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Vastelaovesperiode
weer van start
Op diverse plaatsen in Peel en Maas werd op zaterdag 11 november het nieuwe carnavalsseizoen ingeschoten. In Panningen kreeg prins Marcel I van de Kuus oeht Kepèl
zijn prinsenmuts weer opgezet en onder de klanken van joekskapel Kos Erger werd het nieuwe seizoen ingeluid bij de toeren op het Raadhuisplein. Ook onthulde de Panningse
carnavalsvereniging een groot reclamezeil op de toren, waarop de tweede editie van de Bonte Boete Belaeving wordt aangekondigd. In Egchel besloten ze het over een andere
boeg te gooien en op de elfde van de elfde een nieuwe prins uit te roepen. De nieuwe heerser van het Kemphazeriek werd prins Marcel II. Ook in onder meer Baarlo, Maasbree, Meijel en Kessel-Eik werd het nieuwe seizoen knallend ingeluid met het afschieten van elf kanonsschoten. Nadat de leden van de diverse verenigingen het koude weer
hadden getrotseerd, werd de rest van de feestelijke dag voortgezet bij de plaatselijke horeca. (Foto: Jordy Strijbos)

Raad van State vernietigt raadsbesluit varkensstal
De Raad van State heeft het besluit van de gemeenteraad van Peel en Maas over de uitbreiding van een
varkensstal in Meijel vernietigd. De raad stemde in februari tegen de geplande nieuwe stal op het Platveld, maar
de indiener van het plan voor de nieuwe stal John Verhoijsen besloot juridische stappen te nemen. De varkensboer
kreeg op woensdag 8 november gelijk van de Raad van State.
Verhoijsen diende in 2016 een
plan in bij de gemeente om een
nieuwe stal voor drieduizend varkens
neer te zetten. Het College van B&W
stemde in met de plannen, maar de
gemeenteraad besloot een stokje te
steken voor de nieuwe stal. De partijen gaven toen aan dat het Platveld
een glastuinbouwgebied is en dat
intensieve veehouderij ondergeschikt
moet zijn aan de aanwezige glastuinbouw. Twee naastliggende boeren,
tomatenkweker Van Bree en aardbei-

enteler Bouten, tekenden bezwaar aan
tegen de stal omdat ze bang waren dat
het de kwaliteit van hun producten zou
aantasten en problemen zou opleveren
voor de verkoop.

‘Tuinbouw boven
intensieve veeteelt’
Wethouder Arno Janssen gaf destijds
bij het besluit van de gemeenteraad al
aan dat het juridisch waarschijnlijk geen
stand zou houden. Die uitspraak bleek

te kloppen. Op woensdag 8 november
besloot de Raad van State het besluit
van de gemeenteraad te vernietigen.
De rechtbank stelt vast dat de plannen
van Verhoijsen niet in strijd zijn met
het beleid dat gemeenteraad zelf heeft
vastgesteld en dus was de beslissing
van de raad ongegrond. Frits Berben,
raadslid namens PvdA/GroenLinks dat
fel tegen de nieuwe stal was, noemt
de uitspraak “jammer”. “Het valt me
tegen dat dit eruit is gekomen”, vertelt
hij. “Uit het besluit komt duidelijk naar

voren dat we in Peel en Maas het
beleid dat we uitgesproken hebben,
niet hebben vertaald naar het bestemmingsplan. Dat moeten we opnieuw
bekijken. We hebben met alle partijen
uitgesproken dat we op glastuinbouwgebied, wat Platveld is, de voorkeur
willen geven aan glastuinbouw en niet
aan intensieve veeteelt. Dat is helaas
niet goed vertaald naar het bestemmingsplan, waardoor de Raad van State
onze uitspraak heeft vernietigd.”

‘Blij met betrouwbare
overheid’
John Verhoijsen is uiteraard
tevreden met de uitspraak van de Raad

van State. “Ik vind het fijn dat we
een betrouwbare overheid hebben.
Het kan niet zo zijn dat als je voldoet
aan het beleid van de gemeente,
je plannen worden afgekeurd.
Gelukkig heeft de Raad van State dat
ook erkend.”
Verhoijsen weet ook niet hoe
de zaak nu verder gaat. “Ik heb
zoiets ook nog nooit meegemaakt,
dus ik merk het vanzelf”, aldus de
varkenshouder. “Ik verwacht wel een
staartje.” Berben geeft aan dat de
werkgroep van de gemeenteraad die
over de kwestie gaat, binnenkort bij
elkaar gaat zitten. “Dan kunnen we
alles op een rijtje zetten en bepalen
wat we aan moeten met deze zaak.”
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Dwangsom van 70.000 euro

Forse boete voor overtredingen Work and Stay
Work and Stay, het bedrijf dat arbeidsmigranten huisvest bij camping
Breebronne in Maasbree, moet een boete van 70.000 euro betalen aan de
gemeente. Dit omdat het bedrijf volgens de gemeente te vaak de regels
heeft overtreden, zelfs nadat in juni al een boete was opgelegd.
Het Maasbreese huisvestingsbedrijf
kreeg in juni al een dwangsom van in
totaal 30.000 euro opgelegd voor het
negeren van een bouwstop en voor het
huisvesten van arbeidsmigranten op
het recreatieterrein van camping
Breebronne. Die boete heeft Work and
Stay volgens een woordvoerster van de
gemeente nog niet betaald.
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De dwangsom is inmiddels
verhoogd tot in totaal 70.000 euro.
Het grootste deel hiervan, 60.000 euro,
is een boete voor het niet apart houden
van arbeidsmigranten en toeristen
op camping Breebronne. Volgens de
gemeente heeft Work and Stay grote
aantallen arbeidsmigranten gehuisvest
op het recreatieve deel, terwijl dit sinds
1 januari in de hele provincie verboden
is. Work and Stay ging volgens de

gemeente tussen juni en oktober in
totaal zes keer de fout in. Na de eerste
keer werd het bedrijf al op de vingers
getikt, maar daarna zou ze nog vijf keer
de fout in zijn gegaan.De gemeente
eist 10.000 euro per overtreding.

Eis: 10.000 euro
per overtreding
Het bedrijf moet daarnaast nog
eens 10.000 euro betalen omdat er op
de locatie Krayel, nabij de camping, in
april gebouwd werd aan een logies
gebouw terwijl door de gemeente een
bouwstop was opgelegd. Ook werd

geconstateerd dat Work and Stay een
winkelgebouw aan het realiseren was,
terwijl hier geen toestemming voor
gegeven was. “We kunnen dit laatste
feit echter niet bewijzen en daarom
blijft de boete 10.000 euro”, aldus de
woordvoerster van de gemeente.
Work and Stay laat weten te
betreuren dat de gemeente de
dwangsommen wil innen. “We hebben aangegeven graag samen naar
een mogelijkheid te zoeken, om de
boete direct terug te laten vloeien
naar de doelgroep arbeidsmigranten”,
aldus Lottie van Gerven van de
huisvester. “Dit aanbod werd door
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Van Enckevoortstraat Egchel

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. Deze week: hoe de vertrouweling van paus Adrianus VI een straat kreeg toegewezen in
Egchel.

Rob Dieleman
Kim Jacobs
Redactionele bijdragen
Toon Henkens, Renée Cox en
Lique Geraedts
Fotografie
Bram Becks
Henny Roosen
Commercieel adviseurs
077 208 32 25
advertentie@hallopeelenmaas.nl
Frank Erren
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Fabienne ten Horn
Annemie Saes-Rechmann
Bezorging
Goutiers D&D Services
077 307 47 60
info@goutiers.com
Nieuwsblad niet ontvangen? Bel of mail
vrijdagmorgen vóór 12.00 uur of ga naar
www.hallopeelenmaas.nl/bezorging om dit
door te geven.

Bezoek- en correspondentieadres
Raadhuisstraat 168
5981 BJ Panningen
Aanlevertijden (uiterlijk)
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
Beeldmateriaal en kopij dient vrij van rechten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur
dient bij aanlevering expliciet te worden
gemeld. Bij verzuim komen kosten voor
rekening van de aanbieder.
De artikelen worden doorgaans
gepubliceerd in de elektronische versie van
HALLO Peel en Maas.
Kempen Media bv behoudt zich ten
aanzien van de inhoud van deze uitgave
zowel het auteursrecht voor conform
artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet
als het databankrecht.

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

de gemeente afgewezen.”
Het Maasbreese bedrijf laat
daarnaast weten dat het huisvesten
van arbeidsmigranten momenteel
een groot probleem is. “Als we kijken
naar de aanvragen van de afgelopen
tijd en naar wat op dit moment wordt
bijgebouwd aan logistieke centra op
Tradeport in Venlo, zien wij op langere
termijn een nijpend tekort van circa
drieduizend huisvestingsplekken voor
arbeidsmigranten in de regio NoordLimburg. Op korte termijn zou het
creëren van achthonderd bedden voor
tijdelijke verlichting zorgen, al is zelfs
dat op termijn niet voldoende.”

Sinds 1963 ligt in Egchel de Van
Enckevoortstraat. De weg loopt van
de Linskesweg aan de ene kant
naar de Jacobusstraat. Aan de straat
ligt café Manders, de enige kroeg
van Egchel. De naam is volgens
historicus Henk Thiesen aan de
straat gegeven, omdat gedacht
werd dat kardinaal Willem van
Enckevoort in relatie zou staan met
de Heldense tak Van Enckevoort.
Of dat inderdaad zo is, is volgens

Thiesen helemaal niet zeker.
De straat is in ieder geval
vernoemd naar Willem van Enckevoirt.
Die leefde van 1474 tot 1534 en werd
geboren in Mierlo. Hij studeerde in
Leuven en ging later naar Rome om
daar deel uit te gaan maken van het
pauselijk hof. Toen in 1522 de eerste
en tot nu toe ook laatste Nederlandse
paus werd verkozen, paus Adrianus
VI, werd Van Enckevoirt een van de
vertrouwelingen van de belangrijkste

man in het katholieke geloof.
De achternaam wordt vaak op
verschillende manieren geschreven.
Zo is de naam van de kardinaal Van
Enckevoirt, maar de straat in Egchel
heet Van Enckevoort. Andere schrijfwijzen die terugkomen in de geschiedenis
van oud-gemeente Helden zijn Van
Enckevort, Van Inckenvoert en Van
Incken Voort. Dat maakt het dus al
lastig om de herkomst van de naam
te achterhalen en daardoor blijft ook

onduidelijk of de kardinaal iets
te maken had met de Heldense
familie.
Aangezien Van Enckevoirt een
belangrijk man was met mogelijke banden met inwoners van
gemeente Helden, besloot de
gemeente in 1964 de naam toe te
kennen aan het stuk weg in Egchel.
Maar de relatie tussen de invloedrijke gelovige en de Heldense tak
is niet bewezen. “Door onderzoek
van amateurhistoricus Piet van
Enckevort uit Sevenum weten
we inmiddels dat niet bewezen
kan worden dat de kardinaal Van
Enckevoirt van de Heldense tak
afstamde”, schrijft Thiesen in De
Moennik.
Of de gemeente een logische
keuze heeft gemaakt in 1964, is
lastig te beoordelen. Thiesen weet
wel dat er verschillende mensen
in Helden en Kessel woonden met
de achternaam Van Enckevoort.
“Ook is bekend dat er in Egchel een
Hof Van Enckevort heeft gelegen.
In de zogeheten pontschatting
van 1369 werd al een Peter van
Inckenvoert vemeld met een betaling van 8 pont”, aldus de historicus in De Moennik. “Het Hof Van
Enckevort was een van de leen
goederen die Helden rijk was.”
De afkomst van de achternaam
moeten we volgens Thiesen zoeken
in de natuur. “In het verleden
noemde men een beek een voort.
Van Enckevoort heeft dus waarschijnlijk iets met een beek te
maken.”
Bron: historisch tijdschrift De Moennik,
uitgave 4 juni 2004, ‘Straatnamen’ door
Henk Thiesen

Auto doorgereden na botsing
In Maasbree is op woensdag 8 november een auto doorgereden na een aanrijding met een scooter. Rond 18.30 uur werd op de Schorweg in Maasbree
een scooterrijder geraakt door een auto, die vervolgens doorreed.
Het slachtoffer zette zijn verhaal
op Facebook. “En dan word je op weg
naar huis frontaal aangereden door een
auto”, schreef hij. “Ik lag in het gras en
de scooter is 30 meter meegesleurd.

Hij (de chauffeur van de auto, red.)
heeft achteruit moeten rijden om van
de scooter af te komen. Daarna verdween hij in het donker.” Het slachtoffer had schaafwonden en bloeduitstor-

ting op het rechterbeen.
De doorrijder reed waarschijnlijk
in een donkerkleurige auto. De scooter
was beschadigd na de aanrijding en de
politie heeft het vermoeden dat ook

de auto schade heeft opgelopen bij
het ongeval. De politie vraagt mensen
die iets gezien hebben of meer weten
over de aanrijding, zich te melden via
09 00 88 44.

nieuws 03

16
11

Onvoldoende steun

Kandidaat-wethouder trekt zich terug
De politieke partij Lokaal Peel&Maas heeft dinsdag 14 november de benoeming van Fred van Gulik als nieuwe
wethouder voortijdig afgeblazen. Dit omdat er volgens de partij te weinig steun zou zijn vanuit de gemeenteraad
van Peel en Maas.

de precieze reden waarom ze tegen
waren niet weten, want die hebben we
niet van hen gekregen.”
Partijvoorzitter Van Hal zei vooral
meer steun te hebben verwacht van
coalitiepartner VVD. “Wij konden Lokaal
Peel&Maas de stemmen niet geven
die ze graag van ons wilde hebben”,
laat VVD-fractievoorzitter Geert Segers
weten. “Het was hun besluit iemand
voor te dragen. Wij stelden voor de
taken binnen het college te verdelen.
Wij hadden grote twijfels over de
toegevoegde waarde van een nieuwe
wethouder voor zo’n korte tijd, waarin
nauwelijks nog iets gebeurt en ook nog
het kersreces en carnaval vallen.”
De in Meijel woonachtige Van Gulik

stelde zich dinsdag 7 november voor
als beoogd wethouder namens zijn
partij Lokaal Peel en Maas. Indien hij
als nieuwe wethouder zou worden
aangenomen door de gemeenteraad,
zou hij de portefeuille Wonen van
wijlen wethouder Arno Janssen over
nemen. Momenteel neemt collega-
partijlid en wethouder Roland van
Kessel die taken op zich.
Lokaal Peel&Maas laat weten geen
nieuwe kandidaat-wethouder voor te
stellen. Het College van B&W van Peel
en Maas moet nu besluiten wat er met
de dossiers gaat gebeuren. Van Gulik
zei zich wel verkiesbaar te willen stellen tijdens de komende verkiezingen.
“Ik heb de smaak te pakken.”

Winkeldief op
heterdaad betrapt
Een 25-jarige man is zaterdag 11 november bij een Meijelse
s upermarkt op heterdaad betrapt toen hij artikelen aan het stelen was.
De politie heeft de man aangehouden.
De man stal ’s ochtends eerst
bij supermarkt COOP in Meijel
spullen, maar wist te ontkomen.
Vervolgens werd via Burgernet een
oproep gedaan om naar de man uit te
kijken. Het winkelpersoneel van het
Volgens Jos van Hal, voorzitter van
Lokaal Peel&Maas, zou er onvoldoende
steun zijn vanuit de raad om Fred
van Gulik aan te nemen. Onder meer
AndersNu en het CDA zouden tegen
zijn, eenmansfractie Ton Hanssen,
PvdA/GroenLinks en Lokaal Peel&Maas
zelf waren voor. De VVD twijfelde, maar
wilde volgens Van Hal niet voorafgaand
aan de raadsvergadering een stemverklaring afleggen. Ook zouden de
partijleden individueel hebben willen

stemmen. “Op basis daarvan hebben
wij de conclusie getrokken dat er te
weinig draagvlak is. In goed onderling
overleg is daarom besloten de benoeming te schrappen”, aldus Van Hal.

Te weinig draagvlak
onder raadsleden
Van Gulik zei het jammer te vinden
dat er te weinig steun bleek te zijn voor
zijn wethouderschap. “We hebben er

alles aan gedaan om ze te overtuigen,
maar dat heeft niet mogen baten.
De hand die we hebben uitgestoken is
niet geaccepteerd.” Hij vermoedt dat
de partijen politieke redenen hebben
gehad om niet in te stemmen met zijn
kandidaatstelling, aangezien in maart
gemeenteraadsverkiezingen plaatsvinden. “Je zou het haast denken”, aldus
Van Gulik. “Het is de politieke realiteit
dat sommige partijen meer bezig zijn
met straks dan met nu. Toch zullen wij

Uitstekende prestaties

verderop gelegen Jumbo-filiaal had
het burgernetbericht gezien en kon
diezelfde man in hun supermarkt
op heterdaad betrappen. De man
is daarna overgedragen aan de
politie.

Uw
voordeur

Hét visitekaartje van uw woning!

Michel Hendrix
limburgse ruiter van het jaar

Gratis advies, bij u thuis of in de showroom!
Meijel | Weert | Geleen | bohaco.nl

Kesselnaar Michel Hendrix is op donderdag 9 november verkozen tot Limburgs ruiter van het jaar. Bij het
Limburgse Paardensportgala bleek dat de prestaties van de Kesselnaar zo goed waren dat hij de prijs mee naar
huis mocht nemen. Men-bondscoach Harry de Ruijter ontving de oeuvreprijs voor al zijn verdiensten aan de sport.
Hendrix kreeg de prijs vanwege
zijn uitstekende prestaties afgelopen
jaar. Zo wist hij bij het Nederlands
kampioenschap de tweede plek te
halen en won hij met het Nederlands
team de finale van de landen

wedstrijd op de Nations Cup. De Ruijter
wist als bondscoach vele prijzen binnen
te halen door de jaren heen, waaronder
vier Europese titels en drie wereldtitels.
Hendrix won in april de gemeentelijke Sporttrofee van gemeente Peel

en Maas. Dezelfde prijs sleepte die
Harry de Ruijter een jaar eerder ook in
de wacht.
Het was de eerste editie van
het Limburgse Paardensportgala dat
plaatsvond in het Mecc in Maastricht.

Leiding kapot gestoten

Moskee ontruimd wegens gaslek
De moskee in Panningen is donderdag 9 november enige tijd ontruimd geweest vanwege een gaslek op de
Raadhuisstraat in Panningen. Daarvoor werd de brandweer opgeroepen.
De melding werd net voor
17.00 uur gemaakt. Eenmaal ter
plaatse mat de brandweer hoge concentraties gas. Netbeheerder Enexis
was begonnen met het opgraven van

de gasleiding, maar met de minigraver
werd tijdens het graven een leiding
kapot gestoten. Daardoor kwam een
grote hoeveelheid gas vrij, zo laat de
brandweer weten. De naastgelegen

moskee is daarom uit voorzorg
ontruimd.
Om 21.30 uur was de situatie
weer veilig en kon de brandweer
terugkeren naar de kazerne.

5.3 VOOR

Patio Cyclaam
Diverse kleuren.
Ø 10 cm.
3 stuks 7.47

ZONDAG OPEN VAN 12.00 TOT 17.00 UUR.
GroenRijk Maasbree • Kanaalweg 7 • 077-4650080 • groenrijkmaasbree.nl
WK 46. GELDIG VAN 16-11 T/M 22-11. OP=OP
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Makkelijker kinderen afzetten

Kiss en Ride-strook De Wissel Panningen
Basisschool De Wissel in Panningen heeft sinds maandag 6 november een Kiss en Ride-strook bij de school om
het makkelijker te maken voor ouders om hun kinderen af te zetten en op te halen. De strook werd aangevraagd
door de school. Het betreft een proef van drie maanden, aldus de gemeente.
Uit de proef moet blijken wat
voor effect een dergelijke strook heeft
op de buurt, zo laat de gemeente
weten. Het is niet zo dat de school
last heeft van extra drukte of ongelukken. “Gegevens over de drukte zijn er
niet”, laat de gemeente weten. Wat
betreft ongelukken meldt de gemeente
dat er sinds 2001 geen ongelukken

op de wegen rond de basisschool
zijn opgenomen in het landelijke
registratiesysteem.

Fietsen en lopen de
voorkeur
De Kiss en Ride-zone komt te
liggen aan de Schoutenring aan de

kant van de hoofdingang van de
school. Er mogen geen auto’s geparkeerd w
 orden tijdens de breng- en
haalmomenten. Die tijden zijn op
schooldagen van 08.15 tot 08.45 uur,
van 12.00 tot 13.00 uur en van 15.00
tot 15.30 uur. Buiten de tijden is het
gewoon toegestaan te parkeren op
de strook.

De gemeente is akkoord gegaan
met de Kiss en Ride, maar stelt dat
lopen of fietsen naar school nog altijd
de voorkeur heeft. “Leerlingen met de
fiets of te voet naar school laten gaan,
wordt al op diverse manieren gepromoot en gecommuniceerd door school
en gemeente”, laat de gemeente
weten. “Ook nu met het informeren
van ouders over de Kiss en Ride-proef
is dit nadrukkelijk aan de orde geweest.
De uiteindelijke verantwoordelijkheid
om hierin bij te dragen, ligt uiteindelijk

bij de ouders of verzorgers. Neemt niet
weg dat we met scholen blijven zoeken
naar mogelijkheden om de verkeersveiligheid van alle weggebruikers rondom
de school te optimaliseren.”
In Maasbree ligt al een Kiss en
Ride-strook bij de straat Op de Kemp
bij de twee basisscholen. Daar zijn ze
volgens de gemeente tevreden over
het effect ervan. “De nieuwe situatie
in Maasbree werkt beter dan de
oude. Op dit moment krijgen wij geen
klachten.”

Analyse-app Flitsmeister

Vaakst flitsers op Midden Peelweg
Op de Midden Peelweg tussen de grote rotonde in Maasbree en de oprit van de A67 worden het vaakst flitsers
gemeld in gemeente Peel en Maas. Dat blijkt uit cijfers die de krant BN De Stem uit een analyse van de app
Flitsmeister haalde. Tussen 1 januari en 31 oktober dit jaar werd er door de gebruikers van Flitsmeister 33 keer een
controle gemeld op de Midden Peelweg in de buurt van de stoplichten.
Hoe vaak er precies geflitst is, blijkt
niet uit de cijfers die afkomstig zijn van
Flitsmeister. Het kan zijn dat mobiele
flitsers bij één sessie vaker gemeld zijn.
Het gaat hier om hoe vaak een mobiele
flitser gemeld is door de gebruikers van

de app. Daar kan wel uit opgemaakt
worden wat de populairste punten zijn
van de politie om de snelheid te meten
in Peel en Maas. Flitsmeister is een
app waar iedereen kan aangeven waar
flitsers staan en die een melding geeft

zodra je in de buurt van een flitser
komt.

Populairste punten
De mobiele flitsers op de Midden
Peelweg in Maasbree stonden allemaal

in de buurt van stoplichten bij de
McDonalds en oprit naar de snelweg. Waar de Midden Peelweg na de
rotonde in Maasbree een rijstrook heeft
in beide richtingen, is de weg op het
stuk waar geflitst wordt een dubbele
tweebaansweg met een afscheiding
tussen de rijhelften waar makkelijker
ingehaald kan worden.
Er zijn nog twee andere plekken
waar de politie regelmatig mobiele

flitsers neerzet volgens de gebruikers
van Flitsmeister. Tussen de rotonde op
de Midden Peelweg en Kessel staan
regelmatig flitsers. Vanaf januari werden daar door 31 mensen een flitser
gemeld. Op de provinciale weg N275
in Maasbree wordt ook regelmatig naar
de snelheid gekeken. Voor het stuk
weg net na de rotonde in de richting
van Venlo tot aan restaurant Boszicht
werd 23 keer een flitsmelding gegeven.
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Kunstwerk en geldprijs

Neptunus wint Limburg Export Award
Demontabel bouwspecialist Neptunus heeft op woensdag 8 november de Limburg Export Award gewonnen.
Het Kesselse bedrijf kreeg de onderscheiding van de Exportsociëteit Limburg vanwege de bijdrage aan de export in
Limburg. Neptunus ontvangt naast een kunstwerk een geldprijs van 10.000 euro. Het geld wordt geïnvesteerd in
een opleidingsprogramma.

Volgens de jury is Neptunus ‘een
typisch Limburgs familiebedrijf dat
zich binnen en ver buiten Nederland
onderscheidt met hoogwaardige
evenementenaccommodaties en
demontabele gebouwen’. De bouw
specialist leverde afgelopen jaren
accommodaties bij onder meer de
Olympische Spelen, het EK atletiek in
Amsterdam en de grootste wielerwedstrijd ter wereld, de Tour De France.

Typisch Limburgs
familiebedrijf
“Wij zijn supertrots”, laat directrice
van Neptunus, Dorrie Eilers, weten.
“Dit is een kroon op het werk van
ons hele team: dag in, dag uit zijn we
bezig met het ontwikkelen, verhuren
en bouwen van demontabele accom-

modaties in heel Europa en zelfs de rest
van de wereld. Export is daardoor voor
ons een vanzelfsprekendheid. London,
Berlijn en Parijs liggen immers binnen
een straal van 500 kilometer.”
Neptunus ontvangt een kunstwerk van de Roermondse kunstenaar
Dick van Wijk en een bedrag van
10.000 euro. Dat wordt geïnvesteerd in
een opleidingsprogramma voor lokale
jonge talenten, zo laat de organisatie
weten. Hotraco uit Panningen, een
bedrijf in meet- en regeltechniek,
was ook één van de finalisten, maar
greep naast de prijs. De uitreiking van
de prijs vond plaats bij Schmitz Foam
Products in Roermond, de winnaar van
vorig jaar. Het jaar daarvoor ging het
Panningse bedrijf Bruynzeel Storage
Systems met de award aan de haal.
(Foto: L1, Patrick Dreuning)

Onderwijsvernieuwing

Bouwens ontvangt
Hanneke Award
Middelbare school het Bouwens in Panningen heeft op donderdag
2 november de Hanneke Award ontvangen. De prijs wordt ieder jaar
uitgereikt door Vereniging Big Picture Nederland aan een school die zich
op een bijzondere manier bezighoudt met onderwijsvernieuwing volgens
het gedachtegoed van Big Picture Learning.

Oh, zit dat zo!
De urenregistratie - hoe doet
u dat zo slim mogelijk?
Door: Ed Nijssen, directeur
De urenregistratie. Elke dag uw uren bijhouden is nou niet echt het leukste klusje. Toch is het belangrijk voor
de Belastingdienst én om inzicht te krijgen in uw werkzaamheden.
Met een urenregistratie houdt u
bij waar u uw zakelijke uren aan
besteedt. Het is geen verplichting,
maar om twee redenen slim om
te doen:
1. als u aan het urencriterium voldoet,
kunt u gebruikmaken van fiscale
faciliteiten;
2. u krijgt inzicht in uw
werkzaamheden;
Fiscale faciliteiten
Er bestaan voor u als ondernemer
allerlei fiscale regelingen
(aftrekmogelijkheden). Voor een
aantal van die regelingen, ook wel
faciliteiten genoemd, moet u voldoen
aan het urencriterium:
• startersaftrek;
• zelfstandigenaftrek;
• meewerkaftrek;
• oudedagsreserve.
Het urencriterium
Dat betekent dat u minimaal 1.225 uur
per kalenderjaar aan uw bedrijf moet
besteden. Dat komt overeen met
ongeveer 25 uur per week.

Directe en indirecte uren.
Directe uren zijn uren die u aan uw
klant in rekening kunt brengen.
Ook wel declarabele- of facturabele
uren genoemd. Indirecte uren zijn
bijvoorbeeld de uren die u besteedt
aan uw administratie.
Let hier extra goed op
• De verhouding tussen directeen indirecte uren moet wel in
balans zijn. Leg indirecte uren dus
ook goed vast, inclusief relevante
toelichtingen.
• Bent u als ondernemer ook nog
in loondienst? Dan geldt de
extra eis dat u minimaal 50%
van uw totale werktijd aan uw
onderneming moet besteden.
Let op: deze eis geldt niet voor
startende ondernemers.
• Als de inspecteur argwaan
krijgt over de betrouwbaarheid
van uw urenregistratie, zal
hij verder onderzoek doen.
Denk daarbij aan vergelijkingen
met uw agenda en met de
urenlijsten die uw boekhouder in
zijn bezit heeft.

Inzicht krijgen in uw
werkzaamheden?
Met een goede urenregistratie krijgt u
inzicht in uw werkzaamheden. Van tijd
tot tijd is het slim om u af te vragen of
u wel in de juiste activiteiten tijd steekt.
Wat legt u vast in
urenadministratie?
Naast de soort activiteit, legt u
uiteraard de datum en de tijd vast.
De tijd kunt u in uren noteren,
bijvoorbeeld 1,25 uur. Denk verder
ook aan klantnaam, indirecteof directe uren, omschrijving
werkzaamheden en eventueel het
betreffende project.
Tip: Houd uw uren gedetailleerd bij.
U moet minimaal 1.225 uur aan uw
onderneming besteden om aanspraak
te kunnen maken op allerlei fiscale
faciliteiten.

“Op het Bouwens heeft de laatste
jaren het klassieke onderwijs plaatsgemaakt voor persoonlijk onderwijs
waarbij de leerling centraal staat”,
zo schrijft de school. “Elke leerling
leert op een andere manier. Om hier
vorm aan te geven, zijn dit schooljaar
klas 1 en 2 van vmbo basisberoepsgerichte leerweg gestart met Big
Picture Learning. Het draait om het
‘leren in de echte wereld’, vandaar
ook ‘the big picture’. Vanuit eigen
interesse bepaalt de leerling in grote
mate wat er wanneer geleerd wordt,
in welk tempo en hoe.”
Leerlingen kunnen met de nieuwe
methode sturing geven aan hun
eigen leerproces en daarin keuzes

maken. “Ze worden zo gestimuleerd
het beste uit zichzelf te halen”, aldus
het Bouwens. “Dankzij Big Picture
Learning wordt de verbinding gelegd
tussen de persoonlijke interesse van
de leerling, de maatschappij en het
onderwijsleerproces.”
Het Bouwens ontving de award,
omdat de school al langere tijd bezig
is de nieuwe manier van lesgeven in
te voeren. “Ter voorbereiding hierop
is samenwerking gezocht met collega’s binnen en buiten de school.
Dankzij deze goede voorbereiding kon
het Big Picture Learning dit jaar probleemloos ingevoerd worden”, laat
de school weten. Het Bouwens mag
de award een jaar houden.

Wij zoeken op korte termijn een:

Monteur
Touringcars
JIJ HEBT:
• Niveau 3, Eerste Bedrijfsautotechnicus of Niveau 4, Technisch Specialist
WIJ BIEDEN:
• Goede salariëring volgens CAO besloten busvervoer
• Een uitdagende baan met veel afwisseling en flexibiliteit en
verantwoordelijkheid
• Dagelijks werken aan DAF-VanHool, Volvo, IVECO en Mercedes
touringcars
Stuur je sollicitatie naar: info@ghielen.nl o.v.v. sollicitatie monteur
GHIELEN Touringcarbedrijf
Kanaalstraat 39 • 5986 AD Beringe • T 077-3071988 • www.ghielen.nl

Ruijsstraat 4 Panningen, 077 - 306 61 25
www.a-drie.com
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Vandaag hebben we met veel verdriet, toch nog onverwacht
afscheid moeten nemen van

Theo Meijer
* 9 december 1945

† 13 november 2017

lieve echtgenoot van

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

Margriet Meijer-Aengenend
pap en trotse opa van
Roger en Natalie, Sem, Kay
Kim
Bjorn, Demi, Suus
Alexanderstraat 14
5981 BR Panningen

Na een leven van liefde, toewijding en zorg voor haar
dierbaren is toch nog onverwacht heengegaan


Geboren

Marit

12 november 2017
Dochter en zusje van
Erik, Linda, Jarno en Tristan
de Brouwer-Hermans
Spiekergoed 10
5993 HR Maasbree

Mien Kerkhoffs - Zelen

We nemen afscheid van Theo op zaterdag 18 november om 14.00
uur in het crematorium, Grote Blerickse Bergenweg 30 te Blerick.
Samenkomst in de ontvangkamer, waar gelegenheid is tot schriftelijk condoleren.
In plaats van bloemen wordt een donatie, in de collectebussen,
voor KWF Kankerbestrijding op prijs gesteld.

Helder tot het laatste moment en
berustend in wat komen gaat, is overleden

Engelina Lenders-Leenders
Geboren te Meijel 9 februari 1917
Overleden te Meijel 8 november 2017
Weduwe van

Pierre Lenders († 1994)

Panningen, * 29 januari 1938

echtgenote van

Venlo, † 12 november 2017

Welkom lieve

Ton Kerkhoffs †

Suus

Mam, schoonmoeder, oma en superoma van
Peter Kerkhoffs en Gertie Kerkhoffs - Wilmer
Tom en Linda, Raff
Johan Kerkhoffs en Thea Kerkhoffs - Hermans
Robin en Guy
Sanne en Leroy
Wij nodigen u uit voor de afscheidsdienst op zaterdag
18 november om 10.30 uur in zaal Boszicht gelegen aan de
Provincialeweg 2 te Maasbree.
Aansluitend begeleiden wij, het gezin, Mien naar het
crematorium.

Dankbetuiging

We hebben ervaren hoe velen hebben meegeleefd,
tijdens de ziekte en na het overlijden van
mijn man, onze pap en lieve opa

Ton Haenen
Eenieder koos hiervoor een eigen manier:
in de vorm van woorden, kaarten, bloemen,
praktische hulp of een luisterend oor.
Dit heeft het afscheid voor ons zeer bijzonder gemaakt.
Onze warme dank aan allen.
Baarlo, november 2017
Mien Haenen-van Teeffelen
Stephan, Marion & Niko, Arto

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.
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.

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.
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

Fien Bos
Uitvaartzorg

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

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

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

www.fienbosuitvaartzorg.nl

Liever geen bloemen maar een gift voor het Plattelandshoés
wordt door ons zeer op prijs gesteld.
Correspondentieadres:
Familie Kerkhoffs
Mgr. Nolensstraat 1 5981 TM Panningen

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

Pedicure aan huis.
Bel voor informatie of een afspraak
Petra Vossen 077 462 22 04.
Aardappelen.
Wij bezorgen onze eigen geteelde
nieuwe aardappelen (Frieslanders)
gratis bij u thuis. Min. 5 kg. Absoluut
de lekkerste. Tevens uien te koop.
Tel. 077 307 88 53.
Garageverkoop zaterdag 25 juni
10.00-13.00 uur Poorterweg 16
in Koningslust. Woonaccessoires,
tuindecoratie, meubeltjes, verlichting,
carnavalskleding, etc.

10 november 2017
Dochter van
Frank Kersten en
Elle Stammen
Schout de Collartstraat 6
5981 EC Panningen

Op zoek naar professioneel kleuren/of interieuradvies, of een
compleet en praktisch interieurplan?
Jacqueline Janssen van Sfeer en
kleur@home werkt graag samen
met u aan de plek waar u zich thuis
voelt. Voor meer informatie
www.sfeerenkleur.nu of bel Jacqueline:
06 29 36 38 77.
Aerial Yoga bij Lekker Laeve!
Vlieg je mee? Info/aanmelden voor
een proefles: www.lekkerlaeve.nl
www.hulpaanhuislimburg.nl
Zoekt u hulp in de huishouding?
Kijk op onze site of bel 077 467 01 00.
Woninginrichting bij u thuis
www.woningstoffeerderijvandenbroek.nl
Trap bekleden v.a. €150,00, laminaat
€ 24,95 m2 incl. leggen, raambekleding
gratis monteren. Bel 06 16 37 45 14
voor gratis prijsopgave.
Te koop onbehandelde vastkokende
en kruimige aardappelen frieslanders,
belana, bintje en verse vollegrond- en
kasgroenten. Grote zak boerenkool
1.25 euro, koolrabi 0.25. Kwekerij
Brummans Vosberg 16a Panningen.
Verloren ring in kleedlokaal van de
gymzaal de Wiekslaag.
Tel. 077 307 89 28 (beloning).
Huur appartement. Op korte
termijn huur appartement gezocht in
Panningen 046 485 76 37.

www.poetszorg.nl

Uitvaartverzorging

Tel. 06 14 82 72 00

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

www.vanderlaan-uitvaart.nl

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

Zorgzaam & betrokken

tel. 077-3078642
Panningen
www.janssenuitvaart.nl

Dieet

&

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

www.dieetenleef.nl
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en zo 07

GEPLUKT Ans Raedts

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.

Ze is geboren in Evertsoord, maar kwam ruim 35 jaar geleden naar Meijel en woont daar nog steeds. Ze werkt in de wijkverpleging, is verzot op haar
kleinkinderen en wandelen en is daarnaast voorzitter van vrouwenbeweging ZijActief in Meijel. Deze week wordt Ans Raedts (62) geplukt.
Ans werd in 1955 geboren in het
kerkdorp Evertsoord. Haar ouders kwamen allebei uit Sevenum en woonden
in het buitengebied van het dorp. Na
de ontginning van het Peelgebied in

de jaren 50 kreeg het grondgebied de
naam Evertsoord. Daardoor woonde de
familie Raedts niet meer in Sevenum,
maar in Evertsoord. “Ik ben de vijfde
van zes kinderen”, vertelt Ans. “Ik heb

PUZZEL

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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Eén dag in de week is gereserveerd voor de kleinkinderen van Ans.
“Ik heb drie dochters, de tweeling Karin
en Ellen van 35 jaar en Moniek van
31 jaar, en zes kleinkinderen. De oudste

Kinderen binden
Ans aan dorp
Toen Ans 24 jaar was, begon ze
met werken bij het Groene Kruis. Daar
werkt ze nog steeds, maar nu als
verzorgende-ig in de wijkverpleging
in Panningen. “De zorg heeft mij altijd
getrokken”, vertelt Ans. “Ik ben een
sociaal mens en werk graag met en
voor mensen.” Het is dankbaar werk,
vindt ze. “Mensen vinden het fijn als
je komt, want je kunt ook een beetje
een praatje maken. Ik doe het werk
nog altijd met veel plezier. Hoewel
er veel veranderd is in de zorg en er
tegenwoordig ook meer administratie
bij komt kijken, haal ik nog elke dag
dezelfde voldoening uit het werk.”

Genieten van het nu

Oplossing vorige week:
4

7
9

1
4

3

drie zussen en twee broers. Mijn oudste
zus is zeven jaar ouder en ik heb één
jongere broer, die nu 60 jaar is. Onze
vader had een boerderij, waar de
oudsten meehielpen. Ik kon daardoor
mijn eigen ding gaan doen. Zo ben ik
de zorg in gegaan.”

is 11 jaar en de jongste een kleine zes
maanden. Op vier kleinkinderen pas ik
elke maandag op. Ik vind het geweldig
om te doen, want je krijgt zoveel mee
met zulke kleine kinderen. Zeker als
je ze van zo dichtbij ziet opgroeien. Ze
zijn ook altijd zo enthousiast als ze naar
‘oma’ komen. Wat een rijkdom is dat.”
In de tijd die Ans daarnaast
over heeft, zet ze zich met plezier in
als voorzitter bij ZijActief in Meijel.
“Daarvan ben ik al ruim 25 jaar lid”,
vertelt Ans. “Toen ik net in Meijel
woonde, wilde ik me graag ergens aansluiten om wat meer mensen te leren
kennen. Via een paar kennissen ben ik
bij ZijActief terechtgekomen en sinds
2002 ben ik voorzitter. Ik vind het leuk
om iets heel anders te doen naast mijn
dagelijkse werk in de zorg. Het is ontspannend, sociaal en vaak ook nog heel
educatief door de lezingen die we organiseren. Daarnaast help ik mee bij het
organiseren van de Goede Doelenweek
en de ontmoetingsdag voor ouderen.”
Haar hoofd even helemaal leegmaken,
doet Ans toch het liefst door te wandelen. “Ik heb tien jaar lang de 80 kilometer van de Kennedymars gelopen
en loop al vijftien jaar de Vierdaagse in
Nijmegen. Eerst de 40 kilometer, maar
sinds mijn zestigste loop ik de 30 kilometer.” Daarnaast is ze in april, samen
met haar zus en haar vriend, begonnen
aan het Pieterpad. De langeafstandswandelroute loopt van Pieterburen in
Groningen naar de Sint-Pietersberg in
Maastricht. “Geregeld rijden we naar
het punt waar we gebleven zijn en
vanuit daar leggen we weer een stukje
af richting het zuiden”, aldus Ans.
“Nu zijn we halverwege. Daarna willen
we misschien het trekvogelpad lopen,
dat van west- naar oost-Nederland
gaat. Maar dat zien we dan wel weer.
Ik probeer elke dag te genieten van de
dingen die ik nu doe en van de familie
en vrienden om me heen.”

Hoewel ze er niet geboren is,
woont Ans naar eigen zeggen heel fijn
in Meijel. “Er is genoeg te beleven en
alles wat je nodig hebt, is hier”, vertelt
ze. Ans kwam in 1981 in Meijel wonen.
“Mijn kinderen en kleinkinderen zijn
hier geboren, opgegroeid en wonen
hier nog steeds. Zij binden mij aan het
dorp.”

Word jij onze nieuwe collega die onze ‘unieke’ werkwijze van ‘warme zorg
voor iedere cliënt’ aanspreekt?

Verzorgende en
Verpleegkundige m/v
in Peel en Maas, Venlo, Blerick en Tegelen
Ben je op zoek naar:
• een vaste vrije dag per week;
• werken in kleine zelfstandige teams;
• waar eigen inbreng gewaardeerd en gestimuleerd wordt;
• tijd (mogen) nemen voor de cliënt;
• goede studiefaciliteiten;
• passende arbeidsvoorwaarden conform “cao VVT”.
Neem dan vrijblijvend contact met ons op en vraag of mail naar:
Mw. Yvonne van de Stay, 077-3071170 / info@thuiszorghh.nl.
De koffie / thee staat klaar!
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verenigingen

Activiteitenmiddag
KBO in Kessel
KBO Kessel houdt op woensdag 22 november een activiteitenmiddag
in gemeenschapshuis De Paort in Kessel. Het muzikale duo Bert en Nol
komt vanaf 14.00 uur een optreden verzorgen.
De Kesselse afdeling van de
Katholieke Bond Ouderen vond Bert
en Nol de vorige keer een succes en
besloot het duo daarom wederom uit
te nodigen. “Het belooft weer een
middag vol herkenbare, gezellige

muziek te worden. Een reden te meer
om samen met vrienden en bekenden te komen zingen. Er is ook ruimte
om een dansje te wagen.”
Ook niet KBO-leden zijn welkom
bij de middag.

Panningse biljarters
tijdelijk verhuisd
De biljarters van KBO Panningen hebben een tijdelijke nieuwe locatie
gevonden tijdens de verbouwing van hun oude plek. De biljarters zijn
gehuisvest in het activiteitencentrum van Vorkmeer dat momenteel wordt
omgebouwd tot gemeenschapshuis.
De nieuwe plek is Bloeinest
aan de Ruijsstraat in Helden, het
voormalig pand van Van Heijst.
Zodra de verbouwing van het
gemeenschapshuis voltooid is, gaan
de biljarters weer terug naar de
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180 vogels tentoongesteld

Vogelmarkt en
vogelshow in Helden
Vogelvrienden Helden e.o. houdt op zaterdag 18 en zondag 19 november de jaarlijkse onderlinge vogel
tentoonstelling. Op zondagmorgen is er tevens de maandelijkse vogelmarkt. De twee evenementen vinden plaats in
gemeenschapshuis Kerkeböske in Helden.

Bij de vogelshow worden dit jaar
bijna 180 vogels tentoongesteld in de
categorieën kleurkanaries, vorm- en
postuurkanaries, Europese cultuur
vogels, hybriden en tropische vogels.
Binnen deze categorieën is een enorme
verscheidenheid aan soorten, ondersoorten en mutaties te bezichtigen.
Drie keurmeesters zijn zaterdags de
hele dag in de weer om de vogels
te beoordelen. De vogels worden op
diverse facetten, afhankelijk van de

soort, beoordeeld op onder andere
kleur, tekening, poten en snavel,
bevedering, vorm, conditie, grootte.
Iedere vogel heeft zo een eigen standaardeis. Hierin is vastgelegd waar de
keurmeester op moet letten en hoeveel
punten hij of zij mag toekennen. Op het
eind van de dag worden de winnaars
van het clubkampioenschap en de
prijzen per klasse bekendgemaakt.
Iedere laatste zondag van de maanden september tot en met april is in

Kerkeböske de vogelmarkt waar vogels
te bewonderen, kopen of te ruilen
zijn. Naast vogels mogen ook andere
artikelen die voor het uitoefenen van
deze hobby nodig zijn, worden aan
geboden. Denk hierbij aan nestkastjes,
boeken en voerbakjes. Bel voor meer
informatie naar 077 307 53 88.
De vogeltentoonstelling is te
bezoeken op zaterdag van 19.30 tot
22.00 uur. Op zondag is de markt
geopend van 09.30 tot 12.30 uur.

Kerkstraat. “Hopelijk komt er dan een
einde aan de vele omzwervingen
die KBO Panningen en de biljarters in
de afgelopen jaren noodgedwongen
gemaakt hebben”, aldus de KBO.
(Foto: Trees Joosten-Willems)

Wist u dat…

• Vorkmeer ook individuele ondersteuning geeft aan
mantelzorgers? Wilt u informatie over bijv. financiën, weten regelgeving, voorzieningen of respijtzorg? Of wilt u praten
over de betreffende relatie die zo is veranderd? Neem gerust
contact op via 06 - 52 79 34 36 of l.camps@vorkmeer.nl
Gesprekken kunnen ook thuis plaatsvinden!
• Vorkmeer op zoek is naar vrijwilligers met twee rechterhanden en / of groene vingers voor de klussenservice.
De vrijwilligers van de klussenservice helpen inwoners
binnen de gemeente bij kleine klussen in- en om het huis.
De klussenservice is vooral bedoeld voor senioren en
mensen met beperkingen met een klein inkomen die klussen
hebben in of rondom het huis. Meld u aan bij Vorkmeer
077 - 307 73 50 of t.valckx@vorkmeer.nl
Voor vragen of meer info, kijk op onze website of neem contact met ons op

info@vorkmeer.nl • 077 307 73 50 • www.vorkmeer.nl

Kesselse oud-prinsen vieren
jubileum
Het genootschap van Kesselse oud-prinsen vierde op vrijdag 10 november het 3x11-jubileum.
De voormalige heersers van het Keverriek hielden een joeksdansant op Kasteel De Keverberg. “Er werd
gegeten en gefeest, er werden anekdotes uit vervlogen tijden gepresenteerd, er waren oude film
beelden te zien en de oud-prinsen en prinsessen zongen mee met de Big Band Noord Limburg”, laat de
organisatie weten. Ook presenteerden de oud-prinsen hun carnavalsliedje ’Drop, draan en dreuver’
waarmee ze op 18 november deelnemen aan het Kesselse Kromme Gölde Konkoer.
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De Kemphazen Egchel

Egchels jeugdkoppel
Timo en Anne
Timo Janssen en Anne Zelen uit Egchel zijn zaterdag 11 november in
gemeenschapshuis ’t Erf in Egchel uitgeroepen tot het nieuwe jeugdkoppel
van carnavalsvereniging De Kemphazen.
Tijdens het carnavalsseizoen van
2018 gaat het nieuwe jeugdprinsenpaar de Egchelse jeugd voor. Timo en
Anne zitten op basisschool De Kemp in

Egchel en zijn lid van Jong Nederland in
hun dorp. Ze volgen jeugdprinses Fiene
en jeugdprins Ruud op, het jeugdprinsenpaar van vorig jaar.

Spelenderwijs
met diabetes
leren omgaan
Diabetesvereniging Nederland organiseert in De Groenling
in Panningen een informatie
bijeenkomst over diabetes.
Deze vindt plaats op vrijdag
17 november en heeft als thema
Spelenderwijs met diabetes leren
omgaan.
De bijeenkomst is informatief
voor en door mensen die met dia
betes te maken hebben. Er kunnen
ideeën, informatie en ervaringen
worden uitgewisseld. Op een
spelenderwijze manier krijgen de
aanwezigen tijdens de bijeenkomst
meer inzicht in suikerziekte en hoe
ze ermee kunnen leren omgaan.
De bijeenkomst duurt van
14.00 tot 16.30 uur. De zaal is
vanaf 13.30 uur geopend en de
bijeenkomst is vrij toegankelijk.
Aanmelden is gewenst en kan
bij Ans Driessen via
ansdriessen23@hotmail.com of door
te bellen naar 06 42 10 46 70.

Rommel
markt basis
scholen

Marcel Verhaegh
prins De Kemphazen

De Heldense basisscholen
De Pas en SBO De Fontein houden
op dinsdag 21 november een
rommelmarkt in het oude pand
van De Fontein. De twee scholen
zijn sinds september samen
gevoegd en verkopen bij de
markt de spullen die over zijn
gebleven na de verhuizing.

Marcel Verhaegh is op zaterdag 11 november uitgeroepen tot nieuwe
prins van carnavalsvereniging De Kemphazen. In gemeenschapshuis ’t Erf in
Egchel werd Marcel de opvolger van Bas Sijben. Na het afscheid van Bas en
het uitkomen van de jeugdprins kwam Marcel uit de hoge hoed van de
Egchelse prinsencommissie.
De 45-jarige Marcel heeft twee
dochters en een zoon met partner
Yvonne Bosch: Jip, Nele en Miel. Hij is
voorzitter van buurtvereniging De Hub en
op verschillende manieren actief bij voet-

balclub SV Egchel. Verder is hij lid van
Kiët Boemz. De spreuk van de kersverse
en eerste prins van Peel en Maas luidt:
Mit unne prins van Verhaegh, waere ut
onvergaetelijke vastelaoves daag!

Beugelbaan Koningslust is klaar

“In het oude gebouw van
De Fontein staan nog achtergebleven spullen van de verhuizing”, laat
de school weten. De spullen die
niet meer gebruikt worden door de
twee scholen worden zodoende op
21 november verkocht op de markt.
Het opgehaalde geld wordt besteed
aan een schoolreisje voor alle leerlingen van De Pas en De Fontein.

De beugelbaan van de voetbalvereniging VV Koningslust en Stichting Accommodatie De Lust is af. Op vrijdag 24 november wordt de baan officieel in
gebruik genomen. De beugelbaan is het laatste gedeelte van de accommodatie dat in gebruik wordt genomen. In september vorig jaar werden de kantine
en kleedlokalen al officieel geopend.
De baan wordt op 24 november
in gebruik genomen met een demonstratiewedstrijd van twee leden van de
Nederlandse Beugel Bond. Tijdens de
demonstratiewedstrijd worden ook de
spelregels en tactische aspecten van
de beugelsport uitgelegd en tevens
is er informatie te verkrijgen over de
baan en de mogelijkheden om er op te
spelen.

Demonstratie
wedstrijd
De demonstratie begint om
20.00 uur. Het eerste toernooi op de
baan is al vastgelegd. In januari wordt
op de nieuwe baan een koppeltoernooi
gehouden. Afhankelijk van het aantal
deelnemers spelen de deelnemende
koppels tijdens die maand op dinsdag,
woensdag of vrijdag in poulevorm
wedstrijden tegen andere koppels.

Kerstshow
en tevens inschrijven
Kerstshow
en tevens
kerst
inschrijven
kerstworkshops
workshops
Zaterdag 21 nov. - Zondag 22 nov.
Zaterdag
28 nov.
Zondag 29 nov.
zaterdag
18-november
10.00-16.00
uur
zondag 19 november
Open
iedere
zaterdag
zaterdag 25 november
van 10.00-15.00
uur
zondag
26 november
Verder
op
telefonische
afspraak.
zondag 3 december

10.00-16.00 uur

Heldensedijk 11 Roggel
11 68
Tel.Heldensedijk
06 - 48 46 72

Roggel tel. 0475-491315
www.blomenboske.nl
www.blomenboske.nl
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Méélse Vastelaovesfèstieval
De 37e editie van het ‘Méélse Vastelaovesfèstieval’ staat op zondag 19 november op het programma.
Tien groepen strijden op de middag om de eerste prijs van carnavalsvereniging De Kieveloeët uit Meijel. Ook de
strijd om ’t Duumke, de prijs voor de jeugdgroepen, vindt op dezelfde dag plaats.

Liedjesavond Egchel
De liedjesavond van carnavalsvereniging De Kemphazen uit Egchel
vindt dit jaar plaats op zaterdag 18 november. Plaats van handeling is
café Manders in Egchel.
Vier artiesten strijden dit jaar
om de prijzen bij de liedjesavond in
Egchel. Coëp, Proost en de partybende,
Neet van Heej ft. Foef en De Kruumels
staan op het podium bij Manders.
De liedjesavond begint om 21.11 uur.
De winnaar van de Egchelse liedjes-

avond mag op zaterdag 13 januari
namens De Kemphazen deel
nemen aan het P&M Liedjesfestival.
De organisatie van het liedjesfestival
ligt bij de komende editie in de
handen van De Kemphazen en vindt
dus ook plaats in Egchel.

Grashoekse liedjesavond bij Leanzo
De vastelaovend in Grashoek wordt op zaterdag 18 november weer
geopend. Als eerste op de agenda staat de jaarlijkse liedjesavond. Bij
café Leanzo wordt op zaterdag beslist welke groep de afvaardiging van
carnavalsvereniging De Graasvraeters wordt bij het P&M Liedjesfestival.
Vorig jaar won Klépbòkske
Liedjesfestival op zaterdag 13 januari in
Egchel. De liedjesmiddag vindt plaats in
gemeenschapshuis D’n Binger in Meijel
en wordt om 14.30 uur geopend door
prins John I en vorst Wiljan.

Geheim optreden bij Beringse
liedjesavond
Carnavalsvereniging De Beringse Kuus houdt op zaterdag 18 november de liedjesavond. Om wat extra schwung
te geven aan de liedjeswedstrijd, besloot HW Productions, een groepje Beringenaars, een naar eigen zeggen
internationale topact te presenteren op de avond. Wie er komt optreden, houdt de groep geheim.
Om wat rumoer te geven aan
de ‘topact’ heeft de groep een grote
banner opgehangen aan Café De
Nabber en zijn er flyers verspreid door
het hele dorp. “We willen weer wat
schwung geven aan de liedjesavond”,
laat de groep weten. “We houden de
artiest nog geheim om de mensen

te prikkelen. Nu moeten ze komen
kijken om te zien wie er langskomt.”
De Beringse liedjesavond vindt plaats
in gemeenschapshuis De Wieksjlaag
in Beringe. Om 19.41 uur wordt de
vlag gehesen bij het Kuuzemonument
van De Beringse Kuus en aansluitend
start om 20.00 uur het programma in

de zaal. Op het podium staan dit keer
zes artiesten die proberen de overwinning binnen te slepen. De Nachtvorste,
Half Wiës, Aod Prinse, De Sjottelslette,
Springlaevend en Net Neet verschijnen
op het podium. De winnaar mag de
carnavalsvereniging vertegenwoordigen
bij het P&M Liedjesfestival in Egchel.

Kunningsluster Liedjes Konkoers
Dorpshuis De Sprunk is op zaterdag 18 november het decor van het 21e Kunningsluster Liedjes Konkoers van
carnavalsvereniging De Brookhaze. Zeven carnavalsslagers gaan dan de strijd aan om de Albert Swinkels Iërepries.
Een jury bepaalt na afloop van
alle nummers welke groep met
de eerste prijs naar huis gaat en
Koningslust vertegenwoordigt bij het

P&M Liedjesfestival. Het liedjesfestival
begint om 20.11 uur en wordt afgetrapt
door de winnaar van vorig jaar. Alleen
bezoekers die vanaf het begin binnen

VLEES VAN NU,
DE SMAAK VAN
VROEGER...

zijn, mogen meestemmen voor de
presentatieprijs.
Kijk voor meer informatie op
www.cvdebrookhaze.nl

EXTRA VOORDEEL:
Slagerspakket:

- 2 kerrie carré’s
- 2 roomschijven
- 2 pikante gehaktschijven
- 2 Heezer gehaktballen

Samen voor maar € 7,45
Vleeswarenpakket:

3 soorten vleeswaren per week

De avond wordt gestart met het
installeren van prins Joeri I, vorst Rick
en de raad van elf. Daarna begint
de Liedjesaovend waarbij vier acts
voorbij komen op het podium. Naast
de Aod Prinsesse en de Prins & Aod
Prinse Graashook komt de winnaar
van vorig jaar, Neet van unne vrimde,

Dotje wint in Kepèl,
Alaaf Airlines in Dörp
De liedjesmiddag van zowel de Kuus oeht Kepèl uit Panningen als de
Dörper Kuus uit Helden vond plaats op zondag 12 november. In Panningen ging de Dotje Crew er in eigen huis, café Dotje, met de winst vandoor
en in Helden bleek Alaaf Airlines bij The Apollo het winnende nummer in
huis te hebben.
Voor de Dotje Crew was het de
eerste keer dat ze tot winnaar werden
gekozen van de liedjesmiddag.
In voorgaande jaren werden ze
al verschillende keren tweede en
derde. Hun nummer ‘Zing lekker meij
met ós’ werd door de jury net wat
beter beoordeeld dan de nummers
van de Aod Prinse oeht Kepèl en
De Batjakkers. De Vastelaovesgek,
de prijs waarvan de groepen zelf
de winnaar kiezen, werd Raadgek

MARKT 73, PANNINGEN, (077) 306 17 23
WWW.SLAGERIJRUTTEN.NL
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- WARM VLEES NAAR KEUZE
- SOEP NAAR KEUZE
- EN BROODJES
IDEAAL VOOR DE FEESTDAGEN!

STEMPEL/STICKER
OP STEMPELKAART

Samen voor maar € 4,95
Tegen inlevering van een volle
stempelkaart maakt u kans op een
gratis geheel verzorgd pakket met:

de titel verdedigen. De vierde deelnemer kondigde in juli het afscheid aan,
maar keert in een andere samenstelling terug. Zeut, zaat en zoor maakt
zo het programma vol.
De opening van de Grashoekse
vastelaovend begint om 20.11 uur in
café-zaal Leanzo in Grashoek.

Liedjesmiddagen Panningen en Helden

STEMPEL/STICKER
OP STEMPELKAART

dj Patrick de muziek. De cd van de
liedjesmiddag is te verkrijgen bij de
middag. De winnaar van het Méélse
Vastelaovesfèstieval mag De Kieveloeët
vertegenwoordigen bij het P&M

STEMPEL/STICKER
OP STEMPELKAART

De Meijelse carnavalsvereniging
heeft dit jaar gekozen voor een middag in plaats van een avond voor het
liedjesfestival. Tussen de optredens
van de tien deelnemers door, verzorgt

met het nummer ’11 jaor gewacht’.
In Helden deden acht groepen mee
aan de liedjesmiddag. Uiteindelijk
kwam Alaaf Airlines met het nummer
‘VastelaovessuperHelde’ als beste
uit de bus. Tweede werd Vur de
Joeks met ‘Doot mèt os mei’ en de
laatste podiumplek ging naar De
Propellors met ‘Eine met de jas aan’.
De presentatieprijs ging naar de groep
Fris e-wig die met het liedje ‘Paaf’ op
het podium stonden.

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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Bespreking Poll week 44

Er moet een nieuwe wethouder komen
De stemmers op de poll van twee weken geleden waren vrij duidelijk
in hun oordeel. Volgens hen hoeft gemeente Peel en Maas geen tijdelijke
wethouder aan te stellen tot aan de gemeenteraadsverkiezingen in maart
volgend jaar. Liefst 75 procent van de stemmers gaf dat aan. Jan van Heugten
uit Meijel vindt vooral de kwestie van het wachtgeld een groot issue.
“Als een wethouder maar circa vier maanden actief is, kan het niet zo zijn
dat hij daarna voor een periode van twee jaar wachtgeld krijgt. In die vier
maanden kan hij zich ook nooit inwerken”, liet de Meijelnaar weten.

Adelbert Bosker uit Maasbree denkt dat het vooral een morele vraag
is. “Wettelijk gezien kan het, maar om zo belastinggeld te verkwisten, is
meer een vraag van moraal. Niet de wethouders doen het werk, dan doen
de ambtenaren. Als de opdracht duidelijk is geformuleerd kunnen zij ook
zonder. Politiek moet er toezicht zijn op de uitvoering en daar heeft de
raad wethouders voor gekozen.” Effectief levert het de gemeente weinig
op, denkt Bosker. “Eerst inlezen en eigen maken, dat kost minstens enkele
maanden tijd.”

Kiss en ride-stroken maken is een slimme zet
eens/oneens > www.hallopeelenmaas.nl

In Panningen ligt sinds kort bij basisschool De Wissel een Kiss en Ridestrook. Die is bedoeld voor ouders of verzorgers om snel hun kinderen in of
uit de auto te laten stappen. Door de strook te maken, denkt de school het
makkelijker en veiliger te maken voor de kinderen. In Maasbree bestaat zo’n
strook al langer. Volgens de gemeente bevalt de Kiss en Ride daar uitstekend.
Precies het tegenovergestelde zou moeten gebeuren. Zorgen dat
scholen niet meer met de auto bereikbaar zijn. Misschien komen er dan
meer kinderen met de voet of de fiets. Nu wordt het brengen met de auto

toegejuicht, terwijl het juist ontmoedigd zou moeten worden. Dit geeft een
slecht signaal.
Van de andere kant is zo’n strook goed voor de veiligheid van de
kinderen. Daar gaat het om. Ouders ompraten om ze niet meer met de
auto te brengen, is heel lastig en dan is een kiss en ride-strook een goed
alternatief om de kinderen veilig en snel op school te laten komen. Het
scheelt een hoop chaos en drukte ’s morgens bij de school.
Kiss en ride-stroken maken is een slimme zet. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 45) > De prins nu uitroepen is een gouden zet van De Kemphazen > eens 75% oneens 25%

“Doodgewone zaken
bespreekbaar maken”

Mijn naam is Noortje Rutten en ik ben
dagelijks bezig met doodgewone zaken.
Mijn bedrijf Consendo, uw steun voor
nu en later, begeleidt mensen rondom
verliessituaties met als doel om ze
zolang mogelijk zelf de regie in hun
persoonlijke situatie te laten behouden.

Schenken: een extraatje voor
het einde van het jaar
Het einde van het jaar 2017 nadert met rasse schreden. Veel mensen
zijn al de balans aan het opmaken van het afgelopen jaar: wat ging
er goed? Wat kon er beter? En wat kan ik nog doen voor het einde
van het jaar?
In die laatste categorie valt de mogelijkheid tot het doen van een
schenking. Als u besluit om dit jaar nog een schenking te doen, kan dit
een positief effect hebben op de verschuldigde inkomstenbelasting
en erfbelasting of de eventueel te ontvangen zorgtoeslag:
uw vermogen wordt kleiner en daardoor kan het zijn dat u minder
belasting hoeft te betalen of in aanmerking komt voor een toeslag.
Het verkleinen van uw vermogen kan ook een gunstig effect hebben
op de hoogte van de verschuldigde eigen bijdrage voor de zorg.
De eigen bijdrage wordt namelijk gebaseerd op uw verzamelinkomen
en uw vermogen. Afhankelijk van uw persoonlijke situatie kan het
doen van schenkingen derhalve leiden tot een lagere eigen bijdrage;
uw vermogen wordt immers kleiner.
Kortom, het doen van schenkingen kan op een aantal fronten een
positief effect hebben. Bovendien maakt u uw kinderen of degene
die de schenking ontvangt blij, want zij krijgen nog een extraatje
voor het einde van het jaar. Ook voor uzelf is het ﬁjn: u geeft iets met
de warme hand in plaats van met de koude hand.
Meer informatie, aanbiedingen en
openingstijden: www.jumbo.com

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

Meer weten?
Neem contact met ons op of bezoek onze Kofﬁepraat.

Huizenjacht
Een nieuw huis kopen is
niet iets wat je zomaar even
doet. Zeker niet als je vanuit
een twee-onder-een-kap
woning naar iets groter wil.
In Baarlo maak je dan een
financiële reuzestap waar je
goed over mag slapen. Nadat
ik lang de boot had afgehouden, bleken er nu toch mogelijkheden te zijn.
De markt trekt aan en voor
kopers is het dus opletten
geblazen. Lang hadden zij het
voordeel. Maar nu staat de
verkoper net iets sterker.
Een goede voorbereiding is voor
jou als koper dus belangrijk. Je
zult letterlijk je huiswerk moeten
doen. Hoe doe je dat? Veel cijfers
zijn tegenwoordig op te vragen.
Soms gratis, soms tegen een
kleine vergoeding. Google tovert
ze zó voor je tevoorschijn. Maar
kijk dan niet alleen naar de
gegevens van jouw nieuwe
droomhuis, maar neem ook
omliggende en vergelijkbare
panden mee in je onderzoek.
Kijk of je ergens afwijkingen
ziet. Eén van de bekendste
bronnen voor je onderzoek is het
Kadaster. Daar krijg je informatie
over de laatste verkoopprijs,
mits er geen sprake was van
bijzondere omstandigheden
waaronder de woning verkocht
werd. Die staan duidelijk
uitgelegd. Nogmaals, neem
vergelijkbare panden mee in je
onderzoek. Ook de WOZ-waarde
is belangrijk, die ligt idealiter
dicht bij de vraagprijs van de
woning. Maar nog is dat geen
garantie, dus blijf vergelijken. De
WOZ-waarde wordt namelijk niet
jaarlijks uitgebreid onderzocht,
je zou dus makkelijk teveel of te
weinig kunnen betalen. En dan
telt ook de leeftijd van je
woning, boven de 40 jaar is een
bouwkundige keuring geen
slecht idee. Voelt alles goed, dan
kun je in onderhandeling. Ben
reëel en duidelijk waar je grens
ligt, dat voorkomt onnodig lang
onderhandelen. Een goede
verkoop leidt tot een goed
gevoel aan beide kanten. Wijzelf
leerden laat bij, maar niet té
laat. Hopelijk heb jij er iets aan
bij je volgende huizenjacht!
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Textielinzameling

Beperkte dienstverlening

De komende weken wordt weer textiel huis-aan-huis
ingezameld. Kijk voor de juiste inzameldag op de
afvalkalender, www.peelenmaas.nl.
Textiel wordt huis-aan-huis ingezameld door de
inzameldienst van de gemeente. Zet textiel om 7.00 uur aan
de straat op dezelfde plaats waar u normaal uw container
aanbiedt.

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.

U kunt textiel aanbieden in een willekeurige zak mét daarop
een Peel en Maas textielsticker. Deze stickers zijn verkrijgbaar
bij het gemeentehuis en bij de afhaalpunten, of kunt u zelf
uitprinten via www.peelenmaas.nl.
U kunt alle soorten textiel aanbieden voor huis-aan-huis inzameling. Bijvoorbeeld kleding en
schoenen (draagbaar én niet draagbaar), huishoudelijk textiel, kledingaccessoires, schone
lappen en textielresten, zachte knuffels, dekbedden en kussens.
Textiel kan ook altijd worden weggebracht naar het milieupark.
Voorkom illegale inzameling
Soms zijn er illegale textielinzamelaars actief; zij rijden voor de inzameling uit en nemen zonder
toestemming de gemeentelijke textielzakken mee.
Door oplettende burgers kan de politie de illegale inzamelaars aanhouden.
Wij vragen u daarom het textiel om 7.00 uur buiten te zetten en zeker niet de dag ervoor.
De inzameldienst van de gemeente Peel en Maas is goed herkenbaar door de gele auto met
daarop het logo van de gemeente. Ziet u andere inzamelaars, waarschuw dan direct de politie
via 0900-8844 of meldt dit bij het Klant Contact Centrum van de gemeente via (077) 306 66 66.

Het regent pijpestelen!

Koppel je regenpijp af
en ontvang subsidie

Klimaatverandering zorgt voor steeds meer extreme regenval en wateroverlast.
Daar kunnen we samen iets aan doen! Simpelweg door het afkoppelen van je regenpijp,
zodat het water niet meer het riool instroomt maar in je tuin. Maak gebruik van de
interessante subsidieregeling hiervoor!

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

Is jouw tuin al waterklaar? Doe mee via: www.waterklaar.nl

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
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!

Fotograaf aanwezig

maandag 08.30 – 12.30 en 16.00 – 19.30 uur donderdag 08.30 – 12.30 en 13.30 – 15.30 uur
dinsdag 08.30 – 12.30 en 13.30 – 15.30 uur vrijdag
08.30 – 12.30 en 13.30 – 17.00 uur
woensdag 08.30 – 12.30 en 13.30 – 17.00 uur zaterdag 08.30 – 12.00 uur

Minder
wateroverlast

Huis van de Gemeente
Wilhelminaplein 1
5981 CC Panningen

Een klimaatvriendelijke tuin

Postbus 7088
5980 AB Panningen

Subsidie

077 - 306 66 66
info@peelenmaas.nl

www.peelenmaas.nl

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

Camping Oda Hoeve kan vooruit
Groen licht voor de ondernemers van Camping Oda Hoeve in Kessel.
Tijdens de besluitvormende raadsvergadering van dinsdag 7 november
ging de gemeenteraad unaniem akkoord met een bestemmingsplan
wijziging. Deze wijziging maakt het mogelijk dat de camping kan groeien
van de huidige 99 naar 130 kampeerplaatsen, zeven plekken voor
stacaravans en drie glampingtenten.
Reden voor deze verruiming
is enerzijds dat het in de huidige
situatie plaatsen van 99 caravans
of tenten op het bestaande terrein
lastig is. Met een ruimer terrein kan
volgens de Kesselse ondernemers nog

beter de gewenste kwaliteit worden
geleverd aan hun gasten. Daarnaast
hoeven ze minder vaak ‘nee’ te zeggen tegen potentiële gasten. Met een
jonge bedrijfsopvolger in de ondernemersfamilie is door deze uitbreiding

de continuïteit van het bedrijf beter
gewaarborgd. CDA Peel en Maas is zeer
positief over deze ontwikkeling. Het
gaat hier om een uitbreiding van een
bestaande economische drager binnen
het gebied. Deze ontwikkeling past
goed binnen het streven naar verwevenheid van de verschillende functies
in het buitengebied en verbreding van
de plattelandseconomie. Ook op het
gebied van landschappelijke inpassing
zijn plannen goed. Met het bestaande
groen en de in totaal 3.250 vierkante

meter aan nieuwe landschappelijke
beplanting zit het wel snor. Daarnaast
is onze fractie te spreken over de wijze
waarop de ondernemers hun plannen hebben afgestemd en getoetst
met hun directe omgeving. Dit heeft
gezorgd voor geen enkele zienswijze
of bezwaar. Breed draagvlak door een
goede dialoog, zo hoort het. Wij wensen de ondernemers veel succes met
het realiseren van hun plannen.
Lon Caelers en Roel Boots,
raadsleden CDA Peel en Maas
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Wethouder Sanders: ‘Wij kunnen 95% zelf’

Raad wil niet te veel
zeggenschap afstaan aan de regio
Een duidelijk signaal van de gemeenteraad aan het college: de gemeente moet zoveel mogelijk zélf haar beleid kunnen bepalen. De boodschap werd afgegeven bij het voorstel om als gemeente toe te
treden tot de nieuwe Regionale Uitvoeringsdienst. Daarin werken gemeenten samen op het gebied van vergunningen, toezicht en handhaving. De raad koos nadrukkelijk voor een RUD ‘light’.
in het voorstel zitten. Bij de stemming over het voorstel zélf was alleen AndersNu tegen; die partij vindt
dat de proef met vier jaar te lang duurt.

Het was een korte raadsvergadering, vorige week dinsdag (7 november), omdat de raad twee weken
eerder al besluiten had genomen over een groot aantal agendapunten. Ook had zich niemand gemeld
voor het Vragenhalfuurtje.
Rekenkamer
Het eerste reguliere agendapunt was weinig meer dan een
hamerstuk. Het betrof de benoeming van Bert Holman tot lid –
en meteen ook voorzitter – van de Rekenkamer(commissie). De
Rekenkamer onderzoekt of het gemeentebestuur daadwerkelijk
de gewenste resultaten bereikt, en tegen welke kosten. Holman
bekleedde een topfunctie bij de gemeente Venlo, heeft ruime
ervaring in andere rekenkamers en is momenteel PvdA-raadslid
in Beesel.

Uitbreiding Oda Hoeve Kessel
Daarna ging de raad vlot akkoord
met de uitbreiding van camping
Oda Hoeve aan de Heldenseweg
in Kessel. De camping gaat het
aantal plaatsen vergroten en
ook een nieuw sanitairgebouw
met fietsenstalling bouwen.
Ze voldoet aan alle regels
en niemand heeft bezwaren
ingediend. De raad was zonder
uitzondering positief over het
plan en ging unaniem akkoord.

Oda Hoeve Kessel

Nieuwe proefperiode ‘Hulp bij het huishouden’
Het voorstel voor een nieuwe pilot ‘Hulp bij het huishouden’, twee weken geleden al uitvoerig besproken
in de opiniërende vergadering, leverde iets meer discussie op.
Feitelijk gaat het om een verlenging van een al lopende proef tot uiterlijk 2021.
In 2016 zijn Kessel, Kessel-Eik, Koningslust en Meijel begonnen om zélf de hulp in de huishouding te
organiseren; de gemeente heeft slechts een ondersteunende rol. De proef loopt in grote lijnen goed,
maar B&W vinden dat verlenging nodig is tot 2012. Die periode is nodig om alle andere dorpen c.q.
burgercollectieven ruim de tijd te geven om voldoende draagvlak te organiseren om mee te doen met de
nieuwe werkwijze.
Twee weken geleden werd al duidelijk dat een raadsmeerderheid het eens is met die redenering.
Wel hadden sommige partijen nog wat vragen over de financiën. Die werden nog vóór de vergadering
schriftelijke beantwoord door het college. De VVD kwam wel nog met een motie waarin de partij oproept
om elk voorjaar een evaluatie van de proef te doen over het voorgaande jaar. Maar die motie haalde het
niet: volgens een raadsmeerderheid was de motie overbodig, omdat er al voldoende evaluatiemomenten

Hulp in de Huishouding
Zeggenschap in Regionale UitvoeringsDienst (RUD)
De meeste tijd ging zitten in het laatste agendapunt: het voorstel om als gemeente toe te treden tot
de zogeheten ‘Gemeenschappelijke Regeling Regionale Uitvoeringsdienst’, samen met andere NoordLimburgse gemeenten. Dat samenwerkingsverband voor vergunningverlening, toezicht en handhaving
moet volgens de wet uiterlijk op 1 januari a.s. een feit zijn. Het vervangt de bestaande, ‘lossere’ Regionale
Uitvoeringsdienst (RUD), waarin gemeenten al enkele jaren samenwerken.
Tijdens de opiniërende raadsvergadering van 12 september bleek de raad uiterst kritisch over het voorstel van
het college. Dat wilde een breed takenpakket uitbesteden aan de nieuwe, ‘zwaardere’ organisatie. Maar de
raad was bang dat de gemeente daarmee te veel zeggenschap uit handen zou geven en geen maatwerk meer
kon leveren. Het college koos daarop eieren voor zijn geld en paste het voorstel aan: nu wordt slechts het
kleinst-mogelijke takenpakket ondergebracht bij de GR-RUD, te weten bodem, milieu en lucht.
Verantwoordelijk wethouder Paul Sanders (VVD) deed zijn best om de raad nog meer gerust te stellen.
Volgens hem kan Peel en Maas 95% van haar taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht
en handhaving met eigen mensen uitvoeren. De nieuwe organisatie hoeft volgens Sanders dus maar
beperkt te worden ingezet.
De raad was tevreden over het aangepaste voorstel, maar vond de kosten van de gekozen
minimumvariant wel relatief hoog. Na een toelichting op de financiële kant van het voorstel, tijdens een
korte schorsing, gingen alle fracties toch akkoord met toetreding tot de RUD-‘light’.

Huis van de Gemeente
Wilhelminaplein 1
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Houthandel & Timmerbedrijf
Houthandel
& Timmerbedrijf
Rene van Ophoven
v.o.f.
Rene van Ophoven v.o.f.
Meijelseweg 3 • 5985 NH Beringe
06 223 712 88 • renevanophoven@gmail.com

Meijelseweg 388• •5985
Beringe
phoven@gmail.com
vano
reneNH
22 37 12
• 06
ge 223
Meijelseweg 3 • Berin06
712 88 • renevanophoven@gmail.com

TUINPLANKEN € 1,95
17 x 145 mm lengte 180 cm

incl. btw p/st

jacks en
regenjassen

(incl. waterafstotend maken)

10%
korting

geldig tot en met 30 november

Tel. 077-3072462
www.vanhalstomerij.nl

5 jaar

Dit vieren we met diverse acties.
Bezoek hiervoor onze website www.haar-aan-huis.nl
Melanie Engelen | 06 - 27 43 79 48 | www.haar-aan-huis.nl
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Nipte nederlaag
Bevo in topper
Door: Mat Nellen, handbalvereniging Herpertz Bevo Hc
Het eerste team van handbalploeg Herpertz Bevo Hc uit Panningen
heeft in het Belgische Visé een kleine nederlaag geleden tegen naaste
concurrent HC Visé BM. De Belgische ploeg won na een 15-13 ruststand
met 30-28. De Belgen hebben de derde plaats in de BENE-league van de
Panningse ploeg overgenomen.
Bevo begon erg sterk aan de
wedstrijd en nam direct initiatief.
Tot 12-9 ging het op rolletjes voor
de mannen van trainer Jo Smeets. In
aanvallend en verdedigend opzicht
domineerde de Panningse ploeg.
De thuisclub kwam echter sterk terug,
mede door foutjes aan Bevo-zijde.
De Belgen bogen de achterstand om
in een 14-12 voorsprong. De rust ging
in met 15-13 in Belgisch voordeel.
Na de pauze herpakte Bevo
zich en kwam terug tot 23-22.
De verdiende gelijkmaker wilde

Atletiek Helden in het nieuw
In navolging van het 25-jarig jubileum in september, zijn alle leden van Atletiek Helden in het
nieuw gestoken. Ze kregen allemaal een jack in de clubkleuren van de verenigingen, zodat ze goed
herkenbaar zijn. De jacks werden mede mogelijk gemaakt door Fysio Helden, Sport 2000 De Bruijn,
Pannekoek Podologie, Verstraten-tuin en Verstraten Medico. (Foto: Ves Heijnen)

Perfect Coat is een bedrijf dat gespecialiseerd is in het coaten (lakken) van kunststoffen
en levert halffabricaten aan opdrachtgevers. Wist je dat vele carrosserie- of interieuronderdelen van veel
nieuwe auto’s worden gecoat bij ons in Beringe?
O.a. voor Volkswagen, Audi, Porsche, Kia/Hyundia en BMW.
En wat denk je van bijvoorbeeld digitale tv-ontvangers? Je kent ze wel, die kastjes die je tegenwoordig
bij elke tv ziet staan? Wanneer je van de ene provider overstapt naar een andere, krijg je nieuwe kastjes
en moeten de oude kastjes terug. Van deze oude kastjes wordt de electronica nagekeken en er wordt een
software update gedaan. Wij zorgen dat de behuizingen opnieuw gelakt en bedrukt worden en zo geven
wij deze kastjes een 2e of 3e leven. Zo dragen we bij aan een duurzame samenleving.

De Perfecte Vacature voor jou?

Productiemedewerker
bij Perfect Coat!

Beschik jij over de volgende eigenschappen?
1. Je vindt het leuk om in een team samen
te werken.
2. Je vindt het leuk om mee te denken
hoe het werk eenvoudiger, leuker en beter
gemaakt kan worden.
3. Je vindt het leuk om geregeld met nieuwe
producten te werken.
4. Je vindt het leuk om afwisselend aan een
machine te werken en vervolgens zelfstandige
werkzaamheden uit te oefenen zoals
inspecteren, opsteken en schoonmaken
van producten.
5. Je hebt er geen problemen mee om in een
2 ploegendienst te werken.
6. Je hebt een dynamische spirit én je wilt
continu het beste uit jezelf halen.
... dan is Perfect Coat misschien wel de
juiste werkgever voor jou!

Wij zoeken op dit moment gemotiveerde, leergierige en actieve personen die in een team
kunnen samenwerken en samen met dit team
vooruitstrevende doelen wilt bereiken. Samen met
de ploegbaas en je teamleden zorg je ervoor dat
de lakmachine optimaal kan draaien en dat er
een hoge kwaliteit gerealiseerd wordt. Wat is
er mooier als je producten die mede door jou
gemaakt en gecontroleerd zijn terugziet in diverse
automodellen.
We vinden het belangrijker dat je een
gemotiveerd persoon bent, dan dat je een bepaalde vooropleiding hebt gehad. Je wordt namelijk
helemaal ingewerkt bij ons op het bedrijf. Je leert
dan omgaan met onze machines, je maakt kennis
met onze medewerkers en krijgt uiteraard uitleg
over je taken zoals het uitvoeren van productkeuringen (inspecteren), het schoonmaken van
producten en het voorbereiden van producten
voordat ze in de lakmachine gaan.

Meer informatie?
Wil je meer indrukken van mensen die bij Perfect Coat werken, kijk dan eens op onze website
www.perfectcoat.nl Wil je meer informatie over of solliciteren op deze vacature?
Neem contact op of stuur je CV en andere relevante info naar info@perfectcoat.nl

Slootsekuilen 26-28 5986 PG Beringe 077 306 09 85 info@perfectcoat.nl perfectcoat.nl

echter niet vallen. Een mindere
fase van de Panningnaren werd de
ploeg fataal. De Belgen liepen uit
naar 27-22. Bevo kon daarna nog
terugkomen tot 30-28, maar verder
kwam de ploeg uit Panningen niet.
Bevo heeft een slag verloren, maar
blijft meedoen om een plaats in de
Final Four.
Doelpuntenmakers van Bevo
waren Dario Polman (10), Robin
Janssen (7), Niels Poot (4), Jeroen van
den Beucken (3), Pim Augustinus (2),
Quinten Colman en Niek Jordens (1).

Eerste verliespartij

Flatsers onderuit
in Hoogeloon
Door: Piet Geurts, beugelclub De Flatsers
De beugelaars van De Flatsers uit Baarlo hebben op dinsdag
7 november een nederlaag geleden in het Brabantse land. Uit bij
Hoogeloon ging het fout voor de Baarlonaren en zo kwam de eerste
verliespartij van dit seizoen voor De Flatsers op het scorebord.
Hoogeloon won met 3-2.
Het openingsduel was nog prima
voor de Baarlose ploeg, aangezien
Piet de nog enige ongeslagen speler
in de eerste klasse klopte. In een
spannende en sportieve wedstrijd
bleef hij Wil de baas en zorgde met
prima spel voor 1- 0. Esther begon
daarna goed aan de wedstrijd,
maar miste de baankennis die haar
tegenstander wel had. Die benutte de
kennis ook ten volle en ging er dan
ook met de winst vandoor.
Invaller Henk startte prima, maar
de ruim opgebouwde voorsprong liep

snel terug toen Henk de ring blijkbaar
te klein vond. Met slim en rustig spel
wist hij het team toch weer op een
voorsprong te zetten. Roy speelde de
eerste helft goed, maar hij liet een
12-8 voorsprong te gemakkelijk uit
handen glippen en moest zodoende
achter de feiten aan lopen en kreeg
alsnog een nederlaag aan de broek.
Marc deed in de partij erna hetzelfde. Door boven de ring niet goed
gebruik te maken van de geboden
kansen, liet hij ook een zekere overwinning uit handen glippen.

Derde overwinning

Meijel ook te sterk
voor Hegelsom
Door: Mark Hanssen, beugelclub Meijel
Na twee overwinningen op rij volgde op zaterdag 11 november
wederom een prima prestatie voor het eerste vijftal van Meijel in de
uitwedstrijd tegen Ons Plezier uit Hegelsom. De uitwedstrijd in Hegelsom
werd door de Meijelnaren omgezet in een 3-2 overwinning.
Invalspeler Mark Hanssen beet
het spits af en deed dat prima. Het
was een spannende partij waarin het
alle kanten op kon gaan. De tegenstander van Mark sloeg zijn laatste bol
prima, waardoor het eerste punt naar
Hegelsom ging, 28-30. In de tweede
partij leek Harrie Hanssen op weg
naar een nederlaag. Zijn tegenstander
speelde ijzersterk, maar zijn laatste
twee beurten deden hem de das om.
Harrie bleef geconcentreerd en won
met 30-26. In de derde partij keek
Geer Daems al snel tegen vier punten
achterstand aan. Zijn tegenstander

gaf hem geen enkele gelegenheid
om terug te komen in de wedstrijd,
wat Geer ook probeerde. Geer moest
zich daarom gewonnen geven, 24-30.
Het volgende punt was weer voor
Meijel. Dré van Enckevort speelde een
prima wedstrijd, bij zijn tegenstander
ging er te veel fout. Dré maakte hier
dankbaar gebruik van en won verdiend en zeer overtuigend met 30-24.
In de laatste partij pakte Eric Smits
de overwinning voor Meijel. Eric was
duidelijk een maatje te groot voor zijn
tegenstander en trok de partij met
30-24 naar zich toe.
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Veld slecht bespeelbaar

Panningen bekert
door na zege in Velden
Door: Wiet Leenders, voetbalvereniging SV Panningen
Voor het eerste herenteam van SV Panningen stond op zondag 12 november een confrontatie met derdeklasser
IVO uit Velden op het programma. Het veld in Velden was slecht bespeelbaar hetgeen regelmatig leidde tot
glijpartijen. Panningen wist het beste met de omstandigheden om te gaan en won met 2-1.
De wedstrijd begon met een
reuzenkans in de 1e minuut van Rick
Verbeek. De debuterende Panningendoelman Levi van Dijk, 17 jaar oud, gaf
meteen zijn visitekaartje af en redde
subliem. Daarbij blijft het vooralsnog
wat de aanvallende daden van IVO
betreft. IVO-doelman Rob Kuijpers
maakte in de 13e minuut met veel
moeite een inzet van Remco Litjens
onschadelijk.
In de 25e minuut zorgde IVO weer
voor gevaar. Een lage corner vloog
voor het Panningse doel langs, zonder
dat iemand hem raakte. Rik Broekaart
opende in de 35e minuut de score
door een lange voorzet vanaf links

binnen te koppen, 1-0. Lang konden
de roodzwarten niet genieten van de
voorsprong, want de IVO-doelman
verslikte zich in de goed doorzettende
Idris Pakasa en die scoorde 1-1.
Nauwelijks een minuut later, in de
42e minuut, kreeg Ilias Amhaouch
de bal op een presenteerblaadje van
Remco Litjens en schoot Panningen
naar een 1-2 voorsprong.
De tweede helft begon zoals
de eerste was geëindigd, met een
goede kans voor Panningen. IVO kon
vooralsnog aanvallend geen echte
potten breken en de Panningse
aanvallen bleven gevaarlijk. In
de 70e minuut was er nog een

reuzekans voor IVO: Siebe Munten
kopte de bal op de lat. Het zou de
tweede en laatste grote kans voor
de Veldenaren zijn. Ilias Amhaough
kreeg in de 75e minuut weer een van
zijn bevliegingen en stuitte na een
solo op IVO-doelman Rob Kuijpers.
De stand bleef 1-2 en de IVOaanvallers konden ook in de laatste
minuten van de wedstrijd geen
potten breken.
De overwinning van Panningen
op het een klasse hoger spelende
IVO was een feit en de groenwitten
bekeren na de winterstop verder.
‘Op naar de Kuip’ wordt het devies in
Kepèl in de strijd om de KNVB-beker.

Sevenums beugelaars
te sterk voor Maasbree
Door: Wim Grommen, beugelclub De Treffers
De beugelaars van De Treffers uit Maasbree moesten op vrijdag 10 november hun meerdere erkennen in
Sevenum. De gastheren wisten met 3-2 te winnen, maar het spel van De Treffers was aanleiding voor positivisme.
Na de royale nederlagen in de laatste drie wedstrijden, moest Maasbree
een start maken met de eindsprint richting het einde van de eerste seizoenshelft. In de wedstrijd tegen Sevenum
startte Jo Hendrix uitstekend en hij gaf
zijn teamgenoten het goede voorbeeld.
Met uiterste precisie en zonder veel
risico bracht hij de eerste partij op zijn
naam, 24-30.
Invaller Koos van Lier trad in
de tweede partij aan tegen Timo
Verstegen. In het begin van de partij
kon Koos niet profiteren van een misser
van zijn tegenstander. Deze liep uit,
maar Koos bleef bij de les. Met het

einde van de partij in zicht, maakte
zijn tegenstander wederom een
foutje, waarna Koos naderde tot 28-28.
Timo scoorde daarna toch als eerste
de 30.
In de derde partij speelde Hem
Hendrix tegen Wim Walter. Hem is niet
helemaal in goeden doen en misschien
onderschatte hij zijn tegenstander. Na
een voor Hem ongelukkige bal, raakte
hij op achterstand. De tegenstander
maakte daarna weinig tot geen fouten
en bracht de partij op zijn naam, 30-26.
In de vierde partij speelde Jos
Janssen tegen Wim Janssen. Jos raakte
op achterstand tegen de ervaren speler.

Even leek Jos terug te komen na een
foutje van de tegenstander, maar Jos
koos geen succesvolle oplossing. Met
30-24 moest hij het onderspit delven.
In de laatste partij speelde Jac
Lintjens tegen Piet Joppen. Direct
vanaf het begin nam Jac het initiatief
en kwam op voorsprong. Deze gaf hij
niet meer uit handen. Piet probeerde
alles, maar Jac had steeds het juiste
antwoord en liep verder uit. Met 22-30
trok hij de partij naar zich toe.
Geen overwinning voor de
Maasbreese ploeg, maar het vertoonde
spel gaf aanleiding tot enig positivisme
voor de komende wedstrijden.

Kon anders uitpakken

Beugelaars HBC
met geluk langs Kessel
Door: Geert Teeuwen, beugelclub HBC
De beugelaars van HBC uit Helden hebben op zaterdag 11 november een duidelijk, maar toch wat gelukkige
zege geboekt op Kessel. In het Heldense Beugelhoes waren de gastheren met 4-1 te sterk voor de Kesselse buren.
Johan Peeters startte de gemeentelijke derby tegen Bjorn Bongers. In een
spannende wedstrijd gaven ze elkaar
geen duimbreed toe. Met goed spel
liep het naar de 20 op, daarna wist
Johan het verschil te maken en pakte
verdiend het punt. In de tweede partij
speelde Johan Verest tegen Ralf
Joosten. Door een ongelukkig begin van
Ralf zat Johan al vanaf het begin in een
zetel. Gaandeweg bouwde hij de
voorsprong verder uit, zodat er een
eenvoudige overwinning uitrolde.
Als derde speelde Johan
Hoeijmakers tegen Bas Ottenheim,
de jongste van de Ottenheim-clan.

Als invaller speelde hij zonder schroom
en maakte hij het Johan ontzettend
moeilijk. Na een misslag van Johan
speelde Bas een bijna gewonnen partij.
Een dure misser op 28 bracht hem
echter zo in de problemen, dat Johan
alsnog het punt binnensleepte.

Geen duimbreed toe
De dit jaar zeer sterk spelende
Frank Kusters begon deze avond niet
goed tegen Sjaak Ottenheim. Bij een
16-10 achterstand begon het weer te
draaien bij Frank en kroop hij gaandeweg dichterbij. Uiteindelijk kreeg
Frank op 28-28 de eerste kans op de

30. Hij sloeg Sjaak zijn bol feilloos in de
goot en sleepte zo het vierde punt voor
de poorten van de hel weg.
Marc Korsten kreeg de kans het
geflatteerde vijfde punt binnen te
halen tegen Roel Ottenheim. In een
spannende partij wisten beide spelers
lang niet het verschil te maken.
Na kansjes over en weer was het
uiteindelijk Roel die een voorsprong
nam. Marc maakte het Roel nog wel
moeilijk, maar hij kon niet voorkomen
dat het laatste punt naar Kessel ging.
Helden was blij met de uitslag, maar de
mannen beseften wel dat het anders
had kunnen uitpakken.
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Kogeltje en Bree
winnen
Door: schietverenigingen ’t Kogeltje en Bree 4.5
De eerste teams van schietverenigingen ’t Kogeltje uit Koningslust en
Bree 4.5 uit Maasbree hebben op zaterdag 11 november allebei een
overwinning geboekt. ’t Kogeltje was te sterk voor De Rangers uit
Swolgen de Maasbreese schutters wonnen thuis van Meerlo.
De schutters van ’t Kogeltje stonden op zaterdag in eigen huis tegenover Swolgen. Ondanks een mindere
serie werd er nog ruim gewonnen,
omdat ook de tegenstander mindere
series schoot. Met deze winst is het
‘t Kogeltje nog altijd ongeslagen.
Hoogste schutter was Manfred
Boots met een serie van 283 ringen.
Ger Rongen schoot een serie van
276 ringen en Jo Rongen schoot een
mindere serie van 269 ringen.

Bree 4.5 herstelde zich prima
van de nederlaag een week eerder.
Meerlo werd met een verschil van
76 ringen naar huis gestuurd, 829
tegen 753 ringen. Thijs Philipsen
begint zijn niveau van vorig jaar weer
te benaderen: 280 ringen. Marco
Vissers moest hier twee ringen op
toegeven, maar begint ook op stoom
te komen. Drees Wijnen schoot
constant en zag dit beloond met een
serie van 271 ringen.

RTC Limburg

Turnsters naar
NK teams
Door: Suzanne Coppers
De turnsters Fleur Coppers en Doortje Deijkers van turnvereniging
SSS Helden hebben zich zaterdag 11 november met hun RTC Limburg
teams geplaatst voor de Nederlandse kampioenschappen teams turnen in
Amsterdam.
Zowel Fleur (pupil 1 N2)
als Doortje (pupil 2 N2) komen
vanuit SSS Helden uit voor het
Regionaal Turncentrum Limburg,
nadat ze afgelopen jaar gescout
werden. Ze turnden op zaterdag
de landelijke kwalificatie
teamwedstrijden in Waspik. Fleur
was als eerste aan de beurt en
turnde een goede wedstrijd, met

een prachtige vloeroefening. Fleur
behaalde een derde plek met haar
team. Doortje mocht de tweede
wedstrijd turnen. Ze liet een goede
balkoefening zien. Doortje werd
met haar team vijfde. Daarmee
wisten beide dames zich met
hun team te plaatsen voor de
Nederlandse kampioenschappen
teams turnen in Amsterdam.
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Limburgse
kampioenen bij
Judoclub Helden
Door: Frans Manders, judoclub JC Helden
De jongste wedstrijdjudoka’s van JC Helden stonden op zondag
12 november op het Limburgs kampioenschap. Vijf leden van de vereniging uit Panningen wisten de titel te veroveren.
Daisy van Os, Minke Boonen,
Teun Peters, Sten Luijten en Bart
Verstappen lukte het om Limburgs
kampioen te worden. Marlouk
Colbers, Isis en Vian van Dril, Luuk
van den Berg en Dennis Nowakowski
werden tweede. Een knappe derde
plaats was er voor Mika en Finn
Tillemans, Ralf Relou, Frits Hermans
en Rens Legué. Viggo Wilms belandde
ondanks vijf knappe winstpartijen
net buiten het podium in de grootste
poule van de dag.

Ranking judoka’s
Op zaterdag 11 en zondag
12 november deden verschillende
judoka’s van JC Helden ook mee aan
het Residentie Judo Toernooi in Den
Haag. Dit toernooi gold als Ranking
voor de judoka’s tot 17 jaar.
Toon van Ravenstein won met
mooi en gevarieerd judo goud door

alles overtuigend te winnen. Bronzen
medailles waren er voor Daisy van
Os, Mika Tillemans en Isis van Dril.
Kevin Janssen judode ook fantastisch
in een poule met alle Nederlandse
toppers. Hij won drie keer
overtuigend op ippon. De halve finale
ging vervolgens nipt verloren, maar
voor brons won hij weer met ippon.
Brent Schuijers werd in deze poule
zevende met vier overwinningen.
Mark van Dijk was wederom in goede
vorm. In misschien wel de zwaarst
bezette poule van de dag knokte hij
zich naar het brons. Na het verliezen
van de kwartfinale van de uiteindelijk
kampioen, herstelde hij sterk en won
hij nog driemaal overtuigend. Minke
Boonen en Lindsay van Os judoden
goed, maar misten net het podium.
Cas Janssen, Jarno Hoenson en
Umberto Coopmans wisten door sterk
judo twee partijen te winnen.

Tickets naar NK

Kampioenstitels voor
majorettes MD Meijel
Door: Engela Snijders, MD Meijel
Een delegatie van majorette- en dansvereniging MD Meijel uit Meijel reisde zondag 12 november af naar het
Limburgs kampioenschap voor majorettes in Brunssum.

Er werden zes kampioenstitels
behaald en zes tickets waarmee
majorettes door mogen naar
de Nederlandse Kampioenschappen.
Limburgs kampioen zijn
geworden: Leanne Brummans

(Showtwirl en Technisch
Programma), Britt Hoeijmakers
(Showtwirl), Mara Op het
Veld (Artistiek Programma),
Bente Basten (Technisch
Programma) en A-team (Showtwirl).

Leanne Brummans werd op
deze wedstrijd ook nog uitgeroepen
tot Star of the Day en ze won de
Tosswedstrijd Jeugd 2. In december
mogen de dames zich bewijzen op
het Nederlands kampioenschap.

Dit seizoen zes kampioenen

Wij zijn een groothandel in groente en fruit met
dagelijkse aanvoer van verse producten door middel
van eigen vervoer. In verband met onze groeiende
klantenkring zijn wij op zoek naar ervaren

Loodsmedewerk(st)ers
Groente en Fruit
die ons team kunnen komen versterken.

Functieprofiel
In de functie van Loodsmedewerk(st)er ben je
verantwoordelijk voor het lezen en picken van de orders en
deze klaarzetten voor levering. Daarnaast help je met het
laden en lossen van de vrachtwagens, de bevoorrading
van de koeling en verdere voorkomende werkzaamheden.
Eisen
Voor de functie van Loodsmedewerk(st)er is het van belang
dat je Nederlands kunt lezen en schrijven. Daarnaast heb
je ervaring met de EPT en/of heftruck, ervaring met het
laden en lossen van vrachten en kennis en ervaring met
groente en fruit.
Aanstelling
Het betreft een structurele fulltime baan voor 38 uur in
de week. Je werktijden zijn in overleg maar gewoon
in dagdienst. Bij gebleken geschiktheid ligt een vaste
aanstelling in het verschiet. Beloning conform CAO
Groothandel in Groenten en Fruit.
Meer weten en solliciteren
Wil je meer weten over deze vacature, neem dan contact
met ons op: telefoon 077 - 38 23 331. Je kunt ook een
e-mail sturen naar info@impexheemskerk.nl
Sollicitaties ontvangen wij graag op
e-mail info@impexheemskerk.nl of per post:
Venrayseweg 120a, 5928 RH Venlo.

Autocrossclub Kessel
breekt record
Door: Twan Colbers, ACC The Blue Birds
Autocrossclub The Blue Birds uit Kessel breekt het record dit seizoen met zes kampioenen. Het autocross-seizoen
van de ASUZ (Auto Sport Unie Zuid) werd na dertien wedstrijden afgesloten in Baexem.
Tijdens deze spannende wedstrijden behaalden vijf clubleden hier hun
kampioenschap. Freek van Wylick uit
Baarlo zelfs twee keer, namelijk in
de standaardklasse en bij het superkampioenschap ASUZ. Nick Coenen uit
Baarlo kreeg de titel in de juniorcup en
zijn broer Stan Coenen werd eerste bij

de NK Jeugd. Sjoerd Colbers uit Kessel
prolongeerde zijn kampioenschap bij
de Jeugd Special en Jord Driessen uit
Baarlo werd kampioen in de standaard
1.300 klasse. Kesselnaar en Blue Bird
Vince Vervoort, die met zijn 1.600
sprinter in het Duitse DRCV kampioenschap de meeste punten binnenhaalde,

mag zich Deutscher Meister noemen
in de klasse 8. Tevens haalde bij de NK
Jeugd Luuk Crienen de tweede en Jord
Driessen de derde plek. Bij de standaard 1.300 werd Luc Heinen tweede
en bij de Jeugd Special werd Ricardo
Nabben derde. ACC The Blue Birds is
trots op haar kampioenen.

Overtuigende bekerwinst
voor MVC’19
Door: Mat Nellen, voetbalvereniging MVC’19
Het eerste herenteam van MVC’19 uit Maasbree heeft op overtuigende wijze de derde ronde van de
districtsbeker behaald. FCV uit de Venlose buurtschap ’t Ven werd op een forse 4-0 nederlaag getrakteerd.
MVC’19 nam revanche voor de 2-5 nederlaag in de competitie.
Trainers Roland Heger (FCV) en
Erik van Rooij (MVC’19) gaven enkele
spelers bewust rust en kampten ook nog
met enkele blessures. MVC’19 domineerde het eerste kwartier en kwam
verdiend op voorsprong door Django
Peeters, die een mooie Maasbreese
combinatie afrondde. Vervolgens
probeerde FCV de bakens te verzetten.
Vooral Richie Hermans was een ware
kwelgeest voor de Maasbreese

verdediging. De afwerking bij de gasten
uit Venlo was tijdens deze wedstrijd
onder de maat. Vlak voor rust bracht
aanvoerder Ron van den Kerkhof MVC’19
op 2-0, toen hij goed de diepte in werd
gestuurd. FCV-captain Yves Peeters zag
de Maasbreese aanvoerder koel scoren.
Met de 2-0 voorsprong voor MVC’19
gingen beide teams rusten. MVC’19
bleef na de pauze lekker combineren en
tankte zelfvertrouwen. In de 67e minuut

besliste Ron van den Kerkhof de
wedstrijd door zijn tweede treffer te
maken. De mooiste treffer bewaarde
MVC tot de 79e minuut, toen Paul van
den Kerkhof op fraaie wijze een assist
van Ron van den Kerkhof afrondde.
Hij schoot met links via onderkant lat
binnen. Een verdiende zege voor
MVC’19, die iets te hoog uitviel. MVC’19
maakte een gedreven indruk. De wil om
te winnen straalde van de ploeg af.
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Geen schijn van kans

Klinkende zege
Grashoekse volleybalsters
Door: volleybalvereniging VC Grashoek
De openingsdag van de carnaval, zaterdag 11 november, zorgde voor een polonaise in gymzaal van De Ankerplaats in Grashoek. Een klinkende 4-0 zege werd het voor de dames van Grashoek in de wedstrijd tegen Jokers uit
Maastricht.
Geen schijn van kans werden
de dames van Jokers gegeven door
Grashoek. Een sterke service zorgde
voor druk aan de zijde van de
tegenstander en dat in combinatie
met een scherpe verdediging en
een goede aanval maakte dat na
35 minuten een 2-0 voorsprong op
het scorebord stond. Met 25-11 en
25-9 werden de eerste twee sets
gewonnen.

Wisselingen in de tweede set
werden niet opgemerkt in het spel.
De aanwezige speelsters van dames 2
konden de eigen spelers even een
momentje rust geven. Met 2-0 op het
scorebord ging het even iets minder
fel, waardoor Jokers Grashoek bij
kon houden. Via 8-8 werd het 15-15.
Toen werd het spel van de eerste
twee sets opgepakt en Jokers nog
twee punten gegund, waardoor het

vierde wedstrijdpunt met 25-17 in
Grashoek bleef.
De start van de vijfde set
was matig. Het werd zelfs 17-12.
Twee voor punt het gat verkleind werd
en op 19-19 kwamen de Grashoekse
dames langszij. Met een erg goede
service-serie van Loes zorgde het
team samen voor de terechte en
verdiende winst. De eerste 4-0 was
een feit.

Moeizame wedstrijd

Dames Olympia knokken
zich naar winst
Door: volleybalvereniging VC Olympia
Na twee weken rust voor het eerste damesteam van VC Olympia stond op zaterdag 11 november de wedstrijd
tegen Volley Meerkerk’95 op het programma. Na een moeizame wedstrijd wisten de Panningse dames de overwinning binnen te slepen, 3-2.
De eerste set kwamen de dames
van VC Olympia maar traag op gang.
Aan beide zijden van het net werden
veel serveerfouten gemaakt. Maar door
de lengte en ervaring aan de kant van
Volley Meerkerk wist de tegenstander
wel gemakkelijk de gaatjes in de
verdediging van Olympia te vinden.
Dit resulteerde uiteindelijk in een 17-25
eindstand van de eerste set.
Duidelijk was dat er in de tweede
set uit een ander vaatje getapt moest
worden. Dat gebeurde ook. Door de
set met een sterke servicebeurt te
starten, werd een ruime voorsprong
opgebouwd. Maar de ervaren
tegenstandsters kwamen halverwege
de set weer langszij. Olympia bleef

vechten voor ieder punt. Dit resulteerde
in een setwinst van 25-21.

van de tweede. Door het goed staan
van de verdediging en de blokkering,
kon de spelverdeelster de aanvallers
goed bedienen. Tot halverwege de
vierde set ging het gelijk op. Maar
toch wisten de Olympia-dames puntje
voor puntje uit te lopen en kon de set
De start van de derde set leek
binnengesleept worden met 25-20.
veel op die van de tweede. Er werd
Een vijfde set zou de beslissing
een voorsprong van 10-6 opgebouwd.
moeten brengen in deze wedstrijd.
De tegenstander kwam echter puntje
Olympia ging in hetzelfde tempo door
voor puntje dichterbij en liep zelf uit
met goed en verzorgd spel. Meerkerk
naar een 19-24 voorsprong. De dames
kon in het begin nog wel aansluiten,
uit Panningen schakelden nog een
tandje bij en knokten zich bijna langszij: maar toen Olympia nog extra gas
bijgaf moest de tegenstander afhaken.
23-24. Na een dubieuze beslissing van
Vol overtuiging werd de vijfde set
de scheidsrechter trok Meerkerk toch
binnengehaald met 15-10. Een meer
de derde set naar zich toe.
dan terechte 3-2 overwinning.
De vierde set was bijna een kopie

Vechten voor
ieder punt

Goed spel

Olympia-heren tevreden
ondanks verlies
Door: volleybalvereniging VC Olympia
Het eerste herenteam van VC Olympia uit Panningen speelde op zaterdag 11 november de derby uit bij VC
Asterix in Maasbree. De gastheren hadden dit seizoen nog geen set verloren en de Panningnaren wilden daar graag
verandering in brengen. Het team speelde goed, maar verloor toch met 4-0.
Het jeugdige team uit Panningen
voerde in de eerste set meteen de druk
op. Het ervaren team uit Maasbree
kwam moeilijk onder deze druk
vandaan. Olympia streed voor elk punt
en bouwde gestaag een voorsprong op.
Het fanatisme aan Panningse zijde
bleef niet onopgemerkt bij de
tegenstander. Er moest een time-out
aan te pas komen om de heren van
Asterix op scherp te zetten. Licht
aangedaan schakelende Asterix een
tandje bij. Deze versnelling was de
genadeklap voor de heren van Olympia.
De thuisploeg won met pijn en moeite
de eerste set, 25-21.

De Panningse heren begonnen de
tweede set wederom sterk. De heren
van Asterix waren veroordeeld tot een
inhaalrace. Knokkend en strijdend voor
elk punt hield Olympia lang stand.
Echter, de ervaring van de thuisploeg
gaf wederom de doorslag. Bij 20-20
was het gat gedicht door Asterix en op
ervaring sleepten ze de setwinst met
25-22 naar zich toe.

Rollen omgekeerd
In de derde en vierde set waren
de rollen omgekeerd. Asterix begon
goed en Olympia moest in de
achtervolging. Aan Olympia-zijde werd

er als een team gespeeld en punt voor
punt kwamen ze dichterbij. Op het
moment dat ze dachten de aansluiting
gevonden te hebben, voerde Asterix de
druk weer op en liep de Maasbreese
ploeg weer uit. Met twee keer 25-17
won Asterix ook de laatste twee sets.
De setstanden vermoeden dat Asterix
de betere was, maar de verschillen
waren in de praktijk klein. Zo blijft
Asterix nog zonder setverlies ondanks
de puike prestatie van Olympia.
De Panningnaren kijken met een
goed gevoel terug op de wedstrijd
waarin ze toch zeker één punt hadden
verdiend.

Springwedstrijd Asten

De Cavaliers Helden
in de prijzen
Door: Monique Peeters, paardensportvereniging De Cavaliers
De ruiters van paardensportvereniging De Cavaliers in Helden namen
zaterdag 11 en zondag 12 november deel aan een springwedstrijd in
Asten.
Op zaterdag behaalde
Linda Peeters de vierde prijs in de
klasse M met Domino. Op zondag
behaalde Janine Maassen de elfde
plaats in de klasse M met Eclair La Vie.
Op zondag werd daarnaast dressuur gereden bij De Peelbergen in
Kronenberg en in Someren. Bij de
Peelbergen was er in de klasse B een

tweede prijs voor Julia Zelen met It’s
Florencio’s Joy. In de klasse L1 ging
de overwinning naar Anouk Neefs
met Guess en in de klasse Z1 werd
Monique Peeters met GoGo Borneo
derde. In Someren kwam Ilse Steijvers
aan de start in de klasse DE-L1 met
Laguna’s Serenade. Zij nam de overwinning mee naar huis.

Limburgse Handbal Dagen

Deelnemersveld LHB
compleet
Het deelnemersveld van de Limburgse Handbal Dagen (LHD) is
gecompleteerd. Als laatste team werd ABC/UMinho Braga uit Portugal
toegevoegd aan het speelschema. De Limburgse Handbal Dagen vinden
plaats van woensdag 27 tot en met vrijdag 29 december in onder meer
sporthal De Heuf in Panningen.
De Nederlandse deelnemers
aan het toernooi, dat dit jaar voor
de eerste keer ook wedstrijden
organiseert in Panningen, zijn zoals
gewoonlijk OCI Lions uit Sittard en
Herpertz Bevo Hc uit Panningen.
Naast Braga komen Dynamo
Astrachan uit Rusland, Halden
Topphandball uit Noorwegen, Club

Balonmano Benidorm uit Spanje, HD
Odorheiu Secuiesc uit Roemenië en
het nationale handbalteam van Israël.
De Panningse ploeg Bevo speelt
op woensdag 27 december in de
eigen Heuf wedstrijden tegen het
nationale team van Israël en Odorheiu
Secuiesc. Een dag later staat het team
tegenover ABC/UMinho Braga.

Demonstratie trampoline

Recreatief turntoernooi in Panningen
Het jaarlijkse Recreatief Turntoernooi van de turnverenigingen
uit Peel en Maas staat op zaterdag 18 november op het programma.
In sporthal Piushof in Panningen
komen recreatieve turnsters van
SSS/Concordia uit Helden en
Panningen, Volharding Maasbree en
KSV Castellum uit Kessel laten zien
wat ze allemaal geleerd hebben
afgelopen tijd.
Naast de recreatieve turnsters

komen ook de turnsters van de vooren de bijselectie in deze wedstrijd
hun turnkunsten laten zien. Ook is
er dit jaar voor de eerste keer een
demonstratie van een paar trampolinegroepen voorbereid. Het turntoernooi in de sporthal in Panningen duurt
van 14.30 tot 17.00 uur.

15 JAAR MARIËTTE MODE
Wij vieren ons
15-jarig jubileum t/m
dinsdag 21 november!
vier mee met 15% korting
én een mooi cadeau
Graag tot ziens bij:

Gratis
parker en
voor de
deur!

Doolgaardstraat 8

Horst

Tel. 077 398 56 51
www.mariettemode.nl

500 m winkelplezier • parkeren voor de deur
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Introductie nieuwe voetbalsport

Demonstratie wandelvoetbal in Baarlo
Door: Len Gielen, voetbalvereniging Baarlo
Op dinsdagavond 7 november vond op het hoofdveld van voetbalvereniging Baarlo een demonstratie van wandelvoetbal plaats door teams van
RKsv Wittenhorst uit Horst en Sv Melderslo. “De relatief nieuwe vorm van voetbal kan de voetbalcarrière verlengen, is plezierig om te doen is en houdt het
lijf ook nog lang fit”, aldus de werkgroep MVO achter het initiatief.

Walking Football, officieel gespeeld
op veldjes van 42 bij 21 meter, is
al geaccepteerd als nieuwe tak van
voetbal door de landelijke voetbalbond

KNVB. Het is een sport die al gestaag
groeit en bedoeld is voor mannen en
vrouwen vanaf 45 jaar die niet meer
kunnen of willen deelnemen aan het

gebruikelijke, blessuregevoeligere spel
op een groot veld, maar wel een balletje willen blijven trappen en daarmee
hun conditie en sociale contacten

op peil willen brengen. Tijdens de
demonstratie speelden VV Baarlo-leden
Wilmie Janssen en Len Gielen ieder
beurtelings een helft mee in een team

van Melderslo. “Het was leuk om te
doen, maar ook nog vrij intensief, wat
je van tevoren niet direct verwacht”,
aldus de twee. “Je speelt met een klein
team op een klein veld en komt daardoor relatief veel vaker aan de bal.”
Volgens de spelers van RKsv
Wittenhorst en Sv Melderslo geeft
de term wandelvoetbal en ook het
kijken ernaar vaak een verkeerd beeld,
omdat het er minder ‘flitsend’ uit
ziet. “Niet het kijken er naar maar het
spelen ervan geeft juist het plezier
en de voldoening”, aldus Baarlonaar
en voorzitter van de werkgroep
Maatschappelijk Verantwoord
Ondernemen, Salvatore Cunsolo, en Len
Gielen van de voetbalclub. “De beleving
is dan direct volkomen anders als langs
de kant. En na de training of wedstrijd
heb je dan ook weer de plezierige en
sociale contacten met medespelers
of tegenstanders als extra bonus.
Je hebt weer je voetbalvrienden of
-vriendinnen. Daarnaast is het ook
nog eens gezond, zowel fysiek als
geestelijk.”
Belangstellenden voor het wandelvoetbal of Baarlonaren die graag
meer willen weten over de sport,
kunnen vrijblijvend contact opnemen
met de werkgroep Maatschappelijk
Verantwoord Ondernemen via werkgroepmvo@vvbaarlo.nl
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Advertorial

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
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Zevende plaats Jumping Indoor Maastricht

Laatste wedstrijd Marieke
Vervoort met pony
Door: paardensportvereniging De Maasruiters
In het MECC in Maastricht vond in het weekend van zaterdag 11 en zondag 12 november het paardensportevenement Jumping Indoor Maastricht plaats. Marieke Vervoort van De Maasruiters uit Kessel reed er de laatste wedstrijd
met haar pony Tongerveld’s Chiko, die met pensioen gaat.

Regen en m
 odder
mountainbikerace
Door: Kirsten Janssen, mountainbikevereniging MTB Baarlo
Enkele renners van MTB Baarlo reisden op zondag 12 november af naar
Schweiberg in Zuid-Limburg. Daar werd de zevende wedstrijd om de Toma
Cycle Cup gereden. Door de regen en het modderige parcours was het een
gevaarlijke wedstrijd.

Op zondag 12 november werd
het Euregio Pony springen verreden.
Marieke Vervoort met Tongerveld’s
Chiko kwamen aan start in de klasse DL

en bleven foutloos in de eerste manche. Ze mochten terugkomen voor de
barrage. Hier wisten ze ook foutloos te
blijven en mochten zich opstellen voor

de zevende prijs. Het was voor hen
samen de laatste wedstrijd. Mariekes
pony Tongerveld’s Chiko gaat met
pensioen.

Ad ve rtorial

Tijdens het inrijden waren de
meeste renners al doorweekt en
koud. Voor aanvang van de wedstrijd
werd het droog, maar het kwaad was
al geschied. Koude vingers en tenen
waren het gevolg. Hierdoor kon er niet
meer optimaal geschakeld en geremd
worden. Bij de nieuwelingen junioren
was het Noud Peeters die het hoogste podium pakte. Op enige afstand
van hem kwam Glenn Caumanns als
tweede over de finish. Tim Janssen
eindigde als zesde, Niels Disveld als
zevende.
Bij de jeugd categorie 3 was het
van hetzelfde laken een pak. Onder

zware omstandigheden trotseerden ook
deze renners het parcours. Finn Keunen
eindigde als negende, Luc Disveld als
dertiende. Freek Bouten wist zijn wedstrijd niet uit te rijden.
In de middag was het de beurt
aan de heren en masters MTB. Nadat
er nog meer regen en zelfs hagel
gevallen was, besloot de jury een lus
uit de wedstrijd te halen, omdat het te
gevaarlijk was. Met een beperkt aantal
renners werd er gestart. Voor MTB
Baarlo was het alleen Luuk Peeters die
het erop waagde. Hij kwam er na één
ronde al achter dat dit geen enkele zin
had en besloot de wedstrijd te verlaten.

Derde ronde beker

Ongunstige loting
Panningen en Maasbree
De eerste herenteams van voetbalclubs SV Panningen en MVC’19
hebben allebei een lastige tegenstander geloot in de derde ronde van
de beker. Panningen moet op bezoek bij eersteklasser Wittenhorst en de
Maasbreese ploeg speelt tegen derdeklasser Oranje Zwart uit Helmond.
De beide wedstrijden vinden
plaats op donderdag 7 december en
beginnen om 19.30 uur. Panningen
bereikte de derde ronde door op

zondag 12 november derdeklasser
IVO uit Velden te verslaan. Maasbree
was op dezelfde dag te sterk voor
FCV uit ’t Ven.

Afschaffing dividendbelasting
Door: Mathieu Hooijmaijers RB Belastingadviseur
In de fiscale grabbelton van de kabinetsformatie is de Dividendbelasting gesneuveld. Opvallend want geen
enkele politieke partij had de afschaffing van de Dividendbelasting in haar verkiezingsprogramma staan.
De Dividendbelasting brengt jaarlijks 1,4 miljard
in het laatje en dat is in financiële termen bepaald
weinig. Daar tegenover staat dat de uitvoering van de
Dividendbelasting complex is, zodat een groot deel van de
opbrengst weer opgaat aan kosten voor de inning van de
belasting. Bovendien is de effectiviteit van de heffing de
laatste jaren verder gedaald.
Binnen Nederland is de Dividendbelasting een
voorheffing voor de Inkomstenbelasting, vergelijkbaar
met bijvoorbeeld de Loonbelasting. De uiteindelijke
belastingheffing vindt plaats in de Inkomstenbelasting,
waarbij een groot aandeelhouder (de zogenaamde
aanmerkelijkbelanghouder) 25 procent Inkomstenbelasting
betaalt, terwijl de particuliere belegger uiteindelijk
1,2 procent over de waarde van de belegging betaalt.
In beide gevallen mag de dividendbelasting weer worden
afgetrokken van het te betalen bedrag.
De heffing in de Inkomstenbelasting verandert
niet, zij het dat grootaandeelhouders volgens de
kabinetsplannen meer zullen moeten gaan betalen
(uiteindelijk 28,5 procent), terwijl de heffing in
box 3 meer in lijn gebracht wordt met de feitelijke
beleggingsopbrengst en daarom, in elk geval voor kleine
spaarders, naar beneden gaat.
De Dividendbelasting heeft alleen effect als de
aandeelhouder een buitenlandse partij is. Maar ook
daar is de afgelopen jaren flink aan geknibbeld. Zo mag

Nederland binnen Europa bijna nooit Dividendbelasting
heffen. De heffing wordt overgelaten aan het land
van de aandeelhouder. Ook buiten Europa wordt via
belastingverdragen vaak de belastingheffing overgelaten
aan het land van de aandeelhouder.
Hoewel het uitvoeringstechnisch logisch is om de
dividendbelasting af te schaffen, lijkt het wegvallen van
de heffing in buitenlandse situaties een verkeerd signaal.
Daarom wil de nieuwe regering een heffing invoeren op
royalty’s en rente, die wordt betaald aan gerechtigden
die wonen of gevestigd zijn in landen met zeer lage
belastingheffing. De vraag is of een dergelijke heffing wél
effectief is. Bovendien zullen door deze heffing andere
belastingplichtigen getroffen worden dan degene die
profiteren van de afschaffing van de Dividendbelasting.

Vestiging Horst
Spoorweg 10, 5963 NJ Hegelsom, T 077 – 398 46 00
Vestiging Roggel
Groenstraat 2, 6088 CW Roggel, T 0475 – 49 46 28
www.innovista.nu
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Zondagmiddag half twee. Een vader loopt met zijn dochtertje naar de
voordeur van zijn huis. Mag ik een paar minuutjes van uw tijd? Deze week in
‘Geplukt’ Mark van de Pas uit Melderslo.

aan
Dana Kosten

Muziek
Mensen over de hele
wereld verschillen veel van
elkaar. We hebben
verschillende talen, culturen,
nationaliteiten, gewoontes,
enzovoorts. Toch is er één
passie die we allemaal delen:
muziek.

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Dana Kosten
14 jaar
Panningen
het Bouwens

Welke trend heb jij gevolgd die je nu
helemaal niet meer leuk vindt?
Dat is de fidget spinner. Ik denk
dat iedereen wel weet waar ik het
over heb. Die rare dingen waar je
zogenaamd een betere concentratie
van zou krijgen. Iedereen had er een en
toen leken ze me best wel leuk, maar
ik denk nu meer dat het een verspilling
van mijn geld was.
Wat zou je nooit meer over willen
doen?
Ik heb een tijdje kranten bezorgd,
maar dat vond ik eigenlijk best wel
saai omdat je alleen bent. En als het
regende werd je bijvoorbeeld nat.
Ook was er op mijn route niet echt iets
te beleven.
Wie is jouw held?
Mijn vader, omdat hij altijd heel positief
in het leven stond. Ik kijk nog altijd
naar hem op, ook al is hij drie jaar
geleden overleden. Hij zal altijd een
plekje in mijn hart hebben en ik zal
hem nooit vergeten.
Wat is je favoriete toetje?
Vanille roomijs. Het is niet iets heel

speciaals, maar dat hoeft voor mij ook
niet. Ik kan het gemakkelijk krijgen
door even naar de supermarkt te gaan
en het is altijd wel lekker.
Wanneer heb je voor het laatst
iemand geholpen?
Misschien is het niet het beste
voorbeeld, maar het is het eerste waar
ik aan dacht. Een vriendin van mij
had haar huiswerk niet gemaakt en
ik wel, dus toen mocht ze het van me
overschrijven.
Wat zou je doen als je een dag
onzichtbaar was?
Dat zou een drukke dag zijn! Dan zou
ik bij iedereen langs gaan om te kijken
wat ze op een dag doen. Ik zou ook
sowieso iemand laten schrikken én ik
zou de supermarkt plunderen en snoep
en chips meenemen.
Wat heb je liever: iedereen hoort wat
jij denkt, of jij hoort wat iedereen
denkt?
Dat ik hoor wat iedereen denkt, omdat
ik wel wil weten hoe mensen over mij
denken. Of zelfs hoe ze over andere
mensen denken, want op die manier
kan ik bijvoorbeeld mijn vriendinnen
beschermen tegen slechte mensen.
Waar ben je het meest trots op?
Er is één ding waar ik trots op ben en
dat ik zelf heb gedaan. Toen mijn vader

Hadé Collection
VOOR SFEER IN HUIS

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

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

www.hadecollection.nl

overleed, heb ik er zelf voor gekozen
om naar een psycholoog te stappen.
Die hielp mij om beter met het verlies
van mijn vader om te gaan en dat heeft
uiteindelijk ook geholpen.
Wat deed je veel toen je klein was
en zou je nu ook nog wel willen
doen?
Ik sprak toen heel veel met
vriendinnen af. Jammer genoeg heb
ik daar nu minder tijd voor, vanwege
al het huiswerk dat ik krijg op school.
Vroeger had ik daar geen last van en
sprak ik bijna elke dag wel met iemand
af.
Hoe breng jij het liefst een
regenachtige dag door?
Er is niet iets waar ik zo aan kan
denken dat speciaal is en dat je kunt
doen op een regenachtige dag. Maar
actief zou ik dan waarschijnlijk niet zijn,
ook al handbal ik erg graag. Ik denk dat
ik uiteindelijk op de bank zou belanden
met een zak chips en een film.
Welke superkracht zou je willen
hebben?
Ik zou wel willen vliegen, want dan
hoef ik nooit meer te fietsen of te
lopen. Dan kan ik wat later vertrekken
voor school, maar kan ik alsnog op tijd
zijn. En ik zou geen geld hoeven te
verspillen aan vliegtickets.

Accountancy
Administratie
Belastingadvies
Altijd dicht bij huis

Om wie lach jij het meest?
Om mijn beste vriendin. Samen
hebben we het altijd naar onze zin
en we begrijpen elkaar heel goed.
We maken dan altijd grappen die
anderen onnozel vinden, terwijl wij
er altijd helemaal stuk om gaan.
Het zijn dan ook grappen die alleen
wij grappig vinden, maar dat maakt
me niet uit.
Wat is je lievelingskledingstuk?
Ik vind jurken leuk en mooi, want
ik draag die heel veel in de zomer.
Ik heb een zwarte jurk met open
schouders die ik erg mooi vind. Ik
vind het ook altijd leuk dat er zo veel
mogelijkheden zijn met jurken.
Wat kies je? Je kunt onder water
ademen of mag overal de muziek
bepalen.
Overal de muziek bepalen, omdat
muziek een groot deel van mijn
leven uitmaakt en ik hou er erg van
om naar muziek luisteren. Ook hou
ik persoonlijk niet erg van de
rapmuziek die anderen draaien, dus
dat zou ik dan kunnen veranderen.
Wanneer zing je?
Ik zing nooit in het openbaar, maar
even met de top-40 meezingen als ik
onder de douche sta doe ik eigenlijk
altijd wel.

Wij zoeken
een kapster
www.kapperscompanyhorst.nl

www.alterna.nl - (077) 466 90 50

Ieder mens luistert wel
muziek. Nu zal onze muziek hier
in Nederland verschillen van die
in Brazilië bijvoorbeeld.
Wij hebben andere nummers op
de radio. Toch kennen we het
concept ’muziek’ allemaal.
Wat ik zo mooi vind, is dat
mensen zichzelf kunnen uiten in
muziek. Iedereen luistert een
ander soort muziek, of vindt een
ander genre de beste. Pop, rock,
hip-hop of klassiek. Veel mensen
drukken hun emoties ook uit in
de muziek, door muziek te
maken, maar ook door het
simpelweg te luisteren.
Bovendien brengt muziek
mensen samen, het creëert een
soort samengevoel. Denk aan
concerten. Mensen komen vanuit
allerlei landen samen om op een
plaats naar hun favoriete muziek
te luisteren. Of denk
bijvoorbeeld aan Kerstmis.
Wanneer er kerstmuziek wordt
gedraaid, hangt er al snel een
gezellige sfeer.
Jammer genoeg ben ik pas
één keer naar een concert
geweest. Dit was in juni vorig
jaar en toen ging ik naar een
concert van Béyonce. De muziek
en haar stem klonken veel
mooier in het echt. Ook was het
een leuke ervaring om samen
met andere mensen naar haar te
luisteren. De combinatie van
show, licht en geluid, de muziek,
maar vooral de sfeer maakte
grote indruk op mij. Ik zou graag
nog eens zoiets willen beleven.
Lique
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Thema-avonden robots en r obotica
In het kader van Nederland Leest ‘Ik, robot’, de klassieker van Isaac Asimov, organiseert de Bibliotheek Maas
en Peel twee thema-avonden rond het thema robots en robotica. De avonden zijn in de bibliotheken van
Panningen en Maasbree. Lotte de Koning geeft bij de bijeenkomsten een presentatie over voetbal- en zorgrobots
en er vindt een robotdemonstratie plaats.
“Robotica is een thema dat overal
in de maatschappij speelt”, schrijft de
organisatie. “Niet alleen technische
bedrijven, maar ook culturele, zorgen onderwijsinstellingen, landbouw,
en zelfs de lokale middenstand
hebben er mee te maken. Binnen
een paar jaar zijn zelfrijdende auto’s,
bezorgdrones en machines met kunstmatige intelligentie de normaalste
zaak van de wereld.”
Lotte de Koning van de Technische
Universiteit Eindhoven maakt deel uit

van Tech United, een multidisciplinair
team van (oud) studenten, PhD’S
en medewerkers van de Technische
Universiteit Eindhoven die zich
bezighouden met de ontwikkeling
van robotica. Zij komt bij de avonden
vertellen over voetbal- en zorgrobots.
Die robots maken deel uit van RoboCup,
een internationaal platform met als
doel de autonome robotica een boost
te geven. RoboCup organiseert jaarlijks
een groot toernooi waar teams van
over de hele wereld het tegen elkaar

opnemen in robotcompetities.
De bijeenkomst in de bibliotheek
in Panningen vindt plaats op
maandag 20 november van 19.30
tot 21.00 uur. Aanmelden kan
door te mailen naar panningen@
debibliotheekmaasenpeel.nl
Op maandag 27 november
is de tweede avond in de bibliotheek van Maasbree, eveneens van
19.30 tot 21.00 uur. Aanmelden kan
door te mailen naar maasbree@
debibliotheekmaasenpeel.nl

Flessenaovend en Kelder Top 50

Katinka Polderman
in DOK6 Theater
Cabaretier Katinka Polderman komt op woensdag 22 november met haar
vijfde avondvullende programma ‘Polderman tiert welig’ naar DOK6 Theater
in Panningen. In haar show komen cynisme, subtiele lompheid,
doortimmerde liedjes en oneliners terug.
“Niet met stemverheffingen en
schreeuwerij, maar met krulletters,
goed gerijmde liedjes en vakkundig
afgewogen woorden tiert Polderman
voort”, zo omschrijft DOK6 de cabaretier. De show handelt over terrorisme,

vluchtelingen, de drang naar veiligheid,
hekjes en verkeersborden, babyboomers, maar ook over het moederschap.
De voorstelling begint om
20.15 uur. Kijk voor meer informatie
over kaarten op www.dok6.eu

Comedian Thomas
Smith in DOK6
De Belgische comedian Thomas Smith komt naar DOK6 Theater in
Panningen. Hij staat met zijn avondvullende programma ‘Strak’ op
donderdag 23 november in het Panningse theater.
Voor comedian Thomas Smith
is 2017 een bijzonder jaar. Sinds 1
januari is hij namelijk officieel een Belg.
Thomas woont al bijna zijn hele leven
in Vlaanderen, maar heeft zich nooit
laten naturaliseren. De Brexit werd
echter ook meteen de exit van Britse
Belg Smith. Tijdens zijn show legt Smith

de nadruk op veel materiaal en strak
vertelde anekdotes. In de show brengt
Smith improvisaties en stand-up op
sympathieke wijze. Een unieke combinatie die zijn Vlaams-Britse roots blootlegt. De show begint om 20.15 uur. Kijk
voor meer informatie over kaartjes op
www.dok6.eu (Foto: Koen Bauters)

Ammy Day Baarlo en jongerencentrum Sjiwa houden op zaterdag 18 november de Flessenaovend en Kelder
Top 50. De oude tradities van Sjiwa werden vorig jaar al nieuw leven ingeblazen en het evenement krijgt dit jaar
een vervolg.
“Dj’s uit lang vervlogen tijden
draaien de avond aan elkaar en
vinylbakken, platenspelers en tapes
zijn weer onder het stof vandaan

gehaald voor een avondje kelderrock
met muziek uit de 70’s, 80’s en 90’s”,
zo omschrijft de organisatie de avond.
“Uiteraard is er ook weer het nodige

beeldmateriaal aanwezig uit vroegere
tijden van Sjiwa, Baarlo en de NACO.”
De avond begint om 20.00 uur in
de kelder van het jongerencentrum.

Optreden organist Matthias Sars
Matthias Sars komt op zondag 19 november een optreden verzorgen in de kapel van de Heren Lazaristen in
Panningen. De middag wordt georganiseerd door Orgelkring Peel en Maas. Sars komt spelen op het Cavaillé-Coll
Mutin Orgel, het enige in authentieke staat in Nederland.
Matthias Sars werd in 1985 in
Roermond geboren en kreeg zijn eerste orgellessen bij zijn vader Gerard.
Hij studeerde kerkelijk orgelspel aan
de Kreato Hogeschool voor Muziek
in Thorn bij Jean-Pierre Steijvers en

volgde daarna lessen bij Age-Freerk
Bokma. Momenteel studeert hij orgel
aan de Universität der Künste in
Berlijn bij Leo van Doeselaar en Erwin
Wiersinga. Als kerkmusicus is hij werkzaam bij de St. Clara parochie in Berlijn-

Neukölln. Tijdens het middagconcert
in Panningen speelt Sars werken van
Sigfrid Karg-Elert, Johannes Brahms,
Albert de Klerk en César Franck.
Het concert begint om 15.00 uur en
de toegang is gratis.

Fotoboeken van
Kasteel De Keverberg
In navolging van de expositie die in januari te zien was in het Kesselse kasteel, heeft de Kesselse
fotograaf Pierre Franssen van de foto’s die hij van Kasteel De Keverberg maakte twee fotoboeken
samengesteld. Het boekje getiteld Verbinding bevat allerlei kleurenfoto’s van het kasteel. In
Verbeelding zijn zwart-witfoto’s gebundeld. “Daarbij moet je ook iets meer je verbeelding gebruiken
om er achter te komen wat je van het kasteel op de foto ziet”, aldus Franssen. De boekjes worden in
beperkte oplage gemaakt. Belangstellenden kunnen zich tot vrijdag 1 december via De Keverberg
aanmelden om een exemplaar te ontvangen. (Foto: Pierre Franssen)
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DOK6 Theater

Peel en Maas Open Podium
Peel en Maas Open Podium (POP) houdt op zondag 19 november een nieuwe editie van dit cultureel
evenement. In DOK6 Theater in Panningen kunnen jongeren uit de gemeente vanaf 11.00 uur hun kunsten laten
zien aan een groot publiek.

Cursus paleografie
in streekmuseum
Streekmuseum ’t Land van Peel en Maas organiseert gedurende tien
donderdagavonden in samenwerking met de heer Jan Hanssen een cursus
paleografie. Hanssen leert de cursisten handgeschreven, oude teksten lezen.
Cursusleider Jan Hanssen uit Baarlo
legt bij de avonden uit hoe mensen
de teksten kunnen lezen en begrijpen.
Men krijgt toegang tot bronnen in Peel
en Maas uit vroeger eeuwen. In de
historische teksten kan men letters
aantreffen die tegenwoordig niet meer
gebruikt worden. Voor afkortingen
geldt hetzelfde. Ook sommige woorden
worden tegenwoordig niet meer

gebruikt. De cursus wordt gegeven op
de donderdagen 23 en 30 november,
14 en 21 december, 4, 11 en 25 januari
en 1, 8 en 15 februari. De cursus is
gratis en begint telkens om 20.00 uur
in gemeenschapshuis Kerkeböske en
duurt iedere avond twee keer drie
kwartier.
Opgeven voor de cursus kan bij
Ton Leenders via 077 306 05 66.

POP is een jaarlijks cultureel
 venement voor iedereen uit Peel
e
en Maas die eens graag zijn of haar
talenten wil laten zien aan een groot
publiek op een professioneel podium.

Wat voor optreden het is, is volgens
de organisatie niet belangrijk. “Een
instrument, zingen, een eigen verhaal
of gedicht voordragen, de nieuwste
streetdance moves laten zien; het is

allemaal mogelijk.” Kijk voor meer
informatie en foto’s van voorgaande
edities op de Facebookpagina van Peel
en Maas Open Podium. De toegang
is gratis.

Pride & Joy bij muziekpodium
Thalia in Baarlo
De band Pride & Joy bestaat vijf jaar en vier het lustrum met een optreden bij muziekpodium Thalia in Baarlo.
De show vindt plaats op zaterdag 18 november.
De band Pride & Joy bestaat uit
vijf muzikanten, allen afkomstig
uit de omgeving van Baarlo. In de
huidige bezetting zijn ze vijf jaar bij
elkaar en hebben ze een uitgebreid
programma bestaande uit classic-rock,

blues en country. Voor het optreden
op 18 november heeft de band twee
speciale sets samengesteld: een set die
in het teken staat van een tribute aan
Linda Ronstadt en de Eagles en een set
met klassieke rocksongs. In het voor-

programma treedt Jalouse op. Jalouse
is een duo waar trompet en zang
elkaar hebben gevonden in herkenbare duetten. Louise speelt trompet
en Jacqueline verzorgt de zang.
De zaal gaat open om 20.00 uur.

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

Boekentaxateur in
Baarlose bibliotheek
Taxateur Arie Molendijks komt op zaterdag 18 november naar de
bibliotheek in Baarlo. De Rotterdamse veilinghouder komt zeldzame
boeken, handschriften en oude bijbels op waarde schatten voor iedereen die
een dergelijk document meebrengt. Molendijks taxeert van 10.00 tot
13.00 uur.
Molendijk is vooral gespecialiseerd
in oude geschiedenis, topografie,
(staten)bijbels en theologie. Ook oude
foto’s, ansichtkaarten en albums zijn
een specialiteit. “Een nauwkeurige
vaststelling van de waarde van boeken
is afhankelijk van de druk en van
de staat waarin het boek verkeert.
Met enige regelmaat komen er op dit
soort taxatiedagen uiterst zeldzame
werken voor de dag en soms duiken
zelfs geheel onbekende boeken op”,

aldus de organisatie. “Arie Molendijk
geeft graag een deskundig advies
over restauratie van kostbare boeken,
bijbels of boeken met een emotionele waarde”, aldus de organisatie.
“Het maken van een taxatierapport
voor de verzekering is mogelijk voor
zeldzame boeken en bijbels en advies
voor verkoop en inbreng voor een
veiling.” Molendijks heeft inmiddels
meer dan 1.500 taxatiedagen op zijn
naam staan.

Vierde lifestylemarkt in SIF
Bezoekers aan de lifestylemarkt Stijl Market in de SIF-hallen in Panningen, struinden zondag 12
november langs vele kraampjes van kleine bedrijfjes uit de omgeving. Er was een keur aan decoratieartikelen voor in huis, er werden al veel handgemaakte kerstspullen aangeboden, er waren stands met
sieraden en kleding en er werden workshops georganiseerd waar onder andere muurdecoratie kon
worden gemaakt. Kinderen konden daarnaast genieten van het springkussen, er waren knutseltafels
en ook kon er even worden geknuffeld met de kippen en knaagdieren. Toffedag.nl Evenementen en
maatschappelijk ondernemer Rendiz organiseerden de markt voor de vierde keer.
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Tentoonstelling in sporthal Piushof

Honderden katten in Panningen
In sporthal Piushof in Panningen waren zondag 12 november nogal wat katten te zien. Er waren 373 dieren
ingeschreven voor de show. De katten werden per ras beoordeeld op het uiterlijk en het gedrag. De tentoonstelling
wist behoorlijk wat mensen te trekken. En niet alleen uit Peel en Maas.

maar een aantal katten vond het minder leuk. “Dit merk je door de manier
van miauwen”, zegt Angela. “Vooral
het geluid in de zaal was vervelend
voor sommige katten. Het was ook erg
vermoeiend voor sommige dieren om
de hele middag tentoongesteld te worden.” Over het algemeen vond Angela
de tentoonstelling geslaagd, al hoopt
ze in de toekomst op meer katten die
tentoongesteld worden.

’Je krijgt er
liefde voor terug’
Er waren zo’n vijftien verschillende
rassen aanwezig die ook allemaal
weer het nodige publiek trokken.

Ook Joke (64) en Ernst Schuurman (65)
waren aanwezig bij de show. Het stel
uit Spijkenisse komt al zeven jaar naar
de show in Panningen. Zelf fokken
ze al een paar generaties katten.
Ze hadden zelf een kraampje met
het ras Britse Langhaar. “Het leuke
aan katten is de aanhankelijkheid
en dat ze sociaal zijn”, vertellen ze.
“Ook heeft elke kat een verschillende
identiteit. Elk ras heeft dan ook
andere verzorging nodig.” Joke en
Ernst hebben zelf vijf katten.
Als voorbereiding op de show lieten
de ze dieren borstelen en werden
de nagels geknipt. “De hobby kost
geld, maar je krijgt er veel liefde
voor terug.”

Sinterklaas op
bezoek in Grashoek
Penningmeester Angela Wisselo
was een van de personen in de organisatie. De 44-jarige Angela uit Duizel
begon elf jaar geleden met fokken.
Ze vindt het contact en de socialiteit
belangrijk in de hobby. Wat ze vooral
leuk vindt aan de dieren is de eigen-

wijsheid. “Een kat heeft personeel,
een hond heeft een baas”, laat Angela
weten. Zelf heeft ze zeven katten thuis.
Haar favoriete ras is de Maine Coon.
De organiserende vereniging,
genaamd Limbra Catclub, bestaat sinds
1998. Ze organiseren twee shows per

jaar. Die zijn in Panningen, Mierlo of
Vlodrop. De show in Panningen was
nummer 35. De katten worden beoordeeld door keurmeesters op basis van
de kop, de vacht, de bouw, de lengte
en het gedrag. De meeste dieren hadden het naar hun zin en waren relaxed,

Sinterklaas
meert aan in Kessel
Sinterklaas en zijn trouwe knechten zijn weer onderweg naar Peel en Maas. Als de wind meezit, komt de sint op
zondag 19 november om 13.30 uur aan bij het veer in Kessel. Daar wordt Sinterklaas welkom geheten door
burgemeester Wilma Delissen-van Tongerlo.

Sinterklaascomité Grashoek heeft ook dit jaar een bezoek geregeld
van Sinterklaas aan Grashoek. De goedheiligman komt op zondag
19 november naar gemeenschapshuis De Ankerplaats. De kleurplaten die
de kinderen gekregen hebben, worden zaterdag 18 november opgehaald
en opgehangen in De Ankerplaats.
Alle kinderen uit Grashoek,
van baby’s tot groep 5, worden
samen met hun ouders verwacht
in De Ankerplaats. De zaal gaat om
10.15 uur open en rond 10.30 uur
wordt de sint met zijn pieten verwelkomd. De ochtend is rond 11.30 uur
afgelopen. Voor de kinderen van
groep 6, 7 en 8 wordt van 10.15
tot 11.45 uur een film gedraaid in
De Brem in het gemeenschapshuis.
Op zaterdag 18 november komen
zwarte pieten langs de deuren
in Grashoek om alle kleurplaten
op te halen die de kinderen

eerder al kregen. Alle kinderen
die persoonlijk de kleurplaat
inleveren bij Zwarte Piet, krijgen
een verrassing. De organisatie gaat
geen winnaar uitroepen, maar de
tekeningen worden opgehangen in
De Ankerplaats. Kinderen die niet
in Grashoek de peuterspeelzaal of
het basisonderwijs volgen, mogen
zelf een kleurplaat maken en deze
inleveren of kunnen een kleurplaat
afhalen op Pauwkeshof 8. Kleurplaten
kunnen tot en met 17 november ook
nog ingeleverd worden bij Winanda
Aelen op de Roomweg.

Sinterklaas op
bezoek in Maasbree
Sinterklaas komt op zondag 19 november naar Maasbree. De goed
heiligman komt naar MFA ’t Hoes van Bree om daar samen met zijn
pieten een feestje te bouwen met alle kinderen uit het dorp.
De deuren van het MFA gaan
om 13.30 uur open en om 14.00 uur
komt de sint naar binnen onder
luid gezang van alle kinderen.
Op het programma staan verder
veel muziek, dans en versnape-

ringen, zodat de sint een goed
welkom krijgt bij zijn terugkeer in
Nederland.
De intocht van Sinterklaas wordt
in Maasbree georganiseerd door
Stichting Kinderfeesten Maasbree.

Intocht Sinterklaas
in Helden
Sinterklaas tijdens de intocht van 2016
Traditiegetrouw loopt Sinterklaas
daarna naar zijn auto lopen en ondertussen schudt hij de handen van de
vele aanwezige kinderen uit Kessel en
de verre omtrek. Hierna zet de sint zijn
reis voort naar de kerk in Kessel, die al
voor de 42e keer haar deuren openzet
om te fungeren als ontmoetingsplek
tussen jong en oud bij dit feest. Ook dit

jaar bestaat er weer de mogelijkheid
voor de kinderen tot en met groep 5
om na afloop van het programma in de
kerk Sinterklaas nog in het kort iets te
vragen of een tekening of verlanglijstje
te geven. Alle Kesselse kinderen krijgen
daarna een buikman. “Ieder jaar komen
er meer mensen van buiten Kessel met
hun kinderen naar het programma in

de kerk kijken”, laat de organisatie
weten. “Dat is heel fijn, maar helaas
kunnen we vanwege het kostenaspect
alleen maar aan de kinderen uit Kessel
een buikman geven. We rekenen op
begrip.” De intocht wordt georganiseerd door Kindervakantiewerk Kessel
en vele andere Kesselse verenigingen
die een steentje hebben bijgedragen.

Na een lange reis komt Sinterklaas op zondag 19 november aan bij
gemeenschapshuis Kerkeböske in Helden. De zaal is om 14.00 uur
geopend en om 14.30 uur komen Sinterklaas met zijn Pieten aan in het
gemeenschapshuis.
De intocht belooft ook dit jaar een
spektakel te worden met veel Pieten,
muziek, strooigoed en mandarijnen.
Het programma duurt tot ongeveer
17.00 uur. De sint vraagt aan alle
kinderen om verkleed te komen.

De leukste verklede jongens en
meisjes worden per leeftijdscategorie
beloond met een cadeautje.
De intocht van Sinterklaas wordt
georganiseer door Kingerfiëste Helje
Dörp (KHD).
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Gezellige avond

Flessenaovend en Kelder Top 50

Intocht Sinterklaas Kessel

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

Tijd: 20.00 uur
Org: Ammy Day Baarlo en jongerencentrum Sjiwa
Locatie: kelder jongerencentrum Sjiwa Baarlo

Tijd: 13.30 uur
Organisatie: Kindervakantiewerk Kessel
Locatie: veer Kessel

Theatervoorstelling Het Bezoek

Dansavond met live-muziek

Sinterklaasintocht Maasbree

Tijd: 20.15-23.15 uur
Organisatie: theatergroep Habbekrats
Locatie: DOK6 Theater Panningen

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Party-restaurant De Houbereij Panningen

Tijd: 13.30 uur (aankomst Sint 14.00 uur)
Organisatie: Stichting Kinderfeesten Maasbree
Locatie: MFA ’t Hoës van Bree Maasbree

Speculaasactie

Liedjesavond Grashoek

Intocht Sinterklaas Helden

Tijd: hele dag
Organisatie: Koninklijke Harmonie Concordia
Locatie: huis-aan-huis Panningen

Tijd: 20.11 uur
Organisatie: CV De Graasvraeters
Locatie: café Leanzo Grashoek

Tijd: 14.00 uur (aankomst Sint 14.30 uur)
Organisatie: Kingerfiëste Helje Dörp
Locatie: gemeenschapshuis Kerkeböske Helden

Spelenderwijs met diabetes leren
omgaan

Liedjesavond Koningslust

Liedjesmiddag Meijel

Tijd: 20.11 uur
Organisatie: CV De Brookhaze
Locatie: dorpshuis De Sprunk Koningslust

Tijd: 14.30 uur
Organisatie: CV De Kieveloeët
Locatie: gemeenschapshuis D’n Binger Meijel

Voorlichtingsavond borstvoeding

Club van 33

Optreden organist Matthias Sars

Tijd: 19.00-21.30 uur
Locatie: Lekker Laeve Helden

Tijd: 20.30 uur
Organisatie: CV Dorper Kuus
Locatie: Café De Zoes Helden

Tijd: 15.00 uur
Organisatie: Orgelkring Peel en Maas
Locatie: kapel Heren Lazaristen Panningen

Wine, Dine & Dance

Opening carnavalsseizoen en
liedjesavond

Tijd: 13.30 uur
Organisatie: Diabetesvereniging Nederland
Locatie: De Groenling aan Steenbakkerstraat Panningen

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Lionsclub Peel en Maas
Locatie: Kasteel De Keverberg Kessel
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Tijd: 20.30 uur
Organisatie: CV De Graasvraeters
Locatie: café-zaal Leanzo Grashoek
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Bijeenkomst in thema ‘Ik, Robot’
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Wekelijkse bridge-middag

Tijd: 19.30-21.00 uur
Organisatie: Bibliotheek Maas en Peel
Locatie: bibliotheek Panningen

Speculaasactie

Optreden Pride&Joy en Jalouse

Tijd: hele dag
Organisatie: Koninklijke Harmonie Concordia
Locatie: huis-aan-huis Panningen

Tijd: 20.30 uur
Locatie: zaal Thalia Baarlo

Taxaties door Arie Molendijks

Liedjesavond Egchel

Tijd: 10.00-13.00 uur
Locatie: bibliotheek Baarlo

Tijd: 21.11 uur
Organisatie: CV De Kemphazen
Locatie: café Manders Egchel

Repair Café

Optreden Goud van Oud
met Get Back

Cabaretvoorstelling Katinka
Polderman

Tijd: 21.30 uur
Locatie: Café Pierke Panningen

Tijd: 20.15 uur
Locatie: DOK6 Theater Panningen

Tijd: 10.30-13.00 uur
Organisatie: Stichting Repair Café Peel en Maas
Locatie: bibliotheek Kennedyplein Maasbree

Workshop Klankreis in de doeken
Tijd: 13.30 uur
Locatie: Lekker Laeve Helden
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Vogelmarkt en vogelshow
Tijd: 09.30-12.30 uur
Organisatie: Vogelvrienden Helden e.o.
Locatie: gemeenschapshuis Kerkeböske Helden

do
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Tijd: 13.30 uur
Organisatie: bridgeclub Brits Bridge
Locatie: chinees restaurant Dorpstraat Maasbree

Activiteitenmiddag met muziek
van Bert en Nol
Tijd: 14.00 uur
Organisatie: KBO Kessel
Locatie: gemeenschapshuis De Paort Kessel

Lezing Vogels in de gemeente
Peel en Maas
Tijd: 13.30 uur
Organisatie: KBO Panningen
Locatie: verenigingslokaal Ringoven Panningen

Vogelmarkt en vogelshow

Verzamelaarsbeurs

Tijd: 19.30-22.00 uur
Organisatie: Vogelvrienden Helden e.o.
Locatie: gemeenschapshuis Kerkeböske Helden

Tijd: 10.00-13.00 uur
Organisatie: verzamelaarsvereniging De Peelstreek
Locatie: gemeenschapshuis D’n Binger Meijel

Mantelzorg Muzieksalon met
optreden Ger Coppens

Liedjesavond Koningslust

Sinterklaasintocht Grashoek

Tijd: 19.30 uur
Organisatie: CV De Brookhaze
Locatie: dorpshuis De Sprunk Koningslust

Tijd: zaal open vanaf 10.15 uur (aankomst sint 10.30 uur)
Organisatie: Sinterklaascomité Grashoek
Locatie: gemeenschapshuis De Ankerplaats Grashoek

Liedjesavond Beringe

Peel en Maas Open Podium

Comedyshow Thomas Smith

Tijd: 19.41 uur
Organisatie: CV De Beringse Kuus en HW Productions
Locatie: gemeenschapshuis De Wieksjlaag Beringe

Tijd: 11.00 uur
Locatie: DOK6 Theater Panningen

Tijd: 20.15 uur
Locatie: DOK6 Theater Panningen

Tijd: 19.15 uur (optreden om 20.00 uur)
Org: Vorkmeer Steunpunt Mantelzorg Peel en Maas
Locatie: gemeenschapshuis Kessel-Eik

Start cursus paleografie
(donderdagen t/m 15 februari)
Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Streekmuseum ’t Land van Peel en Maas
Locatie: gemeenschapshuis Kerkeböske Helden

Ger Coppens bij Mantelzorg Muzieksalon
De Brabantse troubadour Ger Coppens komt op donderdag 23 november een optreden verzorgen bij het
Mantelzorg Muzieksalon in gemeenschapshuis Kessel-Eik. De avond wordt georganiseerd door Vorkmeer Steunpunt
Mantelzorg Peel en Maas om mantelzorgers ontspanning, gezelligheid, humor en muziek te bieden.
Ger Coppens zingt in haar
nummers over haar dorp, mensen
dicht om haar heen en haar ‘Servaas’.
Ze wordt begeleid door conganist Ad

van Overdijk. Jan van Schijndel en
Hent van den Heuvel begeleiden Ger
met accordeons, mandolines, gitaar,
mondmuziek en doedelzak.

De zaal gaat open om 19.15
uur. Het optreden begint om 20.00
uur en duurt tot ongeveer 22.30
uur. Mantelzorgers die graag deze

avond willen bijwonen, maar niet
zelf in staat zijn om vervangende
zorg te regelen of niet over eigen
vervoer beschikken, kunnen dit
(tijdig) doorgeven aan het Steunpunt
Mantelzorg Peel en Maas. Waar
mogelijk wordt samen naar een
oplossing gezocht.

Neem voor informatie over
kaarten contact op met Steunpunt
Mantelzorg via 077 307 73 50
of steunpuntmantelzorg@
vorkmeer.nl
De toegang is gratis voor
mantelzorgers met hun partner of
degene voor wie zij zorgen.
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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 19 november
H. Mis 09.30 uur
Woensdag 22 november
H. Mis 09.00 uur in sacristie

Parochie Egchel
Misintenties NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens
Eemsestraat 12
T 077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 19 november
Geen H. Mis
Zondag 26 november
H. Mis 11.00 uur

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 19 november
H. Mis: 11.00 uur – Eucharistieviering
verzorgd door het Dameskoor b.g.v.
het 50-jarig jubileum.Lectoren: Mevr.
Maria Nabben – Mevr. Marianne
Verhappen
Intenties: Jéér Kempen (verjaardag)
en overl. familie. Jozef Smits en Maria
Theeuwen. Jaardienst Ton Peeters en
overl. familie. Jaardienst Riek BootsMunsters. Harrie Boots (verjaardag)
en overl. familie. Overleden leden van
het Dameskoor. Voor de intenties van
de Mariakapel op het kerkhof.
Mededelingen
Jubileumviering Dameskoor
Tijdens de eucharistieviering van
zondag 19 november om 11.00 uur
ontvangen de dames Truus Jacobs,
Mia Jacobs en Riek Jacobs een

Parochie Grashoek
Misintenties NL24 RABO 0141910526
A. Cruijsberg T 077 307 52 93
Spreekuur in kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
Zaterdag 18 november
H.Mis 19.00 uur t.i.v. Piet Drissen (verj),
Drien Drissen-Heesen en alle overledenen van de fam. Drissen-Heesen

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 19 november
H. Mis 10.00 uur – herenkoor t.i.v.
Johanna Catharina Bruijnen (jaardienst);
overl. fam. Cox-van den Beucken; Pierre
Wilms en overl. ouders en zus Jet;

Parochie Koningslust
Misintenties NL05 RABO 0120795132
A. van den Boer De Brentjes 81

gouden onderscheiding en wordt aan
mevrouw Jeanne Senden een zilveren
onderscheiding uitgereikt van de Sint
Gregoriusvereniging als dank voor hun
50-jarig en 25-jarig trouwe koorlidmaatschap.
Kerkbijdrage
Waarschijnlijk wordt in elk huishouden
in de komende decembermaand het
‘huishoudboekje’ enig geweld aangedaan. Het is een dure maand met Sint
en Kerst en Oud en Nieuw. Toch hopen
we dat het ‘kérkelijk-huishoudboekje’
ook nog van velen een extra duwtje
krijgt. Veel mensen zijn gewend pas
op het einde van het jaar hun ‘kerkbijdrage’ over te maken. Wanneer u dit
jaar nog niet hebt bijgedragen, hopen
we dat u het alsnog wilt doen. Om echt
‘kerk’ te kunnen zijn, moet die kerk ook
de nodige financiële ruimte krijgen en
heeft die kerk daarbij ook uw bijdrage
nodig! Verwacht mag worden dat
ieder die, hoe en wanneer dan ook,
van de kerk diensten verwacht, ook
daadwerkelijk aan het functioneren
van de kerk bijdraagt. Het banknummer is NL23RABO 0131005707 o.v.v.
Kerkbijdrage 2017 Maasbree. Wij
danken u hartelijk.

T 077 465 36 81
Bij geen gehoor kunt u contact
opnemen met het parochiecentrum in
Panningen T 077 307 13 88
Kerkdiensten
Zaterdag 18 november
H. Mis 17.30 uur t.i.v. ouders BosDaniëls en dochter Anna (gest. jaardienst); Dionysius Bos en Francina BosDaniëls (gest. jaardienst); Jo Berkers-de
Laat (coll); Wiel Berkers (jaardienst) en
voor dochter Gertie;
Zaterdag 25 november
Geen H. Mis

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

Zondag 19 november
H. Mis 11.00 uur – herenkoor t.i.v. Leo
van der Elsen (coll); Piet Slaats (coll);
Maria Wilms (coll); Jac Janssen, Tina
Janssen-v.d. Kraan, Herman Janssen en
Thea Janssen; Louis Verberne (jaardienst) en Johan Verberne (jaardienst);
fam. Rutjens (Sjang en Drika) en
familie Stienen (Jan en Tonny); uit
dankbaarheid
Maandag 20 november
Stille Aanbidding 18.30 uur
Rozenkrans 19.00 uur
Dinsdag 21 november
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen,
aansluitend koffiedrinken
Donderdag 23 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
Vrijdag 17 november
H. Mis 09.00 uur in de dagkapel
Zaterdag 18 november
H. Mis 19.00 uur – gemengd koor
t.i.v. Jo Lenders (verj./coll) en zoon
Johan Lenders; Mien de Wit-Gommans
(bgv. haar 87e verjaardag); overleden
ouders Brummans-Wilms en kinderen
Overleden: Ria Bouten-De Bruijn,
94 jaar

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

Parochie Kessel

Parochie Baarlo

Parochie Kessel-Eik

Gezinsbijdrage NL39RABO0125305311
Pastorie Dorpstraat 13 T 077 462 12 65
E lajverhaag@parochiekessel.nl
Kerkdiensten
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
overleden familie Giesbertz-Hendriks.
Woensdag 22 november
Feest van de H.Cecilia.
9.00 uur H.Mis voor de zieken van de
parochie.
Zaterdag 25 november
GEEN H.Mis.
Zondag 26 november
9.30 uur. Jos Bruynen-Jacoba
Verstappen en Felix Bruynen. Jan
Timmermans vanwege de verjaardag.
Alphons Haffmans. Gerard,Cunera
Thiel-Haffmans en overleden
kinderen.
Mededeling
In het weekend van 25 november is
de H.Mis op zondag 26 november om
9.30 uur.
De opbrengst van de kinder missie
week was € 160. Heel veel dank.

Misintenties NL31RABO0103903976
Pastorie Markt 3
T 077 477 12 75
E pastoor@parochiebaarlo.nl
W www.parochiebaarlo.nl
Kerkdiensten
Zaterdag 18 november
17.00 uur gebedsdienst in
Verzorgingshuis Ter Borcht.
Zondag 19 november
9.30 uur H. Mis. Zang: Gemengd koor.
Jaard. Rikie Gout-van den Elzen.
Jaard. fam. Jacobs.
Jaard. Nelly Bruynen-Deriks.
Drika Crienen v.w. verjaardag en voor
overleden fam.
Levende en overleden leden van het
gemengd koor.
Trix Peulen-Niessen.
Woensdag 22 november
9.00 uur H. Mis b.g.v. St.Cecilia. Zang:
Herenkoor.
Donderdag 23 november
8.30 uur H. Mis.
Mededeling
Het Vormsel is 12 januari 2018 om
19.00 uur.
Eerste H. Communie is 20 mei 2018
om 9.30 uur.

Misintenties NL41RABO0125300522
Misintenties 25,L. Timmermans T 077 462 16 78
Kerkdiensten
Zondag 19 november
9.30 uur Wiel Teeuwen en Lies
Teeuwen-Salimans.
Zaterdag 25 november
19.15 uur Jaardienst Mathilda HillenPeeters.

Garagebedrijf
W. Aarts

VOLDOENDE
PROFIEL VOOR
DE WINTER?
Kanaalstraat 80A | BERINGE
Tel.: 077 - 306 16 01

WWW.GARAGEAARTS.NL

www.haardstede.nl

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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Enkele voorbeelden...

Zanussi Gaskookplaat

AEG Gaskookplaat

Grundig Gaskookplaat

ZGG76534XA

HG795540XB

GIGM7235250XG

52%
49%

289,-

€ 147,-

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

WWW.SUPERKEUKENS.NL

619,-

48%

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

359,-

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

HEERLEN

HORST

ROERMOND

Witveldweg 100

Burghoffweg 13

In de Cramer 148

(Gevestigd binnen Interchalet)

(Gevestigd tegenover Retailpark)

(Gevestigd op de Woonboulevard)

T. 077-3982234

T. 0475-691548

T. 045-5751230

