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Kindermarkt in Kessel
De Kesselse Sport Vereniging (KSV) hield op zondag 5 november weer een kindermarkt. In gemeenschapshuis De Paort konden kinderen (en iets oudere kinderen) weer
volop struinen langs de marktkramen die vol lagen met allerlei spullen. Particulieren uit de hele regio hadden weer hun zolders, garages en speelkamers aan een grondige
inspectie onderworpen. Alles wat niet meer nodig was, ging naar het gemeenschapshuis om een nieuwe eigenaar te zoeken. Er was genoeg keuze uit tweedehands speelgoed,
spelletjes baby- en kinderkleding. Er kwamen veel belangstellenden op de markt af die van 10.30 tot 12.00 uur duurde. De tafels lagen vol met spullen die bij de een
overbodig waren, maar bij iemand anders juist een nieuw leven kregen. Vooral de kinderen waren blij met hun nieuwe aanwinsten.

Beoogde vervanger Arno Janssen

Fred van Gulik voorgedragen als wethouder
De uit Meijel afkomstige Fred van Gulik (64) wordt dinsdag 14 november door zijn partij Lokaal Peel&Maas
voorgedragen als kandidaat-wethouder om de vrijgekomen plek in te vullen binnen het College van B&W van Peel
en Maas. Als de gemeenteraad akkoord gaat met het voorstel van de partij, neemt Van Gulik de taken van de in
september overleden Arno Janssen over.
“Wij hebben als partij na het over
lijden van ons partijlid Arno Janssen
de tijd genomen om het verlies te
verwerken”, zo vertelde voorzitter
Jos van Hal van Lokaal Peel&Maas
dinsdag 7 november bij een ingelaste
persconferentie.

Taken overnemen
De partij is momenteel de groot
ste coalitiepartij in de gemeente

raad van Peel en Maas. Begin oktober
werd een commissie van ambtenaren
benoemd die onderzocht wat er met
de portefeuille van Janssen moest
gebeuren. Uit dat onderzoek kwamen
drie opties naar voren: een vervan
gende wethouder zoeken, de porte
feuille laten overnemen door Roland
van Kessel (ook lid van Lokaal Peel en
Maas, red.) of het werk verdelen onder
de leden van het college.

“Onze ambtenaren hebben al het
werk, waaronder een aantal lopende
zaken, in kaart gebracht”, aldus Van Hal.
“Het bleek veel te veel werk om dit door
één wethouder over te laten nemen, die
nog niet alle dossiers kent en daarnaast
nog zijn eigen werkzaamheden heeft.
Daarom geven wij de voorkeur aan het
voorstellen van een beoogde wethouder,
die geschikt en bereid is het werk over
te nemen tot aan de gemeenteraadsver

kiezingen in maart.” De sinds twee jaar
in Meijel woonachtige Fred van Gulik
(64), bestuurslid van Lokaal, kreeg de
unanieme steun van de partij om voor
gedragen te worden als nieuwe wet
houder. Hij heeft bestuurlijke ervaring
opgedaan bij onder andere Rechtbank
Limburg.

Mogelijk prijskaartje
vanwege wachtgeld
Aan het voorstel om Van Gulik
tijdelijk aan te nemen als wethou
der, zit mogelijk wel een prijskaartje.
Als Van Gulik na de gemeenteraads

verkiezingen in 2018 niet terugkeert
als wethouder, heeft hij recht op
wachtgeld, een uitkering. Een wet
houder die langer dan drie maanden,
maar korter dan twee jaar werkt bij
een gemeente, heeft uiteindelijk
twee jaar lang recht op die uitkering.
Lokaal erkent dat de uitkering
de raad mogelijk kan doen
besluiten de beoogde wethouder
af te wijzen. Van Gulik gaat daarom
op papier parttime aan de slag.
“Voor 25 procent, ofwel negen uur
per week. Maar ik ga in de praktijk
fulltime werken”, aldus Van Gulik.
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Geëmigreerd naar Canada in 1953

Heldense verzetsstrijder wordt 100 jaar
Hij woont al sinds 1953 niet meer in Helden, maar toch krijgt
Sjeng Janssen op de viering van zijn honderdste verjaardag felicitaties van
burgemeester Wilma Delissen-van Tongerlo van Peel en Maas. De in Canada
woonachtige Sjeng is namelijk de laatste nog levende persoon uit Peel en
Maas (toen gemeente Helden) die een Verzetskruis kreeg voor zijn rol in het
verzet in de Tweede Wereldoorlog.
Sjeng vertrok al in 1953 met zijn
vrouw Nellie Reinders naar Canada.
Dat deed hij omdat het voor boeren
begin jaren 50 lastig was om aan grond
te komen. Na gekeken te hebben in
de polder en Frankrijk, koos Sjeng
uiteindelijk voor Canada. Het enorme
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land aan de andere kant van de
Atlantische Oceaan, waar de kosten
lager waren en de boerderijen groter.
Samen met vrouw Nellie en kinderen
Jan (2) en Hein (6 maanden) vertrok
Sjeng naar het Franstalig gedeelte in
Canada om nooit meer terug te keren.
In Canada kregen Sjeng en Nellie nog
acht kinderen. Sjeng werd geboren op
de Baarloseweg en woonde daarna
26 jaar op de Keup. Voor hij naar
Canada toog, was hij een echte vereni
gingsman in Helden. Sjeng was voor
zitter van de Jonge Boeren, jeugdleider
bij de voetbalclub, zat in het zangkoor
en hij was actief voor de Boerenbond.
Ook maakte Sjeng de oorlogsjaren tus
sen 1940 en 1944 in gemeente Helden
zeer bewust mee.
moest houden om niet naar Duitsland
meegenomen te worden, zette hij zich
veel in voor het verzet in de regio.
Zo was hij actief voor het onderduikers
kamp Bovensbos in Helden. Daar hielp
hij onder andere met het ontsnappen
Net als vele anderen werd Sjeng
van geallieerde piloten die neergestort
als jongeman opgeroepen om te gaan
waren in Nederland. Zo wisselden Sjeng
werken in Duitsland. Dat weigerde hij
en de andere verzetsleden bijvoor
en Sjeng werd zodoende een onder
beeld de uniformen van de piloten met
duiker. Ondanks dat hij zich gedeisd

Geallieerde piloten
helpen ontsnappen

burgerkleding en gaven ze hen een
schuilplek. De onderduikers zorgden
er daarnaast voor dat de militairen in
groepjes van dorp naar dorp werden
gebracht en zo aan de Duitsers konden
ontsnappen.
Vanwege zijn werk in het verzet,
ontving Sjeng in 1982 een Verzetskruis
van de ambassadeur van Nederland
in Canada namens koningin Beatrix.

Project Vesting De Vossenberg

Bijdrage om kazematten in ere
te herstellen
Dorpsoverleg Meijel is volop bezig met het plan om De Vossenberg her in te richten. De stelling in het
buitengebied van Meijel, waar nog altijd zes kazematten te zien zijn, maakte deel uit van de Peel-Raamstelling in
de Tweede Wereldoorlog. Werkgroep Natuur & Recreatie van het dorpsoverleg kreeg op maandag 6 november een
bijdrage van 15.000 euro van de Rabobank om project Vesting De Vossenberg te realiseren.
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Sjeng is de laatste nog levende verzets
held uit Peel en Maas. Daarom besloot
ook burgemeester Delissen haar felici
taties middels een filmpje over te bren
gen aan de eeuwling. ‘Een grote eer’
noemt de burgemeester het feit dat
ze Sjeng mag feliciteren. De eeuwling
vierde zijn feest op zondag 5 novem
ber, maar werd donderdag 9 november
100 jaar oud.

Het plan om de kazematten
beter naar voren te laten komen,
bestaat al langer, vertelt Jo Manders.
De Meijelnaar is lid van de werk
groep en nauw betrokken bij het
project. “We hebben eerst gewacht
tot de kern van Meijel volledig

klaar was. Nu richten we ons vol op
De Vossenberg.” Het plan houdt in dat
tussen de kazematten weer loopgraven
komen net zoals er vroeger gelegen
hebben. De loopgraven moeten een
educatief pad volgen. “Ook willen we
bij iedere kazemat een bordje plaatsen

met informatie en verhalen over de
bunker en wat voor geschut er in
gestaan heeft. In één van de kazemat
ten willen we een vleermuiskelder
onderbrengen.”
Verder heeft de werkgroep de grote
wens om een uitkijktoren over de Peel

te realiseren. “Van daaruit kan over het
natuurgebied worden gekeken en op
die manier kunnen geïnteresseerden
ook een blik werpen op de werkzaam
heden die momenteel plaatsvinden
in de Peel om het hoogveen terug te
krijgen”, aldus Jo. “De uitkijktoren
moet op de plek komen waar nu de
grenssteen ligt op het driedorpenpunt
tussen Meijel, Asten en Nederweert.
We zijn aan het onderzoeken of dat
mogelijk is.”
Naast de Rabobank, zegden ook
provincie Limburg, gemeente Peel en
Maas, IKL Limburg en Staatsbosbeheer
een financiële ondersteuning toe om
het project te steunen. De werkgroep
gaat ook bij andere instanties als pro
vincie Noord-Brabant en de gemeentes
Asten en Nederweert aankloppen voor
een bijdrage. Berry Heijman, Rabobank
ambassadeur in Meijel, over de bij
drage: “Enerzijds versterkt het project
de toeristische positie van Meijel als
kruispunt in de Peel en daarmee het
concept Peelgeluk. En anderzijds ont
staat er door de samenwerking tussen
vele partijen en het levendig houden
van een belangrijk historisch verhaal
ook een nieuwe maatschappelijke
dynamiek.”
Vesting De Vossenberg moet in
de toekomst opgenomen worden in
de Liberation Route, die het pad volgt
zoals de geallieerden dat in 1944 en
1945 aflegden. Jo: “Het is gewoon een
uniek punt in de Peel. We gaan er iets
moois van maken.”
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Bert Holman benoemd door gemeenteraad

Nieuwe voorzitter rekenkamercommissie
Bert Holman is door de gemeenteraad benoemd tot nieuwe voorzitter van de rekenkamercommissie. De
commissie die ieder jaar onderzoeken doet naar het gemeentelijk beleid, zat sinds september zonder voorzitter.
Thijs Berkers nam toen afscheid. Met de komst van Holman komt het aantal leden van de commissie weer op zes.
“Bert Holman wordt met zijn
professionele achtergrond een zeer
geschikte opvolger gezien”, aldus de
rekenkamercommissie. “Holman heeft
ruime bestuurlijke ervaring als onder
andere directeur bedrijfsvoering bij

de gemeente Venlo en als hoofd van
de NLW groep. Hij heeft daarnaast in de
gemeente Venlo de rekenkamer in een
nieuwe stijl opgezet en is extern lid van
de gemeenschappelijke rekenkamer
Sittard-Geleen en de rekenkamer van

de gemeente Stein en raadslid in de
gemeente Beesel.” De rekenkamer
commissie voert jaarlijks onderzoeken
uit naar de doeltreffendheid, doel
matigheid en rechtmatigheid van het
gemeentelijk beleid. Vragen als: ‘Is

bereikt wat het gemeentebestuur wilde
bereiken?’, ‘Is gedaan wat gedaan
moest worden?’ en ‘Heeft het gekost
wat het mocht kosten?’ proberen de
leden van de commissie te beantwoor
den. De rekenkamercommissie is vol
ledige onafhankelijk en beslist zelf naar
welk onderwerp zij onderzoek doet.
De gemeenteraad, maar ook inwoners
van de gemeente kunnen suggesties

doen voor een concreet onderwerp.
Na de benoeming van Bert Holman
bestaat de rekenkamercommissie
van Peel en Maas uit Jeanne Derks,
Edward Wezenberg, Frits Berben,
John Timmermans, Frank Wijnen en
voorzitter Bert Holman. Meer infor
matie over de rekenkamercommissie
is te vinden op de website van de
gemeente: www.peelenmaas.eu

Project van D’n Hab met Maasbreese kinderen

Kennismaken met de
‘Britse vestelaovend’

Lekker tot de laatste kruimel!

Om de Britse vestelaovend levendig te houden en te krijgen is op initiatief van carnavalsvereniging D’n Hab in
Maasbree een commissie opgestart met als doel de jeugd te enthousiasmeren voor de ‘Britse vestelaovend’. In
samenwerking met vrijwilligers, basisscholen De Violier en De School, Hoera Kindercentra en PadXpress worden
workshops gegeven waarin kinderen kennis kunnen maken met zaken rondom carnaval.

De lekkerste bakker bij u in de buurt
www.bakkerijbroekmans.nl

Donderdag 16 november 18.00 - 21.00 uur

Buut opgevoerd
De reden voor de workshops was
om de jeugd tot en met 12 jaar meer
te betrekken bij de Britse vestelao
vend. “We willen de activiteiten voor
de jeugd breder trekken en ze directer
laten kennismaken met de carnavals
gebruiken”, vertelt Paul. “We vinden
dat we als vereniging daarin ook een
rol hebben. Als de kinderen meedoen
met de workshops maken ze spelen
derwijs kennis met de gebruiken en
weten ze beter wat er allemaal bij
komt kijken. De vorst en de voorzitter
zijn ook al langs geweest op de scholen
om te vertellen over de vereniging en
de vestelaovend. Uiteindelijk hopen we
dat ze met een positief gevoel kijken
naar carnaval.” Buuttereedners Twan

en Wiel vonden het project vorig jaar
al een groot succes. Ze hadden vier
inschrijvingen en besloten er twee
duo-buutten van te maken. “Die heb
ben opgetreden met de zitting in
Maasbree”, vertelt Wiel. “Ze durfden
nog niet alleen op het podium te staan,
maar de duo-buut was al een groot
succes.” De twee doen vrijwillig mee
om hun passie, buuttereednen, over te
brengen op de jeugd. Twan: “Toevallig
hadden we vorig jaar vier kinderen die
allemaal heel goed waren. We hopen
dat dat dit jaar weer zo is. De bedoeling
is uiteindelijk wel om echte buuttereed
ners te creëren die over pak ‘m beet
tien jaar nog steeds enthousiast erover
zijn.” Vorig jaar schreven 74 kinderen
zich in voor de verschillende work
shops. Dit jaar komt er een workshop
bij, waardoor het aantal kinderen wel
licht nog iets hoger ligt, vertelt Sharon
Hendriks, combinatiefunctionaris bij de
gemeente en nauw betrokken bij het
project. “Vorig jaar is het allemaal zo
goed verlopen. De dansgroep zat met
dertig kinderen helemaal vol en ook bij
de knutselgroep waren veel inschrij
vingen. We gaan ervan uit het dit jaar
weer een succes wordt.”
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Dat was heel erg geslaagd. Daar is het
ook om begonnen. Dat de kinderen
het zien en dat ze kennismaken met
de ‘vestelaovend’. Waar de activiteiten
afgelopen jaar plaatsvonden als aparte
groepen, is de insteek dit jaar om het
samen te pakken en dan de kinderen
van de verschillende workshops samen
mee te laten doen aan de optocht of
iets dergelijks.”
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Om de kinderen van de basis
school te informeren over de verschil
lende workshops kwamen op maan
dag 6 november zangeres Chantal
Spreuwenberg-Peeters en de buut
tereedners Wiel Seelen en Twan Smets
vertellen wat hun workshops inhouden
en hoe ze de kinderen gaan begelei
den. Zo kunnen maximaal vier kinderen
zich opgeven voor de workshop buut
schrijven, waarbij de kinderen met
Wiel en Twan een buut schrijven en
oefenen op het voordragen. Bij het
zanggroepje wordt een carnavalsliedje
geschreven of er wordt een bestaand
carnavalsnummer van een nieuwe tekst
voorzien. Daarnaast volgen in januari
nog workshops schminken, dansen en
knutselen. De kinderen kunnen zich
zelf opgeven voor de verschillende
workshops die worden begeleid door
vrijwilligers.
Vorig jaar was de eerste keer dat het
project plaatsvond. Volgens Paul Bouten,
vanuit D’n Hab betrokken bij het project,
was het toen een groot succes. “De kin
deren die met de buutte- en liedjes
groep mee hebben gedaan, hebben bij
de schoolcarnaval en op de zittingen
van de carnavalsvereniging opgetreden.
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Verhalen van de straat
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De Brentjes Koningslust

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. De geschiedenis van De Brentjes in Koningslust is niet helemaal duidelijk, maar
historisch tijdschrift De Moennik kwam met een plausibel verhaal.

Limburgs woord.
De Brentjes is een straat die al
meer dan tweehonderd jaar bestaat.
“De weg staat al ingetekend op de
Tranchotkaart van 1803-1820 en ook
in de Grote Provincie Atlas Limburg
1837-1944”, schrijft Lenders in zijn
stuk. “In 1938 staat deze weg nog als
Beeringer Zandstraat vermeld.” Pas in
de jaren 50 kreeg de straat de huidige
naam toegewezen door de toenmalige
gemeente Helden. “In 1953 was het
waarschijnlijk Maan Wijnands die als
straatbewoner de naam De Brentjes
voorstelde aan de gemeente”, aldus
Lenders. “Met die naam verdwenen de
tot dan toe gehanteerde huisnummers
577 tot en met 621.”

Randjes vet aan
pannenkoek

Bij De Brentjes in Koningslust
zou je meteen de connectie kunnen
maken met de achternaam die op
plekken in Nederland voorkomt.

Echter kwam de naam in de archieven
van de voormalige gemeente Helden
niet voor, zo schreef Eric Lenders in his
torisch tijdschrift De Moennik in 2012.

Hij zocht de naam uit en kwam tot de
conclusie dat de verbindingsweg tussen
de Sevenumsedijk en de Koningstraat
waarschijnlijk afkomstig is van een

Lenders weet echter niet hoe
buurtbewoner Maan Wijnands op de
naam is gekomen. Hij heeft wel enkele
theorieën die hij in het stuk naar voren
brengt. “In ’t Woordebook van Helje
komt het woord ‘brendjes’ voor, waar
mee de harde randjes aan een vette
spekpannenkoek worden bedoeld.”
Een verband met de weg kan Lenders
echter ook niet leggen. Hij denkt dus
dat er een ander woord ten grondslag
ligt aan de straatnaam.
Wellicht heeft de oorsprong van de
straatnaam te maken met een ander
Limburgs woord, zo denkt Lenders.

“Men stookte vroeger met bijeen
gebonden takken hout onder ketels
met daarin onder meer het aardap
pelvoer, de was enzovoorts. In het
dialect worden die takkenbundels
‘sjenskes’ of ‘brentjes’ genoemd.
De straatnaam De Brentjes vindt
mogelijk hierin haar oorsprong.”
Met die gedachtegang zou wel
licht ook meteen nog een andere
straatnaam in Koningslust, de
Schenskens, verklaard zijn, aldus
Lenders. De Schenskensweg ligt
aan de andere kant van Koningslust
en loopt van het dorp naar
Panningen waar de straat overgaat
in de Loosteeg.
Als die theorieen allemaal niet
kloppen, heeft Lenders nog een
laatste optie. Die heeft ook weer te
maken met hout. “In voorgaande
eeuwen werd brandhout kortweg
brand genoemd en klein brandhout
een brandje. Dat zou in het dialect
‘brentje’ kunnen worden, opteert
Lenders. “Het gebied waar dit
brandhout werd gesprokkeld, kreeg
de naam De Brentjes. Het nabije
Vlakbroek was ook zo’n gebied.”
De Brentjes loopt nog altijd van
de Sevenumsedijk op de grens met
Grashoek langs Koningslust naar de
andere kant van het dorp, waar de
weg eindigt bij De Koningstraat.
Bron: historisch tijdschrift De Moennik,
uitgave 15 februari 2012, ‘Straatnamen’
door Eric Lenders

Vervolg voorpagina

Fred van Gulik voorgedragen als wethouder
Als Van Gulik na de verkiezingen
niet terugkomt als wethouder, zou
de gemeente dan ook wachtgeld
moeten betalen over die 25 procent.

“Ik ga echter zwart op wit laten
zetten dat ik van die uitkering wil
afzien. Het is verkiezingstijd, dus als
ik toch die uitkering zou aannemen

zou dat politieke zelfmoord zijn. En ik
ben geen kamikazepiloot”, aldus de
beoogde wethouder.
De gemeenteraad van Peel en

Maas bepaalt uiteindelijk of Van Gulik
tot de gemeenteraadsverkiezingen
in maart als wethouder in een nieuw
college aan de slag mag. Van Gulik

wordt tijdens de raadsvergadering
van dinsdag 14 november officieel
voorgesteld als beoogd wethouder
aan de raad.

WELKOM
KUNSTFEEST
In een prachtig bos op de grens
van gemeente Peel en Maas
vindt u sinds een aantal jaren
Natuurbegraafplaats VenloMaasbree.
Zoals de naam al doet
vermoeden ligt een deel van de
begraafplaats op Venlose en een
deel op Maasbreese grond.
De Natuurbegraafplaats kenmerkt zich door een zo natuurlijk
mogelijk landschap, waarin
bomen, struiken, planten en
water zoals herkenbaar voor
deze streek, op een mooie en
respectvolle wijze samengaan
met de dood.

ONTMOETINGSCENTRUM
NATUURBEGRAAFPLAATS VENLO- MAASBREE

Sinds kort vindt u aan de
Maasbreese zijde ons nieuwe
ontmoetingscentrum.
Wanneer u behoefte heeft aan
meer informatie dan bent u hier
van harte welkom voor een kopje
koffie of thee.
Om u ervan te verzekeren dat
we ook alle tijd voor u hebben
adviseren we om vrijblijvend een
afspraak met ons te maken.
Uiteraard kunt u ook op
eigen gelegenheid een
wandeling over de
Natuurbegraafplaats
maken.

Provincialeweg 1, Maasbree | Tel: 077 208 60 26
venlomaasbree@natuurbegraafplaats.nl | www.natuurbegraafplaats.nl

zondag 12 november 11-16 u
I R O K horst www.irok.nl
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Ongeluk Raadhuis
straat Panningen
Bij een ongeluk op de Raadhuisstraat in Panningen is op dinsdag
7 november een motorrijder gewond geraakt. De man werd geraakt door
een auto en werd met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis
afgevoerd.
De politie zette een gedeelte van
de Raadhuisstraat verschillende uren
af voor het onderzoek en om het
slachtoffer hulp te kunnen bieden.
Het ongeval vond plaats op de

splitsing tussen de Raadhuisstraat en
de Dokter Schaepmansstraat. Wat de
oorzaak was van het ongeluk, is nog
niet bekend. De politie onderzoekt
het voorval.

HALLO in Grevenmacher
De leden van de Panningse joekskapel Kos Erger gingen in het weekend van zaterdag 9 september
op uitstapje naar Luxemburg. Bij de wijnfeesten in het dorp genoten Yvonne, Carin, Maurice, Piwi, Iris,
Goosje, Peter, Monique, Wilmie, Stefan, Bram, Riwi, Mat, Marcel, Martijn, Ester, Eef, Fer en Bregje van
een welverdiende versnapering.

Maasbreese pomp terug
op zijn oude plek
De oude dorpspomp van Maasbree staat sinds vrijdag 3 november weer op zijn vertrouwde plek voor het
voormalig raadhuis in het dorp. De stenen pomp werd een aantal jaar geleden weggehaald vanwege de werkzaamheden aan het Kennedyplein en MFA ’t Hoes van Bree. Met de terugplaatsing is ook meteen geregeld dat er
daadwerkelijk water uit de pomp komt.

Inbraak bij voetbalclub Beringe
De kantine van voetbalclub VV BEVO in Beringe is in de nacht van
zondag 5 op maandag 6 november het doelwit geweest van inbraak.
De buitendeur en verschillende tussendeuren werden geforceerd.
De club laat weten dat er alleen snoep en drinken is weggehaald.
De poetsvrouwen kwamen op
maandagochtend uit bij de inbraak,
zo laat de vereniging weten.
“Die hebben de politie ingeschakeld”,
aldus de voetbalclub. De inbrekers
namen alleen snoep als Mars, Snickers
en snoepzakjes en drinken mee.
“De laptop van de club stond nog op de

plaats en ook de televisies zijn niet
meegenomen”, laat BEVO weten.
“Geld ligt er nooit in de kantine, dus er
valt vrij weinig te halen. Raar dat dan
alleen snoep en drinken is meegeno
men. De inbrekers hebben vooral veel
schade aangericht aan de deuren.”
De politie onderzoekt de inbraak.

Bergthee

Gaultheria procumbens
‘Big Berry’. Ø 10.5 cm.
2 stuks 5.98

99
5.98 2.

Het is niet de eerste pomp die
op de plek staat. De huidige stenen
variant is volgens amateurhistoricus
Ben Smets ergens in de jaren 70 of 80
neergezet. Nog veel langer geleden
stond er echter al een gietijzeren
pomp. “Ik heb een foto van rond 1910
waarop de ijzeren pomp te zien is
voor het gemeentehuis”, vertelt Ben.
“Op foto’s van latere periodes is de
pomp echter verdwenen. We weten

niet precies wat er mee gebeurd is,
maar ik heb het sterke vermoeden
dat de ijzeren pomp in 1912 plaats
heeft moeten maken voor de tramrails
die op de weg vlak voor het raadhuis
voorbij kwam.”
Daarna duurde het dus zo’n zestig
jaar voordat Maasbree weer een dorps
pomp had. Die was echter puur voor de
sier en water pompen was niet moge
lijk. Toch had het stenen ‘monument’

een bepaalde waarde voor het dorp.
“We kregen bij de heemkundevereni
ging veel opmerkingen over de pomp”,
vertelt Ben. “Dat mensen het aanzicht
wel misten. Daarom hebben we samen
met Dorpsoverleg Maasbree besloten
de pomp na de werkzaamheden terug
te laten komen en te regelen dat hij
ook echt water kon pompen. Een neppe
is niks aan. We zijn heel blij dat de
pomp nu in glorie is hersteld.”

1+1
GRATIS
ZONDAG OPEN VAN 12.00 UUR TOT 17.00 UUR.
GroenRijk Maasbree • Kanaalweg 7 • 077-4650080 • groenrijkmaasbree.nl
WK 45. GELDIG VAN 09-11 T/M 15-11. OP=OP
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Sterven doe je niet ineens,
maar af en toe een beetje.
En alle beetjes die je sterft,
‘t is vreemd, maar die vergeet je.

Mart......lieve partner, dierenvriend, mensenmens,
hardwerkend, humorvol, dat was zijn leven.
Dit alles heeft hij tot zijn verdriet
steeds meer los moeten laten.

Thuis in zijn vertrouwde omgeving is van ons heengegaan

Louis Cuijpers
echtgenoot van

† Helden, 4 november 2017

Familie Cuijpers
Deken Jaspersstraat 71, 5988 EJ Helden
De crematiedienst wordt gehouden op
donderdag 9 november om 12.30 uur
in crematorium Midden-Limburg,
Kasteelweg 10 te Baexem.
Louis is thuis.
U bent van harte welkom om persoonlijk
afscheid van hem te komen nemen.
In plaats van bloemen liever een donatie voor
dagbesteding de Koeberg en de Braamhorst,
waartoe gelegenheid is in de collectebussen
bij de condoleanceregisters.

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.
www.hulpaanhuislimburg.nl
Zoekt u een leuke bijverdienste in de
huishouding? Kijk op onze site en meld
u aan of bel 077 467 01 00.

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

Petra Steeghs
T 077 - 2061585 • Maasbree
www.arendseuitvaartzorg.nl

levenspartner van

en baasje van zijn geliefde dieren

Helden: Joke Cuijpers - Maessen
Familie Cuijpers
Familie Maessen

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.

Baarlo, † 5 november 2017

Door Gielen

Joke Maessen
* Grashoek, 10 februari 1943

Mart Keijsers

Horst, * 17 september 1958

ACT training en behandeling.
ACT is ‘n nieuwe wetenschappelijk
onderzochte behandelmethode die
effectief is bij diverse psychische en
lichamelijke klachten. Praktisch en
direct toepasbaar. www.sensus-pvs.nl
of bel 06 13 74 75 29.
Trap bekleden v.a. € 150,00
www.woningstoffeerderijvandenbroek.
nl Uw woninginrichting aan huis
voor tapijt, vinyl, laminaat en
raambekleding. Bel 06 16 37 45 14.
Te koop gevraagd sloopauto’s,
100 euro contant bij afhalen en direct
vrijwaring. Tel. 06 53 13 85 59/
077 306 12 03.

Familie Keijsers
Familie Gielen

Geboren

Lieva
30 oktober 2017
Dochter van
Tom van de Perre
en Nena Heeskens
Westeringlaan 47
5993 CE Maasbree


Geboren

Nena

Wij nodigen u uit voor de afscheidsdienst op vrijdag
10 november om 14.00 uur in zaal Boszicht, gelegen aan de
Provincialeweg 2 te Maasbree. Aansluitend begeleiden we
Mart naar zijn laatste rustplaats op de parochiebegraafplaats
te Baarlo.
Correspondentieadres:
Mevr. D. Gielen,
Tasselaar 11 5991 PL Baarlo

www.hulpaanhuislimburg.nl
Zoekt u hulp in de huishouding?
Kijk op onze site of bel 077 467 01 00.
T.k. jonge leghennen,
div. kleuren, alleen op afspraak.
Pubben, Ninnesweg111, Panningen
tel. 077 307 17 76.
Meditatie op zondagmorgen.
Rust in je hoofd, balans in
jezelf. 19 nov. starten we met 7
meditatieochtenden. Plaats: “Lekker
Laeve! “ Helden door gecertificeerd
meditatiecoach. Info: Facebook Mariejose Bultman tel. 06 17 15 97 43.
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.

Gebruikte kantoormeubelen.
Kasten, stoelen, bureaus, stelling enz.
Tevens bloempotten.
Obelisk Beringe tel. 06 14 04 02 72
do t/m vrij van 9.00 tot 17.00 uur
za van 9.00 tot 16.00 uur.
Schoonmaker. Gevraagd schoonmaker
voor machines, met hoge druk
maandagavond, woensdagavond,
donderdagavond en zaterdagoverdag.
Voor meer info zie www.bexbv.nl of
bel naar 077 462 81 28.
T k gevraagd landbouwmachines
2.3.4.schaar wentel ploegen/frees/
kopeg/schijveg/kipper/maaier/hark/
schudder/weisleep/bloter/tractors enz.
06 19 07 69 59
Verloren sleuteletui met sleutels en
een druppel op woensdag 1 november
tussen Panningen en veer Steyl.
Tel. 06 30 95 95 62.
Private Label Meubelatelier.
Voor het repareren en herstofferen van
uw bank, fauteuil, caravan etc.
Ook woninginrichting. Pepijnstraat 92
5921 HP Venlo 077 390 37 15.

30 oktober 2017
Dochter van
Jan Grubben
en Anneke Geurts
zusje van Jan
Frankrijkweg 22
5975 PC Sevenum

Welkom lief meisje!

Geboren op
31 oktober 2017

Febe
Dochter en zusje van:
Pieter en Eef
Kuijpers-van Horen
Mees en Bente
Groeze 12
5986 NT Beringe

Champignonpluksters gevraagd.
Om ons team te versterken vragen we
champignonpluksters voor ongeveer
25 uur in de week. We plukken van
ma t/m do. We starten om 7.00 uur.
Het aantal uren per dag is wisselend.
Voor info 077 462 12 03.
Cursus BabyMassage
14-21-28 november in Helden! info en
aanmelden: www.lekkerlaeve.nl
Pedicure aan huis.
Bel voor informatie of een afspraak
Petra Vossen 077 462 22 04.

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

www.vanderlaan-uitvaart.nl

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

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

geeft zorgvuldig vorm aan
een persoonlijk afscheid,
zodat jullie met een goed
gevoel kunnen terugkijken.
Meijel | 077 466 41 41
www.uitvaartvandenboom.nl

tel. 077-3078642
Panningen
www.janssenuitvaart.nl

Fien Bos
Uitvaartzorg

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

www.fienbosuitvaartzorg.nl

HALLO in Canada
Het echtpaar Peeters uit Helden was onlangs in hogere sferen. Tijdens hun reis door Canada stonden
ze op de top van Whistlers Peak bij Jasper. “We maakten een rondreis door Canada en reden over de
overweldigende Icefields Parkway tussen Banff en Jasper, een van de mooiste routes in de wereld”,
laten ze weten. “Aan het einde, in Jasper, zijn we met de Jasper Skytram gestegen naar een hoogte van
2.263 meter en van daaruit het laatste stukje naar de Whistler Peak gelopen.” Uiteraard hadden Laura
en Peter de HALLO meegenomen.
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Vierjarige proef

Hulp bij huishouden
gemeentebreed van start
De pilot Hulp bij het huishouden die in 2018 gemeentebreed start, gaat vier jaar duren. Dat besloot de gemeenteraad dinsdag 7 november. Kernen uit Peel en Maas kunnen zich dan aansluiten bij de proef, die in Kessel,
Kessel-Eik, Koningslust en Meijel al sinds vorig jaar loopt.
Met het besluit is de raad
tegemoetgekomen aan de vraag van
Stichting Welzijn Kessel en Kessel-Eik,
Stichting Bevordering Welzijn Inwoners
Koningslust, Stichting Dorpsoverleg
Meijel en gemeente Peel en Maas.
Zij gaven in september al aan dat ze de
proef Hulp bij het huishouden wilden
uitbreiden, zodat de zeven andere
kernen zich in hun eigen tempo aan
kunnen sluiten bij de pilot.

In eigen tempo
aansluiten
De pilot ging in mei 2016 al van
start in Kessel, Kessel-Eik, Koningslust
en Meijel. Die duurt tot het einde van
dit jaar. Daarna gaat de uitbreidings
pilot van start. Het idee van de pilot
is dat het dorp zelf de hulp bij het
huishouden gaat regelen. Net zoals dit
momenteel gebeurt bij de dorpsdag
voorzieningen en op veel plaatsen bij
het dorpsvervoer, waar vrijwilligers uit
het dorp zich voor inzetten. Per kern
behandelen aangestelde dorpsonder

steuners de hulpvragen van inwoners.
Zij regelen de hulp, terwijl de huis
houdelijke hulp wordt gedaan door
betaalde krachten.
Het besluit van de gemeenteraad
houdt in dat de nieuwe pilot, die in
2018 start, tot 2021 duurt. Op die
manier kan de nieuwe manier van wer
ken rondom hulp bij het huishouden
verder wordt getest in Kessel, KesselEik, Koningslust en Meijel, maar kun
nen ook de zeven andere kernen
kennismaken met de nieuwe methode.
Elk jaar wordt geëvalueerd hoe het
project verloopt, in de kernen komen
de begeleidingsgroepen minimaal vier
keer per jaar bij elkaar en minimaal
één keer samen met de andere kernen.
De gemeente wil dat de nieuwe manier
van werken vanaf 2022 structureel in
alle kernen is ingevoerd.

Vanaf 2022 structureel
Vanaf 1 januari 2018 starten de
dorpen Beringe, Egchel, Grashoek en
Maasbree met de nieuwe werkwijze.
Door middel van informatieavonden

hebben de kerngroepen in de dorpen
hun inwoners al geïnformeerd over de
proef Hulp in de huishouding.
Tijdens de eerdere raadsvergade
ring maakte wethouder Raf Janssen
al duidelijk dat de kernen Helden,
Panningen en Baarlo zich later aanslui
ten bij de nieuwe werkwijze. Dit omdat
zij, in tegenstelling tot de andere dor
pen, bijvoorbeeld nog geen kerngroep
gevormd hebben die de hulp bij het
huishouden in die kern gaat regelen.
Zij gaan de komende jaren aan de slag
om de nieuwe methode in te voeren,
zo laat de gemeente weten.
Hoewel uiteindelijk met een
meerderheid is besloten de proef vier
jaar te laten duren, waren de par
tijen AndersNu en VVD sceptisch over
de duur ervan. VVD ging uiteindelijk
akkoord, maar AndersNu stemde tegen
het plan. “We hebben moeite met het
feit dat de pilot vier jaar gaat duren.
Dat vinden wij te lang en dat maakt
het eigenlijk geen proefperiode meer”,
verklaarde Jos Wilms het besluit van
zijn partij.

HALLO in Zuidlaren
Vrouwenclub Zij-Actief Maasbree bracht onlangs een weekendje
door in Zuidlaren. De dames bezochten natuurlijk het standbeeld
van Berend Botje en verder ook nog Groningen, Zutphen en het
kleinste stadje in Nederland. Ook werd de veerboot naar Ameland
gepakt. “Het was een heerlijk weekend met prachtig weer en
gezellige mensen”, laat de vereniging weten. “Zeker onze chauffeur, Raymond van Stight, was een geweldige begeleider.”
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Informatiemarkten

Windpark Egchelse Heide
Windpark Egchelse Heide nodigt belangstellenden uit om kennis te nemen van de plannen
om een windpark te realiseren in Peel en Maas. In samenwerking met Coöperatie Peel Energie
worden er in de laatste weken van november drie informatiemarkten georganiseerd. De
gemeente Peel en Maas geeft op deze inloopdagen een toelichting op haar beleid om
invulling te geven aan het duurzame energievraagstuk.
In de plannen van Windpark Egchelse Heide
gaat het om de realisatie van vijf windmolens
in de zone langs de Haambergweg die loopt
van Beringe en via Panningen naa r Egchel.
Bewoners in een straal tot 1.500 meter van
de windmolens ontvangen een persoonlijke
uitnodiging voor deze informatiemarkten.
Met de realisatie van dit windpark wordt een
belangrijke stap gezet op het gebied van de
duurzaamheidsdoelstellingen van Peel en Maas.
Het park voorziet maar liefst in ongeveer 75%
van het particuliere stroomverbruik van de
gemeente.

Locaties en tijdstippen
van de informatiemarkten
Windpark Egchelse Heide kiest er bewust voor
om op meerdere plaatsen een informatiemarkt
te organiseren. Op deze wijze wordt iedereen
dichtbij in de gelegenheid gesteld om zich te
laten informeren.
Over welke onderwerpen
kunt u informatie krijgen?
Het doel van de informatiemarkten is de
omgeving zo uitgebreid mogelijk informeren
over de plannen en vooral te wijzen op de

Datum

Locatie

Tijdstip

Dinsdag 21 november

De Wieksjlaag in Beringe

16.00 tot 20.00 uur

Dinsdag 28 november

D’n Binger in Meijel

16.00 tot 20.00 uur

Donderdag 30 november

’t Erf in Egchel

16.00 tot 20.00 uur

mogelijkheid om te participeren in de plannen.
In verschillende stands wordt u persoonlijk
geïnformeerd:
• Algemene informatie gemeente Peel en Maas
over visie duurzaamheid en windenergie
• Hoe werkt een windmolen?
• Effecten als geluid en slagschaduw
• Verduurzamen van de woningen in de omgeving
• Afname van stroom van het windpark
• Financieel participeren in het park zelf
• Deelname aan een klankbordgroep en adviesraad

peel

• Werking van een windparkfonds voor de
omgeving
• Visualisaties: hoe ziet het park eruit?
Vooraf informeren of vragen?
Op de sites www.windparkegchelseheide.nl
en www.peelenergie.nl vindt u uitgebreide
informatie. Heeft u specifieke vragen of stelt u
een persoonlijk contact op prijs? Reageer dan
op info@windparkegchelseheide.nl of bel met
projectleider Adrie van Oerle 06 22 85 49 51

08

verenigingen

09
11

Actie Pepernoot

Sintkadootjes voor kinderen
in armoede
Stichting Leergeld Peel en Maas doet dit jaar weer mee aan de landelijke actie Pepernoot van het Nationaal
Fonds Kinderhulp. Kinderen die in armoede opgroeien krijgen dankzij deze actie toch een cadeautje op pakjesavond.
Ook kinderen in de leeftijd van 0
tot 4 jaar komen nu ook in aanmerking
voor de actie, die bedoeld is voor kin
deren tot de leeftijd van 18 jaar.
Om gebruik te mogen maken van
de actie, moeten de kinderen bekend
zijn bij stichting Leergeld en mogen
de ouders een inkomen hebben dat

maximaal 120 procent van de bij
standsnorm is. Wie in aanmerking komt
voor de kadootjesactie, ontvangt eind
november een actiecode en instructie
waarmee per kind een cadeautje van
twintig euro kan worden besteld via
de webshop Bol.com Kinderen die
nog niet bekend zijn bij de stichting,

kunnen zich tot vrijdag 17 november
aanmelden via www.leergeld.nl
Bij de aanvraag moet worden vermeld
dat het om Actie Pepernoot gaat. Na de
aanmelding neemt de stichting contact
op en wordt er een afspraak gemaakt
om het inkomen te toetsen aan de
criteria.

Wine, Dine & Dance in Kessel

Goede-doelenavond Lionsclub
Peel en Maas
Serviceclub Lionsclub Peel en Maas houdt dit jaar weer haar Wine, Dine & Dance-avond. De tweede editie van
het goede-doelenevenement vindt vrijdag 17 november plaats bij Kasteel De Keverberg in Kessel. De opbrengst van
de avond gaat naar hospice ’t Plattelandshoés in Panningen.
De hapjes en drankjes worden
verzorgd door lokale horecaonderne
mers, die verspreid door het kasteel
staan met stands. Saxofonist Jan van
Oort zorgt voor de muziek, samen met

dj BVD. In de zaal Casello vinden enkele
optredens plaats met Baer Traa.
De opbrengst van de avond gaat,
net als vorig jaar, naar het Panningse
hospice waarmee de ontmoetings

ruimte kan worden aangepakt.
De avond begint om 20.00 uur
Kijk voor meer informatie
over Wine, Dine & Dance op
www.lionspeelenmaas.nl

Gezellige avond
Reumavereniging
Reumavereniging Peel en Maas houdt op donderdag 16 november
een gezellige avond in gemeenschapshuis Kerkeböske in Helden. Bij de
avond is er een optreden van Math Craenmehr uit Horst die zijn muziek
laat horen.
Math Craenmehr is troubadour
en muzikant en woonachtig in Horst.
Volgens de reumavereniging weet
hij met zijn luisterliedjes mensen
te raken. Hij zingt liedjes in het

Nederlands, dialect, Engels en Duits.
Ook niet-leden zijn welkom bij de
avond vol muziek in het Heldense
gemeenschapshuis die om 19.30 uur
begint.

Valpreventietraining
fietsers
Toerclub Everlo uit Panningen houdt op zaterdag 11 november een
valpreventietraining. Deze is speciaal bedoeld voor fietsers en vindt
plaats in gymzaal De Riet bij het Thyascomplex in Panningen.
Om de mensen die graag en veel
fietsen te behoeden voor een onge
val, wil TC Everlo hen kennis bijbren
gen op het gebied van valpreventie.

Deze middag duurt van 14.00 tot
16.00 uur.
De training is gratis en aanmelden
kan via info@thyas.nl

Hoogste kwaliteitsniveau

Keurmerk voor
Fiets4Daagse De Peel
Het fietsevenement Fiets4Daagse De Peel heeft onlangs het hoogst
haalbare kwaliteitskeurmerk gekregen van de Nederlandse wielersportbond NTFU. Die gaf het oordeel ‘Extra goed geregeld’ aan het evenement,
dat sinds 1992 Meijel als startlocatie heeft.
Sinds 2011 heeft Fiets4Daagse
de Peel al het driesterren kwaliteits
kenmerk van de NTFU (Nederlandse
Toer Fiets Unie). De kwaliteit van het
meerdaagse evenement wordt voor
namelijk beoordeeld op organisatie,
routebeschrijving, routebepijling,
service en veiligheid. Dit jaar werd
het kwaliteitskenmerk vervangen
door een ander systeem waarin ook
ervaringen van deelnemers worden
meegenomen.
Tijdens de afgelopen editie van

Beste schutters Sint Nicolaas
Schutterij Sint Nicolaas uit Meijel heeft bij de najaarsvergadering op vrijdag 3 november de beste
schutters van afgelopen seizoen in het zonnetje gezet. De schutters met de minste missers kregen een
onderscheiding. In de A-groep was dat Mike Beckers, in de B-groep Frits Smedts, bij de dames miste
Kerstin Werner het minste en bij de jeugd was het Roy Vissers die het beste schoot.

15 JAAR MARIËTTE MODE
natuursteen
sierbestrating
graszoden
keramiek tegels
tuinverlichting
overkappingen
tuinhuisjes
zwembaden

Wij vieren ons 15 jarig jubileum
van di. 7 t/m di. 21 november!
vier mee met 15% korting
én een mooi cadeau
extra koopzondag
12 november
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

de Fiets4Daagse heeft kwaliteits
adviseur Jan van de Ven van de NTFU
het evenement in Meijel beoordeeld.
Daaruit volgde het oordeel dat de
fietsmeerdaagse, met de werk
groepen Deurne, Meijel, Stiphout
en Weert, voldoet aan alle eisen
om in aanmerking te komen voor
het keurmerk Extra goed geregeld;
het hoogst haalbare.
De 43e editie van het evenement
wordt gehouden van 10 tot en met
13 juli 2018.

’t Kogeltje te sterk
voor Maasbree
Door: schietvereniging HSV, ’t Kogeltje en Bree 4.5
In een spannende wedstrijd hebben de schutters van ’t Kogeltje uit
Koningslust op zaterdag 4 november gewonnen van Bree 4.5 uit Maasbree. Het team uit Koningslust schoot acht ringen meer dan de buren uit
Maasbree. HSV uit Panningen nam het op tegen het tweede team van
’t Kogeltje en won ruim.
Bree 4.5 en ’t Kogeltje waren
op papier aan elkaar gewaagd.
Aan beide kanten werden er goede
en minder goede series geschoten.
Na waardering van de kaarten bleek
dat het Koningslustse team met
acht ringen verschil had gewonnen.
Door de overwinning is de ploeg dit
seizoen nog ongeslagen. Ger Rongen
werd met een serie van 282 ringen
de hoogste schutter. Manfred Boots
volgde met een serie van 281 ringen
en Thijs Fleuren schoot een serie van
271 ringen. Bij Bree schoot Marco
Vissers 277 ringen. Thijs Philipsen

schoot een serie van 275 ringen
en Drees Wijnen tenslotte schoot
274 ringen.
De Panningse schutters van HSV
stonden in Koningslust tegenover
het tweede team van ’t Kogeltje.
Het team uiit Koningslust is een
nieuwkomer in de competitie en
is op dit moment nog te ver ver
wijderd van de prestaties van de
Panningse schutters. Het werd een
afgetekend 827-745 zege voor HSV.
Mark Beurskens schoot 286 ringen,
Ron Burhenne 271, Sjaak Gommans
270 en Patrick Niessen 261.
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Kerkdameskoor Maasbree 50 jaar

‘De zingende maedjes’ van meneer pastoor
De Maasbreese leden van de Limburgse Katholieke Vrouwenbeweging (LKV) kregen eind 1967 dames uit de
gemeente Venray op bezoek. Omdat ze in Maasbree vonden dat ze iets moesten laten zien, besloten ze een
dameskoortje op te richten. Nu, vijftig jaar later, vieren ‘de maedjes van meneer pastoor’ hun gouden jubileum.

vertelt Truus. “We waren dan ook blij
toen we van het kleine zaaltje bij de
Boerenbond naar het St. Jozefklooster
aan het Kennedyplein mochten.
Er zaten toen ook twee zusters van
het klooster in het koor.” Dat plezier
was echter maar van korte duur.
“We hoefden niet meer terug te
komen nadat de zuster had ontdekt
dat iemand een kauwgompje onder
een tafel van de repetitiezaal had
geplakt.” Het dameskoor toog terug
naar de Westeringlaan, waar ze tot
1984 bleven. “Daarna zijn we nog
twee keer verhuisd”, aldus Truus.

Repeteren tussen
de muizen
“Eerst zijn we naar de paro
chiezaal in het Trefcentrum gegaan,
waar we dertig jaar onze repetities
mochten houden. Toen dat in 2016
bij het gezondheidscentrum werd
getrokken, zijn we naar de pastorie
verhuisd. Daar vinden nu nog steeds
de oefeningen plaats.” Sinds 1967
is er veel veranderd, ook voor het
dameskoor. “Het aantal missen is
niet hetzelfde als vroeger, waardoor

Gouden jubilarissen Mie Jacobs-Pubben, Riek Jacobs-Reijs en Truus Jacobs-Nellen

Het dameskoor werd in de jaren
daarna vooral ingezet tijdens huwe
lijks- en begrafenismissen. “In 1969
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Meer pit in het
zingen gebracht
Sinds kort hebben de dames een
nieuwe, jonge dirigent in hun mid
den: Tim Giesbers (36) uit Roermond.
“Hij is organist en zet ons flink aan
het werk”, vertelt Ineke Giesen (66),
die nu voorzitter van het dameskoor
is. “Alles is nog nieuw, maar Tim
brengt wel meer pit in het zingen.
En tijdens de repetities zijn vrijwel
alle dames er, dus dat zegt wel iets.”
Wat volgens de dames de afgelopen
decennia niet minder is gewor
den, is het plezier in het zingen.
Riek: “Zingen is gewoon fijn, zeker
met een gezellige en hechte groep
als de onze. In de kerk kom je even
helemaal tot rust, of je gelovig bent
of niet. Immers, alleen een blij mens
zingt.” Mie sluit zich daar bij aan:
“Hoe moe ik ook ben als we met de
repetitie beginnen, ik kom altijd vol
energie weer thuis.”

Het dameskoor tijdens een kerstconcert in 1978 in Maasbree

STEMPEL/STICKER
OP STEMPELKAART

Na twee jaar
zingen in kerk

zongen we voor het eerst tijdens een
trouwmis. Voor die tijd mochten we
nog niet in de kerk zingen”, vertelt
Truus. “Toen was het niet gebruike
lijk dat je er als vrouw een taak had.
Onze voorzitter bleef aandringen dat
het dameskoor er ging komen, waarna
pastoor Thijssen alsnog overstag ging.
Sindsdien sprak pastoor ook altijd over
‘zien maedjes’.” De dames zongen
graag en veel. “Soms drie of vier keer
in de week, andere weken nog vaker”,
aldus Riek. “Veel van ons waren toen
jong, eind twintig, en kregen kinderen
of hadden kleine kinderen thuis. Als we
geen oppas hadden, namen we de
kinderen gewoon mee naar de kerk.
Dat vonden ze meestal geweldig, ook
al moesten ze dan heel stil zijn.”
Een zaaltje boven de Boerenbond
aan de Westeringlaan in Maasbree
diende in de jaren zestig en zeventig
als repetitiezaal voor het dameskoor.
“Het was er stoffig, er liepen muizen
rond en het stonk er een beetje”,

STEMPEL/STICKER
OP STEMPELKAART

“In oktober 1967 deden we mee
aan een uitwisseling met dames uit
Leunen vanuit de Limburgse Katholieke
Vrouwenbond”, weet de 82-jarige
Maasbreese Truus Jacobs-Nellen zich
te herinneren. Samen met medekoorleden Riek Jacobs-Reijs (79) en
Mie Jacobs-Pubben (79) is Truus al
vijftig jaar lid en er dus sinds het begin
bij. “In Leunen hadden ze een eigen
dameskoortje. Daar waren wij best
van onder de indruk. Toen de dames
uit Leunen bij ons op bezoek zouden
komen, vonden we dat wij ook iets
moesten laten zien.” Er waren meer
dames die graag wilden zingen en zo
werd in november 1967 een eigen
dameskoortje opgericht.

we nog maar eens in de twee weken
op zondag zingen in de kerk”, aldus
Mie. Toch kijkt het koor positief naar
de toekomst.

Bij aankoop van:

1 KG H.O.H.
GEHAKT
Bij aankoop van:

1 KG
SPEKLAPPEN
DER

MET OF ZON
KEUZE
ZWOERD NAAR

Bij aankoop van:

1 KG VARKENS
BRAADWORST

DE 2E KILO

GRATIS
GELDIG WK 46: 13 T/M 18 NOV

DE 2E KILO

GRATIS
GELDIG WK 47: 20 T/M 25 NOV

DE 2E KILO

GRATIS
GELDIG WK 48: 27 NOV T/M 2 DEC
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CV De Kevers

Nieuw carnavals
seizoen Kessel
In Kessel wordt het nieuwe carnavalsseizoen zoals op veel plaatsen op
11 november officieel geopend. Carnavalsvereniging De Kevers opent het
seizoen met elf kanonschoten op het Marktplein in Kessel.
Om 20.11 uur klinken de eerste
schoten op het Marktplein. Het prinsen
trio en jeugdduo van afgelopen jaar zijn
uiteraard aanwezig. Daarna wordt het
feest voortgezet bij café De Boesjer
met dj Basje Basman en een optreden
van Pim van Wijlick.

De komende vastelaovend is een
speciale voor De Kevers, aangezien
ze dit jaar medeverantwoordelijk zijn
voor het Limburgse Vastelaovesleedjes
Konkoer (LVK). Het LVK vindt komend
jaar plaats op vrijdag 26 januari op het
terrein van Neptunus in Kessel-Eik.

Residentie Niëns

Zeven jubilarissen fanfare
Maasoever
Koninklijke Fanfare Maasoever uit Kessel heeft op zaterdag 4 november zeven jubilarissen in het
zonnetje gezet. Tijdens de feestavond van het jaarlijkse Caeciliafeest bij café Biej Ton & Marij werden
de zeven jubilerende leden geëerd. Nikki Selen is 10 jaar lid, Irma van de Goor, Roel Boots en Ruud
Franssen 25 jaar en Erik Timmermans, Rezie Bouten en Mart Hanssen 40 jaar. Twee jubilarissen konden
niet aanwezig zijn bij de feestavond.

Seizoensopening
CV D’n Hab Maasbree
Op de elfde van de elfde begint wordt ook in Maasbree het nieuwe
carnavalsseizoen geopend. Het vestelaovesseizoen van carnavalsvereniging
CV D’n Hab wordt traditiegetrouw ingeschoten bij residentie Niëns Horeca
in Maasbree.
Alle Habbe en Habbinne zijn kun
nen vanaf 19.33 uur terecht bij Niëns
waarna om 20.11 uur vorst Habsius XII
Tim Grubben alle aanwezigen officieel
welkom heet. Vervolgens wordt uitge
zocht of de HoepHab Maasbree heeft

kunnen vinden om zich te nestelen
voor een nieuw vestelaovesseizoen.
Nadat de HoepHab is geïnstalleerd,
vindt het inschieten daadwerkelijk
plaats. Daarna wordt het feest voortge
zet binnen in het café.

Bij het Kievelmenneke

Opening Meijelse
vastelaovend
In Meijel wordt het nieuwe carnavalsseizoen net als in veel andere
dorpen op zaterdag 11 november officieel geopend. In ‘Méél’ zijn ze er al
vroeg bij als rond 10.30 uur de prins en de raad weer geïnstalleerd worden.
Om 11.11 uur wordt het seizoen officieel geopend bij het standbeeld
Ut Kievelmenneke op het Alexanderplein.
Een dag later vindt bij het Oranje
Hotel een speciale kaartverkoopoch
tend voor het Sjééle Waazel Gala op
zaterdag 9 december. De buuttereed
ners Bart Borghouts, Rob van Elst,

Fer Naus, Frans Bevers, Pierre van
Helden, Ger Frenken en Berry Knapen
komen een optreden verzorgen.
De kaartverkoopochtend duurt van
09.30 tot 12.00 uur.

Kuus oeht Kepèl uit Panningen
Een nieuwe
levensfase
starten?

Opening vastelaovend
en Schlagermiddag
Ik doe met je
mee!

Glenn van der Meeren doet mee met de familie Van Arensbergen
"Theo en Ria van Arensbergen woonden in Heel maar hadden al tien jaar de
wens om dichter bij de kinderen en kleinkinderen te gaan wonen. Dat is
inmiddels gelukt. Ze wonen nu heerlijk in Leiden.

Bekijk de video over de verhuizing op www.rabobank.nl/pml
Een aandeel in elkaar
Op de foto Theo van Arensbergen en zijn vrouw Ria en rechts Glenn van der Meeren, Financieel Adviseur bij Rabobank Peel,
Maas en Leudal.

Het nieuwe vastelaovesseizoen begint voor carnavalsvereniging de Kuus
oeht Kepèl met een druk weekend. Op zaterdag 11 november wordt ’s
avonds het nieuwe seizoen afgetrapt bij de toren op het Raadhuisplein in
Panningen. Een dag later staat de Schlagermiddag op het programma bij
café Dotje in Panningen.
De carnavalsvereniging heeft de opzet van de opening op de elfde van
de elfde dit jaar gewijzigd ten opzichte van andere jaren. De opening vindt
namelijk plaats bij de toren op het
Raadhuislplein. Onder de muzikale
klanken van Kos Erger krijgt prins
Marcel zijn prinselijke attributen weer
terug en zet hij bij de raad van elf de
steken weer op het hoofd. Daarna klin
ken de traditionele kanonschoten,
worden twee nieuwe leden geïnstal
leerd en vindt er nog een speciale
onthulling plaats. Het programma
begint om 20.11 uur bij de toren.
Na de opening trekt de vereni
ging naar café Dotje waar nog een

optreden van Björn en Mieke op het
programma staat.
De dag na de opening van het
seizoen staat al meteen de tweede
activiteit op het programma: de
Schlagermiddag. Vanaf 16.11 uur laten
de vijf deelnemende groepen hun
nieuwe nummers horen in café Dotje.
Rond 18.45 uur maakt de jury bekend
wie de opvolger van De Breurkes
wordt. De deelnemers zijn Wir us get
Angers, Aod Prinsen Kuus oeht Kepel,
Dotje Crew, Batjakkers en Raadgek.
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Prinsuitkomen carnavalsvereniging op 11e van de 11e

Egchelse Kemphazen krijgen al vroeg
een prins
In Egchel wordt op 11 november al de nieuwe heerser van de carnavalsvereniging bekendgemaakt. Voor de
eerste keer in de geschiedenis van carnavalsvereniging De Kemphazen wordt de nieuwe prins uitgeroepen voor de
jaarwisseling. Voorheen gebeurde dat nog begin januari, maar dat is eigenlijk helemaal niet logisch, vertellen
Maurice Reijnen en Bas Sijben, beiden lid van de prinsencommissie van de vereniging.

vinden in januari plaats. Doordat we de
onthulling nu weghalen, hebben we in
ieder geval één weekend wat meer rust.
We hadden onze eigen recepties altijd
een week na het uitkomen. Dat was die
week een grote drukte. Nu hebben we
alle tijd om alles voor te bereiden.”

Twee jaar geleden
al beslist

Prins Bas en Maurice bij het uitkomen van de prins afgelopen januari
De nieuwe uitkomdatum is niet
alleen voor Egchel een unicum. In heel
Peel en Maas worden de prinsen pas na
de jaarwisseling aan het publiek gepre
senteerd. Eigenlijk een heel rare gang
van zaken, vertelt Maurice Reijnen,
vorst en lid van de prinsencommissie

van De Kemphazen. “De prins komt dan
in januari uit en is tot de dinsdag van
de carnaval volledig met die taak bezig.
Daarna gebeurt er een halfjaar hele
maal niks en dan moet de prins ineens
nog voor twee of drie activiteiten
komen opdraven. Het is veel logischer

om alle activiteiten in één seizoen met
dezelfde prins te doen.”
Daarnaast is het volgens Maurice
ook zo dat januari al enorm druk is.
“De recepties van ons en al onze
zusterverenigingen zijn dan, je hebt
het P&M Liedjesfestival en de zittingen

De beslissing om de nieuwe
heerser al in november bekend te
maken, werd twee jaar geleden al
genomen door de carnavalsvereniging.
“Toen kwamen we met het bestuur
tot de ontdekking dat de elfde van de
elfde in 2017 op een zaterdag valt”,
vertelt Maurice. “We waren al aan het
denken om het uitkomen te verplaat
sen naar 11 november en dit leek
ons het ideale jaar om te beginnen.
Alle leden hebben unaniem ingestemd
met het plan.” De komende jaren
wordt de prins uitgeroepen in het eer
ste weekend na 11 november.
Bas Sijben was afgelopen jaar de
prins in het Kemphazeriek. Hij treedt
op 11 november weer af en mist dus
een aantal activiteiten die normaal wel
in zijn takenpakket hadden gezeten.
“Natuurlijk wist ik het al van tevoren,
dus het was geen verrassing. Voor mij
was het verkorte heerschap geen reden
om nee te zeggen. Het blijft geweldig.
Het enige dat ik jammer vind, is dat ik
niet naar het BCL (samenkomst van alle
Limburgse carnavalsverenigingen, red.)

kan gaan als prins. Maar daar ga ik dan
maar gewoon als lid van de raad van
elf heen.”

Even wennen voor de
Egchelnaren
Niet alleen voor de leden van de
vereniging is het een complete omslag,
ook de mensen in Egchel moeten nog
wennen aan de verandering, vertelt
Maurice. “Normaal begon het zo rond
de kerst al te gonzen in het dorp wie
de nieuwe prins zou worden. Nu hoor ik
er maar heel weinig over.” Volgens Bas
is het een kwestie van wennen voor
de Egchelnaren. “Het moet nog een
stempel krijgen in het dorp. Dat duurt
een paar jaar. Ik verwacht niet dat er
minder mensen komen naar de onthul
ling. Misschien zelfs wel meer. Het uit
komen was voorheen altijd op zondag
en nu op een zaterdag, dus de mensen
kunnen langer blijven hangen.”
Naast de onthulling wordt ook
de prinsencommissie zelf aangepakt.
“De komende prins neemt na de
vastelaovend zitting in de commissie
en gaat dus meedenken over zijn eigen
opvolger”, zegt Maurice. “Zo willen we
ervoor zorgen dat we constant blijven
vernieuwen. Zo willen we de prinsont
hulling en de vastelaovend levendig
houden in een klein dorpje als Egchel.”
De prinsenonthulling in Egchel vindt
plaats op 11 november in gemeen
schapshuis ’t Erf. Vanaf 20.11 uur wordt
het nieuwe seizoen geopend.

Opening carnavals
seizoen Kessel-Eik
Carnavalsvereniging De Eikkaters uit Kessel-Eik trapt op zaterdag
11 november het nieuwe seizoen af. Bij het standbeeld van de Eikkater
op het Mariaplein in Kessel-Eik wordt het startschot gegeven voor het
nieuwe seizoen. Dat gebeurt vanaf 19.11 uur.
Na het inschieten zet de ver
eniging de avond voort bij café
De Pleisterplaats in het dorp.
Daar wordt nog een optreden
verzorgd door Ronald en Carien.
De avond wordt georganiseerd door
De Pleisterplaats, Divas’z, Hieva’s en
De Eikkaters.
Voorafgaand aan het inschie

ten, vindt bij De Pleisterplaats de
kaartverkoop van de dameszitting
van De Divas’z in Kessel-Eik plaats.
Die duurt van 17.00 tot 19.00 uur.
De Bontje Aovend van
De Eikkaters is dit jaar op zaterdag
6 januari. Personen of groepen die
mee willen doen, kunnen zich alvast
aanmelden bij eug.linden@home.nl

Opening Baarlose
vastelaovend
Carnavalsvereniging De Kook uit Baarlo begint op zaterdag
11 november weer aan een nieuw vastelaovesseizoen. Op de Markt in
Baarlo wordt op de zaterdag met behulp van de schutterij het begin van
het seizoen ingeschoten.
De Baarlose schutterij Sint
Antonius en Sint Petrus schiet
traditiegetrouw om exact 20.11 uur
het nieuwe seizoen in. Uiteraard
gebeurt dat door middel van het
afvuren van elf kanonschoten door
de kanonniers, die in traditionele

kledij aanwezig zijn, van de
schuttersvereniging. De fanfarekapel
voorziet het inluiden van het nieuwe
vastelaovesseizoen van muzikale
klanken. Daarna wordt de avond
voortgezet in de plaatselijke horeca
van Baarlo.

Wil je starten met een nieuwe uitdaging, zoek jij een afwisselende baan,
werk je graag met een natuurproduct en samenwerkend in een professioneel team?
Wij zijn op zoek naar

Enthousiaste medewerk(st)ers
tuinplantenkwekerij
(Fulltime of parttime)

We bieden je een baan aan waarin je het
allroundvak ‘tuinplanten kweken’ leert
Wij exporteren tuinplanten naar klanten
in geheel Europa, de tuinplanten wordt gekweekt
in potten, in kassen en op speciale velden.
De tuinplantensector biedt vele
toekomstmogelijkheden.
Voor een impressie van ons bedrijf
zie de website of maak een afspraak.
Je kunt schriftelijk reageren per mail.
Stuur je CV en/of diploma’s mee.

www.leendersplants.nl | info@leendersplants.nl
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Sint Maarten
in Helden
In Helden wordt op zaterdag 11 november Sint Maarten gevierd.
Vanuit gemeenschapshuis Kerkeböske vertrekt een lampionnentocht
onder aanvoering van de fanfare naar de troshoop. De lampionnentocht
begint om 18.30 uur. De locatie van het sint maartensvuur is nog geheim
om zo te voorkomen dat er rotzooi op de hoop gegooid wordt.
Mensen die takken en hout
hebben voor op de hoop, kunnen
vrijdag vanaf 19.00 uur bellen naar
06 11 40 30 07 of 06 52 04 11 40.
Het hout kan op zaterdag vanaf
13.00 uur gebracht worden naar de
hoop. De locatie wordt nog geheim
gehouden omdat in het verleden wel
eens rotzooi op de hoop terecht is
gekomen. De organisatie, Kingerfiëste
Helje Dörp, laat weten dat bij veel
mensen Sint-Maarten nog veel nos
talgische gevoelens oproept. “In de
jaren 50 en 60 verzamelde de jeugd
van de lagere school al vanaf sep
tember takken, struiken en hout om
een ‘Sinter Merte-hoop’ te maken, die
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Kennismaking sport

Koppeltoernooi bij
beugelclub Maasbree
Beugelclub De Treffers uit Maasbree organiseert ook dit jaar weer haar jaarlijkse koppeltoernooi in het clubgebouw
aan de Breetse Peelweg in Maasbree. De poulewedstrijden vinden vanaf woensdag 20 december plaats.
De aanmelding is geopend.

soms wel 4 meter hoog was. Je moest
de hoop ook vaak verdedigen, want
kinderen uit andere buurten roofden
wel eens takken.” Op de dag zelf
hadden de kinderen een lampion,
gemaakt van een suikerbiet. “Je had
die dan helemaal uitgehold en een
gezicht in gesneden”, schrijft de
organisatie van het kinderfeest.
“Binnenin werd een kaarsje gezet
voor de verlichting. We probeerden
dan al snel half verbande takken uit
de hoop te pakken en met het roet
elkaar zwart te maken. Aansluitend
gingen we langs de huizen van onze
buurt en zongen ‘Sinter Merte-liedjes’
om snoep op te halen.”

Sint Maartenviering
in Maasbree
In Maasbree wordt op vrijdag 10 november het feest van Sint Maarten
gevierd. Om 19.00 uur wordt op het Kennedyplein midden in het dorp het
verhaal van de Sint Maarten verteld.
Eén van de winnaars van de
voorleeswedstrijd die gehouden is op
de Maasbreese scholen leest het
verhaal voor op het plein. Na het
verhaal vertrekt een stoet door de
straten van Maasbree naar planten

centrum Groenrijk in Maasbree. Daar
is de troshoop van het dorp gevestigd
en kan onder het genot van een
oliebol of chocomel gekeken worden
naar het vuur. De avond wordt
voorzien van dans en muziek.

De finalisten van het vorige koppeltoernooi
Het koppeltoernooi wordt
georganiseerd om dames en heren, jong
en oud kennis te laten maken met de
beugelsport. Iedereen mag meedoen;
vriendengroepen, buren, families,
bedrijven en buurtverenigingen.
Bij opgave van voldoende
dameskoppels zal er dit jaar ook een
volledig damestoernooi plaatsvinden
met een eigen damesfinale. Leden van
de Maasbreese beugelvereniging zijn
uitgesloten van deelname. Voor de
winnaars van het toernooi zijn er weer

prijzen beschikbaar gesteld.

Grote finale
op 21 januari
De indeling van de poules wordt
rond 10 december bekendgemaakt.
De eerste ronde van de poulewedstrijden
wordt gespeeld op woensdag
20 december en op vrijdag 22 december.
De verliezersronde vindt plaats op vrijdag
29 december. De tweede ronde van
de poulewedstrijden wordt gespeeld

op woensdag 3 januari en woensdag
10 januari. De poulewedstrijden
beginnen steeds om 19.30 uur. De grote
finales zijn op 21 januari.
Aanmelden kan tot uiterlijk vrijdag
1 december. De Treffers willen ook
graag bij aanmelding horen op welke
pouledatum deelnemers niet kunnen
spelen.
Neem voor meer informatie en
om aan te melden contact op met
Hay Wijnen via haywijnen@live.nl of
077 465 22 20.

Vier verenigingen

Gezamenlijk Caeciliafeest in
Maasbree
Ter ere van de feestdag van de Heilige Caecilia, de patrones van de muzikanten, houden vier verenigingen uit
Maasbree samen een muzikale heilige mis in de kerk in Maasbree.

Nieuwe menukaart

Brasserie Gooije Raod
vanaf vrijdag 17 november 2017

1ste Kerstdag bij ‘t Raodhoes

Kerstbrunch en Kerstdiner
reserveren via info@raodhoesblerick.nl

Meer informatie

www.raodhoesblerick.nl
Antoniusplein 2 Blerick

Schutterij Sint Martinus,
Drumband en Majoretten
Maasbree, fanfare Sint Aldegondis
en het Maasbrees Mannenkoor

vieren gezamenlijk het
Caeciliafeest. Elke vereniging levert
tijdens de mis haar eigen, muzikale
bijdrage. Ook worden de overleden

leden van de verenigingen
herdacht.
De mis vindt plaats op zondag
12 november om 11.00 uur.

Marathon in gemeentehuis Panningen

Schrijven voor mensenrechten
Mensenrechtenorganisatie Amnesty Nederland organiseert in het hele land schrijfmarathons in het kader van
de Dag van de Mensenrechten. Wie ook mee wil schrijven, kan zaterdag 9 december in het Panningse gemeentehuis in de pen klimmen.
Tijdens de Amnesty Schrijfma
rathon worden wereldwijd
brieven geschreven tegen
onrecht. In die brieven vragen
deelnemers aan de marathon om
vrijlating van gewetensgevange
nen, om terugdringing van de
doodstraf, marteling en discrimi
natie. Tijdens de editie in 2016

werden vanuit Nederland ruim
150.000 handgeschreven brieven
verstuurd. Deze brieven kunnen
worden geschreven met behulp van
voorbeeldbrieven die te verkrijgen
zijn op de dag zelf.

Marathon dag eerder
De Dag van de Mensenrechten

is dit jaar op zondag 10 decem
ber. De schrijfmarathon in Peel
en Maas vindt echter een dag
eerder, op zaterdag 9 december
plaats van 10.00 tot 14.00 uur en
vindt plaats in het Huis van de
Gemeente in Panningen.
Iedereen kan zich aanmelden
voor het schrijven van een brief.
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Bespreking Poll week 43

Het is erg dat museum De Brede moest stoppen
Een meerderheid van 62 procent van de stemmers gaf twee weken gele
den aan het jammer te vinden dat museum De Brede in Maasbree ophield te
bestaan. Petra Janssen uit Maasbree vindt het jammer voor de geschiedenis
van ‘Bree’. “Vooral het oorlogsgedeelte mocht eigenlijk niet verloren gaan voor
Bree. Het moest toch mogelijk zijn om iets te bedenken in samenwerking met
de gemeente?”, vraagt ze zich af. Ze heeft misschien wel een reden waarom
het museum volgens haar ter ziele is gegaan. “Ik zag of hoorde de laatste tijd

maar weinig van De Brede. Als je naar andere plaatsen kijkt in de omgeving, is
er een groot verschil. Jammer! Geen zin of interesse?”
Ook Jeu Smits uit Maasbree is teleurgesteld in de sluiting. “Was er dan ner
gens in het dorp plaats geweest om zoveel nostalgie op te slaan? Ik denk bij
voorbeeld aan ’t Hofje dat al weer een tijd leeg ligt en zo nodig gesloten moest
worden en waarvan nog steeds niemand weet waarom. Had De Brede een
plaats gegund in het centrum en de bezoekersaantallen waren zeker gestegen.”

De prins nu uitroepen is een gouden zet van
De Kemphazen
eens/oneens > www.hallopeelenmaas.nl

Carnavalsvereniging De Kemphazen uit Egchel roept op zaterdag
11 november de nieuwe prins uit. Het is voor de vereniging de eerste keer dat
er zo vroeg een nieuwe heerser naar buiten wordt gebracht. In heel Peel en
Maas komt het overigens nooit voor dat een carnavalsvereniging nog voor het
nieuwe jaar een prins uitroept.
Het is eigenlijk heel logisch. Op deze manier maakt een prins precies
een heel seizoen mee en hoeft hij niet een halfjaar te wachten en dan weer
opdraven voor een paar activiteiten. Vroeg uitroepen zorgt ook voor wat rust in

januari. Misschien kan er in die maand wat rust gepakt worden en worden de
activiteiten die wel daar blijven staan, beter bezocht.
Van de andere kant is het zo dat het traditie is en dat carnaval nu nog
totaal niet leeft. Niemand is er nog mee bezig wie er prins gaat worden.
Na de onthulling is het straks weer een hele tijd stil. De charme van in januari
uitroepen was dat het dan leeft onder de mensen en er iedere week weer iets
te doen is.
De prins nu uitroepen is een gouden zet van De Kemphazen. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 44) > Er moet een nieuwe wethouder komen > eens 25% oneens 75%

Kent u het gemak
van onze

KLEDING REPARATIE
SERVICE al?

www.poetszorg.nl

www.ikzoektuingrind.nl

Tel. 06 14 82 72 00

tel. (077) 320 97 00

Tel. 077-3072462
www.vanhalstomerij.nl

Zaterdag
11 november
in Panningen

Is beleggen iets voor u, nu
de spaarrente zo laag is?

Onze experts informeren
u graag over de
mogelijkheden.

De Rabo Vermogensdagen, voor iedereen die meer wil weten over beleggen.
Sparen is niet de enige manier om vermogen op te bouwen. Wilt u hier meer over weten? Loop
zaterdag 11 november tussen 09.00 en 12.30 uur binnen in Panningen of meld u aan voor de
lezingen, zodat u zélf kunt ontdekken of beleggen bij u past.

kijk op www.rabobank.nl/pml voor meer informatie
Een aandeel in elkaar
Beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt (een deel) van uw inleg verliezen. Kijk voor meer informatie op www.rabobank.nl/beleggen

Lijstjes
Om te voorkomen dat ik
dingen vergeet, schrijf ik alles
op. Daardoor ligt het hele huis
vol met allerlei briefjes,
papiertjes en lijstjes.
Boodschappenlijstjes, todolijstjes, lijstjes met huishoudelijke taken, een lijstje met
Sinterklaaswensen, recepten
die ik nog wil proberen en
neergekrabbelde hersenspinsels. Het zou orde en rust
moeten scheppen in het hoofd
dat bij mij constant ‘aan’ staat,
maar dat geen onbeperkte
sch(r)ijfruimte heeft.
Meestal werkt dat ook. Zo
vergeet ik niet dat ik nog een
beterschapskaart moet halen,
een cadeautje in moet pakken,
aardappelen moet kopen, een
kilo kaas moet halen, de
sportkleren in de week moet
zetten en een reep chocolade
mag uitzoeken als beloning
(meestal voor mezelf). Het fijne
van lijstjes is ook, dat je alles
uiteindelijk mag afstrepen.
Die voldoening na het afstrepen
van ‘badkamer poetsen’, ‘bed
verschonen’ en ‘stofzuigen’ is
echt belachelijk fijn. En als ik zeg
dat ik soms dingen op mijn
to-dolijstje zet die ik eigenlijk al
lang af had, enkel om ze te
kunnen afstrepen, zal ik heus
niet de enige zijn. Toch?
Er is maar één plek die altijd
roet in het eten gooit en al mijn
lijstjes-fantasieën linea recta de
prullenbak in marcheert.
Hoe mooi mijn lijstje ook is, hoe
kort of lang ook en hoe zeker ik
ook van mijzelf ben als ik de
winkel binnenstap. Het aanbod
en de prijzen overweldigen mij
zo, dat mijn hele hoofd op hol
slaat. Heb ik nog mooie bordjes
nodig? Wil ik prullenbakzakken
met of zonder geur? Ik heb
eigenlijk nog wat opbergdozen
nodig voor op zolder. Zal ik
kijken of ze nog een leuke sjaal
hebben? Als ik mij dan eenmaal
door de winkel heb geworsteld,
heb afgerekend en buiten sta,
weet ik weer dat ik eigenlijk
voor kerstlampjes kwam. Bij de
Action is iedereen zwak.
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Week van de armoede in Peel en Maas

Lees ook de G€ldwijzer
De crisis mag dan wel voorbij zijn, toch leven er helaas nog (te veel) mensen in armoede,
ook in Peel en Maas. Om extra aandacht te geven aan het thema ‘armoede’, heeft het
platform Maatschappij Armoedevrij Peel en Maas een G€ldkrant gemaakt. De gemeente
is een van de deelnemers van dit platform. De volledige samenstelling van dit platform
kunt u teruglezen in het voorwoord van de G€ldwijzer. De G€ldwijzer is in dit weekblad
bijgevoegd als losse krant.
Het doel van de campagne is het krijgen, hebben, houden en verstevigen van grip op geld
en -als dit niet meer lukt- aanbieden van hulp en ondersteuning. Daarnaast hopen wij met
onderstaande activiteiten burgers te bereiken die in armoede leven, maar (nog) niet bekend zijn
bij de diverse organisaties die in hulp kunnen bieden, de zogenaamde ‘stille armoede’.

Beperkte dienstverlening
Op vrijdag 24 november 2017 zijn we vanaf 13.00 uur gesloten. Bibliotheek is open.
Op zaterdag 25 november 2017 zijn we de gehele dag gesloten. Bibliotheek is open.

Inspireer de lijsttrekkers met jouw visie! Laat je stem horen.

Lijsttrekkersdebat Retail en
horeca Peel en Maas

Naast het uitbrengen van de G€ldkrant vinden onderstaande activiteiten
in Peel en maas plaats:
• radio-interviews bij omroep Peel en Maas door de leden van het platform Maatschappij
armoedevrij Peel en Maas (maandag tot en met vrijdag, iedere avond van 18.00 tot 19.00 uur
maar ook terug te beluisteren via www.omroeppenm.nl/radiogemist/overzicht).
• thema-plek in de bibliotheek in het Huis van de Gemeente.

Basisschool De Wissel in Panningen

Proef Kiss & Ride strook
In samenwerking met basisschool De Wissel en gemeente Peel en Maas is een proef gestart
met een Kiss & Ride zone voor drie maanden (van 6 november 2017 tot 6 februari 2017).
De parkeerplaats voor de hoofdingang van basisschool De Wissel is een Kiss en Ride zone.
De strook is herkenbaar door het kiss&ride bord met de bijbehorende tijden van halen en brengen.
Er mogen geen auto’s meer
geparkeerd worden tijdens
de breng- en haalmomenten,
deze zijn op schooldagen
tussen 08:15 - 08:45, 12:00
– 13:00 en 15:00 – 15:30
uur. Het is de bedoeling dat
de auto daar kort wordt
neergezet, de kinderen uit
kunnen stappen en er dan
weer wordt doorgereden. De
kinderen staan dan direct op
de stoep en kunnen dan naar
de speelplaats lopen.
Buiten deze tijden is het
uiteraard toegestaan om op
deze strook te parkeren.
De Kiss en Ride zone is een proef van 3 maanden. Tijdens deze proef gaan de leerlingen van
groep 5 t/m 8 mee kijken naar het gebruik van de Kiss & Ride strook. De leerlingen hebben 3
kaartjes (groen/geel/rood) en zullen daarmee het gebruik van de Kiss & Ride strook beoordelen.
Daarna wordt er goed geëvalueerd hoe dit proces is verlopen en of het ook het gewenste
resultaat oplevert.

Openingstijden

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

Afspraak maken

Noodzakelijk: voor aanvragen van alle producten van Burgerzaken, voor Vergunning
Toezicht en Handhaving én afspraak op maandagavond en zaterdagochtend voor Werk,
Zorg en Jeugdhulp

Wanneer:
Waar:
Hoe laat:
Aanmelden:

Woensdag 15 november 2017
Huis van de Gemeente, Wilhelminaplein 1 in Panningen
Ontvangst vanaf 19.00 uur Start programma om 19.30 uur
info@centrumpanningen.nl

In maart 2018 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Retail en horeca moeten hoog op
de politieke agenda staan voor een gezond ondernemersklimaat en werkgelegenheid. Dit is
tevens de basis voor de leefbaarheid binnen alle kernen van Peel en Maas.
Alle reden om de lijsttrekkers van de deelnemende politieke partijen aan het woord te laten. Aan
bod komen onder andere onderwerpen als vestigingsbeleid, toeristenbelasting en parkeren.
Bent u erbij op 15 november?
Meldt u dan uiterlijk 10 november aan via : info@centrumpanningen.nl

Aankondiging Besluitvormende
Raadsvergadering
Op dinsdag 14 november 2017 wordt vanaf 16.30 uur een Besluitvormende Raadsvergadering
gehouden in het Huis van de Gemeente, Wilhelminaplein 1, 5981 CC Panningen.
De uitgebreide agenda met toelichting per onderwerp en bijbehorende stukken kunt u
raadplegen op de website: www.peelenmaas.nl > bestuur en organisatie > gemeenteraad
> besluitvormende raadsvergadering > datum 14 november 2017. De vergadering
kunt u op internet volgen via de link naar de webcast: https://channel.royalcast.
com/peelenmaas. U kunt ook op www.peelenmaas.nl of www.peelenmaas.eu de link
aanklikken.
Voor de besluitvormende vergadering staan de volgende onderwerpen op de agenda:
1. Sociale Raad Peel en Maas (2017-089)
2. Begroting 2018 (2017-083)

Mogelijk: Werk, Zorg en Jeugdhulp overdag.
Via onze website www.peelenmaas.nl maakt u eenvoudig digitaal een afspraak.
Geen internet? Neem dan contact op met ons Klant Contact Centrum
077 - 306 66 66. Zij helpen u graag!

Huis van de Gemeente
Wilhelminaplein 1
5981 CC Panningen

Postbus 7088
5980 AB Panningen

077 - 306 66 66
info@peelenmaas.nl

www.peelenmaas.nl
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begroting 2018

in één oogopslag

Bent u benieuwd
naar wat er besproken
wo

rd

t?
U bent van har te welkom
om de begrotingsbehandeling live te volgen
in de raadszaal of
via ww w.peelenmaas.nl
>
bestuur en organisatie >
gemeenteraad >
raadsvergadering live
Raadsvergadering
Dinsdag 14 november
| Van

Het college van B&W heeft bij de gemeenteraad de begroting 2018
aangeleverd. Op 14 november 2017 behandelt de raad deze begroting.
De begroting 2018 laat een overschot zien van (afgrond) € 300.000 en
voor de jaren daarna neemt dat overschot verder toe tot een bedrag van
€ 1.300.000 in 2021. In al die jaren wordt bovendien nog gespaard door geld
toe te voegen aan de algemene reserve.

af 16. 30 uur

De lokale lasten voor de inwoners stijgen in 2018 slechts met 0,86%
(voor een gemiddeld huishouden) doordat de OZB-stijging is teruggebracht naar 1,5% en het tarief voor afvalstoffenheffing met € 2
wordt verlaagd. De verblijfsbelasting wordt in 2018 niet verhoogd en
blijft € 1 per overnachting.

Hieronder ziet u de begroting in één oogopslag. Dit overzicht geeft u een beeld van de inkomsten en uitgaven van de gemeente Peel en Maas in 2018.

INKOMSTEN 2018

UITGAVEN 2018

De inkomsten voor 2018 worden geraamd op € 99.400.000 en zijn als volgt opgebouwd:
Rijksmiddelen
Lokale heffingen
Interne doorbelastingen
Verhuur- en pachtopbrengsten
Bijdragen uit reserves
(rente, eigen bijdrages etc.)

62.200.000
18.100.000
12.000.000
1.700.000
2.300.000
3.100.000

99.400.000

TOTAAL INKOMSTEN
Procentueel kan dat
als volgt worden weergegeven:

Interne doorbelastingen 12%

Inkomsten

2018

thema 3: VITALE GEMEENSCHAPPEN

Totale inkomsten
€ 99.400.000,-

63% Rijksmiddelen

In de uitgaven van de begroting is rekening gehouden dat er in 2018 een aantal nieuwe
investeringen zullen plaatsvinden en dat er extra geld beschikbaar komt om aandacht te
geven aan enkele specifieke onderwerpen.

Verder wordt voorgesteld om in 2018 extra geld
uit te trekken voor de volgende onderwerpen:
• Uitvoering lokale woonvisie
• Klimaateducatie
• Hoogwaterbeschermingsprogramma
• Vrijetijdseconomie
• Handhaven permanente bewoning recreatieparken
• Centrummanagement
• Huisvesting arbeidsmigranten

Ruimtelijke ordening, bouwen, bestemmingsplannen e.d.
Vergunningen en toezicht
Afvalinzameling en - verwerking
Onderhoud en aanleg wegen
Onderhoud wijken, natuur en landschap
Riolering en waterbeheer
Overige

Re-integratie
Uitkeringen + minimabeleid
WMO Huishoudelijk werk, begeleiding en voorzieningen
Jeugdhulp
Jeugd, gezin en onderwijs
Overige

Verhuur- en pachtopbrengsten 2%

Voor 2018 zijn de voorgestelde investeringen:
• Herinrichting en reconstructie wegen en
trottoirs Panningen Zuid; Meijelseweg - Beringe;
Heibloemseweg - Panningen
• Riolering (diverse locaties conform GRP)
• Onderhoudsinvesteringen sportaccommodaties
Gymzaal-Panningen, Sportzaal - Kessel, VV Kessel
• WMO vervoersvoorzieningen
• Vervangingsinvesteringen ICT + tractie

thema 1: VITALE LEEFOMGEVING

thema 2: SOCIAAL DOMEIN

Overige 3%
Bijdragen uit reserves 2%

Lokale heﬃngen 18%

De uitgaven worden onderverdeeld in thema’s waaronder weer specifieke
onderwerpen vallen. Voor 2018 wordt een bedrag van € 99.100.000 aan
uitgaven verwacht die als volgt zijn onderverdeeld:

Samenleving (incl. accommodaties)
Onderwijshuisvesting
Sport en bewegen (incl. accommodaties)
Cultuur (incl. accommodaties)

thema 4: ECONOMIE

Economische samenwerking en ondernemers
Recreatie en toerisme (incl. evenementen)

Gemeentelijke organisatie
Openbare orde, veiligheid en handhaving
Dienstverlening

Riolering
Afval
OZB

€ 280,05
€ 188,00
€ 218,66
€ 686,71

OVERIGE

Overhead / bedrijfsvoering
Rente en afschrijvingen
Toevoeging aan reserves
Overige

www.peelenmaas.nl

1.900.000
3.600.000
1.700.000
7.200.000

99.100.000

20% Vitale leefomgeving

Overige 22%

Toevoeging aan reserves 1%
Bestuur en dienstverlening 7%

De uitgebreide begroting vindt u op

3.100.000
1.900.000
2.800.000
2.700.000
10.500.000

11.400.000
9.100.000
1.400.000
900.000
22.800.000

TOTAAL UITGAVEN
Procentueel kan dat
als volgt worden weergegeven:

7.900.000
8.600.000
9.600.000
7.100.000
3.400.000
1.400.000
38.000.000

700.000
500.000
1.200.000

thema 5: BESTUUR EN DIENSTVERLENING

Hoeveel betaalt een gemiddeld
huishouden in 2018 ?

2.400.000
2.000.000
3.800.000
3.500.000
2.400.000
4.100.000
1.200.000
19.400.000

Economie 1%
Vitale gemeenschappen 11%

Uitgaven

2018
Totale uitgaven
€ 99.100.000,-

38% Sociaal domein
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De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO Peel en Maas (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

Kerkeböske: hulp is nodig
Gemeenschapshuis Kerkeböske in Helden heeft het moeilijk, voornamelijk vanwege keuzes uit het verleden. Die leverden een fantastisch
gebouw op, maar ook een forse lening. De aflossing en rente ervan zijn
dusdanig groot dat het veel moeite kost om het hoofd boven water te
houden. Dan is er ook nog de klimaatinstallatie, die sinds het begin amper
heeft gefunctioneerd.
en 182.000 euro voor duurzaamheids
maatregelen, zoals het plaatsen van
zonnepanelen. Dit laatste bedrag wordt
door de gemeente voorgeschoten en
moet worden terugbetaald via een
betalingsregeling. Kerkeböske krijgt

Om de situatie te verlich
ten, kwam in de gemeenteraad
het voorstel op tafel om in totaal
332.000 euro ter beschikking te
stellen. 150.000 euro voor het
repareren van de klimaatinstallatie

dus weliswaar een lagere energiereke
ning, maar ook voortaan iedere maand
een rekening van de gemeente voor
het terugbetalen van de investering.
Onder de streep scheelt het ongeveer
5.000 euro per jaar. Dat is waarschijnlijk
veel te weinig om Kerkeböske weer
financieel gezond te maken. Straks zitten
we met een mooi duurzaam gebouw
dat niet meer gerund kan worden.
De oplossing ligt vooral bij de inwoners
van Helden. Een gemeenschapshuis
moet in alle kernen vooral een huis van

de gemeenschap zijn. Het belang ervan
moet niet alleen worden onderschre
ven in woorden, maar vooral in daden.
De gemeente heeft geholpen met de
realisatie, maar het is aan de kern zelf
om dit alles in stand te houden. We vin
den wel dat de gemeente mee moet
helpen zoeken naar mogelijkheden om
Kerkeböske weer financieel gezond te
maken. Bij een duurzaam gebouw hoort
immers een duurzame exploitatie.
Rob Wanten en Vivian Moonen,
raadsleden CDA Peel en Maas

Ons buitengebied staat onder druk
Wij krijgen bij de gemeenteraad steeds vaker aanvragen binnen om
het bestemmingsplan aan te passen, omdat ondernemers iets anders
willen dan wat we er toestaan.
In een bestemmingsplan wordt
geregeld wat waar wel mag en wat
niet. Dit hebben we vastgelegd in een
Structuurplan Buitengebied. Hier heb
ben we enkele jaren over gedaan,
omdat we heel zorgvuldig iedere
gebruiker de maximaal mogelijke
ontwikkelruimte wilden bieden en zo

min mogelijk de ondernemers wilden
beperken. Maar helaas, de tijd haalt
ons in. Voor steeds meer ondernemers
is het bijna niet meer mogelijk om te
ontwikkelen door de steeds verande
rende regelgeving of omdat ze geen
opvolger hebben, waardoor het bedrijf
op termijn stopt.

Genieten...

En wat dan? Gelukkig zijn er ook
ondernemers, die voor het te laat is,
het roer omgooien. Een mooi voorbeeld
hiervoor is het ontstaan van de Oda
Hoeve in Kessel waar dagopvang is
voor dementerende ouderen en waar
een camping ontstond. Veel 50 plussers
kiezen voor de rust en gebruiken de
camping als uitvalsbasis om in Peel en
Maas knopenroutes te fietsen.
Een ondernemer aan de rand van
Beringe breekt zijn stallen af en bouwt

er een mooie nieuwe woning voor in
de plaats. Weer een andere onderne
mer die wél wil uitbreiden doet dit in
het kassengebied de Kievit en maakt zo
gebruik van de ruimte die anderen niet
benutten.
Wij zijn blij met dit soort initiatie
ven en steunen deze van harte. Een
ondernemer moet de ruimte hebben,
mits niemand wordt belemmerd.
Peter Craenmehr,
raadslid Lokaal Peel&Maas

2e KERSTDAGTOCHT WEST SIDE STORY

Vanaf de eerste noot tot de laatste adem is West Side Story wereldwijd een van de meest geliefde musicals en
een van de grootste liefdesverhalen aller tijden. West Side Story, met de muziek van Leonard Bernstein en de
liedteksten van Stephen Sondheim, wordt algemeen beschouwd als de beste musical ooit geschreven.
Incl.: 4-gangen diner, entreekaart 1e rang (avondvoorstelling)
Datum: 26 december

€ 135,-

KERSTWINKELDAGTOCHTEN
Kerstwinkeldagtochten naar België en Duitsland!
Diverse data in november
en december

vanaf

€ 22,50

SOLDAAT VAN ORANJE
DE MUSICAL

HOLIDAY ON ICE
“ATLANTIS”
Data: 30 november
en 3 december

vanaf

Data:
18 maart en 15 april

€ 60,-

COUNTRY & CHRISTMAS
FAIR

NIEUW!

Data:
22 en 25 november

€ 51,-

WINTERSE
VERRASSINGSTOCHT

DICKENS FESTIJN
DEVENTER

Data: 14 dec.,
23 jan. en 22 febr.

Datum: 16 december

NIEUW!

€ 69,-

2e KERSTDAGTOCHT
MUSEUM DANSANT
Datum: 26 december

Datum: 26 december

€ 125,-

KERSTWINKELEN
CENTRO OBERHAUSEN
Data: 21, 25 nov.,
7, 15, 20 dec.

€ 26,-

€ 75,- € 17,50

KERSTSHOPPEN PARIJS

MARGRIET WINTER FAIR
Data: 18 november,
9 december

€ 79,-

2e KERSTDAGTOCHT
MILLINGEN

ANTIE!
VERTREKGAR

Data: 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23 november

€ 75,-

€ 39,-

€ 36,-

DISNEY’S THE LION KING

KERSTSHOPPEN LONDEN

NIEUW!

€ 79,-

Data: 28 jan.,
25 maart, 27 mei

€ 140,-

Data: 25 november,
16 december

Vraag voor ons volledige aanbod de gratis Dagtochtenfolder aan!
tel.: (077) 3071988
www.ghielen.nl

€ 75,-

€ 60,-
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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 Florentina
Vacariuc

Leerstof
voor
jongeren

Naam
Woonplaats
Leeftijd
School

Florentina Vacariuc
Kessel
16 jaar
Het Bouwens

Waar dagdroom je het meest over?
Ik dagdroom het meest over mijn toe
komst. Dan droom ik van het perfecte
plaatje: een mooi huis, een leuk gezin
en dat mijn gezin en ik gezond zijn.
Wat zou je doen als je een week
alleen thuis zou zijn?
En groot feest of een toffe logeerpartij
geven, waarbij ik iedereen uitnodig.
Verder zou ik die week ook nog andere
leuke dingen gaan doen met vrienden.
Dat zouden dan vooral dingen zijn
die ik normaal niet zou mogen doen.
Van regels zou ik me dan dus niet te
veel aantrekken.
Wat voor opleiding zou je graag
willen gaan doen?
Ik wil iets medisch gaan studeren,
zodat ik mijn familie, die verspreid
woont over Roemenië en Nederland en
nog meer andere mensen kan verzor
gen. Daarbij verdien je vaak ook best
veel als je een medische baan hebt.
Dan zou ik ook de middelen hebben om
hen te kunnen verzorgen.
Welke soort boeken lees je graag?
Ik lees bijna geen boeken. De enige

reden dat ik een boek zou lezen, is
omdat het voor school moet. De boe
ken van Carry Slee hebben me echter
wel altijd geïnteresseerd, omdat ze
vaak zo realistisch zijn.
Wat kies je? Alleen nog maar
avondeten eten, of alleen nog maar
lunchen?
Alleen nog maar avondeten, omdat
ik warm eten vaak lekkerder vind.
Daarnaast neem ik samen met mijn
familie altijd ruim de tijd voor het
avondeten. Dat vind ik juist fijn want
het is altijd gezellig.
Wat kies je? Je moet voor altijd buiten
blijven of voor altijd binnen blijven.
Dan zou ik voor altijd buiten kiezen,
omdat ik heel erg van de natuur kan
genieten. Het is gezellig om met mijn
familie buiten te zijn, bijvoorbeeld
tijdens een barbecue. En als het regent
zal dat ook geen probleem zijn, want
een paraplu kun je altijd meenemen.
Houd je meer van kou of meer van
warmte?
Ik houd meer van warmte, want dan
kun je namelijk gemakkelijk in een
zwembad springen om weer af te koe
len bijvoorbeeld. Wanneer het koud is,
moet je meer en ook andere kleren aan
gaan doen. Soms is daar de mogelijk
heid niet voor.
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Welk jaargetijde is jouw favoriet?
Dat is zeker weten de zomer, want
dan is er door de vakantie meer tijd
om met vrienden en familie samen
te zijn. Dan gaan we ook vaker op
vakantie om mijn familie in Roemenië
te bezoeken en dat is altijd erg
gezellig.
Wat vind jij een fijn gevoel?
Wanneer ik mijn nieuwe schoenen
aan kan doen, omdat je dan voelt hoe
de schoen om je voet heen vormt.
Het klinkt misschien vreemd, maar ik
denk dat iedereen wel begrijpt wat ik
bedoel.
Met welke bekende zou jij graag
een dag door willen brengen?
Het liefst met zangeres Rihanna,
omdat zij me een erg inspirerend
persoon lijkt. Daarbij lijkt haar humor
op de mijne en heeft ze een geweldig
mooie stem. Die stem zou ik weleens
in het echt willen horen.
Wat zou je nooit meer over
willen doen?
Vroeger was ik als de dood voor
spuiten. Dus toen ik, net zoals alle
andere leeftijdsgenoten, de colasinasprik moest, ben ik vijf keer uit de
stoel gerend omdat ik heel bang was.
Ben je bijgelovig?
Nee, want ik geloof niet dat de

wereld om je heen bepaalt wat er
met jou gebeurt. De meeste dingen
die gebeuren, gebeuren omdat jij dat
zelf hebt aangericht.
Als er een bepaalde dag was die je
zou kunnen herbeleven, welke dag
zou dat zijn?
De dag dat mijn opa en oma vanuit
Roemenië hier naartoe kwamen,
zou ik weleens willen herbeleven.
Het was erg gezellig om de hele
familie weer bij elkaar te hebben en
het was leuk dat ik hen kon laten
zien hoe mijn leven hier was.
Wat is de leukste vakantie die je
ooit had?
Ongeveer vier jaar geleden ben
ik met mijn familie op vakantie
naar Kroatië geweest. We hebben
veel van het land gezien en de
activiteiten die we er deden
waren ook erg leuk. Zo hebben we
bijvoorbeeld op de zee gevaren met
een boot.
Welke plek zou je graag willen
bezoeken?
Ik zou graag naar Afrika willen,
omdat de cultuur er heel anders is.
Daarnaast laat men altijd alleen de
arme mensen zien, maar ik zou ook
graag willen weten hoe het rijke
leven er daar uitziet.
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Ik denk dat veel jongeren
het met mij eens zullen zijn
wanneer ik zeg dat de vakken
die we op school krijgen, vaak
niet overeen komen met onze
interesses. Zo wordt het bij
twee van de vier profielen die
je na 3-havo, 3-vwo of 2-vmbo
moet kiezen, verplicht om
geschiedenis te volgen.
Maar iemand zoals ik, die daar
niet geïnteresseerd in is, zal
het dan vaak moeilijk vinden
om motivatie te vinden om
honderden bladzijdes te leren.
Vaak vraag ik me af of
volwassenen door hebben hoe
groot de druk is die wij elke dag
voelen door school. Zelf merk ik
het aan het feit dat ik bijvoorbeeld tijdens vakanties geen
nagels bijt. Zodra school weer
begint, doe ik dat weer wel.
De hoeveelheid werk die ons
opgelegd wordt is groot. En dat
kan men ontkennen door te
zeggen dat ze het zelf ook
hebben meegemaakt, maar
gaan wij werkelijk deze manier
van ‘leren’ volhouden?
Hebben we het niet al lang
genoeg volgehouden? Al langer
dan een eeuw werken
Nederlandse scholen op dezelfde
manier.
Ik ben van mening dat er
verandering moet komen in de
leerstof. Natuurlijk begrijp ik dat
iedereen wat dingen moet leren
over de geschiedenis van de
mensheid en alles daaromheen,
maar is het werkelijk nodig dat
we grote hoeveelheden blad
zijden vol jaartallen en
gebeurtenissen uit ons hoofd
moeten kennen? Nee. Ik denk
dat het belangrijk is dat er meer
naar interesses gewerkt gaat
worden. De druk zal dan niet
meer zo groot zijn, omdat wij als
leerlingen er dan ook werkelijk
iets over willen leren. Het zal
dan ook leuker zijn voor leraren
om les te geven, omdat er dan
veel meer leerlingen geïnteresseerd zullen zijn in hun vak.
Renée
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Supermarkt van het Jaar-verkiezing

Jumbo Panningen in
halve finale
Supermarkt Jumbo Harald & Ilse van Beek heeft zich geplaatst voor de halve finale van de landelijke Supermarkt
van het Jaar-verkiezing. In maart wordt bekendgemaakt wie van de 52 overgebleven finalisten zich de beste
supermarkt van Nederland mag noemen.
De Panningse supermarkt is, net
als de andere genomineerden, door
een vakjury beoordeeld op hygiëne,
voedselveiligheid, beschikbaar
heid van producten en de kwaliteit
van versproducten. Ook heeft een

klantenonderzoek plaatsgevonden.
Onder de genomineerden zitten
supermarkten van de ketens Albert
Heijn, DEEN, Dekamarkt, Emté,
Hoogvliet, Jumbo en Plus.
De landelijke verkiezing voor

Supermarkt van het Jaar 2017-2018
ging op 20 september van start.
In maart wordt de winnaar bekendge
maakt. Jumbo Harald & Ilse van Beek
is de enige supermarkt uit Peel en
Maas die meedingt naar de titel.

Zelfstandig reizen

Vervoerspas op naam
bij Omnibuzz
Vervoerder Omnibuzz heeftonlangs de Voor Elkaar Pas geïntroduceerd. Met de pas, die op naam staat, kunnen
mensen gebruiken maken van zowel het openbaar vervoer als het Omnibuzz-vervoer. Er is zodoende nog maar één
vervoerspas nodig, waardoor volgens gemeente Peel en Maas de mogelijkheden om zelfstandig te reizen worden
vergroot.
Ook is het mogelijk voor mensen
met een Voor Elkaar Pas om een bege
leiderspas aan te vragen. “Met die pas
kan iemand gratis meereizen in de bus

sen en treinen van Arriva in Limburg”,
zo schrijft de gemeente op de website.
“Er kan zelf bepaald worden wie er als
begeleider meereist.”

Omnibuzz nam vorig jaar de taken
van de Regiotaxi over in gemeente
Peel en Maas en is verantwoordelijk
voor het wmo-vervoer.

Oh, zit dat zo!
Taalfouten en je
reputatie als afzender
Door: Els Hekkenberg, communicatiestrateeg
Schreif je een sollicitatiebrief met taalvouten, dan is de kans een stuk
klijner dat je niet wort uitgenodigt. Je haalt met taalfouten niet alleen je
eigen tekst, maar ook je reputatie onderuit. Je tekst wordt minder
geloofwaardig én jij als afzender daarom ook. Hoe werkt dit en hoe
voorkom je taalfouten?
Je probeert taalfouten
natuurlijk altijd zoveel mogelijk te
vermijden, maar soms is dat extra
belangrijk: bij het schrijven van een
sollicitatiebrief bijvoorbeeld. Of als
je een uitnodiging voor je bruiloft
stuurt. Of als je 10.000 posters laat
drukken om hét evenement van je
vereniging te promoten.
Taalfouten maken een tekst
minder toegankelijk en onduidelijker.
Een rommelige zinsopbouw en
taalfouten remmen de lezer namelijk
af: het kost diegene meer moeite
omdat hij de zin moet herlezen
en opnieuw moet interpreteren.
Hoe meer moeite het kost om een
boodschap te verwerken, hoe minder
positief de lezer staat ten opzichte
van de boodschap. Als het echt erg
wordt, haken ze misschien zelfs af.
Spelfouten hebben niet alleen
invloed op hoe de lezer je tekst
begrijpt, maar ook op wat ze van
je vinden: een lezer koppelt de
ondeskundigheid van de boodschap

als vanzelf aan de afzender. Vooral in
zakelijke context (bijvoorbeeld bij
een sollicitatiebrief of een mail
naar de Belastingdienst) worden
teksten met spelfouten minder goed
gewaardeerd en zijn daarom ook niet
zo overtuigend.
Uit onderzoek blijkt wel dat
mensen die zelf geregeld taalfouten
maken, de afzender van een tekst met
taalfouten juist sympathieker vinden.
Maar dit betekent natuurlijk niet dat
je met spelfouten moet gaan strooien.
Vergelijk het met muziek: zelfs zonder
muzikale aanleg kan iemand het
horen als een liedje hapert of vals
is. Diegene weet dat er iets mis is,
maar weet dan misschien niet precies
waar de fout zit. Hetzelfde geldt voor
taalfouten: ook voor mensen die niet
erg taalgevoelig zijn, is een taalfout
storend. Ze kunnen de fout misschien
niet direct aanwijzen, maar het werkt
wel afleidend. Met fouten in de tekst
komt je boodschap minder goed of
zelfs helemaal niet over.

Wat kun je doen aan taalfouten?
Niet iedereen is even goed in
teksten schrijven, maar er is een
aantal stappen te noemen die
iedereen kan toepassen. Neem je
tijd voor het opstellen van
belangrijkste teksten: als je haast
hebt en snel schrijft, willen er nog
wel eens foutjes insluipen. Leg een
tekst even weg en lees ‘m een dag
later nog eens: met een frisse blik
zie je alweer meer foutjes. En weet
je dat dtfouten en stijlfiguren
niet je sterkste punt zijn? Dan kun
je belangrijke teksten altijd laten
nalezen door iemand anders.
Meer lezen over diverse
communicatieonderwerpen? Kijk op
blog.kempencommunicatie.nl

Handelstraat 17, Horst
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GEPLUKT Mark Nouwen

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.

De geplukte van deze week voelt zich in heel Peel en Maas thuis. Hij werd geboren in Grashoek, heeft een vriendengroep in Koningslust, is verloofd
met een Baarlose en woont samen in Maasbree. Hij werkt in de koeltechniek, trapt zondags een balletje en doet vrijwilligerswerk bij Jong Nederland
Baarlo. Deze week in Geplukt: de 29-jarige Mark Nouwen.
Mark is een echt buitenmens.
Samen met zijn broers en zussen was
hij al veel buiten te vinden, vertelt
hij. “Ik ben geboren en opgegroeid in
een boerderij in het buitengebied van
Grashoek. Daar wonen mijn ouders
nog steeds. Thuis waren we met zes
kinderen. Er was altijd wel iemand
om samen mee te gaan ‘knommelen’

buiten.” De oudste van het gezin is
de 32-jarige Robert. Daarna komt zus
Linda, dan Mark zelf, Lianne, Nick en
Laura, die met haar 21 jaar de jongste
is.
Echt weten wat hij voor opleiding
wilde doen, wist Mark nooit.
“De techniek trok mij wel, maar daar
had je toen op het vmbo nog niet zo

PUZZEL

veel keuze in. Het moest houttechniek
of elektrotechniek worden. Ik koos
voor het laatste, ook omdat ik wist
dat ik door wilde leren.” Dat gebeurde
ook. Na de middelbare school ging
Mark de mbo- en daarna de hboopleiding mechatronica doen, een
combinatie van werktuigbouwkunde,
elektrotechniek en besturingstechniek.
“Ik deed mijn afstudeerstage bij
ENGIE koudetechniek in Panningen.
Daar werk ik nu nog steeds.”
Uitgeleerd is Mark echter nog niet.
“Ik volg nu een cursus om me te
specialiseren in de koeltechniek.

Daarna kan ik weer een cursus doen
die een stapje hoger is.”

‘Knommelen’ in de
buitenlucht
Hoewel Mark nu niet meer op een
boerderij omgeven door land woont,
is hij nog steeds veel buiten te vinden.
Elke week geeft hij leiding aan de
24 kinderen van de Muppets van Jong
Nederland Baarlo. “Thuis in Grashoek
speelde ik al veel met jongere neefjes
en nichtjes. Vooral buiten, natuurlijk
om te kunnen ‘knommelen’. Nu kan

dat elke week met de jeugd in en
om de blokhut.” Mark kwam zo’n vijf
jaar geleden via zijn vriendin Yvonne
Huismans bij Jong Nederland terecht.
Eerst als hulpleiding en extra kracht
tijdens kamp, maar later als lid van de
vaste groep leiders en leidsters.
Niet zo gek dat Mark zijn vriendin
Yvonne, met wie hij al ruim tien jaar
samen is, ook tijdens een kamp van
Jong Nederland in Oostenrijk ten huwe
lijk vroeg. “We hadden het weleens
over trouwen gehad, maar zeiden
er nooit iets concreets over”, aldus
Mark. “We zijn in december samen
gaan wonen in Maasbree. Afgelopen
augustus gingen we op ‘groot kamp’
naar Oostenrijk met de oudere kinde
ren. Ik besloot daar de grote vraag te
stellen.” Na afloop van een quiz die
door Yvonne was bedacht, ging Mark
onder toeziend oog van alle leiding en
de kinderen op één knie. “Yvonne had
al het hele kamp een voorgevoel dat er
iets ging gebeuren, maar toch was ze
enorm verrast. En niet onbelangrijk, ze
zei ja. In mei gaan we trouwen.”
Hoewel het Mark prima bevalt in
Maasbree, waar hij nu bijna een jaar
woont, gaat hij nog elke week op de
fiets naar het voetbal in Koningslust.
“Op de middelbare school in
Panningen, heb ik mijn vrienden leren
kennen. Die kwamen vrijwel allemaal
uit Koningslust. Met hen heb ik jaren
lang als vriendengroep VC Ongekind
meegedaan aan de optochten in de
regio. Nadat we voor de elfde keer
eerste werden én de prins van 2015
uit onze vriendengroep kwam, zijn
we gestopt met het serieuze bouwen
van wagens. In de jeugd voetbalde ik
nog in Grashoek, maar na het A-team
ben ik in Koningslust gaan voetballen.
Nu ben ik verdediger van het vierde.
Een gezellige groep en zo blijft mijn
conditie tenminste een beetje op peil.”
Ook trapt Mark elke vrijdag een balletje
in de sporthal van dorpshuis De Sprunk
in Koningslust. “Dat is gewoon voor
de lol, samen met wat vrienden.
We hopen elke week weer dat we met
negen man zijn. Dat zijn er net genoeg
om het door te laten gaan.”

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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Beleef onze kerstsfeer

Open deur dagen 2017

11 & 12 november

Vergelt 2, Baarlo www.hoevehofackers.nl
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Mountainbikers in actie
Door: Kirsten Janssen, mountainbikevereniging MTB Baarlo
In Brunssum werd op zondag 5 november de zesde wedstrijd om de Toma Cycles Cup verreden. Deze race staat
bekend om de zware klimmen met weinig herstelmomenten tussendoor. Een pittige wedstrijd dus. Het leverde
verschillende top 5-klasseringen op voor MTB Baarlo.

Diverse podiumplaatsen

Judoclub op
Geudaltoernooi
Door: Frans Manders, Judoclub Helden
Judoclub Helden heeft op zondag 5 november deelgenomen aan het
Geudaltoernooi in Valkenburg. Daar wonnen de judoka’s gouden, zilveren
en bronzen medailles.
Het goud was er voor Nova
Peeters, Marlouk Colbers, Aron
Theunissen, Janine Janssen, Sten
Luijten, Noa Janssen, Joyce Peters
en Daisy van Os. Zilver was er voor
Lindsay van Os, Lucas Colbers, Owen
van Dijk, Diego Coopmans, Justin
Thijssen, Dennis Nowakowski, Luuk
van den Berg, Eefje Moors, Tom
van Dijk, Jarno Hoenson en Guido
Roumen.
De derde plaats werd behaald
door Milou Verlaek, Bo van den Brand,
Niels van den Berg, Thom Schmidt,

Kevin Janssen, Ryan Dielissen, Finn
Tillemans, Dali Lucker en Umberto
Coopmans. Meike Timmermans,
Daniël Thijssen, Siem Lacroix, Bram
Timmermans, Lenn Dirckx, Guus
Timmermans, Ralf Relou, Miller
Sackers, en Joris Moors vielen buiten
de prijzen.
Als afsluiter pakte Guido Roumen
met een erg sterke houdgreep zijn
laatste danpunten. Toen de zoemer
afging, ontplofte de arena en ging het
publiek volledig uit zijn dak. Al met al
een super judodag.

RKMSV pakt uit
tegen Lierop
In het blok van de nieuwelingen/
junioren was het Noud Peeters die
direct goed meekon in de kopgroep.
In de loop van de wedstrijd wist hij
de koppositie in te nemen, maar kon
die niet vasthouden. Hij werd tweede.
Glenn Caumanns kende een goede
start, maar wist de aansluiting bij de
kopgroep niet te vinden. De gehele
wedstrijd heeft hij op een vierde plaats
gereden. Tim Janssen werd zesde.
Na zes wedstrijden domineert MTB
Baarlo het algemeen klassement bij de
nieuwelingen/ junioren. Noud Peeters

neemt hier de leiding, gevolgd door
Glenn Caumanns op een tweede plaats
en Tim Janssen op een derde plaats.
In het tweede blok van de dag
was het de beurt aan de jeugd van
categorie 3. Freek Bouten en Finn
Keunen kenden een mooie start vanaf
de eerste startlijn. Freek wist al snel
voorin mee te rijden. De kopgroep reed
echter te hard vandaag. Hij eindigde
op een vijfde plaats. Ook in deze
categorie wordt het nog spannend
in het algemeen klassement. Freek
Bouten staat op dit moment tweede,

Finn Keunen vierde. Het worden nog
spannende wedstrijden, want alles is
nog mogelijk.
Als laatste op deze dag gingen
de heren en masters MTB van start.
Bij deze heren startte Stef Hendriks.
Hij is de jongste telg in deze categorie,
omdat hij eigenlijk nog bij de nieuwe
lingen/ junioren mag starten. Stef weet
zich tot nu toe erg goed staande te
houden tussen de ‘grote’ mannen.
Hij werd vijfde. Daarmee staat hij tot nu
toe derde in het algemeen klassement.
(Foto: Theo Gelissen fotografie)

MVC’19 verliest
Door: Mat Nellen, voetbalvereniging MVC’19
MVC’19 uit Maasbree streed op zondag 5 november met veel inzet en passie voor de punten in Ysselsteyn.
De Maasbreese ploeg was volledig gelijkwaardig aan de thuisclub, maar de beloning bleef uit. Na negentig minuten
stond het 2-0 voor de thuisclub. De teleurstelling aan Maasbreese zijde was voelbaar.
MVC’19 had gedurende het duel
een licht veldoverwicht. De kan
sen waren aan beide kanten zeer
schaars en krachtvoetbal domineerde.
De ruststand was 0-0. Ysselsteyn kwam
na rust fel uit de startblokken. MVC’19
wankelde even, maar kwam weer in
het spel. Een fraaie vrije trap van Ron
van den Kerkhof werd gestopt door de
Ysselsteynkeeper.

Het leek een echte 0-0 wedstrijd te
worden, maar na een uur bereikte een
verdwaalde bal een Ysselsteynspeler
die kon voorzetten. Kort voor het
Maasbreese doel kon Dennis Teunissen
de bal aannemen en scoren.
MVC’19 joeg op de gelijkmaker,
terwijl Ysselsteyn de voorsprong met
alle middelen verdedigde. De vlam
dreigde even in de pan te slaan na

een forse overtreding. Scheidsrechter
Sander Huys uit Meterik kalmeerde
de gemoederen. Wat MVC’19 ook
probeerde, de verdiende Maasbreese
gelijkmaker viel niet. In de blessuretijd
kreeg Ysselsteyn een terechte penalty.
Via de handen van Stan Caris ging het
goede schot tegen de Maasbreese
touwen. MVC’19 verloor zodoende
met 2-0.

Van Gog Kwekerijen CV is een innovatief glastuinbouwbedrijf
dat vanuit Horst, Helmond en Asten komkommers en tomaten teelt
en verpakt voor de internationale markt.
Ter versterking van onze teams zijn wij per direct op zoek naar een

Hoofd Technische Dienst &
Teeltverantwoordelijke
Twee uitdagende en afwisselende functies met veel ontwikkelingsmogelijkheden.
Dus kies jij voor een agrarische carriere in een zeer modern bedrijf, kijk dan op
www.vangogkwekerijen.nl voor meer informatie over deze vacatures.

Van Gog Kweekt Kwaliteit

Door: Rowan de Jonge, voetbalvereniging RKMSV
De wedstrijd tussen RKMSV uit Meijel en Lierop stond op zondag
5 november op het programma. Tegen de verhoudingen in werd er met
een 0-1 achterstand gerust, maar de tweede helft werd de score overtuigend omgekeerd naar 4-1.
De eerste helft stond de Meijelse
ploeg prima in de organisatie te
spelen. Er werd weinig weggegeven,
ondanks de bewegelijkheid bij een
aantal Lierop-spelers. Toch opende
Lierop de score, door uit een corner
raak te koppen. RKMSV zette een
aantal prima aanvallen op en steeds
ontbrak dat laatste tikje. Hayke
Snijders mocht na een half uur na
hands aanleggen van 11 meter, maar
de Lieropse doelman tikte met zijn
lengte de bal prima uit de hoek.
Ondanks een prima eerste helft
ging de thuisploeg rusten met een
achterstand.

De tweede helft werd er door de
roodwitten nog een tandje bijge
schakeld. De stand werd verdiend
rechtgetrokken door Rudy Leenders,
die een hoekschop van Hayke tegen
de touwen knikte. RKMSV trok met
overtuiging door en in een scrim
mage voor het doel twijfelde Hayke
niet, 1-2. Sjoerd Boots mocht daarna
aantekenen voor de 1-3 en het slotak
koord was voor Toon Snijders. Hayke
bereikte met een mooie steekpass
Toon en na twee man en de kee
per uit te spelen, schoof hij binnen.
De teller stokte uiteindelijk op vier
treffers.

3-2 zege

Kesselse beugelaars
te sterk
Door: Coy Sieben, OVU
De beugelaars van OVU uit Kessel hebben op zaterdag 4 november
een 3-2 overwinning geboekt op Hegelsom. Door de overwinning deelt
Kessel nu de zesde plek met Hegelsom en Olland. Omdat Meijel uithaalde
in Maasbree (0-5 overwinning) blijft de afstand tot de elfde plaats echter
maar vier punten.
Sjaak Ottenheim speelde in de
eerste partij zijn beste wedstrijd van
dit seizoen tegen Jan Saris. Sjaak won
dik verdiend met 30-28. Roy Dorsser
was daarna uit op eerherstel na
belabberd spel een week eerder.
Roy speelde strak en won verdiend.
Roel Ottenheim tegen Jos Hutjens
ging de hele wedstrijd gelijk op tot
28-28. Jos mocht van de goot uit
de 30 proberen te maken, maar hij
flatste. Voor Roel dezelfde uitdaging,
maar Roel flatste ook en verloor
zodoende met 30-28. Bjorn Bongers

flatste in de vierde partij meteen
met opbeugelen en bleef de hele
wedstrijd achter de feiten aanlopen
tot Hay Hesen ook flatste op 28-28
en Bjorn de kans had om eroverheen
te gaan. Bjorn had echter niet in de
gaten dat het 28-28 was en probeerde
een bal te kameren. Dit mislukte en
de tegenstander kon de 30 maken.
Ralf Joosten mocht in de laatste
partij proberen de winst binnen
harken. Hij won dik verdiend met
goed spel, waardoor de wedstrijd
eindigde in 3-2 voor OVU.
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Uitwedstrijd in Swartbroek

Egchelse voetballers boeken kleine zege
Door: Thijs Joosten, voetbalvereniging SV Egchel
Het eerste herenteam van SV Egchel heeft op zondag 5 november in Swartbroek met de kleinst mogelijke
uitslag gewonnen van RKSVV. Een doelpunt in de tweede minuut van topscoorder Frank Gielen bleek achteraf
genoeg voor drie punten. De ploeg van trainer Twan van de Mortel had het lastig tegen de thuisploeg. Keeper
Bjorn Oomen moest veel meer werk opknappen dan zijn collega Koen Geven aan de overkant.
Egchel begon goed in Swartbroek.
Al in de tweede minuut wist Frank
Gielen na een slalom door de
defensie voor de 0-1 te zorgen.

De gasten bleven het betere van het
spel houden, maar gaandeweg
verscheen RKSVV wat vaker op de helft
van de tegenstander. Vlak voor de thee

moest de Egchelse sluitpost een vrije
trap en een schot onschadelijk maken.
Na de rust ging het duel op
dezelfde voet verder. Egchel gaf de

tegenstander te veel ruimte, waardoor
RKSVV wat meer in de aanval was.
Egchel slaagde er maar niet in de wed
strijd naar zich toe te trekken en moest
vaak terug.
Richting het einde van de wedstrijd
begonnen de krachten bij RKSVV wat
te dalen en de gasten kregen met
uitbraken enkele opgelegde kansen
om de wedstrijd definitief te beslissen,

maar die werden om zeep gehol
pen. Luuk Timmermans vond bij een
schotpoging de keeper op zijn weg,
Sami Amhaouch zag de bal op de lat
belanden en Frank Gielen ten slotte
kreeg nog een paar goede kansen op
zijn tweede treffer. Zover kwam het
niet, waardoor Egchel een benauwde
0-1 zege behaalde op een zich dapper
werend Swartbroek.

Spannende wedstrijd

Nipte winst voor Grashoekse volleybalsters
Door: volleybalvereniging VC Grashoek
In pas de vierde wedstrijd van het seizoen van het eerste damesteam van VC Grashoek ging op zaterdag 4
november de reis naar Valkenburg. Een ploeg die vorig jaar in het linkerrijtje geëindigd was en dus een serieuze
tegenstander. De Grashoekse dames wisten met 3-2 te winnen.
In de openingsset waren de
Grashoekse dames nog niet bij
de les. In een mum van tijd stond
het team al met 9-2 achter. Op de
service-serie van Sem kreeg SEC geen
vat, waardoor de achterstand snel
omgebogen werd naar een 16-10

voorsprong. Alertheid en gedrevenheid
kwamen in het team. De ingezette lijn
werd doorgetrokken naar het einde en
daarmee ging de eerste set met 25-16
naar Grashoek.
In de tweede set ging het gelijk op.
Tot 15-16 waren de ploegen aan elkaar

gewaagd en toen was het SEC dat een
voorsprong nam en 21-19 voorkwam.
De set leek verloren, maar plots viel
het even goed en kwam Grashoek
langszij. De set ging met 25-23 naar
Grashoek, 2-0.
De gehele derde set keek Grashoek

tegen een achterstand aan en was
er geen energie. De kopjes hingen
omlaag, waardoor met 25-13 de set in
Valkenburg bleef.

SEC pakt
setpunten niet
In de vierde set nam Grashoek snel
vier punten voorsprong. Via 11-7 werd
het zelfs 21-16 voor Grashoek. De set
leek gespeeld, maar de gastvrouwen

kwamen alsnog terug en met 25-23
werd het weer 2-2 in sets.
In de vijfde set was het al snel
7-2 voor Valkenburg. Gewisseld van
kant werd er met 8-7, want Grashoek
wilde toch wel winnen. SEC kreeg
maar liefst drie setpunten op 14-11,
maar toen lukte het bij hen even
niet. Grashoek kwam terug tot 14-14
en vanaf dat moment ging het gelijk
op. Via 16-16, 18-18 en 20-20 won
Grashoek uiteindelijk met 22-20.

BEVO mist veel kansen
Door: Bert Gielen, voetbalvereniging VV BEVO
Op een goed bespeelbaar veld in Swalmen begon het eerste herenteam van VV BEVO uit Beringe op zondag
5 november uitstekend. Die lijn trok zich de hele wedstrijd door, maar het Beringse team wist dat niet in doel
punten uit te drukken. De wedstrijd eindigde zodoende in een voor BEVO teleurstellende 1-1.

Al in de 3e minuut kreeg BEVO een
uitgelezen mogelijkheid om de score te
openen, echter op aangeven van Kevin
Vossen miste spits Rob Minten jam
merlijk. Twee minuten later was er een
volgende kans, waarbij Sam van Rijt
zich goed vrijspeelde. Dat schot werd
echter geblokt.
Hierna werd de BEVO-ploeg steeds
slordiger in de opbouw en werd er met
name op het middenveld veelvuldig
onnodig balverlies geleden. Op het
einde van de eerste helft scoorde Sam
van Rijt tweemaal. De eerste was
de doellijn ruim gepasseerd volgens

enkele BEVO-spelers, maar de scheids
rechter stond op een positie dat hij dit
niet kon waarnemen en liet doorspe
len. Gelukkig voor Sam scoorde hij een
minuut later wel een geldig doelpunt,
na goed terugleggen van Kris Hermans,
0-1.
Na rust domineerde BEVO de
wedstrijd nog steeds, maar kon niet
de verdiende tweede treffer scoren,
waardoor Swalmen hoop kon houden
op een beter resultaat. Er werden
vele goede kansen om zeep geholpen
door de BEVO-voorwaartsen. Zo kopte
Rob Minten de bal over en wist Kris

Hermans tot twee keer toe de keeper
niet te passeren.
In de 88e minuut kreeg BEVO
de rekening gepresenteerd voor het
missen van alle kansen. Na onnodig
balverlies voorin van BEVO kwam
Swalmen er over hun linkerkant snel
uit en scoorde in twee instanties de
gelijkmaker, nadat BEVO-keeper Nick
Steeghs eerst nog prima had gered.
Op de rebound hadden de BEVOmannen geen antwoord meer, 1-1.
BEVO ging door de late gelijkmaker
zwaar teleurgesteld van het veld.
(Foto: Peter van Berlo)

ADVERTENTIE W E E K
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Helden lijdt eerste puntverlies
Door: Geert Metsemakers, voetbalvereniging VV Helden
Het eerste herenteam van VV Helden is er zondag 5 november niet in geslaagd haar knappe reeks van
zes gewonnen wedstrijden aan te vullen met een zevende. R.K.E.S.V. uit Ell was Helden te slim af en ging met een
1-2 zege naar huis.
Al na vijf minuten werd de ban
gebroken toen een afstandsschot
van Dirk Winkelmolen van richting
werd veranderd, waardoor doelman
Van Dijk geen antwoord meer
had. Na deze vroege voorsprong

drong Ell aan op een grotere marge.
Niels Geeraths en Jelle Heber waren
echter onzorgvuldig in de afronding.
Ton Peeters kreeg vlak voor rust nog
een opgelegde mogelijkheid om de
stand voor rust gelijk te trekken, maar

zag dat doelman Micky Beurskens zijn
schot van dichtbij met een goede reflex
wist te keren.
Na de rust werd het spel van
de thuisploeg aanzienlijk beter.
De Heldenaren drongen aan en zagen

hun aanvalsdrift snel beloond worden.
Edwin Heuvelmans werd diep gestuurd
en rondde beheerst af, waardoor
de stand weer gelijk was. Na deze
gelijkmaker leek het wachten tot de
thuisploeg op voorsprong zou komen.
Met name Ton Peeters was een aantal
keer dicht bij een doelpunt. Micky
Beurskens wist echter met een aantal
knappe reflexen de Heldenaar van
scoren te houden, waardoor R.K.E.S.V.

mocht blijven hopen op een drie
punter. Deze werd werkelijkheid
toen Ell tien minuten voor tijd mocht
uitbreken. Niels Geeraths kreeg
de kans om te schieten en zag tot
verbazing van het hele sportpark de
bal precies in de kruising vliegen.
Helden verloor dus voor het
eerst dit seizoen punten, maar blijft
desalniettemin koploper in de vierde
klasse D.

Topper op sportpark de Rode Egge

Grashoek maatje te groot voor Kessel
Door: Juul van de Beuken, voetbalvereniging VV Kessel
Op sportpark de Rode Egge in Kessel stond zondag 5 november met Kessel-Grashoek een ware topper op
het spel. Beide teams waren erop gebrand de koppositie te behouden. In de voor Kessel derde Peel en Maas–derby
van het seizoen, was Grashoek gewoonweg beter. Zo namen de geel-zwarten verdiend de punten mee naar
huis, 1-3.
Grashoek begon furieus,
maar toch kwam Kessel tegen de
verhoudingen in op voorsprong.
Willem Kruijk wist zich los te wurmen
van zijn directe tegenstanders en
na een één-tweetje legde hij de bal
perfect terug op Bert Lenders. Bert
schoof de bal heel beheerst in de

korte hoek en liet zo Grashoek-doelman
Koen Clephas kansloos, 1-0.
Kessel kon niet al te lang van
de voorsprong genieten. Grashoek
leek namelijk niet of nauwelijks
aangeslagen door de pijnlijke
tegentreffer. Kessel had het moeilijk
met de hoge pressie die het te

verduren kreeg. In de 35e minuut
capituleerde Kessel. Een laag
aangesneden vrije trap leek een
eenvoudige opraper voor Kesseldoelman Wouter Allard. De bal ketste
echter via zijn arm recht voor de voeten
van Erwin Pijnenburg. Die schoot de bal
snoeihard tegen de touwen, 1-1.

Vlak voor rust kreeg Kessel nóg een
klap te verwerken. Na zwak optreden
van de Kesselse defensie wist Grashoek
er door te komen via de linkerflank.
Kinderlijk eenvoudig werd vervolgens
Erwin Pijnenburg gevonden, die met
een beheerst schot scoorde, 1-2.
Na rust probeerde Kessel de
Grashoekse opbouw onder druk te
zetten en deed dit niet onverdienstelijk.
Een licht overwicht van Kessel
resulteerde in een grote mogelijkheid.
Willem Kruijk wist Rick Peeters oogin-oog met de Grashoekse doelman

te zetten. Rick faalde echter in zijn
afronding en zag zijn inzet over het
doel vliegen.
Grashoek gooide in de
83e minuut de wedstrijd op slot.
Bij een misgelopen Kesselse aanval
was Luuk van Dael uit positie. Erwin
Peijnenburg zag zijn kans schoon
en vanaf randje strafschopsgebied
zette hij de Kesselse goalie op het
verkeerde been en schoot in de
korte hoek de 1-3 tegen de touwen.
Dat was ook de eindstand van
de topper.

Omdat jouw week al druk genoeg is

Aanstaande zondag
in Someren geopend

Gratis
montage
Als u uw keuken in
januari 2018 laat plaatsen*

Extra cadeaus:
het gehele jubileumjaar
een GRATIS

KitchenAid
+
vaatwasser**

*bij aankoop van een keuken gekocht na 1 oktober 2017. ** vraag naar de voorwaarden. Het jubileumjaar loopt van 1 mei 2017 t/m 29 april 2018

nuvakeukens.nl
Bezoek onze inspirerende keukenshowrooms in
Bergeijk | Deurne | Heerlen | Someren | Tilburg
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Handballers Bevo boeken
ruime zege
Door: Mat Nellen, handbalvereniging Herpertz Bevo Hc
Het eerste herenteam van Herpertz Bevo Hc uit Panningen speelde op zaterdag 4 november vooral na rust
Wematrans Quintus uit Kwintsheul bij vlagen helemaal weg. Het publiek kreeg een doelpuntrijke wedstrijd
voorgeschoteld. Het werd liefst 41-31 in Pannings voordeel.

Zusjes Boots pakken
goud in Tilburg
Door: Ellen Berkers, turnvereniging SSS/Concordia
Turnverenigingen SSS Helden en Concordia Panningen zijn bezig met
hun fusie en turnen de komende tijd onder de naam SSS/Concordia.
Op zaterdag 4 en zondag 5 november deden de leden van de vereniging
mee aan de Open Tilburgse kampioenschappen. Het toernooi leverde
verschillende top 10-klasseringen op.
De Instap N3 meisjes turnden hun
allereerste wedstrijd. Op een paar
kleine schoonheidsfoutjes na, ging
het heel goed. Fleur Sillekens werd
zesde. Lieve Boots mocht bij de jeugd
2 divisie 3 haar eerste wedstrijd tur
nen in de keuze oefenstof. Ze turnde
de sterren van de hemel en werd dik
eerste. In de tweede wedstrijd was
Meike Thijssen bij de pupil 1 N3 aan
de beurt. Ze turnde heel goed en
werd beloond met een tweede plaats.
In de laatste wedstrijd van de
dag mocht Maud Sillekens bij Jeugd
N4 laten zien wat ze in huis had.
Maud was goed in vorm en behaalde
mooie punten. Ook de moeilijke

vloeroefening ging soepel en ze
werd beloond met een zesde plaats.
Bij de senioren divisie 3 wilde Femke
Steeghs de Tsuki op sprong maken.
Dat deed ze ook, maar viel wel.
Ze werd negende.
Op zondagmorgen mocht Pippa
Boots, de zus van Lieve, aan de slag
bij Instappers N2. Ze turnde de sterren
van de hemel net als haar zus een
dag eerder. Ook zij werd verdiend
eerste. In de tweede wedstrijd mocht
Linda Verboeket bij de senioren
divisie 2 laten zien of ze al wedstrijd
klaar was. Dat was nog niet helemaal
geval, maar Linda behaalde toch een
mooie tiende plaats.

Drie keer podium
Niek Jordens maakte zes doelpunten (Foto: Günter Robbrecht)
De gasten uit Kwintsheul hiel
den lang gelijke tred met Bevo.
De Panningse ploeg was weliswaar de
bovenliggende partij, maar kon pas in
de slotfase van de eerste helft afstand
nemen. Niet alle spelers van Herpertz
Bevo Hc haalden hun normale niveau,
maar andere spelers namen die rol
over. Via een tussenstand van 14-11
ging Bevo met een 19-15 voorsprong
rusten.
Na de pauze verhoogde de
thuisclub het tempo. Het vermoeide
Wematrans kwam in ademnood.

Doordat Herpertz Bevo Hc bij vlagen
zwak verdedigde, kwam Wematrans
tot 31 treffers. Dat hadden er meer
kunnen zijn, maar doelman Markus
Hammerschmidt voorkwam dat
Wematrans aan een stunt kon gaan
denken.
Aanvallend maakte Bevo, op een
paar slordige afrondingen na, een
gedegen indruk, waarbij enkele mooie
treffers tot stand kwamen. Onder de
bezielende leiding van aanvoerder
Pim Augustinus, die met negen tref
fers topscorer werd, liep Bevo weg.

Jeroen van den Beucken en Niels Poot
speelden zich nadrukkelijk in de kijker,
terwijl ook Niek Jordens een groot
aandeel had in de monsterscore.
Bevo besliste de wedstrijd, toen de
ploeg van 26-21 uitliep naar 30-21.
Dat was de genadeslag voor de gasten.
Uiteindelijk werd de eindstand 41-31.
Trainer Jo Smeets was na afloop niet
helemaal tevreden. Wel zag hij dat
Bevo conditioneel uitstekend in vorm
was. Door de ruime zege tegen de hek
kensluiter blijft Bevo op de derde plaats
staan in de BENE-league.

Wederom winst
voor Baarlose beugelaars
Door: Piet Geurts, beugelclub De Flatsers
De beugelaars van De Flatsers uit Baarlo hebben op vrijdag 3 november wederom hun wedstrijd gewonnen.
De gasten uit Heythuysen werden met een 3-2 nederlaag naar huis gestuurd door de koploper van de eerste klasse.
Invaller Frans begon niet te best
aan zijn partij en kon de opgelopen
achterstand niet meer goed maken.
Hij probeerde van alles, maar het
mocht niet baten. Piet ging in de
tweede partij vlot van start en bouwde
een voorsprong van vier punten op

die hij niet meer uit handen gaf en de
stand was weer gelijk, 1-1. Aan Roy de
taak om het team weer op voorsprong
te zetten en met degelijk en goed spel
wist hij dit ook waar te maken tegen
een goed spelende tegenstander, 2-1.
Marc speelde ook een puike wedstrijd

en het derde punt was binnen voor het
team, 3-1. De slotpartij werd de knaller
van de avond. Een topwedstrijd van
beide spelers die spannend bleef tot
de laatste speelbeurt. Esther verloor de
partij, maar wel met opgeheven hoofd,
na een klasse partij.

Gouden plakken
voor Heldense atleten
Door: Atletiek Helden
In Belfeld vond op zondag 5 november voor de tweede keer de Maalbeekcross plaats. De wedstrijd maakt deel
uit van de Limbra crosscompetitie. Onder ideale weersomstandigheden maar een nat en zwaar parcours stond een
groot en sterk deelnemersveld aan de start. Daar zaten ook verschillende leden van Atletiek Helden bij.
Ron Koster wist op de lange
cross, 9.120 meter, als snelste van
de MS’en het parcours af te leggen.
Ron Spreeuwenberg greep net naast
het podium. Hans Peeters daarentegen
liep een sterke wedstrijd en zag dit

beloond worden met een tweede plek
bij de M55. Nico Verstraten was nog een
fractie sneller en daarmee een eerste
plaats bij de M60 in de wacht sleepte.
Ron Koster had een tijd van 33,13
minuten, Ron Spreeuwenberg 34,49

minuten, Nico Verstraten 38,44 minuten
en Hans Peeters 38,49 minuten. Rik
Heijnen nam op zondag deel aan de
Crosscup Mol in België. Hij legde de
afstand van 3.200 meter af in 10,25
minuten en werd daarmee zeventiende.

Prijzen Cowboys
Maasbree
Door: Nikki Geraedts-Hendriks, rijvereniging De Cowboys Maasbree
Het is weer een druk weekend geweest in de paardensport. De ruiters
van rijvereniging De Cowboys uit Maasbree verschenen zaterdag 4 en
zondag 5 november aan de start in Kronenberg, Boekend en Bathmen.
In paardensportaccommodatie
De Peelbergen in Kronenberg vond
de wedstrijd plaats van vereniging
de Karwats uit Blerick. Esther Roeven
kwam er zaterdag met Fiësto uit in de
klasse M springen. Ze bleef foutloos
en behaalde een negende prijs.
Elisa Vaessen reed met haar paard
Groenrijk’s TolanaZ mee in de klasse
B, waar ze derde werd. De dres
suurruiters van De Cowboys waren
succesvol in Boekend. Sandra Haenen
behaalde met Whynomy een tweede
prijs in de klasse M2 tijdens de eerste
proef. Tina Jacobs wist in dezelfde

klasse met Lucca de winst binnen te
halen tijdens de tweede proef. Karin
van Beek kwam na een korte pauze
met haar paard Funny May weer
sterk terug. Zij nam een eerste prijs in
beslag in de klasse L2.
Jette Staaks reed haar laatste
outdoor crosswedstrijd van dit seizoen
in Bathmen. Met haar paard Donna
Gin reed ze een gemiddelde dres
suurproef en foutloos springparcours.
Daarna mocht ze bij de cross starten.
Ook in dit onderdeel wist ze fout
loos te blijven binnen de tijd, een
vijfde prijs.

Maasbree verliest met 5-0

Meijelse beugelaars
veel te sterk
Door: beugelclubs De Treffers en Meijel
De beugelaars van beugelclub Meijel en De Treffers uit Maasbree
stonden op zaterdag 4 november tegenover elkaar in Maasbree.
De Meijelse ploeg wist de derby met liefst 5-0 te winnen.
In de eerste partij stonden Geer
Daems en Jos Janssen tegenover
elkaar. Geer moest het spits afbijten
en zette meteen de toon. Hij speelde
het slim uit en won met 30-16.
Vervolgens stonden Eric Smits en Jac
Lintjes op de baan. Eric speelde een
sterke partij en met een foutje van
de tegenstander ging de winst met
30-28 ook weer naar Meijel.
De derde partij was Louis
Maessen tegen invaller Ceriel Joppen.
Ceriel miste enkele ballen, waardoor
Louis ruim voor kwam en er met

30-20 uiteindelijk 3-0 van maakte.
Harrie Hanssen speelde daarna tegen
Wim Grommen. Ze maakte beiden
enkele foutjes, maar Harrie speelde
wat slimmer. Daardoor won hij met
30-22.
In de laatste partij stond Dré van
Enckevort tegenover Koos van lier.
Dré begon wat gespannen aan de
wedstrijd, maar speelde een goede
partij en de tegenstander miste twee
bollen, waarbij de eigen bol in de
goot liep. Hierdoor ging de winst in de
vijfde partij 30-24 ook naar Meijel.
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Panningen verspeelt p
 unten tegen Bieslo
Door: Wiet Leenders, voetbalvereniging SV Panningen
Op voorhand leek de wedstrijd tegen Bieslo voor het eerste herenteam van SV Panningen op zondag 5 november
niet gemakkelijk, maar na de overwinning tegen Horn waren de verwachtingen hooggespannen.

De wedstrijd begon om 14.00 uur
en op dat moment trokken zich drei
gende wolken samen op PanningenNoord. Het zou een voorteken blijken
van naderend onheil. Het werd 1-1 in
Panningen.

Nauwelijk het
aankijken waard
De mannen uit Beesel waren naar
Panningen gekomen voor één punt.
Het leidde tot een wedstrijd die voor de
toeschouwers nauwelijks het aankijken
waard was. Met uitzondering van een
offensiefje in het eerste kwartier van
de tweede helft, beperkte Bieslo zich
tot het tegenhouden van de Panningse
aanvallers. Toch was het gelijkspel,
waarvoor Bieslo was gekomen, niet
eens onverdiend te noemen. Panningen
was gewoon niet bij machte de Biesloverdediging echt te slopen.
In de 9e minuut van de wedstrijd
was het eerste schot op doel te
noteren. Het kwam op conto van
Bieslo, maar Panningen-doelman Jordy
Nelissen kon de bal zonder problemen

oprapen. Het gevaar van Panningen
kwam in de eerste helft voornamelijk
vanaf links. In de 19e minuut liet Ilias
Amhaouch drie tegenstanders de
hakken zien, maar zijn schot raakte
de paal. Idris Pakasa kreeg in de
27e minuut een redelijke kopkans,
maar de bal ging ver naast.
Ook de tweede helft startte zonder
noemenswaardige hoogtepunten.
In de 54e minuut echter zette Joey
Bodde goed door op een op het oog
kansloze bal en hij bracht Panningen
op voorsprong, 1-0. Daarna volgde
de periode dat Bieslo even de aanval
zocht. In de 68e minuut leidde een
misser in de Panningse defensie tot de
gelijkmaker van Bieslo. Tico Janssen, de
gevaarlijkste man aan Beeselse zijde,
kon de 1-1 binnentikken.
Panningen kreeg nog wel enkele
kansen, maar scoren lukte niet.
Ook een kopbal van Roy Cuppen
ging centimeters naast. De stand
bleef 1-1. Een resultaat waar Bieslo
vrede mee kon hebben en wat bij de
Panningen-aanhang aanvoelde als een
nederlaag. (Foto: Knuurke)

Complete off-day voor Baarlose volleyballers
Door: Peter van Wijlick, volleybalvereniging VV Tupos
Het eerste herenteam van VV Tupos uit Baarlo heeft op zaterdag
4 november een pijnlijke nederlaag geleden in Veldhoven. Door een complete
off-day van de Baarlose heren werd het 4-0 voor de Brabantse gastheren.
In de eerste set was het al gelijk
een afwisseling van mooie punten en
blunders. Een ace van Jort Bongers,
mooie punten van Jordy van de
Eertwegh en Tom Claus waren
onvoldoende om afstand te nemen.
Vooral de harde service van de nummer
8 van Nuvoc kreeg men niet goed
onder controle. De stand bleef daardoor
nagenoeg gelijk met zelfs een kleine
voorsprong aan het einde van de set.
De 22-20 voorsprong werd 24-24.
De Tupos-mannen konden maar niet
doordrukken en gaven de set weg met
26-24.

Gapend gat
In de tweede set wist Nuvoc
inmiddels waar men Tupos pijn kon
doen. Meerdere ballen werden mooi
in het midden van het veld geprikt

waar een gapend gat lag in de
verdediging van Tupos. De Baarlose
mannen vonden het daarnaast nodig
om de verf op de muren in de sport
hal te testen. Bij een 15-8 achterstand
werden ze wakker en haalden ze de
stand op tot 23-22 voor Nuvoc. Net
te laat, want Nuvoc herpakte zich tot
25-22.

Geloof op punt
was weg
Set 3 en 4 waren van hetzelfde
laken een pak. Veel eigen fouten, veel
punten door een zwakke v erdediging
en ballen hoog tegen de muur.
Het geloof om een punt te pakken was
helemaal weg. 25-16 en 25-15 voor
Nuvoc. Het was de slechtste wedstrijd
in jaren van de heren.

Prima overwinning Koningslust
Voor meer
informatie
kijk op onze
websites.

Boek nu
tickets
en maak
kans op
magische
prijzen!

Door: Tom Hunnekens, voetbalvereniging VV Koningslust
Voor het eerste herenteam van VV Koningslust stond op zondag 5 november de uitwedstrijd tegen Altweerterheide op het programma. De mannen uit Koningslust waren de betere ploeg en zij wisten dan ook met een
3-0 overwinning huiswaarts te keren.
Koningslust was in het begin
van de wedstrijd de iets betere
ploeg, maar echt grote kansen
kreeg de ploeg niet. Toch kwam
het team in de 12e minuut op
voorsprong. Jeffrey onderschepte de
bal en deze kwam voor de voeten
van Roel Ghielen en hij schoot de
bal tegen de touwen, 0-1. Daarna
kreeg Koningslust nog wat kansen,
maar de keeper van de gastheren
redde bekwaam. Later in de eerste
helft werd Roel diep gestuurd
door Jeffrey. De aanvaller kon
alleen op de keeper af, maar werd

vastgehouden. In plaats van rood trok
de scheidsrechter echter de gele kaart.
Net na het halfuur kwam Koningslust
wel op 2-0. Een schot van Jeffrey
werd geblokt, maar de bal kwam voor
de voeten van de vrijstaande Nick
Rongen die hem alleen maar binnen
hoefde te tikken.
Na rust voerde Altweerterheide de
druk flink op. De thuisploeg scoorde
ook, maar deze goal werd afgekeurd
wegens buitenspel. De druk van de
tegenstander bleef aanhouden en
raakte ook nog een keer de paal.
Net voor het einde van het duel

scoorde Koningslust de 3-0. Uit een
lange bal van achteruit wist Peter
Janssen de bal met zijn hoofd te
verlengen. De bal belandde daarna
voor de voeten van Nick, maar diens
schot werd gered door de keeper.
De rebound kwam bij Roel Ghielen
terecht die binnenschoot, 0-3.
In de slotfase werd Koningslust
nog twee keer gevaarlijk. Roel
Ghielen en Bram Rongen wisten de
mogelijkheden echter niet om te
zetten in doelpunten. Aan de stand
veranderde niks meer, waardoor
Koningslust met 0-3 won.
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Benauwde thuiszege
Baarlo op MULO
Door: Len Gielen, voetbalvereniging VV Baarlo
Ruim driekwart van de wedstrijd had het eerste herenteam van VV Baarlo het thuisduel op zondag 5 november
tegen promovendus MULO uit Helmond redelijk onder controle en werd de stand gestadig uitgebouwd naar een
comfortabele 3-0 voorsprong. Na een tegentreffer van de Brabanders sloegen de roodzwarten in de slotfase echter
onnodig aan het knoeien en verspeelden op de valreep nog bijna de zo zeker lijkende overwinning.

Maasruiters succesvol
bij Jumping Indoor
Helden
Door: Maja Dorssers, paardensportvereniging De Maasruiters
Ruiters van paardensportvereniging De Maasruiters uit Kessel stonden
in het weekend van zaterdag 4 en zondag 5 november op Jumping Indoor
Helden, dat door De Cavaliers uit Helden werd georganiseerd. De Kesselse
ponyruiters hadden er succes.

Lotte Hermans met Brummerhoeve’s Pilgrim

Aanvoerder Matthijs Hanssen wordt van de bal gelopen (Foto: Len Gielen)
MULO schoot het beste uit de
startblokken. Al in de 1e minuut moest
Baarlo-doelman Jeffrey Schouenberg
gestrekt naar de hoek om een
pijlsnelle voorsprong van de gasten te
voorkomen. Baarlo schrok wakker en
nam snel het initiatief over. Na ruim
een kwartier spelen, kwam Baarlo op
voorsprong door Dennis van de Vinne
die met een fraai diagonaal schot
in de verre hoek doel trof, 1-0. Vijf
minuten later verdubbelde Baarlo de
voorsprong na goed voorbereidend
werk van Matthijs de Vogel, die de
MULO-defensie ontwrichtte en met een
breedtepass Tayo Janssen in stelling

bracht, die eenvoudig kon scoren, 2-0.
In de tweede helft was Matthijs
Hanssen na ongeveer een uur spelen
doeltreffend. Uit een voorzet van Kay
Nellen vanaf de rechterflank kopte
hij tegendraads de bal schitterend
binnen, 3-0.
Daarmee leek de wedstrijd te zijn
gespeeld. Een onverwachte en onno
dige tegentreffer door MULO-speler
Wesley Smits veranderde het spel
beeld ruim 20 minuten voor tijd echter
spoorslags. Baarlo verloor de slag op
het middenveld, ging aan het knoeien
en kreeg daarvoor een kwartier voor
tijd de rekening gepresenteerd toen

de volkomen over het hoofd geziene
MULO-invaller Tom Hertogs de achter
stand voor zijn ploeg kon terugbrengen
naar 3-2.
Baarlo wankelde, maar werd in
de kaart gespeeld door een domme
actie van MULO-aanvaller Revilino
Kawarmala die wegens natrappen op
Dennis Beurskens de rode kaart gepre
senteerd kreeg. Maar zelfs met tien
man was het voor de Baarlonaren nog
billenknijpen in de slotminuten, want
via hoge ballen in het strafschopge
bied zorgde MULO nog voor de nodige
dreiging. Doelman Jeffrey Schouenberg
hield zijn ploeg op de been.

In eigen huis tegen Budel

Knappe overwinning
volleyballers Olympia
Door: volleybalvereniging VC Olympia
Na de teleurstellende nederlaag een week eerder, herstelde VC Olympia Heren 1 zich op zaterdag 4 november
tegen Ledub uit Budel. Zonder de meest ervaren kracht, maar met een jonge frisse speler uit heren 2 werden de
bezoekers op een 3-1 nederlaag getrakteerd.
In een gelijkopgaande eerste set
was het steeds stuivertje wisselen
tussen beide teams. Halverwege
de set namen de Panningnaren het
heft in handen. De spanning van de
openingsfase was eraf en het verschil
werd gemaakt. Enkele prikballen van
Ledub werden van de grond gehaald,
die in het begin te gemakkelijk op de
grond vielen. Door deze opleving werd
de eerste set meer dan verdiend bin
nen gehaald (25-19).
Olympia bleef het spel van het
einde van de eerste set vasthouden.
Om meer rust in de verdediging
te brengen, werd af en toe Ralf

ingebracht. Hij maakte na lang
blessureleed zijn eerst speelminuten
na zijn terugkeer in Panningen. Dit
had het gewenste effect: Olympia
bleef de baas in het veld. Aan het
eind van de set zette Ledub nog
een eindsprint in, maar deze werd
met overtuiging afgeketst door de
Panningse heren.
Met een 2-0 voorsprong stortte
het aan Olympia-zijde in. De
overtuiging ontbrak en de ballen
werden te simpel over het net
gespeeld. De bezoekers maakten daar
dankbaar gebruik van zonder daarvoor
hun best te doen, 2-1 in sets.

Na een peptalk van de coach
werd iedereen op scherp gezet voor
aanvang van de vierde set. Dit wierp
meteen zijn vruchten af. Via 5-0 en
9-2 werd meteen het beslissende gat
geslagen. Het geloof in een vijfde
set was bij de bezoekers verdwenen.
Met mooi overtuigend volleybal door
de Panningse heren werd Ledub
kansloos gelaten, 25-17.
Door de 3-1 overwinning klim
men de Panningse heren naar een
gedeelde vierde plek. Op zaterdag
11 november staat de derby tegen
koploper Asterix uit Maasbree op het
programma.

In de klasse DE-B klassiek
behaalde Nina Vercoulen met LvS
Kantje’s El Passo de derde plaats. De
klasse DE-B progressief wisten ze in
een snelle foutloze rit de overwinning
binnen te halen. Hiermee hebben ze
zich geplaatst voor de finale die op
zondag werd verreden. In het DE-B
klassiek mochten ze zich opstellen
voor de tweede plaats. Lotte Hermans
met Brummerhoeve’s Pilgrim kwam
zaterdag aan start in de klasse CD-M.
daar behaalde ze een vierde prijs.

Op zondag in het CD-M jachtparcours
kwamen ze samen foutloos en in een
snelle tijd op de tweede plaats. Ook
Danice Giesbertz met Vayda-H kwam
zaterdag aan start in de klasse CD-M
klassiek en behaalde hier een zesde
prijs. Op zondag waren ze aan de
beurt in de klasse CD-M jachtparcours,
waar ze een vijfde prijs behaalden.
Ook mochten ze zondag terugkomen
voor de finale CD-M derby. Na afloop
mochten ze hier nog eens de vierde
prijs in ontvangst nemen.

Goede prestaties
Cavaliers Helden
Door: Monique Peeters, psv De Cavaliers
Leden van paardensportvereniging De Cavaliers uit Helden
presteerden in het weekend van zaterdag 4 en zondag 5 november goed.
Toen vond onder andere het Jumping Indoor Helden-evenement plaats op
eigen terrein.
Voor de pony’s was er een
thuiswedstrijd bij de Vosberg in
Panningen op het Jumping Indoor
Helden. Nikki Hanssen kwam op
zaterdag aan start in de klasse C-B
klassiek en behaalde een eerste prijs
met Millstreet’s Hyawhatta. In de
klasse C-L progressief behaalde zij een
derde prijs met Millstreet’s Stuufke.
In de klasse D-B behaalde ze met
Mutsaards Pascha de vierde plek in het
klassiek en ze werd vijfde in het
progressief. Met Mutsaards Pascha
mocht ze zondags de finale rijden. Hier
nam ze de overwinning mee naar huis
in de klasse DE-B. Ook Jessica Maassen
kwam op zaterdag aan de start en
behaalde een eerste prijs in de klasse
D-L progressief met Bockmann’s Coco
en een eerste plaats met Bockmann’s
Punto in de klasse D-M klassiek. Ook
Jessica mocht op zondag finale rijden.
Met Bockmann’s Coco nam zij in de
klasse D-L de overwinning mee naar

huis en met Bockmann’s Punto
behaalde ze een vierde prijs in de
klasse D-M Jacht. Voor de paarden was
er een driedaagse springwedstrijd van
de Karwats uit Blerick bij de Peelber
gen. Op vrijdag was er springen klasse
B en Dionne Dorssers behaalde een
tweede prijs met Chicaro. Petra Coppus
werd vierde met Boreal de Riverland.
Bij de rubriek zesjarigen op vrijdag
behaalde Petra Coppus een elfde prijs
met Glennis Grace. Op zondag was er
selectiewedstrijd springen klasse B en
hier behaalde Dionne Dorssers een
achtste plaats met Chicaro. Op zondag
reisde Anne Pouwels af naar de
dressuurwedstrijd bij het Keelven in
Someren. Daar werd ze tweede met
Don Johnson in de klasse Z2. Eric
Steijvers nam deel aan een indoor
wedstrijd mennen te Nederweert en
nam de overwinning mee naar huis in
de rubriek tweespan pony’s vaardig
heid met Bo en Tess.
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DOK6 Theater

Thunder From Down Under
De Australische mannen van Thunder From Down Under komen op vrijdag 10 november naar DOK6 Theater in
Panningen. De gespierde dansers komen naar Panningen voor een avondje speciaal voor vrouwen.

Heldense politiek
in nieuwe Moennik
In de nieuwe editie van historisch tijdschrift De Moennik komt dit keer
de Heldense politiek naar voren. Het gaat om het eerste deel van een
drieluik over een roerige periode in de Heldense gemeentepolitiek. De spil
van het hele gebeuren was Herman Dorssers, die het cultuur- en jongerenbeleid van de gemeente Helden ter discussie stelde. Burgemeester Hoeijmakers was woedend toentertijd.
Ook staat in de nieuwe Moennik
een verslag van een ludieke ‘voet
balinterland’ Helden-Liberia in 1952.
Liefst 1.500 bezoekers trokken naar het
sportpark in Helden om te kijken naar
de wedstrijd. Ook wordt er een verhaal
verteld over Pierre Jacobs uit Beringe
die als oorlogsslachtoffer begraven
ligt op het Nederlandse Ereveld in het
Franse Orry-la-Ville. Hoe kwam deze
Beringenaar via Kamp Vught, con
centratiekamp Dachau en het eiland
Mainau in Frankrijk terecht?
In de nieuwe Moennik is ook
aandacht voor de geschiedenis van
de 75-jarige Heldense voetbalclub.
Hoe kon deze vereniging, Onz’ S.S.S.,
in de oorlog opgericht worden, terwijl

daar een verbod op was? Zelfs het
originele clublied is boven water
gekomen. En verder een verhaal van de
hand van Jeu Mertens over het einde
van de oorlog. Ook de vaste rubrieken
komen terug. Zoldergeheimen met een
vaandel van schutterij Sint Lambertus
Helden, Straatnamen met een verge
lijking tussen Panningen rond 1810
en 1894, Toen en Nu met foto’s van
rotonde Everlo en de middenpagina
met een foto van de wateroverlast in
het centrum van Panningen in 1981.
Ook Naozomere, Marions anekdotes en
Heljes staan weer in het blad.
Kijk voor de complete inhouds
opgave op www.moennik.nl bij het
kopje Tijdschrift.

Via San Francisco, Los Angeles
en Las Vegas zetten de Australische
dansers van Thunder From Down
Under het koude Nederland in vuur

en vlam. Wereldwijd hebben al meer
dan zeven miljoen mensen de dansers
hun kunsten zien vertonen in het
theater. De show die ruim anderhalf uur

duurt begint om 20.15 uur.
Meer informatie over de show en
kaarten is te vinden
www.dok6.eu

Voorbereiding concours

Try-out concert harmonie
Eendracht Meijel
Harmonie Eendracht uit Meijel houdt donderdag 9 november een try-outconcert in gemeenschapshuis D’n Binger
in Meijel. Het concert wordt georganiseerd ter voorbereiding op het concours van de Brabantse Bond eind november.
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LOCATIE: SIF hallen • Industrieterrein 4 in Panningen • ALTIJD DROOG!

De Meijelse harmonie doet
25 november mee aan het concours
in de eerste divisie, dat in Veldhoven
wordt gehouden. Dit is de op één na
hoogste divisie van amateurorkesten en
is enkel te bereiken door minimaal één
keer in de vijf jaar deel te nemen aan
een concertconcours. Eendracht komt
sinds 1994 uit in de eerste divisie.

De try-out vindt plaats in de vaste
repetitieruimte van de harmonie.
Het orkest brengt daar haar concours
programma ten gehore. Als inspeel
werk de paso-doble Puenteareas van
Reveriano Soutullo. Ook de Spaanse
Symphonie Iberique, een compositie van
de Franse componist Serge Lancen, komt
voorbij. In een kleine bezetting wordt

daarnaast de Villanelle voor hoorn van
Paul Dukas in een nieuw arrangement
van Erik Somers gespeeld. De hoorn
solo wordt tijdens de try-out gespeeld
door Warner ten Kate. Het orkest sluit
de avond af met het epische werk
Spartacus van Jan van der Roost. Het tryoutconcert is vrij toegankelijk en begint
om 21.00 uur. (Foto: Vera Photography)
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Vierde editie
Stijl Market
In de SIF-hallen vindt op zondag 12 november voor de vierde keer de
lifestyle-markt Stijl Market plaats. Het evenement wordt georganiseerd
door Toffedag.nl Evenementen en maatschappelijke onderneming Rendiz.

cultuur 27

Wij zoeken een enthousiaste

MEEWERKEND VOORMAN
IN DE CHRYSANTENTEELT
Functieomschrijving:
• wij bieden een afwisselende baan met diverse werkzaamheden;
• werkzaamheden binnen een team waarbij aansturing
van de medewerkers tot je taken behoren;
• problemen los je adequaat op.
Functie-eisen:
• je hebt leidinggevende capaciteiten, gevoel voor kwaliteit en affiniteit met de tuinbouw;
• je bent enthousiast en flexibel inzetbaar;
• leergierig ingesteld en de opgedane kennis pas je snel toe;
• je draagt verantwoordelijkheidsgevoel;
• je beschikt over aansturende/leidinggevende competenties;
• het bezit van een spuitlicentie is een pre.
Hebben wij je interesse gewekt?
Stuur direct je cv naar gommansellen@hotmail.com t.a.v. Ellen Gommans

Gommans Flowers • Molenheg 13 • 5987 AP Egchel

Op de Stijl Market zijn diverse
stands met bijzondere en duurzame
items te vinden. Veel van de
producten zijn handgemaakt en van
Nederlandse bodem. Verder zijn er
activiteiten en workshops en kan er
genoten worden van live muziek.
De standhouders zijn kleine ambach
telijke bedrijfjes en zzp’ers met

unieke of handgemaakte producten,
van streekproducten tot creatieve
designontwerpen.
De Stijl Market vindt plaats in de
SIF-hallen op het industrieterrein in
Panningen en duurt van 12.00 tot
17.00 uur. Kijk voor meer informatie
op de Facebookpagina van de Stijl
Market of bel naar 06 40 13 89 20.

Kattententoon
stelling Panningen
Kattenvereniging Limbra Cat Club houdt op zondag 12 november een
internationale kattententoonstelling in Panningen. Sporthal Piushof is
het toneel van de tentoonstelling waar meer dan 360 raskatten uit
binnen- en buitenland te bewonderen zijn.
Zo zijn er katten van de ras
sen Maine Coon, de Britse kort- en
langhaar, de Bengaal, de naaktkat of
Sphynx, de Ragdoll en de langharige
Pers. Ook het minder bekende en
zeldzamere ras American Curl is te
vinden in de Panningse sporthal.
De katten worden door natio
nale en internationale keurmeesters
bekeken en beoordeeld op de diverse
raseigenschappen. Aan het eind van

de dag wordt uiteindelijk de mooiste
kat van de show bekendgemaakt.
Naast alle aanwezige katten zijn
er ook diverse standhouders aanwezig
met alles wat er op het gebied van
katten te vinden is, waaronder onder
meer kattenspeeltjes en kattenvoe
ding.
De tentoonstelling is geopend van
10.00 tot 17.00 uur. Kijk voor meer
informatie op www.limbracatclub.nl

Kunst ook tentoongesteld

Gemeente geeft
kunst in bruikleen
Vijftien kunstvoorwerpen uit de opslag van de voormalige gemeenten
Helden, Kessel, Maasbree en Meijel worden door gemeente Peel en Maas
in bruikleen gegeven. Wethouder Roland van Kessel opende dinsdag
7 november de tentoonstelling met de kunstwerken die in bruikleen
worden gegeven.
Omdat gemeente Peel en Maas
wil dat de kunstvoorwerpen zichtbaar
zijn voor zo veel mogelijk mensen,
worden de werken in bruikleen gege
ven aan organisaties met een open
bare functie in de gemeente, zoals
apotheken, sportclubs, multifunctio
nele accommodaties (MFA), gemeen
schapshuizen, dorpsdagvoorzieningen
en huisartsen. Ook particulieren met
een monumentaal pand mogen een
bruikleenverzoek indienen, mits zij
hun locatie ten minste twee keer per
jaar openstellen voor publiek.
Tot en met december worden

de kunstwerken in het Huis van de
Gemeente tentoongesteld. De uitgifte
gebeurt volgens het principe ‘wie het
eerst komt, die het eerst maalt’, zo
laat de gemeente weten.
Belangstellenden kunnen vanaf
vrijdag 10 november elke vrijdagmid
dag tussen 14.00 en 16.00 uur in het
gemeentehuis in Panningen terecht
voor het indienen van een bruikleen
verzoek. Neem voor meer informatie
contact op met gemeente Peel en
Maas via info@peelenmaas.nl onder
vermelding van ‘kunstvoorwerpen
uitleen’.

Ben ji
j
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Dansmiddag dans met mij

Feest Aod op Neij

Caeciliafeest

Tijd: 13.30-16.30 uur
Locatie: De Vriendschap Beringe

Tijd: 21.00 uur
Organisatie: Aod Prinse Beringe
Locatie: gemeenschapshuis De Wieksjlaag Beringe

Tijd: 11.00 uur
Organisatie: schutterij Sint Martinus, drumband en
majoretten Maasbree, fanfare Sint Aldegondis en
Maasbrees Mannenkoor
Locatie: kerk Maasbree

Opening carnavalsseizoen

Stijl Market

Tijd: 11.11 uur
Organisatie: CV De Kieveloeët
Locatie: Alexanderplein Meijel

Tijd: 12.00-17.00 uur
Organisatie: Toffedag.nl Evenementen en Rendiz
Locatie: SIF-hallen Panningen

Lezing Eric Lemmens

Valpreventietraining

Verkoop Welfare en loterij

Tijd: 20.00 uur
Locatie: streekmuseum ’t Land van Peel en Maas
Helden

Tijd: 14.00-16.00 uur
Organisatie: TC Everlo
Locatie: gymzaal De Riet, Thyascomplex Panningen

Tijd: 14.00-16.30 uur
Organisatie: Welfare Meijel
Locatie: binnentuin Sint Jozef Wonen en Zorg Meijel

Theaterstuk Gouwe Ouwe

Sint Maarten met lampionnentocht

Liedjesmiddag

Tijd: 20.15 uur
Locatie: DOK6 Theater Panningen

Tijd: 18.30 uur
Organisatie: Kingerfiëste Helje Dörp
Locatie: vertrek vanaf gemeenschapshuis Kerkeböske
Helden

Tijd: 15.00 uur
Organisatie: CV Dorper Kuus
Locatie: The Apollo Helden

Try-outconcert harmonie Eendracht

Opening carnavalsseizoen

Tijd: 21.00 uur
Organisatie: harmonie Eendracht
Locatie: gemeenschapshuis D’n Binger Meijel

Tijd: 19.11 uur
Organisatie: CV De Eikkaters
Locatie: Mariaplein Kessel-Eik

Oliebollenverkoop

Opening carnavalsseizoen

Tijd: vanaf 09.00 uur op locatie
(vanaf 15.00 uur aan huis)
Organisatie: Oliebollencomité Beringe
Locatie: bij mts Peeters op Kaumeshoek, huis-aanhuis Beringe

Tijd: 19.33 uur
Organisatie: CV D’n Hab
Locatie: Niëns Horeca Maasbree

Expositie Pieter Verstappen Focus on Nature (t/m 12 november)

Prinsuitkomen

Discriminatie ervaren
Tijd: 15.00-17.00 uur
Organisatie: Antidiscriminatievoorziening Limburg
Locatie: Huis van de Gemeente Panningen

vr
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11
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11
11

Tijd: 20.11 uur
Organisatie: CV De Kemphazen
Locatie: gemeenschapshuis ’t Erf Egchel

Tijd: 11.00-17.00 uur
Locatie: galerie aan Kanaaldijk Meijel

Inloopspreekuur bruikleenverzoek
kunst

Opening carnavalsseizoen

Tijd: 14.00-16.00 uur
Locatie: Huis van de Gemeente Panningen

Tijd: 20.11 uur
Organisatie: CV Kuus oeht Kepèl
Locatie: Raadhuisplein Panningen

Sint Maartenviering

Opening carnavalsseizoen

Tijd: 19.00 uur
Locatie: Kennedyplein Maasbree

Tijd: 20.11 uur
Organisatie: CV De Kook
Locatie: Markt Baarlo

Voorstelling Thunder From Down
Under
Tijd: 20.15 uur
Locatie: DOK6 Theater Panningen

zo
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11
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11

Aod Wiever kienen
Tijd: 19.30 uur
Organisatie: Aod Wieverpromotieteam
Locatie: café Biej Ton en Marij Kessel

di
14
11

Kienen

wo
15
11

Verkeerskennis opfrissen

do
16
11

Gezellige avond

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

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: ZijActief Kessel 2.0
Locatie: Odahoeve Kessel

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

Kattententoonstelling
Tijd: 10.00-17.00 uur
Organisatie: Kattenvereniging Limbra Cat Club
Locatie: sporthal Piushof Panningen

KLANT
15%
kortin
KAART
KORTINGS op al ong
speel- s
DAGEN
goed
Donderdag 9 november 16.00 uur
t/m zaterdag 11 november 16.00 uur

Meer info:
www.facebook.com/coolenpluijm
of kom naar onze winkel

Raadhuisplein 5 Meijel • www.kantoorenthuis.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
Spreekuur
Iedere dinsdag van 10.30 tot 11.30 uur
in de sacristie.
Kerkdiensten
Zondag 12 november
H. Mis 9.30 – koor t.i.v. alle vrij
willigers van de parochie i.v.m.
Ceciliafeest en de overl. vrijwilli
gers; Jac Tulmans en Miet TulmansVervoordeldonk; Jana LeijtenRoijackers (jaardienst) en Harry
Leijten; Frans Peeters.
Woensdag 15 november
H. Mis 9.00 uur in sacristie.

Parochie Egchel
Misintenties NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
T 077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 12 november
H. Mis 11.00 uur t.i.v. Wiet Steeghs

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 12 november
H. Mis: 11.00 uur – Eucharistieviering
verzorgd door Maasbrees
Mannenkoor, Fanfare Sint Aldegondis,
Drumband Maasbree en Schutterij Sint
Martinus b.g.v. Céciliafeest
Lectoren: Dhr. Jacques Bouten – Mevr.
Els Hanrats
Intenties
Overl. Ouders Sraar Sonnemans en
Tiny van Megen. Zeswekendienst
Annie Peeters-Smets en Harrie
Peeters. Overleden leden van het
Maasbrees Mannenkoor, Fanfare Sint
Aldegondis, Drumband Maasbree en

Parochie Grashoek

Parochie Koningslust

Misintenties NL24 RABO 0141910526
A. Cruijsberg T 077 307 52 93
Spreekuur in kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
Zondag 12 november
H.Mis 11.00 uur t.i.v. Giel Peeters en
Leny Peeters-Strijbos; Jan Theeuwen
Zaterdag 18 november
H.Mis 19.00 uur t.i.v. Piet Drissen (verj),
Drien Drissen-Heesen en alle overlede
nen van de fam. Drissen-Heesen

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 11 november
Geen H. Mis
Zaterdag 18 november
H. Mis 17.30 uur t.i.v. ouders BosDaniëls en dochter Anna (gest.
jaardienst); Dionysius Bos en Francina
Bos-Daniëls (gest. jaardienst)

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 12 november
H. Mis 10.00 uur – herenkoor t.i.v.
Josephine van Dooren (jaardienst); Wiel
Houwen en Annie Houwen-Verlaak (jaar
dienst); Ton van der Zandt, mgr. Willy
Heuvelmans en fam. Heuvelmans-te
Locke (31ste jaardienst); Piet van Lier

Schutterij Sint Martinus
Doop: 12.00 uur: Kim Joosten
Gedoopt is – zondag 22 oktober: Daniël
Haenen
Mededelingen
Datum Vormsel:
Vrijdag 19 januari zullen de leerlin
gen van groep 8 van de basisschool
het sacrament van het Heilig Vormsel
ontvangen. Ouders van leerlingen
op andere scholen, die zich nog niet
hebben aangemeld, kunnen contact
opnemen met kapelaan te Boekhorst,
telefoon 077 477 1275.
Datum Eerste H. Communie:
Zondag 29 april zullen de kinderen van
groep 4 van de basisschool voor het
eerst de H. Communie ontvangen in de
vieringen om 9.30 uur en 11.30 uur.

Parochie Kessel
Gezinsbijdrage NL39RABO0125305311
Pastorie Dorpstraat 13 T 077 462 12 65
E lajverhaag@parochiekessel.nl

Première film
Baarlo
De film ‘Baolder in al zien facetten’ is vrijdag
3 november in première gegaan bij zaal Unitas in
Baarlo. Een jaar lang waren Henk van den Eertwegh
(rechts) en Jo Gielen (midden) uit Baarlo bezig met
beeldmateriaal verzamelen. Ze interviewden
ondernemers en inwoners, bezochten evenementen
zoals carnaval en de Volksfeesten, filmden vanaf een
auto door Baarlose straten en vlogen met een drone
over het dorp. De filmmakers verwerkten in totaal
200 uur aan filmmateriaal van en over Baarlo tot een
documentairefilm van 90 minuten. Die werd tijdens
de première getoond aan een groep genodigden. Na
afloop ontvingen de documentairemakers bloemen
van sponsor Henk Gielen (links) van Leenders&Gielen
adviseurs, waar de film onder andere verkrijgbaar is.

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 9 november
H. Mis 09.00 uur t.i.v. alle gestorvenen
09.30 stille aanbidding

Kerkdiensten
Zaterdag11 november
19.15 uur. H.Mis voor de intenties van
de parochie.
Woensdag 15 november
9.00 uur H.Mis voor de zieken van de
parochie.
Zaterdag 18 november
19.15 uur Jaardienst voor de Z.E.Heer
Arnoldus Jacobs. Sef Fransen en Els
Bouten. Jaardienst voor Frits Heymans.
Jaardienst voor Jan Giesbertz en overle
den familie Giesbertz-Hendriks.
Mededeling
Onze oprechte wensen aan de jongens
en meisjes die gevormd zijn als ook
aan hun familie.

Parochie Baarlo
Misintenties NL31RABO0103903976
Pastorie Markt 3 T 077 477 12 75
E pastoor@parochiebaarlo.nl
W www.parochiebaarlo.nl

Zaterdag 11 november
H. Mis 19.00 uur – dameskoor t.i.v. Jan
Derckx (coll); Harrie Hebben (coll) en
buurtvereniging Het Raegendröpke;
Nellie Bollen en Mart Verheijen; Hannes
Verheijen, Elisabeth Verheijen-Peeten
en Jeanne Verheijen; Wim Scheres en
An Scheres-Vissers (jaardienst); fam.
Grommen-Cox, Jeanne, Sjaak, Elsje,
Wim en Eva Keijsers; fam. MandersLintermans; dankbaarheid
Maandag 13 november
Stille Aanbidding 18.30 uur
Rozenkrans 19.00 uur
Dinsdag 14 november
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen,
aansluitend koffiedrinken
Donderdag 16 november
H. Mis 09.00 uur t.i.v. alle gestorvenen
09.30 stille aanbidding

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

Kerkdiensten
Zaterdag 11 november
17.00 uur H. Mis in Verzorgingshuis Ter
Borcht.
Zondag 12 november
9.30 uur H. Mis. Zang: Herenkoor.
Jaardienst Pierre v. Heur en Caroline
Brueren v.w. verjaardag.
12.45 uur Doopsel van Ruben
Elderhorst.
Donderdag 16 november
8.30 uur H. Mis.

Parochie Kessel-Eik
Misintenties NL41RABO0125300522
Misintenties 25,L. Timmermans T 077 462 16 78
Kerkdiensten
Zondag 12 november
9.30 uur Dankviering vrijwilligers van
de parochie.
Zondag 19 november
9.30 uur Wiel Teeuwen en Lies
Teeuwen -Salimans.

Kerkdiensten
Vrijdag 10 november
H. Mis 09.00 uur in de dagkapel
Zaterdag 11 november
Viering Sint Maarten 17.30 uur – voor
alle parochies m.m.v. leerlingenorkest
“Peel en Maas” en leerlingen van de
basisscholen
H. Mis 19.00 uur – gemengd koor t.i.v.
Joke Goes
Zondag 12 november
H. Mis kapel Missiehuis 10.30 uur

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

Mededelingen
De kerk deur collecte, wereld mis
sie dag heeft € 53,65 opgebracht.
Iedereen hartelijk dank.

Administrator (pastoor):
deken de Graaf Woutering
077 398 14 16
a.degraafwoutering@rkhorst.nl
Maasbree/Baarlo:
kapelaan te Boekhorst
077 477 12 75 | 06 52 29 66 46
kapelaan@parochiebaarlo.nl
Kessel/Kessel-Eik:
pastoor Verhaag
077 462 12 65 | 06 50 69 45 07
Kerkbestuur:
secretaris Arno Houwen
077 462 17 50
houwenarno@gmail.com
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Tummers

Ons Service Center is er
voor u, 7 dagen per week!
EP:Tummers heeft een uniek Service Center in de winkel in Panningen, Roermond en
Echt. Ons Service Center is hét aanspreekpunt wanneer u ondersteuning nodig heeft met
technische vragen of problemen. Heeft u bijvoorbeeld een storing op uw tv en weet u niet
hoe u dit moet oplossen? Geef ons dan een belletje, stuur ons een mailtje of kom even bij
ons langs. Wij helpen u graag. Daarnaast kunt u in ons Service Center ook terecht voor
reparaties, onderdelen en (IT-)accessoires. Wij staan 7 dagen per week voor u klaar!

Dit is service waar u blij van wordt!
7 dagen per week geopend

Niet goed, geld terug garantie

Bij ons kunt u 7 dagen per week terecht voor al uw aankopen, vragen, of technische
problemen. Wij zorgen altijd voor een passende oplossing. Zelfs op zondag!

Heeft u achteraf gezien toch liever een ander formaat tv? Wij doen er niet moeilijk
over als u van gedachten verandert. Bij ons heeft u altijd 14 dagen bedenktijd.

Gratis bezorgd

Deskundig advies

Wij bezorgen uw apparaat gratis bij u thuis met onze eigen bezorgdienst.
Ook als u het op de tweede verdieping wilt hebben is dat geen enkel probleem.

EP:Tummers heeft bijna 100 jaar ervaring in de elektrobranche. Onze productkennis
wordt wekelijks bijgespijkerd. U kunt altijd rekenen op eerlijk en passend advies.

Uniek OLED-weekend op 10, 11, 12 november
Leer alles over OLED

Gratis VIP-Sessies

Bent u al bekend met de OLED-techniek?

Wij houden op 10, 11 en 12 november in onze

OLED-schermen leveren een ongekend hoog

winkel in Roermond unieke OLED VIP-sessies.

contrast op, met veel diepere zwartwaarden en

Wij hebben zowel overdag als in de avond ver-

nagenoeg perfecte kleuren. Tijdens ons unieke

schillende sessies op het programma staan die

OLED-weekend kunt u alles bij ons leren over

u kosteloos kunt bijwonen. Als u interesse heeft

deze techniek, de nieuwste modellen bewon-

in een OLED TV is dit de uitgelezen kans om u

deren en profiteren van €200,- directe kassa-

perfect te laten adviseren! Schrijf u snel in via

korting op alle OLED TV’s!

www.eptummers.nl

Er
TV

* Na € 200,- kassakorting
Afbeeldingen kunnen afwijken. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

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

Tegelen
Engerstraat 2
5931 EL Tegelen
T. 077-3738511

Heythuysen
Dorpstraat 82
6093 ED Heythuysen
T. 0475-440353

Roermond
Schaarbroekerweg 28
6042 EJ Roermond
T. 0475-425262

Horst
Hoofdstraat 25
5961 EX Horst
T. 077-3983021

Echt
Zuiderpoort 68
6101 KA Echt
T. 0475-319595

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

