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Open dag In Kepèl
Het nieuwe gemeenschapshuis In Kepèl in Panningen werd zaterdag 6 oktober officieel geopend door wethouder Roland van Kessel en het Panningse Tweede Kamerlid
Mustafa Amhaouch. Ook werd er een kunstwerk officieel uitgepakt dat in samenwerking met leerlingen van het Bouwens in Panningen is gemaakt. Op zondag 7 oktober
was de open dag. Bezoekers konden een kijkje nemen in het nieuwe pand en kennismaken met diverse ‘Kepèlse’ verenigingen, die inmiddels hun intrek in
het nieuwe gemeenschapshuis hebben genomen. Onder meer het wijngilde, het koor Padako, de Heldense Hofzangers, de KBO en de bridgeclub hebben er hun plek
gevonden. Daarna was er tijd voor koffie en lekkers, dat door vrijwilligers werd gemaakt.

Volgende vergadering beslissing

Raad: plan Piushof goed, financiën nog niet
De gemeenteraad van Peel en Maas heeft bij de raadsvergadering van 9 oktober nog geen beslissing genomen over het plan Piushof in Panningen. Woningcorporatie Wonen Limburg en gemeente Peel en Maas hebben
gezamenlijk een plan gemaakt om een open, groene wijk terug te bouwen op de plek waar nu 72 huurwoningen liggen. De partijen vinden het plan goed, maar zetten nog twijfels bij de bijdrage van de gemeente.
Het College van B&W heeft een
voorstel bij de raad neergelegd
om 1.654.000 euro krediet vrij te
maken voor het plan Piushof. Wonen
Limburg betaalt 750.000 euro daarvan. Dat geld vloeit dus terug naar
de gemeentekas. Het plan bestaat
uit het vervangen van verouderde
huurwoningen die nu nog op de
locatie liggen. In het plan van Wonen
Limburg en de gemeente komen
54 woningen terug op het vernieuwde Piushof, waar ook veel plek

is ingeruimd voor openbare ruimte en
groen. Verder komen er acht kavels
voor koopwoningen op de locatie.
De gemeente gaf eerder al aan dat
de vmbo-locatie in Panningen wordt
onderzocht als locatie voor de achttien huurwoningen die ‘over’ zijn.
De gemeente reserveert 350.000 euro
voor de realisatie van die huurwoningen. Het plan Piushof werd door
de fracties goed ontvangen. De acht
koopwoningen en de achttien huurwoningen die ergens anders moe-

ten verrijzen, zorgden toch nog voor
enige discussie in de gemeenteraad.
Geert Segers, fractieleider van de VVD,
vroeg het college de bouw van de
acht koopwoningen niet uit handen
te geven aan projectontwikkelaars of
aannemers. “Verkoop ze in koppeltjes
van twee aan particulieren. Als dat
niet lukt, moet het plan terugkomen
in de gemeenteraad.” Verder denkt de
VVD dat 350.000 euro te weinig is om
achttien huurwoningen te kunnen realiseren en vroeg de wethouder terug

te keren naar de raad mocht het duurder uitvallen. De VVD liet wel weten
blij te zijn met het plan. “Het is goed
dat we niet rücksichtslos woningen
terugbouwen, maar een groene, open
wijk realiseren.”
De gemeente en Wonen Limburg
betalen allebei de helft van de kosten van de infrastructuur. Lokaal
Peel&Maas vroeg zich af waarom
niet alle kosten door twee worden
gedeeld. “De kosten die Wonen
Limburg maakt, staan niet in het plan”,
liet wethouder Rob Wanten weten.
“Ik denk dat we als gemeente nu
beter af zijn.” De wethouder zegde toe
de optie van de VVD om de woningen
niet uit handen te geven aan aanne-

mers of projectontwikkelaars mee
te nemen. Wanten liet eveneens
weten dat als een locatie voor de
achttien huurwoningen gevonden
is, hij zich meldt bij de gemeenteraad. De vmbo-locatie blijft voor de
gemeente een van de belangrijkste
opties. “We zijn nu aan het kijken
of ze daar kunnen komen, maar als
de raad straks beslist dat dat geen
goede plek is of Wonen Limburg
het niet wil, moeten we iets anders
verzinnen. Daar komen we later
op terug.” Het plan werd door de
gemeenteraad goedgekeurd. Over
het beschikbaar stellen van de ruim
1,6 miljoen euro beslist de raad op
dinsdag 23 oktober.
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Mogelijkheden en moeilijkheden

Herbestemming van kerken Peel en Maas
Wat moet er in de toekomst met de kerkgebouwen in Peel en Maas
gaan gebeuren? Over die vraag buigt de Heldense architect Huub Swillens
zich al een tijd. In Meijel is het plan al klaar, Beringe zoekt naar een
nieuwe oplossing en in Baarlo is de discussie twee weken geleden aangezwengeld. Over de mogelijkheden en moeilijkheden van het herbestemmen van een kerkgebouw.
“Wat ga jij met onze kerk doen?”,
is één van de meest gehoorde vragen
die de Heldense architect Swillens van
WY.architecten gesteld kreeg tijdens
de informatieavond in Baarlo twee
weken geleden. Het is alleen de
verkeerde vraag, vertelt Swillens.
“Ik ben niet degene die gaat bepalen
wat er met de kerken gaat gebeuren.
Dat is aan de parochie en het dorp
zelf.” Het architectenbureau van
Swillens, gespecialiseerd in onder
andere herbestemmingen van monu-
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mentale gebouwen, kreeg de taak om
te onderzoeken wat de mogelijkheden
zijn. Twee jaar geleden werd door de
parochies op een rij gezet welke
reparaties aan de kerken noodzakelijk
zijn. Hierin werd ook rekening gehouden met een eventuele herbestemming van de kerk en nevenactiviteiten
die er gehouden kunnen worden.
Want in de toekomst gaan er naar
verwachting minder mensen naar de
kerk en dreigt leegstand. Daarom
moet gezocht worden naar andere

opties voor het gebouw. De belangrijkste eis van het bisdom Roermond: er
moet een ruimte zijn waar kerkelijke
vieringen kunnen worden gehouden.
Swillens: “In Brabant zijn ze
rigoureuzer. Daar zijn kerken compleet
verbouwd tot bijvoorbeeld sporthal en
hebben de gebouwen geen enkele
kerkelijke functie meer. Wat er met
een gebouw gedaan mag worden,
wordt per bisdom bepaald.”
Het nevenbestemmen van een
kerk is voor een architect een flinke
uitdaging. “Het is uitdagend werk,
want projecten als deze duren veel
langer dan andere. Er is namelijk niet
één-twee-drie een oplossing gevonden en een ontwerp gemaakt. Je
hebt met de belangen van het dorp,
de parochie, het bisdom, Rijksdienst

ken mogen niet commercieel ondernemen, zoals dat heet. Daar is ook
het plan om in Beringe een gezondheidscentrum te realiseren, op stukgelopen. De kerk wilde vanwege de
hoge verbouwkosten de huur meerdere jaren vastleggen, zodat het de
investering ook op de langere termijn
waard zou zijn. De ondernemer wilde
dat niet. Dan houdt het op.” Voor de
grote verbouwing in Meijel is ook nog
geld nodig. Van de 985.000 euro die
de renovatie in totaal kost, moet de
parochie zelf 170.500 euro ophoesten.
Het kerkbestuur haalde eerder dit jaar
62.000 euro op door alle Meijelnaren
om een donatie te vragen. Swillens:
“Die actie is al op dreef. Een plan moet
dus echt door het dorp gedragen worden. Dan komen de financiën vanzelf.”

Supermarkt, luxe woonhuis of
gemeenschapshuis?
In enkele dorpen in Peel en Maas is de discussie over het herbestemmen of nevenbestemmen van de kerk al aan de gang, terwijl het onderwerp
in andere dorpen nog niet besproken is. HALLO vroeg architect Huub Swillens wat er allemaal mogelijk is met de elf kerkgebouwen.
Baarlo - Het kerkbestuur en het
dorpsoverleg zijn momenteel bezig
met ideeën verzamelen over wat er
met de kerk gedaan kan worden.
Beringe - Het gezondheidscentrum
ging niet door vanwege verschil van
inzicht over de duur van de huur
overeenkomst en investeringen.
Het is wachten op een nieuw initiatief.
Egchel - “Deze kerk heeft veel
potentie om er gemeenschapshuis ‘t Erf, een vereniging als Jong
Nederland en de basisschool onder
te brengen.”

Grashoek - “Ook hier zou de kerk op
termijn een combi kunnen vormen
met het nieuwe gemeenschapshuis.”
Helden - “Er kunnen meerdere
woningen worden gemaakt, of een
horecazaak in komen om winkelcentrum de Kaupman aantrekkelijker te
maken.”
Kessel - “Het is een kerk met
veel potentie. Je kunt er prachtige
appartementen in maken die
fantastisch uitzicht hebben over
de Maas. Maar dat is een dure en
complexe klus die niet zomaar
iemand op zich neemt.”

Kessel-Eik - In Kessel-Eik had het
gemeenschapshuis in de kerk
ondergebracht kunnen worden.
Een ander plan is er vooralsnog
niet. “Jammer, want over vijf jaar
staat het kerkgebouw waarschijnlijk
leeg.”
Koningslust - “Iemand met een
grote beurs kan er een prachtig
huis met grote hobbyruimte van
maken. Je kunt er ook een bedand-breakfast in realiseren. Er ligt
al een plan om gemeenschapshuis
De Sprunk te verbouwen en de
basisschool daar onder te b
 rengen.

Maasbree - “De indeling van het
gebouw maakt nevenbestemming
moeilijk. Een supermarkt behoort
wel tot de opties.”
Meijel - Voor Meijel ligt er al een
plan klaar voor een grote renovatie
en het realiseren van een uitkijk
toren. De financiën daarvoor zijn
nog niet helemaal rond.
Panningen - “Het zou een mooi
uitvaartcentrum kunnen worden.
Een logische plek met de kapel van
de Lazaristen aan de overkant, waar
kerkdiensten gehouden kunnen
worden.”

Aanpassingsconcept klaar

Wethouder bezig met Heldense wegen
Voor de Roggelseweg in Helden ligt een aanpassingsconcept klaar bij de provincie Limburg. Dat liet wethouder Paul Sanders weten bij de raadsvergadering van dinsdag 9 oktober. In een plan voor de Molenstraat, waar ook veel klachten over binnenkwamen, zit echter nog weinig vooruitgang,
aldus de wethouder.
De Roggelseweg en Molenstraat
in Helden waren eerder dit jaar in
het nieuws. Omwonenden gaven
aan de wegen onveilig te vinden en
zouden graag aanpassingen zien.

Volgens Paul Sanders ligt voor de
Roggelseweg inmiddels een concept
bij de provincie. “Die is nu bezig
met de financiering, waarbij de
gemeente waarschijnlijk ook iets

moet bijdragen. Binnenkort gaan we
praten met de omwonenden.”
De Molenstraat is een ander
verhaal. “Ik heb twee keer een
overleg gepland met de provincie,

maar dat werd twee keer
uitgesteld”, aldus de wethouder.
“We willen nu bestuurlijke druk
gaan zetten om iets gedaan te
krijgen.”

GEZOCHT!

ZATERDAG/VAKANTIEHULP
Op zoek naar een uitdagende en afwisselende bijbaan
met gezellige collega’s bij een boomkwekerij?

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

Cultureel Erfgoed en de gemeente te
maken. En je bent beperkt in ontwerpen om verschillende redenen.
We moeten werken met de ruimte die
er is, je wil de beleving van zo’n imposant gebouw behouden en de ideeën
over het verwarmen van een kerk
lopen ook uiteen. Vloerverwarming is
niet rendabel, net als luchtverwarming
vanwege de hoge plafonds. Zo moet je
overal iets op bedenken.”
De bijbehorende financiën maken
het ook niet eenvoudiger. De kosten voor renovaties of verbouwingen
aan kerken worden vaak gedragen
door het bisdom, de provincie en
gemeente. Ook de parochie zelf moet
bijdragen. “Wat wel helpt, is dat de
gemeente eerder een motie aannam
over het te voeren beleid. En ker-

Neem dan contact met mij op:
Wil Thijssen / 06 - 53 65 22 08
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en technisch personeel
Energiestraat 2c • 5961 PT Horst • Tel. 077 398 00 66
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Wel mogelijkheid bij andere instelling

College wijst aparte openbare middelbare
school in Peel en Maas af
Het College van B&W van Peel en Maas heeft het voorstel voor een aparte openbare middelbare school in de
gemeente afgewezen. Initiatiefgroep Agora Maas en Peel diende een aanvraag in bij de gemeente voor een
school voor openbaar onderwijs, maar de gemeente denkt dat een aparte school niet nodig is. Het kan volgens
het college in al bestaande onderwijsorganisaties worden opgepakt.
Volgens de gemeente zijn de
afgelopen periode diverse gesprekken geweest met alle betrokkenen.
“In het overleg tussen de initiatiefgroep, het onderwijs, de kinderopvang en de gemeente is gezamenlijk
geconstateerd dat de vraag van de
ouderinitiatiefgroep voor een ander
onderwijsconcept, binnen de
bestaande organisaties wordt opgepakt. Dit heeft het college doen besluiten geen medewerking te verlenen
aan het oprichten van een openbare
school voor Voortgezet Onderwijs.”
Initiatiefgroep Agora Maas en
Peel laat weten dat de afwijzing van
het college geen einde van hun idee
betekent. “Wij betreuren het dat

de gemeente geen verder onderzoek heeft gedaan naar de behoefte
van ouders aan openbaar voortgezet onderwijs. Bij ons hebben ouders
van ruim tachtig kinderen zich expliciet met naam en toenaam gemeld.
De gemeente heeft niet met ouders
gesproken. Wij gaan daarom zelf door
met deze behoeftepeiling.”

Beslissing betreurd
De initiatiefgroep deed een aanvraag voor een school met een andere
insteek dan in de regio wordt aangeboden. De groep legt uit wat zij graag
zouden zien. “Openbaar onderwijs
staat voor evenwaardigheid, laagdrempeligheid en kansengelijkheid. Ieder

kind is welkom, ongeacht eventuele
stempels. Geloofsovertuigingen en
levensbeschouwingen worden verbonden. En dit gedachtegoed sluit goed
aan bij de Agora-leerfilosofie: geen
hiërarchie, maar een dienend systeem,
geen selectiesysteem, maar ieder kind
een eigen recept.”
De groep diende eind oktober vorig
jaar een aanvraag in bij de minister
van Onderwijs voor een nieuwe,
openbare scholengemeenschap voor
mavo, havo en vwo in Maasbree.
Toenmalig wethouder Raf Janssen vond
het voorstel toen nog niet rijp voor
besluitvorming, zo laat de gemeente
weten. Vervolgens startte de provincie
begin dit jaar, op verzoek van de

initiatiefgroep een onderzoek naar de
belangstelling in de gemeente voor
een openbare school.

Gesprekken Bouwens
en Agora-groep
Gemeente Peel en Maas ging
daarna in gesprek met onder meer
middelbare school het Bouwens in
Panningen en de initiatiefgroep. Uit die
gesprekken kwamen twee actiepunten
naar voren, zo schrijft de gemeente.
Het onderwijs en kinderopvang, de
initiatiefgroep en de gemeente gaan
met elkaar in gesprek en er vindt een
inhoudelijke verkenning plaats tussen de initiatiefgroep en het Bouwens.
“In gezamenlijkheid wordt er naar
gezocht om binnen de huidige context zoveel mogelijk de gewenste
onderwijsinnovatie in het Bouwens in
te bedden. Het vraagt nog enige tijd

voordat deze gesprekken tot resultaten
zullen leiden”, aldus de gemeente.
De initiatiefgroep en het Bouwens
laten weten in gesprek te zijn.
“De gesprekken met het Bouwens
zijn een verkenning om te zien waar
mogelijkheden liggen tot samenwerken”, aldus de initiatiefgroep. “Vanuit
twee verschillende identiteiten en
invalshoeken. Dat is iets anders dan
inbedden of samensmelten. We willen
naast elkaar bestaan en elkaar versterken. De gesprekken met het Bouwens
verlopen tot nu toe open en positief.
Maar de toekomst valt nog niet te
voorspellen.”
Agora is een nieuwe leerfilosofie
waar niet wordt gewerkt met klassen, maar waar voor iedere leerling
een aparte leerweg wordt uitgezet.
De interesse van het kind staat daarbij
voorop. In Roermond is sinds 2014 een
Agora-school gevestigd.

Gasfles vlamgevat
Een gasfles van een barbecue vatte zaterdag 6 oktober vlam op de
Prins Bernhardstraat in Baarlo. De brandweer van Baarlo was snel ter
plaatse en wist erger te voorkomen.
Om 18.15 uur werd de brandweer
gealarmeerd vanwege een buitenbrand in het dorp. Daar was door
onbekende oorzaak de gasfles van
een barbecue in brand gevlogen.
Om te voorkomen dat de brand

groter zou worden of de gasfles zou
ontploffen, werd de fles door de
brandweer gekoeld en afgekoppeld.
Daardoor was de situatie weer onder
controle en konden de lieden weer
terugkeren naar de kazerne.

VAKGARAGE
PEETEN BV

Stille helden in concert
De slagwerkgroep van de Koninklijke Harmonie Concordia Panningen gaf zaterdag 6 oktober een
concert genaamd Silent Heroes. Het optreden vertelt het verhaal van de kerkrazzia die plaatsvond op
8 oktober 1944. Daar bij werden achthonderd mannen naar Duitsland afgevoerd, waarvan er 36 niet
terugkeerden. Om het concert kracht bij te zetten, maakte de slagwerkgroep gebruik van gehuurde
kerkklokken en andere speciale instrumenten, terwijl op de achtergrond een presentatie werd
afgespeeld met beelden uit de oorlogsjaren. Overlevenden en getuigen van die beruchte razzia waren
de eregast tijdens het concert, dat plaatsvond in DOK6 Theater in Panningen. (Foto: Jos Dautzenberg)

Onderhoud en
reparatie van
alle merken

APK

www.vakgaragepeetenbaarlo.nl

tel. 077 477 15 90

Halloween voor kids

Vrijdag 12 oktober

Lokaal Peel&Maas zoekt
wethouder

van 17.00 - 21.00 uur
Meer info:
www.leurs.nl

Lokaal Peel&Maas zoekt in eerste instantie binnen de eigen leden naar een opvolger van de vertrekkende
wethouder Roland van Kessel. Mocht het niet lukken binnen de partij, dan kijkt het bestuur naar externe
mogelijkheden. Van Kessel wordt burgemeester in gemeente Cranendonck.
“Onze leden zijn eerste keus”,
vertelt voorzitter van Lokaal
Peel&Maas Thijs van Lierop.
“We zijn de procedure gestart.
Mocht dat niks opleveren, dan gaan
we kijken of we extern iemand
kunnen vinden.” Het bestuur van

de partij heeft zelf geen voorkeur.
“Iedereen mag zich melden.
Naar gelang de aanmeldingen kijken
we verder.” Het streven van de partij
is bij het vertrek van Van Kessel
een opvolger paraat te hebben.
De nieuwbakken burgemeester wordt

naar verwachting halverwege
november beëdigd in Cranendonck.
“Het hangt af van de kandidaten
die er zijn of we dat halen”, aldus
Van Lierop. “We kunnen het nog
niet met 100 procent zekerheid
zeggen.”

Griezelspellen
Schminken
Pompoen snijden
en nog veel meer!
elke
zondag
open

In samenwerking met
Ruitersport Equidrôme

STRAELSEWEG 370
WWW.LEURS.NL

Strippenkaarten zijn
nu al verkrijgbaar bij
de informatiebalie
voor € 3,50 p.p.
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Diverse mensen over gevallen

‘Stoeprand in
Meijel te hoog’
VVD Peel en Maas maakt zich grote zorgen over de stoep op de
Dorpsstraat in Meijel en heeft daarom schriftelijk vragen gesteld aan het
College van B&W van Peel en Maas. De stoeprand zou te hoog zijn, waardoor meerdere mensen er volgens de partij over zijn gevallen met letsel
tot gevolg. De stoeprand moet daarom worden aangepakt, aldus de VVD.
In juni stelde VVD-raadslid Teun
Heldens al vragen over de toegankelijkheid van de Dorpsstraat in
Meijel. De straat zou voor mindervaliden en visueel beperkten slecht
toegankelijk zijn vanwege de vele
fietsen, promotiematerialen en rekken met koopwaar op de stoep. Het
college gaf toen aan dat ze met
het dorpsoverleg in gesprek wil
gaan om eventuele problemen of
mogelijke verbeteringen te bespreken. Sinds juni kreeg Heldens naar
eigen zeggen veel reacties over de
Dorpsstraat, waaronder een ander
punt dat aandacht zou moeten krijgen: de stoeprand. Daar zouden
diverse mensen sinds de herinrichting van de Meijelse kern in 2016
over zijn gevallen. “Sinds juni hebben zich maar liefst tien mensen bij
ons gemeld met de mededeling dat

ze met de fiets gevallen zijn over de
e in de Dorpsstraat, met in enkele
gevallen zelfs letselschade tot gevolg
zoals een gebroken sleutelbeen,
gebroken arm, gebroken elleboog
en zelfs een hersenschudding”, aldus
Heldens in zijn brief aan het college.
De stoeprand op de Dorpsstraat
zou volgens Heldens hoger zijn dan
hij op het oog lijkt. Daardoor zouden mensen die de stoep op willen
fietsen, met het wiel in de goot blijven steken en omvallen. Het raadslid wil daarom dat het college actie
gaat ondernemen om dit probleem
op te lossen. “Naar onze mening
zijn er geen ingrijpende, maar wel
doeltreffende oplossingen nodig.
Bijvoorbeeld het verlagen van de
stoeprand zodat deze meer gelijk ligt
met de weg.” Het college neemt de
vragen in behandeling.

ondernemersprijs

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 BPG Wijnen

Van Cementepietje
naar complete partner
De opa van Wiet Wijnen begon in 1929 met vervaardigen van betonproducten en de handel in cement.
“Hij werd Cementepietje genoemd, een naam die nog altijd tot in de wijde omgeving bekend is”, vertelt
Wiet. Die werd, met vrouw Carin in 1995, de derde generatie aan het roer van Wijnen. Afgelopen zomer werd
een volgende schakel toegevoegd. Rob, de zoon van Wiet en Carin, werd de nieuwe eigenaar.

Wiet en Rob Wijnen
Hoewel het altijd gerund is door dezelfde familie, is er door de jaren heen flink wat veranderd bij
BPG Wijnen. “Mijn overgrootvader maakte putringen
en tegels en ging zich later richten op de verkoop van
cement en zand. Inmiddels hebben we ons volledig op
de handel gericht.” En dan niet alleen cement en zand,
maar van funderingswapening tot dakpannen en van
metseltroffels tot accuboormachines. “Het grote aanbod
van materialen en gereedschappen zorgt voor het onestop-shopping concept.”
“We richten ons, naast de afbouwer, vooral op
zzp’ers”, vertelt Rob. “Die houden van het persoonlijke

contact en advies dat we kunnen geven.” Voor de toekomst richt BPG Wijnen zich op het leveren van complete prefab huizen. “Dat betekent een korte bouwtijd,
hoge kwaliteit en een gunstige prijs.”

BPG,
DÁÁR BO
Bouwmaterialen

G

Afbouwmaterialen

IJ

Hout en plaat

Ve

Cementmortel

W

Installatie

Za

Tuin en bestrating

D

Venloseweg 21, 5993 PH Maasbree T 077 465 12 59
info@bpgwijnen.nl www.bpgwijnen.nl

Venloseweg 21 | Maasbree | ☎ (0
✉ bpg@wijnenbouwmaterialen.nl | w

Openingstijden: ma. t/m vr. 07.30-12.00 en 13.00-17

Laura leest voor
ADVERTENTIE W E E K 4 1

Vrijwilligster Laura was één van de vele voorlezers die tijdens de Nationale Voorleeslunch
deelnemers aan een dorpsdagvoorziening een tekst voorlas. In zes dagvoorzieningen in Peel en
Maas genoten toehoorders van het landelijke voorleesverhaal van Yvonne Keuls. Naast het
landelijke verhaal, werden ook stukken voorgelezen die waren ingestuurd voor de schrijfwedstrijd
die Bibliotheek Maas en Peel had georganiseerd. Verhalen en een gedicht, die gingen over de
herinneringen van de schrijver aan haar straat.
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Jeugdhulp, Wmo en bijstand

Vernieuwd plan in gemeente rond
uitkeringsmisbruik
Het College van B&W van Peel en Maas komt in het najaar met een vernieuwde aanpak rond het voorkomen
en aanpakken van uitkeringsfraude in het Sociaal Domein in de gemeente. Dat blijkt uit een brief aan de
gemeenteraadspartij AndersNu, die vragen had gesteld over uitkeringsmisbruik.
Het gaat hierbij om uitkeringen
binnen het Sociaal Domein,
waaronder jeugdhulp, de Wet
maatschappelijke ondersteuning
(Wmo) en de Participatiewet vallen.
Onder die laatste valt bijvoorbeeld de
bijstandsuitkering.

Afspraken Wmo en
jeugdhulp erbij
Om te voorkomen dat er misbruik
gemaakt wordt van uitkeringen die
door gemeente Peel en Maas worden
verstrekt, heeft de gemeenteraad van
Peel en Maas eind 2016 een reglement
opgesteld, zo legt het college in haar
brief aan AndersNu uit. Hierin staat

hoe de gemeente uitkeringsmisbruik
binnen de Participatiewet moet
bestrijden. Die afspraken dateren
echter nog van 2013. Omdat
Nederlandse gemeenten pas sinds
1 januari 2015 verantwoordelijk zijn
voor jeugdzorg en de Wmo, staan
afspraken rond de Wmo en jeugdhulp
er nog niet in vermeld en moet het
reglement worden geüpdatet. Daarom
komt het college dit najaar nog met
een actueel plan waarin ook staat
hoe er moet worden opgetreden bij
misbruik van uitkeringen in het Sociaal
Domein.
Onlangs meldden diverse
landelijke media dat Poolse
arbeidsmigranten met behulp

van tussenpersonen en
correspondentieadressen een
werkloosheidsuitkering ontvangen
en terug naar Polen vertrekken.
In Nederland krijgt iemand alleen
een ww-uitkering van het UWV op
voorwaarde dat diegene in Nederland
verblijft en actief naar werk zoekt.
Het ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelgenheid (SZW) liet maandag 1
oktober weten hier strengere controleafspraken met het UWV over te
hebben gemaakt.
De gemeenteraadspartij AndersNu
stelde vanwege dit nieuws enkele
vragen aan het college over hoe het
dan met de bijstandsuitkeringen zit die
door gemeente Peel en Maas verstrekt

Parkeeroverlast bij scholen

Kermisexploitanten
Baarlo volgend jaar elders
De caravans en woonwagens van kermisexploitanten moeten tijdens de kermis in Baarlo volgend jaar op een
andere plek worden geparkeerd. Dat blijkt uit een brief van het College van B&W. Waar de kampeerplaats
volgend jaar is, is nog niet bekend.

worden. Wie geen recht meer heeft
op een werkloosheiduitkering, heeft
volgens de landelijke Participatiewet
recht op bijstand. Om dat te krijgen,
moet iemand aan enkele voorwaarden
voldoen, legt het college in haar brief
aan AndersNu uit. Zo moet iemand
de Nederlandse nationaliteit hebben,
tussen de 18 en 67 (pensioenleeftijd)
jaar zijn, in Nederland wonen en
het financieel zonder uitkering niet
kunnen redden. Arbeidsmigranten
hebben niet de Nederlandse
nationaliteit, maar volgens de
Participatiewet wel dezelfde rechten.
Daar kunnen ze pas na drie maanden
in Nederland aanspraak op maken.

Negen personen
in bijstand
In Peel en Maas krijgen op dit
moment negen personen een bijstandsuitkering, aldus het college.
Deze mensen komen oorspronkelijk uit één van de voormalige
Oostbloklanden, de Midden- en OostEuropese landen Bulgarije, Estland,

Hongarije, Letland, Litouwen, Polen,
Roemenië, Slovenië, Slowakije en
Tsjechië. Drie van die negen personen
krijgen sinds dit jaar een bijstandsuitkering.

Handhaving
“Fraude, zoals nu is vastgesteld
bij het UWV, is mede mogelijk doordat er geen of nauwelijks persoonlijke contactmomenten zijn tussen
de uitkeringsgerechtigde en het
UWV en handhaving blijkbaar onvoldoende plaatsvindt”, aldus het college. Een sociaal rechercheur van de
gemeente Venlo is wekelijks in het
Huis van de Gemeente om het team
Werk, Inkomen, Jeugdhulp en Zorg
(WIJZ) van gemeente Peel en Maas te
ondersteunen. Hij doet, indien nodig,
onderzoek als er twijfel is over het
verblijf van iemand die een uitkering
krijgt of als uitkeringsfraude vermoedt
wordt. Het is volgens het college niet
zo dat er meer fraudegevallen onder
arbeidsmigranten zijn, of dat er vaker
vermoedens van uitkeringsfraude
bestaan onder die inwonersgroep.

“Doodgewone zaken
bespreekbaar maken”

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

Een gehandicapt kind:
wat kan ik regelen?
Situatie (namen zijn ﬁctief):
John en Nicole zijn in gemeenschap van goederen gehuwd. Uit hun huwelijk zijn
twee kinderen geboren, Rian en Tom. Tom is geestelijk gehandicapt en verblijft in
een zorginstelling. John en Nicole hebben een eigen woning, welke belast is met
een kleine hypotheek. Daarnaast zijn zij ook nog in het bezit van enkele percelen
bos en nog wat spaargelden. John en Nicole hebben tot op heden nog niks geregeld.

VVD-gemeenteraadslid Suzan
Hermans stelde onlangs vragen aan
het college over de kampeerplek voor
kermisexploitanten op de parkeerplaats bij basisschool De Diamant,
basisschool De Omnibus en sporthal
De Kazing in Baarlo. De exploitanten
overnachten daar in hun eigen caravan
of wagen in de periode dat er kermis
in het dorp is. Volgens het raadslid
konden de ouders van schoolgaande
kinderen vanwege de kermis een
week geen gebruik maken van de
parkeerplaats. “Nu al deze auto’s een
week lang alternatieve parkeerplaatsen moeten zoeken, leidt dit tot de
nodige verkeersonveiligheid rondom
de scholen en tot overlast voor omwo-

nenden.” Het college zegt ervan op de
hoogte te zijn dat er in de kermisperiode extra drukte ontstaat rond de
twee basisscholen, omdat de parkeerplaats bezet is. Daarover heeft de
gemeente dit jaar één schriftelijke
klacht gekregen. De jaren daarvoor
ging het ook niet om een ‘groot
aantal’, aldus het college. Wel worden
er al jaren gesprekken gevoerd tussen
de gemeente en omgeving van de
parkeerplaats over de overlast.
Hermans vroeg zich daarnaast af
of er alternatieve kampeerlocaties
onderzocht zijn en of het college
bereid is de tijdelijke kampeerplaats
voor volgend jaar aan te passen.
De vergunning voor de kermis van

dit jaar was al afgegeven en daar
stond het terrein bij De Kazing nog
als verblijfplek vermeld, legt het
college in haar brief uit. “Dit is ook
gecommuniceerd met de directies van
beide basisscholen. Zij toonden begrip
voor deze overweging, mede omdat
De Omnibus dit jaar in de kermisweek
was gesloten.”
Dit jaar nog zoekt het college naar
een geschikte andere locatie waar
de kermisexploitanten in 2019 kunnen verblijven tijdens de kermis in
Baarlo, die dan van zaterdag 14 tot
en met woensdag 18 september is.
De kasteelweide is een alternatief,
maar het college hoopt een betere
plek te vinden.

Vraag: is het verstandig dat John en Nicole iets regelen?
Indien John en Nicole beiden overleden zijn, zullen Rian en Tom samen alles
erven. Dit betekent ook dat Rian en Tom alles samen moeten regelen. Dit wordt
lastig, aangezien Tom geestelijk gehandicapt is. Dat is meteen een reden voor John
en Nicole om een testament te maken: vastleggen dat er een executeur wordt
benoemd voor de situatie dat zij er beiden niet meer zijn. De executeur mag de
nalatenschap zelfstandig afwikkelen. Rian zou tot executeur benoemd kunnen
worden, maar eventueel ook een buitenstaander. In elk geval niet Tom, aangezien
hij geen beslissingen kan nemen.
Een andere reden voor John en Nicole om een testament te maken is vastleggen
dat er iemand wordt aangewezen die het erfdeel van Tom gaat beheren, de zogenaamde bewindvoerder. Dit kan Rian zijn, maar eventueel ook een buitenstaander.
De bewindvoerder ziet er op toe dat de gelden op een goede manier ten behoeve
van Tom worden besteed.
Om te voorkomen dat het erfdeel van Tom grotendeels op gaat aan zijn kosten voor
de zorg, zouden John en Nicole er ook nog voor kunnen kiezen om zijn erfdeel te
beperken. Hierdoor verkrijgt Tom minder uit de nalatenschap, waardoor zijn vermogen wat meetelt voor de eigen bijdrage van de zorg ook kleiner wordt.
Kortom, het is voor John en Nicole van belang om een testament op te stellen en
daarvoor advies in te winnen.
Meer weten?
Meer weten over het opstellen van een testament of over de dienstverlening van
Consendo? Neem contact met ons op of maak gebruik van onze “Kofﬁepraat”.
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familie

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempen-media.nl/
hallo-uitgaven.php en klik links op de
pagina bij de rubriek zoekertjes op ‘klik
hier’. Via het formulier kunt u uw tekst
opgeven en meteen de kosten voldoen.
Taxus 35-100 cm v.a. € 1,75, laurier
80-120 cm. v.a. € 4,50. www.veldtuinplanten.nl. Info 06 40 32 71 08.
Te koop gevraagd land- en
tuinbouwmachines o.a. ploegen frees
spitmachine kieper messtank schudder
maaier hark tractor enz 06 19 07 69 59.
Appels zelf plukken € 0,50/kg.
Van Lankveld Tienraijseweg 2 Meerlo,
06 53 13 01 32.
Uw bestaande tafel als nieuw.
Schuren/lakken, halen/brengen of
een nieuwe. Elke maat mogelijk. Div.
houtsoorten. Ook schuren van stoelen/
veranderen van kasten. Jan Derikx,
Hoek 10, Meijel. Tel. 077 466 22 83 of
06 10 95 42 20.
T.k. jonge leghennen
Div. kleuren, alleen op afspraak.
Pubben, Ninnesweg 111, Panningen
tel. 077 307 17 76.
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Maandag 15 oktober 2018 vieren
onze ouders/grootouders

Tjeu en Mia
SonnemansReinders
hun 60-jarig huwelijksfeest.

Vlees met smaak
Giel Hermans uit Kessel opende in mei 2014 een Herefords-slagerij in het buitengebied van Kessel.
Drie dagen per week is er Hereford-vlees verkrijgbaar in zijn winkel. Ook kunt u bij diverse restaurants in de
omgeving van dit heerlijke vlees genieten.

De H. Mis uit dankbaarheid is op
zondag 14 oktober om 12.30 uur
in de Sint-Nicolaaskerk te Meijel.
Kinderen en kleinkinderen
Werkvanuithuis. Gezocht mensen met
goede sociale vaardigheden. Coaching/
advisering Bel 06 53 19 00 67
Interieurverzorg(st)er gevraagd
voor 4 uur per week voor ons
bedrijfspand. Uren vrij in te vullen,
in overleg. Kan ook overdag.
C&C Parts, De Voort 5a Baarlo,
06 15 03 42 88 (Frans).
Cursus Tekenen/Schilderen voor
beginners en gevorderden. Nog enkele
plaatsen vrij. mat@matvanderheijden.nl
(06 36 15 87 99).

Bolchrysanten te koop!
Maandag t/m vrijdag vanaf
13.00 uur. Zaterdag vanaf 9.00 uur.
Sevenumsedijk 12 te Koningslust.
Computerproblemen?
Karel Heines Baarlo. Verdere info & tips:
karelheines.nl. 06 50 96 29 15.
Zondag 14 oktober vlooienmarkt
bij blokhut Ôs Thôes Kerkbosweg 34,
America van 13.30 tot 16.00 uur.
Entree 2,00 euro.
Gezocht interieurverzorgster voor
3 uur per week in Helden. Dagen in
overleg. Informatie bel 06 29 13 66 63.

Zaterdag-/vakantiehulp.
Voor onze plantenkwekerij zijn wij op
zoek naar scholieren die minimaal 4
uur per week beschikbaar zijn. Ben je
15 jaar en lijkt dit je wat neem dan
contact op met Lukassen plantgoed
per telefoon op 06 50 23 81 38 of per
mail via aluka@hetnet.nl
Kastenactie.
Op alle gebruikte kantoor- en
werkplaatskasten 25% korting van 12
t/m 20 oktober. Hagro Kantoormeubelen,
Horsterweg 19 Sevenum. Ook zaterdag
open van 8.00-17.00 uur.
Gezocht poetshulp
voor 3u per week, in Maasbree.
Informatie tel. 077 465 14 85.

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

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

Welkom! 21 okt 2018, 11.00-16.00 u
Paranormale beurs in het Parkhotel
Horst, Tienrayseweg 2 Horst. Verkoop
edelstenen, schilderijen etc. Lezingen:
12.00 u Magie van de kleuren en hun
boodschap; 13.00 De rug lezen; 15.00
Psychometrie. Bekende paragnosten
en mediums uit binnen- en
buitenland! Yogastudio Reuver Horst
ook aanwezig!

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

Aandacht,
rust, tijd én....
betaalbaarheid

Meijel | 077 466 41 41
www.uitvaartvandenboom.nl

Fien Bos
Uitvaartzorg

Kitty en Twan: 077-3512798

uitvaartverzorgingtwanschreurs.nl

Zorgzaam & betrokken

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

www.vooraltijdbijzonder.nl

www.fienbosuitvaartzorg.nl
Baarlo
Kessel
Maasbree

Herefords Slagerij Kessel

Claudia van Haeﬀ |06-15156046

tel. 077-3078642
Panningen
www.janssenuitvaart.nl

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

T 077 - 2061585
www.arendseuitvaartzorg.nl

De laatste 150 jaar is het Hereford-rund uitgegroeid tot
het meest voorkomende vleesras ter wereld. Het is een runderras dat goed bestand is tegen alle nukken van het klimaat.
Daardoor kunnen ze het hele jaar buiten lopen.
Wat het vlees uniek maakt, is dat het na het slachten drie
weken aan het bot rijpt in een koelcel met een lage luchtvochtigheid, ook wel ‘dry aging’ genoemd. Deze methode
wordt tegenwoordig steeds minder toegepast vanwege de
hogere kosten en de indroogverliezen. Wij van Herefords passen deze rijping wel weer toe en daar zijn we trots op!
Herefordvlees staat bekend om haar ongekende malsheid
en heerlijke smaak. Dit komt doordat het vlees is gemarmerd
met kleine vetadertjes met onverzadigde vetten. Wist u dat
deze vetadertjes smelten tijdens het bakken of grillen en u
daardoor nauwelijks boter of olie nodig heeft?

Donk 1A
5995 PL Kessel
077 303 18 79
www.herefords.nl
Openingstijden:
Dinsdag 10.00-16.00 uur
Vrijdag 10.00-17.00 uur
Zaterdag 08.30-13.00 uur

1,5 miljoen voor Kessel en Meijel

AndersNu fel op aanpassingen twee wegen
De gemeente wil 1,5 miljoen euro beschikbaar stellen voor het aanpassen van de Baarskampstraat in
Kessel en de Jan Truijenstraat in Meijel. Die twee wegen zijn, samen met de Kerkstraat in Meijel, volgens een
verkeersanalyse nog niet veilig genoeg en moeten aangepakt worden. Peter Craenmehr van AndersNu liet bij
de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 9 oktober weten het absoluut niet eens te zijn met het krediet.
Gemeente Peel en Maas
presenteerde onlangs een
verkeersanalyse van alle straten in
Peel en Maas. Daaruit kwam volgens
de gemeente naar voren dat een
drietal straten nog conform het
Duurzaam Veilig-principe ingericht
moeten worden. De gemeente wil nu
een krediet van 1,5 miljoen euro
beschikbaar stellen om twee van die
drie, de Jan Truijenstraat en de
Baarskampstraat, aan te gaan
pakken. Met de Kerkstraat in Meijel
wordt gewacht totdat er meer
duidelijkheid is over de basisschool
die aan de weg ligt.
“Op die wegen wordt al 30 jaar te
hard gereden”, liet Craenmehr weten.
“De maximumsnelheid zou naar 50
kilometer per uur moeten gaan, dan
hoeven we de weg ook niet aan te
passen. Wie heeft er niet de schurft
aan drempels en versmallingen?

Het levert alleen maar gevaarlijkere
situaties op. Er wordt al heel lang
te hard gereden, maar er is nog
nooit iets gebeurd. Het gaat mij er
om dat deze verkeersanalyse wordt
aangegrepen om een paar wegen
aan te passen voor een paar miljoen.
Ik weet zeker dat de dorpsoverleggen
die 1,5 miljoen best wel zouden
willen spenderen aan dingen die veel
belangrijker zijn dan het aanpassen
van een weg voor 30 kilometer.”
De VVD merkte op dat het heel
lang geduurd heeft voordat het
College van B&W een plan klaar heeft
voor de straten in Meijel. “De Jan
Truijenstraat stond afgelopen jaar al
in de begroting voor 2018”, liet raadslid Teun Heldens weten. “De bouwkosten lopen op en dat kan effect
hebben op de investeringsruimte
van de gemeente.” PvdA/GroenLinks
pleitte voor een 30 kilometerzone

op alle wegen waar aan gewoond
wordt. De partij zou graag een fiets-,
milieu- en kindvriendelijker Peel en
Maas zien.Verder lieten verschillende
fracties weten 1,5 miljoen euro veel
geld te vinden voor de aanpassingen
aan de wegen.
Wethouder Paul Sanders liet
weten dat het gedrag van automobilisten niet aangepast kan worden,
maar wel beïnvloed door aanpassingen aan de wegen. Over waarom
het zo lang duurde, voordat er een
plan lag, zegt Sanders: “Het was een
roerige periode met wisselingen van
portefeuilles. We hadden eerder kunnen melden dat het later zou worden.” De stijging van de kosten wijt
de wethouder aan de bouwkosten die
overal gestegen zijn.
De gemeenteraad beslist bij de
raadsvergadering van 23 oktober
over het krediet.
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aan
Jordy Strijbos

Afscheid
nemen
Afscheid nemen kan vaak
moeilijk zijn. Afscheid nemen
van mensen is bijvoorbeeld
echt geen pretje. Maar
afscheid nemen van iets, staat
vaak ook voor een nieuwe
start en dat is wat ik vanaf nu
ga doen.

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Jordy Strijbos
18 jaar
Helden
Citaverde College

Heb je een bijbaantje?
Jazeker, ik werk bij de technische
dienst van De Schatberg in Sevenum.
En naast mijn opleiding op het
Citaverde College in Horst loop ik
stage bij Van Duren Groenservice uit
Panningen omdat ik hovenier wil
worden.
Waarvan word jij enthousiast?
Ik word het meest enthousiast van
foto’s maken. Het liefst als de brandweer ergens aan het werk is. Maar ik
ga ook heel graag vissen en zo groot
mogelijke karpers vangen.
Wat is de laatste foto die je hebt
gemaakt?
Dat was een gewone foto van een
tuin in Kessel.
Je hebt altijd groen licht en wind
mee, of kunt foto’s maken door

met je ogen te knipperen.
Wat kies je?
Ik houd van foto’s maken, dus dan
kies ik er natuurlijk voor om foto’s te
kunnen maken door met je ogen te
knipperen. Dat zou makkelijk zijn.
Wat doe je het liefst op een
vrijdag- of zaterdagavond?
In het weekend ga ik het liefste thuis
gamen, of juist op pad om ergens
foto’s te gaan maken.
Wat is de slechtste film die je ooit
gezien hebt?
Eigenlijk kijk ik bijna nooit films, dus
ik zou niet weten welke film ik het
slechtste zou vinden.
Wat heb je liever: iedereen hoort
wat jij denkt, of jij hoort wat
iedereen denkt?
Dan zou ik het niet erg vinden als
iedereen kan horen wat ik denk.
Misschien levert het wel grappige
situaties op.
Wat is de leukste vakantie die je
ooit had?

Dat was toen we naar Frankrijk
gingen om op karpers te vissen.
We zijn toen naar water geweest
waar je voor moest betalen om te
mogen komen.
Waar ben je het meest trots op?
Ik ben het meest trots op de
opleiding die ik nu doe. Ik leer op
het Citaverde College voor hovenier
en wil later graag dat werk doen. Nu
loop ik stage bij een hoveniersbedrijf.
Wat deed je veel toen je klein was
en zou je nu ook nog wel willen
doen?
Vroeger speelde ik heel veel met
de Lego. Dat zou ik nu ook nog wel
leuk vinden, alleen heb ik er nu door
school, werk en stage geen tijd meer
voor.
Hoe breng jij het liefst een
regenachtige dag door?
Als het regent, ga ik het liefst lekker
binnen zitten en wat foto’s bekijken
die ik heb gemaakt, of mooie foto’s
van anderen.

Waar heb je het laatst
de slappe lach om gekregen?
Dat was kortgeleden nog op maandag. Mijn moeder belde mij op de
pieper. Ze vroeg aan mij hoe ze hem
uit moest zetten, want het lukte haar
niet. Ik zei toen dat ze op de aan- en
uit-knop moest drukken, maar ze
kon de knop niet vinden. Daar heb ik
hard om moeten lachen.
Wat doe je als je niet kunt
slapen?
Meestal kijk ik als ik niet kan slapen
even op mijn telefoon. Daarna
probeer ik weer te gaan slapen.
Wat is je grootste blunder?
Mijn grootste blunder gebeurde
op mijn werk. Toen was ik aan het
snoeien en zat de kabel van mijn
hoofdtelefoon in de weg. Toen
knipte ik die kabel per ongeluk door.
Wat zou je doen als je een week
alleen thuis zou zijn?
Ik denk dat ik dan niet zo veel zou
doen, eigenlijk.

Doe jij ook mee?
Ken jij (of ben jij) iemand uit Peel en Maas tussen de 12 en 18 jaar? En lijkt het jou leuk om vijftien vragen te beantwoorden én op de foto te
gaan voor HALLO Peel en Maas? Doe dan ook mee! Mail naam, leeftijd, dorp en telefoonnummer naar redactie@hallopeelenmaas.nl

jacks en
regenjassen

(incl. waterafstotend maken)

www.ikzoektuingrind.nl
tel. (077) 320 97 00

10%
korting

geldig tot en met 30 november

Tel. 077-3072462
www.vanhalstomerij.nl

trekt je kind zich
steeds verder terug?
puurkindercoach.com

Nadat ik de laatste woorden
van deze column zal schrijven,
zal ik eens diep zuchten en me
bedenken wat de toekomst voor
mij in petto heeft. Eigenlijk doe
ik dat nu al, want ik ga jullie er
over vertellen. Ik ben net
begonnen aan mijn vijfde jaar
op het Bouwens en aangezien ik
op havo zit, zal ik hopelijk dit
jaar mijn examens halen.
Daarna moet ik keuzes maken.
Belangrijke keuzes. Welke
opleiding wil ik gaan volgen?
Aan welke school wil ik die
opleiding volgen? Wil ik op
kamers? Ga ik meteen een
vervolgopleiding doen of wil ik
misschien het vwo nog
afmaken? Wie weet wat de
antwoorden op al die vragen
zijn? Ik in ieder geval niet. Het
punt is dat ik een hele hoop
keuzes moet maken en daarbij
ook moet zorgen dat ik niet
vergeet lol te hebben, dat ik
mijn geld verdien door genoeg
te werken en dat ik ook nog
goede punten haal. Nu lukt het
me niet zo goed om tussen alle
dingen die ik belangrijk vind
een goede balans te vinden.
Daarom heb ik besloten om
mezelf een paar extra uurtjes in
de week te gunnen door te
stoppen met het schrijven voor
de HALLO. Ik vond het super en
heb er enorm veel van geleerd,
maar nu de ideeën voor
columns steeds krimpen in
aantallen en mijn stress blijft
groeien, denk ik dat ik op
andere dingen moet gaan
focussen. Zoals ik al zei, heb ik
een super jaar gehad en ik hoop
ook dat ik andere mensen
wellicht wat bij heb kunnen
brengen.
Hajje, Renée
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Gemeente stopt met Leisure Port
Gemeente Peel en Maas is samen met zeven andere Noord-Limburgse gemeenten op donderdag 4 oktober
gestopt met de samenwerking met de toeristische organisatie Leisure Port. De gemeenten zijn ontevreden over
de resultaten die Leisure Port geboekt heeft en gaan op zoek naar een nieuwe manier van promotie van de regio.
Stichting Leisure Port is een
samenwerking tussen de regio
gemeenten en het toeristisch-
recreatieve bedrijfsleven in
Noord-Limburg. Sinds 2016 voerden de
gemeenten en Leisure Port gesprek-

ken over de effectiviteit en het functioneren van Leisure Port. Na analyse
van de huidige situatie en het in kaart
brengen van meerdere scenario’s
voor de toekomst, concluderen de
gemeenten dat zij te weinig vertrou-

wen hebben in voortzetting van de
samenwerking met Leisure Port om
de doelstellingen te kunnen bereiken. Daarop hebben de gemeenten
het besluit genomen de samenwerking met Leisure Port te beëindigen,

zo blijkt uit een communiqué van
gemeente Gennep. Naast Peel en
Maas en Gennep gaat het verder over
de gemeenten Horst aan de Maas,
Venray, Bergen, Leudal, Mook en
Middelaar en Venlo.
“De regiogemeenten zien unaniem
de meerwaarde van de toeristische
platforms waarin de toeristisch-
recreatieve ondernemers verenigd

zijn”, aldus gemeente Gennep. “Die
willen zij dan ook in stand houden.
Daarom zijn de gemeenten met spoed
op zoek naar een kwartiermaker die
in opdracht van de gemeenten gezamenlijk met de toeristische platforms,
overige ondernemers en de gemeenten een regiopromotie ‘nieuwe stijl’
ontwikkelt, in lijn met de nieuwe
promotiestructuur van de provincie.”

lende bibliotheken en boekhandels in
Nederland is het boek te krijgen. Op
13 oktober verschijnt deel twee, Alya’s
keuze. Van den Munckhof vertelt bij de
presentatie in Blz. over de totstandko-

ming van zijn tweeluik en daarna is er
gelegenheid boeken te laten signeren
en na te praten. Kijk voor meer informatie op www.hayvandenmunckhof.nl
of op de Facebook-pagina van de auteur.

Tweede roman van Panningnaar
Panningnaar Hay van den Munckhof presenteert op zaterdag 13 oktober zijn tweede roman. In boek
handel Blz. in Panningen signeert Van den Munckhof het afsluitende deel van het historische tweeluik Alya.
Alya speelt zich af in de vroege
Middeleeuwen. Deel één, Alya, ver-

scheen in april bij uitgeverij Mozaïek.
Van de debuutroman van Van den

Munckhof werden in totaal bijna duizend exemplaren verkocht. In verschil-

Pannings bedrijf in top 10 DSI-award
Het Panningse Excellent Life is in de top tien geëindigd van de Dutch Sport Innovation Awards. Het bedrijf
strandde in de halve finale, maar stelde wel een plek bij de beste tien veilig.
producten en diensten op het gebied
van sport.De twee eigenaren van

Excellent Life, Maarten Bos en Kenny
Schers, mochten op donderdag 4 okto-

beweging en houding, voeding en
mentale belastbaarheid. Ze strandden
in de halve finale, maar wisten daarmee wel 190 bedrijven achter zich te
laten.

Laatste kermis
van het jaar
De Beringse kermis is traditioneel de laatste van het jaar. Als de
dagen korter worden en de nachten kouder staat het dorp in oktober vier dagen op de kop. Van vrijdag 12 tot en met dinsdag 16
oktober is de kermis in Beringe te bezoeken. Café De Nabber zet
zoals gewoonlijk een feesttent neer op het Kerkplein. De artiesten
die komen optreden, worden vrijwel elke dag door lokale dj’s begeleid. Zo komen dj Pieet, Mauro Fuerte, dj Willie, Basje Basman en
Rob van Soest voor bij in de tent. Optredens tijdens de kermis zijn er
onder meer van Baby Blue, De Zingende Barmannen en Arjon
Oostrom. De feesttent wordt na maandag weer opgeruimd, maar op
dinsdag houdt De Nabber nog een Pullenavond in het café.

WWW.DENABBER.NL

Beringse
Kermis

LOCATIE: FEESTTENT IN HET CENTRUM VAN BERINGE
MET OPTREDENS VAN:

12 DJ PIEET Raymon Hermans
Arjon Oostrom

OKTOBER

V.A. 21.00 UUR

Baby Blue
MET DJ TIM JOHNSON
ZONDAG
V.A. 16:00 UUR

14
OKTOBER

V.A. 21.00 UUR IN ZAAL
DE WIEKSJLAAG

FEVER OF LIFE

ZATERDAG

13

OKTOBER

ANDERKOVVER XXS
MET DJ ROB VAN SOEST

V.A. 21:30 UUR

V.A. 18:00 UUR

MATINEE

Mauro Fuerte
CAFÉ OPEN: 16.00 UUR

16+

V.A. 21.00 UUR

GRATIS
ENTREE

VRIJDAG

MAANDAG

De Zingende Barmannen 15
MET DJ WILLIE EN BASJE BASMAN

DINSDAG

OKTOBER

IN HET CAFÉ

16 PULLENAVOND

OKTOBER

V.A. 21.00 UUR

PULLEN VOOR ÉÉN PENNING

GRATIS
ENTREE

18+

Tijdens vakantie van 15 tot en met
29 oktober 2018 gesloten.

GRATIS
ENTREE

De awards worden ieder jaar uitgereikt aan bedrijven met innovatieve

ber hun methodiek pitchen voor een
vakjury. Hun methodiek is erop gericht
de leefstijl van mensen te verbeteren op curatieve en preventieve wijze.
Excellent Life verbindt de disciplines

KAARTEN VOOR DE TENT OP VRIJDAG & ZATERDAG KUNNEN GEKOCHT WORDEN VIA:
WWW.DENABBER.NL EN WWW.FACEBOOK.COM/CAFEDENABBER

ENTREE TENT VRIJDAG € 5,- | ZATERDAG € 8,START KAARTVERKOOP ZATERDAG 22 SEPTEMBER

en zo 09
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GEPLUKT Heidi van Kampen

Survivallen, buiten zijn en outdoor trainingen geven zijn voor Heidi van Kampen (40) uit Meijel dagelijkse kost. Ze reisde onlangs zelfs naar Fins
Lapland om daar acht dagen alleen in de wildernis te verblijven. Deze week wordt Heidi geplukt.
Heidi komt oorspronkelijk uit
Poortugaal, nabij Rotterdam, maar
vanwege haar vaders baan verhuisde
het gezin eerst naar Venlo en later
naar Hapert. Toen ze op haar 21e het
huis uit ging, kocht ze samen met haar
man Dave den Tuinder (45) een huis in
Veldhoven. Heidi: “Na mijn vwo-
opleiding ben ik vrijwel direct aan het
werk gegaan in de ICT bij een bedrijf

in Eindhoven, dus in Veldhoven zaten
we op zich goed. Maar na een tijdje
wilden we toch graag nog dichter bij
de natuur wonen.”
Zo kwam het stel negen jaar
geleden in Meijel terecht. “Tja, daar
stond gewoon een mooi huis”, lacht
Heidi. Inmiddels zijn ze helemaal
ingeburgerd in Meijel. Heidi heeft in
het koor Femmes Vocales gezongen

PUZZEL

Sudoku

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.
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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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en deed twee keer mee met ‘Wòr
Méél Gröts Òp Is’, maar deze hobby
moet voorlopig plaatsmaken voor haar
andere grote passie: buitentrainingen
en coaching. Ze heeft er met de
oprichting van haar eigen bedrijf
zowaar haar beroep van gemaakt.
“Al van kleins af aan houd ik van
sporten, buiten zijn en survivallen. Zo
wilde ik naar de sportacademie, maar
van thuis uit werd ik meer gestimuleerd om voor een zekere carrière
te gaan, dus werd het de ICT. Maar
eigenlijk is het altijd blijven kriebelen, dat bewegen en buiten zijn.” Toen
ze vier jaar geleden de meerdaagse
Malerweg wandelroute liep, viel het
kwartje. “Op dat moment dacht ik
eens goed na over wat ik eigenlijk
echt leuk vond. Toen besefte ik dat dat
mijn passie voor bewegen en voor het
buiten zijn was. Via een collega van
Dave hoorde ik van een deeltijdopleiding tot personal trainer en die ben ik
gaan doen.”
Tijdens die opleiding schreef ze al
het bedrijfsplan voor Meant4Life, de
outdoor training- en coachingspraktijk
die ze inmiddels fulltime runt.
“Eerst stond vooral het fysieke
centraal.
Later heb ik me ook verdiept in
voeding, maar eigenlijk draait het bij
gezond en gelukkig leven altijd om
het mentale stuk.” Heidi neemt mensen mee naar buiten toe, de natuur in.
“Soms geef ik een outdoor training, de
andere keer één-op-één coaching. Hoe
dan ook staan fysieke activiteiten in
de natuur centraal. Hoe je omgaat met
de elementen, met ontberingen, dat
zegt veel over hoe je als persoon bent,

het houdt je een spiegel voor.”
Haar ervaringen als vechtsport
beoefenaar zet ze ook in bij haar
trainingen. “Ik beoefen al jaren een
mix van verschillende stijlen Unarmed

Combat Karate, waardoor ik heb
geleerd wat het je brengt als je op
jezelf aangewezen bent en uit je comfortzone moet stappen.” Haar karateleraar organiseerde in het verleden
ook survivalweekenden. “Of het helemaal legaal was weet ik niet”, lacht
Heidi, “maar die weekenden behoren
wel tot de mooiste momenten uit mijn
leven. De bossen in met een rugzakje,
lange tochten maken en vervolgens
midden in het bos overnachten, prachtig was het.”
Een jaar geleden deed ze met haar
man de ‘Hike & Survival instructeur’opleiding en ze bracht het geleerde
meteen in de praktijk tijdens een reis
naar Fins Lapland afgelopen zomer.
Heidi: “Het stond al lang hoog op mijn
lijstje om helemaal alleen de wildernis in te trekken. Toen ik begin dit jaar
in Lapland belandde, voelde ik me er
meteen thuis. Ik besloot om er snel
terug te komen voor een solotocht.
Daar heb ik geen spijt van, het was de
meest bijzondere ervaring ooit. Ik zou
het zo weer doen.”
Voor de toekomst heeft Heidi een
heleboel plannen. Zo is ze momenteel
in Frankrijk voor een actief evenement
op gebied van gezond leven, leidt
ze volgend jaar een georganiseerde
groepsreis naar Lapland en eind 2019
staat er een reis met haar man naar
Nieuw-Zeeland op de planning. “Ik kan
er geen genoeg van krijgen, de
natuur. Ik merk dat ik daar niet alleen
in sta. Steeds meer mensen hebben er
behoefte aan. Die hectiek van alledag legt gewoon een enorme druk
op mensen en door even de natuur
ingaan, kun je die rust in jezelf weer
terugvinden.”

WIJ ZOEKEN EEN

ALLROUND
MEDEWERKER
VOOR 8 - 16 UUR PER WEEK

WERKZAAMHEDEN
• Uren worden met name ingevuld op woensdag, donderdag en/of vrijdag
• Bezorging huis-aan-huis weekblad (wisselende routes)
• Voorbereiden drukwerkverspreiding
• Bevoorraden bezorgers
Ben jij die sportieve en flexibele duizendpoot die van aanpakken houdt?
Bel dan naar 085 - 071 10 90 (keuzemenu optie 3) of mail naar info@garcon.nl

Handelstraat 17 5961 PV Horst
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Reünieconcert Semper
Avanti Grashoek
Fanfare & drumband Semper Avanti uit Grashoek bestaat 65 jaar en viert dat jubileum met een jubileumconcert. Het muzikale jubileum vindt plaats op zaterdag 27 oktober met een reünieconcert in gemeenschapshuis
De Ankerplaats.

Het jubileumconcert heeft de vorm
gekregen van een reünieconcert, zo
laat de muziekgroep weten. “Het idee
om voor het concert oud-muzikanten
uit te nodigen om weer eens mee te
komen musiceren, werd door het
bestuur maar al te graag overgeno-

men en blijkt een gouden greep.
Een grote groep gaf zich spontaan op
en het ziet er naar uit dat een aantal
oud-leden de smaak weer te pakken
heeft gekregen.”
Onder leiding van dirigent Joost
van Wichen en instructeur Erik van

Wegberg wordt op een gevarieerd
programma aangeboden op 27
oktober. Het reünieconcert begint
om 19.30 uur en duurt tot ongeveer
21.30 uur. Na afloop is er een
samenzijn om herinneringen op te
halen. (Foto: Semper Avanti)

Duits weekend bij
Muziekvereniging Kessel
Muziekvereniging Kessel is op zaterdag 13 en zondag 14 oktober in Duitse sferen. Op de zaterdagavond houdt
de muzikale vereniging een Deutscher Abend met blaasmuziek en zang. Een dag later is er frühshoppen bij
gemeenschapshuis De Paort in Kessel.

Bij de Deutscher Abend speelt
de bekende alphoornblazer Toeter
Thijs samen met Koninklijke
Fanfare Maasoever, onderdeel van
Muziekvereniging Kessel, enkele
bekende melodieën, waaronder
Der Alphornzauber. Naast de traditionele Duitse muziek is er ook aandacht
voor feestmuziek met bijvoorbeeld

Wahnsinn, Joanna en Sieben Sünden.
Dj Matje verzorgt de muziek voor en
na het optreden. De Deutscher Abend
begint om 20.00 uur.
Die Heimat Kapelle uit Meijel is op
zondag aanwezig bij het frühshoppen
in het gemeenschapshuis. De roots
van de Meijelnaren liggen in de blaasmuziek met Tsjechische en Böhmische

polka’s of een rustige Sousedska of
Egerländer, Daarnaast spelen ze nummers van onder meer Jan Smit, Guus
Meeuwis, Schintaler en Sjef Diederen.
Joekskapel Laot Gaon, onderdeel van
Muziekvereniging Kessel, verzorgt in
de pauze nog een optreden. De entree
is gratis tijdens de ochtend die om
11.00 uur van start gaat.

Machtsstrijd tussen
Nederland en Pruisen
In het kader van de Maand van de Geschiedenis komt historicus Guido Corsten op woensdag 17 oktober een
lezing verzorgen in Baarlo. De avond gaat over de machtsstrijd tussen Nederland en Pruisen in de periode 18131818 en is toegespitst op de oostgrens van Nederland.
Guido Corsten studeerde geschiedenis in Sittard en Utrecht. Hij studeerde af op een scriptie over de
wederopbouw in de Franse Tijd. Hij

werkt en woont met zijn gezin in
Munstergeleen. De lezing vindt plaats
in de bibliotheek in Baarlo en duurt van
19.30 tot 21.30 uur. Neem voor meer

informatie en om aan te melden contact op met de bieb via 077 477 17 16
of door een mail te sturen naar
baarlo@debibliotheekmaasenpeel.nl

Muziekweekend
in Koningslust
Koningslust staat in het weekend van zaterdag 3 en zondag
4 november in het teken van muziek. Op de zaterdag is het laatste
gedeelte van de drie Halte-concerten van fanfare en drumband EMM en
op zondag is het Jeugdorkesttreffen in het dorp.
Het Halte 3-concert is de laatste
van een reeks die vorig jaar begon.
Het concert wordt om die reden het
‘eindstation’ genoemd. Aan het laatste concert doen buiten de fanfare
en drumband van
EMM ook Konzagro, de
Triple B band uit Brunssum en
diverse solisten mee. Tijdens het
concert speelt elke deelnemende
partij een aantal nummers zelf en
een aantal nummers met andere
deelnemers. Hierdoor ontstaat een
steeds wisselde samenstelling.
Tevens is er een lichtshow in dorpshuis De Sprunk. Er zijn naast de
gebruikelijke zitplaatsen ook staanplaatsen. Het concert begint om
19.30 uur. Meer informatie over de
kaartverkoop is te verkrijgen in het
dorpshuis of via fanfarekoningslust@
gmail.com Op zondag 4 november

is het tijd voor de twaalfde editie van het Jeugdorkesttreffen in
Koningslust. Zeven gezelschappen uit
Peel en Maas en omstreken komen
langs voor een optreden. Zo komen
Crescendo, een combinatie van
jeugd uit Beringe en Koningslust,
het Leerlingenorkest Peel en Maas
uit Panningen, Helden en Kessel,
Jeugdfanfare St. Aldegondis uit
Maasbree en fanfare Eendracht uit
Baarlo langs. Verder komen ook
Jeugdfanfare de Echo uit HoutBlerick, Jeugdharmonie St. Caecilia
uit Blerick en Harmonieverein
Cäcilia uit Herzogenrath-Afden naar
Koningslust.
De concerten zijn gratis te
bezoeken er is een vrije inloop.
De deuren van De Sprunk gaan om
13.00 uur open en om 14.00 uur
beginnen de optredens.

Leren over
ouderwetse cijnzen
Streekmuseum ‘t Land van Peel en Maas houdt in het najaar een
cursus over cijnzen in de late Middeleeuwen. Cijnzen zijn een soort
belastingen die heel veel mensen in die periode moesten betalen.
Tijdens de cursus wordt uitgelegd waarom, hoeveel en aan wie men
de cijns betaalde.
De cursisten leren over de vorm
en betekenis van cijnzen in de
late Middeleeuwen, van 1300 tot
1500, tot aan de Franse Tijd, van
1794 tot 1814. Het cijnzenverhaal
sluit aan op de cursus paleografie
(oude schriften) van afgelopen
jaar. Er worden oude cijnsrollen en
cijnsboeken behandeld en de nadruk
ligt op cijnszaken van de kerspels
Baarlo, Helden, Kessel, Maasbree
en Meijel. Niet het transcriberen
van oude geschriften staat centraal
in de cursus, maar wat er met de
tekst bedoeld wordt. De cursus

wordt gegeven door Piet Schinck.
Hij publiceert binnenkort een
boek genaamd ‘De ontwikkeling
van het cijnssysteem in de late
Middeleeuwen’.
De cursus wordt gegeven in
gemeenschapshuis Kerkeböske
in Helden op de donderdagen
18 oktober, 1 november, 15 november, 29 november, 13 december,
10 januari, 24 januari, 7 februari en
21 februari. De avonden beginnen
telkens om 19.30 uur. Neem voor
meer informatie en opgeven contact
op via a.m.l.leenders@home.nl

Informatie
bijeenkomst over
nieuwe leesclub
In Panningen start binnenkort een nieuwe leesclub. In de bibliotheek in het Huis van de Gemeente is op maandagmiddag 15 oktober
een informatiebijeenkomst voor mensen die het leuk vinden om over
literatuur te praten en in contact willen komen met andere lezers.
De informatiebijeenkomst is een
initiatief van de landelijke organisatie Senia in samenwerking met
de bibliotheek. Senia richt in heel
Nederland leesclubs op. Leidraad
voor de groepen is een lijst van
moderne literatuur die is opgesteld
door deskundigen. Daaruit worden
zes of zeven boeken per jaar gelezen
en besproken aan de hand van leeswijzers met vragen die het gesprek

structuur geven. Meer informatie
over de werkwijze is te vinden op
www.senia.nl
Belangstellenden zijn welkom op
maandag 15 oktober om 14.00 uur
in de bibliotheek in het Huis van de
Gemeente in Panningen. Aanmelden
kan door een mail te sturen naar
Helene Knippenbergh, regionaal
contactpersoon van Senia, via
helene.knippenbergh@senia.nl
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Geef ook uw mening

Bespreking poll week 39

De Stint moet verboden worden
De realiteit heeft de poll van twee weken terug inmiddels ingehaald.
We stelden toen de vraag of de Stint verboden moet worden naar aanleiding
van het ongeluk in Oss waarbij vier kinderen om het leven kwamen toen een
Stint geschept werd door een trein. De minister besloot niet te wachten op de
uitslag van de poll, maar een tijdelijk algeheel verbod van het vervoersmiddel
in te stellen.
Op Facebook reageerde Jan Arts op de poll: “Ik denk dat er strengere
regelgeving moet komen voor elektrisch aangedreven voertuigen. Veel,
voornamelijk importfietsen, zijn echt dramatisch slecht van kwaliteit.

Slap frame, slechte remmen, etcetera. Mag wel gewoon verkocht worden en
de weg op.”
Rudy Stevens liet ook haar mening horen. “Van de week op een beurs
stond een Stint. Eens bekeken hoe die werkt, maar ik kon nergens een
dodemansknop vinden. Ben van mening dat die op zo’n vervoersmiddel
toch echt hoort te zitten, inclusief een trekmechanisme dat je bijvoorbeeld
aan een jas vast kunt maken dat als de bestuurder er vanaf valt, dat het
vervoersmiddel ook stil valt. Al zeker waar kinderen in vervoerd worden.
Verbieden niet, maar wel regelmatig keuren of ze nog goed functioneren.”

Eén middelbare school in een
gemeente is voldoende
eens/oneens > facebook.com/hallopeelenmaas
Het College van B&W van Peel en Maas heeft een voorstel afgewezen om
een aparte, openbare middelbare school in gemeente Peel en Maas op te richten. Initiatiefgroep Agora Maas en Peel had een voorstel ingediend om een
school op te starten voor openbaar onderwijs. Een aparte school is volgens het
college niet nodig; deze onderwijsvorm kan in haar ogen worden ondergebracht in een onderwijsorganisatie die al bestaat. Agora is een nieuwe leerfilosofie waar niet wordt gewerkt met klassen, maar waar voor iedere leerling een
aparte leerweg wordt uitgezet. De interesse van het kind staat daarbij voorop.
In Roermond is sinds 2014 een Agora-school gevestigd.
Aan de andere kant is het zo dat het leerlingenaantal over een aantal jaar

waarschijnlijk flink gaat afnemen. En als er nu tachtig leerlingen zijn die openbaar middelbaar onderwijs willen volgen, wil dat niet zeggen dat het voor de
toekomst een goed idee is om een nieuwe school op te richten.
Een andere vorm van onderwijs, moet ook op een eigen gebouw worden
ondergebracht. Als de Agora-initiatiefnemers zijn overtuigd van de potentie
van openbaar middelbaar onderwijs en er ook al leerlingen hebben aangegeven deze vorm van onderwijs te willen volgen, dan zou een nieuwe middelbare
school geen probleem moeten zijn. En wat is er op tegen om twee middelbare
scholen te hebben? Het is goed om kinderen de keuze te geven.
Eén middelbare school in een gemeente is voldoende. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 40) > Peel en Maas is dementievriendelijk > eens 85% oneens 15%

Werkgevers hartelijk dank! Jullie maken
samen ‘WIJ Maken Werk Van Werk’.
15 procent van onze werkzoekenden heeft nu een baan.

Vrijheid
Het kostte me tientallen
uren, liters zweet en oneindig
veel kriebels in mijn buik.
Maar toen ik op mijn negentiende eenmaal dat roze
papiertje (of pasje) in handen
had, sprak mijn moeder de
woorden: ‘Nu heb je een
stukje vrijheid in handen’.
En zo was het. Moeders hebben immers altijd gelijk.
Op 5 oktober 2012 reed ik af.
Met mijn rij-instructeur naast
me, die me al die uren met
enorm veel geduld het autorijden heeft bijgebracht, en de
examinator achterin. We reden
door het Blerickse en Venlose
land, over landweggetjes en
dorpsstraten. En over de snelweg, waar ik met een euforisch
gevoel in de drukte keurig wist
in te voegen. Eenmaal terug
was het tijd voor het gesprek
met de examinator. Hoe had ik
het gedaan? Ik reed keurig en
hield met netjes aan de snelheid en de verkeersregels, maar
moest niet zo truttig rijden, was
het oordeel. Voordat ik de kans
kreeg om de bui te zien hangen,
deelde ze me mee dat ik was
geslaagd. Maar op de voorwaarde dat ik stoerder en
minder truttig ging rijden. Ik
nam de deal.
Eenmaal thuis sprong ik
direct op de fiets naar het
gemeentehuis in Panningen.
Want ik moest en zou de dag
dat ik voor mijn rijbewijs
slaagde, vereeuwigd zien op
roze plastic. En zo geschiedde.
Nu, zes jaar later, houd ik me
nog steeds keurig aan de snelheid en de verkeersregels.
En niemand kan op de weg om
mij heen in die knalblauwe
HALLO-auto, waar ik voor het
werk de hele gemeente mee
door mag rijden. Met het rijbewijs halen, koop je écht een
stukje vrijheid. Of ik me ook aan
mijn belofte aan de examinator
heb gehouden? Daarover zijn de
meningen verdeeld. Het zal niet
voor niets zijn dat mijn man
liever zelf rijdt...
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Gemeente Peel en Maas zoekt een lokaal gevestigd:

Cateringbedrijf voor het
bedrijfsrestaurant

Binnen het Huis van de Gemeente is het bedrijfsrestaurant de ontmoetingsplek in het
gebouw voor de medewerkers.
• Het bedrijfsrestaurant biedt ruimte om te ontmoeten, eten, werken en overleggen.
• Het restaurant moet uitnodigend zijn voor de medewerkers.
De Gemeente Peel en Maas heeft de voorkeur om, binnen voorop gestelde eisen en
randvoorwaarden, met een lokale cateraar tot een overeenkomst te komen.
Wij nodigen geïnteresseerde en in de gemeente gevestigde cateraars uit voor een
informatiebijeenkomst op woensdag 24 oktober om 20.00 uur in het Huis van de Gemeente,
Wilhelminaplein 1 te Panningen.

doe altijd
ramen dicht,
lichtje aan,
deur op slot!

Tijdens deze bijeenkomst krijgt u nadere informatie over de invulling van de catering voor
het bedrijfsrestaurant van het Huis van de Gemeente.

ook als je maar heel
even weggaat

U kunt zich voor deze informatiebijeenkomst aanmelden door vóór 23 oktober een e-mail te
sturen naar: linda.timmermans@peelenmaas.nl

Kijk voor meer tips op
maakhetzeniettemakkelijk.nl

Wederom hoge uitstroomcijfers bijstand 2017

15 procent bijstandsgerechtigden
Peel en Maas vond werk
Van alle inwoners die in de gemeente Peel en Maas een bijstandsuitkering ontvingen vond
15 procent afgelopen jaar een baan. We zijn zeer trots op dit behaalde resultaat! Al een
aantal jaar op rij horen wij bij de top van Nederland als het gaat om uitstroomcijfers.
Het landelijk gemiddelde lag in 2017 op 10,5 procent.
WIJ maken werk van werk
Intensieve samenwerking tussen ondernemers, bijstandsgerechtigden en de gemeente is het
sleutelwoord van het succes! De samenwerking tussen werkgevers, gemeente en werknemers
wordt nadrukkelijk opgezocht. Onder het motto ‘WIJ maken werk van werk’, bieden steeds meer
werkgevers in Peel en Maas een kans aan werkzoekenden die door allerlei oorzaken toch moeilijk aan
de slag komen. Niet altijd meteen in de vorm van een betaalde baan, maar bijvoorbeeld ook door een
werkstage om iemand (opnieuw) werknemers- en vakvaardigheden aan te leren of door regelmaat
op te bouwen, taal te leren enzovoorts. De ontwikkeling van de werkzoekende staat daarbij centraal.

Maak het inbrekers niet te makkelijk.

De gemeente ondersteunt ondernemers en bijstandsgerechtigden hierbij door tal van
mogelijkheden samen bespreekbaar te maken. De gemeente is dan ook niet alleen dankbaar
voor het mooie resultaat, maar ook dankbaar dat vele ondernemers een goede relatie willen
opbouwen en onderhouden om werkzoekenden kansen te bieden.

Maand van de Geschiedenis:
thema Opstand

Cijfers
15 procent van de bijstandsgerechtigden vond in 2017 nieuw werk. Dat komt neer op 74 mensen
die volledig aan het werk zijn gegaan en dus niet meer afhankelijk zijn van een uitkering.
Daarnaast zijn er 71 mensen die parttime aan het werk zijn gedaan. 82 kandidaten doorlopen
een ervaringsplek/vrijwilligerswerk om sterker te worden voor een werkende toekomst.

Tentoonstelling en Lezing onder de titel: Jan Lodewijk baron Van Scherpenzeel Heusch:
separatist en/of opportunist?

Bedankt!
Alle ondernemers in Peel en Maas die hebben bijgedragen aan WIJ maken werk van werk,
BEDANKT! Wij hopen ook de aankomende jaren samen met ‘WIJ maken werk van Werk’ weer
mooie resultaten te bereiken.

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.

Container niet vol?

Is uw container niet vol? Overweeg dan of deze een inzamelbeurt kan overslaan.
Hierdoor kunnen we effectief blijven inzamelen.

Vorig jaar was het 150 jaar geleden dat er een einde
kwam aan de staatkundige verbinding van het
hertogdom Limburg met de Duitse Bond (1839-1867).
Natuurlijk werd er ook aandacht geschonken aan het
separatisme rond de jaren 1848. Er zijn in het voorbije
jaar artikelen verschenen over die staatkundige
verandering in 1867 en over de voormannen die
Limburg wilden doen aansluiten bij België of
Duitsland. Meerdere lezingen zijn er gehouden.
Jan Lodewijk baron van Scherpenzeel Heusch (1799 – 1872) was leider van de separatistische
beweging Limburg in de jaren 1838- 1848, die aanstuurde op een zelfstandig hertogdom
Limburg dat alleen deel zou gaan uitmaken van de Duitse Bond. Hij werd in 1848 zowel in
Frankfurt als in Den Haag tot parlementslid gekozen. In die functie pleitte hij er in Frankfurt
tevergeefs voor dat de Duitse Bond zou bevorderen dat Limburg uit het Nederlandse
staatsverband zou worden losgemaakt. In 1849 verliet hij teleurgesteld dat parlement.
Als Tweede Kamerlid werd hij gekozen in het district Roermond. In 1849 wil hij de zetel in
Den Haag echter niet innemen. Te zien in het Huis van de Gemeente tussen 3 oktober en
25 oktober 2018. De heer Piet Schinck houdt op 25 oktober 2018 van 19.30 uur tot 22.00 uur
in kasteel De Berckt een lezing over het einde van een staatkundige verbinding van het
hertogdom Limburg met de Duitse Bond (18391867). Hij zal de nadruk leggen op de gevoelens
van de bevolking in die tijd ten aanzien van de afscheidingsbeweging
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Rioolverstopping
U moet zelf proberen de verstopping op te lossen. Lukt dit niet, dan moet u uitzoeken waar
de verstopping zit. Is de rioolverstopping op eigen grond, dan moet u de deze zelf (laten)
verhelpen. Een verstopping op gemeentegrond wordt door ons verholpen.

U woont in de bebouwde kom

Erfscheidingsputje = ontstoppingsputje
Op of tegen de grens van uw perceel zit meestal een ontstoppingsputje/ontstoppingsstuk.
Op de meeste bouwtekeningen is dit aangegeven.
• Begin met het ontstoppingsputje op te sporen, het putje hoort bij uw woning.
• Heeft u geen ontstoppingsputje, dan moet dit gemaakt worden op uw terrein (eigen kosten).
• Maak het ontstoppingsputje open en kijk waar de verstopping zit.
• Als er geen water in het ontstoppingsputje staat, zit de verstopping in uw deel van de
riolering.
De gebruiker lost zelf problemen op met de riolering op eigen grond.
• Bel een bedrijf dat uw riool kan ontstoppen.
• U betaalt zelf de kosten.
• Als er water in de ontstoppingsputje blijft staan dan zit de gemeenteriolering verstopt.
Bel de gemeente.
• Laat het ontstoppingsputje zichtbaar tot de gemeente is geweest.
• De gemeente verhelpt de verstopping.
• Als de verstopping door verkeerd gebruik is ontstaan, zijn de kosten voor u.
Woning grenst direct aan trottoir
Als een pand aan het trottoir grenst moet de verstopping via het trottoir worden verholpen.
U mag niet zelf in het trottoir graven, neem contact op met de gemeente.

Kermis Beringe 13 t/m 16 oktober
Zaterdag 13 oktober om 16.00 uur
Opening met loterij en inleveren van kleurplaten
Zondag 14 oktober van 15.00 uur tot 17.00 uur
Gratis schminken voor de kinderen
Maandag 15 oktober van 15.00 uur tot 16.00 uur
“Rapper” op de kermis
Dinsdag 16 oktober om 14.30 uur
“Slow-motion” rustig in een attractie, jong en oud samen
en om 18.30 uur prijsuitreiking kleurplatenwedstrijd

Wij wensen u fijne kermisdagen!

U woont in het buitengebied

Drukriolering
In het buitengebied zijn woningen en bedrijven aangesloten op de drukriolering door middel
van een pomp. Bij een verstopping van de pomp of stroomstoring brandt de rode storingslamp
op het pompkastje. Bel de gemeente via (077) 30 66 666, buiten werktijd (077) 32 79 550.
Individuele Behandeling van Afvalwater (IBA)
Dit zijn kleine zuiveringsinstallaties. Deze zijn eigendom van de gemeente Peel en Maas en
worden onderhouden door Waterschapsbedrijf Limburg. Storingen aan een IBA kunt u melden
via 088-84 20 200.
Kosten
• Het opzoeken van het ontstoppingsputje en het oplossen van een verstopping op eigen
terrein zijn voor uw rekening.
• Als de verstopping door verkeerd gebruik is ontstaan, zijn de kosten voor u.
• Als u door een gebrek aan het gemeentelijk riool kosten heeft gemaakt, kunt u de gemeente
aansprakelijk stellen.
Rioolontstoppingsbedrijven
• LP Rioolservice Meijel, (077) 46 60 929
• Riool & Veegbedrijf M. van Dijk BV, Venhorst, (0492) 55 26 85
• Veeg en rioolbedrijf Adriaans BV, Mierlo, (0492) 66 17 47
Op het internet kunt u meer rioolontstoppingsbedrijven vinden.

Aandacht voor Afrikaanse
Varkenspest
Bij wilde zwijnen in de Belgische Ardennen is Afrikaanse varkenspest vastgesteld. Sinds
2014 komt de ziekte voor in verschillende EU-landen, zoals Polen, Hongarije, Estland,
Letland, Litouwen en Roemenië.
De varkenshouders in Peel en Maas zijn zich bewust van de risico’s en nemen maatregelen om
het virus buiten te houden. Daar hebben ze ook uw hulp bij nodig. Waarschijnlijk is het door
menselijk handelen (besmet voedsel) in België terecht gekomen.
Wat kunt u doen?
Neem geen vleesproducten mee uit besmette gebieden. Dit geldt voor iedereen die om
wat voor reden dan ook naar Oost-Europa reist, zoals toeristen, vrachtwagenchauffeurs en
zakelijke reizigers. Levensmiddelen kunnen de Afrikaanse Varkenspest overbrengen. Geef
levensmiddelen nooit aan varkens en gooi deze ook niet achteloos ergens neer in de natuur of
bij een (kinder-)boerderij. Gooi levensmiddelen alleen weg in afsluitbare afvalbakken.
Mensen worden niet ziek van het virus. Meer informatie is te vinden op de site van het VWA. Hier
zijn ook flyers in verschillende talen beschikbaar. www.nvwa.nl

WĲ PLAATSEN
VAKKUNDIG ZELF
UW BADKAMER
EN TEGELWERK
Kom kijken in onze vernieuwde
showroom en geniet van onze mooie
badkamers en tegelvloeren
OPEN: DO-VR 10.00 - 17.00 UUR EN ZA 10.00 - 15.00 UUR
VAN HÖVELLSTRAAT 21, HELDEN
T 077 307 54 40 M 06 51 28 75 02 WWW.VERKOO.NL

“JOSÉ HEEFT HAAR CHEMOKUREN
GELUKKIG ACHTER DE RUG”
Grubbenvorsterweg 18,
5973 NB Lottum

Medicijnen die gebruikt worden tegen kanker
veroorzaken soms haaruitval. Een tijdelijk haarwerk is
de basis voor herstel van zelfvertrouwen, eigenwaarde
en een positief zelfbeeld.

Horst, T 06 49055325
www.taritakleeven.nl
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De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

Beste inwoners
Beste inwoners van Peel en Maas
Doe datgene waar je in gelooft en geloof in datgene wat je doet! Met
dit levensmotto heb ik enige tijd geleden besloten om binnen het openbaar bestuur mijn droom te volgen. Vanuit mijn motivatie om iets voor
anderen te kunnen doen, zou een burgemeesterschap een logische stap
zijn in mijn politieke loopbaan.
Nadat je zo’n besluit hebt genomen is het niet vanzelfsprekend dat
je hier invulling aan mag geven.
Er moet iets op je pad komen waar je
in gelooft. Het toeval wil dat al snel
na mijn besluit de profielschets van

de gemeente Cranendonck beschikbaar kwam. Na het lezen van deze
profielschets was ik ervan overtuigd
dat dit mijn kans was.
Een lang traject van gesprekken en
ontmoetingen volgt. Een wederzijds

vertrouwen groeit en uiteindelijk
komt dat langverwachte telefoontje.
Vereerd dat de gemeenteraad van
Cranendonck mij heeft gekozen
om te worden voorgedragen als
de nieuwe burgemeester. Samen
met Nancy ben ik die avond naar
Cranendonck gereden om de leden
van de gemeenteraad en organisatie
te ontmoeten. Het was een warm
welkom, heel bijzonder. Wat er vanaf
dat moment gebeurt, kan ik moeilijk
onder woorden brengen. Je wordt er

stil van als je al die mooie reacties
leest. De komende weken zal ik
afscheid moeten nemen van iets waar
ik met hart en ziel aan heb gewerkt,
dat is zeker moeilijk. Maar ik kijk met
veel plezier en dankbaarheid terug
dat ik namens Lokaal Peel&Maas
uw wethouder mocht zijn. Omdat ik
alvast moet wennen aan de Brabantse
cultuur, sluit ik passend af. Houdoe en
bedankt.
Roland van Kessel,
wethouder gemeente Peel en Maas

Nieuwe plek salonwagenterrein Baarlose kermis
De kermisexploitanten die een attractie hebben op de kermis in
Baarlo maken gebruik van het parkeerterrein bij sporthal De Kazing voor
het parkeren van hun salon- en pakwagens. Hierdoor is het een week
lang niet mogelijk auto’s te parkeren op deze parkeerplaats, wat zorgt
voor extra drukte en verkeersonveiligheid rondom de basisscholen
De Omnibus en De Diamant.
Ik ben hier gedurende de kermisperiode vaak over aangesproken,
wat voor mij een reden is geweest

om hierover vragen te stellen aan het
College van B&W. Ik heb gevraagd of
er alternatieve locaties beschikbaar

zijn en zo ja, of het college bereid is nu
toe te zeggen dat de kermisexploitanten volgend kermisseizoen een andere
locatie krijgen toegewezen.
Het college heeft hierop aangegeven dit najaar op zoek te gaan
naar een geschikt alternatief voor
het salonwagenterrein. Toegezegd is
dan ook dat volgend jaar de salonen pakwagens tijdens de kermis dus

niet meer op het parkeerterrein bij
De Kazing staan, maar op een andere
geschikte locatie in Baarlo. Ik ben
ervan overtuigd dat er een andere
locatie wordt gevonden die voor minder overlast en onveilige situaties gaat
leiden en ik ben heel blij met dit antwoord van het college.
Suzan Hermans,
raadslid VVD Peel en Maas

dit niet zo is. Tijdens de raadsvergadering van afgelopen dinsdag hebben
we extra aandacht gevraagd voor een
aantal zaken, zoals de opmerking van
de indiener van een zienswijze over
het bouwpeil. Dit ook gezien het dossier Loenhofstraat in de wijk Stox wat
we vorig jaar hebben ingebracht in de
raad.
Ook hebben we gevraagd de wijk
klimaat-adaptief te maken. Met andere
woorden: water vasthouden als dat
kan en water snel wegvoeren als dat

moet. Heel belangrijk! Daarnaast willen we dat er zoveel mogelijk groen
komt in Piushof, want het is bewezen
dat mensen daar gelukkiger en gezonder van worden.
Complimenten aan het college dat
er snel aan de slag is gegaan in dit
gebied. Dat maakt ons nog nieuwsgieriger naar toekomstige woningbouwontwikkelingen in andere dorpen van
de gemeente, ook de kleinere dorpen.
Roel Boots en Peter Nouwen,
raadsleden CDA Peel en Maas

Piushof
Piushof in Panningen is een verbinding tussen het centrum van
Panningen, de sportvelden en school. Woningcoöperatie Wonen Limburg
heeft daar nu 72 seniorenwoningen. Deze woningen stammen uit de
jaren 70 en voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. De gemeente
heeft in overleg met Wonen Limburg gewerkt aan een nieuwe invulling
van het gebied. Het CDA is positief over deze herinvulling.
In het nieuwe bestemmingsplan
komen 62 van de 72 woningen
terug, waarvan 8 koopwoningen.
18 sociale huurwoningen komen
elders in de gemeente terug. Het
CDA Peel en Maas vindt dit een

goede keuze, want doelgroepen
worden op deze manier veel beter
gemixt en dat is goed voor een wijk.
We hebben gelezen dat er goed
overleg is met omwonenden en hebben ook geen signalen ontvangen dat

Vier de herfst in
Kasteeltuinen Arcen!

Vlees met smaak
Dat is ons motto!

12 t/m 21 oktober
internationaal Lichtkunst festival

encHAnted gArdens
Avondwandeling door sfeervol
verlichte tuinen langs lichtkunst
van internationale kunstenaars.

6 oktober t/m 4 november
Herfstig!

Florale show met herfstbloeiers
in Kasteel Arcen en haar tuinen.
Met pompoenentuin en dagelijks
herfst-knutselactiviteiten voor kinderen.

www.kasteeltuinen.nl

Lingsforterweg 26, Arcen | T. 077-4736010

Aanbieding:

Sucadelappen
Runderpoulet

Openingstijden:
Dinsdag
10.00-16.00 uur
Vrijdag
10.00-17.00 uur
Zaterdag
08.30-13.00 uur

Natuur Beheer Limburg | Donk 1A, 5995 PL Kessel | 077 303 18 79

www.herefords.nl
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Dorpsquiz Helden
op komst
De nieuwe dorpsquiz Dörp Kwis’t in Helden vindt plaats op vrijdag
16 november. De quiz is een initiatief van Blauw Blood en bestaat uit
vragen en opdrachten, met name over Helden. In de vragen komt het
verleden en het heden van Helden aan bod.
“Wie is de laatste Heldenaar
die een lintje kreeg van de Koning?
Wat is het oudste pand van Helden?
Dit zouden zo maar eens twee vragen in Dörp Kwis’t kunnen zijn”,
zo laat de organisatie weten. “Om
alle antwoorden te vinden heb je
één avond de tijd. Een belangrijke eis
is dat tenminste de teamcaptain uit
Helden komt. Je hebt minimaal zes
personen nodig, tien tot vijftien personen is ideaal, twintig is te veel.” De

quiz wordt gehouden op 16 november van 19.00 tot 23.00 uur. De uitslag is op zaterdag 15 december
van 14.30 tot 17.00 uur bij gemeenschapshuis Kerkeböske in Helden.
Vanaf 17.00 uur is er daarnaast een
feest om het 10-jarig bestaan van
Kerkeböske te vieren. Opgeven
voor de quiz kan nog tot maandag
15 oktober. Stuur een mail met teamcaptain, aantal personen en contactadres naar info@dorpkwist.nl

In beweging

Jubileum voor sportief
Rundje Koeberg
Rundje Koeberg bestaat op zondag 14 oktober precies 10 jaar. Het evenement voor wandelaars, fietsers en
hardlopers bracht in die 10 jaar gemiddeld maandelijks zo’n driehonderd mensen in beweging. Het jubileum is
aanleiding voor de projectgroep om op 14 oktober een speciaal programma aan te bieden onder de naam
Rundje Gezond.

Lezing over ziektes
bij kromsnavels
Vogeldierenarts Hedwig van der Horst komt op dinsdag 16 oktober
een lezing over ziektes bij kromsnavels verzorgen in Panningen. De dierenarts komt op uitnodiging van Parkieten Sociëteit Noord- en MiddenLimburg praten over het onderwerp.
De nadruk ligt bij de lezing op
ziekten die veel in de herfst voorkomen, zoals aspergillose en megabacteriose. Daarnaast vertelt hij over
de voorbereidingen die getroffen
kunnen worden voor de kweek. Er is

volgens de organisatie ruimschoots
de mogelijkheid vragen te stellen
aan Van der Horst over de genoemde
of andere ziekten. De avond begint
om 19.45 uur in partyrestaurant
De Houbereij in Panningen.

Kook van Eige Deig
in Baarlo
De liedjesavond van vastelaovesvereniging De Kook uit Baarlo,
Kook van Eige Deig geheten, vindt dit jaar plaats op zaterdag 13 oktober. De vier deelnemende groepen strijden om de Arno Janssen-trofee,
vernoemd naar de vorig jaar overleden wethouder uit Baarlo.
De groepen staan vanaf 20.11
uur op het podium in zaal Habets in
Baarlo. De Diamant Girls van 7 tot
9 jaar, maken dit jaar de stap naar
het grote podium. Met het nummer
Chips en Cola proberen zij het publiek
in vervoering te brengen. De vier
artiesten die om de Arno Janssentrofee gaan strijden, zijn De Meuge
Herders met De bonne op, Manon en

Bart met Gruuets, De Valhelme met
Sjpring maar achter op en Twieë half
um met Sjloeëte. Een vijfkoppige jury
beoordeelt de nummers twee keer
en ook de zaal kan een favoriet kiezen. In de pauze is er een optreden
van Ronald en Carien en na de prijsuitreiking sluiten Sandra en Marco de
avond af. De Baarlose liedjesavond
begint om 20.11 uur in zaal Habets.

Kepèls Krenske in
de wintermaanden
Om ouderen de zondag door te laten komen in de wintermaanden,
organiseert KBO Panningen iedere week een inlooptreffen. Op zondagmorgen kan iedereen die daar interesse in heeft naar het Kepèls Krenske
komen in de ontmoetingsruimte van gemeenschapshuis In Kepèl.
“Doordeweeks is er van alles te
doen. Er komt bezoek, we doen een
boodschap, de kinderen komen langs
en er zijn allerhande activiteiten.
Maar die zondag lijkt altijd zo lang
te duren”, schrijft KBO Panningen
over het Kepèls Krenske. “Daarom is
iedereen elke zondag welkom in het
gemeenschapshuis voor een kopje
koffie of thee of voor een gezellig
praatje of een spelletje als kaarten,

rummikub, sjoelen of biljarten.”
De toegang is gratis en ook toegankelijk voor niet-leden van de KBO.
Het Kepèls Krenske is van oktober tot
en met april iedere zondagochtend
van 10.00 tot 12.00 uur te bezoeken. De eerste editie is op zondag
14 oktober. Neem voor meer informatie contact op met Jos Janssen
via 077 307 40 44 of kijk op
www.kbopanningen.nl

De drie samenwerkende sportverenigingen Pareja, TC Everlo en
Atletiek Helden tekenen al 10 jaar voor
de organisatie van Rundje Koeberg.
Zij zorgen er mede voor dat de wandelaars een flink stuk kunnen lopen
op 14 oktober. Er worden drie lussen uitgepijld van elk 8 kilometer.
Wandelaars kunnen zodoende kiezen tussen een route van 8, 16 of 24
kilometer. In samenwerking met IVN

Helden geeft ecologe Aegidea van
Grinsven informatie bij een herfstwandeling die geschikt is voor het hele
gezin. De tocht met Van Grinsven start
om 09.00 en 10.45 uur. Wandelaars die
hun zintuigen optimaal willen leren
gebruiken, kunnen nog kiezen voor
de bospaden-wandeling door Dorrie
Coaching. Die wandeling is 6 kilometer lang en eveneens geschikt voor
het hele gezin. Voor MTB’ers is het

weer mogelijk mee te doen aan de
tocht Kwisneetdettoapaedjeswoare.
De MTB’ers crossen richting de Peel
over afstanden van 30 of 40 kilometer.
De routes zijn uitgepijld, dus iedereen
kan op eigen niveau meedoen.
Tussen 11.00 en 13.15 uur kan
iedereen zich laten masseren bij
gemeenschapshuis Kerkeböske in
Helden. De opbrengst van de massage
gaat naar een goed doel.

GTL-Europe ontwerpt, ontwikkelt en bouwt installaties, machines
en besturingssystemen voor bedrijven in de composteringsbranche
en champignonteelt wereldwijd

In verband met sterke internationale groei zoeken wij:
 Calculator met commercieel inzicht

 PLC-programmeur die affiniteit heeft met machinebouw
 Tekenaar-Constructeur die slimme oplossingen bedenkt
Kijk op onze website voor deze en andere vacatures

GTLEuropeBV

GTL-Europe B.V.

www.gtl-europe.nl/nl/vacatures/
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Na 50 jaar einde aan Heldense Hofzangers
Gemeenschapshuis In Kepèl in Panningen opende op zaterdag 6 oktober officieel de deuren.
Normaal gesproken zou dat feest opgeluisterd worden door een optreden van de Heldense Hofzangers.
Het mannenkoor besloot afgelopen zomer echter een punt te zetten achter de optredens. Wat rest is een
maandelijks samenkomen om terug te denken aan alle mooie tijden die de mannen samen beleefden.

lid sinds het eerste uur. “En natuurlijk
wordt er regelmatig een nummertje
ingezet. We blijven toch een zanggroep, hè.”
Door de jaren heen waren er
welgeteld nul vrouwen lid van de
Heldense Hofzangers. Toch werd de
groep opgericht door, jawel, een
vrouw. Nelly van Rijt-Brummans,
vrouw van Ad, kwam met het
idee. Het echtpaar Van Rijt keek op
televisie naar een uitzending van
een carnavalszitting in het Duitse
Mainz: “Zoiets moet hier ook kunnen”,
zei Nelly tegen Ad en zo geschiedde.
Na een oproep in het Heljes Blèdje
kwamen twaalf mannen bij elkaar
in het klooster in Panningen voor
de eerste repetitie. Qua muziek
richtten ze zich op meezingers, Duitse
nummers en eigen gemaakte teksten
op bestaande liedjes.

Vooral dezelfde
mensen gebleven

Staand: Adriaan van Rijt, Sjaak Scheres, Leo Korsten, Dré Smedts, Wiel van de Munckhof, Sjö Gielens, Sef Weber,
Leo Janssen, Lou Cortooms. Zittend: Jan van Roij, Jos Jenniskens, Silvester Stammen en Geerard Willemstijn
Herinneringen hebben de mannen
in ieder geval genoeg aan hun vijftig
jaar zingen. Iedere eerste dinsdag van

de maand komen de dertien leden
van de Heldense Hofzangers nog bij
elkaar in gemeenschapshuis In Kepèl.

“Om te horen wat iedereen beleefd
heeft en herinneringen op te halen”,
vertelt Panningnaar Sjaak Scheres (76),

Ben jij toe aan
een (nieuwe)
uitdaging?
Wij zijn op zoek naar nieuwe collega’s die ambitie hebben
om met ons mee te denken en willen groeien. Voor onze
uitdagende productieomgeving zoeken wij personen voor
de volgende functies:

Verstappen Advanced Packaging
is een toonaangevende producent
van thermogevormd verpakkingsmateriaal. Met onze state-ofthe-art machines bieden wij de
beste kwaliteit voor onze klant.
Wij creëren toekomstgerichte
oplossingen met meerwaarde
voor de klant, omgeving en
maatschappij.
Verstappen is een familiebedrijf
opgericht in 1979. Het familiegevoel behoort tot de cultuur
van ons bedrijf. Een cultuur die

•
•
•
•
•

Veel verval en aanwas is er nooit
geweest bij de zanggroep. Eén van
de laatste leden die erbij kwam,
is Jan van Roij (64) uit Panningen.
Inmiddels toch alweer vijftien jaar lid
én voorzitter. “Na mij is er nog eentje
bij gekomen. Voor de rest zijn het
vooral dezelfde mensen. Er zijn drie
leden 50 jaar lid, twee leden 48 jaar
en twee 47 jaar. De rest is 35 jaar of
minder. We hebben helaas van wat
mensen afscheid moeten nemen door
overlijden, maar voor de rest is het
een vaste groep.”
Een verouderend ledenbestand
bracht de mannen aan het denken.
Sjaak: “Het werd gewoon steeds
moeilijker. De stemmen worden
minder en ook het gehoor gaat bij
veel leden achteruit. Daarom hebben
we samen besloten te stoppen.
Anders hadden we misschien nog
bij de opening van het nieuwe
gemeenschapshuis kunnen optreden.”

Inpakmedewerker (parttime en fulltime)
Technisch Tekenaar WTB
Elektromonteur
WTB-monteur
Extrusie operator

bestaat uit passie en loyaliteit.

Voor meer informatie ga naar www.werkenbijverstappen.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Verstappen advanced packaging • Broekveldweg 2 • 5961 NP Horst (NL)
+31 (0)77 398 47 76 • info@verstappenpackaging.nl • www.verstappenpackaging.nl

Sjaak Scheres, Sjö Gielens
en Adriaan van Rijt

Gelukkig hebben de mannen
genoeg om op terug te blikken. Daarbij
horen ook de markante dirigenten die
voor de groep stonden. “De eerste was
Herman Dorssers”, vertelt Sjaak. “Die
was tegelijkertijd ook dirigent van de
gemengde zanggroep Bel Canto in
Helden. Zijn bedoeling was om ons
uiteindelijk samen te voegen met hen.
Maar daar zijn we mooi niet ingetrapt.
We wilden liever alleen met mannen
blijven.” Daarna volgde Lei Niessen.
“Een geweldige kerel”, aldus Sjaak.
“Die paste zich aan aan hoe wij zongen. Hij maakte er wel wat van.”

Hofzangersfestival
De zanggroep organiseerde ook
24 keer het Hofzangersfestival in
Panningen. Eerst bij Zaal Hendricks en
vervolgens nog in het Heljes Keteer,
café Dotje en DOK6. Jan kwam tijdens
één van die festivals bij de groep.
“Ze trokken me gewoon een jasje
aan en toen was ik eigenlijk lid. Die
festivals waren echt heel leuk. Dan
kwamen er collega-zanggroepen uit
de regio optreden samen met ons. Zo
is een koor uit Son en Breugel iedere
editie geweest.” Het zingen bracht
de mannen door het hele land. Van
Heerlen tot Gouda en van Kerkrade tot
Nijmegen. Overal kwamen ze. “Een
onvergetelijke tijd”, aldus Sjaak. “Ik
weet nog een keer dat onze showman
Jos Jenniskens van de bühne afviel
toen hij als generaal de groep aan het
inspecteren was. Het publiek stond op
de banken te juichen en te klappen.
Wij waren bezorgd of hij niks gebroken
had.” De laatste jaren werden de zalen
en feesttenten verruild voor optredens
in verzorgingshuizen, jubileumfeesten
of bij verenigingen als de Zonnebloem
en de KBO. “Het publiek verouderde
met ons mee, maar wat hebben we
gelachen en gefeest door de jaren
heen”, aldus Sjaak. “Het was geweldig,
maar we zijn te oud. Het is mooi
geweest.”
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St. Cecilia

Vier Nederlands
kampioenen
Fanfare St. Cecilia uit Helden is sinds zaterdag 6 oktober vier
Nederlands kampioenen rijker. In het Akoesticum in Ede vond het
Nederlands kampioenschap plaats voor blazers, solisten en ensembles.
Vier leden van de Heldense vereniging presteerden zo goed dat ze als
beste van Nederland naar voren kwamen.

verenigingen 17

Werken en spelen in het bos
IVN Helden houdt op dinsdag 16 oktober een herfstactiviteit voor de jeugd van Peel en Maas. Onder het
thema ‘werken en spelen in het bos’ kunnen kinderen meehelpen met het onderhoud van het stukje bos dat ze
eerder zelf aangepoot hebben.
De boompjes die met Boom
feestdag geplant zijn door de kinderen, dreigen overwoekerd te worden
door andere planten. “We gaan deze
boompjes helpen door de planten weg
te halen en zo de jonge boompjes
ruimte en licht te geven om te groeien.
Daarnaast zijn er ook veel spelletjes

die in het bos gespeeld worden”, aldus
het IVN. “Ieder kind heeft bij het poten
een bordje met zijn of haar naam bij
een boompje geplaatst. Er kan nu
dus onderhoud worden gepleegd aan
het ‘eigen’ stukje bos.” IVN Helden
organiseert de middag samen met
Staatsbosbeheer en gemeente Peel

en Maas. Deelname is gratis. De activiteit duurt van 13.00 tot 16.00 uur
en vindt plaats op een stuk grond
in de Heldense Bossen. Deelnemers
moeten bij het schelpenpad aan de
Kesselseweg afslaan en doorrijden tot
de kruising. Het perceel ligt dan aan de
rechterkant van de zandweg.

Fietsverlichting checken
Bij Repaircafé Meijel is het twee zaterdagen in oktober mogelijk om de fietsverlichting te laten checken.
Op zaterdag 13 en 27 oktober kan iedereen met zijn of haar fiets langskomen voor een controle.
Op beide zaterdagen is het mogelijk
om tussen 09.30 en 11.30 uur langs te
komen. Het Repaircafé is voor de rest
alle zaterdagen in de oneven weken te

bezoeken. Mensen kunnen dan langskomen om onder meer kapotte huishoudelijke apparatuur te laten maken,
voor naaiwerkjes en voor het oplossen

van problemen met de pc, telefoon of
tablet. Het Repaircafé Meijel is gevestigd in de ruimte Durnééve van Oppe
Koffie aan het Raadhuisplein in Meijel.

Méélse Liedjes Middig
De liedjesmiddag van de Meijelse carnavalsvereniging De Kieveloeët vindt dit jaar plaats op zondag
18 november. Iedereen kan zich opgeven voor de Méélse Liedjes Middig. De winnaar gaat naar huis met de
Kievelprisj.
De winnaar van de Méélse Liedjes
Middig plaatst zich voor het P&M
Liedjesfestival op zaterdag 12 januari
in Kessel. De Meijelse liedjesmiddag
vindt plaats in gemeenschapshuis D’n

De muzikanten werden beoordeeld door de juryleden Jos van de
Braak en Jacques Claessens. Het duo
Janne Marcelissen op altssaxofoon en
Elke Dautzenberg op sopraan-saxofoon
kwam uit in de 3e divisie en werd op
piano begeleid door Suzanne Welters.
Met hun duet Toi et Moi behaalden ze
maar liefst 84 punten en werden hiermee Nederlands kampioen.
In de 1e divisie behaalden Leanne
Vermazeren en Petri Mommers, deel
uitmakend van een saxofoonkwartet, maar liefst 88 punten. Ook zij
werden hiermee Nederlands kampioen. Ook ontvingen zij als kwartet

Herfst
wandeling
Grashoek
In het buitengebied van
Grashoek is het op zaterdag
13 oktober mogelijk aan een
herfstwandeling mee te doen.
De start is bij pluk- en theetuin
De 7e Hemel. De tocht is
ongeveer 10 kilometer lang.
Bij de herfstwandeling is het
mogelijk met een gids langs een
deel van het struinpad, die in de
buurt van De 7e Hemel ligt, te
lopen.
De ontvangst is om 12.30 uur
met onder andere een kopje
pompoensoep en een uur later gaat
de tocht van start. De organisatie
verwacht dat rond 16.30 uur
iedereen binnen is. Inschrijven
voor de tocht kan via
www.inde7ehemel.com

een masterclass om aan de Sweelinck
Academie van het Conservatorium van
Amsterdam te volgen.
De muzikanten zijn allemaal leerlingen of oud-leerlingen van saxofoondocente Joyce Bruysten. Een van
de voorrondes voor de Limburgse
en Nederlandse kampioenschappen
2019 wordt op 7 april gehouden in de
gemeente Peel en Maas.

Binger en begint om 15.00 uur.
Indien nodig kan de organisatie
helpen bij een arrangement of het
vinden van een arrangeur. Groepen
of eenlingen die nog willen deel

nemen aan de liedjesmiddag kunnen
zich melden bij de carnavalsvereniging via de www.kieveloeet.nl of
door een mail te sturen naar liedjes@
keveloeet.nl

Dames- en herenzitting in Kessel
Het weekend van vrijdag 23 en zaterdag 24 november staat in Kessel weer in het teken van de zittingen. De
dames maken op de vrijdag gemeenschapshuis De Paort onveilig en een dag later is het de beurt aan de heren.
De voorverkoop voor de zittingen start op maandag 15 oktober.
De Dameszitting en Hierezitting
in Kessel worden georganiseerd door
TOK, Trots op Kessel en vinden plaats
in de zaal van gemeenschapshuis

De Paort. De avond voor de dames
begint om 20.00 uur. De mannen
starten een dag later al in de
middaguren. Om 15.00 uur trapt

de Hierezitting af.
Kijk op de Facebook-pagina van
TOK Kessel voor meer informatie over
de programma’s en kaartjes.
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Concentratiefoutjes

Dames Olympia
verrassend naar
volle winst
Door: volleybalvereniging VC Olympia
Nog nagenietend van de 0-4 winst tegen Inter Rijswijk een week
eerder, kreeg het eerste damesteam van VC Olympia uit Panningen
zaterdag 6 oktober de lange meiden van Capelle aan de IJssel op
bezoek. Tot verbazing van de speelsters en coach werd het liefst 4-0
voor de Panningse ploeg.
In de eerste set waren de
dames van Olympia zoekende in
de verdediging. Echter herpakte de
thuisploeg zich aan het einde van
de set en onder luid gejuich van
het publiek haalde VC Olympia de
eerste set met minimaal verschil
binnen. Er werd hard gewerkt en er
werden rake klappen uitgedeeld.
Het voornemen was dan ook om het
harde werken en slim spel door te
trekken in de tweede set. Dat lukte.
Alles leek te lukken in de tweede
set. Stabiele passes, hoge servedruk
en harde aanvallen werden
afgewisseld met slimme geplaatste
balletjes, 25-11. Eerder in het seizoen
is al gebleken dat de dames van
VC Olympia moeite hebben met
set 3. De Panningse formatie bleef
met lef en plezier volleyballen,
alleen tapte VCN nu uit een ander
vaatje. Het ging lang gelijk op en
op 24-23 kwam Olympia als eerste

op setpoint. De gasten uit Capelle
wisten dit nog een aantal keer uit
te stellen, maar op 26-25 sloeg VC
Olympia het laatste punt hard binnen
de lijnen. 3-0.

Setwinst nooit
in gevaar
Het harde werken werd ook in
set vier door getrokken. Al slopen
er iets meer concentratiefoutjes
in de ploeg. De Panningse dames
hadden op een stand van 8-4 al
vier servicefouten laten noteren.
Door een mooie servicereeks
liepen de dames van Olympia
uit en haalden als eerste de
20-puntengrens. Nog even werd
het spannend, maar de setwinst
kwam nooit in gevaar. De laatste
set werd met 25-22 gewonnen.
De tweede 4-0 winst op rij voor de
dames uit Panningen.

Koppositie kwijt

Zuur verlies voor
Olympia-heren

Winst voor Panningen
Door: Wiet Leenders, voetbalvereniging SV Panningen
Het eerste herenteam van SV Panningen toog op zondag 7 oktober naar Swalmen om aldaar te spelen tegen
DES (Door Eendracht Sterk) Swalmen. Sportpark De Bosberg, gelegen in natuurpark Diergardtscher Wald, was
plaats van handeling. Robin van Osch liet zich van zijn beste kant zien bij de 7-2 overwinning van de groenhemden.
De eerste kans van de wedstrijd
deed zich in de 4e minuut voor, toen
Bas een voorzet goed naar de grond
kopte. Een doelpunt leverde het echter
niet op. In de 7e minuut zette Robin
van Osch voor op Remco Litjens en
die legde dusdanig terug dat Matijs
Heesen de 0-1 kon scoren. 4 minuten
later scoorde Remco Litjens de 0-2.
De Swalmense doelman was kansloos tegen het van richting veranderde
schot. Daarna kreeg Panningen via
Remco Litjes, Robin van Osch en Frank
van Ooyen verschillende kansen. In
de 40e minuut volgde mooiste doel-

punt van de wedstrijd: Remco Litjens
passte schitterend door het hart van
de Swalmense verdediging naar de op
snelheid liggende Robin van Osch en
die tikte de 0-3 binnen. Yourie van de
Hurk rondde daarna nog een lage voorzet van Robin van Osch doeltreffend af,
waardoor de ruststand 0-4 werd.
Meteen na rust was het weer
raak: Robin van Osch soleerde door de
Swalmense verdediging en scoorde
vanaf een meter of 16 de 0-5. In de
52e minuut voglde een Panningenaanval met twee keer een kopbal
op de lat. Swalmen ontsnapte mira-

culeus aan een grotere achterstand.
In de 53e minuut produceerde Jesse
Ronckers zelfs een Swalmens tegendoelpunt, 1-5. In de 55e minuut
omspeelde Robin van Osch de
Swalmense keeper, maar zijn inzet
werd van de lijn gehaald. Swalmen
kreeg nu ook enkele goede kansen,
maar het doelpunt viel aan de andere
kant. Wie anders dan Robin van Osch
tekende voor de 1-6. Swalmenaar
Giel Kluitmans benutte nog een strafschop namens DES Swalmen en Remco
Litjens bepaalde vervolgens de eindstand op 2-7.

Grashoek vindt
zijn Waterloo in Venlo
Door: André Rijs, voetbalvereniging SV Grashoek
Het vernieuwde VV VOS uit Venlo was op zondag 7 oktober door een kwaliteitsinjectie afgelopen zomer een
gevaarlijke tegenstander voor het eerste herenteam van SV Grashoek. Grashoek vond zijn Waterloo in Venlo. Ook
een slotoffensief van 10 minuten kon het tij niet meer keren. Het werd 2-1 voor de gastheren.
De eerste helft kenmerkte zich
met name door de vrije trappen.
Na 3 minuten hadden de Venlonaren
al de leiding kunnen nemen, toen een
vrije schop maar net naast het doel
van Koen werd gekopt. Meteen daarna
was het eerste Grashoekse wapenfeit
een schot van Dirk dat tot hoekschop
werd verwerkt. Na iets meer dan een
kwartier namen de zwartwitten de leiding. Coen Souren draaide zich vrij en
krulde de bal in de rechterbovenhoek.
Net voor rust kreeg Grashoek de uitgelezen kans op de gelijkmaker. Dirk
speelde zich goed vrij en bediende
Chris op maat. Het schot van Chris was

echter te gehaast genomen. Het bleef
1-0 tot aan de rust.
Het zat Grashoek niet mee na rust.
Eerst verdween een vrije trap van Stan
Cuijpers net over de kruising, vervolgens kwam Chris wederom oog-inoog met de Venlose goalie die wist te
pareren. Weer 5 minuten later verdween een afstandsschot van Mike
net over het doel. Chris kwam 20
minuten voor tijd nog een keer door
over links, maar zijn poging leverde
alleen een hoekschop op. In de 75e
minuuut moest Sjoerd op het middenveld ingrijpen, en dat kostte hem een
gele kaart. De hierna protesterende

aanvoerder van VOS werd ook meteen
op geel getrakteerd. Daarna werd er
niet adequaat uitverdedigd, waardoor
de aanvoerder van VOS zijn tweede
treffer van de dag liet aantekenen
door een voorzet binnen te tikken.
Grashoek begon een slotoffensief.
In de 85e minuut schoot van Chris net
over het Venlose doel. Een minuut
later werd een kopbal van Joeri door
de keeper gekeerd. Slechts 2 minuten daarna scoorde Dirk van Lierop
de aansluitingstreffer. Dirk kwam vrij
en stiftte de bal over de sluitpost. In
de blessuretijd die 6 minuten duurde,
bleef het bij 2-1 voor de gastheren.

Door: volleybalvereniging VC Olympia
Met twee overwinningen op zak reisde het eerste herenteam van
VC Olympia uit Panningen op zaterdag 6 oktober naar Venlo. Daar
wachtte voor de Olympia-heren de confrontatie met Civitas. De
opdracht was winnen om de koppositie vast te houden. Dat lukte niet
en de Panningse ploeg keerde huiswaarts met een 3-2 nederlaag.
Bij aanvang van de wedstrijd
was het een gelijkopgaande strijd.
Halverwege de set schakelden
de Panningenaren een tandje bij.
Er werd een gat van zes punten
geslagen. Dit zou normaal gesproken
een voorsprong zijn die niet
weggegeven mag worden. Echter,
het gebeurde toch. Een enorme
foutenlast aan Olympia hielp
de Venlonaren in het zadel.
De thuisploeg pakte de set met
25-20 met dank aan Olympia.
In de tweede set waren de
heren van Olympia zoekende in
hun spel. Veel slordigheden werden
voornamelijk afgedwongen door de
servicedruk van Civitas. Vrij kansloos
ging Olympia onderuit.
Een motiverende speech voor
aanvang van de derde set zette
de heren van Olympia op scherp.
Met een alles-of-niets-mentaliteit
werd de thuisploeg flink onder druk
gezet. De foutenlast aan Panningse

zijde ging omlaag en de servicedruk
omhoog. De resulteerde in een ruime
setwinst (25-15) voor de bezoekers.
In set vier was het veelal
stuivertje wisselen. Beide teams
hielden de rally’s kort, waardoor
snel achter elkaar de punten werden
gescoord. In de beslissende fase
van de set waren de Olympiaheren net iets feller in de aanval en
blokkering. Hierdoor wisten zij er een
beslissende vijfde set uit te slepen.
In de beslissende set begonnen
de Panningenaren sterk. Met
een licht overwicht werden de
Venlonaren onder druk gezet. De
werklust en veerkracht van Olympia
leek beloond te worden na een 2-0
achterstand in sets. De eerste drie
matchpoints waren voor Olympia,
maar discutabele beslissingen van de
scheidsrechter gooiden echter roet in
het eten. Civitas profiteerde en pakte
tegen de verhouding in de vijfde set
met 18-16.

Heere van Meijel
hoofdsponsor MZV Meijel
De Heere van Meijel is de nieuwe naam- en hoofdsponsor van zaalvoetbalvereniging MZV Meijel.
De horecazaak heeft een contract getekend van vier jaar. De mannen van de Meijelse
zaalvoetbalvereniging zullen onder de naam ‘MZV De Heere van Meijel’ de wedstrijden gaan spelen.
Rudy Gommans van De Heere van Meijel, René Brummans van MZV Meijel en Bonny Spetgens van
kledingsponsor Meeuwis ondertekenden onlangs het contract. (Foto: MZV Meijel)
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Egchel wint thuisduel
Door: Thijs Joosten, voetbalvereniging SV Egchel
Het eerste herenteam van SV Egchel heeft op zondag 7 oktober in de derde wedstrijd van dit seizoen een
zwaarbevochten, maar verdiende overwinning behaald op een ander oranje, SV Leunen. Op sportpark De Wietel
in Panningen won de ploeg van trainer Jonn Smedts met het kleinst mogelijke verschil van de ploeg van trainer
Vincent van Sambeek, 1-0. Frank Gielen werd matchwinnaar.
Na wat aftasten in het begin door
beide teams nam de thuisclub in de
16e minuut de leiding. Met een prima
bal bracht Colin Bruisten Frank Gielen
in stelling die keurig afrondde, 1-0.
Het spel vond vervolgens veelal op
het middenveld plaats. Na ruim een
half uur zetten Lex Verstappen en
Frank Gielen een aan val op. Het schot
van laatstgenoemde ging net voorlangs het doel. Meteen daarna schoot
een Leunen-aanvaller in het Egchelse
zijnet. Vijf minuten voor rust miste
Frank met een schot op een haar na
wederom het doel na een prima actie.

Daan Bongers werd tweede bij de veldrijders

MTB-wedstrijd
in Baarloos Kuukven
Door: Felix Lamber, wielerclub TWC Olympia
TWC Olympia hield op zondag 7 oktober de opening van de wintercompetitie. In natuurgebied Kuukven bij Baarlo kwamen zo’n tweehonderd
mountainbikers en wielrenners in actie. In verschillende categorieën
wisten de Baarlose renners successen te behalen.
Yannick Smedts behaalde zijn
eerste overwinning bij de Amateur
MTB-ers in de Toma Cycles-competitie.
Hij had een ruime voorsprong op zijn
naaste belagers Stef Hendriks uit
Haelen en Ike Janssen uit Venray. Bij de
Masters MTB was de overwinning voor
de Belg Kris de Neff, die Arno Bouten
uit Blerick en Leon Crienen uit Baarlo
op ruime achterstand reed. Bij de veldrijders Amateurs was Daan Bongers

Het laatste wapenfeit voor rust was
een vrije trap voor Leunen welke in de
muur belandde. Egchel had met een
royale voorsprong thee kunnen drinken, maar het bleef slechts bij 1-0.
Na de rust zou Leunen in een
tijdsbestek van 20 minuten drie keer
wisselen om iets aan de achterstand
te doen. Het was nu wat meer op de
Egchelse speelhelft te vinden zonder tot echt uitgespeelde kansen
te komen. De oranjehemden kregen sporadisch nog wat kansen door
onder andere Frank Gielen en Lex
Verstappen. Ryan Bruisten testte nog

een keer de Leunense doelman met
een schot uit een corner. Even daarvoor had de Leunense invaller Quint
van Dijk nog een dot van een kans om
zeep geholpen door naast te schieten. Er waren nog twee wapenfeiten in de blessuretijd. Egchel liet na
om de beslissende 2-0 te maken en
in de laatste minuut was er nog een
vrije trap voor de gasten die door de
scheidsrechter werd afgefloten. Egchel
hield de drie punten in eigen huis en
kan zich gaan opmaken voor de enige
derby van het seizoen op zondag
14 oktober uit bij SV Grashoek.

Enige dame bij deelnemers

Stockcar F2 coureur
Laura Vervuurt kampioen
Door: Marcel Bol, Paddock 14
De 22-jarige Laura Vervuurt uit Grashoek werd zondag 7 oktober kampioen Stockcar F2 wit/gele daken bij de
finales van de baankampioenschappen 2018. De kampioenschappen werden gereden op het Jaba Circuit in Posterholt.

niet opgewassen tegen de Duitser
Alwin Schmidt. Een tweede plek op het
podium was zijn deel. Bij de veldrijders Masters was de tweede plaats
voor Rene Kuhlmann, die het hoofd
moest buigen voor Alleskunner Edwin
Raats uit Eindhoven. Bij de jeugd 3 was
Freek Bouten uit Blerick te sterk voor
de concurrentie. Finn Keunen uit Baarlo
werd in dezelfde categorie verdienstelijk derde.

Zonder veel moeite

Helden herstelt zich
tegen Ysselsteyn
Door: Geert Metsemakers, voetbalvereniging VV Helden
Nadat het eerste herenteam van VV Helden een week eerder sinds
bijna een jaar weer eens een nederlaag leed, wist het zondag 7 oktober haar rug te rechten tegen Ysselsteyn. Op eigen veld werd, zonder al
te veel moeite, Ysselsteyn met 2-0 verslagen.
Voor de rust had Gilian de Bruijn
de thuisploeg met een fraai schot
van afstand op 1-0 gezet. Doelman
Swinkels had vlak daarvoor nog
attent gereageerd op een dieptepass
van de Heldenaren, maar zag zijn
verdedigende werk in de voeten van
De Bruijn belanden. Deze aarzelde
niet en schoot van ver op het lege
doel, waarna hij de bal via de lat
binnen zag vallen.
Daarna vergat Helden de marge
op te schroeven door te profiteren
van slordig balverlies aan de kant
van Ysselsteyn. Edwin Heuvelmans
en Mairen Zeevenhoven misten
beiden grote kansen, waardoor de
1-0 bleef staan tot de rust. Voor
de gasten was Willem Janssen was

nog het dichtst bij de gelijkmaker.
Zijn kopbal ging echter naast.
Na de rust kwam Helden goed
uit de startblokken. Waar Mairen
Zeevenhoven al snel één-op-één
over mikte, wist hij niet veel later
Ton Peeters met een bekeken
steekpass voor het doel te zetten.
De Heldense routinier wist wel raad
met deze mogelijkheid door de bal
koelbloedig binnen te schieten.
Ysselsteyn ging na die treffer op
zoek naar de aansluiting, maar bleek
niet bij machten om het Helden echt
moeilijk te maken. Aan de andere
kant kon onder andere Bas Wijnands
het duel definitief beslissen, maar
hij trof zowel de doelman als
de paal.

De Grashoekse coureur was tijdens de wedstrijd de enige dame in
het deelnemersveld. Na de diverse
overwinningen die ze eerder dit jaar
behaalde, zat de concurrentie haar
tijdens deze beslissende manche toch
nog op de hielen. De wedstrijd werd als
eerste verreden en Laura behaalde de
tweede plaats, achter winnaar Johan
Ots. Deze tweede plek was voldoende

om de kampioenstitel bij de wit/gele
daken op haar naam te laten schrijven. Zo eindigde ze met 104 punten
op de eerste plaats. Johan Ots werd
tweede met 76 punten en Wesley
Leenhouts behaalde de derde plaats bij
het kampioenschap. Voor het kampioenschap 2018 BriSCA F2 reed Laura
Vervuurt in de drie manches telkens
top 8-noteringen en zo kon ze aan het

einde van de dag met 185 punten de
vijfde plaats innemen in dit kampioenschap. De eerste plaats werd behaald
door Wim Peeters met 251 punten
en Jan Bekkers behaalde de tweede
plek met 243 punten. De derde plaats
ging naar Rick Lenssen met 215 punten. De laatste finaleraces vinden op
zondag 28 oktober plaats op het circuit
Raceway in Venray. (Foto: Ed Jacobs)

De Treffers hard onderuit
Door: Hem Hendrix, beugelclub De Treffers
Ondanks de grote groep supporters die aanwezig was bij de wedstrijd op zaterdag 6 oktober, kon het eerste
team van De Treffers opnieuw geen resultaat behalen tegen titelkandidaat Neer. De thuiswedstrijd werd zelfs
met 5-0 verloren.
In de afzonderlijke partijen
wisten de Maasbreenaren nog
enigszins gelijke tred te houden
met hun tegenstander, maar in

het eindspel ging het telkens mis
door persoonlijke fouten en te veel
flatsers. Een euvel dat vaker werd
gezien dit seizoen. De gasten uit

Neer maakten er dankbaar gebruik
van. Een gedeelde laatste plaats in
de Lotto Ereklasse is nu een feit voor
De Treffers.
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Caprilli en De Cavaliers volop in actie
Door: Kirsten Voesten, PSV Caprilli en PSV De Cavaliers
Verscheidene leden van de Panningse paardensportverenigingen
Caprilli en De Cavaliers kwamen in het weekend van zaterdag 6 en zondag
7 oktober in actie. Iris Gülcher ging met liefst drie verschillende paarden
naar wedstrijden en Jessica Maassen wist namens De Cavaliers de eerste
plek te pakken in Asten. De leden van Caprilli reden op zondag nog de
jaarlijkse toertocht van de vereniging.
Janine Maassen van De Cavaliers
nam deel aan een springwedstrijd
in Geldrop en behaalde met Jelena
een 5e prijs in de klasse B en met
Hymette een 6e prijs in de klasse
L. Jessica Maassen nam deel aan
een springwedstrijd in Asten en
nam hier de overwinning mee naar
huis met Bockmann’s Punto in de
klasse L. Nikki Hanssen nam deel
aan een eventing-wedstrijd van
SGW Ysselsteyn en behaalde met
Millstreets Stuufke een 2e prijs in
de klasse C-B en werd daarmee

Limburgs kampioen. Met Mutsaards
Pascha behaalde ze een 4e prijs in
de klasse D-B. Met beide pony’s reed
ze een foutloos springparcours en
een foutloze cross. Dit was tevens
de laatste selectie voor de Audax
Media Ranking van het Bavaria 0.0
team en hierin is ze 3e geworden
met Mutsaards Pascha in de Audax
Media Pony Trophy. Iris Gülcher van
Caprilli uit Panningen ging met maar
liefst twee paarden en één pony op
wedstrijd. Vrijdag nam ze met Barida
deel aan een wedstrijd in Someren.

De toertocht van PSV Caprilli
Daar won ze beide proeven in het L1
met 195,5 punt. Zaterdag had ze Wise
Guy meegenomen naar Someren en
behaalde ze een 3e plaats in het Z2

met 64,26 procent. Met haar pony
Splash nam ze zondag deel aan de
selectiewedstrijd en behaalde een
8e plek in het Z2 met 61,585 procent.

Zondag was het daarnaast ook weer
tijd voor de jaarlijkse toertocht voor
alle leden van Caprilli. De leden reden
een route door Peel en Maas.

OVU verliest uit in Ell

Door: Coy Sieben, beugelclub OVU
Voor de beugelaars van OVU uit Kessel stond op zaterdag 6 oktober een lastige uitwedstrijd op het
programma. Het team moest naar Ell, maar delfde daar het onderspit. De thuisploeg won met 3-2.

Roy Dorssers en Eric Kleynen
hadden kansjes, maar wisten niet
door te drukken. Bas Ottenheim
had de grootste kans, maar ook

hij strafte het niet af en 3-0 was
een feit. Roel Ottenheim had geen
kind aan zijn tegenstander en won
verdiend. Hay Jacobs beugelde

ijzersterk en zorgde voor een toch
nog draaglijke uitslag voor de
Kesselnaren door een zeer goede
overwinning.

Rik Heijnen razendsnel
Brons voor Mark van
Dijk op Jeugd Spelen
Egchelnaar Mark van Dijk heeft een unieke prestatie neergezet door bij
de Youth Olympic Games (Jeugd Olympische Spelen) in het Argentijnse
Buenos Aires de bronzen medaille te winnen bij het judoën. Hij verloor al
in de eerste ronde van het toernooi, maar via de herkansingsronde wist de
jonge Egchelnaar alsnog het brons te pakken.
In de klasse tot 81 kilogram was
het doel van de talentvolle judoka
niks minder dan goud. Dat lukte niet,
maar toch is hij enorm blij met zijn
prestatie. “Wat eerst een droom was,
een medaille pakken op de Jeugd
Olympische Spelen, is nu werkelijkheid geworden!”, laat de Egchelnaar
op Facebook weten. Het ultieme doel
moest Mark al na de eerste ronde
laten varen. “Ik verloor helaas in de
golden score tegen Alex Barto uit
Slowakije.”
De vroege tegenslag zorgde er
echter niet voor dat Mark de moed
liet zakken. “In mijn eerste herkansing kwam ik uit tegen Rhys Allan uit
Australië. Ook deze partij ging weer
de golden score in, maar na 2 minuten wist ik de partij naar mij toe te
trekken.” In de volgende herkansings
partij, tegen Rihari Iki uit NieuwZeeland, stond Mark slechts een
minuut op de mat toen hij met een
ippon, een vol punt, de winst pakte.

Die laatste winst betekende
dat Mark op mocht voor het brons.
Na een pauze van 2,5 uur stond hij
tegenover Ahmed Rebahi uit Algerije.
“Ik kwam 2 minuten voor tijd achter
met een wazari en de druk steeg,
maar o
 ngeveer een minuut later wist
ik een wazari terug te scoren. Na
4 minuten stond het gelijk, dus werd
het weer golden score. Daarin wist ik
een wazari te scoren en was het brons
een feit.”
Jeugdtrainer bij Judoclub Helden
Mark van der Linden reisde met zijn
voormalige pupil mee naar Buenos
Aires om hem aan te moedigen.
“Mark bewees wederom tot de absolute top te behoren”, laat hij weten.
“Mark wist de vroege teleurstelling
fantastisch van zich af te zetten en
won drie superpartijen in de herkansing. Hij heeft ons al veel moois laten
zien en wat zijn we als club megatrots op hem. Daar zijn geen woorden
voor.” (Foto: NOC NSF)

Door: Wiel van Lier, Atletiek Helden
De atleten van Atletiek Helden kwamen in het weekend van zaterdag 6 en zondag 8 oktober op verschillende
plekken in het land in actie. Rik Heijnen wist bij de Venray Singelloop een razendsnelle tijd neer te zetten op de
5 kilometer.
Als test voor de halve marathon
van Eindhoven op zondag 14 oktober
liep Rik Heijnen tijdens de Singelloop
in Venray een 5 kilometer. Hij
deed dat onverwacht snel in een
onwaarschijnlijke tijd van 15.19
minuten. Net iets boven de 3 minuten
per kilometer. Het betekende een
mooie tweede plaats en tevens een
persoonlijk record voor Rik. Wim Ebisch
nam zaterdag 6 oktober deel aan de
zwaarste marathon van Nederland, de
kustmarathon van Burch-Haamstede

naar Zoutelande. Een heel groot stuk
gaat door de soms steile duinen en
via trappen en na 19 kilometer loop
je 9 kilometer over het strand. Als
toetje moeten de deelnemers na 40
kilometer nog 1 kilometer over het
strand. Wim passeerde de streep in
3.57.31 uur. Rinie Ebisch deed mee
aan de Ladiesrun van 10 kilometer en
rende naar een tijd van 57.31 minuten.
Ook de dames moesten over een
zwaar parcours over strand en door
de duinen. Bij de Océ loop in Venlo

werd Nate Sillekens vierde op de 1.500
meter in 6.12 minuten. Kyle Sillekens
werd 15e in 9.29 minuten. Bij de 5.000
meter rende Richard Sonnemans
een persoonlijk record van 20.27
minuten. Judith de Bruin werd eerste
op de 10.000 meter in 47.21 minuten.
Irma Janssen rende naar een tijd van
49.20 minuten.
Jan Vaessen en Ellen Heuijerjans
namen deel aan de halve marathon
van de Bredase Singelloop. Jan finishte
in 1.54.23 uur en Ellen in 1.59.36 uur.

HBC zet zegereeks voort
Door: Geert Teeuwen, beugelclub HBC
Het eerste team van HBC uit Helden heeft op zaterdag 6 oktober haar zegereeks uitgebreid naar vier op rij.
De ploeg verloor nog geen wedstrijd in het huidige seizoen. De bezoekers van De Flatsers uit Baarlo konden daar
op 6 oktober geen verandering in brengen. Het werd 5-0 voor de koploper in de Lotte Ereklasse.
Invaller Paul begon in de wedstrijd tegen De Flatsers tegen Piet. In
een gelijkopgaande partij kon Paul
bij de twintig een verschil maken. Hij
verdedigde de voorsprong met verve,
ondanks alle pogingen van Piet. Het
werd uiteindelijk 30-26 en de eerste
horde was genomen. Op 2 speelde
Johan tegen Ester. Johan speelde een
bekeken partij waarin hij continu het
initiatief had. Halverwege de partij
nam Johan afstand en beugelde zo het

tweede punt binnen.
Frank op 3 beugelde tegen Frans.
Deze had zijn dag niet en omdat
Frank een goede partij speelde, werd
dit een zeer eenvoudige overwinning voor Frank, 3-0. In de vierde pot
kruisten Marc en Marc hun beugelschoppen. HBC’s Marc nam direct een
voorsprong en bouwde die met goed
beugelspel uit. De Baarlose Marc kon
moeizaam volgen, maar liet de achterstand niet groter worden dan 4 à 6

punten. In het eindspel werd het nog
even spannend, maar HBC’s Marc had
genoeg marge om de partij binnen
te slepen, 4-0. Met Johan Verest in de
laatste partij tegen Roy lag het in de
verwachting dat er weer een ‘clean
sheet’ behaald zou worden. Johan liet
er geen gras over groeien en mede
door de vele flatsers van Roy was het
punt binnen een kwartier in Heldens
bezit. Zodoende werd het 5-0 voor de
Heldense gastheren.
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‘Geen hoogstaande derby’

Terechte puntendeling
in Baarlo
Door: Mat Nellen, voetbalvereniging MVC’19
De eerste herenteams van Maasbree en Baarlo hebben zondag 7 oktober de punten gedeeld in een boeiende,
spannende, maar voetballend geen hoogstaande derby. De 1-1 eindstand was al bij rust bereikt door treffers van
Clim Moonen (MVÇ ‘19) en Matthijs Hansen (Baarlo). De eerste helft was het beste gedeelte van de wedstrijd. In
de tweede helft grossierden beide partijen in slordigheden en slechte (eind)passes.

Volledig Heldens podium bij de meisjes tot 36 kilo

Tien gouden
medailles JC Helden
MVC’er Clim Moonen (rechts) in fel duel verwikkeld met een
Baarlose tegenstander, terwijl Joris timmermans toekijkt (Foto: Math Geurts Fotografie)
Maasbree begon goed aan de
wedstrijd en was vooral in het eerste half uur de betere ploeg. MVC’19
kwam dan ook verdiend in de 17e
minuut op voorsprong, toen Rob
Custers Clim Moonen de diepte
instuurde. De Maasbreese middenvelder gaf Baarlo-doelman Jeffrey
Schouenberg geen kans. Vervolgens
kreeg MVC nog enkele kansen om de
voorsprong te verhogen, maar verzuimden dat te doen. Baarlo kwam
steeds beter in de wedstrijd en herstelde het evenwicht in de 29e
minuut, toen Matthijs Hansen een fout
in de Maasbreese defensie afstrafte.
In de slotminuut van de eerste helft

voorkwam de Baarlo-doelman een
nieuwe voorsprong van MVC door een
goede redding op een inzet van Joris
Timmermans.
Na de pauze werd er door beide
ploegen fel gestreden om de winst,
maar zakte het voetbalpeil aanzienlijk. Het duel werd rommelig. Er werden nauwelijks kansen gecreëerd
door beide ploegen. De aanvallers
lagen goed aan de ketting bij de
beide defensies. Maasbree kreeg halverwege de tweede helft een grote
kans, toen Daan Peters de diepte in
werd gestuurd, maar de attent keepende doelman Schouenberg voorkwam een voorsprong van MVC.

Bijna had Baarlo-verdediger Roel
Bouten, die zijn handenvol had aan
Ron van den Kerkhof, zijn eigen doelman verrast met een schot op eigen
doel. In de slotminuut was Baarlo
nog dicht bij de winnende treffer,
toen een vrije trap van Dennis van
de Vinne met kunst- en vliegwerk
door MVC-doelman Stan Caris over de
lat werd gewerkt. Baarlo pakte zijn
eerste punt en maakte zijn eerste
doelpunt, terwijl MVC’19 met zeven
punten uit drie wedstrijden kan spreken over een goede competitiestart.
Komende zondag moet Baarlo op
bezoek bij Blerick, terwijl MVC’19 IVO
uit Velden op bezoek krijgt.

Door: Frans Manders, judoclub JC Helden
JC Helden deed op zondag 7 oktober met 23 judoka’s mee aan het
beginnerstoernooi van EJC Grevenbicht in Sittard. In de Zuid-Limburgse
plaats wisten de Heldense leden in totaal liefst tien gouden medailles
binnen te slepen.
Bij de meisjes was de gewichts
klasse tot 36 kilogram helemaal een
Heldense aangelegenheid.
Goud bij het toernooi was er voor
Djow Joris, Frits Hermans, Luuk van
den Berg, Ralf Relou, Kep Verkoeijen,
Daan Joosten, Jonah Meerts, Niels

van den Berg, Marlouk Colbers en Bo
van den Brand. Jona Holthuijsen, Alex
Hanssen, Lindsay van Os en Lieke
Verstappen mochten een zilveren
medaille mee naar huis nemen.
Daisy van Os behaalde de bronzen
medaille.

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.

Afsluittoernooi Breetanque
Het afsluittoernooi van jeu-de-boulesvereniging Breetanque uit Maasbree vond op zondag
7 oktober plaats. Er waren 27 deelnemers die via een loting aan een willekeurige partner werden
gekoppeld. Uiteindelijk wisten drie leden drie partijen te winnen. Annemie Lemmen werd eerste,
Bert van Roy tweede en Maril Gielen derde. Op de foto staan Maril, Annemie en Bert met hun prijs.

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

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

Liedjesavond Kook van Eige Deig

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

Tijd: 20.11 uur
Organisatie: CV De Kook
Locatie: zaal Unitas Baarlo

Presentatie Marijke Gijsen over
‘Goed gevoed’
Tijd: 14.00-16.00 uur
Organisatie: dorpsdagvoorziening Kessel en Kessel-Eik
Locatie: dagverzorging Hof van Kessel, Kessel

vr
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Kofferbakverkoop Meijel
Tijd: 09.00-16.00 uur
Organisatie: schutterij St. Willibrordus Meijel
Locatie: clubgebouw schutterij Nederweerterdijk 1,
Meijel

Nationale Archeologiedag Baarlo

Fietsroute
Kwistneetdettoapaedjeswoare
Tijd: start om 09.00 uur
Organisatie: TC Everlo, Rundje Koeberg
Locatie: start gemeenschapshuis Kerkeböske Helden

Jeugdactiviteit IVN Helden
Tijd: 13.00-16.00 uur
Organisatie: IVN Helden, Staatsbosbeheer en
Peel en Maas
Locatie: Heldense Bossen Helden

Kermis Beringe met attractie in
‘slow motion’ en prijsuitreiking
kleurplatenwedstrijd

Tijd: 08.00-15.00 uur
Organisatie: Rundje Koeberg
Locatie: gemeenschapshuis Kerkeböske Helden

Tijd: 16.30 uur  
Locatie: Vlasbemt Maasbree

Tieëkezinge nieuwe stijl met muziek
van Rob Reyners en Ben van Daal

Tijd: vanaf 14.30 uur (prijsuitreiking: 18.30 uur)
Locatie: Beringe

Lezing vogeldierenarts Hedwig
van der Horst
Tijd: 19.45 uur
Organisatie: Parkieten Sociëteit Noord- en
Midden-Limburg
Locatie: party-restaurant De Houbereij Panningen

wo
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Rondleiding PS Aero Baarlo
Tijd: 10.00 uur
Organisatie: VVV Baarlo
Locatie: PS Aero Napoleonsbaan Zuid 27C, Baarlo

Kepèls Krenske

Kienmiddag Koningslust

Tijd: 10.00-12.00 uur
Organisatie: KBO Panningen
Locatie: gemeenschapshuis In Kepèl Panningen

Tijd: 13.30 uur
Organisatie: KBO Koningslust
Locatie: dorpshuis De Sprunk Koningslust

Circus Bolalou

Garageverkoop Helden

Lezing historicus Guido Korsten

Tijd: 16.30 uur  
Locatie: Vlasbemt Maasbree

Tijd: 10.00-15.00 uur
Organisatie: Garageverkoop Helden
Locatie: Helden en Panningen

Tijd: 19.30-21.30 uur
Locatie: bibliotheek MFC De Engelbewaarder Baarlo

Fietsverlichtingscheck Repair Café

Frühshoppen

Tijd: 09.30-11.30 uur
Organisatie: Repair Café Meijel
Locatie: Oppe Koffie Meijel

Tijd: 11.00 uur
Organisatie: muziekvereniging Kessel
Locatie: gemeenschapshuis De Paort Kessel

Boekpresentatie Hay van den
Munckhof

Circus Bolalou

Muziekmiddag met Die Neue Fünf

Tijd: 14.00 uur  
Locatie: Vlasbemt Maasbree

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

Kermis Beringe met
gratis schminken

Netwerkevenement Spin1

Tijd: 15.00 uur
Organisatie: Muziek Jong voor Oud
Locatie: zorgcomplex Broekstraat Maasbree

za
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Jubileum Rundje Koeberg

Circus Bolalou

Tijd: 13.30-17.00 uur
Locatie: voetbalkantine VV Baarlo

di
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Tijd: 11.00-12.30 uur
Locatie: boekhandel Blz. Panningen

Herfstwandeling Grashoek
Tijd: 12.30 uur
Organisatie: In de 7e Hemel
Locatie: start In de 7e Hemel Grashoek

Circus Bolalou
Tijd: 15.00 uur  
Locatie: Vlasbemt Maasbree
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Kienmiddag Kessel-Eik
Tijd: 13.30 uur
Organisatie: KBO Kessel-Eik
Locatie: Ut Gemeinsjapshoes Kessel-Eik

Tijd: 15.00-17.00 uur
Locatie: Beringe

Tijd: 18.00-22.30 uur
Organisatie: netwerkclub Spin1
Locatie: Bloeinest op Ruijsstraat 65, Panningen

Informatiebijeenkomst leesclub

Cursus over cijnzen

Tijd: 14.00 uur
Organisatie: Senia en Bibliotheek Panningen
Locatie: bibliotheek Huis van de Gemeente
Panningen

Tijd: 19.30 uur
Organisatie: streekmuseum ‘t Land van
Peel en Maas
Locatie: gemeenschapshuis Kerkeböske Helden

Opening kermis Beringe met loterij

Kermis Beringe met rapper

Tijd: 16.00 uur
Locatie: Beringe

Tijd: 15.00-16.00 uur
Locatie: Beringe

Deutscher Abend

Live balletvoorstelling Mayerling

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: muziekvereniging Kessel
Locatie: gemeenschapshuis De Paort Kessel

Tijd: 20.10 uur
Locatie: DOK6 Cinema Panningen

Jouw agendapunt hier?
Wil je de activiteiten van jouw organisatie
ook in deze agenda zien? Mail je agendatip naar
redactie@hallopeelenmaas.nl

Auto Hunnekens Meijel, sinds 1981

Zoekt u een kleine SUV of hoge instap?
Wij hebben circa 40 occasions
met BOVAG garantie!

Kerkstraat 20A Meijel - T 077 - 466 1852 - www.autohunnekens.nl

Onze ervaren specialisten
helpen u graag

‘Ik krijg een goed gevoel
als een klant blij is
met zijn aankoop’
frank

service 23
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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 14 oktober
H. Mis 09.30 -koor- t.i.v. Ben
Theunissen (zeswekendienst)
Woensdag 17 oktober
H. Mis 09.00 uur in sacristie

Parochie Egchel
Misintenties
NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens
Eemsestraat 12
T 077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 14 oktober
H. Mis 11.00 uur t.i.v. Jan Peeters
(jaardienst) en Door en Sef Peeters
en Wim Peeters; Truus VanmarisWijnen (b.g.v. verj)
Zondag 21 oktober
Geen H. Mis

Cluster MKBE

Parochie Grashoek
Misintenties NL24 RABO 0141910526
A. Cruijsberg T 077 307 52 93
Spreekuur in kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
Zondag 14 oktober
H. Mis 11.00 uur t.i.v. Overl. ouders
Drees Bouten en Kitty BoutenLucassen; Overl. fam. EngelenBeumers-Custers-Engels; Joop Reerink
(verj); Antonius Spee, Gertrudis SpeeSteeghs, zoon Jan en schoonzoon Jan

Parochie Helden
Misintenties NL61 RABO 0120795094
pastorie Rochusplein 3
T 077 3071488,
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur
donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
Zondag 14 oktober
H. Mis 10.00 uur – herenkoor t.i.v.
overl. ouders Lies Caris-Geraats en
Thei Caris (jaardienst); Cor van de
Wetering (b.g.v. verj)
Overleden: Ida Rutten-Gielen, 88 jaar

Parochie Koningslust
Misintenties NL05 RABO 0120795132
A. van den Boer De Brentjes 81
T 077 465 36 81

Ook met vragen over het grafruimen
kunt u bij hen terecht.

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 14 oktober
H. Mis: 11.00 uur - Zang Herenkoor
Lectoren: Mevr. Marian Verhappen –
Dhr. Harrie Jans
Intenties: Jaardienst Jo BoerlandMartens en Gerhard Boerland.
Jaardienst Els Peeters-Beeren.
Jaardienst Corry van den BeukenBoots. Jaardienst Jo van Dijck en
overl. familie. Overl. ouders PeetersHillen en kinderen.
Gedoopt wordt – zondag 14 oktober:
12.00 uur: Djaylinn Steegh
Kerkhofzaken Maasbree
Tot en met maandag 22 oktober
zal een puincontainer op het
kerkhof geplaatst worden. Indien u
afgelopen jaar hebt aangegeven de
grafrechten niet meer te verlengen
en het graf te ruimen dan kunt u
de resten van het grafmonument
in deze container deponeren. Ook
de betonnen fundering dient u te
verwijderen. Het is de bedoeling
dat u de ontstane opening weer
opvult met aarde. Het kerkbestuur
zorgt voor de afvoer van het puin.
Er is een mogelijkheid het ruimen
tegen een vergoeding van € 155,- te
laten verrichten door een daarvoor
gespecialiseerd bedrijf. Als u een
graf wil (laten) ruimen en u heeft dit
nog niet kenbaar gemaakt, gelieve
u dit door te geven aan dhr. en
mevrouw Giesen tel. 077-465 2450.

Gezinsbijdrage NL39RABO0125305311
Pastorie Dorpstraat 13
T 077 462 12 65
E lajverhaag@parochiekessel.nl
Kerkdiensten
Zaterdag 13 oktober
13.30 uur. Huwelijk van Steven Sliepen
en Assi Cabbolet
19.15 uur. Jaardienst voor Ton
Timmermans en Margaretha
Jardzejewski, Har en John.
Pierre Hanssen vanwege de verjaardag.
Zondag 14 oktober
14.00 uur. Doop van Femke Joosten.
Schijfweg Zuid.
Maandag 15 oktober
19.00 uur. Rozenhoedje in Wozoco.
Woensdag 17 oktober
9.00 uur. H.Mis vor de zieken van de
parochie.
Zaterdag 20 oktober
19.15 uur. H.Mis voor de parochie.

Bij geen gehoor kunt u contact
opnemen met het parochiecentrum in
Panningen T 077 307 13 88
Kerkdiensten
Zaterdag 13 oktober
Geen H. Mis
Zaterdag 20 oktober
H. Mis 17.30 uur

Parochie Meijel
Misintenties NL16 RABO 0133405613
Pastorie Kerkstraat 5
T 077 466 18 50
W www.parochiemeijel.nl
Spreekuur
maandag 19.30 tot 20.00 uur en
donderdag van 11.00 tot 12.00 uur
joke.holscher@gmail.com
Kerkdiensten
Donderdag 11 oktober
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen
09.30-10.00 uur Stille Aanbidding
Zaterdag 13 oktober
H. Mis 19.00 uur met dameskoor t.i.v.
Miet Schijven-Thijssen (coll); -Riek
Adriaans-v.d. Vondervoort (coll);
-Jacques en Netje Geraets-Lenders en
fam; Jean en Agaath v.Berlo-Foss en
fam; -Karel en Greet Horning; -Fam.
Wedding; -Roos Heldens-Kessels (jaard);
-Ouders Wijnands, Josje Wijnands,
Wiel Wijnands, Pieter Vestjens, Petra
Wijnands-Rongen; -Uit dankbaarheid

Parochie Panningen

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 11 oktober
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Vrijdag 12 oktober
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Zaterdag 13 oktober
H. Mis in de Groenling om 14.30 uur
H. Mis 19.00 uur – Gemengd koor
t.i.v. Joke Goes; Graad Janssen, Maria

Janssen-Schers en dochter Annie
Janssen, Jac van Zeeland, Marietje
van Zeeland-van Tongeren
en zoon Jos van Zeeland (jaardienst)
Zondag 14 oktober
H. Mis in het Missiehuis om 10.30 uur
Doopviering in de parochiekerk om
14.00 uur: Pam Verouden
Dinsdag 16 oktober
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Woensdag 17 oktober
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Donderdag 18 oktober
H. Mis 09.00 uur dagkapel

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

Vrijdag 19 oktober
18.30 uur Rozenkransgebed in de St.
Annakapel.
Mededeling:
Allerheiligen-Allerzielen wordt
gevierd op zondag 28 oktober.
Het Allerzielenlof is om 13.30 uur.

Parochie Kessel-Eik
Misintenties NL41RABO0125300522
L. Timmermans T 077 462 16 78
Kerkdiensten
Zondag 14 oktober
9.30 uur Bijzondere intentie.
Zondag 21 oktober
9.30 uur Jaardienst Sjaak Geraets en
Jan Geraets.
Mededelingen:
Familie Lempens-Naus heel veel
sterkte met het overlijden van
jullie moeder, schoonmoeder, oma,
en partner.
Vrijdag 2 november is de Allerzielen
dienst om 19.00 uur.

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

Route:

Vergelt

Den Hert

€ 11,00

Parochie Baarlo
Misintenties NL31RABO0103903860
Pastorie Markt 3 T 077 477 12 75
E kapelaan@parochiebaarlo.nl
W www.parochiebaarlo.nl
Kerkdiensten
Zaterdag 13 oktober
17.00 uur H. Mis in Verzorgingshuis Ter
Borcht.
Zondag 14 oktober: 9.30 uur H. Mis.
Zang: Herenkoor.
Marie Madeleine Baronesse d’Erp.
Jaard. Willem Meerts en Grada MeertsPouwels, zoon Harry en Josephine
Meerts.
Donderdag 18 oktober
8.30 uur H. Mis.

Zondag 14 oktober
12.30 uur extra H. Mis 60 jarig
Diamanten Huwelijksviering van
Tjeu Sonnemans en Mia SonnemansReinders met Herenkoor.
Maandag 15 oktober
18.30 uur Stille Aanbidding
19.00 uur Rozenkrans
Dinsdag 16 oktober
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen,
aansluitend koffiedrinken.
Donderdag 18 oktober
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen
09.30-10.00 uur Stille Aanbidding

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

€ 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

ROERMOND

Burghoffweg 13

(Gevestigd tegenover Retailpark)

T. 0475-691548

HORST

(Gevestigd binnen Interchalet)

T. 077-3982234

MODELLEN

• OP=OP •
VEEL SHOW
ROOM

T. 045-5751230

(Gevestigd op de Woonboulevard)

In de Cramer 148

HEERLEN

tot

WWW.SUPERKEUKENS.NL

50%
korting

showroomkeukens

LEN • OP=
OP • VEEL
SHOWROOM

Witveldweg 100

OOMMODEL

MODELL

