties die op
Nieuwjaarsdag en met Hemelvaart in
de kroeg stonden, maar ook jongeren
mogen langskomen. “De eerste
generatie die begon met de tradities
is inmiddels alweer 50 plus. Maar
er zijn ook veel mensen tussen de
30 en 40 jaar die het zich nog goed
kunnen herinneren. We hebben al veel
enthousiaste reacties ontvangen en ook
de aanvragen van de nummers lopen
goed. Er is dus absoluut animo voor.”
De Flessendag vindt plaats
op zaterdag 12 november in
jongerencentrum Sjiwa en duurt van
20.00 tot 02.00 uur. Een nummer
aanvragen voor de top 50 kan via de
website van Ammy Day
www.baolderseammyday.nl Kijk voor
meer informatie over het evenement
op de Facebookpagina of de website
van Ammy Day en jongerencentrum
Sjiwa of stuur een mail naar
info@ammyday.nl

De kinderen gingen aan de slag in
de moestuin, waar verschillende
soorten groenten en fruit groeien.
Aan de kinderen werd gevraagd of ze
aan de boom, plant of beginnende
vrucht konden zien om welke soorten
groente of fruit het ging. Daarnaast speelden de kinderen ook nog

Tweede editie De Slimste
Mens van Méél
De tweede editie van de spelshow De Slimste Mens van Méél vindt
zaterdag 29 oktober plaats in gemeenschapshuis D’n Binger. Elf teams gaan
op die avond strijden om de eer van slimste mens van Meijel.
De teams die meedoen, zijn:
Die van Kaarle Graad, Toneelvereniging
C.O.M, Schutterij St. Willibrordus,
Vraolie van Goe Zat, We te ge wal,
witte genie, RKMSV, De Harmonie/
Wòr Méél gröts op is!, LTC Meijel, Voes
Nammies, De Bèèjkes feat. De Janssens
en ’t Hitsige Hert.
De quiz bestaat uit honderd meerkeuzevragen die onderverdeeld zijn in

Kampioenen ACC The Bluebirds

Autocrossvereniging ACC The Bluebirds uit Kessel heeft over het afgelopen seizoen twee kampioenen in de gelederen. Het autocross-seizoen van de Auto Sport Unie Zuid werd op zondag 23 oktober
afgesloten met wedstrijden in Neerkant. Tijdens de wedstrijd moest er tot de laatste meter gestreden
worden om het kampioenschap veilig te stellen. Luuk Crienen uit Baarlo werd uiteindelijk kampioen in
de 2016 NK Jeugdklasse en Jord Driessen uit Baarlo werd tweede. Sjoerd Colbers uit Kessel werd
kampioen 2016 bij de Jeugd-Special en Ricardo Nabben uit Kessel mocht de bronzen medaille in
ontvangst nemen. In de standaardklasse behaalde Freek van Wijlick uit Baarlo de derde plek.

een ren-je-rot-quiz met vragen over de
groenten en fruit die aanwezig waren
in de tuin.
Ook mochten de kinderen wat producten proeven. Zo werden er frietjes
gemaakt van pastinaken. Ook maakten
de leerlingen zelf pompoensoep, die
erin ging als zoete koek.

tien categorieën. Er worden niet alleen
vragen over Meijel gesteld, maar ook
over algemene kennis en inzicht. De quiz
wordt in groepen gespeeld, maar de
scores worden individueel bijgehouden.
De zaal is vanaf 19.30 uur open
voor het publiek. Vanaf 20.00 uur wordt
er gestreden om te zien wie de opvolger wordt van Ruud Strijbos die in 2015
de titel pakte.
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Trainingskamp voor Panningse
slagwerkers
“Het is misschien niet per se nodig
om beter te worden, zo’n weekendje
oefenen, maar het is heel goed voor de
saamhorigheid”, vertelt dirigent Wil van
Horck die al sinds 2000 voor de groep
staat. “Natuurlijk is het ook zo dat we
tijdens het weekend dieper in kunnen
gaan op bepaalde stukken. Als we de
dag erna er nog een keer op terugkomen, dan blijft het ook beter hangen
bij de muzikanten. Het is goed voor het
groepsgevoel en om de puntjes op de
i te zetten.”

Elf uur repeteren

Jip Cox MVC’19-vrijwilliger
van het jaar
De 22-jarige Jip Cox uit Maasbree mag zich vrijwilliger van het
jaar noemen. Hij kreeg de titel op vrijdag 21 oktober van voorzitter
Wim Timmermans tijdens de vrijwilligersavond van de Maasbreese
voetbalvereniging MVC’19. Jip is de jongste vrijwilliger die ooit
deze prijs heeft gewonnen. “Jip Cox is het prototype van de ideale
vrijwilliger”, aldus de vereniging. “Een echte regelneef en duizendpoot die je om een boodschap kunt sturen. Een vrijwilliger die
steeds het belang van MVC’19 vooropstelt. Zijn enthousiasme
steekt anderen aan. We mogen trots zijn op mensen zoals hij.”

Casa di Mia voor senioren

Eetpunt Meijel
bestaat één jaar
Eetpunt voor senioren Casa di Mia in Meijel bestaat op woensdag
2 november één jaar. Iedere eerste woensdag van de maand kunnen
ouderen uit Meijel bij zorgboerderij De Katsberg terecht voor een
gezamenlijke lunch en een potje kaarten.
“Op woensdag had ik geen
cliënten voor de zorgboerderij, dus
toen ben ik gaan kijken wat er
mogelijk was”, vertelt Mia Strijbos,
eigenaresse van de zorgboerderij.
“Een ontmoetingsplaats voor senioren
leek me heel leuk.” Met behulp van
Zonnebloem Meijel maakte ze
reclame en al gauw wisten de
mensen maandelijks de weg te
vinden naar de boerderij.
Mia vindt het vooral belangrijk dat
de ouderen een plek hebben waar ze
samen kunnen zijn. “Het is om eenzaamheid te voorkomen en een plek
waar ouderen sociale contacten kunnen

Tien jaar geleden
eerste keer
Tien jaar geleden was de eerste
keer dat de slagwerkgroep een dergelijk
weekend ingepland had. Dat was bittere
noodzaak, vertelt slagwerker Kevin van
Dam. “Ook toen zat er een concours
aan te komen, maar het liep niet zo
goed.” Wil: “Vier of vijf weken voor het
concours heb ik er serieus over nagedacht om ons terug te trekken. Ik wilde
niet afgaan daar.” Maar toen kwam
het weekend. Kevin: “Er kwam een
dirigent om tips te geven en die zette
ons toen wel even met beide benen op
de grond. Op dat moment, tijdens dat

weekend hebben we het omgedraaid
en ons voor de volle honderd procent
gegeven om niet af te gaan.” Dat lukte.
Wil: “We kwamen in een flow terecht.
Alles liep zo goed. Bij dat concours
zijn we Limburgs kampioen geworden en later hebben we ook nog het
Nederlands kampioenschap binnengesleept. Eigenlijk allemaal dankzij dat
repetitieweekend.”
Sinds 2011, na een concours in
Venray, acteert de slagwerkgroep
op het hoogste landelijke niveau.
“De beleving is heel hoog binnen de
groep”, vertelt Heidi. “We zijn al heel
lang samen en er is weinig veranderd.
Voor sommigen is het meer dan een
hobby. Een passie.” Voor het concours
op 20 november zien de Panningnaren
zich als underdog tegenover de
tegenstanders. Wil: “De meeste andere
groepen spelen al jaren op dit niveau
en voor ons wordt het de eerste keer.
We hebben niet echt een doel voor
onszelf gesteld, maar ik denk dat we
een heel mooi stuk muziek gaan laten
horen.”
Om te oefenen voor het concours
houdt de slagwerkgroep op zaterdag
19 november de generale repetitie
in gemeenschapshuis Kerkeböske in
Helden. Iedereen is welkom bij het
concert dat om 19.30 uur begint.

Tabletcafé bestaat
één jaar
Het inloopcafé voor iPads en tablets van KBO Panningen vierde op donderdag 27 oktober haar 1-jarig bestaan.
De bijeenkomsten, waar mensen kunnen leren hoe een tablet te gebruiken, trekken al een jaar lang veel bezoekers. Ook andere KBO’s namen het initiatief inmiddels over.

opdoen”, vertelt Mia. “Iedere maand
zitten er toch zeker een man of 25 hier
van 11.00 tot 15.00 uur.”
Naast het eten, komen de
ouderen ook graag om te kaarten.
“Ze beginnen om 11.00 uur met een
potje kaarten en na de lunch gaan ze
weer verder”, vertelt Mia. “Ze vinden
het prachtig. Dat zie je wel als ze
weggaan met een blij gezicht en als
ze zeggen: ‘tot de volgende keer’,
dan weet je dat ze een fijne tijd
gehad hebben.”
Neem voor meer informatie
contact op met Mia Strijbos via
06 42 31 94 67.

Wine, Dine & Dance
bij Lionsclub
Lionsclub Peel en Maas houdt op vrijdag 4 november een Wine, Dine &
Dance-avond bij Club Palladio in Helden. Op verschillende plekken in de
discotheek zijn stands te vinden van lokale horecabedrijven met gerechten.
De opbrengst van het evenement gaat naar hospice en verblijfhuis Het
Plattelandshoés. De avond is bedoeld als vervanger van de Lions Dinner Show.
De muzikale omlijsting wordt
verzorgd door Marsha & Friends.
Daarnaast komt als hoofdact een
show van Men & Cherry. Kijk voor
meer informatie op de Facebook
pagina van Lionsclub Peel en Maas of

Tijdens het tweedaagse weekend
bleven alle achttien leden slapen in de
blokhut van Jong Nederland Maasbree.
Op zaterdagochtend verzamelde de
groep al om 08.00 uur om alle spullen
in te laden. Om 10 uur begon het repeteren. “Dan repeteren we de hele dag,
wel met pauzes tussendoor’, vertelt
muzikant Heidi Janssen. “Ook kwamen
er professionele dirigenten en slagwerkers langs om tips te geven. Rond een
uur of 19.00 stopten we en gingen we
met z’n allen barbecueën. Op zondag
zijn we ook weer vanaf ’s morgens aan
het repeteren geweest tot ongeveer
15.00 uur. Daarna hebben we samen
opgeruimd en gingen we weer naar
huis. In totaal hebben we zo’n elf uur

gerepeteerd dit weekend.”
De slagwerkgroep gaat één keer
in de vijf jaar op concours, dit keer
om de plek in de hoogste divisie te
behouden. Vaker mag wel, maar
kost ontzettend veel tijd en energie,
vertelt Heidi. “Het is een heel intensief
traject wat we hebben”, vertelt ze.
“We trainen meer en vaker en hebben
extra optredens. Dat vergt wel iets van
de leden. Daarnaast kost het natuurlijk
ook geld als je vaker repeteerruimtes
moet afhuren en zo’n weekend als dit
is ook niet gratis. Eén keer in de vijf
jaar is prima.”

neem contact op met Marc Beumers
via 06 42 42 73 41 of Ruud Holthuis
via 06 51 59 33 89.
Kijk voor meer informatie
over Het Plattelandshoés op
www.plattelandshoes.nl

De pilot op dinsdag 27 oktober
2015 trok achttien bezoekers. Dat resulteerde in het eerste café in november
van dat jaar. Initiatiefneemster Trees
Joosten-Willems weet het nog goed.
“Bij dat inloopcafé moesten we nog
alles ervaren. We werden meteen in
het diepe gegooid.”
De belangstelling bleek zo groot dat
de organisatie iets anders moest verzinnen. “De opkomst was te groot voor het
aantal helpers dat we op dat moment
hadden. We verdronken bijna in het
succes”, vertelt Trees. “De vragen waren
heel divers en er waren allerlei soorten
apparaten. Gelukkig meldden zich spon-

taan enkele extra vrijwilligers om mee
te helpen. Toen hebben we er in januari
twee aparte maandelijkse inloopcafés
van gemaakt. Eén voor mensen met
een Android-apparaat en één voor mensen met een Apple-apparaat.”
Tijdens de bijeenkomsten worden
de problemen behandeld die gebruikers van tablets tegenkomen bij het
gebruik. “Zo wil de één zijn mail ook op
de iPad kunnen versturen en de ander
wil een foto kunnen maken en versturen”, vertelt Trees. “Weer een ander wil
graag internetbankieren op de tablet
of gewoon een spelletje doen. Het
kan allemaal. Sommigen komen zelfs

gewoon voor de gezelligheid.” De bijeenkomsten veranderden, maar het
doel niet. Trees: “Het doel is nog steeds
om samen met andere gebruikers van
tablets leuke apps te ontdekken en tips
en trucs delen. De deelnemers leren
van elkaar en breiden tegelijkertijd hun
sociale netwerk uit.”
De inloopcafés voor november vinden plaats in de Ringoven in Panningen
op dinsdag 22 november voor Android
en op vrijdag 25 november voor Apple.
Kijk voor meer informatie op
www.kbopanningen.nl of de
Facebookpagina van KBO Panningen.
(Foto: Trees Joosten-Willems)
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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.

jongeren 11

aan
Jip Smets

Griezelen
Donkere tijden zijn aangebroken: het wordt weer rond
een uurtje of zes donker en de
zomertijd zit er bijna op. Het is
’s morgens weer tijd voor een
winterjas. Ook 31 oktober
nadert: Halloween.
Hoewel Halloween geen
typisch Nederlands feest is,
wordt het toch steeds vaker
gevierd. Grote pretparken
organiseren zogenaamde
Halloween-nights, waarbij ze de
bezoekers de stuipen op het lijf
jagen. Ook gaan steeds meer
kinderen op de avond van
Halloween verkleed langs de
deuren om snoep op te halen.
Carnaval voor één dag dus.
Voor een aantal mensen
begon Halloween blijkbaar een
paar weken geleden al. Zij verkleedden zich als de vreselijke
broer van Pipo de Clown, oftewel
de zogenaamde horrorclown.
De enge clowns zijn dus definitief geland in ons land.
Belachelijk hoe mensen zich zo
uitsloven om andere mensen,
vooral kinderen, bang te maken.
Ze renden personen achterna
terwijl ze een mes, of zelfs een
kettingzaag, vasthielden.
Dit vonden ze dan grappig.
Nou,ik dus niet.
Het is leuk, vooral voor
kinderen, om je griezelig te
verkleden, langs de deuren te
gaan en snoep op te halen.
Maar om als volwassen man of
vrouw kinderen bang te maken,
is niet grappig. Kinderen zijn
inmiddels bang geworden en
durven daardoor niet meer
alleen over straat. Echter pakken
sommige groepjes mensen de
clowns stevig aan en draaien ze
de rollen om. Zij gaan de clowns
achterna. Het is eigenlijk
wachten op ongelukken.
Mocht je dus van plan zijn om je
ook te verkleden en als horrorclown de straat op te gaan: doe
het niet.
Janique

de laatste film van James Bond. De rol
die James speelt, is spannend en deftig
waar veel actie in voorkomt.
Wat was je favoriete eten toen je
klein was?
Mijn favoriete eten was spaghetti met
Als je een feestje zou geven, wat
zeevruchten. Ik at dit voor het eerst
voor een dan ook, wat voor feestje
in een restaurant in Italië en vond het
zou het dan zijn, en ter gelegenheid
zo lekker dat ik het daarna geregeld
waarvan?
bij andere restaurants heb besteld.
Dan zou ik een poolparty houden in de
Veel kinderen houden van friet met een
zomer met veel muziek, een dj, lekker
frikandel, wat ik juist helemaal niet zo
weer en mooie lichtjes in de bomen.
Ik zou het feestje vieren als ik klaar ben lekker vind. Spaghetti met zeevruchten
is nu niet meer mijn favoriete eten,
met mijn opleiding. Ik moet wel eventjes wachten, want ik zit nu nog in groep maar ik vind het nog steeds erg lekker.
In welke historische tijd had je
8. Dat betekent dat ik genoeg tijd heb
willen leven?
om het feestje voor te bereiden.
Dan zou ik in de Middeleeuwen willen
Wat is jouw droomberoep?
leven. Het lijkt me een hele leuke tijd
Het allerliefst zou ik acteur willen wormet wegen van zand, koetsen in plaats
den. Ik zou zo beroemd willen worden
van auto’s, overal dieren op straat en
dat iedereen op straat mij herkent en
mensen die allemaal mooie kleding
mijn handtekening vraagt. Ik zit nu op
dragen. Ik zou in die tijd een boer zijn,
de musicalschool Me On Stage waaromdat ik heel veel van dieren houd.
door ik heb ontdekt dat acteur mijn
droomberoep is. Mijn moeder heeft mij Als je een dag van je leven alles
mocht doen en geld speelt geen rol,
altijd verteld dat als je iets écht wilt,
wat zou je dan doen?
het je altijd zal lukken.
Als ik alles zou mogen, zou ik geiten
Wat zou je ooit nog eens willen
kopen. Sinds iemand in de familie een
doen?
dwerggeit, dat zit tussen een pony en
Ik heb hele erge hoogtevrees, maar
een hond in, heeft, wil ik er ook een.
ik zou toch willen bungeejumpen.
Mijn≈zus liet mij laatst een filmpje zien We hebben er jammer genoeg niet
genoeg plek voor, maar als ik de kans
van iemand die ging bungeejumpen.
zou hebben, zou ik per direct een geit
Het zag er zo vet uit en het gevoel dat
kopen. Ik vind het zo’n leuke dieren.
je ervan krijgt, lijkt me zo waanzinHoe zie jij jouw toekomst?
nig. Ik weet nog niet of ik mijn angst
Ik zie mezelf in de toekomst wel in een
ga overwinnen.
grachtenpand wonen in Amsterdam,
Als je naar het buitenland zou
moeten verhuizen, welk land zou dat dat dicht bij theaters ligt. Ik zou in de
toekomst gelukkig en beroemd willen
zijn?
zijn. Ik zou ook graag een musicalDan zou ik willen verhuizen naar
opleiding willen gaan doen. Ik zit nu
New York. Het lijkt me een mooie en
in groep 8 en ga na dit jaar naar het
grote stad waar veel beroemde menValuascollege in Venlo waar ze een
sen wonen. Ook is de musicalwereld
musicalklas hebben.
daar erg groot. Ik zou het liefst als een
Wanneer was de laatste keer dat je
acteur in musicals willen spelen op
door de grond wilde zakken?
Broadway.
Dat was het moment toen ik uit mijn
In welke bestaande film had je zelf
broek scheurde, nadat ik mijn meeswillen spelen?
ter heel hard had uitgelachen toen
Dan zou ik het liefst willen spelen in
Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Jip Smets
12 jaar
Helden
De Pas

hij zelf een grote scheur in zijn broek
had gekregen. Gelukkig hadden niet
veel mensen het gezien, maar toch
schaamde ik mij heel erg.
Wat voor reis zou je ooit willen
maken?
Ik zou graag een reis willen maken
door het zuiden van Afrika waar ik
dan op safari ga door gebieden waar
dieren in het wild leven. Het is toch wel
anders om dieren in het wild te zien,
dan ze in de dierentuin bewonderen.
In het wild bevinden de dieren zich op
de plek waar ze horen.
Wie is je grote voorbeeld?
Chantal Janzen uit Tegelen is mijn
grote voorbeeld. Chantal komt ook
uit Limburg en heeft al veel in de
musical- en televisiewereld behaald.
Zij inspireert mij, omdat ze zo’n leuke
persoonlijkheid heeft, beroemd is en
het zo goed doet op televisie en in
musicals.

Als je een dier was, wat zou je
dan zijn?
Als dier zou ik denk ik een giraffe zijn.
Dit zijn sierlijke en deftige dieren die in
een mooi leefgebied in Afrika leven.
Welk kinderprogramma vind je
stiekem nog steeds leuk?
Dat is het programma Bassie en
Adriaan. Als kind vond ik hier eigenlijk
niet zo veel aan, maar ik ben er nu achter gekomen dat het eigenlijk een best
leuk programma is. Ik vind de spanning, mensen en verhalen erg leuk.
Wat neem je mee naar een
onbewoond eiland?
Ik zou mijn hond Soof meenemen.
Soof is echt een schatje en ik kan niet
zonder haar. Ze is een cockerspaniël
die we pas net hebben. Verder zou ik
mijn schoenen meenemen. Ik draag
het liefst altijd schoenen en op een
onbewoond eiland krijg ik hierdoor ook
geen zand tussen mijn tenen.

Opheffingsuitverkoop

30 tot 70% korting op al
onze showroom-sanitair,
infrarood-sauna’s
en voorraadartikelen

VAN HÖVELLSTRAAT 21 HELDEN T (077) 307 54 40
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Opiniërende raadsvergadering: subsidie DOK6 lijkt formaliteit

Rioolheffing leidt tot principediscussie in raad
Wie betaalt straks de rioolheffing in Peel en Maas: gebruikers van panden – en dus ook huurders –
of alleen eigenaren? Volgende week dinsdag beslist de raad hierover, maar een hamerstuk wordt
het zeker niet. Dat bleek tijdens de Opiniërende raadsvergadering van 18 oktober. Het gaat niet
om een kleinigheid. De rioolheffing bedraagt in 2017 volgens het collegevoorstel € 275,40 per belastingobject. Als de voorgestelde wijziging van de belastingplichtige van gebruiker naar eigenaar
niet wijzigt, betalen de belastingplichtigen voornamelijk de huishoudens in Peel en Maas volgend
jaar € 13,50 meer.
In de Opiniërende vergadering, die voorafgaat aan de Besluitvormde vergadering twee weken later,
wisselen partijen met elkaar en het college meningen uit, worden standpunten nader toegelicht en is er
ruimte voor debat. In de vergadering van vorige week dinsdag kwam ook DOK6 aan de orde. Verder kwam
een collegevoorstel op tafel voor actualisering van de gemeentelijke reservepotjes.
Sympathie voor DOK6
Het eerste inhoudelijke agendapunt betrof het voorstel van het college om theater DOK6 de komende
vier jaar 330.000 euro subsidie toe te kennen (30.000 meer dan de afgelopen jaren). Het college is enthousiast over de positieve ontwikkeling die het theater de laatste jaren doormaakt: het aantal bezoekers
en het aantal voorstellingen is sterk gestegen. Daarmee is het draagvlak onder de bevolking duidelijk is
vergroot.Aan het begin van de vergadering, tijdens het Spreekrecht, zei DOK6-bestuursvoorzitter Mart
Hurks in grote lijnen tevreden te zijn met het voorstel. Maar hij wees wel nadrukkelijk op de (financiële)
kwetsbaarheid van het theater. Hij noemde o.m. onzekerheid over sponsorbijdragen, en vooral het risico
dat sleutelfiguren onverwacht naar elders vertrekken (zoals de huidige directeur, die als zzp-er aan het
theater is verbonden). Hurks sprak de hoop uit dat de raad ook bij tegenvallers DOK6 ‘niet in de steek
laat’.
Bij de behandeling van het voorstel bleken alle fracties net als het college positief over de ontwikkelingen
bij het theater. Wel vond AndersNu het verstandiger – gezien de door Hurks genoemde onzekerheden –
dat de gemeente niet voor viér maar voor twéé jaar subsidie toekent. ‘Als die risico’s waarheid worden,
zitten we vast aan die vier jaar. Veel staat of valt bijvoorbeeld met de kwaliteit van de directeur.’ Wethouder Roland van Kessel (Lokaal Peel en Maas) zei in reactie daarop dat de voorgestelde subsidietermijn
van vier jaar ‘de systematiek is die we hier kennen’, maar dat het de raad vrij staat dat aan te passen.
Lokaal Peel en Maas, het CDA en fractie Ton Hanssen memoreerden het ontbreken van een verdienmodel bij het theater. Sterker nog: hoe meer bezoekers en voorstellingen, hoe meer kosten. Hanssen ziet
dat niet als een probleem, ‘want dat heb je wel vaker bij culturele instellingen (hij verwees naar Weert en
Venray, red). Maar het is wel goed dat er nu een subsidieplafond is. Hiermee moet DOK6 het doen.’
Dat vond ook de VVD . Ook de VVD was tevreden met de prestaties van het theater, hoewel ze aanvankelijk ‘even geschrokken waren van wéér een subsidieverhoging voor DOK6.’
De PvdA/GroenLinks was het ‘van harte eens’ met het subsidievoorstel en vond dat het aan de krappe
kant was, gezien de door bestuursvoorzitter Hurks genoemde kwetsbaarheid. Het theater heeft goede
resultaten bereikt met maar heel weinig beroepskrachten en heel veel vrijwilligers.
Het definitieve besluit over de subsidie voor DOK6 valt in de raadsvergadering van 1 november.
Discussie rond rioolheffing
Na DOK6 stond het toekomstige waterbeheer in Peel en Maas op de agenda. Meer precies gaat het om
het zogeheten Waterketenplan of het Gemeentelijke Rioleringsplan (GRP) voor de komende vijf jaar. In het
Waterketenplan werken Midden-Limburgse gemeenten samen met het waterschap en WML. Doel is o.m.
een efficiënte afvoer en zuivering van afvalwater, kostenverlaging door samenwerking, en het voorkómen
van wateroverlast. Het GRP is de lokale uitwerking hiervan.
Het college schrijft dat de samenwerking met de andere partners inderdaad ervoor zorgt dat de verwachte kostenstijging voor het waterbeheer (die onvermijdelijk is vanwege klimaatverandering) veel lager
uitvalt. Toch is het nodig de rioolheffing elk jaar met 2% (excl. inflatiecorrectie) te verhogen tot (in 2021)
een kostendekkend tarief is bereikt van € 296,20. Nu is ons tarief nog niet kostendekkend. Ondanks de
stijging betekent dit een flinke kostenverlaging, want zonder deze maatregelen (inclusief de wijziging van
gebruiker naar eigenaar) zou in 2024 een tarief van € 343,- in rekening moeten worden gebracht.
Daarom stelt het college stelt verder o.m. voor om de jaarlijkse rioolheffing, gefaseerd over vier jaar, over
te hevelen van de gebruiker van een pand (vaak een huurder) naar de eigenaar. Daarbij volgt het college
de nieuwe inzichten van de vereniging van gemeenten (VNG) en het ministerie dat vanuit de belangrijkste watertaak van de gemeente niet de gebruiker maar de eigenaar de vervuiler is. De eigenaar bepaalt
namelijk de inrichting van het perceel en de afstroom van het hemelwater.
Meningen verdeeld
Vooral over dat laatste punt ontstond discussie en bleken de meningen verdeeld. Een spreker namens
Wonen Limburg en woningstichting Antares nam daarop al een voorschot tijdens het Spreekrecht, aan
het begin van de vergadering. Hij wees erop dat het de woningcorporaties vele tonnen kost als zij moeten
opdraaien voor de rioolbelasting – geld dat wordt onttrokken aan de volkshuisvesting.
Ook in de raad bleken sommige partijen moeite te hebben met dit voornemen. Het CDA herinnerde het
college eraan dat de raad nog maar enkele jaren geleden heeft besloten dat de gebrúikers van een pand
(dus ook de huurders) rioolheffing moeten betalen, conform het principe ‘de vervuiler betaalt’. Het CDA
wilde van het college weten wat de motieven achter de voorgestelde verandering zijn.
Hoe dan ook, AndersNu en de PvdA/GroenLinks-fractie bleken het bij nader inzien prima te vinden dat
huurders - die immers vaak een krappere beurs hebben - in het nieuwe voorstel worden ontzien.
Ton Hanssen daarentegen zei niét blij te zijn met het ‘jojo-beleid’ rond de rioolheffing. Hij maakte duidelijk nog steeds achter het principe ‘de vervuiler betaalt’ te staan. Wél pleitte hij voor een korting voor
huishoudens die hun regenwater afkoppelen van het vuilwater-riool.

Lagere aanslag
Wethouder Paul Sanders gaf in zijn reactie een uitgebreide toelichting op de overheveling van de heffing
van gebruiker naar eigenaar. Uitgangspunt is dat de rioolheffing over een paar jaar alle kosten voor het
afvoeren van water dekt. In de bestaande regeling (gebruikers betalen) kan evenwel géén heffing worden
opgelegd aan leegstaande panden, zo’n vijfhonderd in totaal. Maar ook dié panden bezorgen de gemeente kosten. Immers de gemeente moet ook bij die panden zorgen voor afvoer van het regenwater van
daken en andere verharding. De kosten daarvan worden nu afgewenteld op de gebruikers, die daarvoor
€ 7,50 extra moeten betalen. Overheveling naar éigenaren scheelt dus € 7,50 in de heffing, zei Sanders.
Hij zei ook dat het aanslaan van eigenaren minder administratieve rompslomp meebrengt en dus goedkoper is. Dat scheelt nóg eens € 6,- per aanslag.
Ton Hanssen suggereerde daarop nog dat eigenaren van leegstaande panden via een aparte regeling
gedwongen kunnen worden alsnog de heffing te betalen. Dan kan de rioolheffing verder gewoon aan de
gebruikers worden gestuurd zónder dat de gemeente geld misloopt. Dat scheelt de woningstichtingen
ook veel geld, zei Hanssen erbij.
Enkele partijen bleken behoefte te hebben aan extra achtergrondinformatie. Nog vóór de besluitvormende vergadering op 1 november zal daarom over dit onderwerp een informele bijeenkomst worden
gehouden met betrokken ambtenaren en bestuurders.
‘Stofkam’ door reserves
Het laatste onderwerp van de vergadering was ook financieel van aard maar leidde tot aanzienlijk minder
discussie. In 2014 is het overzicht van de reserves en voorzieningen die de gemeente heeft voor haar
verschillende taken, voor het laatst geactualiseerd. Sindsdien zijn er allerlei ontwikkelingen geweest die
het nodig maken een nieuw, actueel totaalbeeld te geven. Het college wil bij die actualisering meenemen
dat reserves voor doelen die niet meer nodig zijn, zoveel mogelijk worden toegevoegd aan de algemene
reserves. Daarmee neemt het zogeheten ‘vrij besteedbaar vermogen’ toe, waarmee de gemeente nieuwe
zaken kan oppakken.
De raad, die de avond vóór de vergadering al was bijgepraat over de technische ins en outs, kon zich
vinden in het voorstel om – zoals iemand zei – de ‘stofkam’ door de reserves te halen en allerlei specifieke
reserves en voorzieningen enigszins af te romen. Enige discussie ontstond alleen nog over het weghalen
van 150.000 euro van de reserve ‘Schering & Inslag’. Dat is plan om het Maasdal bij Baarlo (toeristisch) te
verfraaien. Wethouder Arno Janssen zei dat dit plan zo goed als klaar is en dat er voor de anderhalve ton
die nu over is, geen directe bestemming is. Vandaar dat dit in het voorstel overgeheveld wordt naar de
algemene reserve.
Inspreker Jan Joosten van het dorpsoverleg Baarlo had daarover aan het begin van de avond bij het
Spreekrecht zijn teleurstelling al uitgesproken. Hij meende te weten dat dit geld voor Baarlo gereserveerd
zou blijven. Dat is volgens Joosten ook hard nodig, bijvoorbeeld voor de ontsluiting van Kuukven op de
Napoleonsweg. De PvdA/GroenLinks vond het jammer dat het Schering & Inslag-geld niet gereserveerd
blijft voor natuurontwikkeling in dat gebied. Andere partijen vonden dat echter niet zo’n punt: een goed
plan voor natuurontwikkeling maakt altijd kans op geld, ook zónder reservering.
Wethouder Paul Sanders ontkende met klem dat Baarlo, of welk dorp dan ook, zijn eigen reserve heeft.
‘We willen best aan Baarlo geld uitgeven. Maar dan zoeken we telkens het juiste potje daarvoor.’
Ook over de Nota reserves en voorzieningen valt op 1 november een definitief besluit.

Uitvoering rioolwerkzaamheden in Peel en Maas.
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Bekendmaking openbare
behandeling begroting
Peel en Maas 2017

Openingstijden

Maandag:
08.30 uur - 17.00 uur / 17.00 – 19.30 uur
Dinsdag t/m vrijdag: 08.30 uur - 17.00 uur
Zaterdag:
08.30 uur - 12.00 uur

Afspraak maken

Burgemeester en wethouders van Peel en Maas maken bekend dat in de vergadering van de
gemeenteraad van 15 november 2016 de begroting 2017 van de gemeente Peel en Maas zal
worden behandeld. De begroting zal worden gepubliceerd op www.peelenmaas.nl

Noodzakelijk: voor aanvragen van alle producten van Burgerzaken, voor Vergunning
Toezicht en Handhaving én afspraak op maandagavond en zaterdagochtend voor
Werk, Zorg en Jeugdhulp
Mogelijk: Werk, Zorg en Jeugdhulp overdag.
Via onze website www.peelenmaas.nl maakt u eenvoudig digitaal een afspraak.
Geen internet? Neem dan contact op met ons Klant Contact Centrum 077 - 306 66 66.
Zij helpen u graag!

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met John Mulder of een van de andere
medewerkers van het cluster Planning & Control via telefoonnummer 077 306 66 66.

Kansen voor het VMBO terrein
Nog even en dan komen er geen scholieren meer in het VMBO-gebouw, gelegen op de hoek
Dr. Poelsplein/Nijverheidsstraat te Panningen.
Binnenkort komen de gebouwen van deze voormalige VMBO-school helemaal leeg te liggen en
wordt de gemeente hier eigenaar van. Als gemeente en eigenaar van het gehele terrein zijn wij
op zoek naar een nieuwe invulling. Welke kansen zijn er voor dit gebied?
Heeft u waardevolle informatie of ideeën die wij in onze zoektocht mee kunnen nemen?
Kom dan op 7 november naar het Huis van de Gemeente en deel uw ideeën, kansen en wensen
met ons. Vanaf 19.15 uur staat de koffie klaar, om 19.30 uur starten we.

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 melding is ingediend op grond van de artikelen 8.40 en 8.41 Wet milieubeheer
en het Activiteitenbesluit milieubeheer: Siberië 5 en 6 Maasbree, bij Zonneveld 23, 5993 SG,
Maasbree: Het oprichten van een biomassa verbrandingsinstallatie door TBM Europe B.V.

Testen brandkranen Maasbree
Op dinsdagochtend 1 november voert de brandweer Limburg-Noord praktijktesten uit met
brandkranen in de wijk rond de Oude Pastoriestraat in Maasbree.
In deze wijk is onlangs het drinkwaternet vervangen door Waterleiding Maatschappij
Limburg (WML). De testen worden gezamenlijk uitgevoerd met brandweerpost Maasbree
en WML en zijn bedoeld om de brandblusvoorzieningen te toetsen. Tijdens de testen zijn de
brandweervoertuigen in de straten zichtbaar.
De drinkwaterlevering voor bedrijven en huishoudens wordt tijdens de testen NIET
onderbroken. Wel is het mogelijk dat de waterdruk enkele minuten wat afneemt.
Voor vragen over het testen, kunt u contact opnemen met Marijn Emans, projectleider bij
Brandweer Limburg-Noord, via 088–1190569.

Raad
Aankondiging Besluitvormende Raadsvergadering
Op dinsdag 1 november 2016 wordt vanaf 19.30 uur een Besluitvormende Raadsvergadering
gehouden in het Huis van de Gemeente, Wilhelminaplein 1, 5981 CC Panningen. De agenda met
uitgebreide toelichting per onderwerp vindt u op de website: www.peelenmaas.nl/ bestuur ->
gemeenteraad -> besluitvormende raadsvergadering -> datum 1 november 2016.
Voor de besluitvormende vergadering staan de volgende onderwerpen op de agenda:
1. Stichting Dok6 Theater (2016-076)
2. Waterketenplan en Gemeentelijk Rioleringsplan 2017 – 2021(2016-077)
3. Verordening hemelwater (2016-078)
4. 2e Berap begroting 2016 (2016-082)

3de reparatieherziening bestemmingsplan Buitengebied Peel en Maas
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 de gemeenteraad van Peel en Maas in de openbare
vergadering van 18 oktober
de 3de
reparatieherziening
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Een2016
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niet meer. Wij creëren belevenissen waarbij de creativiteit zit in
simpele dingen.

www.peelenmaas.nl

Niet alles is perfect, maar dat maakt ons uniek. Dankzij
deskundigheid en expertise op het gebied van kleur, interieur,
mode en een neus voor de allermooiste vintage pareltjes wordt
shoppen een hele ervaring. Alles in de winkel is te koop. Kortom
een winkel vol verassingen van tijdloos goed.
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Derde wedstrijd mountainbikers Jos Feron Cup

Podiumplaatsen voor
MTB Baarlo

Door: Kirsten Janssen, mountainbikevereniging MTB Baarlo
Op zondag 23 oktober werd in Meterik de derde wedstrijd om de Jos Feron Cup verreden door de mountainbikers
van MTB Baarlo. Het leverde zeven podiumplaatsen op voor de Baarlose vereniging.

Taekwondotoernooi
in Meijel
Taekwondovereniging ChinHûng houdt op zondag 6 november een
sparringstoernooi in sporthal De Körref in Meijel. Ruim honderd jonge
taekwondoka’s proberen bij het toernooi een prijs te veroveren.
Taekwondo onderscheidt zich van
andere oosterse gevechtssporten door
de been- en voettechnieken. Het fullcontact wedstrijdsparring wordt beoefend volgens de officiële WTF (World
Taekwondo Federation)-regels. De
sport is een olympische discipline en

verloopt snel, technisch en tactisch.
Vanaf 09.30 uur staan de deelnemers op de mat. Rond 13.00 uur is het
toernooi afgelopen en worden de prijswinnaars bekendgemaakt. Kijk voor
meer informatie over de sport of het
toernooi op www.taekwondomeijel.nl

Bree 4.5 wint ook
derde wedstrijd
Door: schietvereniging Bree 4.5
Het eerste team van Bree 4.5 uit Maasbree toog op zaterdag 23 oktober naar Swolgen om daar de wedstrijd tegen het reserveteam van de
Rangers te treffen. Wederom kwamen de schutters met de punten terug
naar Maasbree. Na drie wedstrijden zijn ze nog steeds ongeslagen en
voeren zij de ranglijst aan, met de opmerking dat de topteams nog
moeten komen.
De persoonlijke scores waren
weer van een zeer hoog gehalte.
Thijs Philipsen was dit keer de beste
schutter met 279 ringen. Marco Vissers ondervond wat last van een

pijnlijke rug en dat vertaalde zich in
een serie van 276 ringen. Drees Wijnen tenslotte wist dit keer precies een
negen gemiddeld te schieten en
schoot 270 punten.

Marieke Vervoort
wint in Kessel

In Meterik lag weer een uitdagend
parcours klaar voor de renners van MTB
Baarlo. Het parcours ging grotendeels
over de vaste route van MTB De Schaaj.
Een route waar veel renners van MTB
Baarlo geregeld te vinden zijn en dat
was te merken. Door de regen van de
afgelopen dagen lag de ronde er zeer
mooi en snel bij. Daar waar vorige week
nog een stralende zon aan de hemel
stond, was het nu mistig en koud.
Bij de nieuwelingen junioren was
de eerste startrij in de clubkleuren
zwart met oranje gekleurd. De renners
waren allemaal erg gretig om het
podium te behalen. Na een mooie race

lukte dit Noud Peeters, die eerste werd,
en Kevin Laning die de tweede plaats
behaalde. Glenn Caumanns greep met
een vierde plek net naast het podium.
In categorie 3 waren het deze keer
Stijn Coenen en Tim Janssen die voor
de Baarlose vereniging aan de start
verschenen. Na een kopstart kwam Tim
vrij snel als tweede te rijden. Dit wist
hij de gehele wedstrijd goed vol te
houden. Voor hem weer een plekje
hoger op het podium.
In de middag was het de beurt aan
de jongens in categorie 1 en 2. Ook in
categorie 2 was de voorste startrij erg
oranje-zwart gekleurd. Finn Keunen,

Freek Bouten en Guus Janssen waren
alle drie erg gebrand op het behalen
van het podium. Dit lukte alleen Finn
Keunen, hij werd tweede.
Als laatste was het de beurt aan
de heren en masters MTB. Bij de heren
MTB werd er door Yannick Smedts en
Jeroen Dekker lang gestreden om de
derde plaats. Deze was uiteindelijk
weggelegd voor Jeroen Dekker.
Bij de masters waren het Harrie
Peters en Peter Nielen die streden om
het hoogste podium. Na een spannende strijd was het Peter Nielen
die eerste werd, gevolgd door Harrie
Peeters op de tweede plek.

Door: paardensportvereniging PSV De Maasruiters
Bij de eerste selectiewedstrijd springen voor pony’s in Reuver, is
Marieke Vervoort van De Maasruiters uit Kessel met de overwinning aan
de haal gegaan. Met haar pony Tongerveld’s Chiko was ze in de klasse
D-M de beste.
Nadat Marieke in de eerste ronde
al foutloos door het parcours kwam,
mocht ze later op de dag terugkomen
voor de barrage. Daarin reed ze naar

de razendsnelle tijd van 37,01 seconden, wat betekende dat ze de eerste
plaats had binnengehaald bij de
wedstrijd in Reuver.

Recreatief turn
toernooi Panningen
De turnverenigingen SSS Helden, Volharding Maasbree, KSV Castellum
Kessel en Concordia Panningen, Beringe en Grashoek houden op zondag
6 november een gezamenlijk toernooi. Ongeveer 120 turnsters van de
vier verenigingen komen naar sporthal Piushof in Panningen om een
podiumplek te bemachtigen.

Meijelse majorettes in Arnhem

Panningen. Vanaf 10.00 uur in de
ochtend laten de turners en turnsters
van de vier verenigingen uit Peel en
Maas hun kunsten zien aan het
publiek.

De majorettes van Majorette en Dans uit Meijel hebben zondag 23 oktober deelgenomen aan een
majorettewedstrijd in Arnhem. MD Meijel was zeer tevreden over de prestaties die werden neergezet.
Het duo Renée en Femke behaalden 67,6 punten en werden daarme eerste. Iris en Joyce eindigden als
tweede. Soliste Britt kreeg de eerste prijs, net als het team Bente, Djem, Lotte en Maren en soliste Mara.
De wedstrijd was een goede voorbereiding op de Limburgse kampioenschappen die binnenkort gaan
plaatsvinden in Sint Odiliënberg.

Het toernooi is bedoeld zodat de
turnsters aan iedereen kunnen laten
zien wat ze geleerd hebben.
Het recreatieve toernooi vindt plaats
op 6 november in sporthal Piushof in
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MVC’19 moeiteloos
verder in beker
Door Mat Nellen, voetbalvereniging MVC’19
Zoals verwacht heeft het eerste herenteam van derdeklasser MVC’19 uit Maasbree op zondag 23 oktober de
derde bekerronde gehaald. Het krachtsverschil tussen de Maasbreese ploeg en hekkensluiter Stevensweert uit
de 4e klasse D was te groot. De 4-1 zege spreekt voor zich.

MVC’19 trainer Joe Wijnen had
enkele vaste krachten met pijntjes rust
gegeven. MVC zette de gasten vanaf de
eerste minuut vast op eigen helft.
De Maasbreese ploeg kreeg dotten van
kansen. Voor het doel van keeper Ralph
Craemers speelde zich aan de lopende
band hachelijke momenten af. De gasten
moesten het hebben van schaarse
uitvallen, waarbij de behendige spits Tim
Cuijpers een belangrijke rol vervulde.
De jeugdige MVC’19-keeper Sander
van den Broeke stond goed en gecon-

centreerd te keepen. In een mindere
fase van MVC’19 leek Stevensweert
onverwacht op voorsprong te komen,
maar de treffer werd door scheidsrechter Vereijken uit Aarle-Rixtel afgekeurd
vanwege buitenspel. MVC’19 schakelde
vervolgens een tandje bij. Met een
subtiele voetbeweging zette Ron van
den Kerkhof middenvelder Joost Hesen
vrij voor de keeper. De 1-0 voorsprong
in de 25e minuut was een wake-upcall.
Een offensief van MVC’19 leidde
in de 40e minuut tot de 2-0. Rob

Custers slalomde door de defensie en
scoorde zeer fraai. Na rust zette Joris
Timmermans de Maasbreenaren in de
50e minuut op 3-0. Daarmee gooide hij
de wedstrijd op slot.
Stevensweert kreeg in 62e minuut
een terechte strafschop, die Tim
Cuijpers benutte. Het slotakkoord kwam
van Joris Timmermans, die de vierde
Maasbreese treffer binnenschoot.
De 4-1 overwinning was een feit, waardoor MVC’19 verder bekert.
(Foto: Math Geurts Fotografie)

Teleurstellende nederlaag dames VC Kessel
Door: volleybalclub VC Kessel
Na een thuiswinst vorige week moesten de dames van het eerste team van volleybalclub VC Kessel zaterdag
22 oktober aan de bak in Westerhoven. Daar won thuisclub Bravo ’99 met 3-1 van Kessel.
Westerhoven, een bekende ploeg
van vorig seizoen. Kessel moest van
goeden huize komen om in Wester
hoven puntjes mee te pakken.
Helaas hebben ze dit niet met
tevredenheid waar kunnen maken.
Kessel begon heel zwak, met
persoonlijke fouten en te weinig
overtuiging. De eerste set gaven de

dames van VC Kessel makkelijk weg
met 25-17.
De tweede set werd er iets meer
tegenstand geboden door het team van
trainer/coach Nico Maessen. De damestrokken toch aan het kortste eind en
verloren de tweede set met 25-22.
Tijdens de derde set ging het roer
om. Met goede servicedruk aan de

Kesselse kant werd de derde set
gepakt met 19-25 voor VC Kessel.
Nu was het de taak om dit vast te houden. Dit hebben de dames uiteindelijk
niet waargemaakt door niet hun eigen
spel te spelen. Zo wist Bravo’99 de
wedstrijd binnen te slepen met 25-11.
Een teleurstellende 3-1 was het resultaat van deze uitwedstrijd voor Kessel.

Flatsers naar zege
Door: Piet Geurts, beugelclub De Flatsers
Het eerste team van beugelclub De Flatsers uit Baarlo heeft op zaterdag 22 oktober een makkelijke 5-0
overwinning geboekt. Het eerste team van Ospel bleek niet in staat om de zegereeks van de Flatsers te stoppen.
Piet speelde als eerste. Het was
niet zijn beste partij, maar het was
toch voldoende voor het eerste punt
en de trend van de avond was gezet.
Ger beugelde vervolgens als tweede
weer goed, al moest hij zich beheersen
om er geen snelbeugelen van te

maken. Op het juiste moment pakte hij
de winst. Invaller Piet Hendrix trof een
tegenstander die zich moeilijk kon
neerleggen bij de terechte beslissingen
van de baanmeester. Piet speelde
zodoende een zware wedstrijd die hij
nipt won. Roy nam in de vierde partij

een ruime voorsprong, maar een
schoonheidsfoutje en daarop een flats
zorgde er voor dat hij nog een
superbol moest spelen om de winst
te pakken. De slotpartij werd verdiend
gewonnen door Mark die daarmee
voor de overwinning zorgde.
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Vervelend tripje van
Peelpush naar Sneek
Door: volleybalvereniging Peelpush Meijel
Het eerste damesteam van volleybalvereniging Peelpush uit Meijel heeft zaterdag 22 oktober met 3-0 verloren
van titelverdediger VC Sneek. Het was dan ook een vervelend tripje naar Friesland voor de Meijelse dames.

Linda Peeters met haar crack Domino

Indoor Heldense
Ruiterdagen Springen
Van zaterdag 29 tot zondag 30 oktober vinden de Indoor Heldense
Ruiterdagen Springen voor paarden plaats bij manege De Vosberg in
Helden. Enkele honderden ruiters en amazones uit Peel en Maas en
omstreken strijden voor prijzen in hun eigen categorie.
Tijdens het tweedaagse evenement komen diverse eigen leden als
favoriet aan de start van de klasse
Beginners tot en met de klasse Zwaar.
Het programma begint zaterdag om
09.00 uur met de klassen L, M, Z en
ZZ. Op zaterdag tellen de resultaten
van de klasse M, Z en ZZ mee voor de
selectie. Dit zijn selecties waarmee
deelnemers zich kunnen plaatsen
voor deelname aan de Limburgse
Kampioenschappen. PSV De Cavaliers
is de vereniging die in februari de

organisatie op zich neemt voor de
Limburgse Kampioenschappen
Springen voor de paarden.
Op zondag worden de klassen
BB, B en L verreden vanaf 08.00 uur.
Deze wedstrijd is een selectie springwedstrijd voor Kring Midden Limburg.
Die dag tellen de klasse B en L mee
voor de selectie. De aanvangstijden
zijn onder voorbehoud.
Kijk voor de actuele tijden,
startlijsten en uitslagen op
www.concours.nl

Heren VC Olympia
onderuit in
Maastricht
Door: volleybalvereniging VC Olympia
Het eerste herenteam van VC Olympia uit Panningen heeft op zaterdag
22 oktober een 3-1 nederlaag gelden. Voor de derde keer in vijf wedstrijden
reisde het team af naar het verre zuiden. Dit keer gingen de mannen op
bezoek bij de Jokers in Maastricht.
Het begin van de wedstrijd was
duidelijk voor de mannen van Olympia.
Meteen werd de tegenstander onder
druk gezet en de passing en aanval
liepen goed. De tegenstander gaf de
punten echter niet cadeau. Met de
nodige prikballen in het centrum
werd het beslissende gaatje geslagen
en werd de eerste set met 25-20
gewonnen.
Het goede spel van de eerste set
werd doorgetrokken in de tweede
set. Halverwege de tweede set
kwamen er slordigheden in het spel,
waardoor de heren van Jokers bij

JANTI
MODE

BETAALBARE MODE
VOOR OUDEREN
MARKT 11, PANNINGEN

16-16 langszij kwamen. Een wissel
aan Olympiazijde zou ervoor moeten
zorgen dat het daarbij bleef. Echter, het
tegenovergestelde gebeurde. In het
restant van de tweede set werd
Olympia compleet weggespeeld.
De heren van Jokers wonnen de set
met 25-19.

Profiteren van
Panningse fouten
De heren van Jokers profiteerden
van fouten aan Panningse kant. In het
vervolg van de wedstrijd bleef dat het
beeld. Een vroege achterstand (8-4)
in de derde set kon niet ongedaan
gemaakt worden, ondanks een aantal
wissels. De hele set liep het team
achter de feiten aan, waardoor deze
set een gemakkelijke prooi was voor
de mannen van Jokers. In de vierde set
maakten de tegenstander dankbaar
gebruik van de slechte blokkering en
de vele servefouten, 3-1.
De teleurstelling naderhand was
groot. Het begin was goed, maar het
vervolg was te min om aanspraak te
maken op de overwinning.

Er zijn coaches die zeggen dat
je eerst in het dal moet geraken
voordat je de berg kan beklimmen.
Wat dat betreft moeten coaches Peter
Verstappen en Johan Leenders van
de vrouwenploeg van Peelpush zich
gelukkig prijzen. In Sneek zakte het
team uit Meijel door de ondergrens
en werd het dal wel bereikt. Voordeel:
het kan hierna alleen maar beter.
Over de 3-0 nederlaag tegen
titelverdediger Sneek kan maar
beter niet al te veel gezegd worden.

Dat gebeurt na de 25-15, 25-14
en 25-20 wel in de kleedkamer.
Want er valt heel wat te bespreken.
Bijvoorbeeld waar het goede gevoel
en spel tijdens de voorbereiding
gebleven is. Alles wat mis kon gaan,
ging zaterdagavond in het hoge
noorden mis. Pass, spelverdeling,
verdediging, aanval, werkelijk niets
lukte. Alleen in de derde set mocht
even een voorsprong gekoesterd
worden en bij 22-20 zat een verlenging
er nog in. Maar het was duidelijk dat

coach Petra Groenland van Sneek haar
huiswerk goed had gedaan en dat haar
speelsters zich goed aan de opdrachten
hielden.
Toen in de Sneker Sporthal na
afloop van het slechts een uur durende
‘duel’ de douches het ook nog eens
niet deden en de meiden de drie uur
durende terugreis stinkend, plakkend
en balend moesten maken, was het
drama wel compleet. Het is voor
Peelpush een kwestie van uithuilen en
heel snel opnieuw beginnen.

NK Motorcross in Meijel
Op circuit De Vossenberg in Meijel vindt op zaterdag 29 en zondag 30 oktober een motorcrossweekend plaats.
Op zondag zijn de laatste manches van 2016 om het Nederlands kampioenschap MX Open Inters en Zijspannen.
De wedstrijden vinden plaats onder auspiciën van Motorsport Organisatie Nederland.

Op zaterdag verschijnen de
deelnemers uit de Kids & Sidecars,
de TM-cup, de Classic Sidecars en de
clubklasse aan de start. Op zondag
gaan de MX 2 Junioren, de MX Open
Senioren, de MX Open Nationalen,
de MX Open Inters (NK) en de
Zijspannen Nationalen/Inters van start.
Bij zowel de MX Open Inters als de
Zijspan Inters zijn de kampioenen al
bekend. Dit wil echter niet zeggen dat
er geen strijd meer geleverd gaat worden voor de ereplaatsen in Meijel. In de

zijspanklasse verschijnen verschillende
combinaties van Meijelse bodem aan
de start. Lins Stijnen en Stephan Wijers
zijn een van hen. Zij staan momenteel
op een zevende plaats in het kampioenschap en zullen deze plaats met hand
en tand verdedigen, om zo een plaats
in het EK-team voor 2017 af te dwingen.
Verder komen nog de combinaties van
Op het Veld/van Hees, Verdonschot/
Hoebergen, Berben/Berben en de kampioen van de Kids & Sidecars Bram van
Dijk, samen met gelegenheidsbakkenist

Loet van de Putten in actie.
Het programma begint op zaterdag 29 oktober om 10.30 uur met de
trainingen voor de deelnemers van
zaterdag. Om 13.00 uur beginnen
de wedstrijden. Op zondagmorgen
30 oktober om 09.00 uur vangen de
trainingen aan voor de deelnemers van
zondag. De eerste manche van de MX 2
Junioren start omstreeks 11.00 uur.
De route naar het circuit wordt
vanaf alle grote wegen rond Meijel met
pijlen aangegeven.

Volleybaldames VC Olympia nog
zonder puntverlies
Door: volleybalvereniging VC Olympia Panningen
Op zaterdag 22 oktober haalden de dames van het eerste volleybalteam van VC Olympia uit Panningen weer de
volle winst binnen. Het tweede team van volleybalclub VC Volt uit Beers, te gast in Piushof in Panningen, was dit
keer het slachtoffer: 4-0.
Zoals in eerdere wedstrijden,
ging het met vlagen zeer moeizaam.
Er waren weer veel momenten waar
achterstanden weggewerkt moesten
worden. Het spel van Olympia miste
alle overtuiging van een koploper.
Afspraken die vooraf in de bespreking
waren gemaakt, kwamen niet uit de
verf en dat bracht Olympia regelmatig
in de problemen. Zoals in de eerste set
waar al gelijk weer een 2-6 achterstand
weggewerkt moest worden. Tot 21-21

kon Volt moeiteloos bijblijven en pas
een eindsprintje besliste de set in het
voordeel van Panningen.
De tweede set werd met een groter
verschil (25-16) binnengehaald, maar
ook hier moest al vroeg in de set een
verschil van vijf punten weggewerkt
worden. In de derde set kon Olympia
voor het eerst in de wedstrijd van meet
af aan een voorsprong opbouwen, maar
bij 12-8 haperde het toch weer. In twee
servebeurten gingen er toch weer

negen punten verloren. Wissels baatten
niet, maar een goede servebeurt trok
de wedstrijd toch binnen. Al was het
met 26-24 zeer krap.
De vierde set voor het bonuspunt,
erg belangrijk in de race om de bovenste plaatsen, werd gestart met twee
service-fouten en drie foute passingen.
Toch bleek Olympia sterker dan de
gasten en kwam de setwinst niet meer
in gevaar. De Panningse dames wonnen
met 4-0.
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Handballers Bevo winnen
opnieuw
Door: Mat Nellen, handbalvereniging Targos Bevo Hc
Het eerste herenteam van Targos Bevo Hc uit Panningen heeft zaterdag 22 oktober de tweede zege op rij
geboekt. Uit bij Fiqas Aalsmeer werd de eerste uitzege van het seizoen behaald. Het werd een 28-25 overwinning.

Kerstvoetbaldagen in
Meijel
Voetbalvereniging RKMSV uit Meijel houdt op dinsdag 27 en woensdag
28 december de Kerstvoetbaldagen. Tijdens de twee dagen staat sporthal
De Körref weer volledig in het teken van voetbalactiviteiten. De afgelopen
jaren was het evenement volledig volgeboekt.

Keeper Markus Hammerschmidt was één van de uitblinkers (Foto: Günther Robbrecht)
Bevo begon erg sterk in Aalsmeer.
Vanaf de eerste minuut trokken de
mannen van trainer Harold Nusser het
initiatief naar zich toe. De dekking stond
goed en ook aanvallend werd er sterk
gespeeld. Het scoringspercentage was
gedurende de wedstrijd vrij hoog. In het
doel stond Markus Hammerschmidt een
puike partij te keepen. Hij sleepte de
Panningse ploeg door moeilijke fases
heen. Eigenlijk liep de thuisploeg steeds
achter de feiten aan. Bevo schoot

flitsend uit de startblokken. Op een
gegeven moment stond het 11-4 in
Pannings voordeel. Alleen in slordige
fases liet Targos Bevo Hc Fiqas dichterbij
komen. Bij de rust leidde Targos Bevo
Hc met 15-12.
Na de pauze was hetzelfde
spelbeeld te zien, waarbij Bevo de
wedstrijd controleerde. Alleen bij
drie tijdstraffen kreeg Bevo het even
moeilijk, maar juist in deze cruciale
fases sloeg de Panningse ploeg toe.

Dat brak het verzet van Fiqas Aalsmeer.
Uiteindelijk won Targos Bevo met
28-25.
Targos Bevo Hc speelde vol
zelfvertrouwen en liet zien dat de
vorm groeiende is. Het aantal fases
in de wedstrijd dat de ploeg zich door
onnodige slordigheden zichzelf in
moeilijkheden brengt, worden minder.
En ook de blessuregolf wordt minder.
Targos Bevo Hc heeft de stijgende lijn
te pakken.

De spelers die meedoen zijn op de
twee dagen van 09.00 uur tot 16.00 uur
bezig met voetbal. Activiteiten als
4-tegen-4, boardingvoetbal,
pannavoetbal, footrobics en kegel
voetbal worden gespeeld.
Gediplomeerde trainers zorgen voor
enkele uitdagende techniektrainingen.

Inschrijven kan door een
mail te sturen naar
kerstvoetbaldagen@outlook.com onder
vermelding van naam, telefoonnummer
en geboortedatum.
Kijk voor meer informatie
op de Facebookpagina van de
Kerstvoetbaldagen.

Winst voor schutters Koningslust
Door: schietvereniging ’t Kogeltje Koningslust
Ondanks wat mindere series wisten de schutters van het eerste team van schietvereniging ’t Kogeltje uit
Koningslust zaterdag 22 oktober de winst binnen te halen. Ze wonnen met 823 tegen 816 van Trefpunt uit
Sevenum.
Na het verschieten van de series
was het nog even spannend wie er zou
gaan winnen. Duidelijk was dat er bij
beide teams schutters waren die niet
tevreden waren over de door hen
geschoten serie. Uiteindelijk was
Koningslust de betere ploeg. Ze wonnen
de wedstrijd met zeven ringen verschil.
Na drie wedstrijden bleek het

team vrij constant te schieten, maar was
ook te zien dat ze nog niet de vorm van
vorig jaar te pakken hebben. Hoogste
schutter was Manfred Boots met 282
ringen. Ger Rongen schoot een serie van
272 ringen en Thijs Fleuren schoot een
serie van 270 ringen. Jo Rongen schoot
een serie van 269 ringen en Niels Elbers
schoot een serie van 266 ringen.

Juul Joosten schoot dit weekend
zijn eerste wedstrijd in de discipline.
Hij start in de Nieuwelingen-klasse
en zal na vier geschoten wedstrijdseries ingedeeld worden in een definitieve klasse. Het oefenen en bijstellen van de buks heeft zijn vruchten
afgeworpen. Juul schoot een goede
serie van maar liefst 277 ringen.

Peeters elfde bij marathon
Door: Atletiek Helden
Hans Peeters van Atletiek Helden heeft op zondag 23 oktober de marathon van Dresden gelopen. Hij klokte
uiteindelijk een tijd van 3.23,31 uur. Bij de Bridge to Bridge Run in Blerick en Venlo deden vijf leden van Atletiek
Helden mee.
De voorbereiding van Hans op de
marathon van Dresden was rommelig.
Zo had hij tegenvallende testwedstrijden, trainingen waarbij de tank
plotseling leeg was en ruim een week
een lichte liesblessure. Bij een laatste
test bleek dat uitlopen moest kunnen.
De weersomstandigheden op zondag waren ideaal. Droog, weinig wind
en een temperatuur tussen 6 en 10
graden. Hans startte met een schema

van 3 uur en 20 minuten in het hoofd.
Tot ongeveer 32 kilometer van het
einde ging dat verrassend goed. Daarna
slopen de krachten langzaam weg,
waardoor er vijf minuten verspeeld
werden. Uiteindelijk is Hans tevreden
met het eindresultaat van 3.23,31 uur.
Met die tijd werd Hans elfde in de
categorie M55 en zat hij bij snelste 250
lopers in totaal.
Dichter bij huis in Blerick-Venlo

vond de elfde Bridge to Bridge Run
plaats, een wedstrijd over de twee
bruggen van Venlo. Er kan gekozen
worden tussen 5 of 10 kilometer met
in totaal ongeveer duizend deelnemers. Bij de 5 kilometer liep Guus
Heijnen 18,16 minuten en Monique
Zegveld 29,04 minuten. Bij de 10 kilometer liep Ron Spreeuwenberg 38,49
minuten, Jan Vaessen 48,31 minuten
en Anny Driessen 58,31 minuten.

VOOR AL UW FEESTJES
EN/OF ACTIVITEITEN

ps: op uw feest brengen wij u naar huis!

www.dewevert.nl

Wevertweg 8, Horst
077 - 397 03 88
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Gesneuveld tijdens begindagen WOII

Nabestaanden zoeken
oorlogsslachtoffers
Een aantal nabestaanden van oorlogsslachtoffers die bij de inval van de Duitsers in mei 1940 gedood werden in
Kessel, is op zoek naar het verhaal van het overlijden van die soldaten. Begin mei 1940 verloren acht jongemannen,
veelal afkomstig uit Noord-Brabant, het leven tijdens de strijd met de Duitsers bij de Maas in Kessel. Piet Gommans
besloot op zoek te gaan.

Cipressen gerooid in
Panningen
De moerascipressen aan de Bernhardstraat en de Wilhelminastraat in
Panningen zijn onlangs omgehakt. Theij Cox maakte een foto net voordat de
bomen weggehaald werden.
“Het ziet er raar uit als je meer
dan veertig jaar tegen de bomen hebt
aangekeken”, laat Theij weten. Hij is
wel blij dat de bomen, die 45 meter
hoog kunnen worden, weg zijn. “Ze
zijn in goed overleg met de
buurtbewoners gerooid. Ze zorgden
voor steeds meer problemen, zoals

verstopte goten, afvoerpijpen en
riolering, wortels die overal doorheen
groeiden en het afbreken van takken.
Ook het jaarlijkse opruimen van de
naalden bezorgde de gemeente veel
werk. Er komen nu esdoorns voor in
de plaats die alleen bladverlies
hebben.”

Spijt! de musical
in DOK6
Bij DOK6 Theater in Panningen is op woensdag 2 november de musical
Spijt! te zien. De op het boek van Carry Slee gebaseerde musical volgt drie
jaar nadat er ook een film verscheen.
De musical gaat over Jochem die
continu doelwit is van pestgedrag. Er zijn
weinig klasgenoten die hem bijstaan.
David zou wel willen, maar hij is druk
met zijn band en zijn verliefdheid op
Vera. Bij een schoolfeest wordt Jochem

dronken gevoerd en hij verdwijnt.
David en Vera gaan samen op zoek en
vinden zijn tas bij een meer in de buurt.
De musical op woensdag 2 november begint om 19.00 uur in het DOK6
Theater in Panningen.

REGIE: KAREN BUWALDA AUTEUR: WILLEM DE GROOT LOCATIE: DE WINGERD
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Piet, lid van Heemkundevereniging
Helden, is bezig met het onderzoek en
hij kwam al het een en ander te weten.
“De toen 24-jarige soldaat Marinus
van Esch, afkomstig uit het Brabantse
Hedikhuizen (Haartsteeg), sneuvelde
omstreeks 10.00 uur aan de Maas in
Kessel-Eik als mitrailleurschutter in
kazemat S-56”, vertelt Piet. “Die lag
ten noorden van de Mussenberg in de
Weerdbeemden.”

Foto van soldaten in
de Weerdbeemden
Uit een briefwisseling van deze
jongeman haalt Piet een aanwijzing.
“Twee dagen voor zijn overlijden
schrijft Van Esch in een brief aan zijn
ouders dat ze slapen ‘op de plaats
waar eerst de koeien stonden’ en dat
deze boerderij in Kessel-Eik staat, ‘een

voorstad van Kessel’. Zij waren dus
ingekwartierd in een boerderij vlakbij
of in de buurt van deze stelling of kazemat gelegen in de Weerdbeemden.”
Piet heeft de beschikking over
een foto uit die periode van een
groep soldaten in de stelling in de
Weerdbeemden. “De vraag is of
iemand de personen op de foto herkent”, aldus Piet. “Marinus van Esch is
de linkse man, leunend tegen de kar
met paard. Ik vraag me af of iemand
de vrouw, wellicht een lokale boerin,
herkent die rechts op de foto te zien is.
Daarnaast ben ik op zoek naar foto’s en
documenten uit de tijd van de mobilisatie en van begin mei 1940 uit Kessel
en omstreken. Wellicht dat mensen
nog iets thuis hebben liggen wat we in
kunnen scannen voor in onze database. Ook verdere informatie over deze
dagen is natuurlijk van harte welkom.”

Naast die zoektocht is Piet ook
bezig met een onderzoek naar de
dood van de 18-jarige Leonardus van
Geloven uit Kessel. Die werd op 9 oktober 1944 rond 16.00 uur doodgeschoten. “De vraag die bij ons opkwam, is
of deze jongeman wellicht slachtoffer
is geworden van de SD-beulen Max
Strobel en Richard Nitsch”, vertelt Piet.
“Die executeerden eerder op die dag
Frans Gerrit Neef aan de Kesselseweg
in Helden. Mogelijk reden zij via de
Napoleonsweg richting Venlo en kruisten zij het pad van de jonge Leonardus.
We horen graag of iemand er iets meer
over weet.”
Mensen met meer informatie of
foto’s van de jongemannen in Kessel
of het overlijden van Leonardus van
Geloven kunnen zich melden bij Piet
Gommans via moennik@gmail.com of
via 06 48 91 03 56.

SETOVERA

SPEELDATA
6, 9, 11, 12, 13 NOVEMBER 2016
AANVANG 20.00 UUR

Vogelshow Meijel
ENTREE €11,-

KAARTEN ZIJN VANAF 2 OKTOBER 2016 TE KOOP VIA
WWW.SETOVERA.NL PRIMERA SEVENUM, JUMBO SEVENUM
PHICOOP EN VVV HORST VOOR MEER INFORMATIE: 06 8164 3631

In gemeenschapshuis D’n Binger in Meijel vond op zaterdag 22 en zondag 23 oktober een grote
vogelshow plaats. Meer dan tweeduizend vogels waren te bewonderen voor de bezoekers.
Daaronder waren onder meer ook vogels van de Nederlandse Kleurkanarie Club en de Japanse
Meeuwen Club Limburg. Een jury bepaalde welke vogels met een prijs naar huis gingen.
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Komedie ‘De meid’

Theatergroep Habbekrats
in MFA Maasbree

GAMMA Helden
Panningen

Theatergroep Habbekrats uit Maasbree voert zaterdag 29 oktober en zondag 30 oktober de komedie ‘De meid’
op bij MFA ’t Hoës van Bree in Maasbree.

20%
korting

GAMMA biedt u een
hoge kwaliteit materialen,
gemak en service tegen
de beste prijs!

op alle
raamdecoratie
en Velux dakramen
m.u.v. glasfolie en OK artikelen

ook op
maatwerk

Het toneelstuk is van Herman
Heijermans, die het in 1905 schreef.
De meid is een bitterzoete komedie
over een vrouw die overspel pleegt, de
haatdragende huishoudster die erachter
komt en de vrouw chanteert en wat
er gebeurt als de man terugkomt
van zijn zakenreis. Door het liegen
en bedriegen, het sociale onrecht, de

starheid van maatschappelijke codes
en de onmacht om het eigen milieu te
overstijgen komt de grimmige kant van
het stuk naar voren. Uiteindelijk delft
de meid het onderspit. “Wie voor een
dubbeltje geboren is, wordt nooit een
kwartje”, aldus de theatergroep.
De regie van het stuk is in handen
van Frans Geurts en de zanggroep PUUR

zorgen voor muzikale ondersteuning.
De meid begint zaterdag 29 oktober
om 20.00 uur en wordt zondag 30
oktober opgevoerd om 15.00 uur.
Beide voorstellingen vinden plaats bij
de MFA in Maasbree. Voor meer informatie en reserveringen, mail naar
secretariaat@theatergroephabbekrats.nl
of bel 077 465 13 25 of 06 46 79 10 01.

Geïnspireerd op boek Het Rosie Project

Voorstelling over Asperger bij
DOK6 Panningen
Theatergezelschap DOKwerk staat zaterdag 5 en zondag 6 november op de planken van het DOK6 Theater in
Panningen met de voorstelling Uit het lood.

houten jaloezieën

plissé-gordijnen

roljaloezieën

rolgordijnen

verticale lamellen

geldig van maandag 24 t/m zondag 30 oktober 2016

neem deze coupon mee naar de bouwmarkt
en ontvang bij aankoop van raamdecoratie een

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

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

GAMMA Helden Panningen
J.F. Kennedylaan 28
077 - 307 50 50
gamma.nl
facebook.com/gammaheldenpanningen
De voorstelling is geïnspireerd op het
boek Het Rosie Project van de Australische schrijver Graeme Simsion. Dat boek
wordt verteld vanuit het perspectief van
de autistische Don in zijn zoektocht naar
een vrouw voor het leven. Schrijvers Ann
Philipsen en Hanneke van Horen en
regisseur Pieter Ritzen hebben een
geheel eigen versie gemaakt waarbij de
liefde eens vanuit een ander perspectief

wordt bekeken.
Uit het lood vertelt het verhaal vanuit het perspectief van Job, een veertiger
met het syndroom van Asperger. Job
denkt door een lijst te maken waar de
perfecte vrouw aan moet voldoen, dat
hij eindelijk de relatie zal vinden die hem
gelukkig maakt. Fleur, de leukste vrouw
van de wereld die hem voor de voeten
loopt, ziet hij over het hoofd. Volgens Job

is zij totaal ongeschikt, maar ongemerkt
bloeit er toch iets op tussen de twee.
Claire, de vrouw van een collega, helpt
Job zijn gedachten op een rij te krijgen.
Zelf ontdekt ze de schraalheid van haar
eigen huwelijk waarbij de ontrouw van
haar man een grote rol speelt.
Beide voorstellingen van Uit het lood
vinden plaats bij DOK6 in Panningen en
beginnen om 20.15 uur.

openingstijden
Maandag t/m vrijdag 9.00 tot 21.00 uur
Zaterdag 9.00 tot 18.00 uur
Zondag open 12.00 tot 17.00 uur

dat zeg ik
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Duizendste aflevering Servus, Auf geht’s van Leo Peters

Al achttien jaar vaste prik op vrijdagmiddag
Leo Peters uit Panningen begon op 2 januari 1998 met een nieuw radioprogramma bij de lokale Omroep P&M.
Servus, Auf geht’s is op vrijdag 28 oktober alweer toe aan de duizendste aflevering. Leo, of Lei zoals hij vaak
genoemd wordt, kondigt nog altijd met veel plezier de Sloveense muziek aan waar het programma om bekend
staat.

de bedoeling?’ ‘Dat je zaterdag hier zit’,
antwoordde hij. Ik had niet eens cd’s of
niks. Met het zweet in de handen is het
toen allemaal toch gelukt.”
Na een jaar heeft hij toen het
vrijdagmiddagprogramma opgezet
met onder meer de Onbekende Gast.
Later breidde Leo het nog uit met de
Alpenexpress, maar alles begon met de
muziek die in de jaren 50 uitgevonden
werd door de Sloveen Slavko Avsenik.
“Het is ontspannende muziek met
melodieuze akkoorden en klankkleuren,
gespeeld door een orkest van zes
solisten”, legt Leo uit. “Muziek om even
je zorgen bij te vergeten. Naast de
liefhebbers van de blaasmuziek
luisteren op vrijdagmiddag ook de
meer belegen luisteraars. Al achttien
jaar lang iedere week.”

Een spreuk tussen
de nummers

Leo en Henk achter de knoppen
Nadat Leo eerst twintig jaar
klarinet gespeeld had bij de harmonie
in Panningen, begon hij op 50-jarige
leeftijd zijn eigen orkest. De fanatieke

Leo maakte naam in de regio als kenner
van de Sloveense Oberkrainer-muziek.
Toen het orkest door onenigheid in elkaar
klapte, belde twee dagen later Mat

Het is dan ook niet alleen de
muziek die de mensen aan de radio
gekluisterd houdt op vrijdagmiddag. “Tussen de liedjes door geef
ik informatie over de nummers en
nieuws over de muziek en laat een
spreuk of gezegde horen”, vertelt Leo.
“Die kunnen nog wel eens heftig zijn.
Vinken, de hoofdredacteur van P&M, op.
“Hij vroeg of ik niet een radioprogramma Daarmee wil ik de luisteraars terug
met blaasmuziek wilde presenteren op de in de werkelijkheid brengen, ze laten
zender”, vertelt Leo. “Ik vroeg: ‘Wat is dan bezinnen over het leven. Daarna volgt

dan weer die ontspannende muziek die
alles weer in orde maakt.”

20.000 nummers op
de computer
Samen met technicus Henk Naus
kwam Leo op veel plaatsen en draaide
hij veel nummers. “Vroeger haalde ik
bij dirigent Theo Verhaegh de cd’s op,
maar inmiddels heb ik thuis op de computer 20.000 nummers staan. Van tevoren bepaal ik dan welke ik ga draaien”,
vertelt Leo. “ We zijn ook wel eens op
locatie geweest. Dan kwamen we op
plekken als het Blaaskapellen Festival
in Beringe en eigenlijk in heel Peel en
Maas. Ik kan me nog een keer herinneren dat mensen ergens heen gingen
en dat er op het land bij een boerderij
een tractor stond met het programma
vol aan. Dat zijn mooie momenten, dan
weet je waar je het voor doet.”
Leo viert de duizendste aflevering
met een open middag op 28 oktober.
“De studio van P&M is dan geopend en
iedereen kan langs komen om de live
uitzending mee te maken, te praten en
een kopje koffie te drinken. Iedereen
is welkom”, laat de radiomaker weten.
Maar hoe lang is Leo eigenlijk nog van
plan door te gaan met het maken van
zijn programma’s? “Zolang ik geen
bericht van boven krijg, ga ik er mee
door.”

Film- en debatavond
bij DOK6
Stichting Mondiaal Burgerschap Peel en Maas houdt samen met Movies that Matter op dinsdag 1 november een
film- en debatavond bij DOK6 in Panningen. De film die deze keer wordt bekeken en besproken is Tomorrow van
Cyril Dion en Mélanie Laurent. Na afloop van de film wordt er nabesproken met een aantal gasten.

HALLO door Nieuw-Zeeland
Laura Peeters (24) uit Beringe en Stan Peeters (25) uit Baarlo
maken momenteel een rondreis door Nieuw-Zeeland. “We zijn
begonnen op het zuidereiland in Christchurch en bevinden ons na
anderhalve week in het zuidwesten van het zuidereiland rondom de
fjorden”, aldus de twee. “Na een dag genoten te hebben van een
mooie cruise door de Doubtful Sound-fjorden leek het ons tijd om ons
gemeentekrantje tevoorschijn te halen, zodat ook deze van het
geweldige uitzicht kon meegenieten. Want HALLO Peel en Maas
konden we natuurlijk niet missen!” De twee reizen verder naar het
noorden van het zuidereiland, waar ze een overtocht met de ferry
maken naar het noordereiland. Daar hopen ze nog meer moois te gaan
zien voordat ze binnenkort weer op Nederlandse bodem landen.
Scéne uit de film Tomorrow

KERSTSHOW
Zondag 30 oktober 2016
van 11.00 tot 17.00 uur

Atelier
Antoinette
Hout & Gips decoraties

Lorbaan 53 Grashoek

Jacks reinigen +
waterafstotend maken

10% korting
Tel. 077-3072462
www.vanhalstomerij.nl

Tomorrow gaat over kleine initiatieven op het gebied van duurzaamheid,
alternatieve brandstoffen en lokale
voedselproductie. De Franse filmmaakster Melanie Laurent reist met een
groepje vrienden de wereld over om ze
in kaart te brengen. De verschillende
projecten die aangedaan worden, hebben allemaal één ding gemeen: lokale
groepjes mensen die een alternatief
systeem bieden voor een falend, alleen
op groei gericht economisch model.

Met de initiatieven willen de mensen
de macht verminderen van megalomane, allesverslindende multinationals.
Na afloop van de film is er een
nagesprek onder leiding van de
Nederlands-Iraanse filmmaker Bahram
Sadeghi, die ook bekend is als Jakhals
van het televisieprogramma De Wereld
Draait Door. Te gast bij het gesprek
zijn Mark Kauw, expert op gebied van
eco-positief en fairtrade ondernemen,
Anne Lefevre van LOCOtuinen, een tuin

waarin deelnemers en tuinders samen
werken aan lokaal, gezond en eerlijk
voedsel en Jules Hinssen, bestuurslid
van duurzame netwerkorganisatie
Gloei! en coördinator duurzaamheid
voor Fontys Hogeschool.
De filmavond vindt plaats bij DOK6
Cinema in Panningen en begint om
19.00 uur. Naar verwachting duurt de
avond tot 22.00 uur.
Kijk voor meer informatie op
www.mondiaalpeelenmaas.nl
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Tientallen muzikanten, één bühne

Saturday Night Live in
Mafcentrum Maasbree
Het live-concept Saturday Night Live (SNL) keert zaterdag 29 oktober terug naar Maasbree. In het Mafcentrum
staan tientallen muzikanten die avond op de bühne om een avondvullend programma te verzorgen.
Onder de ruim vijftig deelnemende
muzikanten bevindt zich zowel jong
talent als een schare ervaren
muzikanten. In wisselende band
samenstellingen treden zij tijdens
Saturday Night Live op. In voorgaande
jaren kwamen muzikale thema’s als
Tour of Duty, One Hit Wonders,

The Heavy Seventies, Disco
Wonderland, Soul en Women of Rock
voorbij.

Thema Duets
Gedurende het optreden van twee
uur komen tijdens deze editie van SNL
nummers met het thema Duets voorbij.

Onder andere Robbie Williams en
Kylie Minogue, John Travolta en Olivia
Newton-John, Bryan Adams en Mel C,
Meat Loaf, Sonny en Cher, David Bowie
en Freddie Mercury voorbij.
De zaal van het Mafcentrum in
Maasbree gaat zaterdag 29 oktober om
20.30 uur open.

Duits feest

Beck & Bauer in De Heuf
Muziekduo Beck & Bauer houdt op zaterdag 29 oktober de Zupertolle Discoparty in sporthal De Heuf in
Panningen. Verschillende artiesten komen langs om met het duo op te treden. Het thema van dit jaar is Tropical
Ballerman.
De Limburgse artiesten Big
Benny, Spik & Span, Toeter Thijs,
Impulz en ’t Groatekoeër komen een
optreden verzorgen bij de show op
zaterdagavond. De presentatie ligt in
handen van Sander Selen, bekend van
de carnavalsband De Sjerpsjutters en
omroep L1 . Het is het tweede jaar op
rij dat het duo een dergelijke avond

organiseert in De Heuf. Beck & Bauer
is een duo dj’s dat Duitse muziek laat
horen.

Single Brötchen
Currywurst
Rob van Soest uit Helden is één van
de twee leden van het muzikale duo

dat in de hele provincie en omstreken
optreedt met hun vier verschillende
shows en de Duitse muziek waar ze
om bekend staan. Onlangs brachten ze
hun eigen single Brötchen Currywurst
uit met een bijbehorend dansje. Het
nummer werd samen met zanger
Björn van Berkel uit Grubbenvorst
opgenomen.

Vruchtbare grond
in Meijel
De grond in Meijel blijkt goed te werken voor de tropische
bananenboom. Liesbeth Span-Gartz kwam in 2012 vanuit Eindhoven
naar Meijel en nam haar bananenboom mee om hem in Limburg in de
grond te zetten. De Meijelse grond legde de boom geen windeieren,
aldus Liesbeth. Waar het dorp vooral bekend staat om het veen uit
de Peel, blijkt het ook voor bananenbomen goed toeven in Meijel.

ACTIEWEKEN BIJ NUVA KEUKENS
ALLEEN IN OKTOBER:

KEUKENROBOT
CADEAU

SOMEREN
A.S. ZONDAG
GEOPEND

T.W.V. 649,bij aankoop
van een keuken.*

VAN 12.00 TOT
17.00 UUR

MET

DEMONSTRATIES
VAN

ACTIEKEUKEN

JOUW SMAAK
VOOR ELK BUDGET
Bezoek nu een van onze
inspirerende keukenshowrooms.
DEURNE

SOMEREN-EIND

STATIONSSTRAAT 67

BOERENKAMPLAAN 143

T0493 441111

T0493 441111

5.998,Incl. granieten werkblad
en achterwand. 5 luxe
ATAG apparaten en
RVS mengkraan.

Wij zijn ook gevestigd in:
BERGEIJK

HEERLEN

TILBURG

W W W.NU VA K EUK ENS.NL
* Vraag naar de voorwaarden in de showroom.
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Agenda t/m 3 november 2016
do
27
10
vr
28
10

Hans
Liberg in
DOK6
Komiek en muzikant Hans Liberg
komt voor het tweede jaar op rij
optreden bij DOK6 in Panningen.
Vorig jaar stond hij nog met de show
Jazz & Pop-Up Comedy in het theater,
dit keer komt hij op donderdag
3 november met zijn gloednieuwe
voorstelling Trálálálá voor iederéén!!
naar Panningen.
Trálálálá wordt over de hele wereld
gezongen. Hans Liberg wil dan ook
met zijn show laten zien dat muziek
verbindt en verbroedert, helemaal als
humor het transportmiddel is. De show
zit, zoals het publiek gewend is van
de Amsterdammer, vol met humor en
muziek.
De voorstelling met Hans Liberg op
3 november begint om 20.15 uur.

Halloween
tocht door
Kessel
Op zaterdag 29 oktober voert een
spookachtig spannende Halloweentocht door Kessel.
Stichting Kindervakantiewerk
Kessel heeft ook dit jaar weer de
Halloweentocht georganiseerd met
jeugdvereniging OJC De Hobbits uit
Kessel. Deelnemers in groepen van
maximaal acht personen, inclusief minimaal één volwassene, starten vanaf
18.00 uur na elkaar met de tocht die
door het hele dorp voert.

Check

www.thatshappening.com

Voor ALLE vrijetijdsbestedingen
in je regio!

Lezing over het dialect: Wim Daniëls

Nacht van het Dorp

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: streekmuseum ’t Land van Peel en Maas
Locatie: café De Gasterie, Kerkeböske Helden

Tijd: 17.00-22.00 uur
Locatie: Centrum Helden

Ouder & Kind Workshop: Gebakjesbordjes
schilderen

Free Party Night
Tijd: 18.00-03.30 uur
Locatie: Apollo Helden

Tijd: 10.00-12.00 uur
Locatie: De Ringoven Panningen

Pubquiz

Toneelvoorstelling Leve de Koning

Tijd: 20.00-02.00 uur
Locatie: Mafcentrum Maasbree

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: theatergroep Miks & Metsj
Locatie: gemeenschapshuis De Wieksjlaag Beringe

Toneelvoorstelling Leve de Koning

Beck & Bauer und Freunde

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: theatergroep Miks & Metsj
Locatie: gemeenschapshuis De Wieksjlaag Beringe

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Sporthal De Heuf Panningen

Super Tolle Party

De Slimste Mens van Méél

Tijd: 20.30-02.00 uur
Locatie: Niëns Horeca Maasbree

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

Fridays @ Apollo: Stuk TV

Saturday Night Live

Tijd: 21.30-02.00 uur
Locatie: Apollo Helden

Tijd: 20.30 uur
Locatie: Mafcentrum Maasbree

Weekend Waanz!n #6: Clubmuziek in de
Skihut

80’s & 90’s Party
Tijd: 21.00-02.00 uur
Locatie: Café De Boesjer Kessel

Tijd: 22.00-02.00 uur
Locatie: Dotjes Skihut Panningen
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Indoor Heldense Ruiterdagen Springen

80’s – 90’s – Zero’s Party

Tijd: 09.00 uur
Locatie: manege De Vosberg Helden

Tijd: 21.00-03.00 uur
Locatie: JAKS Bar Helden

Appelactie

Tommies Live – Crazy Chester

Tijd: 09.30 uur
Organisatie: carnavalsvereniging De Kieveloeët Meijel
Locatie: huis-aan-huis Meijel

Tijd: 21.00-04.00 uur
Locatie: Tommies Bar Panningen

Oud-ijzerinzameling

Atmoz Classics

Tijd: 10.00-12.00 uur
Organisatie: fanfare Eendracht Baarlo
Locatie: Sprunklaan Baarlo

Tijd: 22.00-04.00 uur
Locatie: Club Palladio Helden

Wandeling Bospartizanen
Tijd: 10.00 uur
Organisatie: VVV Baarlo
Locatie: start parkeerplaats Chateau De Raay Baarlo
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Indoor Heldense Ruiterdagen Springen
Tijd: 08.00 uur
Locatie: manege De Vosberg Helden

NK Motorcross

NK Motorcross

Tijd: 10.30 uur (trainingen), 13.00 uur (wedstrijden)
Organisatie: Motorsport Organisatie Nederland
Locatie: circuit De Vossenberg Meijel

Tijd: 09.00 uur (trainingen), 11.00 uur (wedstrijden)
Organisatie: Motorsport Organisatie Nederland
Locatie: circuit De Vossenberg Meijel

Streekmuseum

Lezingen over
dialect
Bij streekmuseum ’t Land van Peel en Maas in Helden vinden de komende
tijd verschillende lezingen plaats met als onderwerp De romantiek van het
Limburgse dialect. Wim Daniëls, Pierre Wilms, Herman van Megen en Herman
Crompvoets komen langs om te praten over de dialecten in Peel en Maas.
Als eerste is op donderdag 27 oktober schrijver, entertainer en causeur
Wim Daniëls te gast. Hij spreekt
over het verdwijnen van dialecten in
Nederland. Daniëls is bekend van zijn
columns bij Spijkers met Koppen, zijn
boeken over taal en zijn taalbeschouwingen bij Pauw & Witteman.
Op donderdag 3 november komen

neerlandicus en medeoprichter van
Literair Café Helden Pierre Wilms
en medeauteur van het Baolders
Waordebook Herman van Megen een
lezing geven in het streekmuseum.
De lezingen vinden plaats in café
De Gasterie in gemeenschapshuis
Kerkeböske in Helden. Ze beginnen om
20.00 uur.

Rocknummers, ballads en
seventies-invloeden

Band Decennium
in Baarlo
De van oorsprong Venlose band Decennium treedt zaterdag 5 november
op bij muziekpodium Thalia in Baarlo. Pieter Koster uit Baarlo is de zanger
van de band
De band bestaat al ruim veertig
jaar en speelt onder andere symfonisch
getinte rocknummers, poëtische ballads
en met invloeden uit de jaren 70.
Inmiddels zijn er drie cd’s, lp’s en een
dvd uitgebracht.
Een van de grondleggers is gitarist
en zanger Pieter Koster uit Baarlo.

Samen met zijn zoon, gitarist en zanger
Niels Koster uit Kessel-Eik, toetsenist en
zanger Karel Koster, zanger Hay Witjes,
bassist Koos Koster en drummer Herm
Klaassens.
Het optreden van Decennium
begint om 20.30 uur bij muziekpodium
Thalia aan de Grotestraat in Baarlo.
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Kerkberichten

in samenwerking met

www.vincentiusparochies.nl

Walk4Brains
Tijd: 9.30-13.30 uur
Locatie: start bij Nostalgie Eten & Drinken Meijel

Repetitie Jeugdorkesten Peel en Maas

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

Tijd: 13.00-16.00 uur
Locatie: gemeenschapshuis Kerkeböske Helden

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

Toneelvoorstelling Leve de Koning
Tijd: 15.00 uur
Organisatie: theatergroep Miks & Metsj
Locatie: gemeenschapshuis De Wieksjlaag Beringe

en debatavond
di FilmTijd: 19.00-22.00 uur
01 Organisatie: Stichting Mondiaal Burgerschap Peel en Maas
11 Locatie: DOK6 Panningen
wo SPIJT!
19.00 uur
02 Tijd:
Locatie: DOK6 Panningen
11

|

pet.horst@home.nl

|
|

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

Parochie Beringe

Parochie Helden

Misintenties NL21 RABO 0141939583
El Jacobs-Sturme Peelstraat 39
T 077 307 17 88 s.jacobs39@ziggo.nl
Kerkdiensten
Zondag 30 oktober
H. Mis Allerheiligen-Allerzielen 9.30
uur - koor t.i.v. alle overledenen
en i.h.b. zij die gestorven zijn sinds
Allerheiligen vorig jaar; lev. en overl.
leden Schutterij St. Hubertus b.g.v. hun
Hubertusviering; Jan Peeters (verj);
Na de Mis: zegening van de graven.
Mededeling
Kleding ophaalactie 7 november

Misintenties NL61 RABO 0120795094
pastorie Rochusplein 3 T 077 3071488,
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur
donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
Zondag 30 oktober
H. Mis Allerheiligen-Allerzielen 10.00 uur
– herenkoor met Heldens Koper Ensemble
t.i.v. tot bijzondere intentie (St.); Henricus
Kessels en Elisabeth Kessels-Manten en
overl.fam.; overl.fam. Smits-Kessels; Ton
van der Zandt, mgr. Willy Heuvelmans en
fam. Heuvelmans-te Locke; Maria EversSchwietering; Niek Bruijnen (coll); Nel en
Piet Wilms-Hendriks, kleinzoon Dennis en
overl. fam. Wilms-Hendriks (jaardienst);
Extra collecte vw de kosten van de
misboekjes. Aansluitend zegening van de
graven op het kerkhof.

Infromatebijeenkomst

Parochie Egchel

Tijd: 19.30 uur
Organisatie: Dorpscoöperatie Steingood Beringe
Locatie: gemeenschapshuis De Wieksjlaag Beringe

Misintenties NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
T 077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 30 oktober Geen H. Mis
Zondag 6 november
Parochie Koningslust
H. Mis 11.00 uur Allerheiligen- en
Misintenties NL05 RABO 0120795132
Allerzielenviering met aansluitend
A. van den Boer De Brentjes 81
zegening van de graven op het kerkhof T 077 465 36 81
Kerkdiensten
Zaterdag 29 oktober Geen H. Mis
Parochie Grashoek
Misintenties NL24 RABO 0141910526 Mededeling De viering van
Allerheiligen-Allerzielen is zaterdag
A. Cruijsberg T 077 307 52 93
5 november: 17.00 uur kerkhof en
Spreekuur in kerk entree
17.30 uur H.Mis.
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
Zaterdag 29 oktober
Parochie Meijel
H.Mis 16.00 uur AllerheiligenMisintenties NL16 RABO 0133405613
Allerzielen t.i.v. Ria Zegers-Zijlmans
Pastorie Kerkstraat 5 T 077 466 18 50
(zeswekendienst); Overl. ouders
W www.parochiemeijel.nl
Kessels-Steeghs; Overl. parochiSpreekuur
anen in het afgelopen jaar: Bert
maandag 19.30 tot 20.00 uur en
Hanrats,Henryka Zaremba-Witkowska, donderdag van 11.00 tot 12.00 uur
Noor van Nierop-Gommans, Frens
secr.kerkbestuurmeijel@vodafonethuis.nl
van Oijen, Wiel van der Sterren,
Kerkdiensten
Fons Reijnders, Jeanne SteeghsDonderdag 27 oktober
Lormans, Piet de Lauw, Ria ZegersH. Mis 09.00 uur t.i.v. alle parochianen
Zijlmans.
09.30-10.00 uur Stille Aanbidding

Voorstelling cabaretier Ruud Verhoeven
Tijd: 20.00 uur
Organisatie: ZijActief Grashoek
Locatie: gemeenschapshuis De Ankerplaats Grashoek
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Kienmiddag
Tijd: 13.20-16.30 uur
Organisatie: KBO Beringe
Locatie: gemeenschapshuis De Wieksjlaag Beringe

Symposium werkgevers
Tijd: 15.00-19.30 uur
Organisatie: gemeente Horst aan de Maas
Locatie: NLW Groep, Industrieterrein Panningen

Lezing over het dialect: Baolders Waordebook
Tijd: 20.00 uur
Organisatie: streekmuseum ’t Land van Peel en Maas
Locatie: café De Gasterie, Kerkeböske Helden

Optreden Hans Liberg
Tijd: 20.15 uur
Locatie: DOK6 Panningen

Zaterdag 29 oktober
Vooravond Allerzielen: 19-21.30 uur:
kerkhof verlicht, met vuurkorven en lantaarntjes. Kerk verlicht
en Levensboom open (initiatief:
Avondwakegroep ism. Kerkhofploeg)
Zaterdag 29 oktober
Vooravond Allerzielen: 19.0021.30 uur: kerkhof verlicht, met
vuurkorven en lantaarntjes. Kerk verlicht en Levensboom open (initiatief:
Avondwakegroep ism. Kerkhofploeg)
Zondag 30 oktober
H. Mis Allerheiligen-Allerzielen 11.00 uur
- herenkoor t.i.v. Harrie Vrinssen en Jo
van den Eijnden (gest.jaard); Hendrina
Sijbers, Piet van Roij, Piet Lemmen sr.,
Chris Schreurs, An Lemmen-van Gemert,
An Lemmen-Crompvoets, Mia Stultiëns-v.
Roij, Piet Lemmen jr. en Mien van de
Goor-Lemmen (jaard.); uit dankbaarheid
15.00 uur Allerzielen-lof met herenkoor,
waarin de namen van de overledenen
uit het afgelopen jaar worden genoemd.
Aansluitend: zegening op het kerkhof.
Maandag 31 oktober
Stille Aanbidding 18.30 uur
Rozenkrans 19.00 uur
Dinsdag 1 november
Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen, aansluitend koffiedrinken
Donderdag 3 november
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 29 oktober
H. Mis Allerheiligen-Allerzielen 19.00
uur - gemengd koor t.i.v. Raffaele
Coppola (zeswekendienst); lev. en
overl. leden kerkelijk gemengd
koor; Joke Goes; Jac Kerkhof en Nelly
Kerkhof-Hendriks; Helena en Maria
Zegers; Cor van den Beuken en broer
Jac van den Beuken; Extra collecte vanwege de kosten van de misboekjes
Zondag 30 oktober
Allerzielen gebedsdienst 14.30 uur gemengd koor; aansluitend zegening
van de graven op het oude kerkhof.

We zijn per direct op zoek naar een

MEDEWERKER
TECHNISCHE DIENST
Belangrijkste taken:
• het keuren van elektrisch handgereedschap volgens NEN3140;
• het keuren van lasapparatuur volgens NEN3140 / NEN60974;
• het valideren van lasmachines volgens EN50504;
• preventief onderhoud van lasapparatuur.
Deze werkzaamheden vinden hoofdzakelijk bij de klanten plaats.

Hoe
kijkt
u
terug
op
Hoe
kijkt
u terug
op
Heeft deze vacature je interesse gewekt,
kijkt
u
terugop
op
HoeHoe
kijkt
u terug
uwuw
laatste
autorit?
uw
laatste
autorit?
stuur dan een reactie inclusief je cv
laatste autorit?
uw laatste autorit?

www.noordervaart.nl
www.noordervaart.nl
www.noordervaart.nl

www.noordervaart.nl

naar info@ipsbv.nl

Industrial Products Sevenum BV
Deckersgoedtweg 2
5975 RR Sevenum
077-4673444
info@ipsbv.nl
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Enthousiast, gastvrij en betrouwbaar!
IEDERE ZONDAG GEOPEND!

NIEUW
NU OOK IN PANN

INGEN!

Om u nog beter van dienst te kunnen zijn hebben wij onlangs ook een Service
CenterLQRQVȴOLDDOLQ3DQQLQJHQJHRSHQG2QV6HUYLFH&HQWHULVK«WDDQVSUHHNSXQW
ZDQQHHUXRQGHUVWHXQLQJQRGLJKHHIWPHWWHFKQLVFKHYUDJHQHQSUREOHPHQ+HHIWX
ELMYRRUEHHOGHHQVWRULQJRSXZ79HQZHHWXQLHWKRHXGLWPRHWRSORVVHQ"*HHIRQV
GDQHHQEHOOHWMHVWXXURQVHHQPDLOWMHRINRPHYHQELMRQVODQJV2Q]HVSHFLDOLVWHQ
VWDDQXGRHOJHULFKWHQGDDGNUDFKWLJWHZRRUGRPXZSUREOHPHQ]RJRHGHQ]RVQHO
PRJHOLMNRSWHORVVHQ=HOIVRS]RQGDJ

COLLEGA’S GEZOCHT!
I.V.M. UITBREIDING VAN ONZE ACTIVITEITEN
ERVAREN ASSISTENT-FILIAALLEIDERS - fulltime

Heb je ervaring in een aansturende functie en affiniteit met de elektro-sector? Ben je ondernemend,
klantgericht, commercieel ingesteld en op zoek naar een nieuwe uitdaging? Dan is deze positie als
assistant filiaalleider wellicht een interessante volgende stap in je loopbaan!

ERVAREN TOPVERKOPERS - fulltime

Wij zijn op zoek naar topverkopers, bij voorkeur met commerciële ervaring in de elektro-branche. Je
luistert goed naar de wensen van de klant en voorziet hen van passend advies. Ben je communicatief
en sociaal vaardig? Nieuwsgierig, en niet bang om door te vragen? Dan zoeken we jou!

ERVAREN BEZORGERS/INSTALLATEURS - fulltime

In deze functie ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse bezorging van bestellingen. Ook het installeren en inbouwen van de apparaten behoort tot het takenpakket. Denk aan het aansluiten van bruingoed zoals tv’s en audio-apparatuur, of het installeren van witgoed zoals wasmachines en koelkasten.

ERVAREN WITGOED SERVICE MONTEURS - fulltime

We zoeken professionele witgoed monteurs die goed zelfstandig kunnen functioneren. Je repareert
o.a. wasmachines, koelkasten, vriezers en vaatwassers of bouwt deze apparaten in. Heb jij hier
ervaring mee en ook basiskennis van andere elektronica? Dan zoeken we jou voor in ons team!

GEÏNTERESSEERD?
Voor meer informatie over deze
vacatures kun je terecht op onze site:
electroworldtummers.nl/vacatures.
Heb je interesse in een van deze
positites? Dan ontvangen wij graag
jouw motivatie met cv op het
onderstaande e-mailadres:
sollicitatie@electroworldtummers.nl

Afbeeldingen kunnen afwijken, drukfouten en wijzigingen voorbehouden.

www.electroworldtummers.nl
DE BESTE SERVICE
DE SCHERPSTE PRIJZEN

PANNINGEN
Markt 121
T. 077 307 13 00

14 DAGEN NIET GOED, GELD TERUG GARANTIE

ROERMOND

Schaarbroekerweg 28
T. 0475 42 52 62

TEGELEN

Kerkstraat 27
T. 077 373 85 11

7 DAGEN PER WEEK ONDERSTEUNING

IEDERE ZONDAG OPEN

ECHT

Zuiderpoort 68
T. 0475 31 95 95

ROERMOND: 11.00 - 17.00 uur
PANNINGEN: 12.00 - 17.00 uur
ECHT:
13.00 - 17.00 uur

EIGEN INSTALLATEURS EN REPARATEURS

