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Zonovergoten kermis
De laatste kermis van Peel en Maas had niet beter afgesloten kunnen worden. Het hele weekend werden de bezoekers aan de kermis in Beringe getrakteerd op een
heerlijk zonnetje en haast zomerse temperaturen. Van zaterdag 14 tot en met dinsdag 17 oktober kon jong en oud in het dorp genieten van de drukte en gezelligheid die een
kermis met zich meebrengt: botsauto’s, eendjes vangen, grijpmachines, een rups en genoeg kraampjes om de lekkere honger te stillen. De zondag was zoals vanouds een
gezellige familiedag, waarbij de kinderen zich gratis konden laten schminken en was er een clown op het kermisterrein die ballonnen wist om te toveren tot de mooiste
creaties. Het kermisseizoen is voor dit jaar voorbij. Pas in april komen de vele attracties terug. Dan gaat het seizoen met de kermis in Helden weer van start.

Overschot

Wethouder trots op ‘goednieuwsshow’ begroting
Gemeente Peel en Maas presenteerde op donderdag 12 oktober de begroting van het jaar 2018. De gemeente
verwacht het komend jaar een begrotingsoverschot van ruim 293.000 euro. Daarnaast kan er ook nog
350.000 euro naar de post reserve. Wethouder Paul Sanders sprak van een “saaie begroting waar Peel en Maas
trots op mag zijn.”
Ook in de jaren na 2018 verwacht
de gemeente geld over te houden.
In 2019 gaat het om een begrotingsoverschot van 836.000 euro en de
jaren daarna moet dat stijgen tot ruim
een miljoen euro in 2020 en bijna
1,3 miljoen euro in 2021. De positieve
verwachting komt volgens wethouder
Sanders vanwege de bezuinigingen

die de afgelopen jaren zijn doorgevoerd
en die nu hun uitwerking hebben.

Uitwerking
bezuinigingen
Qua investeringen heeft de
gemeente verschillende grote
projecten op de rol staan. Zo

moeten verschillende wegen en
trottoirs heringericht en aangepakt
worden. Het gaat om wegen in
Panningen-Zuid, de Meijelseweg in
Beringe en de kruising tussen de
Heibloemseweg en de Haambergweg
in Panningen. Ook wordt de riolering
op diverse plekken aangepakt
en zijn er investeringen nodig in

sportaccommodaties, zoals de gymzaal
aan de Minister Calsstraat in Panningen,
sporthal Achter de Häöf en het
voetbalterrein in Kessel.
De onroerendezaakbelasting (ozb),
de belasting voor eigenaars en gebruikers van onroerend goed, stijgt komend
jaar met 1,5 procent. De afgelopen jaren
steeg de ozb met 4 procent (2015),
3 procent (2016) en 2,5 procent (2017).
Vanwege de positieve financiële situatie
van de gemeente gaf de gemeenteraad
eerder al aan de OZB met niet meer dan
1,5 procent te laten stijgen.

Verder wordt het tarief van
het afval verlaagd met 2 euro.
Waar een meerpersoonshuishouden
in 2017 nog uitkomt op 190 euro,
is dat volgend jaar 188 euro.
De verblijfsbelasting blijft op 1 euro.
De horecasector in de gemeente
pleitte eerder dit jaar er nog voor
om de verblijfsbelasting volledig
af te schaffen, maar daar waagt de
gemeente zich niet aan. “Volgend
jaar gaan we kijken wat we met de
verblijfsbelastingen gaan doen”,
aldus de wethouder.
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Gefinancierd met collecte

Meijels monument voor overleden kinderen
Op het kerkhof in Meijel staat sinds woensdag 11 oktober een respectmonument. Het stenen hart met de naam Levenshart is geplaatst tussen de
kindergraven en is bedoeld om alle kinderen die jong gestorven zijn te
herdenken. Op zondag 29 oktober wordt het monument ingewijd.
Kapelaan Roger Maenen vertelt
hoe het idee van een respectmonument ontstond. “We kwamen er bij
onder meer ziekenbezoeken achter
dat in Meijel behoefte was aan een
herdenkingsmogelijkheid voor ongeboren of vroeg gestorven kinderen.
Veertig tot vijftig jaar geleden werden
die kinderen begraven zonder grafsteen
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of begrafenis. We hoorden dat dat bij
veel mensen nog pijn deed. Het hield
veel mensen nog bezig, zelfs op hun
sterfbed.”
Op het monument staat de tekst:
‘Eerbied voor elk mensenkind, waar
met liefde op is gewacht. En hoopvol
naar is uitgekeken. Maar enkel liefde
is gebleven’. Maenen geeft aan dat
het monument breder is bedoeld dan
alleen voor de Meijelse kinderen.
“Het is voor alle mensenkinderen op
deze wereld. Iedereen verdient het om
herdacht te worden. Denk bijvoorbeeld
aan de vluchtelingenkinderen die sterven bij hun oversteek van Afrika naar
Europa. Ook zij tellen mee.”

Alles gemaakt door
vrijwilligers
Het geld voor de witte steen van
het monument is bijeen gebracht
tijdens de Sint Nicolaas-collecte vorig
najaar. Ook verenigingen als de KBO en
de vrouwenbonden hebben bijgedragen aan het monument. “Het mooie
aan het monument is het feit dat alles
door Meijelse vrijwilligers is bedacht en
gemaakt”, vertelt Maenen. “Alleen de

steen is betaald. Het bewerken van
die steen is bijvoorbeeld gedaan
door Francien Schers, Jan van Rijt en
Victorien Jaspers, die ook de schets
maakte. De tekst op het monument
komt van Harrie van de Berg en ook
de plaatsing is gebeurd door vrijwilligers. Het is niet zomaar een gekocht

Beeldmateriaal en kopij dient vrij van rechten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur
dient bij aanlevering expliciet te worden
gemeld. Bij verzuim komen kosten voor
rekening van de aanbieder.
De artikelen worden doorgaans
gepubliceerd in de elektronische versie van
HALLO Peel en Maas.
Kempen Media bv behoudt zich ten
aanzien van de inhoud van deze uitgave
zowel het auteursrecht voor conform
artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet
als het databankrecht.

VVD Peel en Maas heeft het College van B&W gevraagd financiële cijfers door te sturen van basisschool Nieuweschool in Panningen. De partij vindt
het opmerkelijk dat wethouder Raf Janssen eerder beloofde nog voor de zomer de cijfers door te sturen, maar dat ze nog niets ontvangen heeft.
“Openbare scholen als
Nieuweschool en De Omnibus in
Baarlo vallen onder stichtingen met
een controlerende taak voor de raad
in onze gemeente”, aldus de VVD.
“Van De Omnibus ontvangen wij
deze stukken wel jaarlijks. Die van de
Nieuweschool, vallend onder onderwijsstichting Prisma, niet. Dan rijst
de vraag hoe dat kan.” De VVD vroeg
al diverse malen naar de cijfers en

wethouder Janssen beloofde volgens
de partij na de zomer met cijfers te
komen.
Volgens Saskia Vintges, raadslid
namens de VVD, kreeg haar partij
wel een antwoord vanuit het college.
“De wethouder had met het bestuur
gesproken en zei tegen ons dat ‘alles
in orde was’”, aldus Vintges. “Als dit
zo stellig gezegd kon worden dan
zou dit toch ook met cijfers gestaafd
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kerk. In de dagen voorafgaand aan
de kerkhofzegening is het mogelijk
te praten met kerkhofploeg en
avondwakegroep in de ruimte van de
kerkhofploeg. Op zaterdag 28 oktober
is het kerkhof van 19.00 tot 22.00
uur verlicht met vuurkorven en
lantaarntjes.

VVD wil cijfers Nieuweschool zien

Bezoek- en correspondentieadres
Raadhuisstraat 168
5981 BJ Panningen
Aanlevertijden (uiterlijk)
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur

kunstwerk, maar een echt Meijels
monument.”
Het monument is al geplaatst
tussen de kindergraven, maar wordt op
zondag 29 oktober gewijd. Dat gebeurt
tijdens de jaarlijkse kerkhofzegening,
aansluitend aan het Allerzielenlof dat
om 15.00 uur begint in de Meijelse

De lekkerste bakker bij u in de buurt

moeten kunnen worden? Helaas
ging dit niet omdat de wethouder de
cijfers zelf ook niet had gezien of in
zijn bezit had.”
De VVD vindt het een opmerkelijke
gang van zaken. “Als een wethouder
alleen op een goed gesprek met een
bestuur afgaat om de raad in hun controlerende taak te garanderen dat het
wel goed zit, dan baart ons dit zorgen
en willen wij dit toch graag met cijfers

gestaafd zien. Dat is onze houvast
in onze controlerende taak van de
openbare school en niet een goed
gesprek van de wethouder. Het is de
taak van de portefeuillehouder om
de raad adequaat in te lichten en te
zorgen dat de cijfers beschikbaar zijn
voor de toezichthouder.”
Vintges stelde namens de VVD
vragen aan het college. Die heeft de
vragen in behandeling genomen.
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Vier verdachten veroordeeld

Tot zeven maanden cel voor ladingdiefstal
Vier mannen zijn donderdag 5 oktober door de rechtbank in Roermond veroordeeld voor de ladingdiefstal in
Beringe eerder dit jaar. De straffen variëren van 180 uur taakstraf tot zeven maanden cel.
Een chauffeur van een Estlands
transportbedrijf parkeerde op
donderdag 23 februari zijn vrachtwagen op het industrieterrein op de
Schoorgras in Beringe. Die nacht werd
de chauffeur, die in de cabine lag te
slapen, door de politie gewekt omdat
een groot gat in het dekzeil van zijn
oplegger was gesneden en er doosjes
met parfumartikelen waren gestolen.
Op camera’s van de nabijgelegen
DHL-vestiging was vastgelegd hoe de
goederen uit de vrachtwagen werden

gehaald en in een bestelbusje werden gelegd.

Diefstal op camera’s
vastgelegd
De opgeroepen agenten troffen
de dieven toen ze het industrieterrein wilden verlaten. Van de vier
mannen sloegen er drie op de
vlucht. De bestuurder bleef zitten en
kon meteen worden aangehouden.
Hij had de bus van zijn vader geleend

en deze voorzien van valse kentekenplaten. Twee mannen konden
na een korte achtervolging door
de politie worden aangehouden.
De vierde persoon wist in Beringe
te ontkomen, maar werd later die
nacht alsnog ingerekend toen hij op
de Meijelseweg in een andere auto
wilde stappen.
De vier mannen waren in de
leeftijd van 23 tot en met 35 jaar.
Twee daarvan komen uit de omgeving van Eindhoven, één zat ten tijde

van de uitspraak al vast in Sittard en
van de ander is geen woon- of verblijfplaats in Nederland bekend.

Bestelbus geleend
van vader
Eén man kreeg zeven maanden
cel, omdat hij al meerdere keren
heeft vastgezeten vanwege ladingdiefstallen en het feit pleegde in zijn
proeftijd. Ook kreeg hij een geldboete van 300 euro omdat hij tijdens
zijn proeftijd een celdeur, muur en
zitbankje in een politiecel vernielde.
Een ander moet zes maanden

de cel in, omdat ook hij al vaker is
veroordeeld voor diefstal. De twee
andere mannen, waaronder de
bestuurder, kregen elk een taakstraf
van 180 uur. Dit omdat ze niet eerder
in aanraking zijn geweest met justitie
en een baan hebben of uitzicht
hebben hierop. De bestuurder kreeg
daarnaast nog een voorwaardelijke
celstraf van een maand voor de
gestolen kentekenplaten.
In eerste instantie werden zes
personen aangehouden vanwege
de ladingdiefstal. Uiteindelijk zijn
vier mannen daadwerkelijk voor de
rechter verschenen.

Onderzoek na dure renovatie Piushallen

Rapport: gemeente moet
zelfsturingsprojecten beter controleren
Gemeente Peel en Maas moet bij zelfsturingsprojecten de mogelijke risico’s van tevoren beter in kaart brengen.
Ook moet tijdens het project een tussentijdse rapportage plaatsvinden om te kijken of het financieel nog allemaal
in orde is. Dat zijn de aanbevelingen die voortkomen uit het onderzoek dat werd ingesteld naar wat er fout is
gegaan rondom de renovatie van sporthal Piushof in Panningen.
De Piushallen in Panningen
waren dringend aan renovatie toe,
zo beaamde ook de gemeenteraad in
maart vorig jaar. De raad ging akkoord
met een gemeentelijke investeringsbijdrage van ruim 1,5 miljoen euro om
de renovatie te bekostigen. In januari
van dit jaar bleek dat de stichting achter de sporthallen, Stichting Sporthallen
Helden (SHH) bijna drie ton tekort

kwam. Onvoorziene zaken en foute
beoordelingen zorgden voor de veel
te grote kostenpost. De gemeenteraad
stemde vervolgens in met het toekennen van 188.000 euro om de sporthallen uit de kosten te krijgen. Wel moest
er een onderzoek komen naar de gang
van zaken.
Uit dat onderzoek blijkt nu dat er
veel dingen niet goed geregeld waren

bij de renovatie. Uit het rapport blijkt
dat de budgetbewaking niet op orde
was. ‘Het bestuur van SHH, de penningmeester en architect hadden geen eenduidig beeld over wie verantwoordelijk
was voor de budgetbewaking’, staat te
lezen in het rapport. De partijen wisten
niet wie verantwoordelijk was voor de
niet voorziene uitgaven. De gemeente
bemoeide zich weinig met de verbou-

wing op basis van vertrouwen in het
stichtingsbestuur.

Vier aanbevelingen
voor toekomst
Het rapport komt met vier aanbevelingen voor toekomstige projecten. Als eerste wordt de gemeente
aangeraden bij elk project een gerichte
afweging te maken. Daarbij moet
onder andere onderzocht worden wat
voor soort initiatief het is, de mate van
zelfsturing, de professionaliteit van de
projectorganisatie, de kwaliteit van de
projectadministratie en de mate waarin
de initiatiefnemers in staat zijn problemen op te lossen als er iets mis gaat.
Op basis daarvan moet de gemeente
eventueel aanvullende eisen stellen
aan de organisatie en meer faciliteren
tijdens het proces. ‘In geval van (ver)
bouwprojecten kan er ook voor gekozen worden om een ambtenaar van de
gemeente deel te laten nemen aan de

bouwvergadering met een duidelijke
signalerende functie’, zo staat in het
rapport.
Als derde aanbeveling stellen de
makers van het rapport voor een goede
tussentijdse rapportage te overleggen,
zodat de gemeente op tijd kan ingrijpen mocht dat nodig zijn. Tussentijdse
voorschotten moeten pas door de
gemeente uitbetaald worden nadat een
goede rapportage is aangeleverd.
Uit het onderzoek blijkt dat de
meerkosten die gemaakt zijn, nodig
waren om de hallen op orde te krijgen.
Wel had een aantal van de investeringen van tevoren voorzien kunnen worden, aldus het rapport. Om dat beter op
te vangen, zou volgens het rapport de
post onvoorzien bij dergelijke projecten
hoger moeten zijn om tegenvallers
te kunnen opvangen. De onderzoekers vinden dat bij projecten als de
Piushallen de post onvoorzien op zo’n
tien procent van het totale budget
moet liggen.

Getuigen gezocht

Bewoner overvallen
in buitengebied
Maasbree
Een woning aan de Lande Heide in het buitengebied van Maasbree is
in de nacht van dinsdag 10 op woensdag 11 oktober overvallen. De politie
is op zoek naar getuigen van de overval.

Heldenaar bij World Solar
Challenge in Australië
Jim van Dam uit Helden deed van zondag 8 tot en met zondag 15 oktober mee aan de World Solar
Challenge in Australië met het Solar Team Eindhoven. Het team kwam in de Cruiser Klasse als eerste
over de finish met de auto Stella Vie. De World Solar Challenge is een tweejaarlijkse wedstrijd voor
auto’s die op zonne-energie rijden, is ruim 3.000 kilometer lang en gaat dwars door Australië.
Jims moeder Ans van der Jagt is maar wat trots op haar zoon en zijn team en stuurde de foto van Jim in
vlak na de finish: “Ze hebben er keihard voor gewerkt en het is een mooie prestatie.”

De bewoner van de woning
meldde rond middernacht de
overval bij de politie. Hij was wakker
geworden door herrie in zijn huis en
kwam tegenover meerdere getinte
mannen te staan. Die bedreigden
de bewoner met een mogelijk
vuurwapen. De overvallers hebben
een deur vernield om toegang te
krijgen tot het pand. De bewoner
raakte niet gewond.
De overvallers werden niet
aangetroffen door de politie en
een forensisch onderzoek en een

buurtonderzoek zijn ingesteld.
De politie vraag getuigen of mensen
die wellicht meer informatie hebben
over de overval contact op te nemen.
“Wellicht heeft u iets opvallends
gezien rondom de woning”, aldus
de politie. “Misschien kunt u meer
informatie geven over de verdachte
of heeft u mogelijk een betrokken
voertuig gezien. Elk detail kan van
belang zijn voor het onderzoek.”
De politie bereiken kan door te
bellen naar 0900 88 44 of anoniem
via 0800 70 00
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Gemeente staat garant
voor zonnepanelen MFA
Gemeente Peel en Maas staat voor 40.000 euro garant voor de zonne
panelen die MFA ’t Hoës van Bree in Maasbree wil aanschaffen. Het geld
wordt door het MFA geleend van de Rabobank en het College van B&W heeft
besloten garant te staan voor de som. Eerder werd al bekend dat het MFA een
lening van 25.000 euro krijgt uit het revolverend fonds van de g
 emeente.
In totaal kosten de zonnepanelen
125.000 euro. Naast de leningen bij
de Rabobank en het revolverend fonds
krijgt het MFA een subsidie van de
provincie Limburg van 25.000 euro en
een particuliere lening van 35.000 euro.
De Rabobank wil de lening alleen verstrekken als de gemeente garant staat,
zo staat te lezen in het collegebesluit

over de garantstelling. “De vereniging
(MFA, red.) heeft alle benodigde stukken overlegd. Deze zijn door zowel de
gemeente als de Rabobank getoetst en
akkoord bevonden”, aldus het college.
De garantstelling betekent dat als het
MFA in de toekomst de rente en aflossing
niet meer kan betalen aan de Rabobank,
de gemeente de kosten op zich neemt.

Drugshandelaars
opgepakt in Maasbree

‘Uit de knoop’
Het kunstwerk van Tajiri op de dijk bij de Vergelt in Baarlo, is sinds vrijdag de dertiende ‘uit de
knoop’. Een kraanwagen reed er vrijdag 13 oktober tegenaan en beschadigde het gietijzeren kunstwerk. De knoop ligt inmiddels ‘veilig opgeslagen’ bij een buurtbewoner, laat gemeente Peel en Maas
weten, die de eigenaar is van het werk. “Het kunstwerk is verzekerd, dus het kan worden gerepareerd”, aldus een woordvoerder. “We weten inmiddels wie de schade heeft aangericht. De kosten
willen we op de veroorzaker verhalen. Met de familie Tajiri gaan we nog overleggen hoe het kunstwerk
uiteindelijk gerepareerd gaat worden.” Het kunstwerk, Overhand temple knot genoemd, werd in 1997
door de kunstenaar Tajiri gemaakt. De knopen waren zijn handelsmerk.

Bij een verkeerscontrole op de Middenpeelweg in Maasbree zijn op
donderdag 12 oktober twee personen betrapt toen ze in drugs handelden.
Agenten zagen de twee mannen enkele plastic zakken aan elkaar
overhandigen. Daarin bleek twee kilo gedroogde henneptoppen te zitten.
De twee mannen zijn opgepakt.
Het gaat om een 24-jarige man uit
Duitsland en een 34-jarige man zonder
vaste woon- of verblijfplaats. De zakken
met hennep wisselden op een parkeerplaats van eigenaar. De politie vertrouwde het zaakje niet en besloot de

mannen te controleren. De drugsdealers
werden gezien tijdens een controle van
automobilisten op de weg. Daarbij werden vijf automobilisten betrapt bij het
niet handsfree bellen tijdens het rijden.
Zij kregen een bekeuring van 230 euro.

19
10

nieuws 05

Verhalen van de straat
2/11

Mgr. Thijssenstraat Baarlo

We rijden er elke dag doorheen, maar staan er vaak niet bij stil: onze straten en hun namen. Naast de
gebruikelijke Kerk- en Schoolstraten hebben veel dorpen ook pareltjes van straatnamen die verankerd zijn in de
geschiedenis van het dorp. HALLO Peel en Maas dook de archieven in en zocht de geschiedenis achter verschillende markante straten. In deze tweede aflevering de Monseigneur Thijssenstraat in Baarlo.
De Monseigneur Thijssenstraat
is vernoemd naar een priester en
bisschop uit Baarlo die van zijn 28e
jaar tot aan zijn dood in Indonesië
verbleef als missionaris. Antonius
Hubertus Thijssen werd op 26 mei 1906
in buurtschap Soeterbeek in Baarlo
geboren als jongste zoon in een landbouwersgezin met vijf broers en één
zus. Antoon legde op 21-jarige leeftijd
zijn eerste gelofte af voor de kerk en
vertrok zeven jaar later op missie naar
Indonesië.

Twee keer afgekeurd
voor missie

Mgr. Thijssen in 1947 (Historische Werkgroep
De Borcht Baarlo via PeelenMaasNet)

‘Een bekende, hardwerkende,
rusteloze, bescheiden Baarlonaar.
Dat was Antoon Thijssen’, schrijft
Pierre Houben in het historische boek
Van Barle tot Baarlo. Na de openbare
lagere school aan de Markt in Baarlo
ging Antoon op zijn dertiende naar het
Missiehuis St. Willibrord van de Paters
SVD in Uden. In 1925 begon hij zijn
noviciaat, de proeftijd binnen de kerk,
in het Brabantse Helvoirt. Twee jaar
later legde hij de eerste geloften af,
om daarna nog een theologische studie
te volgen in Teteringen, bij Breda.
Daar verbond hij zich voorgoed aan de
congregatie van de SVD en werd hij tot
priester gewijd. De SVD is de Societas

Verbi Divini, het Gezelschap van het
Goddelijke Woord binnen de RoomsKatholieke kerk. De kloostergemeenschap werd in 1875 opgericht door een
Duitse priester en wordt ook wel de
congregatie van de Missionarissen van
Steyl genoemd.
Antoon werd leraar op het gymnasium in Uden, maar wilde veel
liever naar de missie. Om gezondheidsredenen werd hij echter twee
keer afgekeurd voordat hij in 1934
mocht afreizen naar Flores, een van
de kleine Soenda-eilanden in het
toenmalige Nederlands Oost-Indië.
De eerste jaren werkte hij als pastoor in
Larantuka, daarna werkte hij tot 1942
op twee andere plaatsen. De invasie
van de Japanners tijdens de Tweede
Wereldoorlog verstoorde het werk
van Antoon. Samen met zijn meeste
medebroeders werd hij van mei 1942
tot augustus 1945 opgesloten in enkele
burger-interneringskampen. In die tijd
was hij ondercommandant van het
kamp en werd hij ‘moeder’ van het
kamp genoemd omdat hij zoveel voor
zijn medegevangenen deed. Na de
oorlog moest de pater op doktersadvies
naar Australië om op te knappen.
Pater Thijssen werd in 1949 officieel Indonesisch staatsburger. Hij werkte
in het bisdom Ende en werd uiteindelijk
gewijd tot bisschop, waarmee hij het
lokale hoofd van de katholieke priesters
werd. Midden jaren 50 kwam de bisschop nog even terug naar Baarlo, waar
hij een mis hield en de Baarlose gezinnen bezocht samen met pastoor Spee.

Terug in Indonesië ging Thijssen
verder met zijn werk als bisschop en
daarna als apostolisch administrator
van Denpasar op Bali.

‘Vijftigjarig priester
feest gevierd’
In de jaren 80 ging de
gezondheid van de bisschop echter
achteruit. Hij bleek kanker te hebben
waarvoor hij zich moest laten
behandelen in Nederland. Antoon
knapte na een tijd weer op en wilde
terug naar Indonesië om iets voor
de mensen in Lombok te kunnen
betekenen. Toen hij in augustus 1981
aankwam in Surabaya op Oost-Java,
werd duidelijk dat hij niet meer aan
de slag kon in Lombok. De zieke
bisschop moest in Surabaya blijven.
Op 31 januari 1982 vierde hij nog
zijn vijftigjarig priesterfeest, waar
mensen van Flores en Bali in grote
getalen naartoe kwamen.
De Baarlose missie-bisschop
overleed op maandagochtend 7 juni
1982 in het ziekenhuis van Surabaya.
De ‘Groot Baarlonaar’, zoals hij in
het historische boek over Baarlo
werd genoemd, werd 76 jaar en ligt
begraven in Deli op Noord-Sumatra.
Bron: Van Barle tot Baarlo,
Monumenten en momenten uit
een rijk verleden (1984) Pierre
Houben en Historische Werkgroep
De Borcht Baarlo en Soeterbeek,
De geschiedenis van een oud
buurtschap (2003).

8 Oktoberstraat Panningen
Bij het artikel over de 8 Oktoberstraat in Panningen in de editie van donderdag 12 oktober ontbrak het onderschrift bij de foto. Op de afbeelding van na de oorlog is een groep mannen te zien
bij een feestelijke bijeenkomst van de overlevenden van de deporatie. De foto is genomen bij het Missieklooster in Panningen. Meer informatie over de Kerkrazzia van 8 oktober 1944 is te vinden op
www.kerkrazzia.nl Ook bij het documentatiecentrum De Moennik bij streekmuseum ’t Land van Peel en Maas in Helden is meer informatie te verkrijgen over het onderwerp.

Ad ve rtorial

Panningen een
stukje kleurrijker
De dorpskern van Panningen krijgt er een kleurrijke groep inwoners
bij. Binnenkort nemen tien jongeren hun intrek in de voormalige zaal
Hendriks aan de Schoolstraat in Panningen, die is verbouwd tot groepswoning. Op donderdag 19 oktober kunnen buurtbewoners en andere
geïnteresseerden er al een kijkje komen nemen.

Kapel Baarlo vernield
De kapel van de Heilige Familie aan de Napoleonsbaan Zuid in Baarlo, tegenover supermarkt Aldi,
is vernield. Ergens in de nacht van maandag 16 op dinsdag 17 oktober is een dikke steen door het
plexiglas van de kapeldeur gegooid. Naast de deur van het gebedshuisje is ook de bak met brandende
kaarsjes vernield. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met de politie Peel en Maas of tips
door te bellen naar 06 23 48 85 67.

De voormalige zaal Hendriks in
‘Kepèl’ is helemaal opgeknapt en ingericht voor de tien nieuwe bewoners
van Zorggroep Hilzijn uit Leudal die
er volgende week hun intrek nemen.
Dit zijn (jong)volwassenen met psychische problematieken die het tijdelijk
wat moeilijk hebben en daardoor
nog niet op zichzelf kunnen wonen.
Binnen de woongroep krijgen ze extra
begeleiding en wordt er gewerkt aan
het aanbrengen van structuur.
Zorggroep Hilzijn biedt hen een
rustige, vertrouwde en veilige woonomgeving. De nieuwe bewoners zijn
echter niet allemaal nieuw; enkelen
komen al uit de gemeente Peel en
Maas, maar woonden in de gemeente
Leudal of Venlo. Omdat ze graag

weer in hun eigen gemeente wilden
wonen dicht bij een bruisende kern,
is gekozen voor Panningen. Het is de
eerste vestiging voor de zorggroep in
deze gemeente.
Wilt u meer weten over de
groepswoning en de nieuwe bewoners? Kom dan naar onze de inloopavond op donderdag 19 oktober. Deze
vindt plaats aan de Schoolstraat 19
in Panningen en duurt van 19.00 tot
20.30 uur.

Schoolstraat 19, Panningen
0475 74 40 30 | www.hilzijn.nl
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Tot onze grote droefheid, maar dankbaar dat haar verdere
pijn bespaard is gebleven, delen wij u mee dat van ons is
heengegaan

Nel Nijssen-Verlinden
* Panningen, 26 mei 1938 † Panningen, 16 oktober 2017
echtgenote van

Sjraar Nijssen † 2016

Verdrietig om de grote leegte die zij achterlaat, maar dankbaar voor
de mooie jaren die wij samen hebben gehad, delen wij u mede
dat, na een afnemende gezondheid voor ons toch nog onverwacht is
overleden onze lieve zorgzame moeder en oma

Corrie OttenheijmNieuwenhuizen

Oma van Max en Linda
Jill en Youri
Roggelseweg 39A4
5988 BN Helden
De uitvaartdienst wordt gehouden op vrijdag 20 oktober
om 10.30 uur in de St. Lambertuskerk te Helden. Hierna
zal het gezin mam begeleiden naar het crematorium.
Samenkomst in de kerk, waar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Liever geen bloemen maar een bijdrage voor het Plattelandshoés in Panningen.
Hiervoor staan achter in de kerk collectebussen.

Marian en Günter
Marjo en Janny
Mieke
Josje en Niels
Sybille en John
Ivo †
Ruud en Joice
Ralf en Lianne
Theo en Mia
Sanne en Joeri
Luc en Iris
Kessel, 13 oktober 2017
St. Corneliusstraat 61, 5995 XT
De plechtige uitvaartdienst werd gehouden op
woensdag 18 oktober 2017 in de parochiekerk
van O.L. Vrouw Geboorte te Kessel.
De crematie heeft in besloten kring plaatsgevonden.

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 schat voor ons allen
Je te moeten missen zal ons heel zwaar vallen

Uw aanwezigheid, warme woorden, bloemen en de vele
kaarten bij het overlijden en het afscheid van onze moeke,
oma en super oma

Corrie van den Beuken - Boots

Lies Peeters-Aerdts

Panningen, † 15 oktober 2017

echtgenote van

Sjaak van den Beuken
mam, schoonmoeder en oma van
Blerick:
Blerick:
Hout-Blerick:
Maasbree:

Marian Verhaegh - Van den Beuken
en Fred Verhaegh, Zico, Duncan
Anita van den Beuken
Petra van Diepe-Van den Beuken
en Riné van Diepe, Ellen, Luuk
Monique van Diepe-Van den Beuken
en Peter van Diepe, Ilse, Kim

De afscheidsdienst vindt zaterdag in besloten kring plaats.
Correspondentieadres:
Familie van den Beuken - Boots
p.a. van Dolhoffstraat 14
5922 TR Blerick

Groot is de leegte die zij achterlaat
Mooi zijn de herinneringen die blijven

hebben ons diep ontroerd en zijn voor ons een grote steun.
Het is een fijne en troostrijke gedachte dat velen Moeke een
warm hart toegedragen hebben. Het zal ons helpen bij het
verwerken van dit verlies.
De zeswekendienst wordt gehouden op zondag 22 oktober
om 9.30 uur in de parochiekerk H Petrus te Baarlo.
Kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen

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.

Panningen
www.janssenuitvaart.nl

Bolchrysanten te koop. Maandag
t/m vrijdag vanaf 13.00 uur. Zaterdag
vanaf 9.00 uur. Sevenumsedijk 12 te
Koningslust.

Te koop gevraagd sloopauto’s,
100 euro contant bij afhalen en direct
vrijwaring. Tel. 06 53 13 85 59/
077 306 12 03.

Open avond bij Lekker Laeve!
Wandel eens binnen op zaterdag
4 november tussen 18 en 21 uur.
Al 3 jaar passie voor bewust bewegen,
ontspannen en genieten! Molenstraat
14a Helden. www.lekkerlaeve.nl

www.hulpaanhuislimburg.nl
Zoekt u hulp in de huishouding?
Kijk op onze site of bel 077 467 01 00.

Geschakelde woning,
starters/seniorenwoning te Egchel.
Info: 06 21 94 70 55.

Fien Bos
Uitvaartzorg

Zorgzaam & betrokken

tel. 077-3078642

7 oktober 2017
Dochter van
Karst en Renee
Janssen-Stammen
De Brentjes 25a
5984 NV Koningslust

Theo Ottenheijm †

Dankbetuiging

Maasbree, * 20 februari 1938

Emma

echtgenote van

Zij overleed, gesterkt door het H. Sacrament der zieken
in de leeftijd van 83 jaar.

Mam van Ank en Fred
Els en Marc

Welkom lieve meid!

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

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

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

www.fienbosuitvaartzorg.nl

Geboren

Tuur
13 oktober 2017
Zoon van
Roel en Natascha Peters
Broertje van Danee
van Hövellstraat 50
5988 AJ Helden

Wij willen iedereen hartelijk
bedanken voor de vele
bloemen en kaarten die wij
mochten ontvangen op ons
60-jarig huwelijksfeest.
Het is voor ons een
onvergetelijke dag geworden.
Herm Joosten en
Toos Joosten-Heijen

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.
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.
Kringloopwinkel Oud & Nieuw.
Uw Kringloopwinkel in Sevenum voor
al uw in en om het huis artikelen.
Koelkasten, wasmachines etc.
Sfeerverlichting, huishoudelijk,
speelgoed, games en nog veel meer!
Wij zijn geopend van dinsdag t/m
zaterdag van 10:00 tot 17:00 uur met
uitloop. Adres: Maasbreeseweg 3 5975
BL Sevenum E-mail:
info@kringloopwinkeloudennieuw.nl
tel. 077 374 44 80/06 31 22 84 44.
Alles voor de helft. Kringloop
Twedde Kans Horst nu alles 50%.
De best gesorteerde, betaalbare en
mooiste kringloop van het zuiden.
Speulhofsbaan 7A Meterik.
Di t/m vr 12-17 en za 10-16 uur.
T.k. gevraagd landbouwmachines
2 en 3 schaar wentelploegen/frees/
kieper/mesttank/weidenbloter/
weisleep/schudder/hark/maaier/
tractors enz. 06 19 07 69 59.
Pedicure aan huis.
Bel voor informatie of een afspraak
Petra Vossen 077 462 22 04.

geeft zorgvuldig vorm aan
een persoonlijk afscheid,
zodat jullie met een goed
gevoel kunnen terugkijken.
Meijel | 077 466 41 41
www.uitvaartvandenboom.nl
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Neptunus in race Export Award
Demontabel bouwspecialist Neptunus Structures is één van de drie finalisten voor de Limburg Export Award 2017.
Het Kesselse bedrijf hoort op woensdag 8 november of de prijs naar Peel en Maas gaat of dat meet- en regeltechniek
Hotraco uit Hegelsom of handelsbedrijf in zuivelproducten Numidia uit Herten als winnaar uit de bus komt.
Dorrie Eilers, directeur Neptunus, is
uiteraard blij met de finaleplek. “Als je
ziet welke bedrijven de prijs al gewonnen hebben, dan is dat een hele mooie
lijst. Het is een eer om genomineerd
te zijn waarbij we het zullen opnemen
tegen twee goede bedrijven. We hopen

dat we op 8 november met de champagne in de hand een proost kunnen
uitbrengen.” De organisatie achter de
prijs is de Export Sociëteit Limburg. De
winnaar van de jaarlijkse award krijgt
een geldbedrag van 10.000 euro en een
kunstwerk. Het wordt de twaalfde keer

dat de Limburgse prijs wordt uitgereikt.
Ditmaal vindt de uitreiking plaats bij
Schmitz Foam Products in Roermond,
die de award vorig jaar wist te winnen.
Een jaar eerder, in 2015, wist Bruynzeel
Storage Systems uit Panningen de
Limburg Export Award te winnen.

In vogelvlucht over Helden
In Helden was het op woensdag 18 oktober mogelijk een rondje te maken in een helikopter. Via een
spaaractie van supermarkt Plus Gommans uit Helden was het mogelijk het dorp eens van de bovenkant
te bekijken. De hele dag vloog de helikopter rondjes over Helden en gaf daarmee de gelukkigen een
11
uniek kijkje.
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Laag Omzetbelastingtarief
voor geneesmiddelen

winkel&bedrijf 07
Starter in de Regio
Nes Hair & Beauty
Bedrijf
Eigenaar
Adres
Plaats
Telefoon
E-mail
Sector
Start

Nes Hair & Beauty
Tarik Sanli
Van Hövellstraat 78
Helden
06 25 33 25 25
t.sanli@live.nl
Uiterlijke verzorging
1 juli 2017

Activiteiten
Nes Hair & Beauty is een
kapsalon, zonnestudio en beautysalon in één en ligt in het centrum
van Helden. Eigenaar Tarik Sanli is
een Turkse barbier die al meer dan
34 jaar ervaring heeft in het vak
en de typisch Turkse kapperstechnieken heeft meegenomen naar
Helden. Dames en heren kunnen
bij Nes terecht voor diverse
kappersbehandelingen.
Ook worden diverse schoonheidsbehandelingen aangeboden, zoals
het weghalen van ongewenst haar,
en is er een zonnestudio.

delingen als het knippen, verven
en stylen van het haar, kan men
bij Nes ook terecht voor traditionele Turkse behandelingen en een
bezoekje aan de zonnestudio.
Daarvoor hoeft men dus niet meer
voor op vakantie naar Turkije.
Door zijn jarenlange ervaring kent
Tarik Sanli deze technieken uit zijn
thuisland door en door. Onder
meer voor het opscheren van het
haar, het scheren van de baard op
traditionele wijze, figuurtjes
aanbrengen in het kapsel en de
baard en het weghalen van
ongewenste haren door middel
van touw kunnen heren en
jongens bij Nes terecht. Dames
kunnen ook bij Nes binnenlopen
voor professioneel advies op het
gebied van haarverzorging, het
epileren van de wenkbrauwen en
het föhnen en opsteken van het
haar bij speciale gelegenheden.

winkel&bedrijf 01

Doelgroep
Bij Nes Hair & Beauty is
iedereen van alle leeftijden
welkom.

Onderscheidend vermogen
Naast bekende kappersbehan-

Door: Mathieu Hooijmaijers RB Belastingadviseur
U merkt er waarschijnlijk niet zo veel van, maar de grootste belastingopbrengst voor de overheid wordt
gevormd door de Omzetbelasting. Bij vrijwel alles wat u koop betaalt u Omzetbelasting. Deze belasting wordt
door de verkoper aan u doorberekend en afgedragen aan de Belastingdienst. Het algemene tarief voor de
Omzetbelasting is 21 procent. Voor eerste levensbehoeften is er een laag tarief van 6 procent.
Het is natuurlijk altijd arbitrair wat eerste levensbehoeften zijn. Bekend is het voorbeeld van konijnenvoer
dat onder het lage Omzetbelastingtarief valt van 6 procent, terwijl over caviavoer 21 procent Omzetbelastinag
moet worden afgedragen. De gedachte hierachter is dat
konijnen uiteindelijk voor menselijke consumptie (voedsel) bedoeld zijn, cavia’s (althans in Nederland) niet.
Tegenwoordig zijn konijnen echter meestal gezelschapsdieren, net als cavia’s. Het Omzetbelastingtariefverschil is
dus een overblijfsel uit de oude doos.
Over geneesmiddelen zou in principe geen misverstand moeten bestaan. Dit zijn bijzonder noodzakelijk
geachte goederen waarvoor het lage tarief nu juist
bedoeld is. Toch is er discussie ontstaan over het lage
tarief voor geneesmiddelen. Eind vorig jaar besliste de
Hoge Raad zonnebrandmiddel en tandpasta ook te kwalificeren als geneesmiddel. Deze (volgens de regering)
onbedoelde uitbreiding van het lage Omzetbelastingtarief,
leidde tot een lagere belastingopbrengst en ook (weer
volgens de regering) tot een complexe afbakenings- en
uitvoeringsproblematiek. Of het ook leidde tot lagere
prijzen is niet bekend.
In elk geval heeft de overheid het Belastingplan 2018
aangegrepen om de wet aan te scherpen. Vanaf 2018 ziet
het lage Omzetbelastingtarief alleen nog maar op genees-

middelen waarvoor een handelsvergunning zoals bedoeld
in de Geneesmiddelenwet benodigd is en dus niet meer
op tandpasta en zonnebrandmiddel. Daarmee is de oude
situatie van voor de uitspraak van de Hoge Raad herstelt.
Het is niet te verwachten dat dit het einde van alle
discussies rondom het lage Omzetbelastingtarief betekent, deze discussie is van alle tijden. Daarom wordt er al
jaren voor gepleit om één uniform Omzetbelastingtarief
in te voeren. Dit zou een aanmerkelijke vereenvoudiging
zijn. Als eerste stap hierin wil het nieuwe kabinet het
lage BTW tarief optrekken van 6% naar 9%, maar dat is
controversieel omdat dit juist de armen in de samenleving
zou treffen.

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

DAMES
Wassen
Knippen
Uitgroei v.a.
Föhnen
Permanent
Bayalage
Epileren
Epileren compleet
Coupe soleil

€
€
€
€
€
€
€
€
€

3,50
15,00
30,00
17,00
60,00
80,00
10,00
17,50
80,00

HEREN
Wassen
Knippen
Baard scheren
Baard trimmen

€
€
€
€

Kinderen tot 12 jaar
Knippen 60+

€ 11,00
€ 12,00

3,50
13,00
10,00
5,00

VAN HOVELLSTRAAT 78
5988 AJ HELDEN
T 077 400 98 81
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verenigingen

Intens verdrietig maar met diep respect voor de strijd die
hij geleverd heeft en dankbaar voor alle liefde, zorg en
blijdschap waarmee hij ons altijd omringde, geven wij u
kennis dat mijn lieve man, onze lieve pap, schoonpa en
trotse opa heden rustig van ons is heen gegaan.

Ton Haenen

Maasbree, * 4 mei 1941
Baarlo, † 9 oktober 2017
echtgenoot van

Mien Haenen - van Teeffelen

Panningen:

Stephan

Kalmthout (B):

Marion en Niko, Arto
Familie Haenen
Fam van Teeffelen

De afscheidsdienst heeft in besloten kring
plaatsgevonden.
Bijzonder woord van dank aan het hele
huisartsenteam Baarlo en speciaal een woord
van dank voor dokter te Riele.
Correspondentieadres: Fien Bos Uitvaartzorg,
t.a.v. Dhr. T. Haenen, Ninnesweg 131, 5981 PB Panningen

Dankbetuiging

Zoveel bloemen, zoveel kaarten,
zoveel warme bezoekjes, zoveel troost.
Dit heeft het afscheid van

Grad Gommans
voor ons heel bijzonder gemaakt.
Heel hartelijk bedankt daarvoor.
De zeswekendienst vindt plaats op zondag 22 oktober
om 9:30 uur in de parochiekerk van Beringe.
Beringe, oktober 2017
Nel Gommans-Sonnemans
Gerard en Jenneke, Lisanne, Simone
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Drumkids Grashoek van start
De jeugdslagwerkgroep van de drumband van Grashoek, de Drumkids, start op dinsdag 24 oktober met nieuwe
lessen. De jeugdgroep is bedoeld voor alle kinderen die in groep 4 of hoger zitten.
De repetities van Drumkids zijn
elke dinsdag van 19.00 tot 19.30 uur in
gemeenschapshuis De Ankerplaats in
Grashoek onder leiding van de dirigent

van de drumband: Eric van Wegberg.
Het is mogelijk om de repetities gratis
een paar weken uit te proberen.
Kijk voor meer informatie op

de Facebook-pagina van Drumkids
Grashoek. Aanmelden voor de lessen
kan door een mail te sturen naar
info@semper-avanti.nl

Dienstenveiling SV Panningen
Voetbalvereniging SV Panningen houdt op zondag 5 november een dienstenveiling bij café Dotje in Panningen.
Tijdens de avond worden diensten geveild die van tevoren aangekondigd zijn op de website van de vereniging,
Duo VlugZout presenteert de veiling.
In verband met de veilig is de
kantine op sportpark Panningen-Noord
na de wedstrijd Panningen tegen
Bieslo uiterlijk om 16.30 uur gesloten.

De diensten worden in blokken van
ongeveer 25 stuks geveild.
De organisatie heeft MS Stichting
Noord- en Midden-Limburg als goede

doel verbonden aan de dienstenveiling. Zij ontvangen een deel van
de opbrengst. De veiling begint om
18.00 uur bij café Dotje.

Dames- en herenzitting in Kessel
De dames- en herenzittingen in Kessel staan op vrijdag 24 en zaterdag 25 november op het programma. Na de
dameszitting op vrijdag zijn de heren een dag later aan de beurt. Bij de dameszitting komt Vleisboeket één van hun
laatste optredens geven.
De zittingen worden georganiseerd
door de T.O.K.-commissie. De enige
artiest die de organisatie tot nu toe
heeft bekendgemaakt is Vleisboeket op

de vrijdag. De carnavalsgroep stopt in
januari met optreden, maar heeft dus
wel Kessel in de afscheidstournee
opgenomen.

De dameszitting begint op vrijdag
om 20.00 uur. De herenzitting gaat
op zaterdag om 15.00 uur van start.
De kaartverkoop is inmiddels gestart.

Voorverkoop

Tiende editie Sjééle Waazel Gala
Er kan weer worden ‘gebèùkt’ van het lachen tijdens het Sjééle Waazel Gala op zaterdag 9 december. Dan vindt
de tiende editie van het buutte-evenement plaats bij gemeenschapshuis D’n Binger in Meijel.
In totaal staan er in december
zeven buuts ‘uit de oude doos’ op het
podium om het publiek aan het huilen
van het lachen te maken. Onder andere

Rob van Elst, Frans Bevers, Ger Frenken
en Berry Knapen voeren dan hun
act op in de ton. De voorverkoop
start tijdens de dienstenveiling op

zaterdag 21 oktober bij De Heere van
Meijel vanaf 20.00 uur. Kijk voor meer
informatie over de kaartverkoop op
www.kieveloeet.nl

Jubileum Repair Café Maasbree
Repair Café Maasbree werd een jaar geleden officieel geopend door wethouder Raf Janssen. Op zaterdag
21 oktober wordt het feit gevierd in de bibliotheek van Maasbree.

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

Rosalie Bruynen-Schreurs
Kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen

We zullen Mam herdenken in de Allerzielendienst van 2 november om 19.00 uur in de kerk van Maria Onbevlekt Ontvangen te
Kessel-Eik.
Computerproblemen? Voorkom
dataverlies, bankfraude en andere
stress. Ik zorg voor een schone,
veilige en snelle pc/laptop.
Karel Heines Baarlo. Verdere tips en
info: karelheines.nl. 06 50 96 29 15.

regio Peel en Maas
077-3874141
info@vanderlaan-uitvaart.nl

www.vanderlaan-uitvaart.nl

“We kijken terug op een zeer
succesvol jaar waarin vele inwoners
van Maasbree en omstreken de
weg naar het Repair Café Maasbree
hebben gevonden”, aldus de
organisatie.
“Door de inzet van het
enthousiaste vrijwilligersteam in

Maasbree, kon circa 60 procent van
alle aangeboden spulletjes worden
gerepareerd. Een uitstekende
resultaat.” Het Repair Café op
zaterdag 21 oktober begint zoals
gewoonlijk om 10.30 uur en duurt
tot 13.00 uur en vindt plaats in de
bibliotheek van Maasbree.

KinderVakantieWerk

Kindermarkt Meijel
KinderVakantieWerk Meijel houdt op woensdag 25 oktober een kindermarkt bij gemeenschapshuis D’n Binger in
Meijel. Kinderen in de leeftijd van de groepen 3 tot en met 8 kunnen hier zelf hun spullen verkopen.

Kessel-Eik, oktober 2017

Uitvaartverzorging

Het jubileum valt gelijk met de
Internationale Repair Café Week
waarin het 8-jarig bestaan van
het Nederlandse Repair Caféinitiatief wordt gevierd. Dit initiatief
resulteerde inmiddels in de
oprichting van ruim 1.300 Repair
Cafés verspreid over 33 landen.

Taxus v.a. € 1,60, laurier.
Buxusvervangers o.a. Ilex. Hortensia’s
(veel srt.) e.a. heesters (op stam),
rhodo, grassen, bodembedekkers. Open
za. 9.30-16.30 uur. Oude heldenseweg
Maasbree. Info: www.veld-tuinplanten.nl
of 06 40 32 71 08.
Verloren sleutelbos op de Dorpsstraat
in Maasbree. Tel. 06 15 05 56 28.

De jeugdorganisatie uit Meijel
organiseert de markt zodat kinderen
een spaarcentje kunnen verdienen
voor in de spaarpot. Al het speelgoed

dat overblijft na afloop van de markt,
wordt gedoneerd aan Stichting
Een Aarde uit Asten. Deze stichting
geeft steun aan het werk van

ontwikkelingswerkers die een band
hebben met Asten en de regio.
De kindermarkt is vrij toegankelijk en
duurt van 15.30 tot 17.00 uur.

Jaarlijkse kienavond
Reumavereniging
De jaarlijkse kienavond van Reumavereniging Peel en Maas en omstreken vindt dit keer plaats op donderdag
19 oktober. Bij gemeenschapshuis Kerkeböske in Helden wordt door de deelnemers gestreden om de prijzen.
De kienavond op donderdag
19 oktober begint om 19.30 uur.
Reumavereniging Peel en Maas en
omstreken is een ontmoetingsplek

voor alle mensen, met welke vorm
dan ook. “Door te ontmoeten kun
je van elkaar leren hoe je anders
met reuma om kunt gaan”, aldus

de vereniging.
Kijk voor meer informatie over
de vereniging op
www.reumaverenigingpeelenmaas.nl
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Power Walken 
bij Atletiek Helden
Atletiek Helden start op maandag 23 oktober met Power Walken.
Bij de sport ligt het tempo hoger dan bij gewoon wandelen en het vergt
een iets andere techniek.
Bij Power Walken worden zones
getraind die veel vetverbranding
veroorzaken en de rompspieren
verstevigen. De voeten houden
steeds contact met de grond,
waardoor het minder belastend is
voor gewrichten dan hardlopen.
De trainster is Annemie Saes.

Trainen en wandelen gebeurt 
in een groep van ongeveer tien 
personen. 
De eerste bijeenkomst start op 
maandag 23 oktober om 19.30 uur
op het Thyascomplex in Panningen.
Aanmelden kan via de website van
Atletiek Helden.

Dienstenveiling
CV De Kieveloeët
De Meijelse carnavalsvereniging De Kieveloeët houdt zaterdag
21 oktober een dienstenveiling. Wie de vereniging graag wil steunen én
er voor zichzelf iets aan wil overhouden, kan terecht bij café-restaurant
De Heere van Meijel.
Om stipt 20.00 uur gaan de
diensten onder de hamer en kan er
geboden worden. Onder meer een
ballonvaart, een geheel verzorgd
kinderfeestje, een diner, een Meijels
kunstwerk of een racerondje op het
circuit Spa Francorchamps behoren
tot de diensten die worden geveild.
Boekjes met alle diensten en bijbehorende informatie liggen op de tafels
tijdens de veiling.

De opbrengst van de avond gaan
naar de carnavalsvereniging, die
daarmee de traditie van de Meijelse
vastelaovend kan voortzetten in de
toekomst.
Neem voor vragen of om alvast
een bod uit te brengen contact op
met Johan van Diepen via
06 10 91 28 25 of met Pascal
Stappers via 06 11 84 32 57 of mail
naar info@dienstenveiling.nl

Jubilarissen schutterij Baarlo
Vier leden van schutterij Sint Antonius en Sint Petrus uit Baarlo zijn in het zonnetje gezet vanwege
hun jarenlange lidmaatschap. De voorzitter van de bond Juliana decoreerde de vier heren. Peter-Paul
Ketelings (links, staand) werd onderscheiden in het zilver voor 25 jaar lidmaatschap en Henk Linders
(links, zittend) kreeg zilver voor eveneens 25 jaar lidmaatschap. Peter Schell (staand midden) kreeg
een gouden onderscheiding omdat hij 40 jaar lid is, inmiddels niet meer in uniform. Jo Kessels (rechts,
staand) kreeg goud met kroon voor 50 jaar trouw aan de schutterij. Samen met de diezelfde dag
Koninklijk onderscheiden Jack Beurskens (rechts, zittend) gingen de jubilarissen op de foto.

Informatieavond
hulp in de huishouding Grashoek
De nieuw gevormde stichting Bevordering Welzijn Inwoners Grashoek (BWIG) gaat de hulp in de huishouding in
Grashoek organiseren. Om uitleg te geven over de stichting zelf en over de veranderde inrichting van de hulp in de
huishouding in Peel en Maas, wordt op donderdag 26 oktober een informatieavond gehouden in gemeenschapshuis
De Ankerplaats in Grashoek.
De stichting is ontstaan na overleg
met Kernteam, Dorpsoverleg Grashoek,
KBO Grashoek, Infoloket, de Zonnebloem
en ZijActief. Daaruit ontstond een
werkgroep die zich binnenkort gaat
verenigen in een stichting. Stichting
BWIG gaat zorg dragen voor het tot
stand komen en uitvoeren van een

andere inrichting van de hulp in de
huishouding zoals dit in een aantal
andere kernen binnen Peel en Maas al
is opgestart.
De informatieavond is voor
alle geïnteresseerden toegankelijk.
Tijdens de bijeenkomst wordt uitgelegd
hoe de overgang naar de nieuwe

organisatie plaatsvindt en wat dat voor
de mensen in Grashoek betekent. Er kan
ook kennis gemaakt worden met de
dorpsondersteuner. Ook is het mogelijk
vragen te stellen over het onderwerp.
De informatieavond op 26 oktober
duurt van 20.00 tot 21.30 uur en vindt
plaats in De Ankerplaats in Grashoek.

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:

Allround

De functie

Pieter Maessen
koning van
Sint Leonardus
Pieter Maessen heeft zich onlangs tot koning van schutter
Sint Leonardus gekroond. De leden van de vereniging uit Egchel en
Panningen hadden 112 schoten nodig om de koningsvogel naar
beneden te halen. Pieter is pas één jaar lid van de vereniging en
mag volgend jaar als koning aantreden.

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.

SERVICE / ONDERHOUDSMONTEUR
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GEPLUKT Toos Smits

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.

het boerenwerk en mijn oudere zus
was al het huis uit”, vertelt Toos.
“Toen kwam er veel op mijn schouders
terecht.” Nadat ze samen ging wonen
in Panningen met haar man Theo
en toen ook later hun twee dochters
Suzan en Ingrid kwamen, was Toos
nog veel aan het werk. “Regelmatig
ging ik om 06.00 uur asperges steken,
om 08.30 uur de kinderen naar school
brengen en dan weer terug naar het
veld.” Ook poetste ze bij andere mensen. “Vaak waren dat ouderen. Het was
misschien zwaar, maar wel heel dankbaar werk. Die mensen stelden het erg
op prijs.”

Warme maaltijden
bezorgen

Toos Smits woont samen met haar man Theo in Panningen. De 69-jarige geboren Neerse kwam 46 jaar geleden
naar Kepèl en is inmiddels een bekend gezicht in veel verschillende verenigingen. Zo is Toos bestuurslid bij
dameskoor Padako, zat ze 38 jaar bij het volksdansen en is ze lid van ZijActief. Deze week wordt Toos geplukt.
Toos groeide op in een gezin met
zeven kinderen. Omdat haar moe-

der al vroeg overleed, moest Toos
op jonge leeftijd aan het werk op de

PUZZEL

boerderij en in het huishouden van
het gezin. “Mijn oudere broer deed

Het vele werken eist inmiddels wel
zijn tol. Toos heeft last van haar enkel,
waardoor ze één van haar grootste
hobby’s moest opgeven: volksdansen. “Daar ben ik 38 jaar bij geweest.
Ik kan er nu ook niet meer naar kijken.
Het doet me nog steeds pijn dat ik daar
mee moest stoppen.” Ze heeft wel
genoeg dingen om de tijd die het volksdansen kostte, in te vullen. Zo gaat Toos
regelmatig naar lezingen en activiteiten
van vrouwenvereniging ZijActief waar
ze ook lid van is. Ook brengt ze samen
met haar man Theo warme maaltijden
rond bij ouderen. Met hun eigen auto
gaan ze naar mensen thuis. “De mensen
waarderen dat heel erg. Vaak is het
jammer dat we snel weg moeten om
iedereen ook echt een warme maaltijd
te bezorgen. Iedereen heeft namelijk
iets te vertellen.”
Maar de meeste tijd steekt ze
in Padako, het Pannings dameskoor.
Zes jaar geleden werd Toos gevraagd
om bestuurslid te worden. Ze liet
zich overhalen om een keer bij een
vergadering te zitten. Daarin kreeg ze
te horen dat ze de nieuwe secretaris

was. “Ik was behoorlijk verbaasd toen.
Maar ik werd goed geholpen en inmiddels gaat het allemaal prima. Het was
zeker in het begin lastig aangezien veel
via de computer moet. Mijn oudste
kleinzoon heeft me daar heel erg bij
geholpen.”

Leden ouder, weinig
aanwas
Het is een drukke periode voor
het dameskoor. In december volgen
namelijk vier optredens. “Daar zit
bijvoorbeeld ook ons kerstconcert bij
op 17 december. Dat is veel regelwerk.
En volgend jaar vieren we ons 40-jarig
jubileum. Daar staan wat leuke dingen
voor op de agenda, maar die mag
ik nog niet verklappen.” Het leukste
aan Padako vindt Toos niet eens het
zingen. “Je kunt het inmiddels wel een
vriendenclub noemen. We zijn onlangs
nog een weekendje weg geweest en de
meesten zitten er al tientallen jaren bij.”
Toos is wel bang voor de toekomst
van het koor. De leden worden ouder,
maar de aanwas stokt. “Soms vraag ik
me af of we het 50-jarig jubileum gaan
halen. We hadden ooit vijftig leden,
inmiddels nog 28. Als er mensen zijn
die willen komen zingen, zijn ze van
harte welkom”, lacht Toos. “Het zou
jammer zijn als Padako verdwijnt.”
Buiten het verenigingsleven kan
Toos erg genieten van een terrasje
pikken of ’s middagseen kopje koffie
drinken. Daarnaast kijkt ze altijd erg uit
naar de komst van de kleinkinderen.
Die komen iedere week wel een keer
langs bij opa en oma. “Ik ben heel blij
met de vijf kleinkinderen die Suzan en
Ingrid ons geschonken hebben”, vertelt
Toos. “We passen al vanaf dat ze klein
waren op. Tegenwoordig wat minder,
maar het doet veel met me als ze bij
ons op bezoek komen en het leuk hebben. Dat vind ik altijd heerlijk.”

Te koop per inschrijving!
Trinesweg 2 Meijel

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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Kijkdagen: dinsdag 24 oktober van 17.00 - 18.00 uur
zaterdag 4 november van 11.00-12.00 uur

Oplossing vorige week:
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Op een rustieke en geheel vrij gelegen locatie, op korte afstand van de dorpsrand gelegen traditionele
boerderij met volop leefruimte en een vrijstaande schuur. Het geheel is gelegen op een perceel van
maar liefst 43.680 m², de rondom gelegen cultuurgrond wordt tevens separaat te koop aangeboden.
In de omgeving zijn diverse natuur- en bosgebieden gelegen. Het centrum van Meijel met alle
dagelijkse voorzieningen is op ca. 1,5 kilometer gelegen. Een prachtige, betaalbare kans voor wonen
in het buitengebied met volop ruimte zowel binnen als buiten!

Paterslaan 2a - Helmond - 0492-525552
monique@vansantvoort.nl

www.vansantvoort.nl
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Raadslid Jeanne Hesen naar VVD
Jeanne Hesen van de eenmansfractie Hesen heeft zich aangesloten bij
VVD Peel en Maas. Ze verliet in juni van dit jaar de fractie van Lokaal
Peel&Maas om zelfstandig verder te gaan. Nu heeft ze besloten zich aan
coalitiepartij VVD te verbinden.
“Als gemeenteraadslid voor Lokaal
Peel en Maas heb ik in de loop van
de tijd gemerkt dat ik steeds minder
mijn rol kon invullen op de manier
die zelf graag zag”, laat Hesen in

een persverklaring weten. “Na een
periode van zorgvuldig afwegen,
zie ik kansen en mogelijkheden
om beter uit te dragen hoe ik denk
over bepaalde lokale onderwerpen

en waarmee ik denk de inwoners
van Peel en Maas het meest te
helpen. Naar mijn mening past
dit bij het gedachtengoed van de
VVD. Om die reden heb ik besloten
met vertrouwen, overtuiging en
enthousiasme mijn raadslidmaatschap
voort te zetten binnen de fractie van
de VVD Peel en Maas.”
De VVD heet Hesen welkom in

een verklaring. “Het bestuur en de
fractie van VVD Peel en Maas ziet in
haar een welkome aanvulling van
de fractie. We hebben haar altijd
gezien als een raadslid dat betrokken
is bij de inwoners van Peel en
Maas en vooral bij het agrarische
bedrijfsleven.” Met de komst van
Hesen heeft de VVD nu vier zetels in
de gemeenteraad.

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.

Onderzoek Piushallen
In de raadsvergadering van januari 2017 heeft PvdA/GroenLinks het
initiatief genomen om te pleiten voor een onderzoek naar de
overschrijding van 288.000 euro van het budget voor de renovatie van de
Piushallen in Panningen. Andere partijen in de gemeenteraad steunden
ons hier in. Dit onderzoek heeft inmiddels plaatsgevonden door een
onafhankelijke commissie en heeft tot een aantal conclusies en
aanbevelingen geleid.
Er is aan het begin van het traject
geen goede analyse gemaakt van
de te maken kosten. Deze bleken,
achteraf, veel groter dan begroot.
Het was niet duidelijk wie er toezicht
hield op de uitgaven, de architect

of het stichtingsbestuur. Gebleken is
dat er veel te laat is teruggekoppeld
naar de gemeente dat er een forse
overschrijding zat aan te komen.
De extra verrichtingen waren zelfs al
verricht voordat de gemeente hier

haar fiat aan kon geven. Dit leidt
tot de volgende aanbevelingen.
Bij zelfsturingsprojecten dient er altijd
van tevoren een goede risicoanalyse
te worden gemaakt. Er dient meer
toezicht op en betrokkenheid bij
grote zelfsturingsprojecten te zijn
van de gemeente. Er dient bij
zelfsturingsprojecten een adequate
budgetbewakingssystematiek te zijn.
Het college en de raad toetsen, voordat
er toestemming wordt gegeven, of aan
bovenstaande aanbevelingen wordt
voldaan.

PvdA/GroenLinks onderschrijft
de conclusies en aanbevelingen
volledig. We zijn van mening dat
er in de toekomst meer toezicht
en betrokkenheid dient te zijn van
het college bij zelfsturingstrajecten
en dat duidelijk moet zijn waar de
verantwoordelijkheden liggen van
de gemeenschap en waar die van de
gemeente.
Het gaat tenslotte ook om geld van
ons allemaal.
Fred Peeters,
raadslid PvdA/GroenLinks

Wim Hermans lijsttrekker CDA Peel en Maas
Wim Hermans uit Maasbree is door de leden, bestuur en fractie van
CDA Peel en Maas enthousiast en met groot applaus unaniem als
lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018 gekozen. Wim is
op dit moment fractievoorzitter van het CDA in de gemeenteraad. Tijdens
de vorige raadsperiode in Peel en Maas was Wim nog wethouder. Ook
was hij daarvoor acht jaar wethouder en vier jaar raadslid in de
voormalige gemeente Maasbree.
Op dit moment is Wim naast
raadslid onder andere actief als
voorzitter van het Maasbrees
Mannekoor, voorzitter van Stichting
Collecte Goede doelen Maasbree,
vrijwilligersadviseur en chauffeur

Wensbus Baarlo-Maasbree, vrijwilliger
bij de organisatie Triduüm Peel en
Maas en adviseur en vrijwilliger
infoloket ViaVia Maasbree.
Wim is op dit moment de juiste
man op de juiste plek. Hij heeft

zich de afgelopen tientallen jaren
bewezen als wethouder en raadslid,
maar ook van jongs af aan tot heden
als bestuurslid, kaderlid en als
vrijwilliger bij diverse verenigingen
en organisaties. Wim is een echte
verbinder en staat middenin de
samenleving. Ook beschikt Wim over
een uitgebreid lokaal, provinciaal
en landelijk netwerk. Het bestuur,
de fractie en onze leden hebben heel
veel vertrouwen in Wim.
Vooral het contact met de burgers
staat bij de gehele CDA-fractie hoog

in het vaandel. De afgelopen 3,5 jaar
heeft hij met de CDA-fractie meer
dan honderd bezoeken gebracht aan
bedrijven, verenigingen, organisaties
en groepen burgers. Dit doet de fractie
en blijft de fractie doen. De fractie
wil zo blijven horen en voelen wat er
speelt en hoe de politieke besluiten
worden ervaren en beleefd. Later
dit jaar maakt het CDA de andere
kandidaten en de lijstvolgorde
bekend.
bestuur CDA Peel en Maas

Lokaal Peel&Maas in Kessel-Eik en Kessel
Onlangs waren wij tijdens onze vaste fietstochten in Kessel-Eik en
Kessel. We hebben gefietst langs de typische Kessel-Eikse plekjes.
Het vervallen kapelletje wat de Kessel-Eikse mensen graag opgeknapt
willen zien, het mooi opgeknapte Mariaplein en de elektriciteitsmast waar
Kessel-Eik tegen strijdt.
Ook waren we bij het gemeenschapshuis. Roland van Kessel, onze
wethouder die betrokken is bij de
verbouwplannen, heeft uitgelegd wat
het dorpsoverleg Kessel-Eik (in samenspraak met de Kessel-Eikse burgers)
graag wil verbouwen aan het gemeenschapshuis. Een groot compliment aan
de burgers van Kessel-Eik, dat zij door
eigen inzet hun financiële middelen zo

goed op orde hebben. Als de plannen
allemaal doorgaan, wordt het KesselEikse gemeenschapshuis helemaal
volgens Kessel-Eikse wensen.
Gerald Driessen heeft ons aan
de Maas verteld over de plannen ter
verfraaiing van de Maasboulevard.
Zodat mensen uit Peel en Maas en
bezoekers nog meer kunnen genieten
van het mooie dorpje aan de Maas. Het

gemeentelijke potje, dat gereserveerd
is voor het aanpakken van de ‘loswal’,
heeft men als basis genomen om te
kijken wat mogelijk is en de loswal nog
aantrekkelijker te maken. De loswal
ligt aan een prachtig wandelpad langs
de Maas met mooi uitzicht over de
rivier, kerk en kasteel. Ook hebben
wij plannen gezien verderop langs het
wandelpad, ter hoogte van de brug.
Dit om het recreëren aan de Maas nog
aantrekkelijker te maken. Twee mooie
voorbeelden van zelfsturing in beide
kernen. Wij zijn enthousiast!
Saskia Vervoort,
raadslid Lokaal Peel&Maas
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Bespreking Poll week 40

Ik heb begrip voor de staking van de basisschoolleraren
De basisschoolleraren staakten op donderdag 5 oktober om zo minder werkdruk en meer loon te eisen van de regering. De meerderheid van de stemmers
op de poll van week 40 was het eens met de reden van de docenten om het
werk neer te leggen. De stemmers zagen en zien de noodzaak dat er iets moet
veranderen in het systeem.
Ondanks een twee derde meerderheid die positief was tegenover de
staking, kwam er wel een reactie op de poll die de andere kant liet horen.

Thijs Teeuwen uit Maasbree had geen begrip voor de staking. “De leraren hebben in het voorjaar 6 procent meer loon gekregen. Pas nog eens 250 miljoen
extra. Dat betekent tussen de 500 en 1.000 euro erbij. Nu wil het nieuwe
kabinet nog eens 500 miljoen erbij doen. Maar nog is rupsje Nooitgenoeg niet
tevreden. Door deze houding zullen nog meer andere mensen in de bijstand
belanden, want je kunt de euro maar een keer uitgeven.” Hij is het dus duidelijk
niet eens met de leraren.

De gemeente heeft te veel wegwerkzaamheden
tegelijk gepland
eens/oneens > www.hallopeelenmaas.nl

Op heel veel plaatsen in Peel en Maas is het momenteel hetzelfde liedje:
wegwerkzaamheden. In dorpen als Egchel, Beringe, Panningen en Maasbree ligt
op grote stukken de weg open en in Baarlo begint de gemeente zeer binnenkort.
Het lijkt wel of de gemeente alles tegelijk heeft gepland. Overal waar je komt,
moet je omrijden. Dat zorgt voor veel frustratie, zeker als het om grotere, doorgaande wegen gaat.
Het lijkt nu misschien alsof het allemaal tegelijk is, omdat het elkaar overlapt.
Voor het einde van het jaar zijn er al projecten afgerond en valt het allemaal

reuze mee. Soms is onderhoud of een aanpassing gewoon nodig. Het is puur
toeval dat het nu ongeveer allemaal tegelijk valt. Het gebeurt immers om de
inwoners straks een betere weg te geven. Van de andere kant is het zo dat de
gemeente het ook over iets langere tijd had kunnen uitsmeren. Nu ben je blij als
je je eigen dorp uit bent en dan rijd je de volgende plaats in en begint het weer
opnieuw. Het lijkt wel alsof het allemaal in oktober van dit jaar moet gebeuren.
De gemeente heeft te veel wegwerkzaamheden tegelijk gepland.
Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 41) > Ik heb vertrouwen in het nieuwe kabinet > eens 27% oneens 73%

Gezocht te Panningen:

Magazijnmedewerker

m/v

Als magazijnmedewerker bij Car & Truck Care bv zorg je voor
een correcte en vloeiende verwerking van de inkomende en
uitgaande goederenstroom. Je staat in voor het laden/lossen van
vrachtwagens, klantenorders klaarmaken voor verzending, het
magazijn op orde houden, kortom een zeer afwisselende functie.
Wat verwachten wij?
• Je bent gemotiveerd om van elke dag het beste te maken
• Je werkt accuraat en resultaatgericht
• Je hebt verantwoordelijkheidsgevoel
• Je bent allround inzetbaar voor alle mogelijke magazijntaken
• Je bent in het bezit van een rijbewijs B
• Kennis van Engelse en/of Franse taal is een pluspunt
Wat bieden wij?
• Onmiddellijke indiensttreding
• Na een proefperiode bieden wij een fulltime baan van 38u per week
• Je komt terecht bij een jong, enthousiast team
• Bij ons ben je geen nummer, je krijgt ruimte voor ontwikkeling en
eigen initiatief
• Werkzekerheid in een kerngezonde onderneming
• Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden
Uurrooster:
Maandag-donderdag: 08.30u-12.00u en 12.30u-17.00u
Vrijdag: 08.30u-12.00u en 12.30u-15.00u
Meer informatie, aanbiedingen en
openingstijden: www.jumbo.com

Maasbree Heierveldlaan 10
Meijel Kerkstraat 25
Panningen Kerkstraat 43
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Prijswijzigingen, drukfouten en uitverkocht
voorbehouden. Aanbiedingen zijn niet bestemd
voor grootverbruikers en/of wederverkopers.

Enthousiast geworden?
Stuur dan onmiddellijk je motivatiebrief vergezeld van je Curriculum
Vitae door naar erik@ctcnl.nl
Voor meer informatie over onze firma kijk op onze website:

W W W. C TC N L . N L

Onbedoeld
hip
Jong is de norm in onze
maatschappij. Jong staat voor
jeugdigheid, vitaliteit en de
toekomst. Er jeugdig uitzien
wordt beloond met positieve
aandacht en die krijgt iedereen graag op z’n tijd. Jeugd
staat voor belofte, kansen.
Met z’n allen proberen we dus
ook zo lang mogelijk jong te
blijven en niets is te gek.
We sporten, we smeren, vullen
rimpels op: alles om nog even
de illusie van jeugdigheid vast
te houden.
Bij vrouwen leeft dit nog
meer dan bij mannen, soms met
dramatische gevolgen. Operaties
kunnen een fantastisch resultaat
opleveren, maar ook heel erg
misgaan. Mannen zijn hier
minder gevoelig voor, al lijkt er
zich hier ook langzaam een
verandering af te tekenen.
Niemand kijkt nog gek op van
een beautyproduct voor mannen. Zij proberen ook de sporen
van de tijd te wissen.
Zelf lijk ik er niet zo mee
bezig. Een operatie zou ik nooit
overwegen. Ja, ik smeer, maar
veel te weinig. Make-up is
teveel gedoe en het loopt uit.
Doet ook geen wonderen voor
je. Een wandeling in de frisse
buitenlucht wél. Sporten doe ik
voor de fun meerdere keren per
week. Maar voor de vorm hoef
ik het niet te doen. Daar bof ik
mee.
Wat wel langzaam een punt
werd, was mijn haarkleur.
Mijn haarkleur verraadt al een
tijdje dat ik ver boven de 25 ben.
Waar ik het lang heb proberen te
verbergen met kleuren, was de
tijd rijp om toe te geven dat het
goed was zo. Een grondige
knipbeurt toverde het gevreesde
grijs genadeloos tevoorschijn.
Het is geen muizig grijs, maar
een zilverachtige kleur, met
bovenin nog wat goudblond.
Alsof het zo geverfd was. En het
werd opgemerkt, zelfs benoemd
als hip. Het zilver kleurt nu mooi
bij de sterretjes in m’n ogen.
Als dát geen teken van jeugdigheid is…
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Bomen (28) Maasbree
worden gekapt
In Maasbree staan enkele moeraseiken en moerascypressen die zorgen voor schade
aan het wegdek, die moeilijk te herstellen is. Na overleg met o.a. de buurt en de
buurtvereniging is besloten om 28 bomen te kappen. Omdat bomen belangrijk zijn en
sfeer geven aan de omgeving worden nieuwe bomen geplaatst.

Beperkte dienstverlening
Op vrijdag 20 oktober en vrijdag 27 oktober is vanaf 13.00 uur het aanvragen van
documenten, verklaringen en uittreksels (Burgerzaken) niet mogelijk. Het afhalen van reeds
aangevraagde paspoorten, identiteitskaarten en rijbewijzen is wel mogelijk. Aangiften
burgerlijke stand (geboorte, overlijden, erkenningen etc.) zijn ook niet mogelijk.

Herfst = Bladkorven plaatsen
De bomen in de openbare ruimte versterken het dorpskarakter van onze kernen en
zorgen voor sfeer. Met de komst van de herfst gaan de bladeren weer vallen. De komende
weken worden daarom de bladkorven weer geplaatst in Peel en Maas. Bladafval van
gemeentelijke bomen kunt u op deze manier uit uw tuin halen en houden.

Inwoners die bij de betreffende bomen wonen hebben allemaal een brief ontvangen. Het gaat
om bomen aan Marjolein, Alsem, Akelei, de Koperwiek en de Groenling. De bomen worden
waarschijnlijk eind oktober gekapt. Nieuwe bomen worden op een later tijdstip geplant, er is
ook al duidelijk welk soort bomen er terug komt.

www.geenprutindeput.nl
Meer informatie over de locatie van de korven, welk afval u aan kunt aanbieden, wat wij nog
meer doen om bladafval op te ruimen etc. vindt u op onze website.

Hoe kijk jij naar jouw omgeving?
Wij zijn nieuwsgierig!
Welke bril je ook opzet, een zonnebril, een
multifocale bril, een 3D-bril, een kinderbril,
een met plus 2 of min 2? Je ziet je omgeving
dan anders!

Hoe maken we samen een Peel en Maas met
toekomst voor iedereen. We maken voortdurend
keuzes en werken nieuwe plannen uit. Maar ook
onze eigen omgeving, onze behoeften, wet en
regelgeving én de wereld om ons heen veranderd.
Peel en Maas wil mee bewegen en vanuit meerdere
brillen naar de omgeving kijken.
Hoe ziet een optimale omgevingsvisie er voor jou
uit? Kijk jij met ons mee?

Wat gebeurt er als je vanuit een ander
perspectief naar je omgeving kijkt?
Hoe ziet jouw ideale omgeving er dan uit?

Kom dan 4 november naar Kerkeböske.
Nieuwsgierig naar de onderwerpen, kijk dan naar
het nieuwsbericht op www.peelenmaas.nl.
Meld je aan en kies je bril.

Juist dat vinden we interessant om te weten.

Frans Pollux leidt ons door het programma en Bas
Haring is onze inspirator en vergrootglas!

Buiten gebeurt ‘t Buiten gebeurt ‘t
Openingstijden

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

Frans Pollux

Huis van de Gemeente
Wilhelminaplein 1
5981 CC Panningen

Bas Haring

www.peelenmaas.nl

Postbus 7088
5980 AB Panningen

077 - 306 66 66
info@peelenmaas.nl

www.peelenmaas.nl
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Goed voorbereid

Historie herhaalt zich

Olympia-dames
winnen van Spivo

Verdiende overwinning
voor MVC’19

Door: volleybalvereniging VC Olympia
De dames van VC Olympia hebben op zaterdag 14 oktober laten zien
dat ze een goede voorbereiding hebben gehad. De gasten van Spivo uit
Spijkenisse, die net zoals Olympia hun debuut maakten in de tweede
divisie, werden met een 3-1 nederlaag naar huis gestuurd.

Door: Mat Nellen, voetbalvereniging MVC’19
Drie seizoenen geleden maakte MVC’19 zijn comeback in de 3e klasse C. Ook toen moeste de Maasbreese ploeg
wachten tot de vierde wedstrijd van het seizoen, voordat de eerste zege werd geboekt. Toentertijd pakte MVC’19
zijn eerste zege van het seizoen in Nederweert. De historie herhaalde zich op zondag 15 oktober. MVC’19 wist met
een verdiende 2-0 zege de drie punten mee te nemen naar Maasbree.

In de eerste set was er vanaf het
eerste punt de focus en vechtlust om
een betere wedstrijd neer te zetten
dan een week eerder. Met goed spel,
op een verzwakking aan het eind na,
werd de set uiteindelijk met 25-21
gewonnen.
Doel van de tweede set was
doorgaan zoals de eerste set en die
verzwakking op het eind zien te voorkomen. Dat lukte. In het begin van de
set was Spivo kansloos. Halverwege
de set kwamen de gasten echter
nog dichtbij. De verdediging aan
Panningse kant stroopte de mouwen
nog eens op en ook de lastigste ballen werden van de grond gehaald.
De set werd dan ook met 25-15 binnen gehaald.

In de derde set ging de stoomtrein door en met een aantal lange
rally’s werd ook hier de tegenstander
aangepakt. Het blok stond netjes en
er werd hard gewerkt voor ieder punt.
Een aantal onnodige fouten aan het
eind van de set zorgde ervoor dat
Spivo meer punten kreeg dan nodig.
Spivo ging in de vierde set ineens
met een andere intentie volleyen.
Ze gingen voor iedere bal, kregen
meer aanvalskracht en ook op tactisch
gebied waren ze een stuk beter.
De Panningse dames lieten hierdoor
meer steken vallen, zowel verdedigend als aanvallend. Door een paar
servicefouten raakte de voorsprong in
het geding en ging de set uiteindelijk
naar de dames van Spivo.

TE KOOP BIJ INSCHRIJVING

Een compact spelend MVC’19
zette op de juiste momenten druk
naar voren. Hardwerkend werd een
aanvallend machteloos Merefeldia ver
van het Maasbreese doel gehouden.
Beide teams schiepen voor rust nauwelijks kansen. De Maasbreese defensie
gaf nauwelijks kansen weg. Aanvaller
Joris Timmermans speelde weer goed
als rechtervleugelverdediger. Op het
middenveld wonnen Clim Moonen, Joost
Hesen en Jaap Bruijnen menig duel.
Ook de aanvallers Daan Peters, Ron van
den Kerkhof en Bart Crienen verzuimden
hun verdedigende taken niet.

Als er aangevallen kon worden,
deed MVC’19 dat. Het boeiende
voetbalgevecht bleef de hele wedstrijd
spannend. De rust ging in met 0-0.
De Maasbreenaren moesten noodgedwongen door blessures wijzigingen
aanbrengen, die allemaal het spel ten
goede kwamen.
MVC’19 kreeg de overhand en
dook na rust veelvuldig voor het doel
van Merefeldia op. Schoten van Clim
Moonen, Daan Peters, Joost Hesen en
Ron van den Kerkhof werden nog gepareerd, maar in de 81e minuut sloeg de
Maasbreese ploeg toe. Frank Haenen

kwam vrij op de linkerflank. Zijn voorzet belandde voor de voeten van Ron
van den Kerkhof, die zijn eerste doelpunt van het seizoen maakte.
Nog geen twee minuten later
deelde Ron van den Kerkhof de genadeslag uit. Joris Timmermans beëindigde een op eigen helft begonnen
rush met een scherpe voorzet, waarop
de keeper van de thuisclub mis tastte.
Ron van den Kerkhof wist daarna zijn
tweede treffer te maken. De laatste
minuten speelde MVC de wedstrijd professioneel uit. De ploeg kreeg loon naar
werken. (Foto: Math Geurts Fotografie)

Eerste derby
AGRARISCH (melkvee-)BEDRIJF
AGRARISCH (melkvee-)BEDRIJF met huiskavel van 18.11.42 ha
(perceellengte ruim 1.100 meter!) en veldkavel van 2.88.78 ha
• Gelegen aan de Driekooienweg 21 te Evertsoord
• In zijn GEHEEL maar ook in GEDEELTEN

Inschrijven is mogelijk tot uiterlijk
24 januari 2018 tot 12.00 uur
Voor meer informatie, verkoopvoorwaarden en het inschrijfformulier
kunt u contact opnemen met ons kantoor:
Contactpersoon: Anet van den Berk
Tel.: 06 - 53 25 47 12 • a.vandenberk@berkkerkhof.nl

WWW.BERKKERKHOF.NL
Kantoor Aarle-Rixtel
Tel.: 0492 - 38 66 00

Kessel duidelijk te sterk
voor Egchel
Door: Juul van de Beucken, voetbalvereniging VV Kessel
Het eerste elftal van VV Kessel heeft op zondag 15 oktober vrij eenvoudig de eerste derby van het seizoen
winnend weten af te sluiten. In eigen huis werd er met 3-0 gewonnen van de bezoekers uit Egchel. Met het
resultaat klom Kessel naar een gedeelde tweede plaats op de ranglijst.
Trainer John Paulissen had
enkele spelers de taak gegeven de
gevaarlijkste pionnen van Egchel
uit te schakelen. Ondanks een wat
rommelige openingsfase wist Kessel
langzamerhand steeds meer grip op de
wedstrijd te krijgen. Rick Peeters nam
het Kesselse middenveld bij de hand,
waardoor de ploeg Egchel steeds meer
bij de strot greep.
Vlak voor rust wist Kessel de ban
te breken. Een zwakke pass werd door
Bram Geraedts op waarde geschat.
Hij wist op mooie wijze de bal vlak voor
de neus van de keeper weg te tikken
voor de 1-0. Nog voor rust wist Kessel

een uitgelegen mogelijkheid te creëren
om de score te verdubbelen. Na een
goede solo van Willem Kruijk werd
Mike Verlaak in de positie gebracht de
bal in een leeg doel te schuiven, maar
dat mislukte.

Rommelige opening
Na rust leek het alsof Egchel de
handdoek in de ring had geworpen.
De oranjehemden leken niet meer de
discipline te brengen die in de eerste
helft wel aanwezig was. Het was
wachten op de 2-0.
In de 63e minuut wist Willem Kruijk
zich knap vrij te spelen en met een

snoeihard schot de goalie van Egchel te
verschalken, 2-0. Tegen het einde van
de wedstrijd wist Kessel nog een keer
het net te vinden. Met zijn laatste actie
van deze middag wist Rick Peeters de
eindstand op 3-0 te bepalen. De bal
belandde plots voor zijn voeten en
via een schot met de buitenkant
van de voet viel de bal perfect in de
winkelhaak. Na dit fraaie doelpunt was
er nog een noemenswaardig moment.
Ruud van Knippenbergh creëerde
zichzelf nog een dot van een kans.
Zijn inzet werd echter gepareerd door
de doelman van Egchel. 3-0 was dan
ook de eindstand.
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Koploper

Grashoek wint topper van
Eindse Boys
Door: Piet Spee, voetbalvereniging SV Grashoek
Op het zonovergoten sportpark Op de Hooven in Nederweert-Eind leverden de eerste teams van Eindse Boys en
SV Grashoek een waar voetbalspektakel op zondag 15 oktober. De geelzwarten uit Grashoek wonnen het gevecht
om de eerste plaats met 3-5. Grashoek is nu na vier wedstrijden alleen koploper zonder puntenverlies.
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Treffers hard onderuit in Tegelen
Door: Jos Janssen, beugelclub De Treffers
De 5-0 uitslag tussen De Treffers uit Maasbree en de beugelaars van
Tegelen op donderdag 12 oktober was enigszins geflatteerd. De Maasbreese beugelaars speelden over het algemeen best goed, maar moesten
toch ruim het onderspit delven.
Jo en Hem Hendrix hadden
tegen respectievelijk Patrick Bovee
en Tom Klerken de kans om hun
partij te winnen, maar fouten in
het eindspel waren uiteindelijk
bepalend voor hun verlies. Jo ging
niet ver genoeg af naar de lat en

Hem vergat zijn eigen bol voor te
spelen. Ondanks verwoede pogingen
van Jos Janssen, Jac Lintjens en Wim
Grommen waren hun tegenstanders
René Ververgaard, Wendy Cox en
Patrick Holthuijsen deze avond toch
een maatje te groot.

Vier keer goud voor
Judoka’s JC Helden
Door: Frans Manders, judoclub JC Helden
De judoka’s van JC Helden deden op zaterdag 14 oktober mee aan de
Open Nijmeegse kampioenschappen. De judoka’s waren goed op dreef en
namen veel prijzen mee naar huis.
Toon van Ravenstein pakte met
onder andere een prachtige uchi
mata en vier keer ippon het goud.
Overtuigend goud was er ook voor
de zusjes Daisy en Lindsay van
Os en Bart Verstappen, ook met
schitterende ippons.
Marlouk Colbers, Isis van Dril,
Noa Janssen, Joyce Peters, Aron

De wedstrijd begon vrij tam.
Het eerste kwartier bestond uit enkele
schermutselingen voor beide doelen
zonder dat de toeschouwers daarvan
in opwinding raakten Daarna ontplooide zich het spel. Topschutter Paul
Dirckx van de thuisclub werd in de 16e
minuut met een leep steekballetje
vrij voor doelman Koen Clephas gezet.
De spits faalde niet en schoot onberispelijk raak, 1-0.
De geelzwarten waren allerminst
uit het veld geslagen en verhoogden
de aanvallende druk. Toch kwam de
gelijkmaker na 28 minuten uit de lucht
vallen. Raoul Bennenbroek werd bij een
aanval over links naar de cornervlag

gedreven en produceerde een haarscherpe voorzet. De bal ketste via de
paal in het doel,1-1.
In de 32e minuut deelde Raoul
opnieuw een gevoelige tik uit. Perfect
aangespeeld door Jordi Luijten begon
de 17-jarige aan een solo. Met flitsende
schijnbewegingen en een beheerst
schot scoorde Raoul zijn tweede,
1-2. De thuisclub hapte naar adem.
De geelzwarten maakte daar na
38 minuten optimaal gebruik van in de
persoon van Bas Gloudemans. De nummer 9 scoorde met een diagonale
schuiver de 1-3.
De Eindse Boys hadden in de
tweede helft niet lang nodig om

dichterbij te komen. Al in de 46e
minuut bracht Jordi Joosten de spanning
terug, 2-3. Beide ploegen bleven
de aanval zoeken. In de 73e minuut
ontsnapte Grashoek na kunst en
vliegwerk aan de gelijkmaker. Er volgde
een snelle counter ingeleid door Raoul,
die de bal bij Erwin Pijnenburg bracht
die met een knap schot de 2-4 op het
scorebord bracht.
Het doek voor de Eindse Boys viel
definitief in de 88e minuut. Jordi Luijten
bekroonde een sterke partij met een
gave treffer. 2-5. Een minuut later zette
Jordi Joosten met zijn tweede treffer de
eindstand op het bord, 3-5.
(Foto: Jac Haenraets)

Ruime zege Heldense
beugelaars
Door: Geert Teeuwen, beugelclub HBC
Vol goede moed toog het eerste team van HBC uit Helden op zaterdag 14 oktober naar het verre Olland,
diep verscholen in het Brabantse land. Omdat de concurrenten flink uitgehaald hadden, restte de Heldense ploeg
niets anders dan ook een goed resultaat neer te zetten. Met de 4-0 overwinning lukte dat ook.
Johan Hoeijmakers opende tegen
Theo van Weert. Johan had het niet
gemakkelijk en moest alle zeilen bijzetten om bij te blijven. Het lukte Johan
om met een bal port én slag voor Theo
te verhinderen. Dit was de ommekeer
en Johan beugelde het verder vakkundig uit, 0-1. Op twee beugelde Frank
Kusters (die momenteel in blakende
vorm verkeert) een puike partij. Hij liet
Theo Timmermans kansloos en won
verdiend en met ruime cijfers, 0-2.
Aan Marc Korsten de taak om het
derde punt te scoren tegen Frans van

Esch. Marc begon goed en kwam 6-4
voor. Een foute beslissing van Marc
betekende dat Frans langszij kwam.
Wat daarna kwam, had van Marc zijn
kant weinig meer met beugelen van
doen. Niets lukte en Frans hoefde
alleen fouten af te straffen, 1-2.

Dik verdiend
Daarna volgde de sleutelpartij van
Johan Peeters tegen Jurre Verhagen,
de topper van Olland. In het begin van
de partij kwam Johan op achterstand,
maar dat zette hij halverwege recht.

Een teruggezette bal maakte het dat
Johan wederom achter kwam. Maar de
ervaren Johan wist met goed spel druk
op Jurre te houden. Een foutje van
de Brabander werd afgestraft en het
stond weer gelijk. In het spannende
eindspel hield Johan zijn hoofd koel en
besliste de partij in zijn voordeel, 1-3.
Als vijfde speelde Johan Verest
tegen Rosé van Weert. Rosé deed
haar best, maar enkele fouten al
vroeg in de partij, plaatsten Johan
in een zetel. Johan won ruim en dik
verdiend.

Theunissen, Tom van Dijk, Bart
Cuppens en Umberto Coopmans
pakten een mooie zilveren medaille.
Ook zij lieten mooi gevarieerd judo
zien. Janine Janssen, Dali en Luna
Lucker, Barbara en Hannah Konings,
Owen van Dijk, Artoer Mkrtchyan en
Mika Tillemans wonnen een bronzen
medaille.

Gemakkelijke zege
voor Koningslust
Door: Tom Hunnekens, voetbalvereniging VV Koningslust
Het eerste herenteam van VV Koningslust heeft op zondag 15 oktober
een grote zege geboekt op RKSVV uit Swartbroek. De gastheren kregen
met maar liefst 8-1 op de broek van de mannen uit Koningslust.
Het begin van de wedstrijd was
rommelig, maar Koningslust kreeg
wel wat kleine kansen die niets
opleverden. Koningslust kwam halverwege de eerste helft op een verdiende 0-1 voorsprong. Rik Wijnands
gaf een lange bal op de doorgelopen
Jurjen Verbong. Die controleerde
de bal goed en bood daarna Bram
Rongen een onmisbare kans, 0-1.
Niet veel later werd het ook al
0-2 door Roel Ghielen die alleen op
de keeper kon afgaan. Drie minuten
later gaf Nick Rongen vanaf rechts
de bal aan Bram Rongen die de 0-3
binnenschoot. Nog voor het halfuur
stond ook de 0-4 op het scorebord.
Rik Wijnands gaf de bal op de diep-

www.haardstede.nl

gaande Peter Janssen hem over de
keeper kon wippen, 0-4.
Het eerste kwartier na rust was
van zwak van Koningslustse kant.
De thuisploeg wist zelfs terug te
komen tot 1-4. Daarna is het weer de
beurt aan Koningslust. Roel Ghielen
wist binnen de 70e en 79e minuut
een hattrick te maken, waarmee hij
de stand naar 1-7 tilde. Het laatste
deel van de wedstrijd waren er nog
wat kansen, maar deze werden niet
afgemaakt. Koningslust kreeg in de
laatste minuut nog een penalty nadat
Bram in het strafschopgebied werd
neergelegd, Ivo Schers mocht de bal
nemen en schoot raak, waardoor de
eindstand op 1-8 werd bepaald.
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Beugelaars Kessel
verliezen met 4-1

Weer overwinning dames
VC Grashoek

Door: Coy Sieben, beugelclub OVU
Het eerste team van OVU uit Kessel heeft op zaterdag 14 oktober een
royale nederlaag geleden in de altijd lastige uitwedstrijd tegen ODL
Kronenberg. De gastheren waren met 4-1 te sterk.

Door: volleybalvereniging VC Grashoek
De eerste thuiswedstrijd van de dames in Grashoek werd op zaterdag 14 oktober gespeeld in een goed gevulde
Ankerplaats. Het publiek was benieuwd naar de goede opening van het seizoen en hoe het eerste damesteam zich
zou verweren tegen VC Hero D1. De Grashoekse dames wonnen met 3-1.

In de eerste partij kreeg Sjaak
Ottenheim er flink van langs (3014) tegen Ben Huijs. Roy Dorssers
op twee bracht de partijen in
evenwicht door knap te winnen
van Maykel Leijsten. Ralf Joosten en
Roel Ottenheim moesten vervol-

gens het onderspit delven tegen
respectievelijk Jos van Dooren
en Hubert van den Beuken. In de
laatste partij was Bjorn Bongers
geen schim van zichzelf tegen Hay
Leijsten. Een dikke 30-16 nederlaag
was het logische gevolg.

Grote zege
schutters HSV
Door: Ron Burhenne, schietvereniging HSV
De schutters van HSV uit Panningen namen het op zaterdag
14 oktober thuis op tegen het tweede team van De Rangers uit Swolgen.
De Panningnaren pakten een grote overwinning, 831-739.
In de eerste wedstrijd van het
nieuwe seizoen moest het Panningse
team het opnemen tegen een tegenstander die het vorig seizoen puntloos
afsloot. HSV had dus de plicht om de
volle punten te pakken. Dit gebeurde
dan ook met een mooi teamresultaat.

Mark en Sjaak kwamen met een goed
resultaat uit de baan, Ron en Patrick
hebben nog wat werk om weer in de
vorm van vorig seizoen te komen.
Mark Beurskens schoot 283
ringen, Sjaak Gommans 275, Ron
Burhenne 273 en Patrick Niessen 259.

Meisjes MD Meijel
in Helmond
Door: Jolanda Hoefnagels, majoretten- en dansvereniging MD Meijel
Enkele leden van MD Meijel reisden op zaterdag 14 oktober samen
met hun instructrices en supporters naar Helmond om daar deel te
nemen aan de majorettewedstrijd. Voor veel deelnemers was het een
spannende dag, aangezien enkele shows voor de eerste keer ten tonele
verschenen.
De Meijelse meiden haalden
goede resultaten. Zo behaalde Leanne
met haar show met het thema ‘de
Vietnamese lelie’ 67,2 punten. Britt
vloog met haar vliegshow naar 63,8

punten. Het duo Joyce en Iris beeldde
‘The Lion King’ uit en behaalde het
puntenaantal van 64,2. Mara kreeg
maar liefst 69,1 punten voor haar
optreden.

Hero opende sterk met een goede
serviceserie. Hier kreeg de verdediging
van Grashoek geen grip op en daardoor
was het al snel 7-2 voor Hero. Met een
goede side-out begon de inhaalrace en
op 9-9 waren de Grashoekse dames
langszij gekomen. Met aanvallend spel,
een goede verdeling en een sterke
opbouw werd Hero daarna op alle fronten afgetroefd. Met 25-19 sleepten de
Grashoekse dames de set binnen.
De start van de tweede set
was vergelijkbaar aan de eerste.

De Grashoekse dames kwamen op een
6-2 achterstand. Ook de rest van de
set was vergelijkbaar aan de eerste.
Echter deze keer haperde het bij een
21-18 voorsprong voor Grashoek.
Door wat gemakzucht kon Hero op
23-23 komen. Door 25-23 te maken
trok Hero de stand in sets weer gelijk.
In set drie was het Grashoek wat
de klok sloeg. Het team serveerde goed
en nam daardoor een flinke voorsprong
van 14-6. De opdracht was om Hero
niet te laten geloven dat er nog iets

te halen viel. Met wat wisselingen in
de samenstelling lukte het om met
25-15 de set binnen te halen en een
2-1 voorsprong in sets was een feit.
In set vier werd er sterk gestart door
VC Grashoek en het resultaat was dat
een zelfde uitslag als in de derde set
werd behaald. Ook deze set eindigde in
25-15 gewonnen en daarmee konden
de Grashoekse dames vier punten aan
het totaal toevoegen. Met 9 punten uit
drie wedstrijden beleeft het team een
prima seizoensstart.

Helden wint strijd om de
koppositie
Door: Geert Metsemakers, voetbalvereniging VV Helden
In de vierde klasse D stond op zondag 15 oktober het duel tussen de twee enige ploegen die nog geen
puntverlies hadden geleden op het programma. Op een zonnig sportpark Kerckeböske kwam het eerste herenteam
van VV Helden als winnaar uit de bus en moest Horn genoegen nemen met een 2-1 nederlaag.
Voor de rust had Helden het
betere van het spel. Mike van Lier
kreeg de ideale gelegenheid om de
score te openen, maar het schot met
zijn verkeerde been miste kracht en
richting waardoor doelman Teeuwen
redding kon brengen. Voor de rust
wist Ruud Wilms wel nog de ban te
breken door een vrije trap van Ton
Peeters te verlengen, waarna de bal
via de paal het doel in rolde. Helden
ging zodoende met een voorsprong de
rust in.
Na de rust werd het spel
grimmiger. Arbiter Wijsman keurde een

doelpunt van Dean Kalis af omdat de
Heldense doelman te veel gehinderd
werd in zijn vijfmetergebied. Na dit
voorval werd het spel, met name aan
Horner zijde, erg ruw. Dezelfde Kalis
mocht van geluk spreken dat hij niet
van het veld werd gestuurd na een
harde charge op Guus Maessen.
Helden liet echter haar voeten
spreken en zag Kick Bluijssen een
assist verzorgen. Ditmaal was het
Tom Peeters die de bal het definitieve
zetje gaf en voor de veilige 2-0
voorsprong zorgde. Het ongenoegen
bij de gasten nam hiermee nog meer

toe. Dat resulteerde in een rode kaart
voor verdediger Necati Yildrim die zijn
ongenoegen herhaaldelijk uitte richting
de grensrechter en zichzelf daarmee
trakteerde op een voortijdige douche.
In blessuretijd kwam Horn wel
nog terug in de wedstrijd. Nick van
Lier schatte een diepe bal verkeerd in,
waardoor Dean Kalis richting doel kon
en beheerst afrondde. Voor de gasten
was er hierna te weinig tijd om nog
meer uit het vuur te slepen, waardoor
Helden nu als enige ploeg overblijft
die een honderd procent score kan
overleggen.

Gedegen handbal

Bevo wint lastige
uitwedstrijd
in Zwartemeer
Door: Mat Nellen, handbalvereniging Herpertz Bevo Hc
Herpertz Bevo Hc heeft op zaterdag 14 oktober de lastige uitwedstrijd
tegen JMS Hurry Up in Zwartemeer met 25-23 gewonnen. Gedurende de
hele wedstrijd was de Panningse ploeg de dominant. Het hoge niveau
van de thuiswedstrijd tegen Callant Tongeren werd niet gehaald, maar
met gedegen handbal trokken de mannen van trainer Jo Smeets aan het
langste eind.
Ook in Zwartemeer kwam Bevo
goed uit de startblokken. Verdedigend
stond de ploeg weer als een huis.
Doelman Markus Hammerschmidt
stond een dijk van een wedstrijd te
keepen. Er werden nauwelijks kansen
weggeven. Aanvallend was de ploeg
eveneens prima. Via een tussenstand
van 5-2 leidde de ploeg al snel met
9-3. Uiteindelijk ging Bevo met een
13-11 voorsprong rusten. Doordat

de Panningnaren na rust kort achter
elkaar een reeks tijdstraffen kregen,
kwam JMS Hurry up zelfs langszij
op 15-15. Bevo brak niet, maar
bouwde weer een ruime voorsprong
op, 24-19. Uiteindelijk won de
Panningse ploeg verdiend met 25-23.
Op zaterdag 21 oktober staat de
wedstrijd tegen de nog ongeslagen
koploper OCI Lions uit Sittard op het
programma.

Marij en Peter Thiede
winnen competitie
Door: Jan Vaessen, jeu-de-boulesvereniging Breetanque
De onderlinge competitie van jeu de boulesvereniging Breetanque, die duurde van april tot
september, werd dit jaar gespeeld door tien deelnemende koppels. Er werd een uit- en een
thuiswedstrijd gespeeld, zodat elk koppel in totaal achttien wedstrijden speelde. Marij en Peter Thiede
wisten dertien partijen te winnen en zich zo te kronen tot winnaars. Op de foto staan Burkhard en
Hannie Bischofs, die derde werden, links van de winnaars. Het echtpaar Thiede wordt aan de
rechterkant geflankeerd door Riet en Jan Vaessen die tweede werden.
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Score in eerste minuut

Oppermachtig BEVO naar zevenklapper
Door: Bert Gielen, voetbalvereniging VV BEVO
De mannen van VV BEVO uit Beringe hebben op zondag 15 oktober flink
uitgehaald tegen een zeer pover spelend Asenray. Na negentig minuten
stond er 7-0 op het scorebord voor de gasten uit Beringe.
Al in de eerste minuut nam BEVO
een voorsprong. Na een goede voorzet
van links kopte Roger Gielen uitstekend binnen, 0-1. Op de een of andere
manier stokte de BEVO-machine in het
daarop volgende halfuur. Er zat te weinig beweging in de ploeg en de spelers
hanteerden voornamelijk de lange
bal, waardoor Asenray vrij eenvoudig
overeind bleef.
In de 34e minuut viel dan toch de
verdiende 0-2 na een goede voorzet van de gevaarlijke Kevin Vossen.
Waar spits Rob Minten nog miste, was
Kris Hermans er als de kippen bij en hij
schoot van dichtbij binnen.
De ploeg van Asenray was
gebroken en BEVO kon naar hartenlust
aanvallen. In de 42e en de 44e minuut
werd de voorsprong uitgebouwd naar
0-4 door toedoen van achtereenvolgens Kris Hermans, na een dieptepass
van Luuk van Rijt, en Rob Minten die

na een aanval uit het boekje via Roger
Gielen, Sam van Rijt bedient.
Na rust heerste een zelfde spelbeeld: BEVO viel aan en de ploeg uit
Asenray was niet bij machte het tij te
keren. In de 60e minuut maakte Kris
Hermans zijn hattrick compleet. Hij kon
de bal nog net punteren en mede door
de hulp van de blunderende keeper
rolde de bal in het doel, 0-5.
In het laatste half uur maakten de
wisselspelers Demi Basten, Wilbert
Stammen en Menno Theunissen nog
hun opwachting ter vervanging van
Roel Verhaegh, Eric Minten en Sam van
Rijt. In de 80e minuut volgde de mooiste treffer van de middag, toen Stan
Timmermans de bal hard en loepzuiver
in de rechterbovenhoek deponeerde,
0-6. De laatste treffer kwam van
Menno Theunissen, die op aangeven
van Wilbert Stammen de 0-7 liet aantekenen. (Foto: Peter van Berlo)

Vechtlust helpt Olympia-heren aan zege
Door: volleybalvereniging VC Olympia
Na twee goede uitwedstrijden wilden de mannen van VC Olympia uit Panningen het goede spel tonen aan het
thuispubliek. Voor de eerste thuiswedstrijd van het seizoen op zaterdag 14 oktober kwamen de heren van Nuvo’68
uit Nuenen op bezoek. Zij gingen met een 3-2 nederlaag terug naar Brabant.
In de eerste set was het vooral
de ervaring van Nuvo’68 dat het
Panningse team tot wanhoop leidde.
Veel prikballen net over het blok
zorgden voor vertwijfeling in de
verdediging en communicatie. Tot vier
keer toe lieten de mannen de bal
zomaar op de grond vallen. Deze fouten

kostten de Panningnaren de kop in de
eerste set, 21-25.
De Panningse mannen zinden
op revanche door het goede spel uit
de eerdere wedstrijden uit de kast
te halen. Serverend en aanvallend
kwam Nuvo’68 onder druk te staan.
Olympia was heer en meester en liet

de Brabanders volkomen kansloos met
25-15. Bij een 1-1 stand in sets barstte
de strijd pas echt los. Het was technisch
geen hoogstaande wedstrijd, maar
eentje die zich kenmerkte door vechtlust. Typerend was de serveserie aan
Panningse zijde. De 7-12 achterstand
werd omgezet in een 15-12 voorsprong

mede door wat gelukkige balletjes
via de netrand en de lange rally’s die
steeds naar Olympia gingen. Aan het
einde van de set werd het spannend,
maar de strijdlust en gretigheid van de
Panningse ploeg waren de sleutel tot
succes. Set drie werd gewonnen met
26-24.
Set vier was er eentje om snel te
vergeten voor de Panningnaren. De
heren uit Nuenen bepaalden het spel
en Olympia moest lijdzaam toe zien

hoe zij een beslissende set afdwongen.
De gasten zetten hun sterke spel door
in de vijfde set. Op karakter maakte de
Panningse ploeg een 6-2 achterstand
goed en werd er gewisseld met een
8-7 voorsprong. Na bijna twee uur
volleyballen ging de vermoeidheid een
rol spelen. De Panningse ploeg haalde
nog één keer alles uit de kast om de
overwinning binnen te halen. Bij het
derde matchpoint was het raak voor de
Panningnaren, 18-16.
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Zomerse wedstrijd voor
MTB Baarlo
Door: Kirsten Janssen, mountainbikevereniging MTB Baarlo
De derde wedstrijd van de Toma Cycles Cup stond zondag 15 oktober op het programma. De reis ging naar
Helmond. Met een middag temperatuur van 25 graden waren het zomerse omstandigheden.

Noordervaart

Mat Pijnenburg
clubkampioen
De nieuwelingen/junioren mochten
als eerste aan de bak. Met Tim Janssen,
Niels Disveld, Glenn Caumanns en
Noud Peeters was MTB Baarlo goed
vertegenwoordigd. Het is het eerste
jaar van Niels in de MTB-sport, maar
hij wist zich goed staande te houden in
de competitie. Hij pakte een negende
plek. Tim wist een vijfde plek te noteren. Glenn reed een solide race en wist
een vierde plek te bemachtigen. Noud
werd scherp in de gaten gehouden,
maar hij flikte het toch weer als eerste
de streep te passeren.
Bij Jeugd 3 was MTB Baarlo
ook goed vertegenwoordigd. Freek
en Finn mochten samen met Luc

Disveld, Guus Janssen en Stijn Coenen
starten. Voor Luc was het zijn tweede
wedstrijd en hij wist zich goed te
verbeteren ten opzichte van de wedstrijd in Baarlo. Hij werd zestiende.
Stijn en Guus hadden afgesproken
samen te rijden, maar dat bleek in
de praktijk toch lastig uit te voeren.
De beide heren zaten wel kort bij
elkaar, Guus werd vierde en Stijn
twaalfde. Freek liet zich goed voorin
zien. Een heel mooie vierde plek was
het resultaat. Finn had de pech van
een valpartij, maar desondanks wist
hij naar een zesde plek te spellen.
Bij jeugd 2 trad Zepp Aelen
aan. Toen hij moest rijden was de

temperatuur al flink opgelopen en
daar moesten sommige renners aan
wennen. Voldoende drinken was het
devies. Zepp noteerde uiteindelijk een
24e plek.
Na de jeugd mocht Luuk
Peeters bij de masters aan de bak.
De organisatie liet een steekje vallen door hem niet op te roepen.
Daarom besloot Luuk maar op eigen
initiatief naar voren te gaan. Na het
startsignaal ging hij gelijk volle bak
rijden. De laatste ronde moest Luuk
zijn snelle start enigszins bekopen
en leverde hij twee plekken in.
Uiteindelijk rolde hij als vijftiende
over de finish.

De Flatsers te sterk voor Grathem
Door: Piet Geurts, beugelclub De Flatsers
De promovendus van vorig seizoen, De Flatsers, staat nu aan de leiding in de eerste klasse. De Baarlose
beugelaars wonnen vrijdag 13 oktober met 4-1 van Grathem.
Het begin van de wedstrijd
was in handen van Piet. Die wist
twee punten voorsprong goed uit
te bouwen, maar door een misslag
van hem werd het toch nog eventjes spannend. Toch pakte hij dik
verdiend de winst.
Ger begon goed in de tweede
partij en wist een achterstand van

vier punten weg te werken. Toen hij
eenmaal het gevecht met de ring
begon, kon zijn tegenstander makkelijk de partij naar zich toe halen en
moest Ger zijn meerdere erkennen.
Roy beugelde in de tweede partij
een sublieme pot en hij won dik
verdiend en zette het team weer op
het goede spoor. Esther gaf hieraan

goed gehoor door geduldig af te
wachten en zelf met een prima slag
de voorsprong te pakken. Ze wist
daardoor het derde punt binnen
te halen. De slotpartij werd door
Marc binnengehaald tegen een
zeer sterk spelende tegenstander.
Marc beugelde een goede wedstrijd
en pakte de winst.

Selectie dressuur voor Cavaliers
Door: Erwin Jonker, paardensportvereniging PSV De Cavaliers
De ruiters van De Cavaliers uit Helden stonden op zaterdag 14 en zondag 15 oktober aan de start van de
eerste selectie dressuur in Baexem. De organisatie was in handen van LRV Heibloem.
Julia Zelen behaalde een derde
prijs in Baexem met It’s Florencio’s
Joy in de klasse B. In de klasse L1
behaalde Anouk Neefs een derde prijs
met Guess. In de klasse Z1 was er een
derde prijs voor Monique Peeters met
GoGo Borneo en in de klasse Z2 Anne

Pouwels met Don Johnson tweede
te worden. Bij De Peelbergen was er
dressuur voor de pony’s. Hier behaalde
Romee Neefs een tweedee prijs met
Amigo in de klasse D-L1 en met DemiBeau behaalde zij een tweede prijs
in de klasse CD-L2. Voor de springrui-

ters was er ook de eerste selectie.
Zij moesten in Reuver aan de slag.
Hier behaalde Petra Coppus een
vijfde prijs in de klasse BB met Boreal
De Riverland. In de klasse L was er
een derde prijs voor Saskia Drissen
met Verona.

Door: hengelsportvereniging HSV De Noordervaart
Bij de laatste wedstrijd van de zomercompetitie van HSV De Noordervaart
werden de herfst- en clubkampioen van de visvereniging bekend.
Mat Pijnenburg kroonde zich tot clubkampioen en Peter Kirkels werd
herfstkampioen.
Bij de wedstrijd op de Noordervaart
waren de vangsten aan de linkerkant van
‘ut weegske’ goed en aan de rechterkant
iets minder. Het was Peter Kirkels die
deze wedstrijd (met 5 gram verschil met
de nummer twee) met 2.860 gram wist
te winnen. Tweede werd Noud van Dijk
met 2.855 gram. Na de wedstrijd werd
bekend dat Peter Kirkels met overmacht
herfstkampioen was geworden en hij kon
een groentepakket in ontvangst nemen.

Voor aanvang van de wedstrijd
waren er nog drie kanshebbers om
clubkampioen te worden en na de
wedstrijd waren de verschillen zelfs
kleiner geworden. Het was Mat
Pijnenburg die zijn voorsprong wist te
behouden en hierdoor clubkampioen
van HSV De Noordervaart 2017 werd.
Tweede werd William Scheenen en het
podium werd compleet gemaakt door
Hans Vissers.

Panningen
maatje te groot
voor Linne
Door: Wiet Leenders, voetbalvereniging SV Panningen
Een stralende middag op zondag 15 oktober op Panningen-Noord bij de
wedstrijd tussen de eerste herenteams van SV Panningen en VV Linne.
Een leuke pot werd het niet, aangezien het krachtsverschil tussen beide
ploegen te groot was. Panningen won met 3-0.
Panningen kwam fel uit de startblokken en forceerde in de 1e minuut
meteen een hoekschop. Die leverde
echter niets op. In de 12e minuut
was het wel raak: Roy Cuppen maakt
gebruik van zijn lengte en kopte een
corner binnen, 1-0.
Na het doelpunt begon Panningens
sterkste fase van de wedstrijd.
Tom Vullers bereikte met een splijtende
pass door het hart van de Linnedefensie de lopende Ilias Amhaouch.
Diens schot teisterde de paal. In de 25e
minuut was het toch weer raak. Na een
fraaie aanval scoorde Idris Pakasa de
2-0. Feitelijk was de wedstrijd toen
al gespeeld. Panningen schiep zich
kansen in de 27e. 39e en 40e minuut,
maar de Panningse aanvallers misten
de echte scherpte voor het doel.

Panningen creëerde ook in de
tweede helft kans op kans, maar
scoorde niet. Linne was niet bij machte
om gevaarlijk te worden. Nadat in de
66e minuut de zoveelste kans werd
gemist, kreeg Ilias Amhaouch een
bevlieging. Hij slalomde door de Linne
defensie en scoorde de 3-0.
De jeugdige Lars Mestrom was
toen al in het veld gekomen voor
Tom Vullers en Jeroen Beeks nam
de plaats in van Frank van Oyen.
Dat bracht de gemiddelde leeftijd
van de groenwitten drastisch omlaag.
Vermeldenswaard was nog de klasse
van Linne-doelman Tim Suntjens, die
tot drie keer toe een inzet van dichtbij
wist te pareren. Het bleef daarom bij
de regelmatige 3-0 overwinning van
Panningen.
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15 VRAGEN

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

aan
Lisa Lennaerts

Herfst
Bladeren verkleuren
langzaam en vallen naar
beneden. Het hete zomerweer
gaat weg. Open haarden gaan
aan. Thee wordt gezet. Ja hoor,
het is weer herfst.

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Lisa Lennaerts
15 jaar
Kessel
het Bouwens

Waarvan word jij enthousiast?
Als ik iets leuks ga doen met vrienden,
ook gaan we alleen maar even een
ijsje eten. Alsnog word ik daar erg blij
van. Vrienden zijn erg belangrijk voor
me en ze maken mijn dagen nét een
beetje leuker.
Wat is de laatste foto die je hebt
gemaakt?
Laatst ben ik naar Amsterdam geweest.
Daar is natuurlijk veel street art,
straatkunst. De laatste foto die ik heb
gemaakt is van een muur waar de tekst
‘Hey it’s you’ op staat.
Wat doe je het liefst op een vrijdagof zaterdagavond?
Zoals ik eerder al zei houd ik erg van
tijd spenderen met mijn vrienden.
Het zal dan ook geen verrassing zijn
als ik zeg dat ik het liefst afspreek met
mijn vrienden. We gaan dan vaker naar
feesten, maar samen een dramatische
film kijken is ook leuk.
Wie zijn jouw helden?
Echte helden heb ik niet, wel vind ik
dat bepaalde bloggers en fotografen
zoals Chantal Lenting, Fabian Pixner
en Sage erg inspirerend zijn. Ik vind
fotografie namelijk erg interessant

vanwege alle verschillende kanten die
je ermee op kunt gaan. Ik verdiep me
er graag in.
Wat zou je doen als je een dag
onzichtbaar was?
Tja, ik denk dat je beter kunt vragen
wat ik niet zou doen. Er zijn veel dingen
die ik dan zou doen, maar ik denk dat
het er op neerkomt dat ik alles zou
doen wat op een normale dag niet kan.
Is er een liedje waar je een speciale
herinnering aan hebt?
Jazeker, dat is het liedje You van de
band The 1975. Het herinnert mij aan
het concert waar ik afgelopen zomer
heen ben geweest met twee vriendinnen. Ik heb het geweldig naar mijn zin
gehad daar. Zeker een moment dat ik
niet snel zal vergeten.
Welk verhaal vertellen je vrienden
altijd over jou?
Afgelopen zomer ben ik met een
paar vriendinnen naar Scheveningen
geweest. Toen we daar aankwamen en
we uit de bus waren gestapt, kwam ik
erachter dat ik mijn jas in de bus had
laten liggen. We hebben er samen
om gelachen en we waren het erover
eens dat dat niet de slimste actie was.
Daarom denk ik dat daar nog grappen
over gemaakt zullen worden.
Wat is de leukste vakantie die je
ooit had?
Wij gingen vroeger altijd met mijn

5 jaar

Dit vieren we met diverse acties.
Bezoek hiervoor onze website www.haar-aan-huis.nl
Melanie Engelen | 06 - 27 43 79 48 | www.haar-aan-huis.nl

neefjes op vakantie naar Zeeland.
Dat waren een aantal van de leukste
vakanties die ik heb meegemaakt.
We hadden het daar altijd naar onze zin
samen. Ik denk dat dat vooral kwam
omdat we allemaal zo jong en klein
waren. We hadden dus altijd elkaar
waar we ons mee konden vermaken.
Waar ben je het meest trots op?
Het klinkt misschien raar, maar ik ben
erg tevreden met mijn eigen kledingstijl. Het is de soort stijl die in de
categorie ‘je vindt het leuk of niet’ valt.
Vaker krijg ik ook te horen dat mensen
het knap vinden dat ik zoiets aan durf
te doen, omdat het toch net iets anders
is dan waar de meeste mensen van
mijn leeftijd zich fijn in voelen.
Wat deed je veel toen je klein was
en zou je nu ook nog wel willen
doen?
Toen ik nog klein was, speelde ik
altijd graag buiten en kwam ik altijd
helemaal vies thuis. Als ik dat nu zou
doen zou men me hoogstwaarschijnlijk
gekke blikken geven. Het lijkt mij leuk
om nog voor één keertje onder de
modder thuis aan te komen, zonder dat
mijn moeder me uitlacht.
Wat is je favoriete tijd van het jaar?
Er zijn twee seizoenen die erg verschillend zijn, maar toch allebei mooi op
hun eigen manier: de lente en de
herfst. De lente vind ik zo mooi, omdat

alles dan weer begint te bloeien.
Er komt dan weer langzaam kleur in de
natuur en ik vind het ontzettend mooi
om de natuur zo te zien veranderen.
De herfst vind ik zo speciaal, omdat alle
bladeren dan weer vallen en het wordt
weer lekker koud.
Wat is het eerste dat je van je eigen
geld kocht?
Van het eerste salaris dat ik ooit heb
gekregen, heb ik schoenen gekocht.
Zwarte Dr. Martens. Dat zijn zwarte
laarzen die de kledingstijl waar ik het
eerder over had goed beschrijven.
Wat is je lievelingskledingstuk?
Toen ik een dag met vriendinnen in
Amsterdam was, heb ik een zwart shirt
gekocht met gaten erin waar ik heel
erg blij mee ben.
Waar maak jij je huiswerk het liefst?
Ik maak mijn huiswerk het liefst in de
huiskamer, omdat daar mensen zijn en
geluid is. Ik kan mij niet goed concentreren als het helemaal stil is. Daarom
is de huiskamer voor mij de perfecte
plek om mijn huiswerk te maken.
Niet te stil en niet te druk.
Wat is je raarste droom?
Toen ik nog kleiner was, heb ik mij heel
erg bezig gehouden met bedreigde
diersoorten en het inzamelen van geld
hiervoor. Daardoor heb ik een keer
gedroomd dat er een pony in de boom
vastgebonden zat.

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

De herfst is dan misschien
wel gezellig en mooi, maar voor
sommige mensen is het niet
altijd zo leuk. Zo ook voor mij
en voor een hoop andere
studenten. In de herfst wordt
het namelijk kouder en valt er
ook veel meer regen. Als het
hard genoeg regent kom je
doorweekt aan op school en
dan moet je de hele dag op
school zitten met een natte
broek. Als je pech hebt, zelfs
een nat shirt. Hiernaast liggen
er ook dode, en soms natte,
bladeren op de weg. Soms heb
je het ongeluk dat je hier over
uitglijdt, of valt tijdens het
fietsen. Bovendien is er altijd
een groot verschil tussen warme
en koude dagen en soms is het
’s ochtends koud en ’s middags
warm. Hierdoor weet je nooit
goed wat je aan moet trekken.
De herfst is natuurlijk niet
helemaal vreselijk. Het ziet er
mooi uit en het is gezellig.
Stiekem houd ik er toch wel
van. Alleen moet ik dan wel
binnen zitten met een deken en
chocomel.
Lique
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Vogelvereniging Meijels Pracht

Internationale vogelshow
in Meijel
Vogelvereniging Meijels Pracht houdt op zaterdag 21 en zondag 22 oktober weer de grote internationale
vogelshow. Het is volgens de vereniging met tweeduizend aanwezige vogels de grootste vogelshow van Nederland.
Topkwekers uit onder meer Limburg, Gelderland, Noord-Brabant en zelf Duitsland en België komen naar Meijel.

Theatergroep Miks & Metsj

Voorstelling
‘Bruin café dubbel D’
Theatergroep Miks & Metsj, met spelers uit heel Peel en Maas, staat
van vrijdag 20 tot en met zondag 22 oktober opnieuw op de planken.
Dan speelt ze bij gemeenschapshuis De Wieksjlaag in Beringe de klucht
‘Bruin café dubbel D’.
Het stuk gaat over de zussen
Derkje en Dorien, vandaar de dubbel
D, die samen een bruin café runnen. Derkje is een vrolijke dame die
altijd kalm blijft, terwijl de positief
ingestelde Dorien zich de kaas niet
van de boterham laat eten. Het café

wordt door verschillende uitgesproken
figuren bezocht, terwijl de twee zussen alles op alles moeten stellen om
het café draaiende te houden.
De voorstelling begint op vrijdag
en zaterdag om 20.00 uur en op
zondag om 19.00 uur.

Iers themaconcert
in Beringe
Fanfare Sint Jozef uit Beringe houdt op zaterdag 28 oktober een Iers
themaconcert. Bij Highland Rhythms wordt gemeenschapshuis
De Wieksjlaag in Beringe gevuld met muziek, dans en zang uit de Ierse
en Schotse hooglanden.

De keurmeesters, allen specialisten
op hun eigen terrein, beoordelen de
vogels bij de show op hun kwaliteiten.
Elke vogel moet aan bepaalde standaardeisen voldoen die vooraf door een
technische commissie van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers zijn
opgesteld. Elke vogel heeft zijn eigen
raskenmerken, zoals kleur, vorm,
grootte, houding en frisering.
“Daarnaast is het belangrijk dat
een vogel in een topconditie is en dat
er geen enkele beschadiging mag zijn
aan bijvoorbeeld nageltjes of in het
verenkleed”, laat de organisatie weten.
“Bij een optimale verzorging zal dat
alles perfect zijn. Dat is dan ook de
uitdaging voor de liefhebbers en dat

willen ze met elkaar vergelijken bij de
show. Het is een hele concurrentieslag
om te kijken wie daar het beste in is
geslaagd.” De hoogst geklasseerde
vogels worden beloond met een kampioenschap in hun ras of soort.
De vogels zijn volgens de organisatie met veel zorg en toewijding
gekweekt. “Weken van voorbereiding
heeft het gekost om de vogels in een
topconditie te brengen en hen te laten
wennen aan de nieuwe kooi waarin
ze zich aan de keurmeesters zullen
presenteren”, aldus de vogelvereniging. “Dit vraagt een grote inzet van
de kweker van de diertjes. Er ontstaat
een hechte band tussen mens en dier.
De vogels wennen heel snel aan de per-

soon die hen dagelijks verzorgt. Op deze
show zullen de vogels dat laten zien.”
Bij de show zijn ook vijf speciaalclubs aanwezig. De Nederlandse
Kleurkanarie Club, de speciaalclub
vorm- en postuurkanaries van het
rayon Limburg, de speciaalclub voor
Australische prachtvinken en papegaaiamadines, de zebravinkenclub regio
Limburg en de Japanse Meeuwen Club
Limburg komen naar Meijel. Verder is er
een speciale stand van vogelvereniging
Meijels Pracht te bezoeken op de show.
De tentoonstelling vindt plaats in
gemeenschapshuis D’n Binger in Meijel
en is op zaterdag 21 oktober van 13.00
tot 22.00 uur geopend en op zondag
22 oktober van 10.00 tot 15.30 uur.

De fanfare speelt diverse klassiekers van het Iers en Schotse genre.
Scoil Rince A Ghrá is een dansgroep
die de kunst van het Ierse volksdansen beoefent en een optreden
verzorgt. Renee Steenvoorden zal
zichzelf begeleiden op viool en gitaar

en enkele Ierse ballads ten gehore
brengen. Uiteraard ontbreekt de
doedelzak niet bij het concert.
Er is een beperkt aantal plaatsen
beschikbaar in de zaal die geopend is
vanaf 19.30 uur. Het concert start om
20.00 uur.

Mark van de Veerdonk in DOK6

Cabaretvoorstelling
‘het menselijk tekort’
De Brabantse cabaretier Mark van de Veerdonk staat donderdag 26 oktober
in het DOK6 Theater in Panningen met zijn voorstelling Kaaskleum.

Reünie lagere jongensschool Helden
De jongens die tussen 1968 en 1974 bij elkaar in de klas op de lagere St. Lambertusschool in Helden
zaten, kwamen vrijdag 13 oktober weer bij elkaar. Toen vond bij schutterij St. Lambertus in Helden een
reünie plaats. Naast de oud-klasgenoten, waren er ook diverse oud-leerkrachten van de voormalige
jongensschool bij de bijeenkomst. “Er werden die avond veel oude herinneringen gedeeld van toen”,
laat Harry Smolders weten, die bij de reünie was. Het was de tweede keer dat de klas weer bij elkaar
kwam. De vorige keer was in november 2004.

Kaaskleum is de vijftiende voorstelling van Van de Veerdonk. Dit keer vertelt hij op de planken van het theater
over het menselijk tekort. ‘We willen
steeds meer en juist daardoor krijgen
we alsmaar minder’, omschrijft DOK6
de show. ‘Zo komen we onderhand om
in de nutteloze gadgets, gereedschappen en goederen. Welke oen heeft
bijvoorbeeld de sleutelhanger bedacht,
de uitvinding die het mogelijk maakte

om al uw sleutels in één keer kwijt
te raken? Wie kwam op het onzalige
idee om chips te verkopen in oude
tennisbalkokers? En het ultieme middel tegen droog haar is toch gewoon
water?’ Tijdens de voorstelling gaat de
Brabantse cabaretier op zoek naar dingen die er nog wel degelijk toe doen.
De rest mag, wat hem betreft, gerust
met de aanstaande zondvloed mee.
De voorstelling begint om 20.15 uur.
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Pasar Indonesia in Kerkeböske

Indonesische cultuur snuiven in Helden
De hele benedenverdieping van gemeenschapshuis Kerkeböske staat op
zondag 29 oktober tijdens de Pasar Indonesia in het teken van Indonesië.
De Maasbreese stichtingen SBI Lombok en Semangat organiseren de dag
waarbij onder meer een markt met spullen en eten uit het Aziatische land
worden gepresenteerd. Speciale gast van het evenement is de ambassadeur
van Indonesië in Nederland: Gusti Agung Wesaka Puja.
De Pasar Indonesia (vertaald:
Indonesische markt) werd al twee
keer eerder in een afgeslankte
vorm gehouden in ’t Mafcentrum
in Maasbree. Ook toen zat Herm
Pennings van Semangat achter het
initiatief. Hij werd eerder dit jaar
benaderd door Rudi Peeters van SBI
Lombok om het een keer iets groter
te gaan aanpakken. “Toen hebben
we geprobeerd iets in Maasbree
te vinden, maar dat lukte niet”,
vertelt Herm. “Daarom zijn we bij
het gemeenschapshuis in Helden
uitgekomen.”

Winnaar Zilveren
Lepel aanwezig
Herm Pennings, beheerster van Kerkeböske Marjo Stammen en Rudi Peeters bij het gemeenschapshuis

Marathon voor goed doel

Van de jungle naar de woestijn
Eigenlijk zouden Roel Roubroeks en Damion Penningnieuwland deze maand een marathon rennen door de
Braziliaanse jungle om geld op te halen voor een goed doel. Maar omdat het financieel niet lukte die reis te
organiseren, kozen Roel en Damion voor een andere marathon. Deze gaat door de Marokkaanse woestijn.
In april vertelden Roubroeks uit
Koningslust en Penningnieuwland
uit Helden over hun plannen een
270-kilometer lange marathon te
rennen door de Braziliaanse amazone.
Deze vond van donderdag 5 tot en
met zaterdag 14 oktober plaats.
Om die Jungle Marathon te kunnen rennen, moesten de twee heren
10.000 euro of meer geld bij elkaar
zien te krijgen door middel van sponsors. Daarvan moest de deelname
aan het evenement worden betaald
en de rest zou naar het goede doel
gaan, de Nina Foundation. Deze organisatie zet zich in voor kinderen
met het Angelman Syndroom, een

aangeboren neurologische stoornis die
motorische en verstandelijke beperkingen veroorzaakt.
“Helaas is het ons niet gelukt
om het vooraf bepaalde bedrag aan
sponsorgeld voor het goede doel en
de inschrijving bij elkaar te krijgen”,
laat Roel Roubroeks weten. “We zijn
daarom op zoek gegaan naar een
alternatief, omdat we dit toch ergens
verplicht waren aan onze sponsoren.”
Via atlete Jolanda Verstraten
kwamen de heren op het idee de
Race Desert Marathon te lopen. “Dit
is een driedaagse etappewedstrijd
door de Sahara van Marokko”, aldus
Roubroeks. Verdeeld over drie etappes

gaan de deelnemers door de duinen
van Marzouga en wordt tussen de
30 en 45 kilometer per dag afgelegd.
De renners moeten zelf zorgen voor
hun eten. “De nachten brengen we
door in een tentenbivak in de woestijn en douchen zal niet of nauwelijks
mogelijk zijn. We hebben er zin in en
willen alle mensen die ons gesteund
hebben bedanken, ook namens de
Nina Foundation.”
De twee heren vertrekken woensdag 25 oktober vanaf Eindhoven
Airport richting het Marokkaanse Fez.
Vanaf daar is het nog vijf uur rijden
naar Erfoud, waar het parcours van de
marathonrace begint.

Zelf bos planten

Open dag Jong Nederland
Panningen
Jeugdvereniging Jong Nederland Panningen houdt zondag 29 oktober een open dag waarbij een bos wordt
aangeplant. Daarvoor heeft de organisatie 1.500 bomen en struiken beschikbaar, vijftig scheppen, zes plantmeisters, een zaagmeister, twee uitkijktorens en honderd liter ranja.
De gehele open dag staat in het
teken van Boomplantdag. Er worden
bosspellen gedaan en met hulp van
de bezoekers een heel nieuw bos
aangeplant op het buitenterrein
dat de vereniging nu niet helemaal
gebruikt. Het hele dorp mag daarbij
komen helpen. Er zijn 1.500 bomen
en struiken die kunnen worden
geplant, er zijn vijftig scheppen, zes
mensen die toezien op het ‘poten’,
één ‘zaagmeister’, twee uitkijktorens

en honderd liter ranja voor de
boomplantdorst.
Samen met andere verenigingen en
organisaties zijn er nog andere ‘groene’
activiteiten georganiseerd. Zo is er
een straattheater, kunnen er spellen
worden gedaan met bladblazers, kan
er worden gekookt op een kampvuur,
een uitkijktoren in elkaar gesjord
of een tijdcapsule gemaakt die in
2027 weer wordt opgegraven. Er zijn
stempelkaarten verkrijgbaar waarop

alle activiteiten kunnen worden
afgestempeld.
Jong Nederland Panningen raadt
iedereen die mee wil helpen poten aan
om oude kleren en laarzen aan te doen
en een regenjas mee te nemen als het
slecht weer is. De boomplantdag gaat
hoe dan ook door.
De open dag duurt van
13.00 tot 16.00 uur en vindt
plaats bij Blokhut De Kei op de
18 Novemberring in Panningen.

De twee pakken het groots aan.
De gehele benedenverdieping van
het gemeenschapshuis wordt op
de zondag ingericht voor de Pasar
Indonesia. De volledige opbrengst
van de entree en tombola gaat
naar de twee stichtingen. Er staat
100 meter aan markt waar allerlei
zaken te koop zijn of waar informatie
te vinden is. “Er komen mensen
uit heel Nederland om hier een
stand te vullen”, vertelt Rudi.
De twee stichtingen hebben een
eigen kraampje en verder zijn er
verschillende eetkraampjes waar
uiteraard Indonesisch gegeten kan
worden. “Daar zit ook de winnaar
van de Zilveren Lepel van de grote
Indonesische markt in Den Haag bij.
Dan kun je wel koken”, aldus Herm.
Verder kunnen er op de markt
zaken als armbandjes en boeddha’s
gekocht worden, is er een reisbureau
en zelfs een massagestand aanwezig.
Op het podium bij de markt komen
verspreid over de dag bandjes
en zangeressen die Indonesische
muziek spelen en zingen en er is
een demonstratie op muziek van
de Javaanse vechtsport Pentjak
Silat. “Ook worden er overdag twee
workshops gegeven aan kinderen”,
vertelt Herm. “Kinderen kunnen
een Balinese dans oefenen en
djembé, een trommel, leren spelen.
Later mogen ze op het podium laten
zien wat ze geleerd hebben.”

De reden dat Rudi en Herm de
markt organiseren, is in eerste instantie om geld te verdienen zodat ze
met hun stichtingen meer projecten
kunnen starten en zo mensen kunnen helpen in het Aziatische land.
“Mensen kunnen kennis komen
maken met de echte Indonesische
cultuur”, vertelt Rudi. “Vaak komen
toeristen niet verder dan Bali, maar
dan heb je alleen maar aan de
voordeur gestaan. Buiten de steden leer je het echte land kennen.”
Herm: “We willen de liefde die wij
hebben voor Indonesië overbrengen
op anderen. We willen heel graag die
onderste bevo lkingslaag van het derdewereldland, want dat is het zeker
nog, helpen en daar is geld voor
nodig. Met de markt proberen we de
naamsbekendheid van de stichtingen
te vergroten en ons enthousiasme
over te brengen.” Herm hoopt op
zo’n 1.500 bezoekers verspreid over
de dag. Eén opmerkelijke bezoeker is
in ieder geval aanwezig. De ambassadeur van Indonesië komt langs.
Herm: “Het schijnt een enthousiaste
man te zijn die van zingen houdt.
Misschien dat hij dat bij ons ook wil
doen.” Omdat de ambassadeur in
zijn functie komt, is ook burgemeester Wilma Delissen-van Tongerlo
aanwezig. “Het is voor haar toch een
manier om de gemeente op de kaart
te zetten”, aldus Rudi. “Want vergis je
niet, vanwege het koloniale verleden
is de functie van Indonesisch ambassadeur in Nederland heel belangrijk in
Indonesië. Het is niet zomaar iemand
die komt. Hij is bevriend met de
president.”

Liefde voor het land
overbrengen
Volgens Herm en Rudi wonen
er in de omgeving veel mensen die
een band hebben met Indonesië.
“Ik heb toch al veel gehoord dat
mensen uitkijken naar de Pasar”,
vertelt Rudi. “Er is behoefte aan.
Dus de mensen hebben er behoefte
aan en wij kunnen laten zien wat we
doen. Voor beide kanten een mooi
evenement.”

BROEKENWEEK!
Elke 2e dames- of herenbroek
voor de halve prijs
(tenzij anders aangegeven)
Zondag 22 oktober
extra koopzondag
van 13.00 tot 17.00 uur
Graag tot ziens bij:

Gratis
parker en
voor de
deur!

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

500 m winkelplezier • parkeren voor de deur

22

cultuur

19
10

Agenda t/m 26 oktober 2017
do
19
10

Expositie leerlingen schilderklas
(t/m januari)

Kapellenavond Krajovjanka
Tijd: 18.30 uur
Locatie: gemeenschapshuis De Ankerplaats Grashoek

Tijd: 09.00-17.00 uur (op maandag en donderdag)
Locatie: gemeenschapshuis ’t Erf Egchel

Kienavond Reumavereniging

Optreden funkpop coverband
Groove@Work

Tijd: 19.30 uur
Organisatie: Reumavereniging Peel en Maas
Locatie: gemeenschapshuis Kerkeböske Helden

Toneelstuk ‘Bruin café dubbel D’
(t/m zondag)
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Wandeling In het spoor van de
Bospartizanen

Bluesrock avond met optreden
Beer Boogie Baer

Tijd: 10.00 uur
Organisatie: VVV Baarlo
Locatie: start parkeerplaats Chateau De Raay Baarlo

Tijd: 21.30 uur
Locatie: café Pierke Panningen

Tijd: 10.30-13.00 uur
Locatie: bibliotheek Maasbree

Internationale vogelshow
(t/m zondag)
Tijd: 13.00-22.00 uur
Organisatie: Vogelvereniging Meijels Pracht
Locatie: gemeenschapshuis D’n Binger Meijel

Koken met statushouders, Polen
en Nederlanders – Goededag
Project
Tijd: vanaf 14.00 uur
Organisatie: KBO Panningen
Locatie: (toekomstig) gemeenschapshuis Kerkstraat/
Nijverheidstraat Panningen

Expositie leerlingen schilderklas
(t/m januari)

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: CV De Kieveloeët
Locatie: café-restaurant De Heere van Meijel in Meijel
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Snuffelmarkt
Tijd: 10.00-15.00 uur
Organisatie: fanfare St. Cecilia
Locatie: gemeenschapshuis Kerkeböske Helden

Tijd: 13.30 uur
Organisatie: KBO Kessel
Locatie: gemeenschapshuis De Paort Kessel

Tijd: 19.00-19.30 uur
Organisatie: jeugdslagwerkgroep Drumkids
Locatie: gemeenschapshuis De Ankerplaats Grashoek

Dienstenveiling

Tijd: 20.00 uur (zondag 19.00 uur)
Organisatie: theatergroep Miks & Metsj
Locatie: gemeenschapshuis De Wieksjlaag Beringe

Lezing Annie Schreuders-Derks
over een leven lang in Limburg

Nieuwe lessen drumkids

Tijd: 20.00 uur
Locatie: gastrobar D’n Burgeméster Meijel

vr
20
10

Jubileum Repair Café

di
24
10

Tijd: vanaf 20.30 uur (op dinsdag en woensdag)
Locatie: gemeenschapshuis ’t Erf Egchel

wo
25
10

Kindermarkt Meijel

do
26
10

Informatieavond hulp in de huishouding

Tijd: 15.30-17.00 uur
Organisatie: KinderVakantieWerk Meijel
Locatie: gemeenschapshuis D’n Binger Meijel

Tijd: 20.00-21.30 uur
Organisatie: stichting Bevordering Welzijn Inwoners
Grashoek (BWIG)
Locatie: gemeenschapshuis De Ankerplaats Grashoek

Internationale vogelshow

Cabaretvoorstelling Kaaskleum

Tijd: 10.00-15.30 uur
Organisatie: Vogelvereniging Meijels Pracht
Locatie: gemeenschapshuis D’n Binger Meijel

Tijd: 20.15 uur
Locatie: DOK6 Theater Panningen

Power Walken met Annemie Saes
Tijd: start om 19.30 uur
Organisatie: Atletiek Helden
Locatie: Thyascomplex Panningen

Schilderijen leerlingen
Gezocht

Zelfstandige poetshulp
in de regio Kessel en Kessel-Eik
voor de pilot hulp in de huishouding.

Expositie in ’t Erf Egchel
Leerlingen van de schilderklas van Mat van der Heijden exposeren sinds dinsdag 17 oktober hun werk bij
gemeenschapshuis ’t Erf in Egchel. De werken zijn tot en met 25 januari te zien.

Bel of mail naar de dorpsondersteuner
Inge Hanssen-de Vlieger
06-24132565 – info@dorpsondersteunerkessel.nl

De expositie bestaat uit
schilderwerken die zijn gemaakt door
leerlingen van Mat van der Heijden.
Ze komen al enkele jaren in de
wintermaanden op donderdagavond
naar de cursus. Elke les kregen
ze een thema-opdracht en werd
een schildertechniek behandeld.

Daarna ging elke cursist individueel aan
het werk, waarbij ze het thema en de
behandelde techniek moest gebruiken.
Dit leverde een bonte mengeling
van stijlen op, zoals abstract, portret,
stilleven en landschap.
De cursisten, Leny Osinga, Mia
Smedts, Doret Reynders, Daniëlle

Delisen, José Joosten, Wies Fransen en
Marij Smeets laten hun werken in ’t Erf
zien. Dit kan op maandag en donderdag
van 09.00 tot 17.00 uur en op dinsdag
en woensdag vanaf 20.30 uur. De
expositie kan ook op afspraak bezichtigd
worden. Neem hiervoor contact op
via info@heterfegchel.nl
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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 22 oktober
H. Mis 09.30 uur t.i.v. Grad Gommans
(zeswekendienst); Riek VerstappenZeelen (jaardienst); overl. ouders
Pierre Janssen en Maria Janssen-Zelen
(jaardienst)
Mededeling
Allerheiligen-Allerzielen wordt
gevierd op zondag 29 oktober om
09.30 uur, waarna zegening van de
graven op het kerkhof.
Overleden: Giel Kessels, 88 jaar

Parochie Egchel
Misintenties NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens
Eemsestraat 12
T 077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 22 oktober
H. Mis 11.00 uur t.i.v. Grada DorssersSmets (verj) en voor Piet Dorssers;
Jac Gommans (verj); Jan Peeters
(50ste huwelijksdag)

Cluster MKBE
Parochie Maasbree
Misintenties NL58RABO0131001973
Pastorie Dorpstraat 4 T 077 465 12 19
E par.aldegundismaasbree@hetnet.nl
W www.parochiemaasbree.nl
Kerkdiensten
Zondag 22 oktober
Wereld Missiedag
H. Mis: 11.00 uur
Lectoren: Dhr. Jacques Bouten –
Mevr. Els Hanrats
Zang: Herenkoor
Intenties
Nelly Hesen-van Osch en overl.
familie. Voor de intenties van de
Mariakapel op het kerkhof.
Wereld Missiedag
Op zondag 22 oktober staat de eucharistieviering in het teken van Wereld
Missiedag. Missie is zorg dragen voor
elkaar; in het bijzonder voor de arme
en behoeftige medemens. Dit jaar
wordt onze aandacht gevraagd voor
Burkina Fasso waar veel armoede

Garagebedrijf
W. Aarts

IS UW ACCU
NOG STERK
GENOEG?

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

WWW.GARAGEAARTS.NL

Mededeling
Allerheiligen-Allerzielen wordt gevierd
op zondag 5 november in een speciale
H. Mis om 11.00 uur, waarna zegening
van de graven op het kerkhof

Parochie Grashoek
Misintenties NL24 RABO 0141910526
A. Cruijsberg T 077 307 52 93
Spreekuur in kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
Zondag 22 oktober
H. Mis 11.00 uur t.i.v. Tinus
Spreeuwenberg (verj), Theodora
Schoeber en Wiel Spreeuwenberg

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
Zondag 22 oktober
H. Mis 10.00 uur – herenkoor t.i.v.
Felix Bruijnen en Catharina BruijnenDriessen; uit dankbaarheid;
Mededeling
Allerheiligen-Allerzielen wordt gevierd
op zondag 5 november om 10.00 uur,
waarna zegening van de graven op het
kerkhof
Overleden: Nel Nijssen-Verlinden, 79 jaar.

heerst, het analfabetisme hoog is en
veel mensen geen enkele toegang tot
onderwijs en gezondheidszorg
hebben. Na de vieringen wordt door
leden van het Missiecomité aan de
kerkdeur gecollecteerd. U kunt uw
bijdrage ook overmaken op rekening
IBAN NL24 RABO 0131007823 ten
name van Missiecomité Maasbree

Parochie Kessel
Gezinsbijdrage NL39RABO0125305311
Pastorie Dorpstraat 13 T 077 462 12 65
E lajverhaag@parochiekessel.nl
Kerkdiensten
Zaterdag 21 oktober
15.00 uur Uitstrooïng van de as van
Mevr. Spapens
19.15 uur Jaardienst voor Sjaak en
Nelly Manders-Aerts. Jaardienst van
Tividor Kovàcs.
Maandag 23 oktober
19.00 uur Rozenkrans.
Woensdag 25 oktober
9.00 uur H.Mis voor de zieken.
Zaterdag 28 oktober
19.15 uur. Zes wekendienst van Dhr.

Dieet

&

Leef
Regio Peel en Maas
Tel. 06 - 53 87 43 60

www.dieetenleef.nl

Parochie Koningslust
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 21 oktober
H. Mis 17.30 uur
Zaterdag 28 oktober
Geen H. Mis
Mededeling
Allerheiligen-Allerzielen wordt gevierd
op zaterdag 4 november in een
speciale H. Mis om 17.30 uur. Gebed en
zegening op het kerkhof om 17.00 uur!

Parochie Meijel
Misintenties NL16 RABO 0133405613
Pastorie Kerkstraat 5
T 077 466 18 50
W www.parochiemeijel.nl
Spreekuur
maandag 19.30 tot 20.00 uur en
donderdag van 11.00 tot 12.00 uur
secr.kerkbestuurmeijel@vodafonethuis.nl
Kerkdiensten
Donderdag 19 oktober
H. Mis 09.00 uur t.i.v. alle parochianen
09.30 stille aanbidding
Zaterdag 21 oktober
H. Mis 19.00 uur – dameskoor t.i.v.

Sjra Geraats. Jan Giesbertz vanwege de
verjaardag. Overleden familie Lenders.
Mededeling
We vieren Allerheiligen op zaterdag
4 november en op zondag 5 november
is het lof waarin we de overledenen
gedenken met zegening van de graven.

Parochie Baarlo
Misintenties NL31RABO0103903860
Pastorie Markt 3 T 077 477 12 75
E kapelaan@parochiebaarlo.nl
W www.parochiebaarlo.nl
Kerkdiensten
Zaterdag 21 oktober 17.00 uur H. Mis
in Verzorgingshuis Ter Borcht.
Zondag 22 oktober 9.30 uur H. Mis.
Zang: Gemengd koor. Wereldmissiedag.
Kerkdeurcollecte.
Zeswekendienst Lies Peeters-Aerdts en
tevens voor Had Peeters
Zeswekendienst Sef Gommans.
Jaard. Johannes Beurskens; Overleden
ouders Mathias Peeters en Maria
Peters-Geurts en zonen Harry en Jan.
Donderdag 26 oktober
8.30 uur H. Mis.

Truus Lutters-op het Veld (coll); overl.
fam. Meulendijks-Basten; Mart Smits en
Riet Smits-Joosten en kleinzoon Sander
van Heugten; uit dankbaarheid
Zondag 22 oktober
Doopviering 13.30 uur: Ivo Pouls, de
Rossecker 6
Maandag 23 oktober
Stille Aanbidding 18.30 uur
Rozenkrans 19.00 uur
Dinsdag 24 oktober
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen,
aansluitend koffiedrinken
Donderdag 26 oktober
H. Mis 09.00 uur t.i.v. alle parochianen
09.30 stille aanbidding
Mededeling
Allerheiligen wordt gevierd op zondag
29 oktober om 11.00 uur. Allerzielenlof
om 15.00 uur met herenkoor, waarin
de namen van de overledenen van
het afgelopen jaar worden genoemd.
Aansluitend: zegening op het kerkhof.
Overleden: Noud van Stratum, 81 jaar,
Miet Schijven-Thijssen, 87 jaar, Piet
Timmermans, 76 jaar

Parochie Panningen
Misintenties NL44 RABO 0141900660
Parochiecentrum Wilhelminastraat 14
T 077 307 13 88
info@parochiecentrumpanningen.nl
Open maandag- dinsdag- woensdag
en donderdag van 09.00 tot 11.30 uur

Vrijdag 27 oktober 18.30 uur
Rozenkransgebed in de St. Annakapel.
Mededeling
Zondag 29 oktober wordt Allerheiligen
en Allerzielen gevierd. De dienst van
Allerzielen is om 13.30 uur. Er zal voor
iedere overledene van dat jaar een
kaarsje worden opgestoken. Na de
dienst is er op het kerkhof de zegening
van de graven.

Kerkdiensten
Vrijdag 20 oktober
H. Mis 09.00 uur in de dagkapel
Zaterdag 21 oktober
H. Mis 19.00 uur – gemengd koor t.i.v.
Bèr Sillekens en Door Sillekens-Pubben
(bgv. verj.); Nel Hermans-Vorstermans
(trouwdag/coll); Taco Schledorn
Zondag 22 oktober
H. Mis kapel Missiehuis 10.30 uur
Mededeling
Allerheiligen-Allerzielen wordt gevierd
in de H. Mis op zaterdag 5 november
en in een speciaal Allerzielenlof op
zondag 5 november om 14.30 uur,
waarna zegening van de graven op het
oude kerkhof.
Overleden: Sylvia Hanssen, 48 jaar

www.vincentiusparochies.nl
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

Jaardienst Sjaak Kuypers en Hendricus
Kuypers en Tina Kuypers- Theunissen.
Miet Bongers-Bergs.
Sjra Timmermans en Gertruda en
Elizabeth Timmermans-Joosten en
Leen joosten.
Voor alle overledenen van het af
gelopen jaar.

Parochie Kessel-Eik
Misintenties NL41RABO0125300522
L. Timmermans T 077 462 16 78
Kerkdiensten
Zondag 22 oktober 9.30 uur
Jaardienst Frits Niessen
Zondag 29 oktober
Allerheiligen. 9.30 uur
Servie Michels-Smeets
Nelke Smeets.
Annie Niessen.
Donderdag 2 november
Allerzielen. 19.00 uur
Zeswekendienst Rosalie BruynenSchreurs en Harrie Bruynen. Harrie
Stemkens en Mie Stemkens-Zeetsen.

Administrator (pastoor):
deken de Graaf Woutering
077 398 14 16
a.degraafwoutering@rkhorst.nl
Maasbree/Baarlo:
kapelaan te Boekhorst
077 477 12 75
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

GEVRAAGD:

LANDBOUWGROND

www.poetszorg.nl

(omgeving Peel en Maas)

Tel. 06 14 82 72 00

Heeft u grond te koop/te huur?
Graag contact opnemen met 06 25 10 40 01
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Enkele voorbeelden...

Zanussi Gaskookplaat

AEG Gaskookplaat

Grundig Gaskookplaat

ZGG76534XA

HG795540XB

GIGM7235250XG

52%
49%

289,-

€ 147,-

Geïntegreerde vonkontsteking
RVS, 3 gietijzeren pannendragers
Inbouwmaten (hxbxd): 30 x 700 x 480 mm

WWW.SUPERKEUKENS.NL

619,-

48%

€ 297,Gehard glas met beschermend inox-kader
LED-verlichting voor status van de vlam
Inbouwmaten (hxbxd): 50 x 750 x 490 mm

359,-

€ 187,4 gasbranders, 1 wokbrander met glazen inleg
Metalen oppervlak met RVS frame
Inbouwmaten (hxbxd): 43 x 680 x 510 mm

HEERLEN

HORST

ROERMOND

Witveldweg 100

Burghoffweg 13

In de Cramer 148

(Gevestigd binnen Interchalet)

(Gevestigd tegenover Retailpark)

(Gevestigd op de Woonboulevard)

T. 077-3982234

T. 0475-691548

T. 045-5751230

