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In het bakkie
Circuit De Vossenberg in Meijel was zaterdag 29 en zondag 30 september het toneel van diverse motorcrosswedstrijden en het Europees kampioenschap zijspan. In de
categorie MX2 Nationalen won Gijs Engelen beide manches. Mike Teraa en Jorn Peeters wonnen ieder een manche in de MX Open Senioren, aangevuld met een tweede
plaats. Bij het kampioenschap eiste Koen Lenders van MCC Meijel de vijfde plaats op. Het zijspanduo Mulders-Van de Wiel uit Brabant veroverden de titel Europees kampioen zijspanklasse 2018. Het waren echter niet alleen profs die in de zijspan klommen. Ook gemeenteraadslid Teun Heldens uit Meijel waagde zich aan een ritje.
Tijdens een dienstenveiling van de lokale carnavalsvereniging was hij de hoogste bieder op een ritje in een zijspan. Heldens kroop in het zijspan van de Meijelse coureur
Bram van Dijk en reed vijf rondjes over de baan. “Een geweldige ervaring. Het ziet er makkelijker uit dan het in werkelijkheid is”, aldus Heldens. (Foto: John Linders Fotografie)

Voorgedragen in gemeente Cranendonck

GA JIJ HET MAKEN

IN HET GROEN?
Roland van Kessel
burgemeester in Brabant
Wethouder Roland van Kessel (48) is dinsdag 2 oktober voorgedragen als de nieuwe burgemeester van de
Brabantse gemeente Cranendonck. Hij wordt naar verwachting in november geïnstalleerd op zijn nieuwe
werkplek.
De in Kessel woonachtige
Roland van Kessel is dinsdag door
de gemeenteraad van Cranendonck
voorgedragen als kandidaat.
Die voordracht gaat eerst naar de
minister van Binnenlandse Zaken
en Koningsrelaties, waar Van Kessel
door de minister wordt voorgedragen bij de koning.
Momenteel woont Van Kessel

met zijn vrouw Nancy en twee zoons
van 13 en 15 jaar in Kessel.
Hij is lid van de lokale gemeenteraadspartij Lokaal Peel&Maas. Hij was
van 2002 tot 2009 wethouder in de
gemeente Kessel en is sinds 2014
wethouder Vitale Gemeenschappen
in gemeente Peel en Maas. Daarnaast
is hij kernwethouder van Grashoek,
Kessel en Kessel-Eik en tweede loco-

burgemeester. “Voordat ik aan deze
vierde termijn als wethouder begon,
ging ik me afvragen welke ambities
en mogelijkheden ik nog meer had
binnen het openbaar bestuur van
een gemeente”, vertelt Van Kessel.
Zo kwam de burgemeestersvacature
van de gemeente Cranendonck op
zijn pad.
Lees verder op pagina 02
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VAKTECHNISCHE VHG
BRANCHEOPLEIDING
Er is veel vraag naar goed opgeleide hoveniers.
Lijkt jou dit beroep ook wel wat en wil je je
erkende vakcertificaat halen? Meld je nu aan!

LEREN & WERKEN
Aankomend hovenier

Hovenier

inhoud o.a.:
•
Aanleg
en onderhoudswerkzaamheden
•
Plantenkennis
•
Bodemkunde
•
Bemestingsleer

inhoud o.a.:
•
Begroten en planningen maken
•
Tuintekenen
•
Landmeten en waterpassen
•
Toegepaste beplantingsleer
•
Gewasbescherming

WWW.CITAVERDE.NL/AANMELDENVHG
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Hoek Raadhuisstraat en Julianastraat

Vragen over ‘ondeugdelijke drempel’
in Panningen
De gemeenteraadspartij Lokaal Peel&Maas heeft onlangs vragen
gesteld aan het College van B&W van Peel en Maas over de ‘ondeugdelijke
drempel’ tussen de Raadhuisstraat en Julianastraat in Panningen. Het vele
verkeer dat over de drempel gaat, zorgt voor geluidsoverlast, veroorzaakt
schade aan de bestrating en is onveilig voor voetgangers, stelt zij.
In haar brief wijst raadslid Tiny
Valckx het college erop dat de ondergrond van de drempel niet sterk
genoeg is om al het verkeer op te
vangen. Door de aanpassingen die vorig
jaar aan het Panningse centrum zijn
gedaan, zou de hoek Raadhuisstraat en
Julianastraat verkeersluw worden.
Maar dit is alles behalve gebeurd, aldus
Valckx. “Het is vooral een doorstroomroute geworden”, schrijft ze in haar
brief. Sinds de aanpassing van de
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drempel ervaren buurtbewoners erg
veel hinder en lawaaioverlast van
verkeer dat over deze drempel rijdt,
aldus het raadslid. “Om 05.00 uur
komen vrachtwagens al over deze
drempel om te gaan lossen bij de
supermarkt. Buurtbewoners liggen er
wakker van.”
Dat deel van het centrum is met
de komst van de drempel ook erg
onveilig geworden voor voetgangers,
aldus het Lokaal Peel&Maas-raadslid.
Een zebrapad zou er dan ook niet misstaan. “Het is een gevaarlijke oversteek
en met regelmaat worden hier op het
nippertje ongelukken voorkomen.”
Daarnaast schrijft ze dat er stoeptegels worden stuk gereden, de bestrating wegschuift en omliggende panden
scheuren vertonen. Ook de verouderde
riolering in dit gebied zou aandacht
nodig hebben. Valckx wil weten of
het college ook vindt dat de drempel

voor veel overlast zorgt en de doorsteek naar de Julianastraat verkeersluw gemaakt moet worden. Ook wil ze
weten of het college bereid is om met
buurtbewoners het gesprek aan te gaan

om een oplossing te bedenken door
bijvoorbeeld de drempel te verwijderen. “Is het college zich bewust van de
verantwoordelijkheid wanneer er een
ongeluk op deze plek plaatsvindt?”,

aldus het raadslid. “En klopt het dat de
riolering op deze plek al twintig jaar
niet meer onderhouden is en toe is aan
vervanging?” Het college heeft de vragen in behandeling.

Vervolg voorpagina

Roland van Kessel burgemeester in Brabant
“Ik heb er lang over nagedacht,
veel gesprekken over gevoerd en uiteindelijk de stap genomen. En toen
was het ook nog meteen raak. Dat is
heel erg mooi. Ik heb ook ontzettend
veel positieve reacties gekregen.”
Een burgemeester wordt benoemd
voor zes jaar. “Dat betekent dat wij
Kessel gaan verlaten”, aldus de burgervader in spe. “Dat is wettelijk

zo geregeld, maar ik vind ook dat
je moet rondlopen en wonen in de
gemeente waar je burgemeester
bent. In het proces dat hieraan vooraf
is gegaan, hebben we het er thuis
veel over gehad. Ik doe dit ook niet
alleen. We doen dit samen als gezin.”
Cranendonck is niet het einde van de
wereld, aldus Van Kessel. “Het is een
plattelandsgemeente met meerdere

kernen en vergelijkbaar met Peel en
Maas. Ik heb hier jaren met veel plezier gewoond en gewerkt. Natuurlijk
is het moeilijk om afscheid te nemen,
maar ik wil toch voor deze nieuwe
kans gaan.”
Van Kessel is, naast zijn werk
als wethouder, al dertig jaar voorzitter van Stichting Boerebroelef
Kessel en sinds 2005 bestuurs-

lid van Vrijwilligersvervoer Kessel.
“In Cranendonck hoop ik ook midden
in de gemeenschap te kunnen staan
en samen te werken met de inwoners,
net zoals ik hier heb gedaan. Mezelf
blijven, vind ik daarbij het belangrijkste. Daarmee kom je het verst.”
Wie Van Kessel als wethouder in
Peel en Maas gaat opvolgen, is nog
niet bekend.

Kessels stel overvallen in huis
Twee bewoners van de Baarloseweg in Kessel zijn in de nacht van zondag 30 september op maandag 1 oktober in huis overvallen door twee
mannen. De bewoners werden bedreigd met een steekwapen en zijn beroofd van een fors geldbedrag, aldus de politie Peel en Maas.
Volgens de politie drongen
twee blanke mannen om 03.00 uur
via de achterkant het huis binnen.
Ze bedreigden de twee bewoners
met een steekwapen. Ze wisten
een fors geldbedrag buit te maken
en gingen er daarna waarschijn-

lijk in een auto vandoor. Om hoeveel
geld het gaat, is niet bekendgemaakt. De twee overvallers waren
blanke mannen, één met een slank
en de ander met een gezet postuur,
laat de politie weten. De mannen
droegen capuchons en handschoe-

nen en zouden tussen de 25 en
30 jaar oud zijn.
De politie wil in contact komen
met getuigen die in de nacht van
zondag 30 september op maandag
1 oktober iets hebben gezien op
de Baarloseweg of in de buurt van

die weg. Mensen die relevante
camerabeelden hebben, worden
opgeroepen de beelden met de
politie te delen. De politie is te
bereiken via 0900 88 44. Ook kan
het tipformulier worden ingevuld
via www.politie.nl

Redactie zoekt persoonlijke verhalen

Peel en Maas 75 jaar bevrijd
Peel en Maas is volgend jaar 75 jaar bevrijd. HALLO Peel en Maas vindt het belangrijk dat de verhalen van mensen die daarbij waren, worden
doorverteld en vereeuwigd op papier. De redactie is daarom op zoek naar mannen en vrouwen die hun persoonlijke verhaal willen vertellen over de
oorlog en de bevrijding.
HALLO Peel en Maas besteedt
in 2019 speciale aandacht aan de
bevrijding van de kernen in
november 1944. Dit wil zij doen in
de vorm van een serie artikelen
die de lezer vertellen hoe de
oorlog in de regio Peel en Maas is

geweest. Aan de hand van persoonlijke verhalen van inwoners, foto’s,
dagboekfragmenten of andere
documentatie wil HALLO de herinneringen aan de oorlog en bevrijding
vereeuwigen voor de volgende
generaties. Want er komt een

moment dat die bijzondere verhalen
niet meer uit de eerste hand kunnen
worden verteld.
Wilt u uw verhaal vertellen,
of kent u iemand die bereid is zijn of
haar ervaringen over de periode
1940-1944 te vertellen? Heeft u

foto’s uit de oorlogsjaren of andere
interessante documenten die iets
vertellen over de oorlogsperiode in
Peel en Maas? Neem dan contact op
met de redactie via 077 208 32 21
of stuur een mailtje naar
redactie@hallopeelenmaas.nl
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Goededoelenactie

P&M Hoés voor
dementievriendelijk
Peel en Maas
Ut P&M Hoés, de goededoelenactie van het lokale Omroep P&M
aan het einde van het jaar, heeft dit jaar het thema ‘dementievriendelijk Peel en Maas’. Samen met Alzheimer Café Peel en Maas en
Danssalon Peel en Maas zamelt de radio- en televisieomroep in de
week voor Kerstmis zoveel mogelijk geld in om de gemeente
dementievriendelijker te maken.
“Bij de inzendingen voor de
goede doelen voor dit jaar zaten
veel initiatieven die te maken
hebben met dit thema”, aldus
hoofdredacteur Bart Nelissen.
“Het is een actueel thema in onze
gemeente en daarbuiten, zeker
gezien het feit dat het aantal
mensen met dementie ook in Peel
en Maas de komende jaren gaat
toenemen. De doelen zetten zich
allebei op een eigen manier in
om dementie op de kaart te zetten.
Vooral de bewustwording bij de
gemeenschap en het stimuleren
van nieuwe initiatieven willen
we met deze actie op gang brengen.”

Drie dj’s opgesloten
in Ut P&M Hoés

Laatste glas-in-loodjes
De laatste glas-in-loodramen zijn geplaatst in de kapel van de Lazaristen in Panningen, die de
afgelopen maanden een flinke opknapbeurt kreeg. Door het terugplaatsen van de bontgekleurde
ramen, groeide het kleurenpalet van de kapel weer, aldus fotograaf Jac Willekens. De muren hebben
al een opknapbeurt gekregen, aan de buitenkant van de kapel worden de knipvoegen met de hand
aangebracht, de decoraties op de kapitelen worden verder opgefrist door een schildersbedrijf en
verder staat er nog wat schilderwerk op de planning. Ook de zolderruimte in het klooster wordt
verbouwd. De Heren Lazaristen openen dan op 15 en 16 december hun deuren om iedereen te laten
zien welk werk er de afgelopen maanden in de kapel is verzet.

Het thema werd in een liveuitzending op de radio op dinsdag
2 oktober bekendgemaakt.
Vanaf maandag 17 december
start de actieweek op Omroep
P&M met dagelijks aandacht
voor het goede doel van dit
jaar. Op vrijdag 21 december
worden drie dj’s van Omroep P&M

ingesloten in Ut P&M Hoés op het
Raadhuisplein in Panningen om
vervolgens geld in te zamelen.
Er zijn gedurende drie dagen
optredens van artiesten en er zijn
activiteiten op het plein. Op zondag
23 december om 16.00 uur vindt
de bekendmaking plaats van het
voorlopige eindbedrag. Op een
later tijdstip wordt nog een keer
het definitieve eindbedrag naar
buiten gebracht.

Artiesten worden
nog bekendgemaakt
Artiesten die graag willen
optreden tijdens het weekend,
kunnen zich melden bij de
organisatie van Ut P&M Hoés
door te mailen naar redactie@
omroeppenm.nl. De komende tijd
wordt bekend welke artiesten hun
opwachting gaan maken tijdens
de editie van dit jaar. Het is de
achtste keer dat Omroep P&M het
evenement organiseert. Afgelopen
jaar wist de omroep in totaal ruim
33.000 euro op te halen. Het goede
doel was toen Stichting Leergeld
Peel en Maas.

Halloween Days

Heksen, spinnen, pompoenen
en spoken, speciaal voor de
jonge bezoekers voor wie de
avonden nog net iets te
spannend zijn.

Halloween Nights

8 scare zones, 80 karakters
en 35 attracties. Afgesloten
met een grootse vuurwerkshow. Gruwelijk mooi en
griezelig goed!

13, 17, 18, 19, 20 & 27 oktober

13 t/m 28 oktober
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Afgevoerd in de oorlog

3

Verschrikkingen

Op 8 oktober 1944 werden honderden jongens en mannen uit de regio bij de beruchte kerkrazzia door de
bezetters opgepakt en naar Duitsland afgevoerd. De slagwerkgroep van de Koninklijke Harmonie Concordia
uit Panningen presenteert op zaterdag 6 oktober een muzikaal monument ter nagedachtenis aan de gebeurtenis. HALLO Peel en Maas gaat in een drieluik verder in op de geschiedenis van de kerkrazzia en het concert.
Vandaag deel 3: Verschrikkingen.

Het einde van de
oorlog én de kerk

Net voor het einde van de oorlog vlogen de kogels door het huis
van de vaderloze familie Niessen in Helden.

Dwangarbeiders op de terugweg na de bevrijding
Doortje Thissen-Niessen weet
het nog als de dag van gisteren: die vroege ochtend van zondag 8 oktober 1944. Haar vader,
Mathieu (beter bekend als Niessens
Jeu), was organist in de Heldense
kerk. Hij had naar eigen zeggen
niks te vrezen van de razzia die
de Duitsers gingen uitvoeren op
zondag. “Mam had nog tegen hem
gezegd dat hij niet moest gaan”,
vertelt Doortje, inmiddels 83 jaar
en woonachtig in Sevenum, maar
toen wonende aan het Rochusplein
in Helden. “Maar de Duitsers zouden hem echt niet meenemen.”

Doortje Thissen-Niessen
Jeu zat dus gewoon achter het
orgel toen de nazi’s de kerk binnenkwamen en alle mannen bijeen
dreven. In eerste instantie leek Jeu
de dans nog te ontspringen, weet
Doortje. “Maar hij werd toch de rij
ingeduwd.” Net als de rest van de
Heldense mannen moest Jeu mee.
Doortje stond met moeder en haar
broertjes en zus te kijken toen haar
vader voorbij kwam in de stroom.
“’Zie je wel’, riep mam. ‘We hoeven alleen maar naar Kessel om
daar te graven. We zijn vanavond
weer terug’, zei pap. We dachten echt dat ze snel terug zouden

zijn.” Niks was minder waar. Liefst
7,5 maand bleven de mannen weg uit
Helden. Een tijd vol verschrikkingen,
vertelt Doortje. “Voor die mannen heel
zeker, maar ook in Helden zelf. Wij
wisten helemaal niet wat er met hen
gebeurd was. Ze konden net zo goed
dood zijn.”

Duitsers waanden
zich in paradijs
Door de afwezigheid van alle mannen waanden de Duitse overheersers
zich in een soort wetteloos paradijs.
Alle vrouwen, en dan met name de
jonge meiden, waren nergens meer
veilig. Doortje, zelf met 9 jaar te jong,
weet nog dat moeder vooral zus Ellie
strak bij zich hield. “Ellie was een knap
meisje van 16 jaar en daarom geliefd
bij de Duitse soldaten. Ik kan me nog
een soldaat herinneren, Kareltje, en
die kwam vaak gewoon bij ons huis
binnenlopen. Mijn moeder zorgde dan
altijd dat ze in de kamer bij Ellie bleef.
Kareltje werd dan woedend en stond
met een handgranaat te zwaaien.
‘Nach dem krieg komme ich Ellie
holen’, riep hij dan.”
Heel veel meisjes en vrouwen uit
de buurt lukte het niet om de Duitsers
van zich af te houden. Verkrachtingen
waren schering en inslag. “Er waren
vrouwen die na de oorlog opeens een
kindje hadden, terwijl de mannen allemaal weg waren geweest in die periode. Ik stond er zelf niet bij stil hoe dat
gebeurd was, ik was nog te jong, maar
iedereen snapte wat er gebeurd was.”
Het leven van de familie Niessen
in Helden was al verschrikkelijk, het
leven van vader Jeu was nog veel
erger. Terwijl Doortje dacht dat vader
dezelfde avond nog thuis zou zijn,
werd hij in Venlo op de trein gezet.
“Ze moesten 72 uur aan een stuk
staan in de wagon.” Jeu werd meegenomen naar een kamp in Hilkerode.
Vanuit daar moesten ze dagelijks

kilometers door de sneeuw lopen om
kolen te scheppen. “Pap was organist.
Hij had nooit zwaar werk gedaan en
was helemaal kapot na een dag werken. De mannen kregen ook amper te
eten. Ze waren blij als ze een keer een
wortel kregen.”

Totaal vernederd
in het kamp
Jeu was een belangrijk persoon
binnen de Heldense gemeenschap in
het Duitse kamp. Hij zorgde voor troost
en praatte iedereen moed in, vertelt
Doortje. Niet alleen met teksten probeerde Jeu het moraal op te krikken.
“Hij smeekte de Duitsers bijna om
op zondag naar de kerk in het dorpje

De kelder van hun huis was echter te klein, dus vertrokken Doortje, moeder, zus Ellie en haar broers Lei en Guus naar een veiligere plek. “We gingen
naar Thijs Heijnen om daar in de gewelfde kelder te schuilen. Ik weet nog
dat er een Duitser en een Engelsman loopgraven tegenover elkaar hadden
gegraven en dan keken wij hoe ze op elkaar schoten. Dat was heel spannend. Dan stonden we door de kleine raampjes te kijken die op straat uit
keken. Totdat mam op de keldertrap stond en schreeuwde dat we naar
boven moesten komen. Een paar minuten later viel er een granaat bij dat
raam.” Op 16 november kwamen de Duitsers melden dat de kerktoren van
Helden tot ontploffing zou worden gebracht. “Dat deden ze dan wel weer.
Iedereen moest de ramen open zetten, anders zouden die knappen. Wij gingen naar deken Jaspers om daar in de kelder te schuilen. Ik zie Lei en Guus
nog in de grote ‘petattenkist’ spelen daar.” ‘s Morgens om 05.00 uur was het
zover. De mensen in de kelder verzamelden zich voor de raampjes en zagen
hoe de Heldense kerk haar toren verloor. “Het was echt een drama voor
Helden. Iedereen huilde. De deken begon meteen te schreeuwen en was
woest. Toen moesten we allemaal de kelder uit. Wij zijn toen naar Egchel
gevlucht om daar te schuilen bij de familie Naus.” Dat is maar goed ook.
Het huis van de familie Niessen in Helden was zwaar gehavend. “De voorgevel zat vol met gaten en de piano was doorzeefd door kogels. Gelukkig
waren we tijdens de gevechten niet daar.”

te mogen gaan om op het orgel te
spelen. Dat deed pap alleen maar om
dan eten het kamp op te smokkelen.

Dat voedsel kreeg hij van de plaatselijke slager en van de bewoners van
een boerderij in de buurt. Dat smok-

Unieke filmbeelden razzia’s
in streekmuseum
In navolging van het concert Silent Heroes over de kerkrazzia’s in Noord-Limburg in 1944, vertoont
streekmuseum ‘t Land van Peel en Maas op zondag 7 oktober unieke filmbeelden uit die periode. De razzia’s, deportaties en bevrijding in oktober en november 1944 komen voorbij in het museum in Helden.
De presentatie vindt plaats
in café De Gasterie in gemeenschapshuis Kerkeböske in Helden.
Historicus Dré Hanssen begint om
14.00 uur met het vertonen van
filmbeelden over de oorlogssituatie
in 1944 in Limburg van D-Day in
juni tot de bevrijding eind november. Vervolgens worden unieke
beelden getoond van de 50-jarige
herdenking van de kerkrazzia in
oktober 1994 en daarna volgt nog
een film over een seniorenbijeenkomst in Helden oktober 1994 met
het voordragen van een gedicht
door gedeporteerde Lei van Horen.
Verder zijn reportages te zien over
de uitgave van het boek ‘Sporen die
bleven’ in 1996 en een bezoek door
gedeporteerden aan Viersen in mei
1999. Na de presentaties kan in het

museum een kleine expositie bezocht
worden, bestaande uit onderdelen van
een authentieke barak. In de filmkamer kan een aantal films over de

razzia’s, deportaties en bevrijding
bekeken worden. Kijk voor meer
informatie op www.museumpeelenmaas.nl
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Veel kaartjes Silent
Heroes-concert verkocht
De zaal bij het Silent Heroes-concert van de slagwerkgroep van
Koninklijke Harmonie Concordia Panningen is goed gevuld. Tijdens het
optreden wordt stilgestaan bij de kerkrazzia die plaatsvond op 8 oktober 1944. Overlevenden en getuigen van die beruchte razzia zijn eregast tijdens het concert in DOK6 Theater in Panningen, laat de
muziekgroep weten.
Volgens Theo Ferfers, één van de initiatiefnemers van het concert, is de zaal
goed gevuld tijdens het concert van de slagwerkgroep. De organisatie nodigde
vijftien eregasten uit. “Dat zijn voormalig gedeporteerden met echtgenoten,
(klein)kinderen en ooggetuigen. Deze mensen vertegenwoordigen de mannen
en jongens die gedeporteerd zijn en hun families en ooggetuigen”, aldus Theo.
Bij het concert maakt de slagwerkgroep gebruik van gehuurde kerkklokken en andere speciale instrumenten. Op de achtergrond komt een presentatie ter visuele ondersteuning van het concert. Het concert Silent Heroes in
DOK6 Theater begint om 20.15 uur. Kijk voor meer informatie over de voorstelling en kaartjes op www.dok6.eu

HALLO in Reuver
Groep 8B van basisschool De Diamant uit Baarlo vertrok eind juni richting Reuver voor het traditionele
kamp. De ouders van de schoolverlaters organiseerden de dagen voor de oud-leerlingen van De Bolleberg.
Na een fietstocht kwamen de Baarlose jongeren aan in Reuver. “Samen ontbijten, zwemmen, kampvuur
maken, bootcampen en weinig slapen. Het was gewoon super”, laat de organisatie weten.

Ad ve rtorial

OPEN HUIZEN DAG

WOONHOF DOMAINE BELLE COUR
Jeu Niessen
kelen heeft hem verschillende keren
bijna het leven gekost.”
De mannen werden vernederd
in het kamp. Zo moesten ze betonnen trappen schoonmaken waar de
Duitsers rotzooi overheen gooiden.
Als het werk klaar was, maakten de
Duitsers alles weer smerig. “We kunnen ons niet voorstellen hoe erg de
mannen daar vernederd zijn. Ons pap
heeft daar veel onder geleden.” Toen
Jeu op 15 mei plots terug was, herkende Doortje hem niet. “Opeens
stond er een bus bij Hotel Antiek met
alle mannen. We gingen kijken en een
vieze man met smerige kleren en een
baard pakte me vast. Ik trok me los en
toen zag ik pas dat het pap was.”

‘Ze hadden zo veel
woede in zich’
Niet alleen qua uiterlijk was Jeu
veranderd. Hij hield, net als veel
andere Heldenaren, een trauma over
aan de tijd in Duitsland. “Als het
onweerde, moesten we ons altijd verstoppen thuis. Dan dacht pap dat hij
weer in het kamp zat en rammelde
hij iedereen af die hij tegenkwam.
We waren echt bang voor hem. Hij
had zelf helemaal niet in de gaten wat
hij deed. Slachtofferhulp was er toen
nog niet.” De terugkomst had eigenlijk
een feest moeten zijn, maar dat werd
het nooit. “De overlevenden had-

den zoveel woede in zich. Het was
helemaal niet leuk. Het duurde jaren
voordat het gewone leven weer op
gang kwam.”
Jeu werd nooit meer dezelfde.
Van de levendige man die hij voor
de oorlog was, bleef niets over.
“Hij was daarna in zichzelf gekeerd
en alleen een orgel kon hem opfleuren. Als kinderen ergerden we ons
wel eens als hij weer over de oorlog
begon. Pas toen ik in 1986 zelf naar
Hilkerode ben geweest, besefte ik
wat hij meegemaakt had.” Jeu was
toen al overleden. In 1972 blies hij
in verzorgingstehuis De Wietel in
Panningen zijn laatste adem uit.
“Hij vroeg nog aan de zuster: ‘Is er in
de hemel een orgel?’ Zij zei van wel.
‘Dan is ‘t good’, zei pap en precies bij
de laatste ‘d’ overleed hij.”
Doortje zelf woont al sinds de
jaren 60 in Sevenum. Dankzij haar
fotografisch geheugen weet ze nog
alles uit haar Heldense kindertijd
op te halen. Toch begint de tijd haar
ook in te halen. “Ik ben ongeneeslijk ziek. Ik wil heel graag naar het
herdenkingsconcert komen op 6
oktober, maar het ligt eraan of ik een
goede dag heb.” Het einde is in zicht,
zo vertelt ze. “Ik ben er klaar voor.
Ik heb geweldige kinderen en fantastische kleinkinderen. Alles is goed.
Pap en mam mogen de deur openmaken. Het is goed geweest.”

Woonhof Domaine Belle Cour organiseert op ZATERDAG 6 OKTOBER een open dag op de
bouwlocatie Loverhof aan de Beekstraat in Panningen. TUSSEN 11.00 EN 15.00 UUR is iedereen
die geïnteresseerd is van harte welkom om kennis te maken met de gasloze woningen en
appartementen en de unieke houtbouwmethode. U kunt een kijkje nemen in de modelwoning
en in een appartement. Ons verkoopteam is aanwezig om uw vragen te beantwoorden en u te
voorzien van meer informatie over de beschikbare woningen en appartementen. Tevens kunnen
zij u meer vertellen over de nieuwe mogelijkheden van woningen met slapen op de begane grond.
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Duurzaam wonen
Domaine Belle Cour is geen gewone woonwijk, maar
een kleinschalig en uniek woonhof dat gedoopt is tot
‘Loverhof’. Binnen het project zijn 29 zeer complete,
hoogwaardige en levensloopbestendige woningen
gesitueerd rondom een gezamenlijke en ruime
binnentuin.

Wonen in Domaine Belle Cour betekent wonen in
een rustig en besloten woonhof, maar wél met het
levendige centrum van Panningen inclusief al haar
voorzieningen op loopafstand. Het woonhof is goed
bereikbaar en gelegen in een prachtige natuurlijke
omgeving. Kortom; wonen in Domaine Belle Cour
heeft alleen maar voordelen.

Al vanaf het prille begint streeft Domaine Belle Cour
naar optimale duurzaamheid in haar woningen. Het
bouwteam, bestaande uit lokale ondernemers, volgt
dit principe door een innovatieve houtbouwmethode
te combineren met moderne installatietechnieken
zoals infraroodverwarming en zonnepanelen. Privacy
staat voorop, maar samen wonen en leven staat ook
centraal.

Kom gerust kijken op zaterdag 6 oktober!
Meer informatie
Ga voor meer informatie over Domaine Belle Cour
naar www.domainebellecour.nl of neem contact op
met de verkoopmakelaars van Aelmans-Intermakelaars
en SatinVastgoed.nl.
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Ook voorzorgsmaatregelen hobbyboeren

Jagers in Peel en Maas extra alert vanwege
Afrikaanse varkenspest
Met grote zorg jagen op wilde zwijnen en varkens die buiten gehouden worden extra beschermen met goede
afrastering. Dat is het advies dat door de landelijke koepelorganisaties van jagers gegeven wordt om te voorkomen dat de Afrikaanse varkenspest naar Nederland komt. “Het grootste gevaar is dat de ziekte overslaat naar
varkens voor de voedselproductie”, aldus de Heldense Cep Smeets, lid van Wildbeheereenheid Helden en de
Dörper Jagers.
In België zijn tot nu toe achttien
wilde zwijnen gevonden die de
Afrikaanse varkenspest hadden. Dat is
een virus dat vooral voorkomt in
Oost-Europa en voornamelijk via
besmette vleeswaren wordt overgedragen naar andere landen.
Wilde zwijnen en varkens die buiten
gehouden worden, lopen het grootste
risico besmet te worden. Meestal overleven ze dat niet. Het virus is nog niet
in Nederland ontdekt, maar de overheid, jagers- en varkenshoudersverenigingen blijven alert.

‘Aantal wilde zwijnen
blijft stijgen’
De Koninklijke Nederlandse
Jagersvereniging (KNJ) heeft jagers
in Nederland instructies gegeven op
hun hoede te zijn. Door de enorme
hoeveelheid zwijnen die onder andere
in Limburg de laatste jaren tellen, is

de kans op besmetting namelijk extra
groot. De Nederlandse organisatie
voor Jacht en Grondbeheer (NOGJ)
roept provincies en jagers daarom
op het nulstandbeleid goed te
handhaven. Volgens dat beleid mogen
wilde varkens alleen in De Meinweg
bij Roermond voorkomen. Alle zwijnen
die daarbuiten leven, mogen worden
afgeschoten. “Alleen al dit jaar zijn
er negenhonderd wilde zwijnen
afgeschoten en dat aantal blijft
stijgen”, aldus Smeets. “Zo lang er in
de leefgebieden voldoende eten is
en er weinig natuurlijke vijanden zijn,
neemt de populatie niet af.” In Peel
en Maas zitten de wilde zwijnen
voornamelijk in de bossen bij KesselEik en net over de gemeentegrens
bij Heibloem. Smeets: “Soms spotten
we er bij Helden, maar dat zijn vaak
zwijnen die uit een ander gebied
komen en verdwaald zijn.”
Jagers moeten zich vanwege de

Bereid je nog beter
voor op je nieuwe
huis tijdens de Rabo
Woonweken.
Onze vestigingen in Venlo, Baarlo, Reuver en Tegelen zijn
op zaterdag 6 oktober extra geopend van 10:00-14:00 uur.
De koffie staat klaar!
* Alleen bij een rentevaste periode van 20 jaar. Kijk voor de overige actievoorwaarden
op Rabobank.nl/wonen

Kom maar op met de toekomst

jaar
0
2
t
e
Nu m g op je
kortin eek*
hypoth

Afrikaanse varkenspest aan extra
veiligheidsregels houden. Zo mogen
kadavers van wilde zwijnen die zijn
afgeschoten, niet over de grond worden versleept. Onverhitte varkensvleesproducten mogen niet in de
natuur worden weggegooid en alle
jagers moeten bij contact met wilde
varkens handschoenen gebruiken, hun
handen wassen met water en zeep en
ook de gebruikte voertuigen, laarzen
en andere materialen grondig reinigen. Daarnaast mogen jagers tot drie
dagen na contact met een wild zwijn
geen varkensbedrijven bezoeken.

Jachtregels iets
versoepeld
Smeets: “Het grootste gevaar is
namelijk dat gewone varkens besmet
raken. Ik vind het een griezelig idee
dat besmet vlees in de voedselketen
terecht kan komen en vervolgens op

ons bord belandt. Dat moeten we zien
te voorkomen.”
Het jagen op wilde zwijnen is in
Nederland aan strenge regels gebonden. Er mocht in het verleden niet
worden gejaagd op zondag. Smeets:
“Nu mogen we zeven dagen in de
week op jacht en de provincie heeft
nachtkijkers aangeschaft, zodat je de
wilde zwijnen ook in het donker kunt
opsporen.” Het jagen zelf kost echter
nog steeds veel tijd. “Je moet langere tijd op één plek blijven wach-

ten, totdat je een wild zwijn voor je
vizier krijgt. Pas dan mag je schieten.
Dat kan iemand wel 40 uur per wild
varken kosten, wat vergelijkbaar is
met een fulltime baan.”
Uit voorzorg moeten ook hobbyvarkenshouders veiligheidsmaatregelen nemen, zoals het aanbrengen van
een dubbele afrastering bij de buitenverblijven. Door een stevigere afrastering is de kans kleiner dat de varkens
in contact komen met wilde zwijnen
die de ziekte kunnen overdragen.

Rechtgezet
herbestemming Baarlo
In het artikel ‘Herbestemming Baarlose kerk gezocht’ in de HALLO
van donderdag 27 september, zijn enkele fouten geslopen. Daarom de
juiste informatie op een rij.
Het kerkbestuur heeft subsidie
ontvangen om onderzoek te doen
naar de herbestemming van het
kerkgebouw, dat eigendom is van de
parochie in Baarlo. Daarnaast was niet
WY.architecten, maar DMV architecten

betrokken bij de renovatie van Kasteel
De Keverberg in Kessel. Ideeën over
de herbestemming aandragen en
aanmelden om mee te denken over
de herbestemming kan tot 15 oktober
via kerkgebouw@baarlo.nl
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Extra onderzoek aanpassing Heldens centrum
Gemeente Peel en Maas en het Dörper Overleg voegen een extra onderdeel toe aan het onderzoek dat is
uitgevoerd naar verbeteringen voor het Heldense centrum. Het gaat om een speciale analyse naar de gevolgen
van de aanpassingen, die naar voren kwamen in het onderzoek, voor de detailhandel en horeca in het dorp.
Bureau LOS stad om land deed in
opdracht van gemeente Peel en Maas en
het Dörper Overleg vorig jaar onderzoek
naar mogelijke verbeterpunten aan het
Heldense centrum. Op 19 februari
werden de plannen gepresenteerd.
Daarbij zaten onder meer het plan om
winkelcentrum De Kaupman zichtbaarder te maken en het realiseren van het
Heljes Pedje waarbij de doorgaande weg
vanuit het centrum van Helden niet
meer richting Kessel, maar richting
gemeenschapshuis Kerkeböske gaat. De
Kaupman bleek echter nog een te groot
vraagstuk voor gemeente Peel en Maas.
“Wij hebben geconstateerd dat één
specifiek vraagstuk in het Toekomstbeeld
(de centrumvisie waar het onderzoek bij
hoort, red.) nog verdieping behoeft:
de levensvatbaarheid van de Kaupman
als boodschappenhart, en daarmee
samenhangend het op termijn verkleuren van de Molenstraat naar wonen”,
schrijft het College van B&W in een brief
aan de gemeenteraad. “We merken in
discussies op de bewonersavonden en in
de verschillende werkgroepen, dat hier
ook in het dorp verschillende meningen
en opvattingen over zijn.” De gemeente
besloot een onderzoek te laten uitvoeren door een retail-deskundige.

“Het onderzoek van bureau LOS stad om
land was stedenbouwkundig”, vertelt
Peter Kurvers, voorzitter van het Dörper
Overleg. “Er was geen onderzoek
gedaan naar de economische gevolgen
van de opties die gegeven werden in het
plan. Dat gaat nu gebeuren. Alles wordt
doorberekend. Wat zijn bijvoorbeeld de
gevolgen voor de omwonenden van de
Kaupman als er iets gebeurt en wat
levert het de winkels in de Kaupman op
als de entree aantrekkelijker wordt
gemaakt? Dat moet allemaal duidelijk
worden in het nieuwe onderzoek.”
Het Dörper Overleg heeft al overleg
gehad met een bureau om het onderzoek uit te gaan voeren. Er volgen nog
twee gesprekken, waarna het overleg bij
de gemeente aangeeft naar wie haar
voorkeur uitgaat. “Daarna moet de
gemeente de knoop doorhakken welk
bureau er mee aan de slag gaat. We verwachten dat een fatsoenlijk onderzoek
zo’n vier tot zes weken gaat duren. Het
bureau moet hier ook op locaties
behoorlijk wat dingen doen en mensen
interviewen. Het wordt niet alleen maar
cijfertjes verzamelen achter een bureau,
maar ook echt een onderzoek op
locatie.” De doelstelling van het Dörper
Overleg is om begin december de

resultaten binnen te hebben van het
economisch onderzoek. “Daarna moet
de gemeente een standpunt gaan

innemen en gaan we kijken wat er
precies kan gebeuren en waar het geld
vandaan moet komen”, aldus Kurvers.

HALLO in Noorwegen
Filmmaker Sander Selen uit Egchel reisde in juni naar Noorwegen om daar een groep oud-militairen te volgen die samen met jongeren met gedragsproblemen een fietstocht van 3.000 kilometer
maakte. Sanders filmde de rijders en maakt een documentaire van de tocht. Op de foto is de groep
net de poolcirkel gepasseerd. “Hier staan we, de jongeren en veteranen die ik aan het volgen ben,
bij de veerboot naar Trondheim in Noorwegen. Het was eindelijk een mooie fietsdag na drie dagen
echt waardeloos weer”, liet Sander weten.

Omdat jouw week al druk genoeg is

Aanstaande zondag alle
vestigingen geopend

Gratis *
montage
Als je jouw keuken in
januari 2019 laat plaatsen

*Deze actie geldt voor keukens gekocht vanaf 1 oktober 2018. Vraag naar de voorwaarden in de showroom.

nuvakeukens.nl
Bezoek onze inspirerende keukenshowrooms in
Bergeijk | Deurne | Heerlen | Someren | Tilburg
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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.
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.
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Geboren

Renske

18 september 2018
Dochter van
Johnny & Chantal
Delvax-Timmermans
Sprunklaan 18
5991 XG Baarlo

Geboren

Kitty en Twan: 077-3512798

uitvaartverzorgingtwanschreurs.nl

Peel en Maas
bloeiend ondernemerschap

Kiwanis Club Peel en Maas reikt dit jaar voor de
negende keer de Ondernemersprijs Peel en Maas uit.
Dit jaar is het thema ‘Bouwen aan toekomst
perspectief’. In aanloop naar de uitreiking stelt elke
week één genomineerde zich voor.

Genomineerde Heldense Kantoor Installaties

THANATOPRAXIE
Aandacht,
rust, tijd én....
betaalbaarheid

ondernemersprijs

Lynn
29 september 2018
Dochter van
Eve van de Vossenberg
en Sjors van Horen
Kievit 9
5986 NG Beringe

Specialist in kantoorinrichting
De derde genomineerde voor de Ondernemersprijs Peel en Maas 2018 is Heldense Kantoor Installaties
(HKI) in Panningen. Al 40 jaar een gevestigde naam als het gaat om kantoorartikelen en -apparatuur,
multifunctionals en professionele kantoorinrichting. Tegenwoordig zijn ze ook gespecialiseerd in
interieurontwerp op maat.

Te koop gevraagd land- en
tuinbouwmachines o.a. ploegen frees
spitmachine kieper messtank schudder
maaier hark tractor enz 06 19 07 69 59.
Grubbenvorst
(077) 366 13 14
info@bobnoten.nl

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

Zorgzaam & betrokken

tel. 077-3078642
Panningen
www.janssenuitvaart.nl

Fien Bos
Uitvaartzorg

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

www.fienbosuitvaartzorg.nl

Zwarte markt Venray. Zondag 7
oktober Evenementenhal. 500 kramen
van alles en nog wat. Hét Leukste dagje
uit. vanaerlebv.nl 0492 52 54 83.
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.
Computerproblemen?
Karel Heines Baarlo. Verdere info & tips:
karelheines.nl. 06 50 96 29 15.
Bolchrysanten te koop!
Maandag t/m vrijdag vanaf
13.00 uur. Zaterdag vanaf 9.00 uur.
Sevenumsedijk 12 te Koningslust.
Appels zelf plukken € 0,50/kg.
Van Lankveld Tienraijseweg 2 Meerlo,
06 53 13 01 32.
Parkeerplek te huur in de Pit in
het centrum van Panningen. Meer
informatie bellen naar: 06 44 54 79 72.

Math Bouten, Joyce Peeters-Bouten en Fred Berben

Zondag 14 oktober vlooienmarkt
bij blokhut Ôs Thôes Kerkbosweg 34,
America van 13.30 tot 16.00 uur.
Entree 2,00 euro.

Een bedrijf toekomstbestendig maken, doe je door
met de tijd mee te gaan, naar de klant te luisteren en je te
durven onderscheiden. Dat is het ondernemersgeheim
van eigenaren Math Bouten, Fred Berben en Joyce
Peeters-Bouten. Math: “Kantoormeubilair hebben we altijd
gehad en ook voor een pak papier, markeerstift of kopietje weet men ons al jaren te vinden.” Fred: “We blijven op
de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op technologisch gebied en breiden onze deskundigheid flink uit.”
Joyce Peeters-Bouten gebruikt bij HKI haar expertise als interieurarchitecte. Zij ontzorgt klanten die een
compleet nieuwe kantoorinrichting of interieur zoeken. “We bekijken samen welke wensen er zijn, onder-

Gezocht: fietsmaatje (v) omgeving
Baarlo. Tel. 077 477 39 63.
21 oktober culinair 3 gangen menu
voor 18,50 bij pluk en theetuin in de
7e hemel! www.inde7ehemel.com
Halfrijpe soepbonen.
Ze zijn er nog steeds verkrijgbaar.
Voor info bel: 06 46 44 37 76.
Wij zoeken met spoed een
betrouwbare poetshulp voor 3,5 uur
op vrijdag in Panningen. Huisdieren
aanwezig. Reacties graag na 18.00 uur,
tel. 077 307 87 05.

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

Garageverkoop Kleefsedijk 26
Sevenum, zaterdag 6 en zondag 7
oktober van 11.00 – 16.00 uur.

Meijel | 077 466 41 41
www.uitvaartvandenboom.nl

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

Jullie ritueel,
jullie uitvaart.

Gezocht poetshulp voor 2x2 uur per
week, verg. 11 euro per uur, dagen
in overleg. Telefoon 077 306 10 10
gaarne bellen na 18:30.
Dakgoten vervangen, uw huis nieuw
voegen, metselwerk. Dan reageren
via joezement@gmail.com

Maak van het afscheid een
gedenkwaardig moment, precies
zoals jij het graag wil.
Ongeacht waar je verzekerd bent.
www.vanderlaan-uitvaart.nl
077-3874141

VERMIST IN EGCHEL
Als u weet waar zij is, meldt u
dan aub even op 06-48134378

(Foto: Stefan Koopmans Photography)

zoeken welke meubels daarbij passen en hoe we de
ruimte ook zo sfeervol mogelijk kunnen maken”, aldus
Joyce. Van een ontwerp op papier tot werkelijkheid.
“Wij nemen alles uit handen en regelen het tot in de
kleinste details.”

Rieterlaan 2
Panningen
077 307 19 70
www.heldense.nl

Koffie Top 100

Meijel op ranglijst
lekkerste koffie
Restaurant-grand café De Heere van Meijel is op de 80e plaats geëindigd in de ranglijst Koffie Top 100 van
het horecavakblad Misset Horeca. Elk jaar maakt de website een overzicht met honderd zaken uit heel Nederland
waar de koffie volgens de vakjury het lekkerst is.
De Heere van Meijel is de
enige horecazaak uit Peel en Maas
die in de top 100 is geëindigd.
De cappuccino is volgens de
vakjury mooi in balans, goed van
temperatuur en ook de presentatie is
naar wens. “Wat ons verder opvalt,
is dat alles hier blinkend schoon is.
Mooi verzorgd, zowel het interieur

als de buitenkant van de zaak.
De barista is vriendelijk en passievol,
weet heel goed wat hij serveert en
legt het ons goed uit.”
Eigenaar Rudy Gommans en
zijn moeder Mariet Gommans
stonden met hun vorige horecazaak
‘Nostalgie eten en drinken’ al vaker
in de Koffie Top 100.

Voor de zevende keer werd dit
jaar de Koffie Top 100 samengesteld.
Zaken die graag mee wilden dingen
na een plek, konden zich daarvoor
opgeven. In drie rondes bezocht de
vakjury vervolgens de 200 zaken die
zich hadden aangemeld. Op basis
van het juryoordeel werd vervolgens
de ranglijst gemaakt.

jongeren 09
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aan
Tara Chatrou

Nederland
Als ik met mensen uit
het buitenland praat, hebben we het vaak over hoe de
mensen uit hun land
Nederland zien. Als Nederlanders denken we anders
over onze stereotypes dan
anderen. Zo denken we vaak
dat we als ‘kaaskoppen’
gezien worden, dat we elke
dag overal naartoe fietsen en
dat we vaak klompen dragen.

Naam:
Leeftijd:
Woonplaats:
School:

Tara Chatrou
13 jaar
Panningen
het Bouwens

Waarvan word jij enthousiast?
Ik word enthousiast van feestjes,
want ik hou er wel van als de tent op
zijn kop staat. Ook word ik blij als we
met het gezin weer een weekendje
naar zee gaan of op vakantie.
Welke trend heb jij gevolgd die je
nu helemaal niet meer leuk vindt?
Vroeger waren Loom-elastiekjes heel
erg populair en daar speelde ik dus
ook mee. Daar kon je armbandjes en
sleutelhangers mee maken. Nu denk
ik: het waren maar een paar plastic
elastiekjes.
Wat doe je het liefst op een
vrijdag- of zaterdagavond?
Dan ga ik het liefste dansen of lekker
los op een feestje. Maar een gezellige
avond thuis op de bank met lekkere
‘chippies’ vind ik ook leuk om te doen.
Wanneer was de laatste keer dat je
door de grond wilde zakken?

Dat is niet zo lang geleden. Ik was
aan het skateboarden en het ging
best goed. Maar je raadt het al: ik
viel en niet eens heel zacht. Maar het
ergste was dat ik ook nog naar
huis moest lopen en mensen mij
aankeken van ‘wat is er met haar
gebeurd?’.
Wanneer heb je voor het laatst
iemand geholpen?
Afgelopen zaterdag heb ik mijn moeder geholpen met het maken van
enkele taartjes. Dat deed ik ook een
beetje uit eigenbelang, want ik had
die avond een feestje waar de taartjes voor waren.
Wat is het belangrijkste advies dat
je ooit hebt gekregen?
Gewoon jezelf blijven, is het belangrijkste advies dat ik heb gekregen.
En natuurlijk de mooie uitspraak van
Pippi Langkous: ‘Ik heb het nog nooit
gedaan, dus ik denk dat ik het wel
kan’.
Waar ben je het meest trots op?
Ik ben er het meest trots op dat ik
gewoon mezelf blijf.

Wat deed je veel toen je klein was
en zou je nu ook nog wel willen
doen?
Vroeger ging ik graag dansen en lekker gek doen. Daar was ik vroeger
ook al erg goed in en zou ik nu ook
graag willen doen.
Wat is je favoriete tijd van het
jaar?
Dat is de zomer. Dan is het lekker mooi weer, kun je lekker in
het zonnetje op een terrasje zitten. En natuurlijk de zomervakantie.
Een paar weken geen school.
Waar ben jij het meest dankbaar
voor?
Ik ben er dankbaar voor dat ik
gezond en gelukkig ben.
Waar heb je het laatst de slappe
lach om gekregen?
Het laatst kreeg ik de slappe lach
met mijn verjaardag. Ik hield een
feestje met mijn vriendinnen en we
deden een spel met kaartjes waar
opdrachten op stonden. Zo kreeg een
vriendin van mij de opdracht om een
wc-rol bij de buren te halen en dat

‘mama, mijn
hoofd zit zo vol!’
puurkindercoach.com

deed ze ook nog! We hebben toen
best hard gelachen met z’n allen.
Wat doe je als je niet kunt slapen?
Dan ga ik een boek lezen en word
ik vanzelf wel een keer moe.
Meestal val ik dan wel weer in slaap.
Waar maak jij je huiswerk het
liefst?
Ik maak het liefst mijn huiswerk op
mijn kamer, of als ik alleen ben in de
woonkamer.
Wat is je grootste blunder?
Mijn grootste blunder was vorig jaar
op de laatste dag van het schooljaar. We hadden de laatste toetsen
en ik dacht dat we pas het derde uur
hoefden te beginnen. Maar blijkbaar
begonnen de toetsen al in het eerste
uur. Oeps! Ik kon er achteraf best wel
om lachen.
Wat zou je doen als je een week
alleen thuis zou zijn?
Als ik een week alleen thuis zou zijn,
dan zou ik een groot feest geven met
leuke muziek, lekker eten en veel
chips. En iedereen mag dan bij mij
blijven slapen.

Kent u het gemak
van onze

Ramen / Deuren / Rolluiken
Zonwering / Horren
077 477 26 14
WWW.ALKURADE.NL

KLEDING REPARATIE
SERVICE al?
Tel. 077-3072462
www.vanhalstomerij.nl

Ik heb echter ook veel
andere dingen gehoord waarbij
ik voorheen nog nooit over na
had gedacht. Zo sprak ik laatst
een jongen die graag
Nederlands wilde leren omdat
ons land ‘hét voetballand’ is.
Ook hoorde ik iemand zeggen
dat ze dachten dat elke plek in
Nederland aan zee lag en we
elke dag naar het strand gingen. Iets anders dat mensen
denken is dat we overal in
Nederland wiet roken alsof het
een dagelijkse bezigheid is.
Daarom gaan velen bijvoorbeeld naar Amsterdam.
Het toerisme naar Nederland
is in heel 2017 met 13 procent
gegroeid ten opzichte van 2016,
aldus NBTC. Er komen dus
steeds meer toeristen naar
Nederland toe. Ook is Nederland
een populair land voor buitenlandse studenten. Bijna 10 procent van alle studies heeft meer
buitenlandse dan Nederlandse
studenten volgens onderzoek.
Bovendien hebben de economische studies de meeste buitenlandse studenten.
Persoonlijk lijkt het me ook
leuk om in het buitenland te
gaan studeren. Ik denk hier ook
over na. Toch is het niet niks,
want je moet natuurlijk ver weg
van huis en daarbovenop moet
je met een heel nieuwe studie
beginnen. Toch leer je toch
weer nieuwe mensen kennen
en kom je te weten of die
stereotypes nou waar zijn of
niet. Ik heb namelijk nog nooit
klompen gedragen.
Lique
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Adver torial

‘Ik was weer snel op de
been dankzij nieuwe
methode voor heupoperatie’
In juni 2018 kreeg Francine Bock-Peerboom (67) een nieuwe linkerheup bij VieCuri in Venray volgens de zogenaamde anterieure
methode. Dit is een nieuwe methode waarbij spieren niet losgemaakt hoeven te worden, wat het herstel sterk bevordert. Een dag later
was ze weer thuis in Baarlo, waar ze snel en zonder problemen herstelde. Ze doet inmiddels alles wat ze hiervoor deed, maar dan zonder
pijnklachten: schoenen strikken, kousen aantrekken, tennissen, fietsen en wandelen. Ook kan ze weer in de tuin werken en autorijden.
de voordelen ervan. Omdat ik fit ben en
een normale lichaamsbouw heb, kwam ik
hiervoor in aanmerking. Een second opinion bij een gespecialiseerde kliniek in de
regio maakte duidelijk dat VieCuri één van
de weinigen is die deze nieuwe techniek
hanteert. Die keuze was dus snel gemaakt.
De anesthesist gaf daarna in een voorgesprek aan dat het veertien weken kon duren
voordat ik zou worden opgeroepen.

Ongeveer één op de vijf heupoperaties in
Nederland vindt plaats op deze nieuwe manier.
De verwachting is dat deze techniek steeds meer
de oude gaat vervangen. En dat is goed nieuws
voor patiënten omdat de hersteltijd flink korter is
en er een kleiner risico is op complicaties.
VieCuri een van de weinigen die nieuwe
techniek toepast
Francine, die altijd veel aan sport heeft
gedaan, kreeg eind 2016 voor het eerst

pijnklachten. ‘s Morgens zakte ze regelmatig door haar heup en dan duurde het even
voor ze weer normaal kon lopen. Bewegen
en sporten werden pijnlijk. Na een bezoek
aan de huisarts en het maken van foto’s
was het duidelijk: de linkerheup was versleten. De klachten bleven daarna een tijdlang stabiel en draaglijk, maar kwamen dit
voorjaar verergerd terug. Francine: ‘De heup
was nu echt aan vervanging toe. De orthopeed wees mij op de nieuwe methode en

Sjorren, trekken en beitelen
Begin juni kwam er plotseling een
plekje vrij en dan gaat het snel. Bij VieCuri
doen ze vier heupoperaties op een dag,
je ligt dus met vier heuppatiënten op één
kamer. Je kunt op drie manieren zo’n operatie ingaan: onder volledige narcose, met
alleen een ruggenprik of een ruggenprik
met een roesje. Mijn advies is om voor de
laatste variant te kiezen, want het is best
heftig als je de orthopeed aan je heup
hoort sjorren, trekken en beitelen. Terug
op de kamer, werd ik na een paar uur al
uit bed gehaald. Je gaat dan lopen, op een
fiets zitten en traplopen, zoals de fysiotherapeut al had aangegeven. Het lukte zonder
problemen. Na één nacht ziekenhuis, was
ik weer thuis. Je loopt dan eerst met twee
krukken, daarna met één en na een week
zonder. Ik heb geen hulp nodig gehad voor
persoonlijke verzorging en kon na twee
weken weer autorijden en me normaal
bewegen. Bij de controle, zes weken later,
was alles perfect in orde. Ik kwam daar ook
kamergenoten tegen die niet via de nieuwe
techniek maar op de ‘’oude wijze’’ zijn
geopereerd en nog op krukken liepen! Over
de ingreep en de verzorging vanuit VieCuri
ben ik zeer tevreden.’

Astrid Arts, verpleegkundige Shortstay-afdeling VieCuri Venray:

‘De oude pijn is weg,
de nieuwe pijn gaat snel over’
Astrid Arts woont en werkt in Venray. Bij VieCuri vierde ze in mei 2018 haar 25-jarig
jubileum als verpleegkundige. Astrid is ooit gestart bij chirurgie. Inmiddels werkt ze alweer
vijftien jaar op de Shortstay-afdeling in Venray. Hier worden patiënten met ‘laag-complexe
zorg’ een dag verpleegd of ze verblijven er één à twee nachten na een ingreep. Zo ook
mevrouw Francine Bock-Peerboom na haar heupoperatie.
Op de Shortstay-afdeling in Venray komen
mensen voor zeer uiteenlopende aandoeningen
van verschillende specialismen. De overeenkomst tussen hen is dat er altijd sprake is van
een operatie: er wordt iets verwijderd, hersteld
of vervangen.
Mooi werk
Astrid: ‘Het is mooi werken op de
Shortstay. Mensen komen binnen omdat ze
ergens last van hebben. Wij helpen ze daar
vanaf en proberen hun verblijf en nazorg zo
prettig mogelijk te laten verlopen. Zoals een
arts ooit zei: ‘’De oude pijn is weg, de nieuwe
pijn is tijdelijk en gaat snel weer over.’’ Dat is

heel motiverend voor zowel patiënten als voor
ons als medewerkers.

Stefan de Boer,
orthopeed VieCuri:

‘Deze nieuwe
techniek
gaan we
steeds meer
toepassen’
Stefan de Boer werkt sinds 2012 als
orthopeed bij VieCuri. Hij is zowel in
Venlo als Venray actief. Bij VieCuri zijn
er momenteel twee orthopeden die
volgens de nieuwe anterieure methode
heupprothesen plaatsen. De heupspieren
worden hierbij niet losgesneden, wat de
hersteltijd sterk verkort en tot minder
complicaties leidt.

In Nederland krijgen ongeveer 30.000
mensen per jaar een nieuwe heup. Dat kan
op drie manieren: langs de achterkant of
zijkant van het heupgewricht (circa 80%
van alle ingrepen) of langs de voorkant
(20%), ook wel anterieure benadering
genaamd.
Veel voordelen voor de patiënt
Stefan de Boer: ‘Bij de anterieure
methode blijven de spieren aan het
gewricht vastzitten, bij de twee andere
methoden is dit niet zo. De hersteltijd
daarvan is langer. Niet iedereen komt op
dit moment trouwens in aanmerking voor
de nieuwe methode: mensen met een
heel compacte, gedrongen lichaamsbouw
hebben een spiermassa die deze ingreep
(nu nog) bemoeilijkt.’ Stefan de Boer wordt
nu opgeleid in deze techniek. ‘Uiteindelijk
gaan alle heupspecialisten van VieCuri deze
techniek toepassen.’
Tekst: Frank Heijster
Foto’s: Hans van der Beele

Heup- en kniepatiënten verblijven bij
elkaar op één kamer, waar doorgaans een
aantal uren na de ingreep, onder leiding van
de fysiotherapeut al begonnen wordt met de
revalidatie. Patiënten die volgens de nieuwe
anterieure methode worden geholpen, zijn
sneller op de been dan anderen. Zij bewegen
makkelijker en beter, hebben minder spierklachten (die zijn immers niet aangetast) en
gebruiken dus ook aanzienlijk minder pijnmedicatie. Heel fijn als straks meer patiënten zo
kunnen worden geholpen.’

Merseloseweg 130, 5801 CE Venray
Tegelseweg 210, 5912 BL Venlo
www.viecuri.nl
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GEPLUKT Antoinette Kruijk
fare”, aldus Antoinette. Tijdens een
concours waar haar vader optrad
begin jaren 80, leerde ze haar man Jos
(nu 56) kennen. Hij komt oorspronkelijk uit Naaldwijk, maar woont al bijna
zijn hele leven in Helden. Samen kregen ze twee kinderen: Janne is nu 23
en Willem 21. “Sinds 1991 wonen we
in Kessel. We waren op zoek naar een
oud huis dat we helemaal konden
opknappen en kwamen hierbij uit.
We verbouwen steeds kleine beetjes,
waardoor het nooit echt af komt.”

Verbouwing
nooit echt af

Ze heeft voor haar mozaïekpassie veel ‘lijken’ in de garage en een kast vol aardewerk in haar atelier, houdt van dichten, studeert sinds een tijd
weer en werkt als miMakkusclown voor mensen met dementie of een verstandelijke beperking. De in Helden geboren, maar in Kessel woonachtige,
Antoinette Kruijk-Van Soest (50) wordt deze week geplukt.
Antoinette studeerde voor
z-verpleegkundige in de geestelijke
gezondheidszorg en werkte jarenlang
bij Sint Anna in Heel en daarna bij
Daelzicht in Koningslust bij mensen
met een verstandelijke beperking.
“Daar maakte ik in 2013 kennis met
Stichting miMakkus”, vertelt ze.
“MiMakkusclowns zijn maatjes. Ze zijn
open, steeds verrast en ontvankelijk
als een kind. Het doel is contact

maken met iemand voor wie taal niet
meer vanzelfsprekend is, zoals bij
dementie of een verstandelijke
beperking.” Subtiel geschminkt, met
kleurrijke kleding en het kleinste
maskertje dat er bestaat (de rode
neus), transformeert Anoinette in haar
personage Mief, een combinatie van
‘mup’ en ‘lief’.
Een miMakkusclown is niet hetzelfde als een gewone clown, die

PUZZEL

mensen aan het lachen maakt, vertelt Antoinette. “Ik voer geen act
op en praat niet, of in de taal van
de ander. Ik reageer op de ander en
maak gebruik van mijn zintuigen en
lichaamstaal. Soms is een voorzichtige
aanraking voldoende om bij iemand
herkenning te veroorzaken of een
glimlach op iemands gezicht te toveren. Dat is fantastisch mooi.” Ook de
handpop Lieske de kip helpt met
iemand contact te maken. “Soms is
het hard werken en zwaar, andere
keren ga ik zwevend en vol energie
weer naar huis. Maar er is op zo’n
dag altijd een moment dat het waard
is geweest om langs te komen.”
Daarnaast volgt Antoinette in de wintermaanden theatertrainingen om
‘haar clown’ te blijven ontdekken.

Sudoku

Zwevend weer
naar huis

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en
kolommen en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.

Sinds 2015 heeft Antoinette haar
eigen bedrijf, GoeieDagSame, waar
ze haar werk als miMakkusclown met
mozaïekworkshops geven combineert
om mensen een ‘goeie dag’ te bezorgen. Daarvoor stopte ze met haar
werk bij Daelzicht. “Ik kon de cliënten daar alleen niet missen, dus ben
afgelopen september weer begonnen op mijn oude stek. Heel mooi en
dankbaar werk, met veel diepgang.
Dat zocht ik ook in mijn werk.” Na een
burn-out in 2007 ontdekte Antoinette
wat ze echt in haar werk zocht.
“Aandacht voor de cliënt en creativiteit. Ik ben blij dat ik voor mijzelf ben
begonnen. Het creatief bezig zijn, het
mooie werk bij Daelzicht en de humor,
fantasie en bijzondere contactmomen-
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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.

Oplossing vorige week:
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ten die ik als miMakkuscown tegenkom, geven mij veel voldoening.”
Thuis is Antoinette gewoon zichzelf. Ze is geboren in ‘Dörp’ en heeft
een jongere zus. Haar ouders wonen
inmiddels in Panningen. “Mam was
van de paarden en pap zat bij de fan-

Eén ding dat wel klaar is, is
het nieuwe atelier van Antoinette,
waar ze haar één-op-één workshops ‘unieke mozaïeke’ geeft.
“Ik wilde al die tegeltjes, aardewerk
en andere spullen ergens kwijt en
wilde een eigen creatieve plekje.”
In de garage naast haar atelier staan
allemaal ‘lijken’, vertelt Antoinette
grinnikend. “Ik mozaïek veel torso’s
en benen. Om een mal van cement
te maken, gebruik ik oude paspoppen. Ook die moet ik ergens kwijt.”
Om haar workshops waarbij ze samen
met mensen een persoonlijk mozaïekstuk maakt, verder te verdiepen,
is Antoinette nog een opleiding tot
kunstzinnig dynamisch coach begonnen en doet ze regelmatig aan yoga.
“In het nu leven en aandacht voor
jezelf en anderen staat centraal.
Creatief bezig zijn doe je namelijk niet
alleen met je handen, maar ook met
je hoofd en hart. Het kan helpen je
persoonlijk te ontwikkelen en dat is
wat ik wil bereiken als iemand hier
voor een workshop komt.”

vintage • industrieel • brocante

2
2.500lomop
kring

Kringloopspullen ophalen of ontruimen?

Bel 0475 440568

voor een afspraak

J.F. Kennedylaan 260 - Panningen - allerhande-panningen.nl

OVERKAPPINGEN
ROLLUIKEN • ZONWERING

077 307 92 30 - WWW.JOSKNAPENZONWERING.NL
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Geef ook uw mening

Bespreking poll week 38

Vierdaagse schoolweek is oplossing voor lerarentekort
Het lerarentekort op de basisscholen mag niet worden opgevangen door
het invoeren van een vierdaagse schoolweek. Dat vindt de meerderheid van
de stemmers op de poll van twee weken terug. Twee onderwijsorganisaties
in Zaanstad overwegen een vierdaagse schoolweek in te voeren, als gevolg
van het lerarentekort. Van de wet mag dit niet en 76 procent van de stemmers
vindt ook dat dit niet kan. De school moet maar naar een andere oplossing
kijken. Door bijvoorbeeld tijdelijk meerdere groepen bij elkaar te plaatsen of
anders gepensioneerden voor de klas te zetten. De overige 24 procent vindt

dit echter wel een goed idee. Vorig jaar werd het lerarentekort bij de scholen in Zaanstad nog wel eens opgevangen door ouders voor de klas te zetten,
maar dat willen koepelorganisaties niet meer. Toch is het volgens de stemmers geen oplossing om dan de kinderen maar een dag minder naar school te
laten gaan. Dan zadel je ouders met een groot probleem op. Werkende ouders
moeten dan hun kind of kinderen op zien te vangen. Dat kost geld en/of tijd
en energie. Dan leggen de scholen dus het probleem bij de ouders neer. Dat is
niet de bedoeling.

Peel en Maas is dementievriendelijk
eens/oneens > facebook.com/hallopeelenmaas

Ut P&M Hoés, de goede doelen actie van Omroep P&M aan het einde van
het jaar, heeft dit jaar gekozen voor het thema ‘dementievriendelijk Peel en
Maas’. Samen met Alzheimer Café Peel en Maas en Danssalon Peel en Maas
zamelt de omroep in de week voor Kerstmis zoveel mogelijk geld in om
de gemeente dementievriendelijker te maken. Hoe dementievriendelijk is
Peel en Maas? Dementievriendelijk is volgens de landelijke stichting Samen
Dementievriendelijk de ziekte kunnen herkennen, weten hoe je iemand met
dementie kunt helpen, oog hebben voor wat mensen met dementie nog

wél kunnen en dementie bespreekbaar maken. We hebben al bijna tien jaar
een Alzheimercafé in Peel en Maas, Danssalon Peel en Maas organiseert
dansmiddagen voor deze doelgroep en via de gemeente kun je terechtkomen
voor hulp bij Hulp bij Dementie. Dat is best wel dementievriendelijk te noemen.
Aan de andere kant zou je kunnen zeggen: het kan altijd beter. Er moeten meer
initiatieven zijn en er moet meer aandacht voor zijn zodat Peel en Maas nóg
dementievriendelijker wordt.
Peel en Maas is dementievriendelijk. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 39) > De Stint moet verboden worden > eens 18% oneens 82%

artens
tandartspraktijk

Tandartspraktijk Martens

is geopend!

Recent is de praktijk overgenomen van dhr. C.L.P. Beurskens.
Tandartspraktijk Martens is een praktijk voor het hele gezin,
met extra aandacht voor preventie. Want veel ongemakken
zoals gaatjes en tandvleesontsteking kunnen voorkomen
worden door de juiste maatregelen te treffen.
Wij vinden een prettige sfeer, persoonlijke aandacht en
kwaliteit erg belangrijk. Ons team van tandartsen, (preventie-)
assistenten en mondhygiënist staat voor u klaar om u de juiste
zorg te bieden.
Aanmelden
Wilt u zich aanmelden bij Tandartspraktijk Martens?
Bel dan naar telefoonnummer 077 398 62 27.
Wij heten u van harte welkom!

ADVERTENTIE W E E K 4 0

Tandartspraktijk Martens
Gebroeders van Doornelaan 3A, 5961 BA Horst • Tel: 077 398 62 27
E-mail: info@tandartspraktijkmartens.nl

www.tandartspraktijkmartens.nl

Na de dood
Ik heb zelf nooit zo in een
hiernamaals of leven na de
dood geloofd. Niet toen ik
klein was, niet in mijn puberteit toen ik überhaupt alles in
twijfel trok, niet toen mijn
oma afgelopen jaar stierf.
Maar wat zou ik ontzettend
graag geloven, dat er ergens
nog een tweede kans op leven
schuilt.
Een tijdje geleden sprak ik
hierover met mijn mentorklas.
Er waren maar een handjevol
studenten die wel geloof
hadden in ‘iets’ na de dood.
Ik heb ze verteld dat ik ze
allemaal benijd, want mijn
oma was na haar dood echt
weg. Het woord ‘verlies’ was
akelig passend. Heel verdrietig,
maar toch kreeg ik daar op de
een of andere manier vrede
mee. Een leven geleid, een pad
afgewandeld, het einde van de
tunnel bereikt… Zo erg klinkt
dat toch niet? Het vasthouden
van deze gedachten bleek een
tijdje later moeilijker. Ik denk
aan de kindjes in Oss, die zo
jong, zo tragisch om het leven
kwamen. Maar nog meer denk
ik aan één van mijn studentes,
die afgelopen maand geen
andere weg meer zag dan een
einde te maken aan haar leven.
Zij was een prachtmens, wiens
pad nog maar amper begonnen
was en wiens wereld nog aan
haar voeten lag. Voor deze
kinderen, zou ik zo graag een
hiernamaals hebben. Een kans
om toch nog alles eruit te halen
wat erin zit. Een kans om te
lachen, te huilen, om te zien
wat het leven allemaal te
bieden heeft. Maar helaas
hebben mijn hersens moeite
met deze overtuiging. Ik ben
geen pessimist, ik ben geen
realist, ik ben enkel iemand die
in een tijd van rouw houvast
probeert te vinden. En hoewel
ik die dus niet in ‘iets’ vind,
heb ik die gelukkig wel gevonden in alle lieve mensen om
mij heen.
Jill
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week 40 / 04 oktober 2018 / Informatie van en over de gemeente
Neem deel aan de Nationale Archeologiedagen; op vrijdag 12 oktober

Beleef de prehistorie in Baarlo

In juni is er verkennend
onderzoek gedaan naar de
grafheuvels in De Bong in
Baarlo. Tijdens de zomer is
gebleken dat dit onderwerp
bij inwoners veel interesse
heeft gewekt. Het leeft in het
dorp want er zijn nog vondsten
en verhalen van eerdere
ontdekkingen. Voldoende
reden om mee te doen aan de
Nationale Archeologiedagen op
vrijdagmiddag 12 oktober 2018.
Het programma start in de voetbalkantine (De Meeren 11) van VV Baarlo:
13.00 uur inloop van de bezoekers bij kantine en bij de grafheuvels honderd meter verderop
13.30 uur start ‘Tussen schat en scherf’; laat uw archeologische vondsten
door deskundigen beoordelen!
15.00 uur presentatie project Vergeten Grafheuvels Baarlo en Venlo
door de Universiteit Leiden
15.30 uur te voet van voetbalaccommodatie naar de grafheuvels
15.45 uur start van een rondleiding bij de grafheuvels
17.00 uur einde programma
Er zijn voldoende deskundigen om iedereen die vragen heeft te woord te staan, in het bos maar
ook bij de voetbalclub. Deze dag organiseren we ook voor mensen die ooit iets ouds gevonden
hebben, neem het mee en laat het beoordelen!
In de presentatie worden naast de uitleg over het project ook de eerste onderzoeksresultaten
uit de doeken gedaan. Voor iedereen die belangstelling heeft voor het verre verleden van Baarlo,
belooft het een interessante middag te worden. Vooraf aanmelden is niet nodig. Toegang is gratis.

Aankondiging Opiniërende
Raadsvergadering
Op dinsdag 09 oktober 2018 wordt vanaf 19.30 uur een Opiniërende Raadsvergadering
gehouden in het Huis van de Gemeente, Wilhelminaplein 1, 5981 CC Panningen.
De uitgebreide agenda met toelichting per onderwerp en bijbehorende stukken kunt u
raadplegen op de website: www.peelenmaas.nl > bestuur en organisatie > gemeenteraad >
Opiniërende raadsvergadering > datum 09 oktober 2018.
De vergadering kunt u op internet volgen via de link naar de webcast:
https://channel.royalcast.com/peelenmaas. U kunt ook op www.peelenmaas.nl
of www.peelenmaas.eu de link aanklikken.
Agenda
1. Opening
2. Vragenhalfuurtje
3. Vaststelling agenda
4. Mededelingen
5. Spreekrecht
Opiniërende vergadering
6. Bestemmingsplan Heierhof 31 Baarlo (2018-060)
7. Bestemmingsplan paardenhouderij Keizersbaan 4 Kessel (2018-061)
8. Bestemmingsplan Ruijschstraat 20 Panningen (2018-065)
9. Bestemmingsplan Piushof (2018-062)
10. Krediet herontwikkeling Piushof (2018-064)
11. Tweede Bijstellingsrapportage (2018-067)
12. Verkeersveiligheidsanalyse gemeente Peel en Maas (2018-068)
13. Kaderstelling integrale veiligheid (2018-066)
14. Sluiting.
Besluitvormende vergadering
Alle onderwerpen die staan geagendeerd onder het opiniërende debat vanaf agendapunt 6 tot en
met agendapunt 13 worden ook geagendeerd voor de besluitvorming. Het is aan de raad om per
onderwerp vast te stellen of er een besluit wordt genomen tijdens deze opiniërende raadsvergadering op 09 oktober 2018 of tijdens de besluitvormende raadsvergadering van 23 oktober 2018.

Aangepaste dienstverlening
Onze dienstverlening wordt mede mogelijk gemaakt door de verregaande inzet van ICT
systemen. Regelmatig is onderhoud nodig om de dienstverlening voor morgen te garanderen.
Tijdens dit onderhoud kunnen we u niet van dienst zijn en daarom zijn we gesloten of worden
we tijdelijk beperkt in onze dienstverlening.
Donderdag 11 oktober is er tot 13.00 uur volledige dienstverlening. Vanaf 13.00 uur zijn
de balies Burgerzaken gesloten. Het aanvragen én afhalen van verklaringen en uittreksels,
paspoorten, identiteitskaarten en rijbewijzen is dan niet mogelijk. Ook het doen van aangifte
van geboorte- en overlijden is niet mogelijk. De fotograaf is tot 13.00 uur aanwezig.

Textielinzameling
De komende 2 weken wordt textiel huis-aan-huis ingezameld. Textiel wordt ingezameld op
dezelfde dag dat wij het andere afval komen inzamelen, kijk op de (digitale) afvalkalender
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Dinsdag
Donderdag
Vrijdag

08 oktober
09 oktober
10 oktober
11 oktober
12 oktober
13 oktober
23 oktober
25 oktober
26 oktober

in Beringe en Egchel
in Baarlo
in Maasbree
in Panningen
in Helden
in Meijel
in Kessel en Kessel-Eik
in Koningslust
in Grashoek

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. U kunt textiel
aanbieden in een willekeurige zak mét daarop een Peel en Maas textielsticker. Deze stickers zijn
verkrijgbaar bij het Huis van de gemeente en bij de afhaalpunten, of kunt u zelf uitprinten via
www.peelenmaas.nl. U kunt alle soorten textiel aanbieden, 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.
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’s met
daarop het logo van de gemeente of de gemeentelijke huisvuilwagen.
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.

Inzameling
Klein Chemisch Afval (KCA)
Tot en met vrijdag 12 oktober staat de Chemokar tussen 17.00-19.00 uur in de volgende kernen:
Beringe
Grashoek
Kessel
Kessel-Eik
Meijel

09-10-2018
08-10-2018
10-10-2018
11-10-2018
12-10-2018

17.00 - 19.00uur
17.00 - 19.00 uur
17.00 - 19.00 uur
17.00 - 19.00 uur
17.00 - 19.00 uur

voor de kerk
voor de kerk
markt
Mariaplein
Raadhuisplein

WhatsApp

Gemakkelijk en snel! App naar 06 12 36 09 04.
Wij antwoorden tijdens de uren waarop wij
telefonisch bereikbaar zijn.
Gebruik WhatsApp niet voor privacygevoelige informatie.
U kunt via dit nummer niet bellen of een SMS versturen.

Huis van de Gemeente
Wilhelminaplein 1
Postbus 7088, 5980 AB Panningen
5981 CC Panningen
077 - 306 66 66

info@peelenmaas.nl
06 - 12 36 09 04

www.peelenmaas.nl
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Kindermarkt
in Meijel
Gemeenschapshuis D’n Binger in Meijel is op woensdag 10 oktober
het toneel van de jaarlijkse kindermarkt van Kindervakantiewerk
Meijel. Kinderen van groep 3 tot en met 8 proberen dan hun spulletjes
aan de man te brengen.

Zonnebloem over de Maas
De Zonnebloemboot gooide op woensdag 28 september de trossen los en voer met tweehonderd
deelnemers en vrijwilligers van Zonnebloem Regio Peel en Maas aan boord, een dag lang over de
Maas. Ook aanwezig was gastvrijwilliger Wilma Delissen-van Tongerlo, burgemeester van Peel en
Maas. De oudste deelnemer op de boot was mevrouw Dirkx-Zeetsen uit Baarlo met de respectabele
leeftijd van 102 jaar. “Wat worden we toch verwend”, was volgens de organisatie de meest
gehoorde zin tijdens de tocht.

Genealogie-Café in
Huis van de Gemeente
Het Genealogie-Café van historisch archief PeelenMaasNet beleeft op maandag 8 oktober de volgende editie.
Het thema van de bijeenkomst is ‘Wat staat daar nou?’ en gaat over het interpreteren van documenten bij een
stamboomonderzoek. De avond vindt plaats in het Huis van de Gemeente in Panningen.
Bij het Genealogie-Café kunnen
mensen terecht die vragen hebben
als: ‘Welke gegevensbronnen zijn er
nog meer?’, ‘Ik kom niet verder in mijn
onderzoek, wat nu?’, ‘Ik heb een
document, maar wat staat er eigenlijk?’, ‘Hoe interpreteer ik dit document?’ en ‘Hoe leg ik al mijn bij elkaar
gezochte gegevens vast?’. “Waar we
kunnen, zullen we de bezoekers van

advies voorzien”, aldus de organisatie.
Mensen die een voorouder hebben die wat bijzonders heeft meegemaakt, kunnen zich melden bij
PeelenMaasNet. “Deel het met
ons en mogelijk gebruiken wij het,
met goedvinden, als verhaal op
PeelenMaasNet.” Ook als mensen
oude documenten thuis hebben liggen, zou de organisatie van het

café die graag onder ogen krijgen.
“Misschien dat het document voor
meer mensen interessant kan zijn of
er is misschien een prikkelend verhaal
op te bouwen. Uiteraard weer met uw
goedvinden en u behoudt natuurlijk
het document.”
De avond in het Huis van de
Gemeente in Panningen duurt van
18.30 tot 20.30 uur.

Bij de markt proberen de
kinderen spullen te verkopen die ze
zelf niet meer nodig hebben. “Ieder
jaar blijkt weer dat vele kinderen
een groot plezier beleven aan deze
kindermarkt”, schrijft KVW Meijel op
de website. “Ook de kopers, vaak
oma’s, opa’s, tantes en familie,
vinden het leuk om rond te neuzen
tussen het speelgoed, boeken,
spellen, knuffels en nog veel meer.”

Ook is er een speelgoed
inzamelactie aan de kindermarkt
gekoppeld. Speelgoed dat de
kinderen afstaan, wordt na afloop
verzameld en opgehaald door
Stichting Een Aarde uit Asten.
Die verkopen het en doneren het
geld aan projecten in verschillende
landen.
De kindermarkt in D’n Binger
duurt van 15.00 tot 16.30 uur.

Lezing over Maria
in Baarlo
De Thomas a Kempis-groep houdt op maandag 8 oktober een lezing
over Maria. De avond wordt verzorgd door pastoor Andre Pierik van de
Foyer de Charite uit Thorn. De locatie is het kerkzaaltje aan de Markt in
Baarlo.
“Ondanks de crisis in de kerk
blijft Maria een zeer geliefde heilige
die veel aanbeden wordt”, aldus de
organisatie. “Welke kerk of kathedraal je ook binnen gaat, bij het
Maria-altaar branden de meeste
kaarsjes. Verder geldt dat je ook
tegenwoordig nog in veel huiskamers of slaapkamers kleine en grotere beelden van Maria tegen komt.
De verering van Maria leeft ook in
onze tijd.”

Kernwoorden bij de lezing
over Mariale spiritualiteit zijn:
Maria, ontvankelijkheid, bron van
gebed, stilte, hernemen en durven
instemmen. “Wat maakt dat we
ook als moderne mensen Maria
zo in ons hart gesloten hebben?
Waar staat Maria symbool voor?
Hoe kan het dat Maria ons zo blijft
raken en aantrekken?”, aldus de
organisatie.
De lezing begint om 20.00 uur.

Rommelmarkt in Egchels
gemeenschapshuis
Carnavalsvereniging De Kemphazen houdt op zondag 7 oktober de jaarlijkse rommelmarkt. Liefhebbers van
oude spullen en tweedehands materiaal kunnen op de dag terecht in gemeenschapshuis ‘t Erf in Egchel.
Volgens de Egchelse carnavalsvereniging is de rommelmarkt de
ideale kans ‘om een verloren
gewaande Rembrandt, een eerste
druk van een of ander heilig

geschrift, een videoband met de
geheimen van 9/11, de eerste helm
van Max Verstappen of een oude
slaapzak’ op de kop te tikken.
De Kemphazen houden ieder jaar een

rommelmarkt om de verenigingskas
te spekken. Rondstruinen tussen de
kraampjes vol met tweedehands
gerei in het gemeenschapshuis kan
van 10.30 tot 14.00 uur.

ALLROUND MACHINEBOUWER?

Van harte welkom !
SOLICITEER NU!

Deze functie biedt ook verdere doorgroei mogelijkheden.
Meer info over Mush Comb en onze vacature vind je op
www.mushcomb.com. Voor vragen en/of sollicitaties
vraag dan naar Bob Holtermans
info@mushroommachinery.com

Hay Geerarts
koning Bree 4.5
Traditiegetrouw opende schietvereniging Bree 4.5 uit
Maasbree het nieuwe seizoen met het koningsschieten. De vogel
was dit jaar uit het juiste hout gesneden, want pas na het 238e
schot dwarrelde hij van zijn hoge stek omlaag. Evenals vorig jaar
werd Hay Geerarts koning. Hij heeft nog maar één zege nodig
voor het keizerschap. De eerste oefenavond is op dinsdag 9 oktober en op 17 oktober is de eerste wedstrijd van het seizoen.
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Herm van de Pasch
koning in Beringe
Herm van de Pasch is op zondag 30 september koning geworden van
schutterij Sint Hubertus in Beringe. Na negen rondes schieten, kwam hij
als winnaar uit de bus. Het is de eerste keer voor Herm dat hij koning is
geworden.

Mark Stemkens
wint Willibrordusbeker
Bij de Jeugd van Vreuger ging de
eerste prijs naar Wiel van de Munckhof.
Rob Pubben werd voor de tweede keer
achter elkaar de Muziekkoning. De felbegeerde titel Dorpskoning van Beringe
ging, ook voor de tweede keer achter
elkaar, naar Martien Verhaegh. De dag
werd afgesloten (of afgeschoten) met
de strijd om de nieuwe Schutterskoning

van Beringe. Onder de deelnemers
waren enkele leden die nog nooit
schutterskoning zijn geweest, onder
wie Herm van de Pasch. Hij mag de
Beringse schutterij vertegenwoordigen het komende seizoen. Kijk voor
het laatste nieuws en foto’s van de dag
op de Facebook-pagina van schutterij
Sint Hubertus Beringe.

Natuurwandeling
rondom Grashoek
Het wandelcomité van fanfare en drumband Semper Avanti uit
Grashoek houdt op zondag 7 oktober haar volgende natuurwandeltocht.
De wandelaars kunnen kiezen uit vier verschillende afstanden die de deelnemers door en rondom Grashoek brengen.

De belangrijkste bekerwedstrijd van schutterij Sint Willibrordus uit Meijel stond op zondag
30 september op het programma: de strijd om de Willibrordusbeker. Een gemengde strijd tussen
alle schutters van de vereniging. Na 92 schoten werd Mark Stemkens de winnaar. “Ik heb um”,
liet de winnaar optekenen. Als tweede eindigde Huub Lemmen en als derde Jan van Deursen.

KOM JIJ ONS TEAM
VERSTERKEN?
MET PASSIE BIJDRAGEN AAN DE ULTIEME TUINBELEVING
Arie Bouman Kwekerij behoort tot de top van Nederlandse rozenkwekerijen.
Naast de meer dan 250 eigen soorten struik-, klim- en stamrozen worden ook
licentiesoorten van alle belangrijke rozenveredelaars in de wereld gekweekt
en gedistribueerd. Sinds een jaar is Arie Bouman Kwekerij ook kweker van
hortensia’s onder de licentie Endless Summer. Vanaf het najaar 2018 gaan
wij met onze hortensia’s over naar een locatie in Meterik (Horst). Om alles
in goede banen te leiden zijn wij op zoek naar nieuwe enthousiaste
collega’s voor de onderstaande functies.

Bedrijfsleider Hortensiakwekerij

Medewerker Hortensiakwekerij

Een veelzijdige baan waarbij je samen
met je collega bedrijfsleider garant staat
voor een topproduct. Taken o.a.
organiseren en delegeren van de
werkzaamheden, stimuleren van jouw
team, controleren kwaliteit van
uitgevoerde werkzaamheden, zorgen
voor algehele netheid op de kwekerij en
materiaalbeheer, doen van
verbetervoorstellen ten behoeve van
product en proces, bestellingen
klaarmaken voor onze klanten,
gewasverzorging en gewasbescherming.

Een veelzijdige baan waarbij je je
handen uit de mouwen steekt. Taken o.a.
bestellingen klaarmaken op de afdeling
kwekerij, potten van hortensia’s,
bijsteken van foto-etiketten, op afstand
zetten en sorteren van planten, snoeien,
water geven en gewasbescherming.

40 uur p/w

Na het vertrek uit Grashoek voert
de tocht door het agrarisch landschap
van het buitengebied. Via de Maris en
de Kievit leidt de tocht naar de rustplaats aan de Ontginningsweg. Na de
pauze voert de tocht van de 21 en 25
kilometer verder door de natuurgebieden en langs de kanalen richting
Meijel. Na de tweede rust gaan de
wandelaars van de 21 en 25 kilometer
samen met de wandelaars van de 8 en
de 14 kilometer verder door de bossen
van de Belgenhoek terug naar het
eindpunt. De tocht gaat overwegend
over paden en onverharde zandwegen

en is geschikt voor Nordic Walking.
De starttijden verschillen per
afstand. Beginnen kan bij alle tochten vanaf 08.00 uur. Bij de 25 kilometer kan er gestart worden tot 11.00
uur, bij de 21 kilometer tot 12.00 uur,
bij de 14 kilometer tot 13.00 uur en bij
de 8 kilometer tot 14.00 uur. Voor alle
afstanden is de sluiting om 17.00 uur.
De start vindt plaats in gemeenschapshuis De Ankerplaats in Grashoek.
Neem voor meer informatie
contact op met Hub Maessen via 077
307 26 24 of 06 53 31 03 86 of kijk op
www.semper-avanti.nl

40 uur p/w

Deze vacatures zijn voor onze locatie in Meterik (Horst). Voor de volledige
functieomschrijving en online solliciteren ga je naar werkenbijariebouman.nl.
Wij zien je sollicitatie graag tegemoet!

www.werkenbijariebouman.nl
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De Cavaliers en
Caprilli in actie
Door: paardensportverenigingen De Cavaliers en Caprilli
Ruiters van De Cavaliers en Caprilli, beide uit Panningen, hebben in het
weekend van zaterdag 29 en zondag 30 september meegedaan aan
verschillende wedstrijden in de regio. Het leverde mooie resultaten op
voor beide verenigingen.

Vullings Metaalbewerking B.V. te Horst is
toeleverancier van mechanisch bewerkte
producten van metaal, non-ferro en kunststof.
Vullings Systemen B.V. ontwikkelt, produceert en
installeert machines voor diverse toepassingen.
De klant kan bij ons rekenen op een
hoge kwaliteit en service.

Zo wist Julia Zelen van De Cavaliers
met
It’s Florencio’s Joy bij een dres+5.429
suurwedstrijd in het Brabantse
Wij kijken uit naar een nieuwe medewerker met passie voor techniek voor de volgende functie:
+4.024
Heusden twee keer de overwin+3.430
ning binnen te halen in de klasse
+2.479
M1. Monique Peeters reisde met
m/v
Ickan af naar de dressuurwedstrijd bij
+1.077
Het Keelven te Someren en behaalde
Wij bieden een afwisselende en inspirerende baan
Je bent als allround verspaner van onze serviceafdeling
twee keer een tweede prijs in de
bij een innovatief bedrijf. Je gaat werken voor een
in staat om geheel zelfstandig de machines te bedienen
klasse L1. Gesprongen werd er op een
organisatie die volop in beweging is en werkt binnen
en betreffende onderdelen te vervaardigen of te
een gedreven team, waarbij jouw mening zeer
repareren. Je hebt ervaring met het bedienen rechtergevel
van zowel
el
achtergevel meerdaagse wedstrijd te Geldrop.
gewaardeerd wordt. Zie ook onze website: www.
conventionele als CNC-machines.
Janine Maassen behaalde op vrijdag
vullings-horst.nl
een tweede prijs in de klasse D-L en
• Je beschikt over een MBO werk- en denkniveau met
op zondag haalde ze de overwinning
Er zijn volop mogelijkheden voor jouw persoonlijke
vanzelfsprekend voldoende kennis van tekening lezen.
binnen in de finale van de klasse D-L
ontwikkeling middels training. Veder bieden wij goede
• Ervaring met bedienen van conventionele en CNC-machines
04
met Bockmann’s Punto. Nikki Hanssen
• Je bent probleemoplossend
secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder flexibele
kast
1.4
• Je beschikt over de nodige materiaal- en
werktijden en een gezellige werksfeer.
UITENBERGING:
behaalde
op vrijdag in het D-B klassiek
overloop badkamer
07
overloop
gereedschapskennis
1.1
1.4
een tweede 1.1
prijs en in het progres+2.600
• Je werkt nauwgezet, flexibel en gedreven
Spreekt bovenstaande jou aan, neem dan contact
05
sief op zaterdag een zevende prijs met
• Teamplayer
op met de heer G. Custers 077-3961809 of stuur je
Mutsaards Pascha.
sollicitatie naar: H.vullings@vullings-horst.nl
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ALLROUND VERSPANER SERVICEAFDELING
+2.387
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De Treffers tevreden
doorsnede B-B
ondanks nederlaag
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linkergevel

doorsnede C-C

doorsnede A-A

Handelstraat 4 5961 PV Horst T 077 - 398 22 35 E info@vullings-horst.nl www.vullings-horst.nl
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Heldense judoka’s
op drie fronten actief
Door: Frans Manders, Judoclub Helden
Judoclub Helden was in het weekend van 29 en 30 september op
drie fronten actief. Zeven judoka’s deden mee aan een groot inter
nationaal toernooi in de Poolse hoofdstad Warschau, 46 judoka’s waren
present in Susteren en met drie judoka’s werd deelgenomen aan De Pot
van Olen in het Belgische Olen.

Voetballers BEVO te sterk voor Roggel
De voetballers van VV BEVO uit Beringe hebben op zondag 30 september een grote overwinning
geboekt op Roggel. De Beringnaren wisten de uitwedstrijd met 4-0 te winnen. Sam van Rijt vond
tweemaal het net, waarna Eric Minten uit een strafschop nog voor rust de 3-0 liet aantekenen.
Na rust breidde Kevin Vossen de score nog uit. (Foto: Peter van Berlo)

Thuisnederlaag Panningen
tegen SVC 2000
Door: Wiet Leenders, voetbalvereniging SV Panningen
Op voorhand was al duidelijk dat SVC2000 op zondag 30 september een lastige tegenstander zou zijn voor
Panningen. De fusieclub uit Roermond is een grote vereniging en herbergt allerlei culturen en nationaliteiten.
Die uitheemse culturen bleken over technisch vaardige voetballers te beschikken. En omdat de Roermondenaren
met name in de eerste helft beter met hun kansen omsprongen dan de Panningenaren, konden zij terugreizen
met 3 punten in de zak en een 4-1 winst.
Vooral in de eerste helft lag
het tempo hoog en lieten de technisch vaardige Roermondenaren
zien waarom ze tot de titelfavorieten worden gerekend. Reeds in de
3e minuut was SVC2000 gevaarlijk,
maar een doelpunt werd wegens buitenspel afgekeurd. Een minuut later
miste Bob Keijsers ternauwernood een
voorzet van Remco Litjens voor het
Roermondse doel. In de 12e minuut
was het dan toch raak: Ayyoub Moulay
Rachid verraste Panningen-doelman
Jordy Nelissen met een afstandsschot
en dat betekende 0-1. SVC2000 was
de betere ploeg en in de 18e minuut

kapte SVC-spits Johnny Burhenne zich
vrij en produceerde een wegdraaiend schot. Buiten bereik van Jordy
Nelissen plofte de bal tegen het net,
0-2. In de 28e minuut was er een
uitgelezen kans voor Panningen op
de aansluitingstreffer. Eerst stuitte
Robin van Osch op SVC-goalie Charly
Esser en in de rebound constateerde
scheidsrechter Van Geffen een handsbal binnen het zestienmetergebied:
penalty. Youri van den Hurk vond
echter ook Charly Esser op zijn weg.
In het laatste kwartier van de eerste helft kreeg Panningen een aantal
opgelegde kansen, maar benutte deze

niet. 0-2 was de ruststand. In de 58e
minuut leverde het doorzetten van
Remco Litjens een kans op voor Youri
van den Hurk en die scoorde uit een
scrimmage de aansluitingstreffer, 1-2.
Joey Bodde schoot een vrije kans hoog
over. In de 71e minuut viel de beslissing in de wedstrijd. Johnny Burhenne
ontdeed zich op dubieuze wijze van
zijn tegenstander en produceerde een
schitterende lob over Jordy Nelissen,
1-3. Panningen moest risico’s nemen
en deed dat ook. SVC2000 kreeg nog
diverse kansen en het was uiteindelijk
Roel van Melick die de stand in de 90e
minuut naar 1-4 tilde.

Stravoc maatje te groot
voor Grashoek
Door: volleybalvereniging VC Grashoek
In de eerste thuiswedstrijd van VC Grashoek van dit seizoen was Stravoc Dames 2 te gast in de Ankerplaats.
Al snel werd duidelijk dat Stravoc vanuit Stramproy naar Grashoek was afgereisd om de punten mee naar huis te
nemen. Het team bleek met 3-1 een maatje te groot voor de Grashoekse dames.
In de openingsset werd meteen
duidelijk dat Stravoc voor de punten naar Grashoek was gekomen.
De spanning zat er aan Grashoek
zijde nog wat op en Stravoc nam
een voorsprong van 5-3. Gesteund
door een complete staf en publiek
pakte de Grashoekse ploeg het
goed op middels een strakke serve
en liep Grashoek uit naar 9-5. Deze
opgebouwde voorsprong gaven de
Grashoekse dames niet meer uit handen via 15-9 en 22-17 werd het 25-22
voor Grashoek.
In de tweede set wist geen van

beide ploegen een groot verschil te
maken. De gehele set ging het gelijk
op via 7-7, 13-13 en 17-17. Het grote
verschil was het enthousiasme binnen
de lijnen van Stravoc dat vele malen
groter was dan bij de thuisploeg.
De thuisploeg is met de nieuwkomers
nog zoekende naar de juiste samenstelling en de onderlinge afstemming. Stravoc sloeg een klein gaatje
aan het einde van de set en pakte
daarmee ook de setwinst met 25-23.
Beide ploegen weer in evenwicht.
In de derde en vierde set konden
de dames van Grashoek de gasten

niet bijhouden. Een achterstand werd
nog wel geheel of gedeeltelijk ingelopen, maar op dat moment was het
Stravoc dat een voorsprong nam.
Blokkerend was Stravoc de betere
ploeg. Met 25-17 en met 25-19 nam
Stravoc terecht 4 punten mee naar
huis. En dan is de conclusie dat er
voor de Grashoekse dames werk aan
de winkel is om de volgende wedstrijd weer een stap voorwaarts te
maken. De derby tegen VC Olympia
uit Panningen is op zaterdag 13 oktober de eerstvolgende wedstrijd in de
eigen Ankerplaats.

Guus Manders (links) en Quinn Janssen (tweede
van rechts) in de prijzen in Olen (Foto: Frans Manders)
In Olen presteerden Guus
Manders, Quinn Janssen en Tom
van Dijk goed. Guus Manders
behaalde na drie overwinningen
de finale. Deze ging verloren, maar
een knappe tweede plek was zijn
deel. Quinn Janssen verloor in
de halve finale. De strijd om de
derde plek won hij overtuigend.
Tom van Dijk begon goed met een
mooie overwinning met ippon.
Na een verliespartij, overwinning
en weer een verliespartij werd hij
vijfde. Goud in Susteren was er
voor Alex Hanssen, Frits Hermans,
Luuk van den Berg, Sten Luijten,
Finn Tillemans, Vian en Isis van
Dril, Marlouk Colbers, Joyce Peters,
Willem Zelen, Brent Schuijers,
Kevin Janssen en Joris Verstappen.
De Warsaw Judo Open was weer een
enorme krachtmeting. Op zaterdag
judoden de dames -18 en jongens
-16. Diego Coopmans verloor in
de tweede partij en hij mocht niet
herkansen. Owen van Dijk verloor

zijn eerste pot, maar won daarna
tweemaal op ippon. Hij werd elfde.
Aron Theunissen moest na twee
zeges zijn meerdere erkennen in
een sterke Slowaak. Luna Lucker had
als eerstejaars een zware loting,
kon niet winnen en kreeg geen
herkansing. Op dag twee kwam
Cas Janssen in actie. Hij verloor in
een zware poule. Owen van Dijk
kon geen potten breken, Diego
Coopmans wist één partij te winnen.
Aron Theunissen won zijn eerste
partij, verloor de kwartfinale en won
daarna weer. Zijn laatste pot verloor
hij van een EK-ganger. Dali Lucker
begon met een knappe winstpartij.
Tegen een Deense wist ze net niet
te winnen. In de herkansing won ze
sterk op ippon, maar de partij daarna
ging verloren. Ze werd negende.
Barbara Konings liet zich de eerste
partij verrassen, maar herpakte
zich met twee winstpartijen. In een
spannende pot om het brons verloor
ze diep in de golden score.

Wegwedstrijden
Heldense atleten
Door: Wiel van Lier, Atletiek Helden
Het einde van de zomer is inmiddels aangebroken. Dat betekent
voor de atleten van Atletiek Helden dat er vooral wegwedstrijden op
het programma staan de komende tijd. Bij de Belfeld Kermisloop en
de Maasrun Lanaken waren verschillende leden van de atletiek
vereniging actief.
Job Dusch eindigde bij de Belfeld
Kermisloop als derde bij de 5 kilometer in een tijd van 16.22 minuten.
Kenny Janssen werd zesde (17.39
minuten), Luke Heijnen negende
(18.24 minuten), Roel Smedts
twaalfde (19.38 minuten) en Richard

Sonnemans wist in zijn categorie zesde te worden in een tijd van
20.55 minuten. Bij de Maasrun in het
Belgische Lanaken stond Wiel van
Lier aan de start van de 10 Engelse
mijlen. Hij werd in de categorie M60
tweede in een tijd van 1.13.22 uur.
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Verrassend grote
zege voor De Flatsers
Door: Piet Geurts, beugelclub De Flatsers
De beugelaars van De Flatsers uit Baarlo boekten op vrijdag
28 september een verrassend grote zege op Ell. Het werd 4-1 voor de
thuisploeg tegen de gasten uit Midden-Limburg.
Esther speelde in de openingspartij een klasse wedstrijd die ze
voor het oprapen had. Maar op de
stand 26-24 liep haar speelbal terug
door de ring. Haar tegenstander Wiel
greep deze buitenkans met twee
handen aan en won alsnog de partij.
Piet beugelde oerdegelijk en verstandig en toen zijn tegenstander
ook nog de nodige missers maakte,
won Piet ruim (30-14) en gemakkelijk.
De derde partij werd gewonnen door Henk die helemaal niet
zijn beste spel liet zien. Henk bleef
goed nadenken en benutte de steek

feilloos. Roy speelde prima tegen
een van de topspelers uit Ell en hij
nam 6 punten voorsprong die hij
nog dreigde te verspelen, maar hij
bleef koel tot het einde en pakte zo
dik verdiend het derde punt voor De
Flatsers.
De slotpartij werd een triller
tussen Marc en Marco, de andere
topspeler uit Ell. Marco leek de winst
te pakken, maar Marc speelde op
28-28 een bol via de wand zo goed
dat hij alsnog de winst kon pakken.
De grote verrassing was compleet
en de 4 punten waren binnen voor
De Flatsers.

Zondagsschot beslist
derby tussen Helden en
Maasbree
Door: Mat Nellen, voetbalvereniging MVC’19
Het eerste herenteam van MVC’19 uit Maasbree heeft de derby tegen VV Helden op zondag 29 september
gewonnen door een zondagsschot van middenvelder Clim Moonen. In de 65e minuut zette Daan Peters een
crosspas van Paul van den Kerkhof om in een voorzet op maat. Vanaf de rand van het strafschopgebied knalde
Clim Moonen de bal tegen de touwen. Dit schitterende doelpunt leverde MVC’19 een zwaarbevochten zege op.

OVU-beugelaars
verliezen thuis van
Kronenberg
Door: Coy Sieben, beugelclub OVU
Het was een spannende wedstrijd tussen de beugelaars van OVU uit
Kessel en Kronenberg die alle kanten op kon, maar ‘Vrouwe Fortuna’
was met de bezoekers. De partijen waren niet allemaal even goed,
maar spanning was er volop. Uiteindelijk werd het 3-2 voor de bezoekers uit Kronenberg.
Sjaak Ottenheim worstelt met
zijn vorm, maar gelukkig wisten
Maikel Leenders en Eric Kleynen de
30 te halen. Roel Ottenheim had zijn
kansjes en Sjra Naus de grootste

kans, maar zij haalden geen overwinning. Zaterdag 6 oktober staat
één van de lastigste uitwedstrijden
van het seizoen op het programma.
Uit tegen Ell.

BEZORGERS
GEZOCHT!
VOOR DE VOLGENDE ROUTES IN BAARLO:
Route:

Route:

Vergelt

Den Hert

€ 11,00

€ 10,50

Route:

Baarlo centrum

€ 9,00

WERKZAAMHEDEN Elke donderdag het nieuwsblad HALLO bezorgen.
INTERESSE OF INFORMATIE Mail naar bezorgers@garcon.nl of bel 085 071 10 90.

Handelstraat 17 5961 PV Horst

Helden-doelman Nick Bouten grijpt in voor MVC’er Joris
Timmermans gevaarlijk kan worden (Foto: Math Geurts)
Beide ploegen lieten elkaar
voetballen, maar het was ook duidelijk
dat ze defensieve zekerheden hadden
ingebouwd. Het werd een boeiend
voetbalgevecht met veel duels, inzet,
strijd en passie. In de eerste helft
waren aan beide zijden de kansen op
de vingers van een hand te tellen.
En werd de defensie eens verrast door
aanvallende acties, dan stonden zowel
Stan Caris in het Maasbreese doel als
Nick Bouten in het Heldense doel hun
mannetje. De rust ging dan ook in met
een 0-0 stand.

Na de pauze zochten beide
ploegen nog meer de aanval. Optisch
leek Helden een overwicht te hebben,
gezien de cornerverhouding 13-5
in Heldens voordeel, echter MVC’19
kreeg de betere kansen. De mooiste
actie van de wedstrijd werd in de 65e
minuut door Clim Moonen bekroond
met de winnende treffer. Na deze
treffer kregen beide ploegen nog
enkele kansen, maar er werd niet
meer gescoord. Het centrum van
de MVC’19 stond erg goed met de
uitblinkende tandem Lano Egels

en Paul van den Kerkhof en op het
middenveld was stofzuiger Joost
Hesen de uitblinker.
In de slotfase mocht de
18-jarige jeugdspeler Job Bartels
zijn debuut maken en kregen ook
Rob Custers en Django Peeters weer
speelminuten. MVC’19 pakte zijn
tweede overwinning tegen een sterk
Helden. Zondag 7 oktober gaat MVC’19
op bezoek bij Baarlo, dat met twee
ongelukkige nederlagen het seizoen is
gestart. Vorig seizoen verloor MVC’19
van VV Baarlo met 1-0.

HBC wint bij
titelconcurrent Neer
Door: Geert Teeuwen, beugelclub HBC Helden
Voor de derde wedstrijd van het seizoen togen de beugelaars van HBC uit Helden naar Neer om tegen de
huidig kampioen zo veel mogelijk punten te pakken. Dat lukte met verve. De Heldenaren gingen met een 3-2
zege naar huis.
Frank beet het spits af tegen
Onno. Een in het begin opgelopen
achterstand maakte het dat Frank in
de achtervolging moest. Hij kreeg
twee kansen kreeg om gelijk te
maken. Dit lukte beide malen niet
en een flats maakte aan alle illusies
een einde. Uiteindelijk een duidelijke overwinning voor Neer. Op twee
speelde Johan Hoeijmakers aanvankelijk wat onwennig. Bij de 10 stond het
gelijk en schakelde Johan een tandje
bij. Tegenstander Wim moest lossen
en kon ondanks verwoede pogingen
niet voorkomen dat Johan steeds verder wegliep en won, 1-1.
Johan Peeters op 3 moest tegen
Erik. In het voorseizoen was Erik

tweemaal als winnaar uit de bus
gekomen. Johan was er op gebrand
om deze pot binnen te slepen.
Johan produceerde met opbeugelen
direct twee flatsen en keek zodoende
tegen een 4-0 achterstand aan.
Daarna ontstond er een boeiende
pot beugelen op hoog niveau. Johan
kwam bij en op het moment dat hij
het initiatief kon nemen, werd een
foutief gespeelde bol niet teruggezet.
Het tekent de mentale weerbaarheid
van Johan dat hij hierdoor niet van
zijn stuk werd gebracht. Toch was er
uiteindelijk een misslag van Erik voor
nodig om op 28 gelijk te komen en te
winnen, 2-1.
Marc speelde tegen Rob een

mindere pot. Marc kwam slechts tot
20 punten en Rob had een gemakkelijke avond, 2-2. Topper Johan Verest
speelde in de laatste wedstrijd tegen
Jochem. Ook dit was een pot op hoog
niveau. Johan kampte met rugproblemen en had zijn handen vol aan zijn
Belgische opponent in Neerse dienst.
Johan moest steeds in de achtervolging. Op het moment dat Jochem een
belangrijke 26-24 voorsprong kon
nemen, flatste hij echter. Hierna was
hij het spoor bijster en kon Johan de
wedstrijd uitspelen.
Na twee ‘clean sheets’ en een
3-2 zege in Neer mag HBC spreken
van een geslaagde start van het seizoen.
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Egchel verliest uit van SV United

Verre uitwedstrijd
levert Olympiadames vijf punten op
Door: volleybalvereniging VC Olympia
De dames van VC Olympia hadden zaterdag 29 september Inter
Rijswijk op het programma staan. Na een rit van twee uur kwamen de
Panningse dames aan in Rijswijk. Daar werd overtuigend afgerekend
met de thuisploeg en met vijf punten op zak kon er weer huiswaarts
gekeerd worden.
De eerste set speelden de dames
van Olympia wat afwachtend.
Halverwege de set wisten de dames
zich te herpakken en punten te scoren. Het enthousiasme zat erin, maar
er werden nog teveel persoonlijke
fouten gemaakt. De opdracht voor de
tweede set was duidelijk. De tweede
set begon dan ook beter. De dames
van Olympia kregen niet altijd grip
op de service van de tegenstander
en ook blokkerend liep het nog niet
helemaal zoals de dames het kunnen
laten zien. Daardoor bleef de tegenstander in het spoort. Maar Olympia
wist te scoren met de service.
Na een paar goede series en degelijk
spel wisten de dames uit Panningen
de set met 25-19 naar zich toe te
trekken. Na een korte inzinking aan
het eind van de tweede set werd

er fel aan de derde set begonnen.
Ook in de die set kregen de dames
niet altijd grip op de service. Er werden drie wissels toegepast, er kwam
wat onrust en de grote achterstand
werd steeds kleiner. Echter door
degelijk spel op de juiste momenten
werd de set met 25-20 gewonnen.
De vierde set was een bonuspuntje. Deze set begon erg rommelig
aan de Panningse kant. De thuisploeg wilde natuurlijk ook nog een
puntje pakken en van de manager
hoorden de dames achteraf dat hij
met de staart tussen de benen op
de bank zat, zo spannend werd het
uiteindelijk nog gemaakt. Echter door
wederom mooie servicereeksen en
een aantal goede aanvallen wisten
de dames toch 5 punten mee naar
huis te nemen.

Eenvoudige winst
Olympia-heren
Door: volleybalvereniging VC Olympia
Na de zwaarbevochten zege van een week eerder stond er voor
VC Olympia heren 1 op zaterdag 29 september een tegenstander van
een ander kaliber tegenover de Panningse ploeg. VC Athos ’70 uit
Sevenum kwam op bezoek. De Panningnaren wisten vrij eenvoudig
de punten in eigen huis te houden, 4-0.

Door: John Janssen, voetbalvereniging SV Grashoek
Met maar liefs 7-0 heeft het eerste herenteam van SV Grashoek RKSVN uit Neer zondag 30 september verslagen.
RKSVN liep vanaf de eerste minuten achter de feiten aan. Binnen een half uur was het 3-0. Een onverwachts
makkelijke overwinning voor Grashoek, want vorig seizoen verspeelde Grashoek maar liefst 5 punten tegen Neer.

Grashoek leverde een prima
teamprestatie in alle linies en was dan
ook op alle fronten een klasse beter
dan Neer. Vooral de vechtlust bij
Grashoek was een stuk groter dan bij de
gasten. De eerste twee doelpunten
waren hiervoor illustratief. Beide keren
kon Leike Cuijpers de bal afleveren,
eerst bij Chris Hunnekens en daarna bij
Bjorn Kosten, die door de Neerse
defensie naar het doel konden lopen en
oog-in-oog met doelman Scheres in de
7e en 15e minuut de 1-0 en de 2-0
scoorden. De 3-0 in de 28e minuut door
Chris Hunnekens was er een waar veel

doorzettingsvermogen aan vooraf ging.
Jordi Luijten kon de bal op Chris passen
die de bal leek te verspelen, maar hij
vocht zich terug en kwam weer alleen
voor de doelman te staan. De afronding
met een lob was daarna zeker de
moeite waard. Direct na de thee kreeg
Grashoek een penalty toegewezen door
de goed leidende scheidsrechter Van
Helmond uit Asten na een overtreding
op Chris Hunnekens. Jordi Luijten miste,
maar Erwin Pijnenburg herstelde deze
malheur door vanuit een moeilijke
positie alsnog raak te schieten. Ook de
5-0 in de 61e minuut werd gescoord

door Erwin Pijnenburg. Grashoek kon
hierna freewheelend naar het einde.
Luc Maessen, Dirk van Lierop en Bas
Gloudemans kwamen in het veld voor
Brandon Sijben, Chris Hunnekens en
Bjorn Korsten. Bas Gloudemans
bekroonde zijn invalbeurt nog met een
doelpunt in de 93e minuut na goed
voorbereidend werk van Erwin
Pijnenburg op rechts. En ook de 7-0 die
door Mike Steeghs een minuut later
werd gescoord, kwam na een voorzet
van Erwin Pijnenburg die met twee
assists en twee doelpunten de man van
de wedstrijd was. (Foto: Jac Haenraets)

Grashoek 100 jaar!
Deel II van de Grashoekse geschiedenis komt uit!

De Hypotheekshop

Aanschaffen is eenvoudig: maak vóór 1 december
€ 25,- over naar: IBAN: NL 67 RABO 0301 765 170
t.n.v. Dorpsraad Grashoek,
onder vermelding van ‘Boek Grashoek’ en uw naam en adres.
Vergeet vooral dat laatste niet: naam, adres, huisnummer!
Het boek kost ná 1 december € 30,Op 16 december kunt u uw exemplaar van het boek afhalen in de Ankerplaats
tussen 13.30 uur en 15.00 uur.

Voorverkoop (verlengd) tot 1 december.
256 pagina’s in kleur, hetzelfde formaat als het vorige boek, met een kroniek
over de jaren 1968-2018, portretten van 15 willekeurig gekozen inwoners van
Grashoek,en interessante berichten uit het verleden.

Makelaardij
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S in
•
VENLO

•

eenrichtingsverkeer in sporthal
Piushof. Echter, de foutjes slopen in
het spel van Olympia. Een gebrek
aan concentratie zorgde ervoor dat
de bezoekers veel te dichtbij kwamen, 25-19. De heren van Athos
kwamen in de laatste set weer in
hun spel, maar Olympia bleef domineren. Langzaamaan liepen de heren
van Olympia weg bij de bezoekers en
pakten zo ook de vierde set.
De eerste 4-0 winst was een feit.
De eenvoudige overwinning werd
aan het eind van de avond beloond
met de koppositie in de eerste
klasse. Om deze plek te verdedigen, moet er volgende week worden
gewonnen op bezoek bij de huidige
nummer 3 Civitas uit Venlo.

Grashoekse voetballers
overrompelen Neer
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x
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De start van de thuisploeg was
veelbelovend, 14-9. Door de rust in
de passing kon er veel worden
gevarieerd in de aanval. De bezoekers hadden daar aanvallend niets
tegenover te zetten. Kleine foutjes
aan Olympia-zijde zorgden ervoor
dat Athos nog in de buurt kwam,
maar dreigend was het niet.
De thuisploeg voerde even de
servicedruk op en won de eerste set
met 25-19. In de tweede set drukten
de heren van Olympia door en
pakten betrekkelijk eenvoudig de set
met 25-16. De bezoekers uit
Sevenum hadden geen kans om zich
te herpakken, want in de derde set
werden ze overrompeld. Via 8-0 en
17-5 in Pannings voordeel was het

Een klein kwartier later deed Indy
Phillips Egchel nog meer pijn door de
4-0 te laten aantekenen.
Het mooiste doelpunt van de
wedstrijd was de eretreffer voor de
oranjehemden door Paul Ververgaert
in de 84e minuut. Met een prachtige
achterwaartse beweging zorgde hij
voor de 4-1. Het publiek kon de actie
waarderen door luid te applaudisseren. Desondanks een verdiende
nederlaag voor Egchel.

ies

(keeper Bas Rademacher redde fraai),
kwam United in de 11e minuut op
voorsprong uit een vrije trap die niet
gegeven had mogen worden, omdat

schoot hij naast na een goede actie
van Paul Ververgaert.
Na de thee kwam Sami Amhaouch
binnen de lijnen voor Tom
Timmermans. Het spel van de oranjehemden bleef echter benedenmaats.
In de 54e minuut werd het 3-0 voor de
blauwwitten. Na slecht uitverdedigen
kon Egchel keeper Bjorn Oomen in
eerste instantie nog redding brengen,
maar wederom Michal Kolodziejski
zorgde voor het beslissende tikje.

at

Arbiter van dienst was Bryan
Willems uit Lomm. Nadat Paul
Ververgaert de eerste grote kans van
de wedstrijd onbenut had gelaten

vlak daarvoor een andere overtreding
ten onrechte onbestraft bleef. Michal
Kolodziejski schoot desondanks de bal
tegen de touwen, 1-0.
Na een half uur zorgde dezelfde
speler voor de 2-0. Na een uittrap van
de doelman ging Kolodziejski over
links door en schoot de bal prachtig in
de verre hoek. Voor rust zou Egchel
nog twee dikke kansen krijgen.
Eenmaal schoot Frank Gielen in kansrijke positie over en een andermaal

•••

Door: Thijs Joosten, voetbalvereniging SV Egchel
Het eerste herenteam van SV Egchel heeft de goede start van vorige
week geen passend vervolg kunnen geven op zondag 30 september. In de
tweede wedstrijd van dit seizoen ging de ploeg van trainer Jonn Smedts
met 4-1 ten onder tegen S.V. United, de fusieclub uit Wanssum-Meerlo.
Op de zege van de thuisploeg was niets aan te merken. Op alle fronten
kwam Egchel vandaag te kort.

Al 40 jaar
uw Makelreaagiro!
in de

Panningen • Venlo
(077) 382 77 88 • www.sannen.nl
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Voorstelling Kammeräöj in DOK6

Alleen maar debutanten bij Dörper Revue
De Dörper Revue kent een geschiedenis die teruggaat naar de jaren 50. Het evenement verdween echter van
het toneel, totdat er in 2002 nieuw leven in werd geblazen. Inmiddels staat alweer de vijfde editie van de
‘nieuwe’ revue, Kammeräöj, op het programma. De cast, scriptschrijver, regisseur, het bestuur en zelfs de locatie
maakten een rigoureuze vernieuwing door sinds de vorige voorstelling in 2014.

Om maar met het slechte nieuws
te beginnen: de Dörper Revue is
helemaal uitverkocht. Alle vier de
dagen dat het geheel van zang en
toneel op het podium staat, zijn
volgeboekt, zo vertelt Marc Martens.
Hij is inmiddels alweer 2,5 jaar voorzitter van de stichting die de revue
iedere vier jaar organiseert. “De revue
leeft zo enorm in Helden. En eigenlijk
niet alleen in Helden. Ik weet al van
verschillende groepen uit andere

dorpen die naar de voorstellingen
komen. Ja, zelfs mensen uit
Panningen”, grapt Marc.

Probleem na
faillissement Palladio
Voor de echte Heldenaar is de
locatie dit jaar wel even wennen.
Voor de eerste keer in de historie wijkt
de Dörper Revue namelijk uit naar
Panningen. Het theater van DOK6 is de

plaats van handeling. “Toen vorig jaar
Palladio failliet ging, zaten we met
een probleem”, vertelt Marc. “Dat was
de ideale locatie en de revue heeft
daar sinds 2002 elke keer plaats

gevonden. We hebben vervolgens alle
potentiële plekken in Helden bekeken.
Apollo, Kerkeböske, de tent van de
Parkfeesten, bedrijvenloodsen, noem
maar op. Maar daar moet je dan veel
doen en geld uitgeven voordat het
geschikt is voor de revue. Dan lever
je in op de kwaliteit. DOK6 is de enige
plek waar we niet hoefden in te
leveren. De keuze lag voor de hand.”
In het kader van het lustrum
worden de mensen voorafgaand aan
de voorstellingen ontvangen door
spelers van de vorige vier revues.
De volledige cast werd vernieuwd.
“De debuterende scriptschrijfster Joke
Ghielen en regisseur Mieke Janssen
hebben zelf de mensen benaderd die
zij geschikt achtten voor de rollen”,
vertelt Marc. “Zij hebben mensen
benaderd van wie zij dachten dat
ze qua karakter bij de rol in het stuk
passen. Joke en Mieke waren helemaal
vrij in hun keuze en dat heeft
geresulteerd in een volledig nieuwe
cast.”
Naast de cast, schrijver en regisseur is ook het hele bestuur nieuw.
“Op deze manier treden er weer zo’n
75 nieuwe mensen toe tot de revuefamilie. Die bestaat inmiddels uit honderden Heldenaren. Het is ook echt
een dwarsdoorsnede van de Heldense
samenleving. Er doen personen mee
van de schutterij, voetbalclub en dansvereniging, maar ook ondernemers en
kinderen. Alle leeftijden komen voor-

bij. Daardoor is er een groot draagvlak
binnen Helden. Het laat zien dat we
een sterke gemeenschap hebben in
het dorp.”

‘Trots op alle
medewerkers’
De castleden zijn al ‘n jaar aan het
oefenen in Kerkeböske. Marc heeft
er alle vertrouwen in dat het helemaal goed komt. “De eerste doorloop
in DOK6 was opvallend, hoorde ik.
Maar dat komt helemaal goed en ik
weet zeker dat het vier fantastische
avonden worden. Ik ben niet alleen
trots op de acteurs, maar ook op de
decorbouwers, de mensen van de
muziek, de videotechnische staf en op
de dames die de schmink, haarstyling
en kleding verzorgen bij de optredens. Die zijn allemaal al tijden bezig
met alle voorbereidingen. Heel veel
mensen zijn al weken bijna dagelijks
bezig met alles regelen. Het is toch
geweldig dat we zoiets op kunnen zetten in Helden?” Kammeräöj gaat over
het wel en wee van vijf vrienden uit
Helden. De scenes spelen zich dan ook
voornamelijk af in het dorp en de hele
voorstelling is in het dialect. De Dörper
Revue staat vier keer in DOK6 Theater
in Panningen. De eerste keer is op
woensdag 10 oktober en de laatste
voorstelling vindt plaats op zaterdag
13 oktober. De Dörper Revue begint
elke keer om 20.15 uur.

Optreden Baarlose
fanfare in Helden
Fanfare Eendracht Baarlo geeft op zaterdag 6 oktober een concert in gemeenschapshuis Kerkeböske in
Helden. De Baarlonaren spelen samen met Fanfare Velden. Het concert is ter voorbereiding op het bondsconcours
van de Limburgse Bond van Muziekgezelschappen (LBM) waar Eendracht later in oktober aan deelneemt.

Dat verdient een bloemetje

Bloemenactie in kader van
Dag van de Mantelzorg 2018
Kent u een mantelzorger waarvan u vindt dat hij/zij als waardering
een bloemetje verdient? Op 10 november wordt er dan door
vrijwilligers een bloemetje thuisbezorgd. Er zijn maximaal 850
bloemetjes beschikbaar, dus wees er snel bij, want op is op!
De aanmeldformulieren worden voor deze actie breed verspreid in
de gemeente Peel en Maas. Deze formulieren kunt u bijvoorbeeld
vinden bij de bibliotheken, huisartsen, gemeenschapshuizen,
het WMO-loket, Huis van de Gemeente, de WegWijZer of kunt
u ophalen bij Vorkmeer, Steunpunt Mantelzorg Peel en Maas,
Kerkstraat 32 te Panningen of downloaden via www.vorkmeer.nl.

meer met mensen!
(077) 307 73 50 - vorkmeer.nl

Het concert in Helden is de tweede
in de voorbereiding op het bondsconcours. Eerder heeft de fanfare al in
Heythuysen een optreden gegeven.
De Baarlose fanfare staat onder
leiding van dirigent Bart Deckers.
In Helden voert fanfare Eendracht

twee grote concourswerken uit.
Het gaat om het werk Synfonietta voor
fanfare van Rob Goorhuis. Het tweede
en in 2017 gecomponeerde werk is
Galea et Bellum van de hand van
Jan de Haan. De aanvang van het
concert in Helden is 20.00 uur.

Het bondsconcours van de
LBM vindt plaats op zondag
21 oktober. Plaats van handeling is
dan de Oranjerie in Roermond.
Kijk voor meer informatie op de
Facebook-pagina van de fanfare of op
www.fanfarebaarlo.nl
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Najaarsconcert Femmes
Vocales in Meijel
Zangkoor Femmes Vocales houdt op zaterdag 6 oktober haar traditionele najaarsconcert. Naast de Meijelse
groep treden ook het Somerens Dameskoor, het koor Unity uit Wessem en zanggroep Kazoo uit Heythuysen op bij
de avond in gemeenschapshuis D’n Binger in Meijel.

Ebony and Co is een leidend internationaal bedrijf, gespecialiseerd
in bijzondere houten vloeren voor het topsegment van de markt.
In onze locatie in Panningen verzorgen wij de productontwikkeling, de
behandeling en internationale logistiek van houten vloeren voor levering
wereldwijd. Voor deze werkplaats zoeken wij:

Productiemedewerker
Fulltime M/V
Als productiemedewerker zijn jouw taken als zeer divers te omschrijven.
Je werkt in een hecht team aan het behandelen van hoogwaardige houten
vloer en interieurproducten. Je hebt een voorliefde voor houtproducten en
oog voor kwaliteit. Je werkt graag in een klein hecht team, en draagt graag
actief je steentje bij een groepsresultaat.
Geïnteresseerd?
Op onze site, www.ebonyandco.com kun je meer lezen over ons bedrijf.
Ben je overtuigd en wil je solliciteren? Mail je motivatiebrief en je cv

Femmes Vocales laat veel verschillende nummers horen bij het concert.
Zo komen ‘Lean on me’, wereldberoemd gemaakt door Bill Withers,

‘A mothers prayer’ in de uitvoering van
Céline Dion en ‘By the Boab tree’ uit de
film Australia voorbij tijdens het optreden. De Meijelse groep staat onder

leiding van dirigent Veron Jongstra.
Het concert op zaterdag 6 oktober vindt
plaats in gemeenschapshuis D’n Binger
in Meijel en begint om 19.30 uur.

naar Mw. Bianca Beekhoven-Rootlieb, bianca@ebonyandco.com

Maasbreeseweg 2 | 5981 NB Panningen | www.ebonyandco.com

Expositie in Pannings
gemeenschapshuis
In gemeenschapshuis In Kepèl in Panningen is vanaf zondag 7 oktober een tentoonstelling van schilderijen te
zien. De werken zijn gemaakt door cursisten van kunstschilder Mat van der Heijden. De zondag is tevens de open
dag van het gemeenschapshuis dat een dag eerder officieel wordt geopend.

ER WARM BIJZITTEN

www.haardstede.nl

Ben jij student én wil je geld verdienen? Zelf je uren bepalen én
werken bij een van de grootste
opleiders van Nederland?
en dieren van andere continenten
vormen het uitgangspunt voor de
schilderijen. “De openingsweken
van het nieuwe gemeenschapshuis

in Panningen zijn een mooie
gelegenheid om het werk van de
schilders onder de aandacht te
brengen”, aldus de organisatie.

Den Soeten Inval met schrijvers
en Ton Custers
Den Soeten Inval in Kasteel De Keverberg in Kessel staat bij de volgende editie op zondag 7 oktober in het
teken van twee schrijvers en muziek van Ton Custers. Netty Engels-Geurts en Colla Bemelmans komen vertellen over hun boeken.
Samen met echtgenoot Wil
vormt Nelly Engels-Geurts een
kookduo. Samen brachten ze het
boek ‘Limburg op z’n lekkerst’ uit.
Nelly komt bij Den Soeten Inval
vertellen over de nieuwste uitgave
van het kookboek. De tweede gast

is Colla Bemelmans. Hij is schrijver
van onder meer ‘Uëverlaeve’, ‘De
voele baer’, ‘’t Verhoal van de
kaorewolf’ en een wandelgids voor
Nuth en omstreken. Verder leverde hij
bijdragen aan tijdschriften, jaarboeken
en theaterproducties. Voor zijn werk

ontving hij de Limburgse Veldeke
literatuurprijs. Colla draagt voor uit
zijn eigen werk.De muziek tijdens de
bijeenkomst komt van Ton Custers.
Hij zingt en begeleidt zichzelf op
gitaar. De bijeenkomst duurt van
11.00 tot 13.00 uur.

Dan zoeken we jou!
NHA opleidingen, gevestigd in Panningen, zoekt ter ondersteuning van de afdeling klantenservice studenten die communicatief sterk en klantgericht zijn.
Je gaat aan de slag in een team van leuke collega’s. Samen
staan jullie onze klanten telefonisch, via e-mail, social media
en chat te woord.
De werktijden zijn flexibel, dus kun je gewoon naar jouw
(sport)vereniging blijven gaan. Doordeweeks werken we tot
21:00 uur en op zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur.
Ben jij vrolijk, enthousiast en klantvriendelijk?
Neem dan vandaag nog contact met ons op! Stuur een korte motivatie met je persoonlijke gegevens en (pas)foto naar
personeelszaken@nha.nl en wij nemen z.s.m. contact met je op!
Industrieterrein 37 • 5981 NK Panningen

a031018

Het accent van de tentoonstelling
is multicultureel ingevuld, aldus
de organisatie. Vakantiefoto’s,
afbeeldingen van natuur en mensen

Gezocht:
STUDENTEN
voor onze
KLANTENSERVICE
m/v
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Agenda t/m 11 oktober 2018
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Plantenruildag
Tijd: 10.00-12.00 uur
Organisatie: Dorpsdagvoorziening Kessel en Kessel-Eik
Locatie: Hof van Kessel Koninginnelaan 14, Kessel

Huisvlijtgroep
Tijd: 13.30-17.30 uur
Organisatie: KBO Panningen
Locatie: gemeenschapshuis In Kepèl Panningen

Tijd: 14.00-16.00 uur
Organisatie: Dorpsdagvoorziening Kessel en Kessel-Eik
Locatie: Hof van Kessel Koninginnelaan 14, Kessel

Spokentocht Jong Nederland
Helden (alleen bij opgave)

Circus Bolalou (t/m 7 oktober)
Tijd: 14.00 uur
Locatie: John F. Kennedylaan Panningen

zo
07
10

ma
08
10

Genealogie-Café
Tijd: 18.30-20.30 uur
Organisatie: historisch archief PeelenMaasNet
Locatie: Huis van de Gemeente Panningen

Optreden Minsekinder

Lezing over Maria

Tijd: 20.30 uur
Locatie: muziekpodium Thalia Baarlo

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Thomas a Kempis-groep
Locatie: kerkzaaltje Markt Baarlo

Expositie schilderijen cursisten
Mat van der Heijden
Tijd: openingstijden gemeenschapshuis
Locatie: gemeenschapshuis In Kepèl Panningen

di
09
10

Kienmiddag

wo
10
10

Kindermarkt

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

Nationale Voorleeslunch

Natuurwandeling rondom Grashoek

Tijd: hele dag
Organisatie: Bibliotheek Maas en Peel
Locatie: dorpsdagvoorzieningen Peel en Maas

Tijd: starten vanaf 08.00 uur
Organisatie: Semper Avanti Grashoek
Locatie: start gemeenschapshuis De Ankerplaats
Grashoek

Nationale Voorleeslunch Meijel

Ruilbeurs

Circus Bolalou (t/m 14 oktober)

Tijd: 09.30-13.00 uur
Organisatie: Bibliotheek Maas en Peel
Locatie: stichting Durnééve, Oppe Koffie Meijel

Tijd: 09.00-12.00 uur
Organisatie: Postzegel & Muntenvereniging Kessel
Locatie: gemeenschapshuis Ut Gemeinsjapshoes
Kessel-Eik

Tijd: 15.00 uur
Locatie: Vlasbemt Maasbree

Circus Bolalou (t/m 7 oktober)

Poëtische vertaling beeldententoonstelling kwetsbare agressie

Theatervoorstelling Dörper Revue
‘Kammeräöj’ - UITVERKOCHT
(t/m 13 oktober)

Tijd: 16.30 uur
Locatie: John F. Kennedylaan Panningen

Progmetalfestival ProgPower
Europe (t/m 7 oktober)

za
06
10

Tijd: vanaf 14.00 uur
Locatie: streekmuseum ‘t Land van Peel en Maas
Helden

Tijd: 20.15 uur
Organisatie: slagwerkgroep Concordia
Locatie: DOK6 Theater Panningen

Dansmiddag
(ook voor rolstoelers en zitdansers)

vr
05
10

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: fanfare Eendracht Baarlo
Locatie: gemeenschapshuis Kerkeböske Helden

Concert Silent Heroes over kerkrazzia 1944

Tijd: 13.30-16.30 uur
Organisatie: KBO Beringe
Locatie: gemeenschapshuis De Wieksjlaag Beringe

Tijd: 16.30 uur
Locatie: John F. Kennedylaan Panningen

Presentatie unieke filmbeelden
van razzia’s 1944

Tijd: vanaf 20.00 uur
Organisatie: Jong Nederland Helden
Locatie: start blokhut Jong Nederland Helden

Kienmiddag Beringe

Circus Bolalou (t/m 7 oktober)

Concert ter voorbereiding op
bondsconcours

Tijd: 10.00-12.00 uur
Organisatie: Pierre Wilms
Locatie: voormalig ABN-AMRO-kantoor
Pastoor Huijbenplein Panningen

Oktoberrit motorclub

Tijd: 15.00-16.30 uur
Organisatie: Kindervakantiewerk Meijel
Locatie: gemeenschapshuis D’n Binger Meijel

Tijd: 20.15 uur
Locatie: DOK6 Theater Panningen

do
11
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Kienen

Tijd: vanaf 19.00 uur
Locatie: jongerencentrum Sjiwa Baarlo

Tijd: 10.00-17.00 uur
Organisatie: GTM Maasbree
Locatie: start café De Pool Maasbree

Cabaretvoorstelling Patrick
Nederkoorn en Pieter Verels

Start Toma Cup Wintercompetitie
mountainbiken

Presentatie Marijke Gijsen over
‘Goed gevoed’

Tijd: 20.15 uur
Locatie: DOK6 Theater Panningen

Tijd: wedstrijden vanaf 10.15 uur
Organisatie: TWC Olympia Baarlo
Locatie: bosgebied Kuukven Baarlo

Tijd: 14.00-16.00 uur
Organisatie: dorpsdagvoorziening Kessel en Kessel-Eik
Locatie: Hof van Kessel

Repair Cafe Helden

Rommelmarkt Egchel

Circus Bolalou (t/m 14 oktober)

Tijd: 10.00-12.30 uur
Organisatie: Repair Cafe Peel en Maas
Locatie: gemeenschapshuis Kerkeböske Helden

Tijd: 10.30-14.00 uur
Organisatie: carnavalsvereniging De Kemphazen
Locatie: gemeenschapshuis ‘t Erf Egchel

Tijd: 16.30 uur
Locatie: Vlasbemt Maasbree

Circus Bolalou (t/m 7 oktober)

Den Soeten Inval met schrijvers
en muziek

Tijd: 15.00 uur
Locatie: John F. Kennedylaan Panningen

Najaarsconcert Femmes Vocales
Tijd: 19.30 uur
Organisatie: zangkoor Femmes Vocales
Locatie: gemeenschapshuis D’n Binger Meijel

Tijd: 13.30 uur
Organisatie: KBO Panningen
Locatie: gemeenschapshuis In Kepèl Panningen

Tijd: 11.00-13.00 uur
Locatie: Kasteel De Keverberg Kessel

Open dag gemeenschapshuis
In Kepèl
Tijd: 11.00-16.00 uur
Locatie: gemeenschapshuis In Kepèl Panningen

Jouw agendapunt hier?
Wil je de activiteiten van jouw organisatie
ook in deze agenda zien? Mail je agendatip naar
redactie@hallopeelenmaas.nl
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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 7 oktober
H. Mis 09.30 t.i.v. uit dankbaarheid
Woensdag 10 oktober
H. Mis 09.00 uur in sacristie
Overleden: Sil Lenders, 63 jaar

Parochie Egchel
Misintenties NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
T 077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 7 oktober
Geen H. Mis
Zondag 14 oktober
H. Mis 11.00 uur

Parochie Grashoek
Misintenties NL24 RABO 0141910526

Cluster MKBE

A. Cruijsberg T 077 307 52 93
Spreekuur in kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
Zaterdag 6 oktober
H. Mis 19.00 uur Uit dankbaarheid

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
Vrijdag 5 oktober
De H. Communie wordt thuisgebracht
vanaf 09.00 uur.
Zondag 7 oktober
H. Mis 10.00 uur – herenkoor t.i.v.
Antonius Teeuwen en Wilhelmina
Teeuwen-Ottenheijm (jaardienst);
Maria Geurts-Nijssen (jaardienst); Wiel
Houwen en Annie Houwen-Verlaak;
Doopviering 11.30 uur: Noa Dorssers

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

Daniels, Ger Daniels, Will Daniels, overl.
familie Daniels en familie Munsters.

Parochie Maasbree

Parochie Kessel

Misintenties NL58RABO0131001973
Pastorie Dorpstraat 4 T 077 465 12 19
E par.aldegundismaasbree@hetnet.nl
W www.parochiemaasbree.nl
Kerkdiensten
Zondag 7 oktober
H. Mis: 11.00 uur - Zang Dameskoor
Lectoren: Mevr. Marlies Steijvers –
Mevr. Riky Jans
Intenties: Petronella Vaessen. Maria
Peeters en overl. familie PeetersHermans-Haenen. Jaardienst Lucia
Stienen en overl. familie. Gies Hermans
en Anna Maria Hermans-Peeters. Thei
Boots, Door Boots-Cox en overl. familie.
Jan Daniels en An Daniels-Munsters, Ton

Gezinsbijdrage NL39RABO0125305311
Pastorie Dorpstraat 13 T 077 462 12 65
E lajverhaag@parochiekessel.nl
Kerkdiensten
Zaterdag 6 oktober
19.15 uur. Jaardienst voor Andrezj Rzasa.
Jaardienst voor Piet Timmermans.
Maandag 8 oktober
19.00 uur. Rozenhoedje in Wozoco.
Woensdag 10 oktober
9.00 uur H.Mis voor de zieken van de
parochie.
Zaterdag 13 oktober
13.30 uur. Huwelijk van Steven Sliepen
en Assi Cabbolet
19.15 uur. Jaardienst voor Ton

T 077 465 36 81
Bij geen gehoor kunt u contact
opnemen met het parochiecentrum in
Panningen T 077 307 13 88
Kerkdiensten
Zaterdag 6 oktober
H. Mis 17.30 uur
Zaterdag 13 oktober
Geen H. Mis

Maandag 8 oktober
18.30 uur Stille Aanbidding
19.00 uur Rozenkrans
Dinsdag 09 oktober
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen,
aansluitend koffiedrinken
Donderdag 11 oktober
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen
09.30-10.00 uur Stille Aanbidding

Parochie Meijel

Parochie Panningen

Misintenties NL16 RABO 0133405613
Pastorie Kerkstraat 5
T 077 466 18 50
W www.parochiemeijel.nl
Spreekuur
maandag 19.30 tot 20.00 uur en
donderdag van 11.00 tot 12.00 uur
joke.holscher@gmail.com
Kerkdiensten
Donderdag 4 oktober
Geen H. Mis
Zondag 7 oktober
H. Mis 11.00 uur met herenkoor t.i.v.
Frits Thijssen en Noor Thijssen-Schreurs;
Harrie Thijssen, Mien Thijssen-Engels,
Coen Stammen en alle overl.fam.
Thijssen-Engels; An Janssen-Thijssen en
Loet Janssen; Uit dankbaarheid

Misintenties NL44 RABO 0141900660
Parochiecentrum Wilhelminastraat 14
T 077 307 13 88
info@parochiecentrumpanningen.nl
Open maandag- dinsdagwoensdag- en donderdagmorgen
van 09.00 tot 11.30 uur
Kerkdiensten
Donderdag 4 oktober
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Vrijdag 5 oktober
H. Mis 09.00 uur dagkapel
De ziekencommunie wordt
thuisgebracht na de H. Mis
Zaterdag 6 oktober
H. Mis 19.00 uur – Gemengd koor
t.i.v. Truus Vanmaris-Steeghs
(zeswekendienst); Ton Peeters

Timmermans en Margaretha
Jardzejewski, Har en John.
Pierre Hanssen vanwege de verjaardag.
Zondag 14 oktober
14.00 uur. Doop van Femke Joosten.
Schijfweg Zuid.

Jaard. Herman Peeters en Maria
Peeters-Smeets en overledenen v.d. fam.
Jaard. Dora en Neel Berben-Peeters,
Rebecca en Max Rosenberg-de Jong,
Truus en Piet Speyken-Raymakers.
Jaard. Piet Smedts.
Donderdag 11 oktober
8.30 uur H. Mis.
Vrijdag 12 oktober
18.30 uur Rozenkransgebed in de
St. Annakapel.
Overleden: Truus Houben-Frenken,
91 jaar, Zuivelstraat 5, en Mieke
Bongers-Timmermans, 67 jaar,
Looakker 3.

Parochie Baarlo
Misintenties NL31RABO0103903860
Pastorie Markt 3 T 077 477 12 75
E kapelaan@parochiebaarlo.nl
W www.parochiebaarlo.nl
Kerkdiensten
Zondag 7 oktober
9.30 uur H. Mis. Zang: Gemengd koor.
Jaard. Leonardus en Petronella v.den
Eertwegh; Jaard. Harry Pennings en
Tiny Pennings-Retera; Lina Peetenv.der Velden v.w. verjaardag.
Wilhelmien Berden-Lenders.

Vier de herfst in
Kasteeltuinen Arcen!
hErFstIG!

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

Zondag 7 oktober
9.30 uur Voor de parochie.
Zondag 14 oktober
9.30 uur Bijzondere intentie.
Administrator (pastoor)
deken de Graaf Woutering
077 398 14 16
a.degraafwoutering@rkhorst.nl
Maasbree/Baarlo
kapelaan te Boekhorst
077 477 12 75
kapelaan@parochiebaarlo.nl
Kessel/Kessel-Eik
pastoor Verhaag
077 462 12 65 | 06 50 69 45 07
Kerkbestuur
secretaris Arno Houwen
077 462 17 50
houwenarno@gmail.com

Hadé Collection
VOOR SFEER IN HUIS

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

www.hadecollection.nl

12 t/m 21 oktober
Internationaal Lichtkunst Festival

EnchAntEd GArdEns
Avondwandeling door sfeervol
verlichte tuinen langs lichtkunst
van internationale kunstenaars.

www.kasteeltuinen.nl

Misintenties NL41RABO0125300522
L. Timmermans T 077 462 16 78
Kerkdiensten

www.vincentiusparochies.nl

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

6 oktober t/m 4 november
Florale show met herfstbloeiers in
Kasteel Arcen en haar tuinen.
Met pompoenentuin en dagelijks herfstknutselactiviteiten voor kinderen.

Parochie Kessel-Eik

(jaardienst); Piet Janssen en To
Janssen-van der Linden en zoon
Sjraar; Jan Spee (coll)
Zondag 7 oktober
H. Mis in het Missiehuis om 10.30 uur
Dinsdag 9 oktober
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Woensdag 10 oktober
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Donderdag 11 oktober
H. Mis 09.00 uur dagkapel

Lingsforterweg 26, Arcen | T. 077-4736010

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 3 • 5985 NH Beringe
phoven@gmail.com
ge • 06 22 37 12 88 • renevano
Meijelseweg 3 • Berin06
223 712 88 • renevanophoven@gmail.com
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* Na €50 refund via Samsung
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569,-

VAN

• A++ • 7 KG
• AutoDry
• EasyClean filter

WARMTEPOMPDROGER
WTH85281
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949,-

A+++ • 7 KG
1400 t/pm
WaterProof System
SoftCare-trommel

979,-
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VAN
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NIET GOED,
GELD TERUG!

DESKUNDIG
ADVIES!

GRATIS
BEZORGD!

7 DAGEN PER
WEEK GEOPEND!
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Kijk voor de openingstijden en adressen op www.eptummers.nl
Volg ons ook op Facebook: tummerselectro

• A++ • 8 KG
• TFT-display • AutoDry
• Zelfreinigende condensor

WARMTEPOMPDROGER
WT47Y700

779,-

VAN

•
•
•
•

WASMACHINE
WDB030

6 winkels in Limburg: Roermond - Panningen - Tegelen - Echt - Heythuysen - Horst

• 16 programma’s
• 8 KG • Startuitstel
• Grote vulopening

AFVOERDROGER
CSV8LFS
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FANTASTISCHE

349,-

Tummers
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VAN

•
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• A+++ • 7 KG
• 1400 t/pm
• Supreme Care

A+++ • 8 KG
1400 t/pm
AddWash
EcoBubble

WASMACHINE
WW80K6404

De witgoedspecia list va n Limburg!

WASMACHINE
FSCR70410

Tummers
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