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Natte staarten in Kessel
Viervoeters konden zich op zaterdag 16 september weer uitleven bij Zwembad Kessel. Omdat het zwemseizoen ten einde is, was het weer tijd voor de honden om zich in
het water te begeven. Het viel reuze mee met de lage temperatuur, dus verschillende baasjes besloten zich bij hun huisdier te voegen en een duikje te wagen in het zwembad.
Het is inmiddels traditie in Kessel om op het einde van het zomerse seizoen een hondenplons te organiseren. Een week van tevoren wordt er geen chloor meer in het water
gedaan, waarna het verdampt en de honden er geen last meer van hebben. Het was de vierde keer dat de viervoeters gebruik konden maken van het zwembad. Gezien het
hoge kwispel-gehalte beviel het de honden weer uitstekend.

Gemeente kiest voor Windpark Egchelse Heide
Het College van B&W van gemeente Peel en Maas heeft ervoor gekozen om de vergunningsaanvraag van het
windmoleninitiatief Windpark Egchelse Heide in behandeling te nemen. Dat betekent dat Windpark Beringe als
terugvaloptie gaat dienen. De gemeente kiest voor Egchelse Heide omdat het initiatief een stuk verder in de
procedure zit, zo laat wethouder Paul Sanders weten.
De windmoleninitiatieven
Windpark Egchelse Heide en Windpark
Beringe hadden allebei plannen om
op ongeveer dezelfde locatie in het
buitengebied van Egchel en Beringe
windmolens neer te zetten. Omdat er
geen plaats was voor beide initiatieven, moest de gemeente een
keuze maken welk plan verder kon
gaan met de procedure. Op maandag
18 september koos het college voor
Egchelse Heide.
Volgens wethouder Paul Sanders

was het een lastige keuze. “Het proces
van kiezen heeft misschien wat lang
geduurd, maar dat komt vooral omdat
we alles heel zorgvuldig wilden
uitwerken. Dat is volgens ons nu
gelukt. Egchelse Heide is gewoon een
stuk verder in de procedure en heeft al
verschillende onderzoeken afgerond.
Ze moeten wel nog meer draagvlak
creëren onder de omwonenden.
Dat gaan we toetsen voordat we
de vergunning afgeven. Windpark
Beringe dienst als terugvaloptie, mocht

Egchelse Heide niet voldoen aan onze
eisen.”
Met het draagvlak doelt de
wethouder ook op de werkgroep
‘Windmolens: niet in onze achtertuin!’.
Die maakte eerder al bekend de stap
naar de rechter te maken om de windmolens tegen te houden. “Zij komen
binnenkort hun petitie aanbieden en
praten met ons”, aldus de wethouder.
“We gaan ervan uit dat zij ook nog in
gesprek gaan met Windpark Egchelse
Heide. In het ideale scenario komen ze

er onderling uit, maar zoals al eerder
gezegd, is er in Nederland nog nooit
een windmolenpark verrezen zonder rechtszaken. Daar zijn we dus op
voorbereid.”

Hoop op windmolens
eind 2018
De wethouder belde dinsdag
19 september al met de initiatiefnemers achter de plannen om ze op de
hoogte te brengen van het nieuws.
“De initiatiefnemers van Windpark
Beringe waren uiteraard teleurgesteld,
maar ze hadden het wel verwacht.
We hebben afgesproken dat we samen
met hen gaan kijken naar eventuele

andere locaties binnen de gemeente
om windmolens neer te zetten.
Daar reageerden ze positief op.”
Het daadwerkelijk verrijzen van
de windmolens laat nog even op
zich wachten. Volgens de wethouder
gaat het vergunningsproces enkele
maanden duren, waarna ook nog
bezwaren op het plan ingediend
kunnen worden. Sanders: “Eventuele
rechtszaken kunnen ook nog tijd
in beslag gaan nemen. Omdat we
zo zorgvuldig te werk zijn gegaan,
verwachten we niet dat dat heel veel
problemen gaat opleveren. Het doel is
nog steeds om eind 2018 de molens
te hebben staan. Of dat gaat lukken,
gaan we vanzelf zien.”
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Plan Beringe Buiten naar gemeenteraad

Een open park voor meer dan alleen sport
Een gezamenlijk sportpark waar de voetbalclub, tennisvereniging en
jeugdvereniging in één gebouw komen te zitten. Dat was het originele plan
van het initiatief Beringe Buiten. De werkgroep van Dorpscoöperatie
Steingood kreeg in de loop der jaren echter steeds meer ideeën over de
inrichting en invulling van het park. “Het plan gaat inmiddels veel verder
dan alleen een sportaccommodatie”, zeggen John Smedts en John Theunissen van de werkgroep.
In de plannen van de werkgroep
zijn de voetbalclub VV BEVO, tennis
vereniging TV BEVO en Jeugd Werk
Beringe nog steeds de hoofdgebruikers
van het park. Die drie partijen kwamen
al in 2010 bij elkaar om te praten over
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een nieuw complex. “Onze accommodaties waren verouderd en de tennisclub had door de afgelegen locatie
veel last van inbraak en vandalisme”,
aldus Smedts. Na de oprichting van
een werkgroep bleek al snel dat het
plan breder moest worden getrokken
dan alleen een nieuw onderkomen.
“Het moet sociaal maatschappelijk een
steentje bijdragen en duurzaam zijn.
We willen bijvoorbeeld ook overdag
vulling hebben en hebben andere
partijen meegenomen in onze ideeën.
Buitenactiviteiten waarbij sport,
bewegen en ontmoeten centraal staan,
is het uitgangspunt.”

Geen concurrent
Beringse
voorzieningen
Het plan is inmiddels zo goed als
klaar. Er komt één gebouw op de plek
van de huidige voetbalaccommodatie
waar alle clubs en verenigingen in
komen te zitten. Theunissen: “Het
gebouw bestaat straks uit drie
verdiepingen. In de kelder zitten de
kleedlokalen en een werkplaatsje.
Dat kan eventueel gebruikt worden
door de KBO of basisschool als ze
handwerk willen doen.” Ook op de
eerste verdieping is veel nagedacht
over multifunctioneel gebruik. “Het
bestaat uit een ontmoetingsruimte en
verschillende compartimenten”, vertelt
Theunissen. “Met schuifwanden kunnen
de ruimtes groter of kleiner gemaakt
worden.”
Dan is er in de toekomst ook nog
eventueel plek voor een fysiotherapiepraktijk op de begane grond.
“In tegenstelling tot eerdere berichten
is er geen rekening gehouden met een

eventuele fysio in de kerk, maar juist
hier. Dat was een miscommunicatie.”
De twee mannen willen benadrukken
dat de accommodatie niet gaat concurreren met bestaande voorzieningen in
Beringe. Smedts: “Er komt een bar in
de ontmoetingsruimte, maar we willen
geen klanten weghalen bij de cafés of
het gemeenschapshuis. We richten ons
op buitenactiviteiten en zijn aanvullend
op de bestaande voorzieningen.”
Voor het beheer van het gebouw
en complex wordt een stichting opgericht. Die gaan de vrijwilligers aansturen. Theunissen: “We gaan ervan uit dat
we gebruik kunnen maken van de vrijwilligers die nu ook al actief zijn bij de
verschillende verenigingen.” De verenigingen worden zodra het gebouw klaar
is, huurders van de accommodatie.

Buurt houdt oogje in
het zeil
Toch is het gebrek aan iets juist wat
het complex uniek maakt, zeggen de
twee Johns. “We willen geen omhei-

ning”, vertelt Smedts. “Het is toegankelijk voor iedereen op ieder moment,
ook voor mensen die geen lid zijn van
verenigingen. Zo willen we een verbinding creëren tussen heel Beringe. Dat
de jeugd ’s middags aan het voetballen
is en de ouderen op de jeu-de-boulesbaan bezig zijn. We gaan uit van sociale
controle. Er is een beheerder, maar
de gebruikers letten ook op elkaar.
De buurt wordt daar ook bij betrokken.
Die zijn heel positief. De omwonenden
gaven in een eerder stadium aan dat
ze het gebouw dicht bij hen wilden
hebben. Dan kunnen ze het in de gaten
houden.”
Het plan is goedgekeurd door
het College van B&W. Op 7 november
beslist de gemeenteraad of het doorgang vindt. De gemeenteraad keurde
vorig jaar bij de begrotingsvergadering
een bijdrage van 450.000 euro al goed.
“We moeten alleen nog aantonen dat
het plan financieel goed onderbouwd
is en Beringe zelf ook een bijdrage
levert”, aldus Smedts. “Om dat beter
zichtbaar te maken, zijn we bezig met

het uitgeven van obligatieleningen.
Mensen kunnen voor 100 euro een
obligatie kopen. Zo kunnen we geld
ophalen voor de financiën en het
draagvlak zien.” Ook van de provincie en andere fondsen ontvangt de
werkgroep een bijdrage. In totaal kost
het plan zo’n 1,4 miljoen euro. Met de
obligatieleningen hoopt de werkgroep
tussen de 10.000 en 15.000 euro op te
halen.

Eind 2018 in gebruik
De werkgroep wil het complex
eind 2018 in gebruik nemen. “Dat is
in het slechtste geval”, aldus Smedts.
“We willen zo snel mogelijk een
complex neerleggen waar Beringe de
komende 50 jaar mee vooruit kan.”
Op woensdag 27 september vindt
er in gemeenschapshuis De Wieksjlaag
in Beringe om 19.30 uur een bijeenkomst plaats om meer uitleg te geven
over huidige status van het plan en de
obligatielening.
Kijk voor meer informatie over het
plan op www.beringebuiten.nl
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HALLO in Someren
Leden van het Rode Kruis gingen deze zomer voor de laatste keer naar Someren met ouderen uit Peel en Maas voor een weekje
vakantie. “Vanaf volgend jaar wordt de bungalow in de Somerense bossen niet meer door het Rode Kruis ingezet voor vakanties voor
ouderen en gehandicapten”, laat de afdeling Peel en Maas van het Rode Kruis weten. De begeleiders en deelnemers gingen samen op de
foto om de laatste keer goed af te sluiten.
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Actiegroep dorp tevreden

Dijkverhoging Kessel gaat voorlopig
niet door
De dijk ter hoogte van de Haagweg in Kessel wordt voorlopig niet verhoogd, zo liet Waterschap Limburg dinsdag
19 september weten aan de inwoners van het dorp. Het waterschap gaat proberen de Kesselse dijk uit de landelijke
Waterwet te halen. De actiegroep die zich verzette tegen de verhoging, reageerde verheugd op het nieuws.

een woordvoerster van het waterschap
weten. “Het is een unieke situatie.
Er is een plan voor de dijk ontwikkeld
waar we op terug kunnen vallen als
versterking toch nodig blijkt te zijn,
maar dat gaat de ijskast in.” Of de dijk
in de toekomst blijft zoals hij is, weet
het waterschap niet. “Dat hangt af
van wie er verantwoordelijk wordt
zodra de dijk buiten de wet valt.
Dat kan gemeente Peel en Maas zijn,
Provincie Limburg of het waterschap.”

Evaluatie over
zes jaar
In februari van dit jaar liet
Waterschap Limburg weten dat vijftien
dijken in Noord- en Midden-Limburg
zijn afgekeurd en niet meer voldoen

aan de eisen van de Waterwet.
Die dijken zouden dus verhoogd of
verlegd moeten worden. Dit om in
de toekomst het Maaswater tegen
te blijven houden en overstromingen
te voorkomen. Tijdens de vorige
bijeenkomst in februari werd nog het
idee geopperd om eventueel een dijk
ter hoogte van de Markt aan te leggen.
Het waterschap ziet echter geen reden
om daar een dijk aan te leggen, omdat
de gevolgen bij een overstroming
volgens berekeningen daarvoor te
klein zijn.
Wat de plannen zijn voor de
dijk ter hoogte van Baarlo, doet
Waterschap Limburg op donderdag
16 november uit de doeken. Dan vindt
de informatieavond plaats bij Kasteel
De Berckt in Baarlo.

Hoe viert u Burendag?

De Waterwet verplicht het waterschap de dijk in Kessel, ter hoogte van
de Haagweg en Veers, te verhogen.
De 145 meter lange dijk voldoet niet
meer aan de huidige eisen. De tien
Kesselnaren die achter de dijk wonen,
lieten tijdens de vorige informatieavond in februari al weten tegen een
dijkverhoging te zijn. Ze vreesden dat
een dijkverhoging onder andere hun
uitzicht op de Maas weg zou nemen.
De enige manier om onder die dijk
verhoging uit te komen, is de dijk uit
de wet schrappen.
“Het plan voor verhoging van de
dijk is nog niet formeel begraven,
maar dat gaat wel gebeuren”, zegt een
tevreden Ton Lennaerts na afloop van
de informatieavond dinsdag. Lennaerts

zette zich de afgelopen maanden
namens omwonenden in tegen het
verhogen van de dijk. “Complimenten
aan het waterschap voor onze samenwerking de afgelopen maanden.
Zij heeft een plicht en wij hadden
plannen die daar lijnrecht tegenover
stonden. Ondanks dat heeft Waterschap
Limburg echt naar de omgeving
geluisterd. Zo konden we elkaar uiteindelijk alsnog de hand schudden.”

Uiteindelijk alsnog
handen geschud
Het waterschap deed de afgelopen
informatieavond uit de doeken wat
er de komende tijd gaat gebeuren.
Het plan om het Kesselse dijkje uit

de wet te halen, moet eerst worden
voorgesteld aan het Ministerie van
Infrastructuur en Milieu. Ook moet
nogmaals worden aangetoond dat
alle betrokken partijen achter het
plan staan. Dat hele proces gaat naar
verwachting nog enkele jaren duren.
Het eerste evaluatiemoment staat
pas gepland over zes jaar, in 2023.
“Dat wil niet zeggen dat we achterover
gaan leunen”, aldus Lennaerts.
“Wij blijven er bovenop zitten, om zo
alle partijen scherp te houden.”
Nu er voorlopig niets met
de dijk gaat gebeuren, blijft
Waterschap Limburg in de
tussentijd verantwoordelijk voor de
waterveiligheid. “Ook voor ons is het nu
de vraag wat er gaat gebeuren”, laat

Elke vierde zaterdag in september is het weer Burendag. Dit jaar is
dat zaterdag 23 september. Koffiemerk Douwe Egberts en het Oranje
Fonds riepen het feest in het leven om één dag samen te komen met alle
buren en iets goeds te doen voor elkaar en de buurt. Hoe viert u Burendag? Heeft u een koffieochtend met zelfgebakken cake, steekt u samen
de handen uit de mouwen om de straat op te fleuren met bloemen, gaat
u samen knutselen of houdt uw buurt een straatfeest met spelletjesmiddag? Stuur uw leukste Burendag-foto in via redactie@hallopeelenmaas.nl
en wellicht ziet uw buurt zichzelf wel terug in HALLO.

Open huis dagen!
Zondag 24 september

open van 13.00 tot 17.00 uur

Graag tot ziens bij:

Uitbreiding naar zeven overige kernen

Voorstel voor driejarige
proef hulp bij huishouden
Stichting Welzijn Kessel en Kessel-Eik, Stichting Bevordering Welzijn Inwoners Koningslust, Stichting
Dorpsoverleg Meijel en gemeente Peel en Maas willen dat de pilot Hulp bij het huishouden wordt uitgebreid.
Ze willen een meerjarige proef, zodat ook de zeven andere kernen in de gemeente er aan mee kunnen doen.
De gemeenteraad neemt hierover op dinsdag 7 november een besluit.
In een brief aan de gemeenteraad
van Peel en Maas stellen de vier
partijen voor om van de proef een
meerjarige pilot te maken. Zo kan
de hulp bij het huishouden ook in
de kernen Baarlo, Egchel, Beringe,
Panningen, Helden, Maasbree en
Grashoek worden opgestart. De
vier partijen stellen een pilot voor
die van 2018 tot 2021 duurt. Het
is dan de bedoeling dat de nieuwe
kernen ieder op hun eigen tempo
aan de slag gaan met het invoeren

van de nieuwe werkwijze rondom
huishoudelijke hulp.

Proef nu tot einde
van het jaar
Op 1 mei vorig jaar startte de pilot
Hulp bij het huishouden in Kessel,
Kessel-Eik, Koningslust en Meijel.
Dit met het doel een nieuwe manier
van werken te organiseren rondom
hulp in het huishouden bij mensen
thuis. Aangestelde dorpsondersteuners

in de dorpen behandelen daarbij
de hulpvragen. In april besloot de
gemeenteraad de proef in de huidige
pilot-kernen door te laten lopen tot
het einde van het jaar.
Tijdens de besluitvormende raadsvergadering op dinsdag 7 november
wordt het voorstel van de betrokken stichtingen en de gemeente
behandeld door de gemeenteraad.
Naar verwachting wordt dan besloten
of de overige zeven kernen ook met
de pilot kunnen starten.

Gratis
parker en
voor de
deur!

Doolgaardstraat 8 Horst
077 398 56 51
www.mariettemode.nl

500 m winkelplezier • parkeren voor de deur

Koopzondag 2e aElk
rtikel
Meijel
in de ten
13.00-17.00 uur

voor t
1 cent

Raadhuisplein 5 Meijel • www.kantoorenthuis.nl
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Motorcross Meijel vecht voor bestaan

Even niet denken aan de toekomst
Circuit De Vossenberg in de Simonshoekse Bossen in Meijel was op zaterdag 16 en zondag 17 september gevuld
met knetterende motoren, benzinelucht en vooral liefhebbers van de motorsport. Organisator MCC Meijel kreeg een
paar maanden geleden te horen dat ze misschien moeten stoppen met de cross. De vereniging is hard bezig een
oplossing te zoeken, maar dit weekend even niet.

jammer zijn als de cross verdwijnt.
Met allemaal die regeltjes die er in
Nederland zijn, houd ik mijn hart vast
als het voor de rechter komt. Op meerdere plekken is op die manier al een
cross verdwenen.”

Volgend jaar jubileum
vieren
Die angst is bij Ed niet zo groot.
Hij hoopt er samen met de politiek
uit te komen. “We moeten nog vele
wegen gaan, maar we zijn positief
gestemd. We voelen ons gesteund door
de lokale politiek.” Zo zijn wethouder Paul Sanders en VVD-raadslid én
Meijelnaar Teun Heldens aanwezig op
het crossterrein. Ze dragen de motorcross naar eigen zeggen een warm hart
toe. “De cross hoort gewoon bij Meijel”,
laat wethouder Sanders weten. “Het is
een prachtige locatie en wat mij betreft
proberen we de cross te behouden voor
Meijel.”
Terwijl de Brit Luke Burton buiten
onder een stralende zon naar de
dagoverwinning snelt in de belangrijkste klasse, de EK open inters, vertelt
bestuurslid Thea Vink van de motorEen aantal bewoners van bungalowpark De Stille Wille in Meijel, direct
gelegen aan de crossbaan, diende
eerder dit jaar een klacht in bij de
gemeente. De bewoners vonden dat
de motorcross niet paste binnen de
bestemming van het bosgebied. Ze
kregen gelijk en burgemeester Wilma
Delissen-van Tongerlo zei handhavend
te moeten gaan optreden. De cross
kreeg nog een vergunning voor 2018
en 2019, maar daarna is de toekomst
ongewis. De burgemeester gaf aan
samen met Provincie Limburg te gaan

zoeken naar een oplossing. De problemen rondom de vergunning zijn echter
niet het hoofdonderwerp bij de motorcross op zaterdag en zondag.

‘Niet komen is geen
optie’
“Nu gaat het vooral om de races”,
vertelt Ed Philipsen, voorzitter van
MCC Meijel. “Natuurlijk hebben we veel
reacties gehad en iedereen is ermee
bezig, maar zodra de motoren aan de
start staan, gaat het daar over. Wie er

gaat winnen is nu even belangrijker.
Gewoon genieten van de cross. Na het
weekend gaan we weer verder met het
regelen van de vergunning.”
Zo is het ook bij de bezoekers van
de cross. Jan Segers komt uit Meijel
en is al veertig jaar vaste gast op
De Vossenberg. Hij is een echte crossliefhebber. “Niet komen is geen optie
voor mij”, vertelt hij. “Op een dag als
deze merk je niets van de problemen
met de vergunning, maar ik moet wel
zeggen dat het me
de laatste tijd wel
11
bezig heeft gehouden.
09 Het zou heel

sportbond MON dat de bondsmensen
altijd graag naar Meijel komen. “Ik kom
hier volgens mij al dertig jaar. Het is
altijd enorm goed georganiseerd en
volgens mij valt het met de geluidsoverlast wel mee. Het is maar twee
weekenden per jaar. De mensen die
hier komen wonen, weten toch dat hier
een paar keer per jaar een motorcross
plaatsvindt. Zij komen hier wonen
en de motorcross die al veel langer
bestaat, moet verdwijnen, dat is de
omgekeerde wereld.”
De Meijelse motorcross viert dit
jaar haar 40e verjaardag. Toch wordt
dat in het weekend van de cross niet
gevierd. “We bewaren de viering tot
volgend jaar”, vertelt MCC-voorzitter
Ed. “We hebben al ideeën over hoe we
het gaan aanpakken.” Eds voornaamste
doel de komende tijd is ervoor zorgen
dat de cross ook een 50e verjaardag
kan vieren. “We hebben zoveel reacties
gehad, ook van de bewoners van
De Stille Wille en de coureurs die hier
racen. Niemand wil dat het verdwijnt.
Inclusief de steun vanuit de politiek
hebben we genoeg hoop dat we
kunnen zorgen dat ook na 2019 een
motorcross plaatsvindt in Meijel.”

Wethouder
Arno Janssen in
ziekenhuis
Wethouder Arno Janssen van gemeente Peel en Maas is met hartfalen
opgenomen in het ziekenhuis. De gemeente laat via een woordvoerder
weten niet te kunnen inschatten wanneer en of de 69-jarige Janssen nog
terugkeert in zijn functie.
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Ad vertorial

Einde aan de
inkeerregeling
Door: Mathieu Hooijmaijers RB Belastingadviseur
De inkeerregeling kent een lange geschiedenis. Al vanaf 1998 was het mogelijk zwart geld op te
biechten zonder dat een boete werd opgelegd. De bekendste variant hiervan is het in het buitenland
gestald vermogen. De Belastingdienst heeft de mogelijkheid belasting op buitenlands vermogen
binnen 12 jaar na te vorderen en vanaf 1998 gebeurde dit dus zonder boete.
De gedachte hierbij was dat als de belastingplichtige
zijn zwarte geld opbiechtte er in elk geval belasting binnen
kwam voor de toekomst en 12 verstreken jaren. Een half ei
was ook voor de Belastingdienst beter dan een lege dop.
Een jaar of 10 geleden kwamen de eerste cd-roms
met gegevens van buitenlandse banken op de markt.
Ook de Nederlandse fiscus was hier uiteraard in geïnteresseerd. Deze vondst en elke nieuwe gegevensdrager die de
Belastingdienst in handen kreeg werd flink uitgemeten in
de media, waardoor zich telkens weer een nieuwe groep
van inkeerders melden bij de Belastingdienst.
Tegelijkertijd gingen de boetes ook flink omhoog, per
2010 15 procent, via 30 procent naar 60 procent en inmiddels 120 procent. Dat is overigens altijd nog aanzienlijk
minder dan de 300 procent boete die wordt opgelegd aan
belastingplichtigen die niet zelf opbiechten, maar door de
Belastingdienst worden gepakt.
Door de verregaande automatisering en de internationale druk op het uitwisselen van gegevens, ook op de
notoire zwart spaarlanden als Luxemburg en Zwitserland,
is de pakkans inmiddels een stuk groter geworden. De
regering stelt dan ook voor de inkeerregeling per 2018

geheel te laten vervallen, zodat de boete in alle gevallen
300 procent is.
Uiteraard is het terecht dat belastingontduikers gestraft
worden. Toch is de vraag of de Belastingdienst met het
afschaffen van de inkeerregeling zichzelf niet in de voet
schiet. Als zelf opbiechten geen voordeel meer heeft zullen
de meeste zwartspaarders er waarschijnlijk voor kiezen
om niets op te biechten. Het is maar de vraag of en binnen
welke termijn de Belastingdienst, ook met de modernste
middelen, in staat is al deze zwartspaarders op te sporen.

Vestiging Horst
Spoorweg 10, 5963 NJ Hegelsom, T 077 – 398 46 00
Vestiging Roggel
Groenstraat 2, 6088 CW Roggel, T 0475 – 49 46 28
www.innovista.nu

Janssen is volgens de gemeente
‘als gevolg van hartfalen de komende
tijd uit de roulatie’. “We weten niet
hoe lang het gaat duren en wensen
Arno en zijn familie en vrienden
natuurlijk heel veel sterkte toe.”
De taken van wethouder Janssen
worden in onderling overleg verdeeld

onder de andere leden van het
College van B&W. Arno Janssen gaf
eerder al aan na de gemeenteraadsverkiezingen in maart volgend jaar
niet meer terug te keren als wethouder. Hij zou wel als lijstduwer op de
kieslijst van Lokaal Peel&Maas komen
te staan. (Foto: gemeente Peel en Maas)
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Veteranendag
3/3

Moniek Segers-Weijs

Alle veteranen in Peel en Maas worden uitgenodigd om zaterdag 23 september de lokale Veteranendag te
vieren. Deze dag is een eerbetoon aan alle veteranen, in het bijzonder die uit onze gemeente. In aanloop van
deze dag ging HALLO in gesprek met drie militairen die op verschillende uitzendingen zijn geweest. Moniek
Segers-Weijs (30) is de laatste veteraan in deze serie. Zij ging in 2015 naar Kosovo.

het Brigade Informatieknooppunt (BIK).
“We houden vanachter schermen de
straten in de gaten. Die info verzamelen en onderzoeken we, om de collega’s op straat op de hoogte te houden
van wat er om hen heen gebeurt.”

Ik voelde me
verre van held

Moniek met een Kosovaars kind dat gesteund wordt door stichting Hands of Mercy
Hoewel de oorlog al bijna
twintig jaar geleden is geëindigd,
vertrok in maart 2015 een missie
vanuit Nederland naar Kosovo om
daar de vrede en veiligheid te
bewaren. “De oorlog is misschien
al een hele tijd geleden, maar het
is er in sommige delen nog steeds
onrustig”, vertelt Moniek. “Vooral
in het noorden van het land zijn er

nog spanningen tussen de Kosovaren
en de Serviërs.”
Moniek werd geboren in Horst,
maar woont sinds 2012 in Panningen,
samen met haar man Pim. Na de
middelbare school wilde ze naar het
CIOS om gymleraar te worden, maar
nadat ze de tweejarige vooropleiding
afrondde, solliciteerde ze toch bij de
koninklijke marechaussee. “Een baan

bij defensie heeft mij altijd aangetrokken. Waarom weet ik niet, want
niemand in mijn familie of omgeving
werkt er.” Na de algemene militaire
opleiding (AMO) werkte Moniek tot
december 2014 als wachtmeester in de
regio Limburg-Zuid en op luchthaven
Maastricht Aachen Airport waar ze de
binnengrenzen bewaakte. Inmiddels
werkt Moniek in Venlo op kantoor bij

In augustus 2014 kreeg Moniek te
horen dat haar een missie naar Kosovo
was toegewezen. “Uiteindelijk ben
ik in maart 2015 vertrokken en 7,5
maand daar gebleven. Ik werkte als
wachtmeester op het National Support
Element (NSE) vanuit de hoofdstad
Pristina.” Het NSE regelde de coördinatie en uitvoering van logistieke taken
voor militairen die op missie waren in
Kosovo en heeft vooral een ondersteunende functie. “Wij zorgden bijvoorbeeld voor de opvang en begeleiding
van collega’s, regelden vliegtickets en
beheerden de opslag van wapens en
munitie.”
Ze vond het echter lastig haar draai
te vinden. “Ik vroeg me steeds af hoe
ik de mensen daar kon helpen, want
voor mijn gevoel deed ik dat niet echt.
Ik ben uiteindelijk in contact gekomen met Marjolijn, een Nederlandse
politieagente die daar ook werkte.
Zij zette zich in voor de stichting Hands
of Mercy die volwassenen en kinderen
ondersteunt en helpt. Bijvoorbeeld door
geld op te halen waarmee schoolspullen als rugzakken en schriften werden
gekocht.”
Nadat ze toestemming had
gekregen van haar commandant, ging
Moniek naast haar gewone werk aan

de slag voor de stichting. “Ik haalde
enorm veel voldoening uit het werk
dat ik voor de stichting deed. Wat
mij het meeste bij is gebleven, is
dat de mensen er zo vriendelijk zijn.
Ik droeg mijn marechaussee-uniform
met daarop het Kosovo Force (KFOR)logo, de vredesmacht die de vrede
en veiligheid bewaakt in het land.
De mensen daar behandelden mij
daardoor als een held. Heel indrukwekkend, al voelde ik mij verre van
een held. Ik ben niet degene die hen
in 1999 bevrijdde van alle ellende.
Ik was wel blij dat ik de mensen daar
met alle beetjes kon helpen.”

Tijdens missie ten
huwelijk gevraagd
Tijdens haar missie had Moniek
twee keer verlof, waarvan haar
vriend Pim één keer naar Kosovo
kwam. “Samen hebben we de
weinige mooie plekken van het
land gezien en zijn we naar Albanië
en Montenegro geweest. Vooral
dat laatste land is ons erg bijgebleven: het is de plek waar Pim
mij ten huwelijk heeft gevraagd.”
Terugkijkend op haar tijd in Kosovo,
zou Moniek best nog een keer
op missie willen gaan. Haar man
Pim ziet dat niet zo zitten, nu ze
in februari een kindje verwachten.
“Het liefst zou ik naar Afghanistan of
Mali gaan, omdat ik daar écht van
nut kan zijn en die landen niet te
vergelijken zijn met Kosovo. Officieel
hoef ik niet op missie tot ons kindje
vijf jaar oud is, maar het mag wel.
We zullen zien hoe het gaat lopen.”

Noah Strijbos mocht VVD-kamerlid aankleden

Meijelse ontwierp pak Tweede Kamerlid
Bij Prinsjesdag op de derde dinsdag in september is het vooral traditie
om te kijken naar de speciale kleding die de vrouwen van de Tweede Kamer
en het Koningshuis aanhebben, maar ook de mannen kiezen tegenwoordig
voor een bijzonder ontwerp. Zo mocht de Meijelse Noah Strijbos (18) het pak
van VVD-Kamerlid Dennis Wiersma ontwerpen voor één van de belangrijkste
dagen in het jaar voor politici.
Noah werd uitgekozen om het
pak te ontwerpen, omdat ze eerder
dit jaar Nederlands kampioen Skills
heroes werd. Ze zit op het Summa
college in Eindhoven en volgt de
opleiding Junior stylist. Ze werd
nationaal kampioen modeontwerpen.
Ze vond het ontwerpen van het pak
van Wiersma een hele eer. “Bijzonder,
en dat op mijn leeftijd”, liet ze weten
aan het Summa College. “Ik heb hard
moeten doorwerken, maar het was
het waard. Ik ben namelijk erg blij
met het eindresultaat.” Het pak werd
gemaakt door Bo Broers, eveneens
een student op het Summa College.
De twee meiden waren op dinsdag
19 september aanwezig in Den Haag
om Prinsjesdag mee te maken.

Waardevol
Noah en Bo met Tweede Kamerlid Dennis Wiersma met het pak (Foto: Freddy Schinkel)

Een bijzonder element zit aan de
binnenkant van het jasje: een afbeel-

ding van de Gouden Koets. Wiersma
koos voor de twee jonge meiden om
zijn pak te laten maken, omdat hij veel
waarde hecht aan het mbo. “Voor mij
staat het mbo voor vakmanschap en
dat is precies wat ik terugzie in dit pak.
Door dit met Prinsjesdag te dragen, kan
ik iedereen laten zien hoe waardevol
mbo’ers zijn voor onze maatschappij”,
liet hij voor Prinsjesdag al weten.
Wiersma is zeer tevreden met het
resultaat. “Ik voel me vereerd met
dit gave ontwerp van Noah en Bo.
Het vakmanschap straalt er vanaf”,
tekende het Summa College op uit de
mond van Wiersma. “Ik ben echt onder
de indruk van de professionaliteit van
de studenten. Van de kennismaking tot
de laatste passessie: echt vaktalent.
Ik wil het zeker nog eens gaan dragen,
misschien bij een debat over het mbo.
Ik laat graag aan iedereen zien hoe
belangrijk het mbo is.”
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Als leven lijden wordt
is rusten goed

’t is good zoeë

Henk Reijnen

“Henk van Reijnen Sjeng”
echtgenoot van

Truus Reijnen-Hanssen
Hij overleed in de leeftijd van 79 jaar.
pap en opa van
Miranda en Berrie
Myrthe
Imco en Lotte
Monique en Frank
Meggie en Maurice
Britt
Teun en Rinke
Els
Venlo, 18 september 2017
Markt 43
5981 AP Panningen
Op vrijdag 22 september is er om 19.00 uur een avondwake in de
kerk van Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten te Panningen.
We hebben pap voor het laatst in ons midden op zaterdag
23 september om 11.00 uur in crematorium Midden-Limburg,
Kasteelweg 10 te Baexem.
Voorafgaand aan beide diensten is er gelegenheid tot schriftelijk condoleren.
In plaats van bloemen is een bijdrage in de collectebussen voor
Alzheimer Nederland welkom.

Bedroefd hebben wij kennis genomen van het overlijden van

Zo ver wij konden, zijn we met je meegegaan
Tot aan het einde toe hebben we je bijgestaan
Zorgen voor en dienstbaar zijn, karakteriseerde jouw leven.
Sterk, altijd optimistisch en vol humor
Je was een voorbeeld voor ons allen
Jou te moeten missen zal ons zwaar vallen
Weet dat je in ons hart altijd blijft voortbestaan
Dankbaar zijn wij, jou in ons midden te hebben gehad.

Theo van Hal
weduwnaar van

Diny van Hal - Geenacker
echtgenoot van

Mie van Hal - Heijnen
* Wehl, 14 oktober 1933

† Venlo, 16 september 2017

Helden: Leo en Jolanda van Hal - Vermeulen
Janick
Britt en Jorrit
Helden: Alex en Susanne van Hal - van Melick
Niels
Julie
Helden: Mie van Hal - Heijnen
Familie van Hal
Ruijsstraat 71, 5988 AA Helden
De afscheidsdienst zal plaatsvinden op zaterdag 23 september
om 11.00 uur in gemeenschapshuis Kerkeböske, Aan de
Koeberg 3, te Helden. Aansluitend wordt pa te rusten gelegd
bij Diny op het St. Lambertuskerkhof te Helden.

Henk Reijnen

Samenkomst in Kerkeböske vanaf 10.30 uur.

Oud-directeur van Jan Reijnen B.V., voorheen bekend als
P.H. Reijnen en zn. te Panningen. Wij zullen hem altijd herinneren
als een gepassioneerd mens met hart voor de zaak.

Theo is opgebaard in Rouwcentrum Panningen,
ingang Schout van Merwijckstraat te Panningen.
U kunt persoonlijk afscheid van hem nemen op
woensdag 20 september van 19.00 - 19.45 uur.

Wij wensen Truus, Miranda, Monique, Berry, Frank
en de kleinkinderen veel sterkte toe.
DIrectie en personeel van Jan Reijnen B.V. Panningen
I.v.m. de avondwake zullen wij a.s. vrijdagavond
om 18.45 uur gesloten zijn.

In memoriam

Theo van Hal
Stil ben je van ons heengegaan
Je hebt altijd voor ons klaargestaan
Geborgenheid en liefde heb je ons gegeven
Zo was je hele leven
Je was een voorbeeld voor ons allen
Je te moeten missen zal ons zwaar vallen

“polkamp”

*Wehl, 14 oktober 1933

† Venlo, 16 september 2017

Theo was de oprichter van Van Hal Stomerij. Samen met zijn eerste vrouw
Diny heeft hij in de jaren zeventig en daarna het fundament gelegd voor
onze huidige onderneming. Wij zijn hem daar heel erg dankbaar voor.
Onze winkel op Ruysstraat 71 Helden is
zaterdag 23 september de hele dag gesloten.

Riek Hunnekens - Verheijen
Meijel, * 26 januari 1955

Grashoek, † 18 september 2017

mam en oma van
Henri en Lieke
Daan, Tren, Jante
Wij nodigen u uit voor de afscheidsdienst op
zaterdag 23 september om 9.30 uur in crematorium
‘Venlo’, gelegen aan de Grote Blerickse Bergenweg 30
te Venlo.
Liever geen bloemen maar een gift voor KiKa stellen
we zeer op prijs.
Correspondentieadres:
Familie Hunnekens, Marisstraat 35, 5985 PR Grashoek

geeft zorgvuldig vorm aan
een persoonlijk afscheid,
zodat jullie met een goed
gevoel kunnen terugkijken.

Fien Bos
Uitvaartzorg

regio Peel en Maas
077 308 28 33 / 06 30 92 19 61

www.fienbosuitvaartzorg.nl

Dochter en zusje van
Nick, Steffi en Vik Rongen
Kanaalstraat 29, 5986 AD Beringe

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.hallopeelenmaas.nl
klik rechts op de pagina op ‘zoekertjes’.
Via het formulier ‘zelf uw advertentie
hier plaatsen’, kunt u uw tekst opgeven en meteen de kosten voldoen.
Op zoek naar professioneel kleuren/of interieuradvies, of een
compleet en praktisch interieurplan?
Jacqueline Janssen van Sfeer en
kleur@home werkt graag samen
met u aan de plek waar u zich thuis
voelt. Voor meer informatie
www.sfeerenkleur.nu of bel Jacqueline:
06 29 36 38 77.
Garageverkoop
Napoleonsbaan noord 27a Baarlo.
Ingang via Molenberg za 23-09
10.00-15.00 uur (kantoor-)meubels,
kinderkleding mt.50-122, servies/
glaswerk lampen, lp/cd.
Gebruikte kantoormeubelen: kasten,
stoelen, bureaus, stelling, enz. Tevens
bloempotten. Obelisk Beringe tel. 06
14 04 02 72 Do t/m Vrij van 9.00 tot
17.00 uur Za van 9.00 tot 16.00 uur.
Aardappelen.
Wij bezorgen onze eigen geteelde
nieuwe aardappelen (Frieslanders)
gratis bij u thuis. Min. 5 kg. Absoluut
de lekkerste. Tevens uien te koop.
Tel. 077 307 88 53.
Brocante koopzondag.
Brocante Hal Limburg, koopzondag
24 sept. 11-16 uur. Heel veel keuze
voor heel weinig geld. Open di t/m
vr 12-17 zat 10-16u Speulhofsbaan 7A
Meterik (Horst a/d Maas).
Te koop gevraagd sloopauto’s,
100 euro contant bij afhalen en direct
vrijwaring. Tel. 06 53 13 85 59/
077 306 12 03.
Assertiviteitstraining Baarlo
Assertief willen zijn? Nee durven
zeggen? Opkomen voor jezelf?
Weten wie je bent en wat je wilt?
Ervaren dat jij ertoe doet? Info en
aanmelden; Hetty Vestjens 06 16 04
86 08 www.op-weg-naar-verbinding.nl
Bolchrysanten te koop. Maandag
t/m vrijdag vanaf 13.00 uur. Zaterdag
vanaf 9.00 uur. Sevenumsedijk 12 te
Koningslust.

Cassandra Creatief open dag
1 okt. van 11.00-16.00 uur in
gemeenschapshuis De Wis Castenray.
Winkel is deze dag ook open

Meijel | 077 466 41 41
www.uitvaartvandenboom.nl

samen zorgen voor
een persoonlijk afscheid

Nova

Heropening 1-10-2017 Kringloopwinkel
Oud en Nieuw van 14:00 t/m 18:00 uur.
We gaan van 640 m2 naar 1400 m2.
Maasbreeseweg 3 Sevenum.
Iedereen is van harte welkom voor
een hapje en drankje.

lieve echtgenote van

Louis Hunnekens

Geboren op
6 september
2017

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

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

tel. 077-3078642
Panningen
www.janssenuitvaart.nl
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Zondagmiddag half twee. Een vader loopt met zijn dochtertje naar de
voordeur van zijn huis. Mag ik een paar minuutjes van uw tijd? Deze week in
‘Geplukt’ Mark van de Pas uit Melderslo.

jongeren 07

aan
Lique Geraedts

Namen
Heeft u ook een naam die
misschien niet eens zo
moeilijk te spellen is, maar
die toch door veel mensen
fout geschreven wordt? Zo is
mijn naam bijvoorbeeld
Renée, R-E-N-É-E. Toch krijg ik
vaak vragen als: ‘Hoeveel E’s
moeten er op het einde?’,
‘Naar welke kant staat het
‘streepje’?’ en ‘Waar moet het
accent aigu?’.

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Lique Geraedts
16 jaar
Baarlo
Blariacumcollege

Wat zou je nooit meer over willen
doen?
Mijn haar verven zoals ik in groep acht
heb gedaan. Ik had toen een zogenaamde dip dye, half bruin en half
blond haar. Het zou goed over moeten
lopen, maar dat deed het bij mij niet.
Uiteindelijk heb ik het blonde stuk van
mijn haar maar gewoon afgeknipt.
Wie zijn jouw helden?
Mijn ouders. Het klinkt misschien cliché,
maar zij leren mij belangrijke dingen.
Bijvoorbeeld hoe ik met geld om moet
gaan en hoe ik andere mensen moet
behandelen. Ik heb geleerd dat je
het advies van je ouders nooit moet
negeren. Uiteindelijk hebben zij toch
altijd gelijk.
Waar ben je het meest trots op?
Ik ben het meest trots op mijn
schoolprestaties. Aan het begin van de
middelbare school was ik heel onzeker,
met name over het huiswerk en het
leren. Toch heb ik heel hard gewerkt,
waardoor ik van 1havo naar 2vwo kon
gaan. Nu zit ik in het een na laatste
jaar.

Ben je bijgelovig?
Ik zou mezelf niet religieus noemen.
Wel ben ik spiritueel. Ik geloof zeker
dat er dingen aan de hand zijn waar wij
als mens niets vanaf weten.
Waar ben jij het meest dankbaar
voor?
Ik denk dat veel mensen vergeten hoe
belangrijk het is om gezond te zijn.
Er zijn veel ongelukkige mensen met
nare ziektes die het geluk niet hebben
om gezond te zijn, daarom ben ik het
meest dankbaar voor mijn gezondheid.
Wat zou je doen als je een week
alleen thuis zou zijn?
Waarschijnlijk zou ik me heel erg gaan
vervelen. Ik zou me voor een dag of
twee wel kunnen amuseren met een
filmmarathon, maar op een gegeven
moment zou het dan toch saai worden
om de hele tijd alleen te zijn.
Wat is je laatste miskoop geweest?
Een oplader voor mijn mobiel.
De laatste tijd heeft mijn mobiel
kuren. Hij laadt niet meer goed op.
Mijn oplader was stuk, dus kocht
ik een nieuwe. Echter was dit geen
officiële lader van hetzelfde merk
als mijn telefoon, dus laadde mijn
mobiel alsnog niet op. Misschien is
het dan toch tijd voor een nieuwe
mobiel.

Wat is het verste dat je ooit van huis
bent geweest?
In de zomer van 2012 zijn we naar
Spanje geweest, in de buurt van
Barcelona. Dat was een van de leukste
vakanties die ik ooit heb gehad. Het
jaar daarop zijn we weer daar naartoe
gegaan
Welke superkracht zou je willen
hebben?
Het zou me wel leuk lijken om te
kunnen vliegen. Het liefst wil ik zoveel
mogelijk van de wereld zien, maar
helaas kan dat nou eenmaal niet zo
makkelijk. Een vlucht kost al snel veel
geld. Als ik zou kunnen vliegen zou ik
zo veel mogelijk plekken en landen
bezoeken.
Om wie lach jij het meest?
Ik lach het meest om mijn beste
vriendin Pascale. We hebben dezelfde
soort humor. Veel sarcasme en foute
grappen. Zij weet precies hoe ze mij
aan het lachen kan krijgen, zelfs als ik
een slecht humeur heb.
Heb je een bijbaantje?
Ja, ik heb sinds kort een bijbaantje.
Voor dit blad, HALLO Peel en Maas.
Ik schrijf samen met Renée voor de
jongerenpagina. Ik vind dit een erg
leuke ervaring, omdat ik van jongs af
aan al van schrijven houdt.

Wat heb je liever: iedereen hoort
wat jij denkt, of jij hoort wat
iedereen denkt?
Ik zou liever van iedereen horen
wat hij of zij denkt. Het lijkt me erg
eng om te weten dat iedereen mijn
gedachtes kan horen. Natuurlijk is
het ook niet prettig om de gedachtes
van anderen te horen, maar toch kan
het soms ook interessant zijn.
Is er een liedje waar je een
speciale herinnering aan hebt?
Ik weet nog dat ik vroeger in de auto
van mam altijd samen met haar
Dancing Queen van ABBA luisterde.
Telkens als dat nummer er op komt,
moet ik aan mijn moeder denken en
aan die autoritjes.
Wat is je favoriete toetje?
Het liefst ga ik voor een toetje naar
een ijssalon. In de zomer is het
heerlijk om op het terras te zitten,
maar ook ‘s winters gaat een ijsje er
wel in.
Wat doe je als je niet kunt slapen?
Ik ben een lichte slaper, dus ik doe
er elke avond wel een tijdje over om
in slaap te komen. Meestal word ik
moe van lezen. Dus als ik niet kan
slapen, lees ik een stuk in een boek
en dan vallen mijn ogen meestal
vanzelf dicht.

Het misspellen van namen is
zeker niet het enige aan namen
dat vervelend kan zijn. Zo zijn er
namelijk ook namen die vaak
fout worden uitgesproken. Als
een leraar de naam van een
klasgenoot verkeerd uitspreekt,
kan ik de irritatie van het
gezicht van mijn klasgenoot
aflezen. Het vervelende aan
namen die verkeerd worden
uitgesproken, is dat je vaak niet
op papier kunt zien hoe de
naam uitgesproken moet
worden.
Het probleem met namen
die fout gespeld worden, is
misschien makkelijker te verhelpen. Zo zou je mijn naam
bijvoorbeeld goed kunnen
spellen met een beetje algemene kennis. Renaissance is
een Frans woord (dat ook in het
Latijn voorkomt) en dat
hergeboorte betekent. Van
‘renaissance’ zijn eigenlijk twee
namen afgeleid: een mannelijke
vorm, René, en een vrouwelijke
vorm, Renée.
Het probleem is echter dat
je deze onuitgesproken regel
niet kunt toepassen op iedereen
die Renée, Renée, Renee of
Rene heet. Iedereen schrijft het
namelijk op een andere manier.
En natuurlijk weet ook niet
iedereen waar de naam nou
eigenlijk vandaan komt. Dan
zijn we eigenlijk weer terug bij
af. Misschien moet ik me er
maar gewoon bij neerleggen
dat ik mijn naam iedere keer
opnieuw moet spellen. Dat is
makkelijker.
Renée
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Open dag in Nationale Wijnweek

Prijzen voor Grashoekse en Beringse wijnen
Tijdens de jaarlijkse Wijnkeuring van de Lage Landen hebben wijnerij
Kapèlkeshof uit Grashoek en zorgwijngaard Vinea Cura uit Beringe prijzen in
de wacht gesleept. De wijnen leverden samen zeven zilveren en bronzen
medailles op. Beide wijngaarden hebben zondag 24 september een open
dag vanwege de Nationale wijnweek.
Wijnerij Kapèlkeshof uit Grashoek
ontving twee zilveren medailles voor
een rode en een witte wijn en twee
keer brons voor twee andere witte
wijnen. Zorgwijngaard Vinea Cura
mocht twee keer brons en één keer
zilver in ontvangst nemen voor drie
witte wijnen.
De wijnkeuring vindt elk jaar
plaats en wordt georganiseerd door

Stichting Wijninstituut Nederland
(WIN). Dit jaar vond het plaats
bij het Weinbauamt in Neustadt
an der Weinstrasse, waarna de
prijzen in Buren werden uitgereikt.
De meeste wijnen die meedongen
naar de prijzen, waren afkomstig uit
Gelderland en Limburg.
Vanwege de Nationale
Wijnweek openen Kapèlkeshof in

Dertien bedrijven

Bouw en verbouwbeurs in Meijel
Dertien regionale bedrijven op het gebied van bouwen, verbouwen
en wonen staan zondag 24 september op het Bouw&Co Event in Meijel.
In de showroom van Bohaco vindt de ‘bouwbeurs’ plaats.
Bezoekers kunnen bij het
evenement terecht met vragen
rondom het thema bouwen en
wonen. Onder meer Duurazon,
Peel Energie, Isoprofs, Woodapple
Installaties, Bouwbedrijf Stammen,
Flexstairs, hoveniersbedrijf Van der
Asdonk, Slaats tegelwerken, Verdam

interieurmakers, Bohaco, Glasatelier
Smits, Rabobank en Maison Makelaars
zijn aanwezig. Voor de kinderen is er
een springkussen.
Het Bouw&Co Event vindt plaats
van 12.00 tot 17.00 uur in de showroom van Bohaco op de Bosrand in
Meijel.

De eigenaren van Kapèlkeshof met de onderscheidingen
Grashoek en Vinea Cura in Beringe
zondag 24 september hun deuren.
Van 11.00 tot 17.00 uur is Kapèlkeshof
open voor bezoekers. Daar wordt

het hele wijnmaakproces getoond
en vinden rondleidingen door de
wijngaarden plaats. Bij Vinea Cura
wordt kunst gecombineerd met

wijn. Gedurende de open dag zijn
verschillende exposities van diverse
kunstenaars te zien. De zorgwijngaard
is geopend van 10.00 tot 18.00 uur.

Oh, zit dat zo!

Landgoed de Weerdbeemden

Groepsaccommodatie Eten en drinken onderweg;
Kessel-Eik wint prijs is het allemaal aftrekbaar?
Ondernemers Daan Wimmer en Simone Vissers van Landgoed de
Weerdbeemden in Kessel-Eik hebben onlangs de prijs voor beste groeps
accommodatie toegekend gekregen. De titel kregen ze van de mensen
achter de landelijke website Eropuit in Eigen Land.

Voor de zevende keer werd de
prijs uitgereikt. De Eropuit in Eigen
Land-prijs wordt jaarlijks uitgereikt
aan horeca-ondernemingen verdeeld
over verschillende categorieën,
waaronder hotel, kamperen,
restaurant, bed and breakfast en
groepsaccommodatie. De eerste
plaats in die laatste categorie werd
dit jaar toegekend aan het KesselEikse landgoed. De huidige eigenaren

Daan Wimmer en Simone Vissers
richtten 2,5 jaar geleden hun bedrijf
op. Het landgoed heeft een groeps
accommodatie, maar doet ook dienst
als vergaderruimte en kan gebruikt
worden voor teambuildingsessies of
trouwpartijen.
Het winnen van de eerste prijs
levert een trofee, een certificaat en
een gratis banner voor een jaar op de
website van Eropuit in Eigen Land op.

STB uit Beringe
failliet
Schers Transporten Beringe (STB) is op dinsdag 12 september failliet
verklaard door de rechtbank van Roermond. Het bedrijf werd in 1992
opgericht toen Louis Schers en zijn vrouw Willie het transportbedrijf van de
baas van Louis overnamen.
Het transportbedrijf aan de
Noorderbaan in Beringe heeft volgens
de website dertien vrachtwagens,
23 trailers en verschillende busjes
rondrijden voor transport. Er waren
ten tijde van het faillissement zo’n

vijftien mensen in dienst van het
bedrijf. Of er een doorstart wordt
gemaakt, is nog niet duidelijk. Eerder
gaf de curator in de media wel al
aan dat het een optie was voor het
transportbedrijf.

Door: Ed Nijssen, directeur
Als ondernemer bent u vaak op pad. En vaak zult u wat moeten drinken en eten onderweg. Is dat dan aftrekbaar? Tenslotte moet u privé ook eten en drinken. Hoe zit dat? En hoe zit het dan met de btw?
Eten en drinken: gemengde kosten
Kosten die u maakt om te eten en te
drinken worden gemengde kosten
genoemd. Gemengde kosten zijn
kosten die zowel een zakelijk als een
persoonlijk belang dienen. Vanwege
dat gemengde karakter zijn de kosten
beperkt aftrekbaar, maar daarover
dadelijk meer.
Wat valt er allemaal onder de gemengde kosten?
Dat is meer dan alleen eten en drinken:
• Voedsel (zakenlunches, diners,
broodje dat u onderweg koopt, enz.)
• Drank (koffie, thee, melk
en frisdrank)
• Genotmiddelen (rookwaren)
• Representatie (relatiegeschenken,
recepties, feesten en vermaak)
• Congressen, seminars,
studiereizen
Gemengde kosten:
beperkt aftrekbaar
U kunt de kosten die aftrekbaar zijn op
twee manieren berekenen.
80% U kunt kiezen voor een belastingaftrek van 80 procent. Als u dus per jaar

€3.500 gemengde kosten heeft, dan
mag u fiscaal €2.800 in aftrek brengen
op de winst.
€4.500. U kunt er ook voor kiezen om
€4.500 niet af te trekken; u mag dan
alle kosten boven de €4.500 volledig,
dus 100 procent, aftrekken van de
winst. Dat wordt echter pas interessant
als alle gemengde kosten samen meer
dan €16.981 per jaar bedragen.
Zakelijkheid aantonen
U moet uiteraard het zakelijke karakter
aannemelijk kunnen maken aan de
Belastingdienst als men daar naar
vraagt. Bewaar dus alle bonnen, facturen en dergelijke. Leg eventueel goed
vast met wie en met welk zakelijk doel
u met iemand gegeten heeft.
En hoe zit het dan met de BTW?
De BTW-regels blijven iets lastigs.
Dat geldt ook weer voor de gemengde
kosten.
Als voorbelasting is niet aftrekbaar:
• de BTW over eten en drinken dat u
nuttigt in een horecagelegenheid.
• de BTW als een cateraar eten en drin-

ken bij u op locatie verzorgt. Tip: alleen bezorgen telt niet als verzorgen.
Als voorbelasting is wel aftrekbaar:
• de BTW over eten en drinken dat u
niet ter plaatse nuttigt, maar bijvoorbeeld onderweg in de auto of op de
zaak. Let op! Voor eten en drinken
dat u met klanten en/of personeel
nuttigt, geldt een maximum van
€227 exclusief BTW per persoon.
• de btw over congressen, seminars en
studiereizen (incl. reis- en verblijfskosten).
• Voor representatie geldt ook een
maximum van €227 exclusief BTW
per persoon.
Tip: Als u de BTW niet als voorbelasting in aftrek mag brengen, mag u
deze wél als kosten in aftrek brengen
op de winst.

Ruijsstraat 4 Panningen, 077 - 306 61 25
www.a-drie.com
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GEPLUKT Monika Szymszon

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.

“Mijn toekomst in Polen was onzeker.
Werk was er bijna niet, dus dan heb je
niets aan een diploma.”
Samen met haar jongere zusje,
haar moeder en haar stiefvader
woonde Monika twee jaar in Venlo.
Inmiddels woont ze met haar vriend
Jeroen, met wie ze al bijna vijf jaar
samen is, in Baarlo. De integratie in
het kasteeldorp verliep veel gemakkelijker dan Monika had gedacht.
“Toen ik Jeroen leerde kennen, heb
ik er eigenlijk meteen een hele grote
vriendengroep bij gekregen. De mensen hier zijn zo vriendelijk en ik werd
al snel door iedereen geaccepteerd.”
Terug naar Polen gaat Monika niet
vaak. “Misschien één keer in de twee
jaar. Wel heb ik nog regelmatig contact
met mijn vader, die daar nog woont.
Maar ernaartoe gaan? Nee, eigenlijk
heb ik daar niet zo’n behoefte aan.”

Wens in vervulling
met boerenbruiloft

Deze week wordt de 26-jarige Monika Szymszon geplukt. Ze werd geboren in Polen, maar verhuisde zes jaar
geleden naar Venlo waar ze bij haar moeder ging wonen. Inmiddels woont ze samen met haar vriend Jeroen in
Baarlo. Monika houdt van fietsen, yoga en schilderen en het naar eigen zeggen ‘intense’ leven in Nederland.
Monika groeide met haar ouders
en jongere zusje op in een stadje in het
zuidwesten van Polen. “Ik zat op het
vwo toen mijn ouders gingen scheiden”, vertelt Monika. “Mijn moeder

verhuisde in 2009 naar Nederland en
toen kon ik twee dingen doen: mee
gaan naar Nederland of blijven studeren in Polen. Uiteindelijk koos ik voor
het laatste en begon ik met een studie

pedagogiek aan de universiteit. Na drie
maanden stopte ik ermee. Het was
helemaal niet mijn ding.” Monika
besloot in 2011 alsnog haar moeder
achterna te reizen naar Nederland.
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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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Flujasplein, Venlo (bij C&A)

WWW.DRIESSENDAKWERK.NL
077-4652559

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.

Voor meer info ga naar:

https://thejostijdloos.nl/
brocantemarkt/
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Een ander verschil tussen
Nederland en haar geboorteland, zijn
de tradities met feestdagen als Pasen
en Kerstmis. “Hier zijn mensen veel
gemakkelijker daarin, al zijn de tradities
ook vaak minder uitgebreid. De dag
vóór Kerstmis, 24 december, is bijvoorbeeld dé dag in Polen. Er worden dan
speciale gerechten gemaakt die samen
worden gegeten. Heel erg volgens
traditie. Als je hier zin hebt in frikadellen op kerstavond, dan maak je die.
Niemand die er gek van opkijkt.”

24 september
8.30 – 15.30 uur 90 stands
Rijksweg 30A, 5995 NW
A73 afrit 14

www.carbootsalehorst.nl

Verhuizing bloedafname Maasbree
Vanaf maandag 2 oktober vindt
de bloedafname plaats in

Oplossing vorige week:

Frikadellen op
kerstavond

BROCANTE ROMMELMARKT
MARKT CARBOOTSALE
24 september
KESSEL
van 11.00 - 17.00 uur

PUZZEL

Sudoku

Toen Monika de Nederlandse
cultuur eenmaal had leren kennen,
stond een boerenbruiloft meemaken
hoog op haar wensenlijst. “Carnaval
vond ik een geweldig feest en ik
was helemaal verkocht nadat ik de
boerenbruiloft in Venlo had gezien.
Die mooie jurken en hoeden dragen en
op het podium mogen staan. Dat leek
mij ook wel wat. In 2014 mocht ik het
meemaken, toen onze vriendengroep
de boerenbruiloft in Baarlo mocht
organiseren. Dat was super.”
Om de taal zo snel en goed
mogelijk onder de knie te krijgen,
wilde Monika een baan vinden
waar ook Nederlanders werkten.
“Samen met mijn moeder heb ik bij
een decoratiewinkel bij het Trade Park
in Venlo gewerkt en ik heb een cursus
Nederlands gevolgd. De taal heb ik
best snel opgepikt. Nu werk ik bij

Kasteel De Berckt in Baarlo.” Tijdens
een groot spiritueel evenement op haar
werk raakte Monika geïnteresseerd in
de wereld van mindfulness, yoga en
het bewustzijn. “Ik ben me er in gaan
verdiepen en ontdekte dat dat iets is
waar ik meer mee wil gaan doen in de
toekomst. Ik heb een schildertherapiesessie in Polen gevolgd. Zoiets werd
nergens in Nederland aangeboden.”
Ook volgde ze onder andere een
massagecursus in Amsterdam en ze
las veel boeken die te maken hebben
met mindfulness. “Sinds kort heb ik
een eigen praktijkje voor gezichtsmassages thuis. Ooit zou ik willen
uitbreiden om dan ook positiviteitstherapie te kunnen geven.”
Zelf maakt Monika regelmatig tijd
voor yoga of een rondje fietsen om zelf
even tot rust te komen. “Nederland is
een perfect fietsland. Lekker plat en
met fijne fietspaden. Mensen leven hier
in Nederland wel heel intens, vergeleken met Polen. Ze zijn heel druk, zelfs
na het werk hebben ze nog verplichtingen. Ik houd wel van dat intense en
dynamische leven hier, maar je moet
jezelf wel beschermen daarin. Daarom
is even een rustmoment pakken heel
belangrijk, merk ik.”

Gezondheidscentrum
Maasbree
Achter de Hoven 4
5993 CR Maasbree
Openingstijden
Ma t/m vrij
8.00 - 8.30 uur

10

cultuur
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Tweede werelddiner in Meijel
Stichting Durnééve houdt op zaterdag 23 september de tweede editie van het werelddiner. Het thema is dit keer
Hollandse Lunch. Na het eten volgt nog een programma waarbij de bezoekers deel kunnen nemen aan traditionele
Hollandse activiteiten.

Helmonds Kamerkoor
te gast in Grashoek
De kerk van Grashoek krijgt op zondag 24 september bezoek van het
Helmonds Kamerkoor. Het a capellakoor komt zingen over de herfst met
liederen over de zon, vogels, bloemen en de mens als dolende reiziger.
Het Helmonds Kamerkoor is opgericht in 1948 en bestaat uit twintig
zangers. Vorig najaar zong het koor
samen met zeven andere koren mee
in het Spem in Alium van Thomas
Tallis en in de Goede Week 2017 zong
het koor in samenwerking met het
Philipskoor en de Philharmonie Zuid-

Nederland enkele keren de Mattheus
Passion. Sinds mei is Peter-Paul van
Beekum dirigent van het koor. Het
optreden in Grashoek wordt het
eerste concert onder leiding van de
dirigent.
Het concert begint om 14.30 uur
in de kerk van Grashoek.

Magic of Jeans in DOK6
Muziek- en dansgroep The Magic of Jeans komt op donderdag
28 september naar DOK6 Theater in Panningen. Met de show A Brand
New Day staan ze op de planken in het Panningse theater.

Bij de eerste editie leerden de
deelnemers hapjes kennen van nieuwe
Nederlanders en dit keer is het omgekeerd en leren de nieuwe Nederlanders
Hollandse gerechten kennen. De lunch
duurt van 12.00 tot 13.00 uur en daarna
gaan de Hollandse spellen van start.
De nieuwe Nederlanders nemen het dan

op tegen de bezoekers van de bijeenkomst. Stichting Durnééve bestaat sinds
november 2016 en houdt zich bezig met
het verbinden van mensen. “Durnééve
is geopend op maandagmiddag, woensdag-, vrijdag- en zaterdagochtend voor
een praatje, een spelletje of een activiteit”, laat de stichting weten. Zaken die

vaker worden georganiseerd, zijn onder
meer het beweegcafé, Nederlands spreken, het handwerkcafé, Engels spreken,
het fotocafé en vanaf binnenkort het
oogcafé en wandelen. Het werelddiner
vindt plaats bij lunchroom Oppe Koffie in
Meijel. De spellen duren van 13.00 tot
17.00 uur.

Happen, stappen en rollen in Baarlo

Rollator- of rolstoelwandeltocht
KnopenLopen Baarlo en multifunctioneel centrum (MFC) De Engelbewaarder uit Baarlo houden samen op
donderdag 28 september een wandeltocht. Deze is speciaal georganiseerd voor mensen met een rollator of rolstoel.
Het thema van de wandelmiddag
is ‘samen in beweging en elkaar ontmoeten’. De route loopt over verharde
wegen rondom de kern van Baarlo en
is 3 kilometer lang. Op diverse plaatsen
is er gelegenheid om te pauzeren met

een klein hapje. Het start- en eindpunt
ligt bij MFC De Engelbewaarder op
Tiendvrij in Baarlo. De wandelroute
gaat om 13.00 uur van start. De organisatie raadt deelnemers aan een begeleider mee te nemen voor tijdens de

wandeltocht. Indien dit niet mogelijk is,
kunt u contact opnemen met de organisatie via ddv@mfcdeengelbewaarder.nl
of door te bellen naar 077 720 17 20.
Bij regenachtig weer gaat de wandeling niet door.

Brinc Beveiligingssystemen BV zoekt per direct een enthousiaste,
klantgerichte allround beveiligingsmonteur die van aanpakken weet!

Functieomschrijving
Je installeert, programmeert, voert onderhoud uit en
lost storingen op van alarminstallaties, camerasystemen , toegangscontrole- en branddetectiesystemen. Wij bieden een afwisselende fulltime baan
(38 uur) aan. Prima salaris conform CAO en afhankelijk van kennis, ervaring en leeftijd. Uitstekende
perspectieven op een vaste aanstelling bij goed
functioneren. Je krijgt een auto van de zaak en laptop. Een goed team collega’s met hart voor de zaak
in een bedrijfscultuur met korte beslissingslijnen.

Wat bieden wij?
• Goed salaris, afhankelijk van kennis,
ervaring en leeftijd
• Vast dienstverband bij gebleken geschiktheid
• Pensioenregeling
• Afwisselend en zelfstandig werk
• Mogelijkheid tot het volgen van cursussen
• Prettige collega’s en bedrijfscultuur
• Werken met de laatste technieken,
apparatuur en gadgets

Functie-eisen
• Kennis en werkervaring met inbraak,
brand en beveiligingssystemen
van o.a. Aritech, Hertek en Notiﬁer
• Goede computerkennis (IP-communicatie)
• Elektrotechnische opleiding op MBO niveau
• In het bezit van MBV-diploma.
• Aanvullende opleidingen zoals installatiedeskundige/onderhoudsdeskundige
brandmeldinstallatie, is een pré
• Meedenkend, creatief, klantgericht, oplossingsgericht en ﬂexibel, goede communicatieve- en
sociale vaardigheden
• Zowel zelfstandig als in teamverband
kunnen werken
• Je bent in het bezit van een rijbewijs B
• Je bent in het bezit van VCA en een verklaring
van betrouwbaarheid

Voor meer informatie over de functie kun je
contact opnemen met Hans Meerts 077-3662220
Geïnteresseerd? stuur dan een sollicitatiebrief
met motivatie en cv naar hans@brincbeveiliging.nl

BRINC BEVEILIGINGSSYSTEMEN BV | HOOFDSTRAAT 18 | 5973 NE LOTTUM

De show bestaat uit een grote
diversiteit aan muziekstijlen en hits uit
verschillende tijdsperiodes. De muziek
wordt ondersteund door moderne
dans en vele kleurrijke kostuums. De
show is de opvolger van Magic, waar

de groep afgelopen jaar mee op het
podium stond. Het optreden van de
swingende dans- en muziekgroep in
Panningen begint om 20.15 uur. Kijk
op de website van DOK6 voor meer
informatie over de show en tickets.

Rondleiding
in streekmuseum
In het streekmuseum ’t Land van Peel en Maas in Helden vindt op
zondag 24 september een rondleiding plaats in het kader van de
expositie over oude streekkaarten in Peel en Maas. De expositie,
‘De wegen die we gingen’, is samengesteld door Jacques Cuypers.
Hij komt de rondleiding verzorgen.
De expositie toont diverse unieke
landkaarten, zoals de bekende
Peutinger-kaart die gebruikt werd als
routeplanner in de Romeinse Tijd.
Ook is een grote kaart te zien, die is
samengesteld uit negen Tran-

chot-kaarten die nauwkeurig de
toestand rond 1810 van Peel en Maas
in beeld brengt met alle wegen en
karresporen uit die tijd.
De rondleiding vindt plaats om
14.00 uur.

Nieuw boek
Meijelnaar Crompvoets
Herman Crompvoets presenteert op dinsdag 26 september zijn
nieuwe boek ‘Waar de eekhoorn lacht’. In het boek vertelt de Meijelse
schrijver, die aan tuberculose leed, over zijn verblijf in 1956 in het
voormalige Sanatorium Hornerheide. Het hersteloord voor chronisch zieke
patiënten is ook de locatie voor de boekpresentatie.
“Het boek is een weergave
van de dagelijkse leefsituatie in
Hornerheide. Het geeft een beeld
van de bestrijding van tuberculose
en de angst van de maatschappij op besmetting, waardoor deze
groep patiënten als paria’s werden
beschouwd”, laat Crompvoets weten.
Midden jaren lagen ongeveer vijfhonderd tuberculosepatiënten in het
Sanatorium in Horn. Tegenwoordig
kan de ziekte met behulp van medicatie goed worden behandeld.
Crompvoets hield tijdens zijn
verblijf een dagboek bij dat sinds
die tijd altijd in het bureau van de
Meijelnaar lag. Hij besloot na zestig
jaar zijn eigen gedachten in boekvorm te verpakken. “Er waren nogal
momenten dat je het niet zag zitten,
omdat er geen genezing in zicht
was”, vertelt Crompvoets over zijn tijd
in Horn. “Het genezingsproces duurde

eindeloos en de dagelijkse situatie
vond je uitzichtloos.” Hij was destijds
17 jaar oud en verbleef veertien
maanden in Sanatorium Hornerheide.
“Maar er waren ook momenten dat je
je zelfs gelukkig voelde in die kleine,
gesloten wereld van het sanatorium,
omringd door ruisende dennenbomen
en klauterende eekhoorntjes.”
Naast Crompvoets werkten ook
de oud-patiënten Jo Bronneberg
en Dré Vaessen mee aan het
boek. Heiko Jessayan, de zoon
van oud-patiënt Noebar Jessayan
van Armeense komaf, schreef
een biografische schets van zijn
vader, die in 1956 enige tijd in
Hornerheide verbleef. Het sanatorium
is inmiddels van naam veranderd
en behandelt onder de naam Ciro
vooral patiënten met longziekten,
hartfalen of slaapgerelateerde
ademhalingsstoornissen.
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Er moeten meer sociale huurwoningen komen in Peel en Maas
Maar liefst 80 procent van de stemmers op de poll van twee weken
geleden vindt dat er meer sociale huurwoningen in Peel en Maas moeten
komen. CDA Peel en Maas hield onlangs een avond over dit onderwerp,
om zo meer informatie te krijgen over hoe mensen tegen de woningmarkt
in de gemeente Peel en Maas aan kijken. Provincie Limburg wil namelijk
vanwege de vergrijzing niet dat er veel wordt gebouwd om leegstand in de
toekomst te voorkomen. Aan de andere kant zou de vraag naar bijvoorbeeld
sociale huurwoningen juist erg groot zijn. De stemmers zijn het hier mee

eens. Er zijn blijkbaar nog genoeg mensen die een woning nodig hebben, dus
waarom zou de gemeente niet gewoon zorgen voor meer onderkomens?
Toch vond een vijfde van de pollstemmers dat het niet verstandig is
om in een tijd van vergrijzing meer panden te realiseren. Er staan er nu al
verschillende leeg. Wellicht is het een beter idee om die om te bouwen tot
tijdelijke woningen. Bij het voormalige vmbo-college in Panningen is dat
bijvoorbeeld ook al het geval, dus waarom zou dat niet op meer plekken
kunnen?

Ik ga burendag vieren
eens/oneens > www.hallopeelenmaas.nl

Om het contact met buren goed te onderhouden, introduceerde
koffiemerk Douwe Egberts elf jaar geleden Burendag. Op de dag worden
allerlei activiteiten georganiseerd om buren gezellig samen te laten
zijn. Dat kan variëren van samen koffie drinken tot het opruimen of
opknappen van een speelveldje. Het doel is vooral om de buurt te leren
kennen.
Hartstikke leuk natuurlijk zo’n dag met de buren. Gezellig samen zijn
en dingen doen. Goede contacten in de buurt zijn belangrijk. Niet alleen
voor de veiligheid, maar ook om de leefbaarheid hoog te houden.

Je woont toch liever in een buurt waarin iedereen elkaar kent en gedag
zegt, dan in een anonieme straat waar iedereen elkaar voorbij loopt?
Burendag kan bijdragen aan een gezellige buurt.
Van de andere kant is het zo dat Burendag toch helemaal niet nodig
is. Als er behoefte is aan contact, dan kunnen de bewoners dat toch zelf
oppakken? Er moet wel een klik zijn tussen mensen. Je kunt niemand
forceren mee te doen, dan schiet Burendag zijn doel voorbij. Als je altijd
normaal met elkaar omgaat, is Burendag een overbodige dag.
Ik ga burendag vieren. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 37) > Ik wil wel bijdragen aan de renovatie van een kerk > eens 25% oneens 75%

Samen met onze partners organiseren wij op
zondag 24 september 2017 ons

WEDDING EVENT
Tussen 11:00 en 17:00 uur laten wij jullie
kennismaken met alle mogelijkheden
voor het organiseren van jullie dag.
Aanstaande bruidsparen die deze dag bezoeken
maken kans op een champagnetoost tijdens hun bruiloft.

Raayerveldlaan 6, 5911 EN Baarlo
T 077-3214000 - reservations.baarlo@sandton.eu
@sandtonchateauderaay
Deelnemende partners:
Ivar Photography - Eclair gebak - NL Productions
Weddingpartner Luc De Haas - WOW Ballonnen - Sak Hemelse creaties

Wij hebben plaats voor een

m/v

Een nette actieve
parttime keukenhulp
uren/dagen in overleg

Wil jij ons keukenteam komen versterken en ben je op zoek naar
een fijne afwisselende job?
ADVERTENTIE

WEEK 38

Bel of mail dan naar info@restaurantboszicht.nl
Tel. 077-4651204 en vraag naar Mevr. Feijen.
Provincialeweg 2, 5993 RG Maasbree
T 077 465 12 04 www.restaurantboszicht.nl

Geluk in de
liefde
Ik heb niet het gemakkelijkste karakter. Koppig,
kritisch en in bezit van een
uitgesproken mening.
Althans, zo lijkt het. Want de
mensen die ik dichtbij laat
komen, weten dat achter dat
pantser een goed hart zit. Dat
hart smelt dan nog net dat
beetje extra bij het zien van
een opbloeiende liefde.
Heerlijk vind ik dat. Vroeger
keek ik eindeloos naar All you
need is love, maar qua leeftijd
past dat niet meer zo goed.
En dus zit ik nu op zondagavond
te genieten voor de tv van Hotel
Romantiek. Want liefde is mooi
op elke leeftijd. Of je nu 6, 16 of
66 bent, een nieuwe liefde heeft
iets. Thuis zie ik het regelmatig
van dichtbij, hoe jong ze ook
zijn. Ineens is daar die liefste
van allemaal en zie ik blozende
wangen en schitterende ogen.
Over hoe het hoort, maken ze
zich nog niet zo druk en dus mag
je ook best meer dan één crush
hebben. Ik laat ze maar lekker
genieten. Gaandeweg leren ze
de regels van het spel wel.
De deelnemers uit Hotel
Romantiek zijn tussen de 60 en
80 jaar, nog steeds een mooie
leeftijd om (opnieuw) verliefd te
worden. Die ene grote liefde
hebben ze al gehad, maar een
maatje voor de herfstdagen van
hun leven zou toch nog leuk zijn.
Samen zijn ze op reis en met de
ongedwongen sfeer heeft het
wat weg van een schoolreisje.
De opdrachten zijn speels,
toveren hun jongere ik weer
tevoorschijn. En dan ineens is
daar toch weer iemand die hun
ogen kan laten stralen, soms
tegen wil en dank. De magie van
liefde kent geen leeftijd en zo
hoort het. Als je iemand vindt
die je bijzonder kan laten
voelen, ben dan vooral heel lief
voor elkaar. Want geluk in de
liefde is niet gewoon, dus maak
er iets moois van!
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Contactpersonen
gemeenteraadsverkiezingen

Taxus Taxi zamelt taxussnoeisel
in voor 2.200 chemotherapieën

Op woensdag 21 maart 2018 worden de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. In de
voorbereiding naar deze verkiezingen worden de politieke partijen in het vierde kwartaal
van dit jaar uitgenodigd voor een voorlichtingsbijeenkomst.

Van juni tot en met augustus was Stichting Taxus Taxi actief met de inzameling van
taxussnoeisel binnen onze gemeente. De stichting bestaat uit een klein, hecht team dat
zich vol enthousiasme inzet in de wereldwijde ‘strijd tegen kanker’. De naaldjes van de
Taxus Baccata bevatten dé belangrijke basis grondstof voor chemotherapieën. Dit jaar
heeft de stichting in totaal 278.500 kilo taxussnoeisel ingezameld. Goed voor ongeveer
2.200 chemotherapieën. Namens het hele team van Taxus Taxi wil de gemeente iedereen
die hieraan bijgedragen heeft hartelijk danken!

Op deze avond worden allerlei zaken toegelicht omtrent de registratie, kandidaatstelling,
ondersteuningsverklaringen en de nummering van de lijsten. Alle politieke partijen, die in 2014
hebben deelgenomen, zijn reeds benaderd om hun contactpersoon door te geven. Tot slot roepen
we via deze mededeling ook de contactpersonen op van eventuele op te richten nieuwe partijen
om hun contactgegevens (naam politieke partij, naam contactpersoon, telefoonnummers en
e-mail adres) door te geven via het e-mail adres: verkiezingen@peelenmaas.nl.
Voor vragen of verdere informatie kunt u contact opnemen met
de coördinator verkiezingen, de heer G. Hemans, tel. (077) 306 66 66.

Wij zoeken getuigen!
Op woensdag 13 september is in het buitengebied van Maasbree weer drugsafval
gedumpt. Hier werden in de omgeving van Hulsing ongeveer 50 vaten van 20 liter
drugsafval aangetroffen. Op dinsdag 29 augustus werden op dezelfde plaats ook al 12
vaten van 100 liter gedumpt.
De gemeente heeft aangifte gedaan bij de politie en hoopt snel te achterhalen wie hiervoor
verantwoordelijk is. De opruimkosten kosten geld. Geld dat uiteindelijk door de gemeenschap
wordt betaald.
Wij vragen mogelijke getuigen van de dumping zich te melden. Heeft u iets gezien of gehoord,
meld dit dan zo snel mogelijk. Uw melding wordt vertrouwelijk behandeld.
U kunt contact opnemen met de politie via 0900-8844 of met team Openbare orde en veiligheid,
(077) 306 66 66, iserietsnietpluis@peelenmaas.nl
Wilt u liever anoniem blijven? Neem dan contact op met Meldmisdaad Anoniem, 0800-7000.

De koude nachten in april en mei, deden de taxusgroei geen goed . Dit was bij iedereen duidelijk
merkbaar! Op sommige plaatsen werd tot wel 50% minder taxussnoeisel opgehaald. Helaas zijn
de weersomstandigheden niet te beïnvloeden. Toch is de stichting en het college zeer trots op
het behaalde resultaat! Met alle deelnemende gemeenten hebben we binnen gestelde grenzen
een mooi resultaat bereikt. Dit heeft Taxus Taxi zeker niet alleen gedaan. Jullie hulp hierin is van
groot belang geweest!
Opbrengst inzameling Peel en Maas
Peel en Maas deed voor het eerst mee met deze inzameling. We hebben dus geen
referentiegegevens van vorig jaar. Maar wat hebben we in 2017 als Peel en Maas ingezameld:
• totaal aantal kilo’s taxussnoeisel : 4.871;
• taxusdonateurs : 122;
• chemotherapieën : 37.
Een mooi vertrekpunt voor volgend jaar!
Stilzitten is er voor de stichting niet bij
Continue werken zij aan nieuwe verbeteringen en kwaliteitsvoorwaarden. Zo hebben zij dit jaar
een nieuwe website gelanceerd waarbij het nog gemakkelijker werd om een afspraak online
aan te melden. De telefonische wachttijd werd hierdoor ingekort en u had 24 uur per dag de
mogelijkheid om een afspraak aan te melden.
Ook hebben zij dit jaar hard gewerkt om het taxussnoeisel zo schoon mogelijk aan te leveren
bij de drogerij. Elke taxusdonateur werd op het hart gedrukt om het snoeisel schoon en zonder
broei aan te leveren en daar hebben de taxusdonateurs positief gevolg aan gegeven.
Ook dit jaar werd de stichting weer ondersteund door een aantal belangrijke partners; dit jaar
sloten zich onder andere bij de stichting ook Welkoop en Boerenbond aan. Zij zorgden voor de
uitgifte van de Taxus Taxi-tassen en de opvangzeilen die u gratis bij de gemeentewerf en het
milieupark kon ophalen.

De strijd tegen drugs
In Limburg hebben we te maken met serieuze problemen rond drugs, ook in Peel en Maas.
Naast het aanpakken van de daders investeren we ook in het voorkómen van situaties.. Met
de provinciale en gemeentelijke campagne ‘https://www.watzetjijophetspel.nl’ en https://
watstaaterophetspel.nl willen we inwoners en bedrijven bewust maken van de risico’s voor
zichzelf en hun omgeving. We doen er alles aan om drugsproductie, -handel en –dumping
tegen te gaan. Omdat de ellende die erdoor ontstaat in de omgeving enorm is. Alleen: uw
hulp is daarbij hard nodig! We willen inwoners en bedrijven alert maken op signalen van
drugsproductie en -handel en ze stimuleren verdachte situaties (indien gewenst volledig
anoniem) te melden. Kijk voor meer informatie op www.peelenmaas.nl
Delen vermoedens
Wij vragen u niet om te klikken, maar wij vragen u om uw vermoedens met ons te delen. Blijf
er dus niet mee lopen, maar meld wat je weet bij de gemeente… ook als u twijfelt. Het kan
een onderbuikgevoel zijn. Bijvoorbeeld als u steeds dezelfde mensen ziet die niet in uw buurt
wonen, met steeds weer anderen in de straat. Zeker als die mensen nerveus, gejaagd of op hun
hoede zijn, kan dat duiden op drugshandel. Schrijf opvallende gegevens op zoals kentekens van
auto’s en kenmerken van verdachte personen. Het is een kleine moeite om daar melding van te
maken. Is er niets aan de hand, dan is het goed. Anders gaan wij iets doen en misschien helpt u
uzelf of een buurtgenoot om verder in de ellende te komen. Wij overleggen graag met u!

Namens het hele team van de stichting, alle partners en de gemeente willen wij u hartelijk
danken voor uw bijdrage op welke manier dan ook. Samen is er toegewerkt naar het mooie
resultaat, waarin wij als Peel en Maas ons groen steentje hebben bijgedragen.
Blijf de stichting volgen via www.taxustaxi.nl. Ook in 2018 starten wij weer met een nieuwe
taxusinzameling. Houd volgend jaar ook onze publicaties in de gaten in de weekbladen en op
social media.
Voor meer informatie, neem contact op met Pim Hillen, pim.hillen@peelenmaas.nl.

Beperkte dienstverlening
Op vrijdag 29 september zijn we voor gemeentelijke diensten tot 13.00 uur geopend.
De Bibliotheek is open van 13.00 tot 17.00 uur.
Op zaterdag 30 september zijn we voor gemeentelijke diensten gesloten.
De Bibliotheek is open van 8.30 tot 12.00 uur.

Huis van de Gemeente
Wilhelminaplein 1
5981 CC Panningen

Postbus 7088
5980 AB Panningen

(077) 306 66 66
info@peelenmaas.nl

Voornemen ambtshalve
opname in de Basisregistratie
Personen (BRP)
Het college van Peel en Maas heeft het voornemen de bijhouding van de persoonslijsten
van de onderstaande personen op te schorten, omdat uit een ingesteld adresonderzoek
geen uitsluitsel is verkregen over de verblijfplaats.
Naam

Voorletters

Geb.datum

Glochowiak

P.D.

26-10-1978

Guarmazi

M.L.

29-04-1975

Janssen

R.H.J.M.

13-01-1972

Krosny

T.M.

05-09-1987

Raaijmakers

V.E.

07-08-1982

Schmitz

A.H.F.

08-12-1968

Stanila

I.

28-12-1962

Ubachs

S.S.H.

03-10-1996

Meijer

H.J.

03-08-1956

Aankondiging Besluitvormende
Raadsvergadering
Op dinsdag 26 september 2017 wordt vanaf 19.30 uur een Besluitvormende
Raadsvergadering gehouden in het Huis van de Gemeente, Wilhelminaplein 1,
5981 CC Panningen.
De uitgebreide agenda met toelichting per onderwerp en bijbehorende stukken kunt u
raadplegen op de website: www.peelenmaas.nl > bestuur en organisatie > gemeenteraad
> besluitvormende raadsvergadering > datum 26 september 2017.
De vergadering kunt u op internet volgen via de link naar de webcast:
https://channel.royalcast.com/peelenmaas.
U kunt ook op www.peelenmaas.nl of www.peelenmaas.eu de link aanklikken.
Voor de besluitvormende vergadering staan de volgende onderwerpen op de agenda:
1. Actualisering verordeningen sociaal domein (2017-061)
2. Gemeenschappelijke Regeling Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord (2017-062)
3. Bestemmingsplan Glastuinbouwgebied De Kievit in Grashoek (2017-063)

Belanghebbenden kunnen tot 14 dagen na de verschijningsdatum van dit huis- aan huisblad
tegen het voornemen, (de persoonslijst op te schorten of het voornemen ambtshalve uit te
schrijven naar een ander ‘land’) bij voorkeur schriftelijk, hun zienswijze kenbaar maken bij het
college, Postbus 7088, 5980 AB Panningen of via info@peelenmaas.nl.

Huis van de Gemeente
Wilhelminaplein 1
5981 CC Panningen

Postbus 7088
5980 AB Panningen

077 - 306 66 66
info@peelenmaas.nl

www.peelenmaas.nl

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.

Dijkversterking in Kessel
Op een van onze fietstochten door Peel en Maas, heeft de fractie Lokaal
Peel&Maas zich laten informeren over de geplande dijkversterking in
Kessel. Op basis van de Waterwet worden de dijken in heel Nederland
beoordeeld of ze nog veilig genoeg zijn.
Ook op de Haagweg in Kessel
staat zo’n dijk(je). Die is 140 meter
lang en zo’n 1,5 meter hoog.
Het Waterschap heeft berekend dat
dit dijkje nog eens met 1,80 meter
verhoogd moet worden. Dat was een
grote schok voor de bewoners van de

Haagweg. Want die bewoners kijken
over een mooie groene weide naar de
Maas. Maar ook andere aangrenzende
percelen hebben zichtnadeel.
Men wil absoluut geen dijk.
Zij accepteren dat als de Maas al eens
zover komt, ze ‘natte voeten’ krijgen.

Hadé Collection
VOOR SFEER IN HUIS

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

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

www.hadecollection.nl
Baby & Yoga bij Lekker Laeve!
3 proeflessen voor 25 euro! Info en
aanmelden: www.lekkerlaeve.nl.

Pedicure aan huis. Bel voor
informatie of een afspraak Petra
Vossen 077 462 22 04.

Tijdens het Triduüm op woensdag
13 september is er een verkeerde
rode damesjas meegenomen.
Nel Zelen tel. 077 307 37 78 of
Annie Peeters tel. 077 307 41 30.

Groenten en fruit te koop. Te koop
groenten en fruit keup 4a Egchel
woe. 09.00-12.30 vrij 09.00 - 16.00
zat. 09.00-15.00. Aardappelen zijn de
gehele week verkrijgbaar voor de loods.

En dat is het dan ook: ‘natte voeten’,
geen menselijke slachtoffers.
Een aantal bewoners heeft zich
georganiseerd om in gesprek te gaan
met het Waterschap. Zij spreken met
het Waterschap namens alle bewoners
die te maken hebben met verhogen
van de dijk. Alle bewoners zijn
benaderd en hebben een handtekening
gezet als bezwaar tegen de dijk. Bij
het uitvoeren van de Waterwet is
een aantal organisaties betrokken:

www.veld-tuinplanten.nl veel soorten
hortensia’s. Buxusvervangers o.a. ilex,
lonicera. Rhodo, azalea e.a. heesters
(op stam). bodembedekkers, (lei-)
bomen. Open za. van 9.30-16.30 uur.
Oude Heldenseweg Maasbree.
info: 06 40 32 71 08.
Wiebelkontje of brokkenpiloot?
Hoe ga je hier praktisch mee om? Kom
voor meer info op dinsdag 10 oktober
om 20.00 uur naar Paramedisch
Centrum, Op de Kemp 36, Maasbree.
De toegang is gratis. Aanmelden kan
via niky@hartvoorlogopedie.nl
Koopjeszondag 24 september.
Kringloop Twedde Kans snuffelzondag
24 sept. 11 tot 16 uur. Alle kleding,
schoenen, tasjes en riemen voor
slechts € 1.00. tot 1 oktober.
Speulhofsbaan 7A Meterik (Horst).
Open di-vr 12-17 zat 10-16.

Waterschap, Rijkswaterstaat, gemeente
Peel en Maas en de provincie.
De bewoners vragen gemeente
Peel en Maas mee te werken aan
het verwijderen van het dijkje uit
de Waterwet. Dat moet uiteindelijk
worden bepaald in de Tweede Kamer.
Maar daar is uiteraard medewerking
van alle betrokken organisaties
bij nodig.
Saskia Vervoort,
raadslid Lokaal Peel&Maas

Garagebedrijf
W. Aarts

VEILIG RIJDEN,
GOED ZICHT.
Kanaalstraat 80A | BERINGE
Tel.: 077 - 306 16 01

WWW.GARAGEAARTS.NL

Woninginrichting aan huis
www.woningstoffeerderijvandenbroek.nl
Uw adres voor trap bekleden met
tapijt, raambekleding, tapijt, vinyl en
laminaat vloeren. Gratis prijsopgave
bel 06 16 37 45 14.

Pompoenen en sierfruit te koop.
Ook voor soep-/eetpompoenen en
Halloween. Dorssers, Maasbreeseweg
108, Sevenum, tel. 077 467 19 67.
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Raad niet akkoord met wettelijke verplichting voor opzetten Gemeenschappelijke Regeling

Gemeenteraad kiest eigen koers

De opiniërende raadsvergadering van vorige week kende weliswaar weinig ‘grote’ thema’s, maar wél een goed gevuld vragenhalfuurtje; er werden onder meer vragen gesteld over mogelijke
mankementen bij camping De Berckt in Baarlo en over de status van wind- en zonneprojecten in onze gemeente. Ook was er een stevig debat over het onderbrengen van de Regionale
Uitvoeringsdienst Limburg Noord in een Gemeenschappelijke Regeling. De Rijksoverheid stelt het inrichten van deze Regeling verplicht, maar de raad van Peel en Maas wil daar niet in meegaan.

De vergadering van dinsdag 12 september was de eerste raadsvergadering na het zomerreces; de
raad trekt nu door tot aan Kerst. Zoals altijd werd de vergadering afgetrapt met het Vragenhalfuurtje.
Drie fracties dienden vragen in over actuele thema’s. Als eerste was het de beurt aan de fractie Lokaal
Peel en Maas, die vragen had over mogelijke mankementen bij camping De Berckt in Baarlo. Dit naar
aanleiding van een televisie-uitzending die begin september werd uitgezonden. “De mankementen
zouden dusdanig van aard zijn dat gasten gevaar lopen qua volksgezondheid en veiligheid”, lichtte een
woordvoerder van Lokaal Peel en Maas toe. “Met name het zwembad voldoet volgens de uitzending niet
aan de geldende kwaliteitseisen. Ook zijn de accommodaties de laatste tijd zeer slecht onderhouden.
Wij vragen ons af of deze situatie bekend is bij het college, wie er - buiten de eigenaar - verantwoordelijk
is voor de veiligheid op campings en welke instantie controleert op veiligheid en hygiëne. En kan het
college handhavend optreden wanneer de gezondheid en veiligheid van de gasten acuut in gevaar is?”
Burgemeester Wilma Delissen, verantwoordelijk portefeuillehouder in deze, gaf in een reactie aan dat de
kwestie bekend is bij de gemeente en dat inmiddels ook diverse acties zijn ondernomen. “We hebben de
provincie, die verantwoordelijk is voor de zwembaden inclusief zwemwater in Limburg, gevraagd om wat
dit betreft onderzoek te doen naar de stand van zaken; denk aan hygiëne, achterstallig onderhoud en
waterkwaliteit. De chalets worden in opdracht van de gemeente gecontroleerd, waarbij onder meer wordt
gekeken naar de bouwkundige staat. Daarnaast gaan we de GGD inschakelen om de veiligheid en hygiëne
van de chalets in beeld te brengen. Afhankelijk van de constateringen en de ernst van de situatie kan het
college van B en W handhavend optreden voor die onderwerpen waarvoor zij bevoegd gezag heeft.”
Wind- en zonne-energie
Het CDA kwam met een aantal vragen over projecten op het gebied van wind- en zonne-energie, en met
name over de plannen die er liggen voor het gebied Egchelse Heide. Vooral de onrust in de omgeving baart de
fractie zorgen. Het CDA wilde daarom onder andere weten wat de stand van zaken is rondom de twee plannen
voor windmolens in het gebied, of er vanuit de gemeente Leudal ook plannen zijn om hier windmolens neer te
zetten en hoe de communicatie verloopt met onder meer de omgeving.
Verantwoordelijk VVD-wethouder Paul Sanders gaf in een reactie aan dat voor de twee windprojecten
in de omgeving Egchelse Heide/Beringe respectievelijk een principe-aanvraag is ingediend en een
omgevingsvergunning is aangevraagd. “Het vergunningentraject is echter nog lang”, lichtte Sanders toe.
“Er zijn geen maximum aantallen windmolen vastgesteld voor het gebied Egchelse Heide, maar er kan onder meer vanwege natuurlijke beperkingen en vanuit economische oogpunt - sowieso maar één project
worden gerealiseerd. In de gemeente Leudal ligt ook een initiatief voor dit gebied, maar daarover heeft de
gemeente nog geen standpunt ingenomen. Indien nodig gaan we met Leudal om tafel voor een oplossing.
Want nogmaals: in dit gebied kan maar één project worden gerealiseerd. Er komen dus zeker geen elf
windmolens.” De wethouder benadrukte desgevraagd dat communicatie een belangrijk aandachtspunt
is in het proces en dat het college in dit kader onder meer heeft gevraagd om een gesprek met de
dorpsoverleggen in Egchel en Beringe.
Sanders liet ook nog weten dat er een initiatief ligt om een veld met zonnepanelen te realiseren in Grashoek.
“Na het dorpsoverleg te hebben geïnformeerd, hebben we een vergunning voor de duur van één jaar
afgegeven. Hierdoor kunnen de initiatiefnemers hun plannen concretiseren en de benodigde subsidie
aanvragen. Voor het verlenen van een meerjarige vergunning, is draagvlak vanuit het dorp overigens een must.”
‘Lawaaisporten’
Ook de VVD-fractie maakte van de gelegenheid gebruik om vragen in te brengen. De VVD zei dat
eerder was aangegeven dat de gemeente handhavend zou optreden tegen Motorcrossclub Meijel
(MCC), die twee maal per jaar een motorcross organiseert in het Peeldorp. Volgens de fractie is dit
echter niet gebeurd en moet de gemeente door fouten nu een bedrag betalen aan de bezwaarmakers.
Burgmeester Delissen legde in reactie op deze vragen uit hoe het zat: “We hebben opgetreden conform
ons geldende handhavingsbeleid. Het handhavingsbeleid van Peel en Maas is erg zorgvuldig ingericht:
we schrijven mensen altijd twee keer aan en gaan dan pas over tot inning c.q. het in gang zetten van de
dwangsom. Volgens de nieuwste jurisprudentie voldoet deze aanpak echter niet meer en hadden we
meteen een dwangsombeschikking moeten opleggen. Ook hadden we direct een handhavingsbesluit
moeten nemen. Omdat we dat niet hebben gedaan, is de dwangsom toegekend aan de bezwaarmakers.”
De burgemeester gaf verder aan dat onderzocht gaat worden of motorcross, en andere ‘lawaaisporten’,
in natuurgebieden samen kunnen worden opgenomen in het bestemmingsplan. “We gaan nu
kijken: hebben we meer van dit soort activiteiten en kunnen we die gezamenlijk regelen in het
bestemmingsplan. We hopen begin 2018 met een raadsvoorstel te kunnen komen. Overigens moeten we
dit dan wel goed onderbouwen en motiveren richting de provincie.”

Andere weg
Veel kritiek hadden de raadsleden op het voorstel om de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Limburg
Noord onder te brengen in een Gemeenschappelijke Regeling. Een RUD verzorgt voor een aantal
gemeenten in de regio de advisering voor vergunningverlening, toezicht en handhaving op het gebied
van milieu, bouwen en wonen en ruimtelijke ordening. De gemeenten in Noord-Limburg werken al
sinds 2013 samen op dit vlak, in een zogeheten netwerkorganisatie, maar de Rijksoverheid vindt dat
deze samenwerking moet worden ondergebracht in een zogenaamde Gemeenschappelijke Regeling
(GR). Per 1 augustus moet de RUD zijn ingericht als een openbaar lichaam (OL), zoals dat wordt
genoemd. Op deze manier wordt de eenduidigheid, uniformiteit, robuustheid en continuïteit volgens de
Rijksoverheid gewaarborgd. De raad van Peel en Maas is het hier niet mee eens en vindt dat de huidige
samenwerkingsvorm prima functioneert. Ook het feit dat de overgang naar een Gemeenschappelijke
Regeling hogere kosten met zich meebrengt en dat de raad volgens hen buitenspel wordt gezet, is de
raadsleden een doorn in het oog. “Dit voorstel is eigenlijk een verplichting, we hebben hier weinig in te
willen”, concludeerde PvdA/Groen Links aan het begin van de discussie.
Diverse fracties vroegen zich echter af of het ook mogelijk is om níet akkoord te gaan en wat dan de
nadelen zijn. Wethouder Arno Janssen (Lokaal Peel en Maas) gaf in een reactie aan dat geen van de
portefeuillehouders in de regio voorstander is van een Gemeenschappelijke Regeling. “Iedereen vindt
dat de huidige netwerkorganisatie prima functioneert, maar feit is dat de minister het zo wil. We hebben
daarom gekozen voor de meest lichte variant van een Gemeenschappelijke Regeling, die zo dicht
mogelijk aanschurkt tegen een netwerkorganisatie. Doe je als gemeente niet mee, dan betekent dit dat je
een aanwijzing krijgt van de minister.”
De VVD gooide vervolgens de knuppel in het spreekwoordelijke hoenderhok. “Ik zou wel eens willen zien wat
er gebeurde als we met zijn allen ‘nee zouden’ zeggen. Waarom iets vervangen dat goed werkt? Mijn voorstel
is om alle bestuurders in de regio op te roepen om deze gemeenschappelijke regeling af te wijzen.”
De andere fracties konden zich hierin vinden. Lokaal Peel en Maas benadrukte dat de raad van Peel en
Maas hier dan wel het voortouw in moet nemen. “Iemand moet dan immers het initiatief nemen.”
Het CDA deed ook nog een duit in het zakje. “We zien hier staan dat we, als we niet akkoord gaan, een
basispakket aan diensten kunnen afnemen bij de Gemeenschappelijke Regeling. Hier moeten we dan ook
voor betalen. Wanneer we dit als gezamenlijke gemeenten doen, kunnen we vervolgens een soort van
regeling opzetten zoals we die nu hebben.”
Eindconclusie was dat er binnen de raad draagvlak is om een andere weg in te slaan. De wethouder zal
dit signaal overbrengen naar de portefeuillehouders van de andere gemeenten in de regio. Daarnaast
gaat de gemeenteraad van Peel en Maas een brief opstellen voor de andere raden in Noord-Limburg,
met daarbij een uitnodiging voor een bijeenkomst over dit thema.
Dooie mus
Minder discussie was er over het voorstel om een zogeheten Ruimte-voor-Ruimtewoning te bouwen
in Dubbroek in Maasbree, in ruil voor het feit dat aan de Roggelsedijk in Meijel stallen worden
gesloopt en een intensieve veehouderij worden beëindigd. Dit levert per saldo kwaliteitswinst op
voor het landelijk gebied. Het CDA en PvdA/Groen Links vroegen zich wel af of de dierrechten worden
gesaldeerd (verrekend) en op een andere plek in de gemeente meer dieren kunnen worden gehouden.
“Anders worden we blij gemaakt met een dooie mus.”
Wethouder Arno Janssen gaf aan dat er geen garantie is dat de dierrechten niet meer zullen worden
gebruikt in Peel en Maas. ,”Maar als deze elders in de gemeente worden ingezet, dan in ieder geval
op een plek waar dat prima kan. Dan is dus evengoed sprake van een kwaliteitsverbetering.”
Deze beantwoording was voldoende voor de raad, die unaniem akkoord ging met het voorstel.
Laatste agendapunt van de avond was de aanpassing van het bestemmingsplan van glastuinbouwgebied
De Kievit in Grashoek. Volledige ontwikkeling van het gebied zoals dit was voorzien blijkt economisch
niet meer haalbaar, waardoor de omvang van het plan is teruggebracht. Uitbreiding van het bestaande
glastuinbouwgebied in twee specifieke deelgebieden blijkt nu voldoende. Omdat de verdere
ontwikkeling van bestaande bedrijven of de vestiging van nieuwe bedrijven niet in het geldende
bestemmingsplan past, moet dit worden aangepast. AndersNu had nog wel vragen over de mogelijkheid
om twee bedrijfswoningen te realiseren in De Kievit. “Volgens mij hebben we vorig jaar als raad
afgesproken dat we geen woningen meer willen op bedrijventerreinen en dat een bedrijfswoning bij een
modern tuinbouwbedrijf geen must meer is, gezien de huidige stand van de techniek.”
Wethouder Paul Sanders benadrukte dat er sowieso strenge voorwaarden zijn verbonden aan het realiseren
van bedrijfswoningen in De Kievit. “Zo mag een woning alleen worden gebouwd bij een volwaardig bedrijf en
moet men kunnen aantonen dat de bouw van een woning noodzakelijk is voor de bedrijfsvoering.”
Desondanks besloot de raad nog geen standpunt in te nemen over dit voorstel; de raadsleden
willen eerst helder hebben welke besluiten en afspraken eerder zijn gemaakt met betrekking tot
bedrijfswoningen. Dat betekent dat dit voorstel op de agenda zal staan tijdens de besluitvormende
vergadering, die op de rol staat voor 26 september.

Huis van de Gemeente
Wilhelminaplein 1
5981 CC Panningen

Postbus 7088
5980 AB Panningen

(077) 306 66 66
info@peelenmaas.nl
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Meijelse paardensportvereniging 50 jaar oud
Paardensportvereniging De Ruif uit Meijel werd vijftig jaar geleden opgericht. Op de camping van de heer
Gooden werd een akte opgesteld die het bestaan van de vereniging officieel maakte. Tegenwoordig huist de
vereniging in de manege aan de Molenbaan in Meijel.
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Open les countrydansen
De Eagle Ranch Country Dancers in Baarlo en Maasbree houden op
maandag 25 september een open les om mensen kennis te laten maken
met countrydansen. De les vindt plaats bij jongerencentrum Sjiwa en
begint om 19.30 uur.
De dansgroep is bedoeld voor
mensen vanaf 40 jaar. Iedere week
vindt er in Baarlo op maandagavond
een les plaats en een dag later eentje
in Maasbree. De dansgroep houdt het
bij oudere dansen. “We beginnen pas
aan een nieuwe dans als 95 procent
van de groep de dans goed onder de
knie heeft”, aldus de groep. “Daardoor kunnen we niet aangeven

hoeveel nieuwe dansen we per jaar
doen.” Kijk voor meer informatie op
www.eagleranchdancers.jouwweb.nl
of neem contact op via countrymaasbree@gmail.com
Bij voldoende nieuwe aanmeldingen wordt er een beginnersgroep
gestart in Maasbree die op een later
moment kan instromen bij de groep
in Baarlo.

Twee wedstrijden
voor atleten Helden
Door: Wiel van Lier, Atletiek Helden
Voor verschillende atleten van Atletiek Helden stonden er in het
weekend van 16 en 17 september een wedstrijd op het programma. Bij
de halve marathon van Cranendonck werden goede prestaties behaald,
terwijl het bij de Sint Pieterstrail in Maastricht niet om de uitslag ging,
maar om de panorama’s.

De naam van de vereniging stamt
af van café De Ruif, inmiddels ook wel
bekend als De Siem. Daar werd de
oprichtingsakte dan ook voorbereid.
“De rijbak, of wat daarvoor moest
doorgaan, was gelegen op het oude
voetbalveld waar nu Residentie Geris
ligt”, aldus de vereniging. “Al snel
moest men verhuizen en wel naar
het Melania-veldje, het huidige terrein naast het imkerveldje. Ook heeft
de vereniging een tijdje een rijbak
gehad waar nu camping Simonshoek

ligt.” Tegenwoordig is de manege
aan de Molenbaan de thuisbasis van
PSV De Ruif.
De mannen van het eerste uur
waren Jef Goossens die tevens eerste
voorzitter was; Sjaak Verkoelen, Leo
Scheres, Jan Snijders, Bert Hendriks en
Sjaak Veltmans. Vrij snel na de oprichting van de paardensportvereniging
bleek er ook behoefte aan een ponyclub. Die werd niet veel later opgericht
en bestaat nog steeds. De heren van
het toenmalige bestuur besloten met-

een na de oprichting een feestavond
te organiseren. Om dat voorbeeld te
volgen, houdt de vereniging een feestavond op vrijdag 13 oktober bij het
Oranjehotel in Meijel. De avond begint
om 20.00 uur. Mensen die foto’s uit
het verleden hebben, worden opgeroepen die mee te nemen om aan de
herinneringsmuur te hangen. De foto’s
blijven eigendom van de inbrenger.
Aanmelden voor de avond kan door
vóór dinsdag 3 oktober een mail te
sturen naar pony@psvderuif.nl

Judith de Bruin (1,41.22 uur)
en Rinie Ebisch (1,47.04 uur) waren
goed op dreef bij de halve marathon
van Cranendonck en werden tweede
en derde. Ook Hans Peeters kan
het nog altijd. Hij gaat binnenkort
in Boedapest de marathon lopen
en wist in Brabant zevende te
worden in een tijd van 1,31.58 uur.
Jan Vaessen werd 25e n 1,51.54
en Ellen Heuijerjans eindigde met
2,01.10 uur op de tiende plek bij de
dames. V
 an een andere orde was

de trail in Maastricht. Het parcours
was een pittig, maar schitterend
on-Nederlands parcours over de Sint
Pietersberg en door het Jeker- en
Maasdal. Het parcours liep over
zowel Nederlands als Belgisch
grondgebied. Ook de passage door
de groeve van de ENCI gaf een
mooi beeld. Soon Woo, Anne-Marie
van Roosmalen en Anouk Joosten
voltooiden de 19 kilometer waar
de eindtijd van ondergeschikt
belang was.

ZONDAG 24 SEPTEMBER

Open dag bij Hoeve Braamhorst Baarlo
‘beschermd en begeleid wonen’ van 13.00 tot 16.00 uur

(Advertorial)

Vliegt u ook met ons mee?
U kunt bij Plus Gommans in Helden sparen voor deze toffe ervaring. (Foto: Stefan Koopmans)

De open dag is voor iedereen die graag eens kennis komt
maken met ons concept ‘beschermd en begeleid wonen’,
de deelnemers, werkwijze en locatie van de dagbesteding
en de nieuwe zorgwoningen.
Braamhorst 1, Baarlo - 077 477 0242 - info@hoevebraamhorst.nl
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Nieuwe theatervoorstelling
Miks & Metsj
Theatergroep Miks & Metsj staat in oktober drie keer op de planken van gemeenschapshuis De Wieksjlaag in
Beringe. De nieuwe voorstelling van het Beringse theatergezelschap heet Bruin café dubbel D.

Tentoonstelling
gevogelte Grashoek
Kleindierenvereniging Onder Ons Helden houdt op zaterdag 23 en
zondag 24 september een tentoonstelling met kippen, eenden, ganzen,
patrijzen, kwartels en duifjes. De tentoonstelling vindt plaats bij zaal
Leanzo in Grashoek.
Naast deze dieren kunnen
bezoekers ook genieten van
schilderkunst en keramiek.
Deze zijn gemaakt door Marie
Louise Meijer en Ans Houben,
partners van kippenliefhebbers. De
tentoonstelling begint zaterdag om

09.30 uur en duurt tot 20.30 uur.
Zondag gaan de deuren om
10.00 uur open en sluiten ze weer
om 16.00 uur. Alle dieren worden
zaterdag vanaf 09.30 uur gekeurd
en ’s avonds om 20.00 uur volgt de
prijsuitreiking.

Engelengeduld

Overwinning voor
De Flatsers Baarlo
Door: Piet Geurts, beugelclub De Flatsers
Het eerste beugelteam van beugelvereniging De Flatsers uit Baarlo
heeft in de tweede competitieweek wederom een overwinning geboekt.
Tegen het derde team van Kuiters uit Tegelen werd het 3-2 voor Baarlo.
Weer een overwinning voor
het eerste team na een lange
beugelavond. Ger kreeg in de eerste
partij van de wedstrijd goede kansen
om de winst te pakken, maar hij
maakte net te veel foutjes om dit te
doen.
De tweede partij werd, na
engelengeduld, toch naar huis
gesleept door Piet die de opgelopen
achterstand vakkundig wegwerkte. Zo
stond er 1-1 op het scorebord.

Nummer drie van de Flatsers
was dit keer Marc van de Korput, die
goed gebruik maakte van de geboden
kansen en verdiend won. Het klapstuk
van de avond werd verzorgd door
Esther. Zij moet louter door pech en
een klasse bol van Huub Faassen, de
bol in de klots gooien op 28-28 en de
winst aan de tegenstander laten.
De slotpartij werd een prooi voor
Roy die prima beugelde en verdiend
het winstpunt binnenhaalde.

De naam van het stuk betekent
iets anders dan de eerste aanblik doet
vermoeden, zo laat de theatergroep
weten. “Dubbel D staat voor Derkje en
Dorien, twee jolige zussen die samen
een bruin café runnen.” In de kroeg
komen allerlei verschillende figuren

voorbij met allemaal een eigen persoonlijkheid en achtergrond. De twee
zussen moeten tijdens het stuk alles in
het werk stellen om het café draaiende
te houden. Het stuk is geschreven door
Evelien Evers en geregisseerd door
Rob van der Veeke en is volledig in het

dialect. Kaartjes zijn te verkrijgen vanaf
maandag 25 september. Neem voor
meer informatie over tickets contact op
met Sjraar via 06 50 50 11 12 of Nelly
via 06 47 96 20 15. De voorstellingen
vinden plaats op vrijdag 20, zaterdag
21 en zondag 22 oktober.

Bijeenkomst curator en
mentorschap
Welzijnsorganisatie Vorkmeer, Mantelzorgforum Peel en Maas en stichting Mentorschap Limburg houden op
donderdag 28 september een bijeenkomst over curators en mentorschap bij (bijna) jong volwassenen. De bijeenkomst
is bedoeld voor mensen van wie de kinderen die bijna 18 jaar worden niet voldoende voor zichzelf kunnen zorgen.
Bij de bijeenkomst wordt er
ingegaan op de veranderende situatie
zodra een kind 18 jaar wordt. “Een
kind mag dan beslissen over school
en werk en beginnen met autorijden”,
aldus de organisatie. “Ook op financieel
gebied verandert er veel. De kinderbijslag en het kindgebonden budget
stoppen meestal. Verder moet er een

zorgverzekering worden afgesloten en
zorgtoeslag worden aangevraagd.”
Bij de bijeenkomst wordt ingegaan
op de vraag wat iemand moet doen
zodra het kind zelf niet voor zichzelf
kan zorgen. Tijdens de avond wordt
er informatie gegeven over mentorschap, bewindvoering, curatorschap.
Wanneer het aangevraagd kan worden,

wat het betekent en wat voor rechten
zij hebben.
De bijeenkomst vindt plaats in
het gebouw van Vorkmeer aan de
Kerkstraat in Panningen en begint
om 19.30 uur. Neem voor meer
informatie en aanmelden contact op
met P. Selen via p.selen@vorkmeer.nl
of 077 307 73 50.

Koningschieten
in Beringe
Het Koningschieten van schutterij Sint Hubertus in Beringe vindt
plaats op zondag 24 september. Er wordt geschoten om verschillende
titels. Zo zal bekend worden wie koning wordt bij de drumband, fanfare
en schutterij en er wordt geschoten om de titel dorpskoning.
De plaats van handeling van
het schieten is het Sjuttershoehs in
Beringe. Het programma start om
13.00 uur echter bij gemeenschapshuis De Wieksjlaag waarna het
koningspaar van 2017, Mart en Mia
van Roij, thuis opgehaald worden
door fanfare Sint Jozef, drumband en
schutterij. Om 14.15 uur wordt het
schietfestijn geopend. Eerst schieten

de leden van de drumband en fanfare
om de titel, gevolgd door de strijd om
de schutterskoning vanaf 15.30 uur.
Daarna volgt rond 16.30 uur de strijd
om de titel dorpskoning. Iedereen
uit Beringe kan daar aan meedoen,
mits ze 16 jaar of ouder zijn. Tevens
is een geldig legitimatiebewijs nodig.
De jeugd van 10 tot 16 jaar kan met
een luchtbuks op de bölkes schieten.

Zestig jaar Jong Nederland Kessel-Eik
Jong Nederland Kessel-Eik vierde in het weekend van vrijdag 15 september haar 60-jarig jubileum.
Op vrijdag kwamen diverse oud-leden en vrienden van de vereniging naar de reünie met feestavond.
Op zaterdag 16 september vond de grote ledendag plaats. Er werden diverse zeskampspellen gespeeld
en ’s middags stonden streetdance-, linedance- en freerunworkshops op het programma. “Het was een
stralende dag en we hebben volop genoten. Wij willen graag alle vrijwilligers bedanken voor hun inzet
om er een geslaagd feest van te maken”, aldus de organisatie van het jubileumweekend.
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BEVO scoort er acht in bekerduel
Door: Bert Gielen, voetbalvereniging VV BEVO
Het eerste herenteam van VV BEVO uit Beringe speelde zondag 17 september haar laatste bekerwedstrijd tegen
Kronenberg en had een makkelijke middag. De gastheren wonnen met liefst 8-1, maar plaatsten zich niet voor de
volgende ronde.
Al in de 4e minuut was het raak
voor BEVO na een goede voorzet vanaf
links door Kevin Vossen. Die vond bij de
tweede paal Kris Hermans die in twee
instanties de 1-0 binnenschoot. Bevo
had daarna het heft stevig in handen.
Door vroegtijdig druk te zetten, maakten de mannen van Kronenberg veel
fouten en konden de BEVO-mannen
naar hartenlust aanvallen.
Het duurde tot de 25e minuut
voordat BEVO haar tweede treffer kon
noteren. Roger Gielen gaf vanaf rechts
een goede voorzet op Kevin Vossen, die
keurig raak kopte, 2-0. Nog geen twee
minuten later lag alweer de volgende
in het net. Na wederom een goede

Strijd om wisselbokaal

Uitzonderlijk
goede vangst vissers
Noordervaart
Door: Ruud Flipsen, hengelsportvereniging De Noordervaart
Voor de vissers van hengelsportvereniging De Noordervaart uit Meijel
stonden er op zaterdag 16 en zondag 17 september weer twee wedstrijden op de planning. Er was een koppelwedstrijd voor de sponsoren en
een wedstrijd om de wisselbokaal.
Voor de sponsoren van
De Noordervaart stond er op zaterdag
een koppelwedstrijd op het programma. Er waren acht koppels en
de vangsten waren niet slecht te
noemen. Eerste werd YD security met
8.380 gram, gevolgd door Johan’s
Dierenwinkel en Hengelsport op
de tweede plaats met 5.680 gram.
Lavendel Plus werd derde met
4.480 gram, gevolgd door Van
Lieshout met 4.150 gram, Hengelsport
Catch Up met 3.725 gram, Tom
Bakker Stoffering met 3.440 gram,
Johnny Sanders met 3.180 gram en
Boomkwekerijen Dre Derikx met
680 gram. Op de Noordervaart was
zondag de wedstrijd om de Heere van

Meijel Wisselbokaal. De vangsten,
die voornamelijk uit voorns bestonden, waren zeer goed te noemen.
De 16e plaats had nog meer dan
1.200 gram aan voorns. Het was
Mat Pijnenburg die er met de bokaal
aan de haal ging met 4.795 gram.
Er zat wel een snoek van 70 centimeter bij. Tweede werd Peter Kirkels
met 3.980 gram, gevolgd door Albert
Trines, met een brasem erbij, met in
totaal 3.800 gram. Mat Leunissen ving
2.480 gram, Ruud Flipsen 2.390 gram,
William Scheenen 2.225 gram,
Rene Schatorie 2.305 gram,
Albert van Lanen 1.630 gram,
Jan Klein Zieverink 2.015 gram en
Henk Sanders 1.550 gram.

voorzet vanaf rechts door Rob Minten
joeg Sam van Rijt na een sublieme
actie de 3-0 tegen de touwen. Weer
enkele minuten later stond alweer de
4-0 op het bord, na een goede actie
door het centrum waarbij Kevin Vossen
in stelling werd gebracht en beheerst
afrondde.
Na rust was er een vrijwel identiek
beeld, waarbij de BEVO-ploeg aanviel
en Kronenberg zoveel mogelijk ballen
probeerde tegen te houden. In de 60e
minuut scoorde Kronenberg echter
een tegentreffer. Na een ongelukkige
kopbal van BEVO kon de linkerspits
van Kronenberg alleen op keeper Nick
Steeghs af en schoot hard raak, 4-1.

Dat liet BEVO niet onbetuigd
en de ploeg gooide er de laatste
twintig minuten nieuwe energie
in. Sten Janssen, Michael Janssen
en Menno Theunissen kwamen in
het veld. Door de inbreng van deze
mannen kreeg BEVO een opleving
en wist het nog vier keer te scoren.
Doelpuntenmakers waren jeugdspeler
Sten Janssen, Kevin Vossen (2) en kort
voor het einde wist ook Rob Minten
nog een duit in het zakje te doen,
waardoor de eindstand werd bepaald
op 8-1.
Op zondag 24 september begint de
competitie voor VV BEVO thuis met de
derby tegen SV Panningen.

Opfriscursus verkeersveiligheid
KBO Maasbree houdt op vrijdag 22 september een cursus om de kennis over de verkeersregels in Nederland op
te frissen. De bijeenkomst vindt plaats in MFA ’t Hoës van Bree en begint om 14.00 uur.
“Senioren zijn in het verkeer een
kwetsbare groep”, laat de KBO weten.
“Gelukkig nemen senioren over het
algemeen zeer beheerst deel aan
het verkeer. Echter om dat te kunnen
doen, is een regelmatige opfriscursus
nodig. De regels veranderen immers

ieder jaar opnieuw.” De opfriscursus
is een samenwerking tussen
KBO Maasbree en Veilig Verkeer
Nederland. Het is een programma
van ongeveer twee uur en bestaat
uit een interactieve quiz met vragen
en verkeerssituaties. Er wordt veel

aandacht besteed aan de E-bike. Ook
afleiding in het verkeer, zoals telefoons
en gesprekken, komen aan bod. Verder
worden alle deelnemers uitgenodigd
verkeersknelpunten in hun omgeving
te bespreken, liefst met foto’s van de
situatie waar het om gaat.

Unicef-loop in Helden
De jaarlijkse Unicef-loop van het regionaal Unicef comité Peel en Maas vindt dit keer plaats in Helden.
Op zondag 24 september vindt de 43e editie van de tocht plaats met als beginpunt gemeenschapshuis Kerkeböske.
Het thema van de komende
loop is Kinderarbeid. Alle kinderen
die sponsoren hebben gevonden
voor de loop, kunnen gratis

meedoen. Starten aan een rondje
kan van 10.00 tot 15.30 uur.
De tocht is ongeveer zes kilometer
lang. Tussendoor zijn stempel- en

uitrustpunten voor alle deelnemers.
Bij de eindstreep krijgen de
deelnemers een Unicefspeldje of –
schoentje.

Zoek je een uitdaging bij een jonge, dynamische en groeiende organisatie?
Ga dan bij ons aan de slag want wij zijn op zoek naar een:

Door: Hem Hendrix, beugelclub De Treffers
Beugelclub De Treffers uit Maasbree heeft de slechte reeks uit tegen
Ell op zaterdag 16 september niet kunnen doorbreken. De mannen uit Ell
wonnen met 4-1 van de gasten uit Maasbree.
Evenals voorgaande jaren konden
De Treffers geen potten breken in
Ell. Jo Hendrix begon tegen invaller
Lei Hansen. Lange tijd ging het gelijk
op, maar een misser op de ring
betekende het verlies voor Jo, 30-26.
Hem Hendrix speelde slecht tegen
Wiel Mennen en kon dan ook geen
enkel moment aanspraak maken op
de winst. Hem verloor met 30-24.
Jos Janssen beugelde een prima
partij tegen Marco Caris met enkele
mooie kamerbollen, maar was toch
niet opgewassen tegen de topper

uit Ell, 30-24. Wim Grommen nam
in zijn partij tegen Mat Tunissen vier
punten voorsprong, maar gaande de
wedstrijd werd het weer gelijk.
Bij de laatste partij kon Wim
profiteren van een flatser van Mat
en de winst verdiend binnenhalen,
24-30. Met goede bedoelingen begon
Jac Lintjens als laatste van Maasbree
aan zijn partij tegen Gerard Driessen,
maar het pakte geheel anders
uit. Al snel werd duidelijk dat alles
wat mis kon gaan ook mis ging en Jac
verloor teleurstellend, 30-18.

Allround

SERVICE / ONDERHOUDSMONTEUR
De functie

De Allround Onderhoudsmonteur zorgt voor
een correcte en klantgerichte aflevering
van een project middels het opstarten van
de gemonteerde systemen. Samen met
de klant bespreek je de laatste details en
analyseer je eventuele tekortkomingen en
storingen tijdens de inbedrijfname. Daarbij
communiceer je klantgericht, servicegericht
en oplossingsgericht. Daarnaast draag je zorg
voor periodieke onderhoudswerkzaamheden
en zorg je voor het oplossen van storingen.
Tijdens de contacten met de klant staat
kwaliteit en continu verbeteren centraal.
Je bent ook goed in staat om kennis over te
dragen middels het trainen van onze klanten
zodat zij onze prachtige producten optimaal

kunnen laten renderen. Uiteraard is ook interne
kennisoverdracht met je collega’s van belang.
Het betreft een fulltime baan met een flinke
verantwoordelijkheid en een grote variatie aan
werkzaamheden.

De kandidaat

De ideale kandidaat heeft een MBO opleiding
en ervaring in de elektrotechniek en kennis
van pompsystemen. Om deze functie goed in
te kunnen vullen is ca. 8 tot 10 jaar relevante
werkervaring noodzakelijk. Je werkt zelfstandig,
accuraat, met drive en daarnaast heb je passie
voor het vakgebied waar je werkzaam in bent.
Je bent in het bezit van goede communicatieve
vaardigheden, analytisch vermogen en een
resultaatgerichte instelling.

Interesse? Neem contact met op met Jos Vervoort of Dirk Brouns 077-4657360
of email: info@inno-plus.nl

www.inno-plus.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.
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103 deelnemers

Speciale editie handboogwedstrijd Koningslust
In Koningslust werd op zaterdag 16 en zondag 17 de zevende editie van de veldwedstrijd handboogschieten
georganiseerd. De wedstrijd die plaatsvond in het Vlakbroekpark, werd georganiseerd door De Indianen uit
Koningslust en OVU uit Grashoek. Er waren 24 doelen en 103 aanmeldingen van deelnemers. De afstanden van de
doelen verschilden van 5 tot 60 meter.

is toegankelijk voor jong en oud en
tijdens zo’n wedstrijd ben je veel bezig
met de andere deelnemers. Dat is altijd
gezellig.”
Het schietevenement is niet zomaar
even georganiseerd. “We hebben
er een week over gedaan om alles
voor te bereiden”, zegt Henk Stevens,
die zelf al veertien jaar lid is van De
Indianen. “Denk aan het neerzetten van
de doelen en het parcours uitzetten.”
De vereniging uit Koningslust telt zo’n
dertig leden. Omdat er anders wat veel
op de schouders van de leden kwam
te liggen, besloot de vereniging het
toernooi samen met OVU uit Grashoek
te organiseren. Maar niet alleen de
samenwerking is speciaal, aldus
Stevens. “De Indianen viert dit jaar haar
90e verjaardag. Dat is natuurlijk wel
bijzonder.”

Veiligheid belangrijk
voor organisatie

goede weer. Deelnemer Joep Rutten
vindt handboogschieten een heel
uitdagende en sociale sport. De

Tijdens de wedstrijd hing
er een goede sfeer onder de
deelnemers, mede dankzij het

22-jarige Tienrayer doet al zeven
jaar aan handboogschieten. “Het is
goed voor de ontspanning, de sport

Er deden niet alleen schutters
uit de regio mee. Ook Belgische en
Duitse verenigingen kwamen naar
Koningslust. Dat zorgde echter totaal
niet voor rivaliteit. “Er is onderling
veel gemoedelijkheid”, laat Stevens
uit eigen ervaring weten. “Als je een
keer meedoet met deze sport, blijf je

meedoen.” Omdat de veiligheid zeer
belangrijk is voor de organiserende
vereniging, moesten ze goed opletten
hoe ze het parcours uitzetten. Het
gebied waarin geschoten werd, was
tien hectare groot. Wandelaars in het
park liepen daarom dezelfde route
als de schutters, zodat ze elkaar niet
kruisten.

Een week lang
voorbereiden
Er waren diverse categorieën
waarin prijzen gepakt konden worden
op zaterdag en zondag. Er waren
verschillende afstanden van de doelen,
maar ook de type boog verschilde per
categorie. Verder waren er bekende
en onbekende doelen. Bij de bekende
doelen werd de afstand aangegeven
en bij de onbekende doelen moest de
afstand zelf ingeschat worden door de
schutters.
De verschillende winnaars van de
veldwedstrijd waren Heidi Peeters,
Carolien Reynders, Mike Cleven,
Frans Imbert, Quinn Vlieks, Jacqueline
Steyls, Anita Cleven, Martin Deptula,
J.P. Receveur, Joran Frederickx, Robin
Ramaekers, Henk Vogels, Stefan Vogels,
Riny Vaes, Rik van den Beuken, Rudi
Smets en Ben Geraets.
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Grashoek blijft puntloos
in beker
Door: Piet Spee, voetbalvereniging SV Grashoek
Voor het eerste herenteam van SV Grashoek viel er op zondag 17 september op sportpark Erica in America niets
meer winnen voor de beker. De gastheren hadden aan één punt voldoende om een ronde verder te komen, maar
pakten de volle buit met 1-0. Grashoek bleef ook na drie wedstrijden bekeren zonder punten.

Bevo nipt te sterk
voor Aalsmeer
Door: Mat Nellen, handbalvereniging Herpertz Bevo Hc
Het eerste herenteam van Herpertz Bevo Hc heeft op zaterdag
16 september aan het langste eind getrokken in een aantrekkelijk
handbalduel tegen Fiqas Aalsmeer in Aalsmeer. Na een 15-14 achterstand
bij rust, won de Panningse ploeg met 29-28 in de slotminuut.
Vanaf de eerste minuut van het
duel gaven beide partijen elkaar geen
duimbreed toe. Het scoreverloop
was afwisselend en zorgde voor een
spannend duel. Op het ene moment
leidde Bevo, op het andere moment
nam Aalsmeer weer het heft in
handen.
De Panningse ploeg toonde
veel karakter tijdens de wedstrijd.
Het positieve straalde van het team

America liet al snel in de wedstrijd
merken dat het meer wilde dan een
puntendeling. In de 14e minuut kreeg
Jens Kleuskens veel vrijheid. De spits
profiteerde optimaal en bracht met
een welgemikte kopbal America op
1-0. Na 22 minuten was Jens Kleuskens
dicht bij de 2-0, maar Grashoekdoelman Koen Clephas voorkwam dit
met een uitstekende redding.
Ook Grashoek kreeg zijn kansen.

De beste was voor Raoul Bennenbroek
in de slotminuut van de eerste helft.
Doelman Nick Roelofs liet zich echter
niet vermurwen en stopte de van dichtbij ingeschoten bal.
In de tweede helft werd het spel
er niet beter op bij de Grashoekse
mannen. Veel overtredingen en
onderbrekingen deden het spel
naar een bedenkelijk niveau dalen.
Scheidsrechter Koen Lenssen trok één

rode en vier gele kaarten voor het
Grashoekse team. Een ongekend hoog
aantal in de geschiedenis van de club.
In de slotfase verdween de bal dan
toch in het doel van de thuisclub, maar
de treffer was niet volgens de regels
en werd afgekeurd. Het bleef 1-0.
Met 9 punten uit drie wedstrijden gaat
America verdiend naar de volgende
ronde. Grashoek blijft op 0 staan.
(Foto: Hay Mulders)

Podiumplaatsen voor Kesselse
ruiter in Asten
Door: ruitersportvereniging De Maasruiters
In het weekend van zaterdag 16 en zondag 17 september nam Lotte Hermans van ruitersportvereniging
De Maasruiters uit Kessel deel aan een springwedstrijd voor pony’s. Deze vond plaats in Asten bij manege Heyligers.
klassiek aan start en behaalde hier
de eerste prijs. In de middag werd
het progressief parcours gereden,
direct op tijd. Hier werden Lotte

en haar pony tweede. Op zondag
mocht ze terugkomen voor de
finalewedstrijd. Ook hier behaalde ze
de overwinning.

Beugelaars OVU pakken winst
in Brabant
Door: Coy Sieben, beugelvereniging OVU Kessel
Het eerste team van beugelvereniging OVU uit Kessel wist op zaterdag 16 september uit in het Brabantse Olland
de punten mee naar huis te nemen. De Kesselnaren waren met 3-2 te sterk voor de gastheren.
Ralf Joosten speelde een stroeve
wedstrijd en kon de kleine kansen
die hij kreeg om de aansluiting
te behouden, niet verzilveren.
Daardoor moest hij het eerste punt
aan Olland laten. Bjorn Bongers kwam
in de tweede wedstrijd ook slecht
uit de startblokken en kwam op een
achterstand van 4 punten. In het
eindspel liet hij zien technisch een
goede speler te zijn en hij haalde de
winst alsnog binnen.

Roel Ottenheim kreeg de kans
om de Kesselnaren op voorsprong
te zetten, maar tegen een taaie
tegenstander ging dat niet vanzelf.
Het duurde tot aan de 20, voordat
hij op voorsprong kwam. Daarna
was het uiteindelijk ook snel beslist.
Invaller Maikel Leenders trof de
absolute kopman van Olland en de
wedstrijd ging in het begin gelijk op.
Eén foutje van Maikel veranderde dit
compleet en hij moest de winst met

af. Er stond een sterk collectief in
het veld. Het was een ploeg met
karakter, een ploeg die wilde winnen.
De beloning bleef dan ook niet uit.
De ploeg die de meeste aanspraak
mocht maken, won verdiend met
slechts één doelpunt verschil. Na de
zestig minuten speeltijd stond er
29-28 op het scorebord, waardoor
Bevo de punten mee de bus in naar
Limburg kon nemen.

Ons bedrijf richt zich op het grootschalig telen, verpakken,
afzetten en distribueren van een breed assortiment aan
dagverse vollegronds- en glasgroenten. Onze afnemers zijn
retail ketens en handelsbedrijven in Europa. Wij onderscheiden
ons door het kunnen aanbieden van grotere volumes met een
constante, hoge kwaliteit én uniformiteit. Hierbij stellen we ons
zeer flexibel en klantgericht op.
Maatschappelijk verantwoord ondernemen vormt hierbij ons
uitgangspunt. Nieuwe technologische ontwikkelingen worden op
de voet gevolgd en geïntroduceerd in onze bedrijfsprocessen.
Wij zoeken een fulltime:

Allround Medewerker
Technische Dienst
M/V

Eerste en tweede plaatsen

Voor Lotte Hermans met
Brummerhoeve’s Pilgrim was
dit een zeer succesvol weekend.
Zaterdags kwamen ze in de klasse CM
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ruime cijfers aan zijn tegenstander
laten.
Sjaak Ottenheim had als laatste
in de rij de taak om OVU de winst
te bezorgen en dit deed hij ook.
Halverwege de partij kwam hij
4 punten los en die voorspong trok
hij ervaren over de streep. Al met
al een goede uitoverwinning en
een goed herstel na de grote
thuisnederlaag een week eerder
tegen regerend kampioen Neer.

Als medewerker technische dienst ben je verantwoordelijk voor
preventief en periodiek onderhoud aan machines en installaties.
Je werkt onder andere met op maat gemaakte sorteer- en
verpakkingsmachines. Bij storingen treed je adequaat op en los
je deze snel en vakkundig op. Je bent nauw betrokken bij alle
technische aspecten van het bedrijf. Kortom een zeer gevarieerde
uitdagende functie waarbij je je prima kunt ontwikkelen.
Wij vragen:
• technisch inzicht en feeling;
• kennis en ervaring met verpakkingsmachines heeft de voorkeur;
• flexibel, geen 9 tot 5 mentaliteit en om kunnen gaan met
storingsdiensten;
• gedegen kennis in elektrotechniek is een pre;
• sociaal en communicatief vaardig;
• zelfstandige en proactieve instelling.
Wij bieden:
Een uitdagende en leuke baan binnen een sterk
groeiende organisatie en in een professioneel team.
De arbeidsvoorwaarden zijn zondermeer goed te noemen.
Meer informatie:
Voor eventuele vragen over deze functie kun je contact
opnemen met: Hay Christiaens: 06-51715427.
Solliciteren:
Heb je interesse stuur je cv en motivatiebrief naar: personeel@
groenteproducties.com
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

www.groenteproducties.com
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MVC’19 overklast Helden in beker Onnodig gelijkspel zaalvoetballers
Zvv Beringe
Door: Mat Nellen, voetbalvereniging MVC’19
Het eerste herenteam van MVC’19 uit Maasbree heeft op indrukwekkende wijze vierdeklasser VV Helden uit de
beker gegooid. In de beste wedstrijd van de voorbereiding en de beker maakte de Maasbreese ploeg op zondag
17 september gehakt van Helden. De 7-3 eindstand was geenszins geflatteerd.
MVC’19 schoot uitstekend uit de
startblokken en trok het initiatief naar
zich toe. Helden werd bij wijze van
spreken van het kastje naar de muur
gestuurd. De blauwwitten werden
horendol van de Maasbreese breedte-,
diepte-, cross- en wisselpassen.
MVC speelde de gasten zoek.
De score werd geopend toen
uitblinker Daan Peters Ron van den
Kerkhof in de 15e minuut vrij voor de
goal zette. Die maakte geen fout, 1-0.
Vijf minuten later maakte diezelfde
Van den Kerkhof de 2-0 na weer
een voorzet van Peters. Door een

foutje van Clim Moonen, die zowel
centrale verdediger als verdedigend
middenvelder was, mocht Helden tot
2-1 terugkomen.
In de 41e minuut scoorde libero
Paul van den Kerkhof de zeer fraaie
derde treffer. Trainer Erik van Rooij was
vol lof in de rust, maar drukte de ploeg
op het hart na rust goed te beginnen.
Dat laatste was niet aan dovemansoren
gericht, want in de 47e minuut strafte
Ron van den Kerkhof een Heldense
defensiefout af, 4-1.
In de 60e minuut maakte MVC’19
een foutje in de verdediging, waardoor

het 4-2 werd. Twee minuten scoorde
Django Peeters echter alweer de 5-2.
Nadat twee treffers van Daan Peters
wegens buitenspel waren afgekeurd,
kon Helden in de 84e minuut de achterstand verkleinen tot 5-3. MVC’19 perste
er vervolgens nog een slotoffensief
uit, waardoor de eindstand 7-3 werd
dankzij treffers van Django Peeters en
Rob Custers.
De 73-jarige scheidsrechter
Philipsen kon de kaarten op zak
houden in het sportieve duel.
Zondag 24 september begint voor
beide teams de competitie weer.

Kessel in slotfase voorbij
Swalmen
Door: Jos Kruijk, voetbalvereniging VV Kessel
Het eerste elftal van VV Kessel heeft zondag 17 september het laatste hoofdstuk uit de voorbereidingscampagne
een goed einde kunnen geven. Op het eigen sportpark werd het 3-2 voor de roodhemden. Een terechte zege die de
tweede plek in de bekerpoule opleverde.
In de eerste tien minuten leek
het er niet op dat de Kesselse spelers
wilden bijdragen aan een goed einde
van de voorbereiding. Op alle fronten
werden de roodhemden afgetroefd.
Iets wat dan ook resulteerde in een
vroege 0-1 achterstand. Door de vroege
domper schrok de ploeg wel wakker.
Kessel kreeg steeds meer grip op de
wedstrijd en groeide langzaam uit tot
bovenliggende partij. Na wat kansen
die niets opleverden, wist Kessel de
defensie van Swalmen te doorbreken.
Via een prima lange bal van de
aanvoerder Noud Peeters, werd Jules
Bruijnen in staat gesteld Willem Kruijk

te bereiken. Een koud kunstje voor
Willem om de gelijkmaker tegen de
touwen te werken, 1-1.
Na de gelijkmaker wist Kessel het
goede spel en veldoverwicht vast te
houden. Vlak voor rust wist Kessel
de wedstrijd ook qua score naar zich
toe te trekken. Een aanval die leek te
stranden, wist zijn eindstation alsnog
te vinden. De bal kwam voor de voeten
van Willem Kruijk terecht, en middels
een schot in de korte hoek nam hij
weer een treffer voor zijn rekening, 2-1.
Het spelbeeld veranderde in de tweede
helft niet. Kessel was de bovenliggende partij, maar wist de kansen

om de voorsprong uit te bouwen niet
te verzilveren. Een kwartier voor tijd
kwamen de bezoekers uit Swalmen
met tien man te staan, nadat zij een
speler per brancard het veld zagen
verlaten en alle drie de wisselmogelijkheden al hadden opgebruikt. Dit
weerhield de gasten er echter niet van
de stand tien minuten voor tijd gelijk te
trekken, 2-2. In de slotfase wist Kessel
zich nog één keer op te richten. Invaller
Remco Paulissen bereikte met een
afgemeten voorzet het hoofd van middenvelder Rick Peeters. Die kopte de
bal perfect tegendraads in en liet zo de
doelman van Swalmen kansloos, 3-2.

Door: Bjorn Korsten, zaalvoetbalvereniging Zvv Beringe
Het eerste team van Zvv Beringe heeft op maandag 18 september in
een barslechte wedstrijd twee punten laten liggen. In de Fitland XL hal in
Sittard werd met 6-6 gelijk gespeeld tegen FSG.
De wedstrijd begon tien minuten
later dan gepland, omdat de zaal
niet klaar was. De warming-up werd
gespeeld in een zaal vol hars op de
vloer. Uiteindelijk werd er voor een
naastgelegen veld gekozen, maar hier
zaten veel gaten in het doelnet. Pas
nadat de doelen vervangen waren,
kon de wedstrijd van start gaan.
Na twintig seconden had de thuisploeg al twee levensgrote kansen
gemist. Beringe begon dramatisch
slecht en stond na twee minuten op
een 1-0 achterstand. FSG had echter
een hekel aan verdedigen en dit werd
in de eerste helft duidelijk. Vlak na de
openingstreffer kwam de Panningse
ploeg weer op gelijke hoogte door
een doelpunt van Tom Peeters en
daarmee begon een reeks van doelpunten.
Via prima aanvallend spel liep Zvv
Beringe uit naar 1-6. De doelpunten
kwamen van de voeten van Ron van
den Kerkhof (2), Raoul Bennenbroek,
Ilias Amhaouch en Gilian de Bruijn.

Voor rust leek de wedstrijd al
gespeeld en dat terwijl Zvv Beringe
haar minste wedstrijd van het seizoen
speelde.
In de tweede helft kwam de
ploeg echter niet meer onder de druk
van de thuisploeg uit en werd er aanvallend pover spel op de mat gelegd.
Tien minuten voor tijd stond er een
3-6 score op het bord. FSG kreeg een
boost en de scheidsrechter wilde hier
graag aan meehelpen. Hij floot vaak
in het voordeel van de gastheren.
Via een strafschop voor FSG kwam de
4-6 op het bord. Aan de andere kant
had Zvv Beringe legio mogelijkheden,
maar was de eindpass of afronding
erg slecht.
In de slotminuten werd de
dramatische tweede helft afgesloten
met nogmaals twee tegentreffers.
Na 50 minuten stond er een teleurstellende 6-6 op het bord. Op basis
van het spel was de uitslag geheel
terecht, maar de voorsprong van vijf
doelpunten weggeven was onnodig.

Zoek je een uitdaging bij een jonge, dynamische en groeiende organisatie?
Ga dan bij ons aan de slag want wij zijn op zoek naar een:

PROJECTLEIDER

Je bent verantwoordelijk voor projecten op
het gebied van klimaat- en luchtwastechniek.
Je managed projecten vanaf order tot en met
de aflevering en nazorgfase. Je dagelijkse
werkzaamheden bestaan uit werkvoorbereiding,
engineering, vervaardigen van klantspecifiek
tekenwerk, stukslijsten en processchema’s,
overleg met inkoop over de te bestellen
materialen, overleg met collega projectleiders/
werkvoorbereiders, coördinatie van de
uitvoering van de projecten en contact met
aannemers en onze klanten zowel telefonisch
als op locatie. Aandachtspunten hierbij zijn:
kwaliteit, projectplanning, budget, personele
aspecten, adequaat oplossen van knelpunten,
de KLANT en het resultaat. De projectleider
is hét aanspreekpunt m.b.t. de voortgang van

projecten en de organisatie van de activiteiten
die nodig zijn om een project succesvol
af te sluiten en ondersteunt daarnaast de
verkooporganisatie met technische adviezen en
innovatief meedenken.

De kandidaat

Voor de functie van Projectleider is minimaal
een technische opleiding op HBO-niveau
(werktuigbouw of installatietechniek)
vereist en ruime ervaring in een soortgelijke
functie. Je beschikt over creativiteit,
probleemoplossend vermogen, organisatorisch
talent, communicatieve vaardigheden en je
hebt oog voor de financiële aspecten in de
projecten. Je bent daadkrachtig en weet te
scoren door de projecten in al haar facetten tot
een succes te maken.

Interesse? Neem contact met op met Jos Vervoort of Dirk Brouns 077-4657360
of email: info@inno-plus.nl

www.inno-plus.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.
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Ber Schlooz, Tiny in ’t Zand,
Annie Sonnemans en Broer Bruijnen

Breetanque wint
uitwisselingstoernooi
Door: Jan Vaessen, jeu de boules-club Breetanque
Jeu de boules-club Breetanque uit Maasbree hield op dinsdag
12 september de jaarlijkse uitwisseling met Jeu de Boule Club Velden.
Na een spannende strijd bleken Annie Sonnemans en Broer Bruijnen van
Breetanque het beste in vorm. Zij wonnen het toernooi.
Dit jaar was JBC Velden te gast
in Maasbree. Uit Velden waren
dertien leden meegekomen en
van Breetanque waren 29 leden
aanwezig. Er was vooraf besloten
dat de twee best geplaatste
spelers van JBC Velden de finale
zouden spelen tegen de twee best
geplaatste spelers van Breetanque.
Na het spelen van drie wedstrijden
bleken er zeven spelers te zijn met

drie gewonnen wedstrijden.
De finale werd gespeeld door
de personen met de hoogste
scores. Ber Schlooz (+20) met
Tiny in ‘t Zand (+19) van JBC
Velden tegen Annie Sonnemans
(+16) met Broer Bruijnen (+16)
van Breetanque. Na een gelijk
opgaande strijd tot 6-6, wist
Breetanque uiteindelijk te winnen
met 13-8.
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Vier medailles
voor judoka’s JC Helden
Door: Ron van der Linden, judoclub JC Helden
Het seizoen begon voor de judoka’s van JC Helden op zaterdag 16 en zondag 17 september bij het sterk bezette
toernooi in het Belgische Olen. Mark van Dijk pakte goud en Aron Theunissen, Bart Cuppers en Tom van Dijk gingen
met brons naar huis.

Jubileumconcours

Drie podiumplaatsen
voor De Cavaliers
Helden
Door: Erwin Jonker, ruitersportvereniging De Cavaliers
Twee ruiters van ruitersportvereniging De Cavaliers uit Helden namen
zaterdag 16 en zondag 17 september deel aan het meerdaags jubileumconcours bij manege Heijligers in Asten.
Nikki Hanssen behaalde hier in
de klasse C-L een derde prijs met
Millstreet’s Stuufke. In de finale werd
ze vierde met Millstreet’s Hyawhatta
in de klasse C-B. Ook Jessica Maassen

kwam tijdens het concours aan start.
Zij behaalde met Bockmann’s Coco
een eerste podiumprijs in de klasse
D-L klassiek. In het progressief haalde
ze daarnaast nog een derde prijs.

Aron Theunissen, rechts, haalde brons (Foto: Ron van der Linden)
Mark van Dijk won overtuigend het
goud in een nieuwe gewichtsklasse
met een aantal prachtige punten.
Aron Theunissen won na een sterk toernooi, zes partijen en mooie worpen,
brons. Ditzelfde lukte Bart Cuppens,
met drie overtuigende winstpartijen en

één keer verlies. Tom van Dijk verloor
zijn eerste pot tegen de uiteindelijke
winnaar, maar kwam daarna ijzersterk
terug. Met drie zeges en gevarieerd
judo, pakte ook hij brons.
Janine en Kevin Janssen, Eefje en
Joris Moors, Owen van Dijk en Quinn

Janssen haalden het podium net
niet, maar wisten wel de strijd om
brons te halen. Hannah en Barbara
Konings, Tim Cuppens, Jarno Hoenson,
Guus Manders, Artoer Mkrtchyan,
Cas Janssen en Umberto Coopmans
haalden de strijd om de medailles niet.

Sint Nicolaas wint
Dekenaal schuttersfeest
Schutterij Sint Nicolaas heeft het dekenale schuttersfeest van zustervereniging Sint Willibrordus, eveneens uit
Meijel, gewonnen. Op zondag 17 september bleken de leden van Sint Nicolaas de beste scores gehaald te hebben
bij het schieten en de optocht. Ze ontvingen de Dekenale Wisselbeker en de Ere-prijs, geschonken door gemeente
Peel en Maas.

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
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!

Orderpicker – vac.nr P018088

Je gaat aan de hand van bestellijsten orders klaarmaken voor verzending. Je werkt secuur en bent per direct fulltime beschikbaar.

Constructiebankwerker – vac. nr P017980

Je gaat zelfstandig diverse constructies en onderdelen vervaardigen
met diverse machines en gereedschap. Je hebt technisch inzicht en
ervaring met lassen en constructiebankwerken.

Teelt/Oogstmedewerker aardbeien parttime – vac. nr P017748

Jaarrond werk! Je gaat alle voorkomende werkzaamheden verrichten
voor het telen van aardbeien. Werk is op ooghoogte.

Productiemedewerker betonnen bouwelementen – vac.nr P014535

Je gaat alle werkzaamheden verrichten: van het gebruiksklaar maken
van de mallen tot aan het storten en schoonmaken. Je hebt een mbodiploma.

Onderhoudsmedewerker – vac.nr P017031

Je gaat onderhoud plegen aan de machines die gebruikt worden voor
het maken van potgrond. Daarnaast spring je bij als het nodig is bij
het laden-lossen van vrachtwagens en het bedienen van de productielijn. Je hebt een mbo diploma en technisch inzicht.
Solliciteer via de site of stuur direct je CV naar horst@ab-werkt.nl of
bel ons!
Na de openingswoorden en het
spelen van het Wilhelmus trok de
optocht door de straten van Meijel.

Daarna was het tijd voor de wedstrijden tweede in de A-klasse en werden eerste bij de B-, C- en D-klasse. Ook bij de
op het terrein van Sint Willibrordus.
optocht pakten ze verschillende prijzen.
De schutters van Sint Nicolaas werden

Spoorweg 6, 5963 NJ Horst. T 077 - 39 808 83
www.ab-werkt.nl
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Bezoek koffiebus

Open dag – Nationale Wijnweek

Tijd: ochtend
Organisatie: Vorkmeer
Locatie: Beringe

Tijd: 10.00-18.00 uur
Locatie: zorgwijngaard Vinea Cura Beringe

Rolstoel- en rollatordansen

Open dag – Nationale Wijnweek

Tijd: 10.00-11.30 uur
Locatie: Dorpsdagvoorziening Maasbree

Tijd: 11.00-17.00 uur
Locatie: wijnerij Kapèlkeshof Grashoek

Tijd: ochtend
Organisatie: Vorkmeer
Locatie: Koningslust

Spreker personal branding Ontmoetingsochtend voor werkzoekenden

Opfriscursus verkeersveiligheid

Festival Bijzonder Natuurlijk

Bezoek koffiebus

Tijd: 14.00 uur
Organisatie: KBO Maasbree
Locatie: MFA ’t Hoës van Bree Maasbree

Tijd: 11.11 uur
Locatie: Instituut Cura Egchel

Tijd: middag
Organisatie: Vorkmeer
Locatie: Kessel

Spreker Lonneke Thijssen –
Borstvoedingsvoorlichting

Bouwbeurs - Bouw&Co Event
Tijd: 12.00-17.00 uur
Locatie: showroom Bohaco Meijel

Burendag

wo
27
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Peel Proef Toer met shuttlebus Koopzondag

Tijd: hele dag
Organisatie: Oranje Fonds en Douwe Egberts
Locatie: alle kernen

Tentoonstelling gevogelte

Koningschieten

Tijd: 09.30-20.30 uur
Organisatie: Kleindierenvereniging Onder Ons Helden
Locatie: zaal Leanzo Grashoek

Tijd: 13.00 uur
Organisatie: schutterij Sint Hubertus Beringe
Locatie: Sjuttershoes Beringe

Festival Bijzonder Natuurlijk

Rondleiding streekmuseum over
oude streekkaarten
Tijd: 14.00 uur
Locatie: streekmuseum ’t Land van Peel en Maas
Helden

Bezoek koffiebus
Tijd: ochtend
Organisatie: Vorkmeer
Locatie: Panningen

Bezoek koffiebus
Tijd: middag
Organisatie: Vorkmeer
Locatie: Helden

Tijd: 12.00-17.00 uur
Organisatie: Peelgeluk
Locatie: Kampeerbos Simonshoek, SAZ! en Raspberry
Maxx Meijel

Tijd: 11.11-18.00 uur
Locatie: Instituut Cura Egchel
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Bezoek koffiebus
Tijd: ochtend
Organisatie: Vorkmeer
Locatie: Grashoek

Bezoek koffiebus
Tijd: middag
Organisatie: Vorkmeer
Locatie: Maasbree

Werelddiner en Hollandse
activiteiten

Herfstconcert met Helmonds
Kamerkoor

Wandeltocht happen, stappen en
rollen (bij droog weer)

Tijd: 13.00-17.00 uur
Organisatie: Stichting Durnééve
Locatie: lunchroom Oppe Koffie Meijel

Tijd: 14.30 uur
Locatie: kerk Grashoek

Tijd: 13.00 uur
Organisatie: KnopenLopen Baarlo en De Engelbewaarder
Locatie: start en eind bij MFC De Engelbewaarder Baarlo

Donateursactie met loterij

Voorlichting verkeersregels

Tijd: hele dag
Organisatie: Harmonie Eendracht
Locatie: huis-aan-huis Meijel

Tijd: 13.30-17.00 uur
Organisatie: KBO Panningen
Locatie: activiteitencentrum Kerkstraat Panningen
(ingang Nijverheidstraat)

Tentoonstelling gevogelte

Bezoek koffiebus

Tijd: 10.00-16.00 uur
Organisatie: Kleindierenvereniging Onder Ons Helden
Locatie: zaal Leanzo Grashoek

Tijd: middag
Organisatie: Vorkmeer
Locatie: Baarlo

Bijeenkomst over curator en mentorschap

Unicef-loop

Open les countrydansen

Theatershow The Magic Of Jeans

Tijd: 10.00-15.30 uur
Organisatie: Unicef comité Peel en Maas
Locatie: gemeenschapshuis Kerkeböske Helden

Tijd: 19.30 uur
Organisatie: Eagle Ranch Country Dancers
Locatie: jongerencentrum Sjiwa Baarlo

Tijd: 20.15 uur
Locatie: DOK6 Theater Panningen

De Reulsberger Muzikanten –
Muziek onder de Toren
Tijd: 13.30-16.30 uur
Organisatie: Muziek onder de Toren
Locatie: Raadhuisplein Panningen
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Bezoek koffiebus

Tijd: 10.00-12.00 uur
Organisatie: De Bibliotheek Maas en Peel
Locatie: Bibliotheek Panningen

Tijd: 18.45-21.30 uur
Locatie: Lekker Laeve Helden
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Onze ervaren specialisten helpen u graag

Onderhoud volgens fabrieksvoorschriften
Goedkoper dan de Merkdealer
Altijd een offerte vooraf
Kerkstraat 20A Meijel - T 077 - 466 1852 - www.autohunnekens.nl

t!
Ook al heeft u ‘m elders gekoch

Tijd: 19.30 uur
Locatie: pand Vorkmeer Panningen

Auto Hunnekens Meijel, sinds 1981

‘U kunt bij
mij terecht voor
een afspraak’
mark

21
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Kerkberichten
Vincentiusparochies
Parochie Beringe
Misintenties NL21 RABO 0141939583
El Jacobs-Sturme Peelstraat 39
T 077 307 17 88 s.jacobs39@ziggo.nl
Kerkdiensten
Zondag 24 september
H. Mis 09.30 uur t.i.v. de mensen die
getroffen zijn door de orkaan
Woensdag 27 september
H. Mis 09.00 uur sacristie

Parochie Egchel
Misintenties NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens
Eemsestraat 12
T 077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 24 september
H. Mis 11.00 uur t.i.v. Jan Peeters (zeswekendienst); Jan Gommans b.g.v.
zijn verjaardag (85) en voor Gonny
Gommans-Koppen b.g.v. haar verjaardag (90) en voor Annie GommansPeeters
Zondag 1 oktober
Geen H. Mis

Cluster MKBE

Parochie Grashoek

Parochie Koningslust

Misintenties NL24 RABO 0141910526
A. Cruijsberg T 077 307 52 93
Spreekuur in kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
Zondag 24 september
H.Mis 11.00 uur t.i.v. Pastoor Albert
Raijmaekers (verj); Marcel van der
Sterren (jaardienst) en Jo van der
Sterren-Beijers (jaardienst)

Misintenties NL05 RABO 0120795132
A. van den Boer De Brentjes 81
T 077 465 36 81
Bij geen gehoor kunt u contact
opnemen met het parochiecentrum in
Panningen T 077 307 13 88
Kerkdiensten
Zaterdag 23 september
Geen H. Mis
Zaterdag 30 september
Geen H. Mis

Parochie Helden
Misintenties NL61 RABO 0120795094
pastorie Rochusplein 3
T 077 3071488,
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur
donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
Zaterdag 23 september
H. Mis 10.00 uur vw de Lambertusdag
van Kon. Schuttersgilde St. Lambertus
m.m.v. Thé Bos en Wim van Dommelen
t.i.v. lev. en overl. leden van het Gilde
St. Lambertus
Zondag 24 september
H. Mis 10.00 uur – herenkoor t.i.v. Annie
Hendricks-Jacobs (jaardienst);
Extra collecte vw de weekboekjes.
Overleden: Theo van Hal, 83 jaar

Overleden
AnniePeeters-Smets, Broekstraat 65,
88 jaar.

Parochie Maasbree

Parochie Kessel

Misintenties NL58RABO0131001973
Pastorie Dorpstraat 4 T 077 465 12 19
E par.aldegundismaasbree@hetnet.nl
W www.parochiemaasbree.nl
Kerkdiensten
Zondag 24 september
H. Mis: 11.00 uur
Lectoren: Dhr. Harrie Jans - Mevr.
Marianne Verhappen
Zang: Herenkoor
Wilhelmus Hubertus Gielen (verjaardag), echtgenote en kinderen.
Jaardienst Netje Hanrats en overl.
broers en zussen. Els van NisselroijTrepels en Jan van Nisselroij. Voor de
intenties van de Mariakapel op het
kerkhof.

Gezinsbijdrage
NL39RABO0125305311
Pastorie Dorpstraat 13 T 077 462 12 65
E lajverhaag@parochiekessel.nl
Kerkdiensten
Zaterdag 23 september
19.15 uur. Overleden ouders Jos
Timmermans en Maria Goertz en overleden kinderen. Zes weken dienst voor
John Timmermans en jaardienst voor
de overleden ouders en broer Har. Na
de H.Mis bijzetting van de urn van John.
Jaardienst voor Nel de la Roy-Konickx.
Jaardienst voor Ron Geraedts
Woensdag 27 september.
9.00 uur H.Mis voor de zieken van de
parochie.

Zaterdag 23 september
H. Mis 19.00 uur met dameskoor t.i.v.
Harrie Hebben (coll); uit dankbaarheid
Maandag 25 september
Stille Aanbidding 18.30 uur
Rozenkrans 19.00 uur
Dinsdag 26 september
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen,
aansluitend koffiedrinken
Donderdag 28 september
H. Mis 09.00 uur t.i.v. alle parochianen
09.30 stille aanbidding

H. Mis kapel Missiehuis 10.30 uur
Overleden: Antonius Ooms C.M. 85 jaar
Henk Reijnen, 79 jaar
Mededeling
M.i.v. september is er op vrijdag om
09.00 uur een H. Mis in de dagkapel
voor hen die graag nog een keer extra
de H. Mis willen meevieren. Als er die
ochtend een uitvaart is dan vervalt
deze Mis.

www.vincentiusparochies.nl

Parochie Meijel

Parochie Panningen

Misintenties
NL16 RABO 0133405613
Pastorie Kerkstraat 5
T 077 466 18 50
W www.parochiemeijel.nl
Spreekuur
maandag 19.30 tot 20.00 uur en
donderdag van 11.00 tot 12.00 uur
secr.kerkbestuurmeijel@vodafonethuis.nl
Kerkdiensten
Donderdag 21 september
H. Mis 09.00 uur t.i.v. alle parochianen
09.30 stille aanbidding
14.30 uur plechtig Marialof bij
Ontmoetingsdag Meijelse zieken en
ouderen in d’n Binger, met dameskoor

Misintenties NL44 RABO 0141900660
Parochiecentrum
Wilhelminastraat 14
T 077 307 13 88
info@parochiecentrumpanningen.nl
Open maandag- dinsdag- woensdag
en donderdag van 09.00 tot 11.30 uur
Kerkdiensten
Vrijdag 22 september
H. Mis 09.00 uur in de dagkapel
Zaterdag 23 september
H. Mis 19.00 uur – gemengd koor
t.i.v. Joke Goes; Wilhelmus Berben,
Wilhelmina Berben-Derikx en zoon Piet;
Mina Schers
Zondag 24 september

Zaterdag 30 september.
19.15 uur. Voor de parochie.
Mededelingen.
Het H.Vormsel in onze parochie zal
plaats hebben op vrijdag 10 november.,
door Mgr. de Jong.

Bertha Smits-v. Horen
Jaardienst Agnes v.der Hoorn
Jan Peeters (de Weem)
Uit dankbaarheid b.g.v. de 92ste verjaardag van Chris Peeters.
Donderdag 28 september
8.30 uur H. Mis.

Parochie Baarlo
Misintenties NL31RABO0103903976
Pastorie Markt 3 T 077 477 12 75
E pastoor@parochiebaarlo.nl
W www.parochiebaarlo.nl
Kerkdiensten
Zaterdag 23 september
17.00 uur H. Mis Verzorgingshuis Ter
Borcht.
Zondag 24 september
9.30 uur H. Mis. Zang: Gemengd koor.
Jaardienst Willem Wolters
Jaardienst overl. ouders Mertens-Heines
en zoon Marcel
Jaardienst Joep Smits en tevens voor

Parochie Kessel-Eik
Misintenties NL41RABO0125300522
Misintenties 25,L. Timmermans T 077 462 16 78
Kerkdiensten
Zondag 24 september
9.30 uur H. Mis
Nel Geraets-Verschaeren
Piet Geraets en Gertruda GeraetsTimmermans.
Zondag 1 oktober
9.30 uur H. Mis
Jaardienst Wiel Vossen.
Sjaak Janssen v.w, verjaardag

Pastoor Peter van der Horst
077 307 14 88 | 06 21 20 21 18
pet.horst@home.nl
Kapelaan Roger Maenen
077 466 18 50 | 06 12 92 28 34
roger.maenen@ziggo.nl
Kapelaan Piet Houben
06 57 58 75 06
phjhouben@onsbrabantnet.nl
Kerkbestuur | 077 307 14 88
kerkbestuur@vincentiusparochies.nl
Misstipendium zon- en feestdagen
€ 25,00 | door de week € 10,00

Mededelingen
Namens het kerkbestuur en het
fancy-fair comité iedereen hartelijk
dank, die bij gedragen heeft aan de 67
fancy-fair. In 2018 vind de 68 fancy-fair
plaats op 8 en 9 sept.
Administrator (pastoor):
deken de Graaf Woutering
077 398 14 16
a.degraafwoutering@rkhorst.nl
Maasbree/Baarlo:
kapelaan te Boekhorst
077 477 12 75 | 06 52 29 66 46
kapelaan@parochiebaarlo.nl
Kessel/Kessel-Eik:
pastoor Verhaag
077 462 12 65 | 06 50 69 45 07
Kerkbestuur:
secretaris Arno Houwen
077 462 17 50
houwenarno@gmail.com

Spiritueel festival Bijzonder Natuurlijk

Een festival in de eigen achtertuin
De Egchelse Liezeth Gielen houdt zich veel bezig met de natuur en energie. Ze was verschillende jaren vrijwilligster bij een spiritueel festival en dat bracht haar op het idee om er zelf ook een te organiseren. De insteek had ze al
snel bedacht en ook de locatie, haar achtertuin, was zo geregeld. Op zaterdag 23 en zondag 24 september staat de
tuin van Liezeth in het teken van het Bijzonder Natuurlijk-festival.
De insteek valt het best te
omschrijven als ‘alles wat met natuur
te maken heeft’. De twee dagen
worden namelijk opgeluisterd met een
grote verscheidenheid aan sprekers,
optredens en workshops. “Ik wilde het
zo breed mogelijk houden”, vertelt
Liezeth die zelf als energetisch specialist werkzaam is. “Daarom zijn er shows
met roofvogels, maar ook bijvoorbeeld
workshops van een kleurentherapeut.
Het is anders dan anders. Het heeft

allemaal te maken met natuur en het
menselijk lichaam.”

Van reptielen naar
handlezingen
Liezeth vond de beste plek voor
haar festival haar eigen achtertuin.
“Die is groot genoeg om alles te
huisvesten. Ik heb er ook al vaker
workshops en zelfs feesten gegeven, maar nog nooit zoiets groots.”

Omdat het gaat om een relatief klein
festival, besloot Liezeth alleen maar
sprekers, specialisten en muzikanten
uit te nodigen waar ze mee te maken
heeft gehad in haar leven. “Zo is er
een workshop van een fysiotherapeut
uit België waar mijn zoon nog bij is
geweest toen die een zware blessure
had. Verder komt een Kesselse historicus vertellen over opgravingen hier in
de regio. Ik ken hem al heel lang, dus
daarom heb ik hem uitgenodigd.”

Het programma springt van een
reptielenshow op het ene moment
naar een optreden van een bandje
het andere. Bij wijze van spreken
kunnen bezoekers tussendoor hun
hand laten lezen in één van de tenten.
“Ik hoop dat de verscheidenheid aan
optredens en mogelijkheden een breed
publiek trekt”, vertelt Liezeth. “Het
hoofddoel is alle leeftijden aanspreken
en iedereen de kans te geven rust,
ontmoeting, plezier en ontspanning te
vinden. Dat kan mede door wijsheid
te vernemen van mensen die een
bepaalde kennis hebben en die willen
delen via workshops, muziek of een
presentatie.”

Liezeth wil bezoekers nog graag op
het hart drukken om te parkeren in de
wei naast het huis. “We wonen in een
beruchte bocht van de Roggelseweg.
Er zijn hier al verschillende keren
ongelukken gebeurd en daarom wil
ik niet dat er mensen de weg over
moeten steken om bij het festival
te komen.” Het Bijzonder Natuurlijkfestival vindt plaats bij Instituut
Cura aan de Roggelseweg in Egchel.
Op zaterdag begint het evenement om
11.11 uur en duurt het tot 18.00 uur.
Een dag later worden dezelfde
tijden gehanteerd. Neem voor meer
informatie contact op met Liezeth
Gielen via instituutcura@hetnet.nl

Tummers

Enthousia st,
ga stvrij & betrouwbaar!

Help ons aan een collega en
ontvang een waardebon t.w.v.

€ 500,-

Verkoop Vacatures

Verkoper

Junior Verkoper

Filiaalleider

Assistent Filiaalleider

Fulltime (m/v) in Noord- en Midden Limburg

Fulltime (m/v) in Noord- en Midden Limburg

Fulltime (m/v) in Noord- en Midden Limburg

Fulltime (m/v) in Noord- en Midden Limburg

Logistieke Vacatures

Bezorger/Installateur

Bijrijder

Junior Logistiek Medewerker

Fulltime in Roermond

Fulltime in Roermond

Fulltime in Roermond

Service Vacatures

Klant Contact Center Medewerker

Service Center Medewerker

Witgoed Service Monteur

Fulltime (m/v) in Roermond

Fulltime (m/v) in Roermond, Panningen, Echt

Fulltime in Roermond
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Bezoek www.eptummers.nl/vacatures voor meer
informatie en om te solliciteren.
* Bezoek www.eptummers.nl/vacatures voor meer informatie en de voorwaarden. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

www.eptummers.nl
Panningen
Markt 121
5981 AA Panningen
T. 077-3071300

Horst
Hoofdstraat 25
5961 EX Horst
T. 077-3983021

Tegelen
Engerstraat 2
5931 EL Tegelen
T. 077-3738511

Heythuysen
Dorpstraat 82
6093 ED Heythuysen
T. 0475-440353

Roermond
Schaarbroekerweg 28
6042 EJ Roermond
T. 0475-425262

Echt
Zuiderpoort 68
6101 KA Echt
T. 0475-319595

Al onze winkels zijn
elke zondag geopend!
Roermond: 11.00 - 17.00
Overige vestigingen: 12.00 - 17.00

