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Demonstraties
woonwagenbewoners
Woonwagenbewoners in Peel en Maas zijn in actie gekomen. Ze pleiten voor meer standplaatsen en meer begrip voor hen in de gemeente Peel en Maas. In Meijel
voert de familie Kraus-Leenders actie en op het grasveld bij de Ondersestraat in Helden sloeg de familie Raaymakers uit protest een kamp op. “We gaan pas weg als de
gemeente zwart op wit een concreet voorstel doet waar we ons in kunnen vinden”, aldus één van de Heldense demonstranten. Lees verder op pagina 05

College wil centraal stemmen gaan tellen
Het college van B&W wil dat gemeente Peel en Maas bij de volgende twee verkiezingen, de gecombineerde
provinciale staten en waterschapsverkiezingen en de Europese Parlementsverkiezingen volgend jaar, meedoet
aan een experiment met centraal tellen. De stemmen worden dan op de dag van de verkiezingen op lijstniveau
geteld en een dag later wordt op een centrale plek gekeken naar de personen op de lijst.
Gemeenten kunnen zich vrijwillig aanmelden voor het experiment.
Bij de gemeenteraadsverkiezingen
in maart bleek dat veel stembureaus moeite hebben met het juist
tellen van de stemmen. Zo klopte
in gemeente Venray de eerste telling bij 23 van de 26 stembureaus
niet vanwege menselijke fouten.
Daardoor moest een hertelling
plaatsvinden. Om dergelijke fouten
te voorkomen, is het experiment
met centraal tellen opgezet door het
ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties.
Bij het centraal tellen verrichten

de stembureaus na het sluiten alleen
een voorlopige telling op lijstniveau
en wordt er dus niet naar de aparte
kandidaten gekeken. Dat gebeurt een
dag later op één of meerdere centrale
locaties tijdens een openbare zitting.
Het gemeentelijk stembureau (GSB),
dat opgezet moet worden, wordt
dan verantwoordelijk voor het tellen.
Het GSB wordt bijgestaan door tellers.
“Het beoogde effect is om het
telproces betrouwbaarder, transparanter en dus beter controleerbaar te
maken”, schrijft het college. “De telling kan gestructureerd en uniform
worden georganiseerd, op een locatie

met voldoende faciliteiten. Hierdoor
worden ook de leden op de avond
enigszins ontlast. De stemopneming
met uitgeruste krachten en in een
rustige sfeer geeft een nauwkeuriger
resultaat. Ook kunnen eventuele (tel)
fouten worden gecorrigeerd. Dat verkleint het risico op een hertelling.”
De nieuwe manier van tellen
betekent wel dat de uitslag een dag
later bekend is dan met de oude
manier. Ook moeten er meerdere
telteams komen, een GSB opgericht worden en de gemeente moet
zorgen voor beveiligd transport en
opslag van de stemlijsten. Voor de

deelname krijgt gemeente Peel en
Maas 15.000 euro vanuit het Rijk. Het
college verwacht, mede dankzij de
bijdrage, niet méér kosten te maken
dan bij eerdere verkiezingen.
De gemeenteraad moet beslissen
of Peel en Maas inderdaad gaat deel-

nemen aan het experiment. Mochten
die het goedkeuren, dan wordt er
bij de gecombineerde provinciale
staten- en waterschapsverkiezingen op woensdag 20 maart en bij de
Europese Parlementsverkiezing op
donderdag 23 mei centraal geteld.
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Zorgen om verkoop oude bieb

‘De omroep is geen melkkoe’
Omroep P&M maakt zich zorgen over haar huidige redactieruimte in de voormalige Panningse bibliotheek. De omroep is bang dat als het gebouw straks verkocht wordt, ze naar een
andere plek in het gebouw moet verhuizen, meer huur moet betalen en dure investeringen moet doen om er een geschikte kantoorruimte van te maken.
De omroep maakt sinds 2005
gebruik van de kelder in het voormalige Panningse bibliotheekgebouw.
Sinds vorig jaar zomer huurt ze bij de
gemeente daarnaast nog eens 55 vierkante meter op de begane grond.
Daardoor kon de omroep de door haar
gewenste werkplekken realiseren die
voldoen aan de arbeidsomstandigheden (ARBO)-wet. “Ik heb jaren gelobbyd om een ruimte op de begane
grond te mogen huren”, aldus Rob
Pieroen, voorzitter van de omroep.
“De kelder is echt een bunker, zonder
daglicht, verwarming en enig contact
met daarbuiten. De redactieruimte
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Beeldmateriaal en kopij dient vrij van rechten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur
dient bij aanlevering expliciet te worden
gemeld. Bij verzuim komen kosten voor
rekening van de aanbieder.

boven was dan ook zeer welkom.”
De rest van het oude biebgebouw
staat momenteel leeg. De gemeente
vond in december 2017 ondernemer
Huub Hanssen die de oude bieb wilde
kopen. Die koop is nog niet rond,
mede doordat er verborgen gebreken
werden gevonden. “We hopen volgende week de koop af te kunnen ronden”, aldus Hanssen.

Verkooptraject langer
dan verwacht
Sinds de omroep op de begane
grond zit, zijn er enkele grote, praktische problemen, laat de voorzitter
weten. “Er werd door de gemeente
van uitgegaan dat die in overleg met
een koper konden worden opgelost. Maar het verkooptraject duurt
veel langer dan we verwachtten.
We maken ons daarom grote zorgen
over de toekomst als er een nieuwe
eigenaar van het gebouw komt en we
moeten verhuizen naar een andere
plek in het pand. We vinden het jam-

mer dat we nooit in het verkooptraject
betrokken zijn geweest.”
De omroep zit nu namelijk op een
andere plek, dan door de gemeente
is aangewezen in het huurcontract.
De omroep koos hiervoor, omdat de
toegang naar de omroepkelder daarop
aansluit. Moet de omroep na de verkoop van het gebouw toch opschuiven, dan moet er rekening gehouden
worden met de nooduitgang. Daardoor
wordt de vrije entree naar de kelder geblokkeerd en krijgt de redactie
geen, het door haar zo gewenste, daglicht meer. Daarvoor moeten verbouwingen worden uitgevoerd, waarvan
de kosten volgens de omroep aanzienlijk hoog en onnodig zijn.

Stankoverlast
van sanitair
“Onze belangen staan op het
spel bij deze verkoop”, aldus Pieroen.
“De nieuwe eigenaar wilde eerst een
totaalplan maken van het pand, en
daar heb ik begrip voor. Maar voor ons

is het storend en onzeker, want we
hebben geen idee wat er gaat gebeuren als de koop rond is. We kunnen de
verwarming, verlichting en het alarm
bijvoorbeeld niet zelf aanpassen aan
onze wensen en is er al maanden
sprake van achterstallig onderhoud
aan het, door de gemeente afgekeurde, sanitair.”
Ook maakt de voorzitter zich zorgen om eventuele financiële veranderingen. Pieroen: “De koper gaf aan de
kosten van het pand te willen delen
onder de huurders. Maar wat nou als
er straks geen of te weinig huurders
komen? Dan moeten wij de kosten ophoesten. Als wij een melkkoe
worden, hebben we een probleem.
Dan kunnen we het niet meer betalen.
De omroep is financieel gezond, maar
loopt er een subsidieaanvraag. Dat is
nodig om te kunnen voldoen aan de
wettelijke regelgeving voor lokale
omroepen om de kwaliteit te verbeteren. Voor nu, maar ook voor later als er
sprake is van een streekomroep.”
Ergens anders naartoe verhui-

zen, is volgens Pieroen geen optie.
“Dat hebben we onderzocht, maar dat
is te duur. Alle ruimten in de kelder
zijn zo ingericht en aangepast vanwege de akoestiek, dat we er radio en
televisie kunnen maken. Dat verhuis
je niet zomaar even. Onze vrijwilligers hebben er veel werk aan gehad
om het hier ‘bewoonbaar’ te maken.
Terwijl programma’s maken het enige
is waar wij mee bezig willen zijn.”

‘Houden aan
huurovereenkomst’
Het college heeft onlangs, na vragen van Lokaal Peel&Maas over de
verkoop, laten weten dat de uiteindelijke koper van het gebouw zich moet
houden aan de huurovereenkomst die
de gemeente en Omroep P&M hebben getekend. “Eventuele problemen
dienen met de nieuwe eigenaar opgenomen te worden”, aldus het college.
Hanssen laat weten “direct op constructieve wijze” met de omroep in gesprek
te gaan als de verkoop rond is.

Peel en Maas haalt veel gft-afval op

De artikelen worden doorgaans
gepubliceerd in de elektronische versie van
HALLO Peel en Maas.

In Peel en Maas werd in 2017 ten opzichte van andere Limburgse gemeentes veel gft-aanval opgehaald. Per inwoner werd afgelopen jaar gemiddeld 154,4 kilo afval opgehaald, zo blijkt uit cijfers van het CBS. Daarmee staat de gemeente op de vijfde plek van Limburg.

Kempen Media bv behoudt zich ten
aanzien van de inhoud van deze uitgave
zowel het auteursrecht voor conform
artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet
als het databankrecht.

Alleen Meerssen (211,3 kilo),
Valkenburg aan de Geul (176,9 kilo),
Onderbanken (164,3 kilo) en Nuth
(163,1 kilo) haalden per inwoner
meer gft-afval op. Vergelijkbare
gemeentes als Horst aan de Maas
en Leudal haalden veel minder
groente-, fruit- en tuinafval op dan
Peel en Maas. In Horst aan de Maas
werd 70,2 kilo opgehaald en in
Leudal 94,5 kilo.

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

De grote hoeveelheid gft-afval die
per inwoner in Peel en Maas wordt
opgehaald, komt volgens de gemeente
door het inzamelsysteem dat gehanteerd wordt. “Dat is erop gericht zoveel
mogelijk te scheiden. Dit inzamelsysteem houdt onder andere in dat we
één keer per week gft inzamelen bij elk
huishouden, één keer per twee weken
PMD (plastic, metalen en drankverpakkingen) ophalen aan huis en één keer

per twee weken restafval inzamelen
met een zak”, aldus de gemeente. De
instantie is blij met de grote hoeveelheid ingezameld gft-afval.

Waarderen
inspanningen burgers
“Afval is een grondstof, dus het
scheiden aan de bron is positief. Op
deze manier zit er gelukkig weinig gft

bij het restafval dat wordt verbrand.”
Ook over de inspanningen van de
burgers is de gemeente te spreken.
“Onze inwoners zorgen ervoor dat
het scheiden van afval een succes is.
Dat waarderen we enorm. De cijfers
van het CBS zijn die uit 2017; in dat
jaar werd in drie kernen nog niet op
de huidige manier ingezameld. We
hopen dat de cijfers over 2018 nog
beter zijn.”
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Kans op blessures groot bij Panningse handbalclub

Gemeente betaalt mee aan nieuwe vloer Bevo
Handbalvereniging Herpertz Bevo Hc uit Panningen heeft een nieuwe vloer nodig. De huidige, 12 jaar oude
ondergrond is versleten en moet vervangen worden, zo bevestigde het onafhankelijke sportorgaan ISA na onderzoek. Omdat de vereniging zelf niet al te veel financiële mogelijkheden heeft, dragen de provincie (40.000 euro)
en gemeente Peel en Maas (50.000 euro), mits de gemeenteraad instemt, een steentje bij.
De Panningse club zit sinds het
seizoen 2005-2006 in sporthal De Heuf,
waar sindsdien de vloer niet meer
vernieuwd is. De sportaccommodatie
wordt beheerd door De Heuf BV, waar
Bevo de ruimtes van huurt. In de overeenkomst tussen de twee organisaties, opgezet door de gemeente om zo
een garantieovereenkomst te kunnen
sluiten, is opgenomen dat Bevo zelf het
onderhoud moet verzorgen. Omdat de
vereniging de afgelopen jaren de
begroting maar net sluitend wist te
maken, is er geen geld om de vervanging van de vloer, kosten 100.000 euro,

te kunnen realiseren. Naast de bijdrages van de gemeente en provincie, legt
de club zelf 11.000 euro in.
Dat er een nieuwe vloer moet
komen, is volgens Frank van den
Beucken, lid van de Bevo-werkgroep
die zich bezighoudt met de vloer, heel
hard nodig. “Het is nu gewoon dramatisch. Alleen al bij het eerste team zijn
twee spelers die niet op de vloer kunnen spelen vanwege fysieke klachten.
De toplaag van de vloer ligt op beton
en veert bijna niet. Dat zorgt voor
blessures en overbelasting. En niet
alleen bij het eerste team. Zelfs bij de

jeugd hebben verschillende spelers er
last van.”
Het schokabsorberend vermogen
van de huidige vloer is volgens Van
den Beucken 22 procent. “De minimumeis vanuit de overheid voor gymzalen waar recreatief gesport wordt,
is 25 procent. En dan wordt er bij ons
niet recreatief, maar op hoog niveau
en zeer intensief gesport. Het is niet
meer verantwoord om onze teams
hierop te laten spelen en trainen.
De vloer is het belangrijkste onderdeel
van de accommodatie en die is bij ons
niet meer op orde.”

Het College van B&W van Peel
en Maas is bereid de subsidie van
50.000 euro te betalen. Als reden geeft
de gemeente onder meer dat Bevo Hc
als vereniging een groot maatschappelijk belang heeft voor Peel en Maas.
“De vereniging voldoet aan een grote
sportieve en sociale behoefte en is een
uithangbord voor de handbal- en breedtesport voor de gemeente.” Verder is
er geen alternatieve accommodatie
beschikbaar voor Bevo dat met 500
leden een grote achterban heeft.
Volgens Van den Beucken is de
manier waarop Bevo zich de afgelopen
10 jaar ontwikkeld heeft, reclame voor
Peel en Maas. De gemeente beaamt
dat. “Met name de (top)wedstrijden
leiden tot vele ontmoetingen tussen
leden, sporters, ouders, vrijwilligers,

supporters, sponsoren en ondernemers uit de eigen gemeente en daarbuiten.”
De gemeenteraad moet op dinsdag 13 november beslissen of er geld
wordt vrijgemaakt voor de nieuwe
vloer. Mocht dat positief uitpakken
voor Bevo, dan is het volgens Van den
Beucken van het grootste belang om
zeer snel te handelen. “Zo lang die
vloer er ligt, is de kans op blessures
groot en kunnen sommige spelers
niet meedoen. Zodra er goed nieuws
is, willen we meteen beginnen met
de nieuwe ondergrond. Die komt
bovenop de oude en het duurt twee
weken om aan te leggen.” Dat zou dus
dit jaar nog kunnen. “Dat is ook van
groot belang voor de club. De nood is
hoog.”

Soberder ontwerp van clubgebouw

Beringe Buiten terug naar tekentafel
Stichting Beringe Buiten begint helemaal opnieuw met het ontwerpen van het beweeg- en ontmoetingspark
(Beringe Buiten) dat bij de voetbalclub moet verrijzen. Dat maakte stichtingsvoorzitter John Smedts woensdag
24 oktober bekend tijdens een openbare vergadering van dorpscoöperatie Steingood. Op deze manier hoopt de
stichting met een plan te komen dat wel binnen het budget past.
In augustus werd bekend dat
Stichting Beringe Buiten enkele tonnen tekort kwam om te kunnen starten met de bouw van het Beringse
sportcomplex en ontmoetingsplek.
Beringe Buiten moet een omheiningsloos sport-, beweeg- en ontmoetingspark worden op de plek waar de
voetbalclub nu ligt. Voetbalvereniging
VV BEVO, tennisvereniging TV BEVO
en Jeugd Werk Beringe moeten in het
complex gehuisvest worden.

De kosten werden berekend
op 900.000 euro, maar de offerte
bleek 450.000 euro hoger. Dat kwam
volgens Stichting Beringe Buitenvoorzitter John Smedts door de aangetrokken economie en bouw en de
daardoor duurdere manuren, bouwkosten en materialen. Na aanpassingen
aan het ontwerp, konden de kosten
al met 200.000 euro omlaag worden
gebracht. Het college onderzoekt volgens Smedts of ze nog extra geld in

het plan kan investeren. Het volledige
tekort kan ze echter niet wegwerken.
Dus was de bodem bereikt.

Obligaties
“Goedkoper konden we het echt
niet meer krijgen”, vertelt Smedts.
“Daarbij had het dorp zich al laten gelden door obligaties te kopen om het
project te realiseren, dus daar wilden
we niet weer om geld aankloppen.”
Het bouwadviesbureau dat zich

in september in opdracht van de
gemeente over het plan en de bijbehorende kosten boog, kwam tot de
conclusie dat de eerste offerte klopte
met de ontwikkelingen in de economie
en bouw. Een opgevraagde offerte bij
een andere aannemer wees ook uit dat
het plan niet goedkoper kon. Smedts:
“Daarom besloten we helemaal van
voren af aan te beginnen. Dat was
en is heel frustrerend, want het hele
plan loopt daardoor weer flinke vertraging op. We hadden het liever anders
gezien, maar we gaan gestaag verder.
We zijn er nog steeds van overtuigd dat
Beringe Buiten er straks gaat komen.
De gemeente en provincie Limburg zijn
net als ons bereid alles uit de kast te
halen.”

Omgeving blijft
hetzelfde
In het nieuwe plan wordt het
clubgebouw fors anders. “Daar zitten
namelijk de kosten in”, zegt Smedts.
“De omgeving van Beringe Buiten
blijft hetzelfde. Het gebouw krijgt een
andere constructie. Het wordt waar-

schijnlijk vierkant in plaats van achthoekig en wordt kleiner. Het spitse
dak gaan we vervangen door een plat
dak, waar dan de zonnepanelen op
komen. Want we willen niet beknibbelen op de duurzaamheidsmaatregelen.
Het gebouw krijgt een ontmoetingsruimte die multifunctioneel gebruikt
kan worden door de verenigingen met
een horecagelegenheid.”

Nieuwe ontwerpen
in de maak
Uiteindelijk draait het hele concept
echter niet om het gebouw, maar om
de activiteiten die op Beringe Buiten
moeten gaan plaatsvinden, zegt
Smedts. “Zodat er straks van ‘s morgens vroeg tot ‘s avonds laat gebruik
gemaakt wordt van een prachtig park,
met de nadruk op gezondheid, bewegen en ontmoeten.”
Een architect is momenteel bezig
met het maken van nieuwe ontwerpen. De stichting verwacht in november of december een nieuw plan klaar
te hebben en in te kunnen dienen bij
de gemeente.

Eindelijk ‘weer’
speculaas ‘weer’!

Bankje voor 100 jaar oude
superoma
Truus Groetelaers-Manders mocht onlangs haar 100e verjaardag vieren. Zoals gebruikelijk
plaatste gemeente Peel en Maas voor de eeuwling een bankje op een zelf gekozen plekje in de
gemeente. Mevrouw Groetelaers-Manders koos voor het centrum van Panningen, waar ze zelf met
haar veertien achterkleinkinderen ook even plaatsnam om haar verjaardag te vieren.

De lekkerste bakker bij u in de buurt
www.bakkerijbroekmans.nl
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In het bijzijn van haar naaste familie is vanmiddag
zacht ingeslapen

Cock Timmermans - van Benten

Gouda, * 24 april 1927

Grashoek, † 26 oktober 2018

echtgenote van

Harrie Timmermans
Margret en Huub †
Leslie en Willem, Tim
Esmeralda en Peter
Dana
Lodje c
Correspondentieadres:

Marisstraat 16
5985 PS Grashoek

De afscheidsdienst heeft plaatsgevonden in
crematorium Midden - Limburg.



Geboren

Thei

20 oktober 2018
Zoon van
Ivan en Loes
Cuijpers-van de Ligt
Notarisappel 3
5988 EV Helden

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.
Computerproblemen?
Karel Heines Baarlo. Verdere info & tips:
karelheines.nl. 06 50 96 29 15.

Voor hem een verlossing
Voor ons een groot verdriet
Erg hard heeft hij gevochten
Meer kracht was er niet

23 oktober 2018

Op zoek naar professioneel kleuren/of interieuradvies, of een
compleet en praktisch interieurplan?
Jacqueline Janssen van Sfeer en
kleur@home werkt graag samen
met u aan de plek waar u zich thuis
voelt. Voor meer informatie
www.sfeerenkleur.nu of bel Jacqueline:
06 29 36 38 77.

Ireen de Waijer
Eric en Lanie van Rijn
Ace en Yael

Werkvanuithuis. Gezocht mensen met
goede sociale vaardigheden. Coaching/
advisering Bel 06 53 19 00 67

Jac van Rijn
1941-2018

Het afscheid van Jac heeft in besloten kring plaatsgevonden.
Veldzuring 25, 5913 DR Venlo

Aardappelen.
Wij bezorgen onze eigen geteelde
nieuwe aardappelen (Frieslanders)
gratis bij u thuis. Min. 5 kg. Absoluut
de lekkerste. Tevens uien te koop.
Tel. 077 307 88 53.

Jullie ritueel,
jullie uitvaart.

Gebruikte kantoormeubelen.
Kasten, stoelen, bureaus, stelling enz.
Obelisk Rozenobel 12 Beringe
vrij 9.00 - 17.00 en za 9.00 - 16.00 uur.
Of na tel afspraak 06 14 04 02 72.

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

Buxusvervangers 12 soorten
v.a. 0,49 euro Meterik 06 30 58 79 98.
www.plantencentrumvandenbeuken.nl

Zorgzaam & betrokken

tel. 077-3078642
Panningen
www.janssenuitvaart.nl

Te koop gevraagd land- en
tuinbouwmachines o.a. ploegen frees
spitmachine kieper messtank schudder
maaier hark tractor enz 06 19 07 69 59.
Te huur zomerhuis in Mallorca
voor- en najaar bij het strand
www.huisbertcati.com
facebook huisbertcati.
Yoga introductieworkshop: zaterdag
10 nov. Ruijsstraat 65a Helden. Info en
aanmelden www.lekkerlaeve.nl

THANATOPRAXIE

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

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

Aandacht,
rust, tijd én....
betaalbaarheid
Kitty en Twan: 077-3512798

uitvaartverzorgingtwanschreurs.nl

Schoonmaakster gezocht voor 1 keer
per week 3 uur in Helden. Ook strijken
en was. 06 15 69 89 41.
Versterk je immuunsysteem met
aromatherapie en reflexologie.
www.mayproosten.nl
www.hulpaanhuislimburg.nl zoekt
u een leuke bijverdienste in de
huishouding? Kijk op onze site en meld
u aan of bel 077 467 01 00.
Te koop landbouwgrond U00202
2m2807ha aan verharde weg Lang
Hout Maasbree. Info 06 46 16 54 50.

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

Fien Bos
Uitvaartzorg

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

www.fienbosuitvaartzorg.nl

Ondernemers: bel 06 22 98 59 85 voor
Transparantieonderzoek Verzekeringen.
No Cure No Pay. 40 jr ervaring.
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.

Hennepdrogerij

Drugslab ontmanteld
in Maasbree
Aan de Sevenumse Dijk in Maasbree is op maandag 29 oktober een
drugslab en hennepdrogerij aangetroffen in een loods. De twee bewoners
van het nabij liggende huis zijn meegenomen door de politie. Er werden
grote hoeveelheden soft- en harddrugs aangetroffen in de woning.
De politie kwam bij het drugslab
uit na onderzoek. In de loods troffen ze een hennepdrogerij en een
chemische fabriek voor de productie van synthetische drugs. Agenten
hebben de loods en het huis afgezet
en onder bewaking gesteld. De twee
bewoners worden verhoord over de
zaak. In een woning bij de loods op
het terrein werden soft- en harddrugs aangetroffen. Of dat dezelfde
woning is als waar de bewoners
werden aangetroffen, kon de politie
niet zeggen. Agenten troffen ook nog
cash geld aan dat eveneens in beslag
is genomen.
“Specialistische medewerkers
van het team Landelijke Faciliteit

Ondersteuning Ontmanteling (LFO)
zijn dinsdagochtend gestart met een
nader technisch onderzoek in en
rondom de loods”, schreef de politie in een verklaring. “Zij zullen na
het sporenonderzoek ook de installatie ontmantelen.” De werkzaamheden van de LFO en politie vonden op
dinsdag 30 oktober plaats.
De politie waarschuwt regelmatig voor de gevaren van drugslaboratoria. “Het productieproces kent vele
risico’s voor mens en dier omdat er
gewerkt wordt met gevaarlijke stoffen en zuren. Vindt u een mogelijke
productieplaats, ga dan niet zelf aan
de slag en vernietig geen sporen
voor de politie”, aldus de politie.

Restauratie

Meijelse kerk op
twee derde streefbedrag
De parochie Meijel heeft inmiddels meer dan twee derde van het
geld binnen dat nodig is voor de restauratie van de dak van de kerk en
het beklimbaar maken van de kerktoren. In totaal is 174.000 euro
nodig voor alle aanpassingen, de teller staat inmiddels op
120.000 euro, zo laat de parochie weten.
In totaal kosten de aanpassingen aan de kerk 985.000 euro.
Bisdom Roermond, gemeente Peel
en Maas en provincie Limburg legden
een bedrag op tafel, waarna er nog
174.000 euro overbleef. Om dat geld
bij elkaar te krijgen, doet het kerkbestuur een beroep op de Meijelse
bevolking. In juni stond de teller op
62.000 euro. Dat bedrag is nu dus
bijna verdubbeld.
“Dat is natuurlijk een schitte-

rend resultaat”, laat het kerkbestuur
weten. “Maar wij gaan nog even
door en hopen dan uiteindelijk bij
het streefbedrag van 174.000 euro
uit te komen.” In februari wordt
gestart met het restaureren van het
dak. “Momenteel wordt er veel werk
verzet om de werkzaamheden in de
toren en de verlichting op te kunnen
starten.” In de komende weken laat
het kerkbestuur weten hoe de werkzaamheden gepland gaan worden.

Renovatie Wonen Limburg

Eerste energieneutrale huurwoningen
in Helden
Woningcorporatie Wonen Limburg maakt de komende twee maanden bestaande huurwoningen op de Deken Jaspersstraat en
Ondersestraat in Helden klimaatneutraal. In totaal gaat het om
43 woningen die nieuwe gevels, daken en huishoudelijke installaties
krijgen en afgekoppeld worden van het gas.
Het is voor het eerst dat een dergelijke renovatie aan het energieverbruik van een woning op deze schaal
wordt uitgevoerd. De nieuwe gevels
en daken worden in de fabriek geproduceerd en worden kant-en-klaar geleverd en gemonteerd op de bestaande
woningen. De bewoners kunnen in de
tijd dat de renovaties plaatsvinden,

in hun huis blijven wonen.
De woningcorporatie volgt de
43 huishoudens de komende twee
jaar om te zien hoe de bewoners de
renovatie ervaren en wat er verandert aan het wooncomfort en de
woonlasten. Naar verwachting zijn
de werkzaamheden eind december
klaar.
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Demonstraties
woonwagenbewoners
De Heldense actievoerders zijn
geboren en getogen op de woonwagenkampen in Baarlo en Helden, maar
sinds het kamp in Baarlo plaats moest
maken voor een school, wonen veel
van hen noodgedwongen in huizen.
Lowie Raaymakers: “Ze zeiden destijds
dat we tijdelijk weg moesten vanwege de bouw van de school, maar de
gemeente wil ons niet meer inschrijven
voor een plek op het kamp.”
De demonstranten geven aan
graag een eigen standplaats te willen huren, maar volgens hen hanteert de gemeente een uitsterfbeleid
op het kamp in Helden, waardoor er
geen nieuwe plekken meer bij komen.
Gino Raaymakers: “Telkens als er plekken vrijkomen, zorgt de gemeente er
snel voor beplanting en krijgt het de
bestemming groen.”
De familie vindt dat ze, net als
andere Nederlanders, recht heeft op
een woonplek en voelt zich gediscrimineerd. “We willen gewoon een eigen
plek om te wonen, net als elke andere
burger in deze gemeente. In een
gewoon huis komen de muren op ons
af en buren klagen vaak al snel, want
ze vinden ons lastig. Op een kamp zijn
we vrij om te leven zoals wij dat graag
doen, zonder dat iemand er last van
heeft. We willen graag in gesprek met
de gemeente, maar worden steeds
van het kastje naar de muur gestuurd
en voelen ons niet serieus genomen.
Ze behandelen ons echt anders dan
andere bewoners uit de gemeente.”
De actievoerders voelen zich
gesterkt door het nieuwe landelijke
woonbeleid dat sinds deze zomer van

kracht is, waarin staat dat Nederlandse
gemeenten Sinti, Roma en woonwagenbewoners de ruimte moeten geven
om op hun manier te kunnen leven.
De cultuur van woonwagenbewoners, Sinti en Roma moet volgens
het Hof voor de Rechten van de Mens
en de Nationale Ombudsman worden
beschermd. Zij oordeelden dat beleid
waarin het aantal standplaatsen tot nul
wordt teruggebracht, in strijd is met het
recht op gelijke behandeling.
Sjoerd van de Laar van gemeente
Peel en Maas reageert verbaasd op
de demonstraties. “We hebben wel
degelijk telefonisch contact met ze
en zijn zelfs ook ter plekke geweest.
Samen met wethouder van Wonen
en Volkshuisvesting Rob Wanten heb
een gesprek met ze gevoerd. Daarbij
hebben we aangegeven dat we niet
meteen concrete woonplekken kunnen
bieden, maar dat we de situatie gaan
onderzoeken en dat we willen inventariseren wat de daadwerkelijke behoefte
is van deze groep.” Van de Laar voegt
nog toe dat de gemeente al sinds 2010
geen uitsterfbeleid meer hanteert.
Frank Leenders, van de familie
Kraus-Leenders uit Meijel, geeft echter
ook aan al sinds 2001 tevergeefs pogingen te doen om met de gemeente tot
een goede samenwerking te komen.
Op het kamp in Meijel zijn in 2001 een
zevental woonwagens afgebrand. Na
die brand zijn er door de gemeente
twee chalets geplaatst en daar is het
bij gebleven. Bewoners moesten noodgedwongen elders gaan wonen.
Leenders vertelt: “We wonen nu
nog maar met twee gezinnen op het

oude kamp, maar de twee chalets zijn
veel te klein voor het aantal bewoners. We willen heel graag dat er meer
standplaatsen komen, zodat we niet
met zes man in één chalet hoeven te
wonen.”
Volgens Leenders wil de gemeente
echter geen extra woonwagens plaatsen of standplaatsen creëren. Hij legt
uit: “Woningcorporatie Antares is
eigenaar van de woningen hier en de
gemeente is eigenaar van de grond,
maar wat we ook proberen, telkens
schuiven ze de verantwoordelijkheid
op elkaar af. Zelfs de ombudsman heeft
al pogingen gedaan om de gemeente
te bereiken, maar tot nu toe zonder
resultaat.”
Wat Leenders nog het meest aan
het hart gaat, is het feit dat ze zich
niet welkom voelen binnen de lokale
gemeenschap en zich zelfs gediscrimineerd voelen door de gemeente. “We
krijgen van veel mensen al meteen het
label ‘rotzooischoppers’ of ‘criminelen’
en krijgen zo geen eerlijke kans, zoals
andere Nederlandse burgers of vluchtelingen die hierheen komen die wel krijgen”, aldus Leenders. “We zijn gewoon
Nederlandse burgers en willen ook
graag zo behandeld worden. Het stempel dat we alsmaar krijgen, moet eraf.”
Sinds de familie Soering in Mill
is begonnen met actievoeren, zijn
op steeds meer plaatsen in het land
woonwagenbewoners opgestaan om
actie te voeren. Leenders: “Ook wij
hadden wij zoiets van: we doen mee.
En deze keer gaan we door, totdat we
gehoord worden en totdat er echt iets
verandert.”

Vind
je liefde!
In de techniek

Kijk voor meer foto’s op
facebook.com/hallopeelenmaas

Bezoek onze

Banenavond
6 nov. 16.30 - 21.00 u

Duitse sferen bij Beck&Bauer
und Freunde
Het duo Beck&Bauer nam op zaterdag 27 oktober DOK6 Theater in Panningen over. De mannen uit
Helden en Neer hielden daar hun jaarlijkse Beck&Bauer und Freunde-show. Gastoptredens waren er
onder meer van Björn & Mieke, Dries Roelvink, Spik en Span en Mr. Loco Loco Jérôme Gelissen.
Met veel Duitse invloeden en gekkigheid wisten de twee de uitverkochte zaal op de kop te krijgen.
“Das war zupertol”, liet het duo na afloop weten via Facebook.

Wij zoeken o.a. een:
Paneelbouw tester
Elektromonteur industrie
Hard- en software engineer

Beringe - vandoren.nl
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Wij zoeken per direct een

communicatiemedewerker
(minimaal 24 uur)

Kempen Communicatie is een communicatiebedrijf in Horst.
Bij ons bedrijf werken communicatiestrategen, vormgevers en
productiemedewerkers samen aan totaaloplossingen voor onze
opdrachtgevers. Ter versterking van ons team zijn wij per direct
op zoek naar een communicatiemedewerker.
Je uitdaging

• Je vervult allround communicatiewerkzaamheden, variërend van
strategische projecten tot uitvoerende
werkzaamheden;
• Je helpt opdrachtgevers met het
verwoorden van hun identiteit en
kernwaarden;
• Je adviseert onze opdrachtgevers
proactief op het gebied van
communicatie;
• Je stelt communicatieplanningen op;
• Je schrijft teksten en verzorgt andere
content voor onze opdrachtgevers én
voor Kempen Communicatie.

Wie ben je

• Je hebt minimaal een afgeronde
hbo-opleiding op het gebied van
communicatie;
• Je hebt affiniteit met tekstschrijven en
content creatie;
• Je hebt een excellente beheersing van de
Nederlandse taal in woord en geschrift;
• Goede beheersing van Engelse taal in
woord en geschrift is een pre;
• Je bent proactief en doelgericht;
• Je bent representatief in
klantcontacten;
• Je hebt een kritische houding en denkt
analytisch en strategisch;
• Je bent een organisatietalent en kunt
snel schakelen;
• Je hebt affiniteit met het gebruik van
sociale media;

• Je bent flexibel;
• Je bent leergierig en volgt de
ontwikkelingen op het vakgebied
communicatie op de voet;
• Het bezit van rijbewijs B is een pre.

Wij bieden

• Een dynamische werkomgeving;
• Een interessant en zeer divers
klantportfolio met opdrachtgevers uit
diverse branches met nadruk op industrie,
onderwijs, zakelijke dienstverlening en de
agrosector;
• Variërende vraagstukken, van
strategische plannen tot uitvoerende
werkzaamheden en gericht op zowel
in- als externe communicatie;
• Een team van gemotiveerde
medewerkers;
• Mogelijkheid om je door te ontwikkelen in
het vakgebied;
• Een passende salariëring.

Solliciteren

Herken je jezelf in bovenstaande
vacature en ben je net zo enthousiast over
communicatie als wij dat zijn?
Dan ontvangen we graag je cv en
motivatiebrief via e-mail:
vacature@kempencommunicatie.nl
o.v.v. communicatiemedewerker.
Neem voor vragen over deze functie
contact op met Wouter Hermans
via 077 396 13 50.

#kempencreeert

Grieks restaurant
in Helden failliet
Het Griekse restaurant Wayos Place in Helden is op woensdag 23 oktober
failliet verklaard. De zaak opende begin 2019 de deuren, maar wist daarna
niet genoeg klanten te trekken om rendabel te kunnen worden.
“Het restaurant kwam gewoonweg niet zo goed van de grond”,
vertelt curator Henk van Wel. “De
eigenaar heeft Griekse restaurants
in Weert en Beek en die lopen goed.
Hij heeft dus wel verstand van de
markt. Hij zag dat er in deze regio
geen Griekse restaurants liggen en
dacht een gat in de markt gevonden
te hebben. Dat bleek uiteindelijk niet
het geval.”
De reden van het faillissement
is vrij simpel, vertelt de curator. “Er

waren te weinig klanten. Het restaurant leed verlies. De eigenaar heeft er
genoeg geld in gestoken.

Nieuwe inventaris
Het hele pand is verbouwd en hij
heeft toentertijd een complete nieuwe
inventaris aangeschaft. Van binnen
ziet het er ook goed uit. Als iemand
een restaurant in het gebouw wil
beginnen, kan die zo van start gaan.
Dat hoeft niet eens een Grieks restaurant te zijn. Het pand ligt klaar.”

Starters in de regio
Gesjpraoke Gedachtes
Uitvaartspreker
Gesjpraoke Gedachtes Uitvaartspreker
Lizet Scheers-van Bergen
Eigenaar Lizet Scheers-van Bergen
Plaats
Baarlo
Telefoon 06 10 07 34 03
Sector
Uitvaartzorg
Start
1 november 2018
Bedrijf

Doelgroep
Voor iedereen die afscheid
moet nemen van een geliefde en
dit graag op een zo persoonlijk
mogelijke manier wil doen.

Activiteiten
Onlosmakelijk verbonden met
het leven is de dood, iets waar
we niet altijd bij stil staan.
Maar eens is er die dag dat u
afscheid moet nemen van een
dierbare. Een moeilijke, droevige
tijd. In die dagen kan uitvaartspreker Lizet u helpen om het
afscheid zo persoonlijk mogelijk
te maken. Zij verzorgt voor u de
gesproken teksten tijdens een
afscheidsdienst.

Onderscheidend vermogen
Lizet luistert naar de
herinneringen aan en naar het
levensverhaal van uw dierbare
en naar uw emoties en
verhalen. Zij vormt dit tot wat
zijzelf graag de ‘gesjpraoke
gedachtes’ noemt. Tijdens het
afscheid vertelt Lizet deze
gedachtes, herinneringen en
verhalen. Zo wil zij voor u een
persoonlijk monument maken.
Een monument met een lach en
een traan. Een monument dat u
een beetje troost en houvast
kan bieden in die moeilijke
dagen. Lizets ervaring in de
palliatieve zorg en uitvaartzorg,
samen met haar liefde voor taal
en in het bijzonder het
Limburgse dialect, komen nu
samen in ‘Gesjpraoke
Gedachtes’ Uitvaartspreker Lizet
Scheers-van Bergen.
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Adver torial

Ans van Staveren uit Veulen dialyseert drie keer per week bij VieCuri in Venray

‘Ik leef niet met een nierziekte,
de nierziekte leeft met mij’

Drie keer per week om half acht ’s morgens, loopt Ans van Staveren (56) bij VieCuri in Venray binnen, op weg naar de dialyseafdeling. Ans kent hier alles en iedereen. Al vanaf 2011 komt ze hier om haar bloed te spoelen. Ze sluit zelf alle slangen en katheters
aan, controleert of de naalden goed zitten en of de bloeddruk in orde is. Zo’n dialysesessie duurt vier uur. Voor Ans is het als een
baan: je gaat er naartoe, doet je ding en je krijgt er veel voor terug.
en vrijdagochtend doet, we kennen elkaar
inmiddels goed en gaan als familie met elkaar
om. ’s Middags dialyseert er een andere groep
en dat geldt ook voor de dinsdag, donderdag
en zaterdag. In totaal worden er in Venray zo’n
dertig patiënten gedialyseerd. Voorwaarde
is wel dat je stabiel bent en er geen
complicaties bij jou te verwachten zijn. In dat
geval moet je naar Venlo, waar men Intensive
Care “achter de hand” heeft.’

Willi van Kuijk,
nefroloog bij VieCuri:

‘Wij monitoren
alle nierpatiënten intensief’
Willi van Kuijk is als nefroloog
(nierspecialist) sinds 2002 werkzaam bij
VieCuri in zowel Venlo als Venray. In totaal
behandelt hij, samen met drie collega’s,
ruim honderd patiënten. Verder geeft hij
voorlichting aan patiënten die moeten
gaan dialyseren, behandelt patiënten op
de poli en op zaal en houdt spoeddialyses
op de Intensive Care in de gaten.

Eén dialysesessie is als een halve marathon
Bij dialyseren lijkt het of de patiënt in rust
is, terwijl het dialyseapparaat volop draait.
Niets is minder waar. Ans: ‘De inspanning die
mijn lichaam levert is vergelijkbaar met het
lopen van een halve marathon. We bedrijven
hier eigenlijk topsport. Na zo’n ochtend
ben ik best moe. Daarom is het fijn dat het
ziekenhuis dichtbij is. Thuis slaap ik dan eerst
een paar uurtjes bij.
Ik geef soms voorlichting over dialyseren
(predialyse) en krijg in het ziekenhuis vaak
bezoek, ook van mijn vijfjarige kleinzoon
Sefke. Voor hem is het volstrekt normaal
dat oma hier wekelijks drie keer is. Soms
helpt hij met het rondbrengen van koffie en
broodjes op de afdeling, of voelt hij even aan
de slangetjes waar het bloed doorheen loopt.
“Best warm, dat bloed,” zegt hij dan!’
Lange tijd werkte Ans in een drogisterij,
waar ze met plezier in de buitendienst actief
was. Op haar vierenveertigste begonnen de
problemen met haar nieren. Een jaar later
werd de diagnose ‘ernstig nierfalen’ gesteld.
Met werken moest ze kort daarna stoppen.

2011 redde ik het met medicatie: prednison
en andere zware medicijnen met de nodige
bijeffecten. Mijn nierfunctie was inmiddels
nog maar een paar procent en dus moest ik
aan de dialyse.

Complicaties
Ans: ‘Vanwege een genetische afwijking is
een niertransplantatie voor mij geen optie. Tot

Er zijn hier in Venray vijf kamers waar
tien dialysepatiënten twee tot drie keer per
week tegelijk hun bloed zuiveren. Ik zit in de
groep die dat op de maandag-, woensdag-

Reünie
De zomervakantie is altijd een mooie
periode. Ans: ‘We zitten hier in een regio
waar veel mensen vakantie komen vieren.
Daar zijn ook nierpatiënten bij. En die moeten,
ook in de vakantie, gewoon dialyseren. Een
aantal van hen doet dat al jaren naar volle
tevredenheid bij VieCuri in Venray. Het voelt
elke keer als een soort van reünie met oude
bekenden.’

Annette Philipsen, dialyseverpleegkundige VieCuri:

‘Drie keer per week aan een
dialyseapparaat is best pittig’
Als dialyseverpleegkundige bij VieCuri in Venray en Venlo heeft Annette
Philipsen al 27 jaar lang dagelijks contact met patiënten die naar het ziekenhuis
komen om hun bloed te laten zuiveren. De dialyseverpleegkundige is
verantwoordelijk voor het juist uitvoeren van de dialysebehandeling en de
controles hierop.
De nierpatiënten in Venray zijn stabiel
in hun dialyses: er zijn bij hen doorgaans
geen afwijkende of lastige situaties te
verwachten. Is dat wel aan de orde dan
gaan ze naar Venlo, waar meer high care
zorg geboden kan worden.
Altijd optimistisch
Annette vindt haar werk uitdagend
en afwisselend, maar ook best pittig,
zeker als je ziet dat de kwaliteit van
leven slecht wordt. Annette: ‘Stel je eens
voor, dat je drie keer per week een hele
ochtend of middag aan een apparaat
vastzit, jaar in jaar uit. Dat is uitputtend,

je lichaam is steeds keihard aan het werk.
En je actieradius is sterk beperkt: je moet
altijd opletten met de vochtinname
(max. 1,5 liter per dag als je zelf geen
urineproductie hebt), je kunt je maar
beperkt inspannen, het hoort er allemaal
bij. Het is best bijzonder als je dan gewoon
opgewekt blijft. Mevrouw van Staveren is
zo iemand die altijd kansen ziet in plaats
van problemen en vrolijk en optimistisch
in het leven staat. Ze uit dit naar ons als
verplegend personeel, naar medepatiënten
en ook naar toekomstige patiënten die
zij voorlichting geeft over wat dialyseren
inhoudt. Heel knap.’

Daarnaast bereidt van Kuijk patiënten
voor op een niertransplantatie, doet hier
de nacontroles van en geeft supervisie en
onderwijs aan specialisten in opleiding.
Kunstnier of buikspoeling
Willi van Kuijk: ‘Nierpatiënten kunnen
hun bloed op twee manieren zuiveren: met
behulp van een kunstnier/dialyseapparaat
of via een buikspoeling. Ruim driekwart
van al onze patiënten maakt gebruik van
een dialyse-apparaat in het ziekenhuis om
hun bloed te spoelen. Circa tien patiënten
dialyseren thuis met een kunstnier. En dan
zijn er ongeveer twintig patiënten die, ook
thuis, een buikspoeling doen. Deze twee
laatste groepen komen eens in de zes weken
naar de poli voor een controle. Patiënten die
in het ziekenhuis dialyseren zien we één keer
per week tijdens de dialysevisite en twee
keer per jaar op de polikliniek.
Wekelijks is er overleg tussen nefrologen,
verpleging, maatschappelijk werk en een
diëtiste. Naast spoed- en probleemgevallen
worden daar elke keer drie patiënten
uitgebreid besproken. De huisarts krijgt
hierover aansluitend een brief, die de patiënt
online op MijnVieCuri.nl ook kan inzien.
Zo bouwen we een persoonlijke band op met
al onze patiënten.’
Tekst: Frank Heijster
Foto’s: Hans van der Beele

Merseloseweg 130, 5801 CE Venray
Tegelseweg 210, 5912 BL Venlo
www.viecuri.nl
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Dames VC Kessel
nipt onderuit
Door: volleybalclub VC Kessel
Na twee weken geen wedstrijd gehad te hebben, ging het eerste
damesteam van VC Kessel zaterdag 27 oktober weer de wei in tegen VC
Volt in Cuijk. Een tegenstander die nog ongeslagen was in de derde divisie.
De Kesselse dames gingen in Cuijk nipt onderuit met een 3-1 verlies.
De eerste set verliep in het
begin goed aan de Kesselse kant.
Naarmate de set zich voortzette,
zakte Kessel iets in door persoonlijke fouten en pakte Volt de leiding. De set werd gewonnen door
de thuisploeg met 25-19. De eerste
vergeten en op naar de volgende set.
In de tweede set was Kessel
weer beter in het begin. Toen leek
het even dat VC Volt dichterbij
kwam, maar Kessel wist het voortouw te nemen met vele combinaties en pakte de set binnen met
19-25.
De derde set was voor Kessel
dus de kans om op voorsprong te
komen. In de derde set waren beide

Onnodige nederlaag Baarlo
Door: Len Gielen, voetbalvereniging VV Baarlo
Het eerste herenteam van VV Baarlo wacht nog steeds op de eerste zege op eigen veld in het nieuwe seizoen.
In het derde thuisduel op zondag 28 oktober bleek ditmaal ook promovendus Liessel uiteindelijk een niet te nemen
horde. Baarlo schoot in fysiek opzicht tekort en de twee tegentreffers werden te gemakkelijk weggegeven, 1-2.

ploegen erg aan elkaar gewaagd.
Het ging steeds gelijk op, tot aan het
einde van de set toe. Kessel maakte
nog een inhaalrace, maar dat mocht
helaas niet baten. De set werd nipt
uit de handen gepakt door VC Volt
met een stand van 25-23. Erg balen
dat het team zo dichtbij was, maar
op naar de volgende set.
De vierde set verliep wat stroever aan de Kesselse kant dan de
derde set. VC Volt had de leiding en
zette dat voort. Aan het eind kwam
Kessel weer met een inhaalrace,
maar dit mocht nogmaals net niet
genoeg zijn. Helaas werd de vierde
set nipt verloren met 25-23. Een 3-1
verlies voor VC Kessel Dames 1.

JC Helden op
Klompentoernooi
Door: Frans Manders, judoclub Helden
Judoclub Helden nam op zaterdag 27 en zondag 28 oktober deel aan
Klompentoernooi in Sint-Oedenrode. In totaal hebben 30 judoka’s
deelgenomen aan dit toernooi. Ze behaalden hierbij diverse eerste,
tweede en derde plaatsen.
Op zaterdag was het de beurt
aan de jongere jeugd. Daisy van Os,
Marlouk Colbers en Djow Joris wonnen alle drie in hun eigen leeftijdsklasse op een mooie manier. Lindsay
van Os, Vian van Dril en Myron Engels
werden alle drie knap tweede.
De oudere jeugd was zondag
aan de beurt. Het spits werd afgebeten door Tom van Dijk, Quinn
Janssen en Janine Janssen. Quinn
en Janine werden allebei met goed
judo eerste. Tom bewees maar weer
eens naast een goede coach, ook
een goede judoka te zijn. Hij eiste
de bronzen medaille op in zijn eigen
poule. Aron Theunissen wist met
een fantastische worp de finale te

Tien tegen tien

winnen en won daarmee ook goud.
Dali Lucker, Noa Janssen, Barbara
Konings, Brent Schuijers en Cas
Janssen werden allemaal tweede in
hun poule. Al deze judoka’s hebben het fantastisch gedaan. Een dik
terechte zilveren medaille.
Kevin Janssen wist maar liefst
vier partijen te winnen, maar eindigde helaas op een vierde plaats.
Willem Zelen, Frits Hermans, Sten
Luijten, Bo van den Brand, Owen
van Dijk, Umberto Coopmans, Diego
Coopmans, Jarno Hoenson, Lucas
Colbers, Rens Legué, Siem Lacroix,
Isis van Dril, Meike Timmermans en
Eefjes Moors judoden goed, maar
bereikten helaas niet het podium.

Baarlo-aanvaller Tayo Janssen schermt de bal af voor een
tegenstander (Foto: Len Gielen)
In de beginfase van dit matige
duel overheersten beide verdedigingen. Het minieme overwicht van
Baarlo leverde vooralsnog nauwelijks mogelijkheden op en ook de
Brabantse gasten konden offensief
geen potten breken. Pas halverwege
de eerste helft was er de eerste kans
te noteren voor Baarlo. Ook de gasten
hadden pal voor rust nog een mogelijkheid om de score te openen, maar
lieten die eveneens liggen.

Fysieke strijd
Na rust maakte met name Liessel
er meer een fysieke strijd van. De eerste kansjes waren niettemin nog voor
Baarlo. Uit het niets viel de openingstreffer rond het uur spelen aan de

andere kant. Een volkomen onnodige
treffer die Baarlo zich, als gevolg van
uiterst matig verdedigen, zelf kon aanrekenen, 0-1.
En een klein kwartier later ging
Matthijs Hanssen in de fout na een
onreglementaire actie waardoor de
bal op de elfmeterstip belandde.
Namens de gasten gaf Luuk Engels
van daaruit Baarlo-doelman Jeffrey
Schouenberg andermaal het nakijken,
0-2. Kort hierna moest Liessel-speler
Mark van Loon vanwege een tweede
gele kaart naar de kant. Baarlo profiteerde van de overtalsituatie. Wouter
Peeters deed een tweede poging met
een lob van grote afstand, 1-2.
Even later moest ook Baarlospeler Dennis Beurskens vanwege

een tweede gele prent vertrekken.
In de slotfase had de ingevallen Noud
Schotman nog de kans op de gelijkmaker. Ondanks druk van Baarlo bleef
Liessel tot het laatste fluitsignaal overeind.

Punten te makkelijk
ingeleverd
Na afloop was de teleurstelling bij
Baarlo groot in het besef de punten te
gemakkelijk te hebben ingeleverd bij
de gasten uit Liessel. Bij een nederlaag tegen Merefeldia volgende week
komen de roodzwarten ook terecht
in de hoek waar de klappen vallen.
Bij winst is er weer uitzicht op de weg
naar boven.

Terecht gelijkspel tegen Wanssum

Koploper loopt weg van
Grashoek
Door: André Rijs, voetbalvereniging SV Grashoek
Het eerste herenteam van SV Grashoek heeft zondag 28 oktober de aansluiting verloren met SV Lottum na
het terechte gelijke spel tegen SV United in Wanssum. Het verschil is opgelopen naar vijf punten, waardoor de
eerste periodetitel vrijwel zeker naar Lottum gaat. Het werd 1-1.

Krulvaren
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Grashoek had het eerste wapenfeit
toen Dirk van Lierop hoog overschoot
na een verre uittrap van Koen Clephas.
De volgende fase waren de mannen
van SV United de bovenliggende partij.
De zeer beweeglijke spitsen kwamen regelmatig gevaarlijk voor het
Grashoekse doel.
Na ruim een half uur spelen
kwam de eerste mooie aanval van de
geelzwarten. Het was meteen raak.
Dirk van Lierop dolde de tegenstander
en leverde een niet te missen kans aan
Erwin Pijnenburg, 0-1. Grashoek leek
hier energie van te krijgen. Dirk van
Lierop kreeg 2 minuten na het doelpunt
een gele prent van de leidsman na pro-

testen over vermeend buitenspel. De
mooiste aanval van Grashoek was net
voor de thee. Over de linkerkant kwam
de bal bij Erwin Pijnenburg terecht, die
een subtiel tikje gaf. Dirk van Lierop
miste deze uitgelezen mogelijkheid.
Het bleef 0-1.
In de tweede helft kon Grashoek
de lijn niet meteen doortrekken.
SV United kwam weer gevaarlijk
opzetten. Grashoek kreeg een tegenvaller te verwerken toen Dirk van
Lierop in de 12e minuut na de rust
geblesseerd uitviel. Bas Gloudemans
nam de plaats in van Dirk in de spits.
Na een uur spelen was het nog
steeds 0-1, maar Grashoek had het

moeilijk. SV United rook bloed en leek
in de 69e minuut op gelijke hoogte te
komen. Grashoek bleef kansjes krijgen
op de 0-2. Zo schampte een vrije schop
van Jordy Luijten het hoofd van Joeri
Rijs. De bal ging net naast het doel.
De scheidsrechter van dienst had
moeite om de wedstrijd in goede
banen te leiden. Een overtreding
werd afgedaan met geel, terwijl
rood de juiste kleur was geweest.
Voor Grashoek waren de druiven zuur
in de slotfase. Een vrije schop werd
aan de tweede paal binnengekopt,
1-1. Gezien het wedstrijdbeeld een
terechte uitslag. Grashoek loopt hierdoor verder achterop bij Lottum.

sport 09

01
11

Uit in Lottum

Nederlaag Egchel
tegen koploper
Door: Thijs Joosten, voetbalvereniging SV Egchel
Het eerste herenteam van SV Egchel heeft tegen de ongeslagen
koploper SV Lottum zondag 28 oktober een 5-1 nederlaag geleden.
De uitslag was duidelijk geflatteerd, daar waren beide trainers het na
afloop wel over eens. De overwinning voor de thuisploeg was wel
verdiend, ook daar bestond geen twijfel over.
Lottum liet zien niet voor niets
bovenaan te staan. Egchel hield weliswaar vaak gelijke tred met Lottum,
maar individuele mooie acties beslisten het duel in Lottums voordeel.
Scheidsrechter van dienst was Peter
de vries uit Linne. Hij floot een prima
sportieve wedstrijd. Egchel-trainer
Jonn Smedts moest wat aanpassingen in zijn elftal doorvoeren om verschillende redenen. Zo verving onder
andere Jeroen van Knippenberg de
geblesseerde sluitpost Bjorn Oomen.

Thuisploeg had
betere van het spel
Na 9 minuten opende Lottum
de score, toen Lukas Vorstermans
vrijstaand voor 1-0 zorgde. De thuisploeg had het betere van het spel
en trof zelfs tweemaal de paal. In de
36e minuut werd het 2-0 toen Pim
Kleeven de bal in de verre hoek
deponeerde. Na de thee kwam Sami
Amhaouch binnen de lijnen voor
Ryan Bruisten. Egchel liet verschillende mooie acties zien, zonder tot

echt uitgespeelde kansen te komen.
Twintig minuten voor tijd besliste
Lottum de wedstrijd definitief toen
Dennis Rutten een vrije trap langs
de Egchelse muur binnenschoot, 3-0.
Koen Schroijen loste Jacky Ebisch af.

Geflatteerde
nederlaag
Egchel kwam in de 78e minuut
enigszins terug. Na een fout in de
Lottumse verdediging ging Frank
Gielen op solotoer en hij rondde keurig af, 3-1. Echter een minuut later
was de marge weer 3 toen Denny
Bongers met een harde uithaal voor
4-1 zorgde. Het slotakkoord was
wederom voor de thuisploeg, toen
uit een corner Sjoerd van Megen
scoorde na een slippertje van keeper
Jeroen. Het is hem vergeven.
Egchel leed aldus een verdiende,
maar geflatteerde 5-1 nederlaag tegen
koploper Lottum. Zondag komt de nog
puntloze hekkensluiter Kronenberg op
bezoek op sportpark de Wietel. Lottum
gaat SVOC’01 partij geven.

Winst tegen Accretos

Grashoekse volley
dames pakken punten
Door: volleybalvereniging VC Grashoek
De uitwedstrijd tegen Accretos uit Neer was de vijfde wedstrijd van
deze nog jonge competitie. In de wetenschap dat zowel het eerste
damesteam van VC Grashoek als Accretos nog zoekende is naar de juiste
spirit en punten, was het zaterdag 27 oktober voor beide teams belangrijk om deze te pakken. Grashoek pakte de punten met 0-4.
Grashoek had wat aanvulling
uit het tweede team meegenomen,
omdat de eigen spelers met wat
kwaaltjes kampten.
In de eerste set kwam Accretos
goed uit de startblokken en nam
een 5-1 voorsprong. Al snel bleek
dat Grashoek gekomen was voor
de winst en bij 6-6 was ze langszij. Dit bleef zo tot 10-10 en toen
gaf Grashoek gas. Een serviceserie
van Juul bracht de stand naar 19-11,
waarna de set volwassen uitgevolleybald werd naar 25-16.

Een ander Grashoek
Grashoek ging er in de tweede
set voor en legde wederom met een
goede service en weinig fouten de
druk bij Accretos. Een 10-3 voorsprong
werd 14-8. Een ongebruikelijke wissel was het gevolg van wat dwaling. Er kwam een nieuwe en ervaren
scheidsrechter die meteen liet zien
dat er met hem niet gelachen ging
worden. Grashoek had even last van
het tumult en Accretos naderde tot

14-13. Grashoek herpakte zich en nam
met 19-15 een beslissende voorsprong en speelde de set uit, 25-19.

Groot enthousiasme
Na drie seriebeurten in de derde
set was de stand wederom 10-3 in
het voordeel van de Grashoekse
dames. Even maakten beide ploegen
evenveel punten, 17-10. Met de hulp
van wissels en groot enthousiasme
werd de winst in de derde set door
Grashoek gepakt en was de winst
een feit.
Dat zorgde even voor verminderde concentratie in de vierde set,
waardoor Accretos een 8-4 voorsprong pakte. Met wat wissels kwam
Grashoek op 11-11 langszij. De
wissels zorgden voor een fantasieopstelling, maar ook dat pakte goed
uit. Tot 17-17 bleef het gelijk, waarna
Grashoek een gaatje sloeg. Groot
genoeg om de volle winst en vijf
punten mee te nemen. De supportersgroep zag een ander Grashoek
dan de voorbije weken.

Nederlaag De Treffers
Door: Wim Grommen, beugelvereniging De Treffers
Het eerste beugelteam van De Treffers uit Maasbree nam het zaterdag 27 oktober op tegen Hegelsom 1 in
Hegelsom. Maasbree leed daar een geflatteerde nederlaag, 5-0.
In de eerste partij nam Jo Hendrix
het op tegen Hay Hesen. Jo stak in een
uitstekende vorm en bouwde gestaag
een flinke voorsprong op. In het eindspel ging het echter mis. Hay speelde
enkele miraculeuze bollen. Twee flatsen van Jo en de partij ging alsnog
verloren met 30-28. In de tweede
partij nam Hem Hendrix het op tegen
Jan Saris. De partij werd gekenmerkt
door de vele flatsen van Jan en enkele
foutjes aan de zijde van Hem. Ook in
deze partij behield Maasbree het initiatief en speelde het team volgens
de regels het eindspel, twee keer op
de lat. Jan herstelde zich van de flat-

sen bij de start van de partij en sloeg
Hem twee keer op de lat. Dus 30-28
in het voordeel van Jan. In de derde
partij speelde Jos Janssen tegen Piet
Tacken. Er werd goed gespeeld en
geen van beide spelers kon een beslissende voorsprong nemen. Bij de stand
28-28 had Jos het initiatief en ging
naar de lat. Piet sloeg deze bol perfect
en weer stond er 30-28 op het scorebord. Wim Grommen speelde in de
vierde partij tegen Jos Hutjens. Ook in
deze partij wist geen van beide spelers een beslissende voorsprong te
nemen. Een foutje van Wim, bol in
de goot afgezet, bracht Jos het voor-

deel in de partij. Bij de stand 28-28
speelde Wim zijn bol wat ongelukkig, waardoor Jos de partij eenvoudig naar zich toe kon trekken, alweer
met 30-28. In de vijfde partij speelde
Jac Lintjens tegen Erik Faessen.
In deze partij ging het gelijk op tot de
20. Daarna ging bij Jac alles fout en
behaalde Eric de overwinning, 30-20.
Niet dat de tegenstander vandaag
zo veel beter was dan de uitslag weergeeft. Vier keer verliezen met 28 punten, drie keer het voordeel hebben om
de winst te halen. Het zit wat tegen,
maar het vertoonde spel biedt perspectief voor de komende weken.

Overwinning HBC Helden
Door: Geert Teeuwen, beugelclub HBC Helden
Het eerste beugelteam van HBC Helden speelde zaterdag 27 oktober tegen ODL Kronenberg. Daar behaalde
het Heldense team een ruime, maar zwaarbevochten, overwinning. Het werd 4-1. Daarmee blijft Helden aan kop
in de Lotto Ereklasse.
Johan Peeters begon met een
flats tegen Jos van Dooren en zette
zo de toon voor zijn partij. Wat Johan
ook deed, dit was niet zijn avond.
Jos maakte hier dankbaar gebruik
van en pakte zo het eerste punt voor
Kronenberg. Op twee speelden de twee
kopmannen tegen elkaar. Johan koos
voor de aanval, waardoor Maykel steeds
een beurt achter was. Toen Maykel een
bal niet goed vasthield, kwam Johan
vier punten voor. Door twee vastlopende ballen van Johan leek het er
even op dat Maykel de aansluiting kon
houden. Johan koos ervoor om twee
punten in te leveren en maakte kort

daarna een mooie bal. Hierdoor forceerde hij een flats van Maykel, 1-1.
Johan Hoeijmakers begon aanvallend
tegen Hubert van de Beuken en dwong
hem meteen moeilijke ballen te maken.
Zo kwam Johan snel op een comfortabele voorsprong, 2-1. Marc Korsten
op vier tegen Arie Sikes. Beide spelers waren aan elkaar gewaagd. Marc
probeerde snel een voorsprong te
forceren, wat averechts werkte. Arie
profiteerde en kwam twee punten voor.
Halverwege de partij sloeg Marc een
mooie bal van Arie en kwam zo weer
langszij. Door een gelukkige flats van
Arie kwam Marc uiteindelijk toch op

voorsprong. Dat zorgde voor het derde
punt van HBC. Frank Kusters maakte
het karwei af tegen Jan van de Sterren.
Beide spelers wisten lang het verschil
niet te maken en zo ging het gelijk op
tot de 20. Frank wist het eerste gaatje
te slaan en leek daarmee de partij naar
zich toe te trekken. Door twee flatsen
op 28 werd het nog gelijk. Even leek
het er op dat Jan de beste papieren had
op de overwinning. Een mooie bal van
Frank en een iets minder mooie bal van
Jan gaven Frank de derde kans. Deze
liet hij niet lopen en zo pakte hij het
vierde punt. Een zeer zwaarbevochten
overwinning, maar ook die telt.

Enthousiaste collega gezocht!
Boerderij Vorster Hand is een multifunctioneel familiebedrijf in het lommerrijk
buitengebied van Sevenum. Naast onze agrarische bedrijfstak bieden wij ook
geïndiceerde hulp en begeleiding aan diverse doelgroepen.
Binnen onze arbeidstraining zijn wij onlangs gestart met een nieuwe pilot: de
Leervoorziening. Deze is voor jongeren die zonder onderwijs thuis zitten of dreigen uit
te vallen omdat hun problematiek onderwijsdeelname onmogelijk maakt.
Binnen de leervoorziening wordt onderwijs (i.s.m. het CITAVERDE College) gecombineerd met stage en intensieve begeleiding op
sociaal-emotioneel gebied. Hierdoor worden de studenten in de gelegenheid gesteld om in anderhalf jaar tijd hun Entree-diploma
te behalen, meer zelfvertrouwen en eigenwaarde te ontwikkelen en een realistisch en wenselijk toekomstperspectief te creëren.

Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar een enthousiaste

(jeugd) groepsbegeleider (24-36 uur)
We zijn op zoek naar:

Een enthousiaste collega met een afgeronde zorg gerelateerde
opleiding MBO niveau 4, SPW, MMZ, of vergelijkbaar.
Je hebt ervaring in de (jeugd)hulpverlening, bent sociaal en
communicatief vaardig en beschikt over een professionele
beroepshouding. Je begeleidt jongeren en hun cliëntsysteem en
draagt zorg voor het opstellen van een individueel begeleidingsplan. Je kunt zelfstandig werken, bent empowerend,
probleemoplossend en ondernemend.
Je bent breed inzetbaar en hebt ook affiniteit met de andere
doelgroepen en de groene, agrarische omgeving. Je deinst er
niet voor terug om samen met de jongeren je handen uit de
mouwen te steken binnen de diverse werkzaamheden in ons
bedrijf.

Aangezien het een pilot betreft die nog in de kinderschoenen
staat en volop in ontwikkeling is vragen we om een collega
die flexibel is en kan werken in een lerende en veranderende
omgeving.

Wij bieden:
Een regelmatige en afwisselende baan in een bijzondere
omgeving. Een hecht en betrokken team. Ruimte voor
ondernemerschap en persoonlijke ontwikkeling. Een salaris
conform de CAO Sociaal Werk. In eerste instantie voor bepaalde
tijd met uitzicht op onbepaald.
Ben je enthousiast en sluiten jouw kwaliteiten aan bij het
omschreven profiel? Schrijf of mail dan voor 22 november
een brief met je CV naar: arbeidstraining@vorsterhand.nl
of naar: Boerderij Vorster Hand, T.a.v. Lonneke Mertens,
De Vorst 3 - 5975 PH Sevenum.

www.vorsterhand.nl
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Negen punten uit zes duels

Helden pakt de
volle buit
Door: Geert Metsemakers, voetbalvereniging VV Helden
Na twee nederlagen op rij was het zaak voor het eerste herenteam
van Helden om te laten zien waar ze toe in staat zijn. Dat lukte zondag
28 oktober in Helmond door SC Helmondia met 2-3 te verslaan.
Ton Peeters was de gevierde man met drie doelpunten.
Helden begon sterk aan de wedstrijd en zag Ton Peeters het goede
spel al na 10 minuten belonen door
een vrije trap over de muur te krullen. Helden drukte daarna door en
kreeg kansen op de 0-2, maar zag
Helmond profiteren op de counter,
1-1. Helden stelde na deze gelijkmaker echter snel opnieuw orde op
zaken. Mairen Zeevenhoven wist Ton
Peeters na een knappe actie voor het
doel te zetten. De spits wist wel raad
met dit kunstje en zette Helden daarmee opnieuw op voorsprong.
Na de rust veranderde het spelbeeld. SC Helmondia kwam meteen
opnieuw op gelijke hoogte en leek
het heft meer in handen te nemen.
Helden loerde op haar beurt meer op
de counter en zag dat scheidsrechter Van Bree na een tiental minuten
een penalty aan Helden toekende.
Ton Peeters mocht aanleggen en

zorgde voor de derde voorsprong
van de middag en alweer zijn tiende
competitietreffer van deze jaargang. Na deze voorsprong begon
Helmond nog meer te drukken.
De Heldenaren kregen het zwaar
en moesten zich het laatste half uur
beperken tot een potje ‘Catenacciovoetbal’. Ondanks het aandringen
van de thuisploeg wist de Heldense
defensie goed overeind te blijven.
Amos Letwory kwam nog het dichtst
bij een gelijkmaker, maar de aanvaller zag zijn kopbal via de deklat over
gaan.
Helden heeft nu negen punten
behaald uit zes duels. Een aardig
start, maar de onderlinge verschillen zijn vooralsnog klein in de derde
klasse C. Wil het de goede start
voortzetten, dan zal er volgende
week dus ook op eigen veld gewonnen moeten worden van SV Laar.

OUTLET STORE
W I NDM O LE NV E N 25 I N H A E LE N
B e d rijve nte rre in Wind mole nb os

Michel Hendrix mist
nipt zege
Door: Eva van den Adel, Equestrian Centre De Peelbergen
Slechts zeventienhonderdste van een seconde maakte het verschil uit tussen ruiters Michel Hendrix uit Kessel
en Rodrigo Almeida van Stal Joppen uit Maasbree tijdens de Grote Prijs De Peelbergen op zondag 28 oktober.
Daarmee bleef de winst alsnog in Limburg.

“Je wilt altijd goed presteren, maar
in een Grote Prijs ben ik er extra op
gebrand om te winnen. Jammer dat het
er net niet in zat, maar van tevoren had
ik voor een tweede plaats ook getekend”, aldus Hendrix van Stal Hendrix
uit Kessel. In de 1.45 meter-proef bouwden Henk Linders en zijn team een
parcours waarin 15 combinaties het
hout in de basisomloop boven hielden.
Daarin was Almeida de eerste starter
en ook de eerste barragist die de tijd
op scherp zette. Met GC Chopin’s Bushi
(v. Contendro II) klokte de Portugees
kampioen 36.18 seconden.
Dat het sneller kon, bewees

de succesvolle Duitse ruiter Tobias
Meyer. Hij reed met Corny 8 (v. Cornet
Obolensky) vijfhonderdste sneller, maar
hoorde een balk zand raken op de een
na laatste hindernis. Michel Hendrix
maakte het als laatste starter nog spannend. Met de KWPN-goedgekeurde
Entertainer wist de Limburger alle
bochten uitgekiend te draaien en met
een eerste afstand te springen. In de
laatste lijn werd er goed gas gegeven. “Ik heb Entertainer nog niet zo
heel vaak echt op snelheid gereden
in een barrage, maar hij heeft zich
het laatste jaar geweldig ontwikkeld”,
aldus Hendrix. “Hij heeft veel nulron-

des gelopen en laten zien dat hij tot
op het 1.50 meter-niveau goed in het
werk gegroeid is. Dat het vandaag een
thuisconcours betreft, is extra mooi.”
Michel Hendrix was met Entertainer de
enige Nederlander van betekenis in de
slotproef. De top vijf bestond verder uit
Duitser Jan Wernke met Queen Mary 10
(v. Contendro I) op de derde plaats in
37.03 seconden, gevolgd door Stal Topsruiter Roberto Previtali met Airline R (v.
Avec Coeur) die onder de Italiaanse vlag
37.73 seconden nodig had. Met Ustinovtelg Dustin klasseerde de Zweed Fredrik
Spetz zich als vijfde in 38.47.
(Foto: Eva van den Adel)

Laagvlieger Roermond te sterk
A.S . Z AT E R DAG

3 NO V E MBER 2 0 1 8 Z IJN WIJ GEO PEN D !
va n 9: 00u to t 12: 00u

Ve rs c hille nde ite ms voor

DA ME S, H EREN EN KIN DE RE N
va n n a c hthe mde n, py ja m a’s, huis pakken,
j a s s e n tot wa rme winte r a cce s s oires.

El ke wo e n s d a goc hten d, vr ij dagoc hten d en 1 zate rdago chtend
va n de m aan d ge ope n d van 9:00u tot 12:00u

Duur puntenverlies
Koningslust
Door: Tom Hunnekens en Hans Pollaart, voetbalvereniging VV Koningslust
Na de zespunter van vorige week stond er zondag 28 oktober weer een zespunter op het programma voor het
eerste herenvoetbalteam van VV Koningslust. Dit keer speelde het elftal thuis tegen laagvlieger Sportclub
Leeuwen uit Roermond. Het werd 1-3 voor de gasten.
Het was met name Roel Ghielen
die in de eerste helft de keeper
van Leeuwen regelmatig testte.
Aanvankelijk was dat zonder succes,
maar het was Tommy Janssen die een
door de keeper weggestompt schot van
Roel koppend wist te verzilveren, 1-0.
Ondanks pogingen van onder
andere Bram Rongen en Jurjen
Verbong, bleef de teller voor de rust
op 1-0 staan. Een terechte afspiegeling
van de verhouding tot op dat moment.
In de tweede helft veranderde dat.
Leeuwen pakte het initiatief en vertaalde dat in drie doelpunten. Schoten
van Joey Strijbos, Rik Bos en een kopbal
van Jurjen Verbong die van de lijn werd
gered, veranderden niets meer aan de
stand. Met 1-3 verlieten de spelers het
veld en nam Sportclub Leeuwen drie
belangrijke punten mee naar huis.
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Spring- en dressuurwedstrijden

Prijzenregen voor ruiters
Peel en Maas
Door: paardensportverenigingen De Maasruiters, De Cowboys en De Cavaliers
De Maasruiters, De Cowboys en De Cavaliers stonden in het weekend van zaterdag 27 en zondag 28 oktober
op diverse wedstrijden in de regio. De ruiters namen deel aan onder andere springwedstrijden, selectiewedstrijden en oefendressuurwedstrijden en daar werden diverse prijzen in de wacht gesleept.
In Asten werd door De Maasruiters
uit Kessel deelgenomen aan een
springwedstrijd voor de ponyruiters.
Tess Gubbels kwam met Skippy van de
Veldenhoeve aan start in de klasse CL.
Ze werd hier derde.
Van de Maasbreese De Cowboys
werd Karin van Beek zaterdag met
Beekerheide’s Funny May derde op
de selectiewedstrijd in Baexem in
de klasse M2. Zondags werd stal
genote Juul Stohr eerste met haar pony
Oberlina van de Beekerheide. In de
klasse B behaalde ze een tweede en
een derde prijs. Ilse Haenen werd met
Ivano L in Lottum eerste en tweede
in de klasse L2. Elisa Vaessen werd in
Helden vierde met Tolana Z in de klasse

B. Jette Staaks werd zondag tweede
met haar Team Limburg tijdens het
Nederlands kampioenschap Eventing.
De Cavaliers stonden donderdag
25 oktober op een oefendressuurwedstrijd in Reuver. Monique Peeters met
Ickan in de klasse L1 en Anouk Neefs
met Guess in de klasse L2/M1/M2
werden daar eerste.
Op zaterdag en zondag werd de
tweede selectie dressuur verreden
in Baexem. Hier behaalde Cynthia
Louwers een tweede prijs met Ilian
in de klasse B, Anouk Neefs nam de
overwinning mee naar huis in de
klasse M1 met Guess en Anne Pouwels
behaalde een tweede prijs in de
klasse ZZ-Licht met Don Johnson.

Gesprongen werd er op de
thuiswedstrijd-selectie bij manege
De Vosberg. Hier werd in de klasse B
een zesde prijs behaald door Janine
Maassen met Hevade en een dertiende
prijs door Inge Sonnemans met High
Performance. Nikki Hanssen nam deel
aan een selectiewedstrijd springen in
Nederweert met Mutsaards Pascha en
werd vierde in de klasse D-L.
Tijdens een meerdaags springconcours in Asten werd Romee Neefs
zevende in het klassiek D-B met Happy
Boy, Jessica Maassen een vijfde prijs
met Bockmann’s Coco in het klassiek
D-M en Damaè Hanssen behaalde met
Kalief een tweede prijs in de finale
van de klasse D-B.
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Toma Cycles Cup

Twee Limburgse
crosstitels
Door: Kirsten Janssen, wielervereniging Cycling Team Limburg
In Venlo werden op zondag 28 oktober de Limburgse kampioenschappen (LK) cyclocross en mountainbike om de Toma Cycles Cup verreden
door leden van Cycling Team Limburg. Door de droogte van de afgelopen
weken lag het parcours er stoffig en zeer uitdagend bij. Veel los zand,
waardoor de het klimmen en dalen een stuk technischer werd. Kortom
een LK-waardig parcours, waar twee titels werden veroverd.

Laatste jeugdwedstrijd vanwege studie

Tweede plaats voor
Sharon Janssen

Door: Wiel Schers, tafeltennisvereniging Fortus
Met het behalen van een tweede plaats tijdens de Nederlandse Tafeltennisbond (NTTB)-jeugdmasters op
zaterdag 27 en zondag 28 oktober heeft de Panningse tafeltennisster Sharon Janssen weer een uitstekende
prestatie geleverd.

In de ochtend beten de nieuwelingen/junioren en de dames het
spits af. Voor Cycling Team Limburg
was het Tim Janssen die serieus de
strijd aanging voor het kampioenschap. De gehele wedstrijd wist
hij in een kopgroep van twee te
rijden. Echter in de laatste ronde
moest hij zijn concurrent laten gaan.
Een mooie tweede plek en daarmee
dus zilver voor Tim Janssen.
Bij de jeugd van categorie
3 namen Freek Bouten en Finn
Keunen in de eerste ronde al het
voortouw. Finn kreeg in die eerste
ronde te maken met materiaalpech.

Daarmee werd het een solowedstrijd
voor Freek. Hij pakte de titel van
Limburgs kampioen.
Rond de klok van twaalf klonk het
startsignaal voor de heren cyclocross.
Daar was Baarlonaar Daan Bongers,
mede-organisator, erg gebrand om het
hoogste podium te behalen. Hij wist
al snel weg te rijden van de groep en
een behoorlijk gat te slaan. Voor hem
dus ook de felbegeerde titel.
Bij de jeugd waren het nog
Thijmen Hendriks en Koen Zeelen
die het podium wisten te bereiken.
Voor Thijmen een tweede plaats,
voor Koen de derde plaats.

Achter feiten aan gelopen

Dikke nederlaag
OVU Kessel
Door: Coy Sieben, beugelvereniging OVU Kessel
Het eerste beugelteam van Onze Vrije Uren uit Kessel speelde vrijdag
26 oktober thuis een wedstrijd tegen beugelclub De Kuiters uit Tegelen.
Daar leed Kessel een dikke nederlaag, want het werd 1-4 voor de gasten.

De twaalf hoogst geklasseerde
meisjes mochten, verdeeld over twee
zeskampen, gaan uitmaken wie op dit
moment de beste is. Na deze zeskampen speelden de nummers 1 de finale.
Altijd daags voor de NTTB-masters
(senioren). De beste vijf jeugdspeelsters mogen hier ook aan deelnemen.
Sharon Janssen begon sterk in haar
zeskamp door het opkomend talent
Anna Peeters geen schijn van kans
te geven. Ze leed daarna onverwacht
een onnodig verlies tegen Chana van
der Venne. Maar Sharon liet zich niet
beïnvloeden. CTO-speelster Dobrilla
Jorguseska en Fleur Hoogeveen kregen
vervolgens tafeltennisles van haar.
Beide wedstrijden werden met 3-0 en
grote cijfers gewonnen. Fleur moest

zelfs een game met 11-0 incasseren.
Sharons wedstrijd van de dag werd
toch wel de wedstrijd tegen Emine
Ernst. Het Lochemse talent is de nummer 1 van de jeugdranglijst. Ernst keek
al heel snel tegen een 2-0 achterstand
in games aan. Sharon won de eerste
game met 11-3 en de tweede met 11-2.
Haar opponent kwam terug en won
vervolgens de derde game met 5-11. In
de vierde game gaf Sharon geen krimp
en won overtuigend met 11-7.

Gelijke strijd in
de finale
Sharon kon zich op gaan maken
voor de finale. Haar tegenstander
was wederom Emma van der Zanden,

die haar de vorige maand nog nipt
in de finale van de NK-B in de vijfde
had verslagen. Dit keer ging de strijd
weer gelijk op. Na twee games stond
het 1-1, maar daarna was het Van der
Zanden die sterker werd in de rally’s,
op cruciale momenten iets fortuinlijker was en tenslotte de partij naar zich
toe trok.
Met een stralend gezicht nam
Sharon de tweede prijs in ontvangst.
Het was haar laatste evenement bij de
jeugd, want de 6vwo-leerlinge wil zich
nog meer gaan richten op haar studie.
Ook de senioren masters heeft Sharon
dit weekend daarvoor laten schieten.
Wel blijft zij doortrainen en spelen in
de dames Eredivisie en bij de heren in
de tweede divisie.

Roel Ottenheim begon voor de
Kesselse hoofdmacht en liep eigenlijk de hele wedstrijd achter de feiten
aan. Hij kwam op 26-26 voor het
eerst langszij. Dat was op het goede
moment en zo kon hij de eerste partij nog net binnenslepen.
Bas Ottenheim mocht als tweede
aan de bak. Hij kwam goed uit de
startblokken en pakte een voorsprong van 4 punten, maar zag deze
langzaam als sneeuw voor de zon
verdwijnen. Daardoor moest hij uiteindelijk het punt aan zijn opponent
laten.
Invaller Sjra Naus begon met
twee flatsen. Tegen de absolute
vedette van Tegelen is dat dodelijk.
Die speelde zich dan ook solide naar

de winst. Sjaak Ottenheim mocht
als vierde de baan in, maar kon ook
geen potten breken. Hij vocht meer
met de ring en zichzelf dan met zijn
tegenstander. Dat resulteerde dan
ook in het derde winstpunt voor
Tegelen.
Als laatste de taak aan Hay
Jacobs om de nederlaag iets draaglijker te maken. Het ging lang gelijk
op, maar Hay miste op 24-24, waardoor zijn tegenstander er uiteindelijk
met de winst vandoor ging.
Een dikke, maar terechte nederlaag voor het standaardteam van
Kessel die toch vooral aan henzelf
te wijten is. Tegen Neer zal er een
tandje bij moeten om dan wel de
winst in Kessel te houden.

12

sport

01
11

Persoonlijke records gelopen

Tweede ronde

Atletiek Helden Panningse volleybaldames
gestrand in beker
op marathon
Brussel
Door: volleybalclub VC Olympia
Voor het eerste damesteam van VC Olympia uit Panningen stond zaterdag 27 oktober de beker op de planning. In de eerste wedstrijd moest ze het opnemen tegen Somas Activia dames 1 uit Sint Anthonis. Daarna was
VC Peelpush uit Meijel aan de beurt. Beide wedstrijden verloor Olympia met 3-0.

Door: Wiel van Lier, atletiekvereniging Atletiek Helden
Als een soort voorbereiding op de marathon in Boston vertrokken
Jac Beumers en Danielle Den Otter zaterdag 27 oktober naar Brussel,
om daar op zondag 28 oktober de marathon te lopen. Jac liep de
hele, Danielle de halve marathon. Ze liepen beiden een persoonlijk
record.
Mede door de redelijke omstandigheden, koude wind, verliep de
marathon voor Jac bijzonder goed,
hij liep een persoonlijk record (PR)
in een tijd van 3.56.35 uur. Danielle
deed niet voor Jac onder. Waar ze
twee weken geleden in Eindhoven
nog 2.12 uur liep op de halve
marathon, had ze er nu 1.56.48
uur voor nodig. Beiden gaan zich
voorbereiden op de Boston marathon volgend jaar, de laatste in de
reeks van de Big Six. Eerst nog de
Zevenheuvelenloop in Nijmegen.

Eerste cross
Limbra competitie
De eerste cross van de Limbra
competitie zit er op voor Atletiek
Helden. In de bossen van De
IJzeren Man van Weert was een uitdagend parcours uitgezet. Ondanks
dat er hard gelopen werd, dit keer
geen podiumplaatsen voor Atletiek
Helden. Wiel van Lier kwam
2 seconden tekort.
Op de lange cross (9 kilometer) werd Roel Roubroeks negende

in 37.41 minuten (M40) en Hans
Peeters werd vijfde en liep een tijd
van 40.06 minuten (M50). Wiel van
Lier werd vierde met 40.49 minuten (M60) en Nico Verstraaten
vijfde in 40.56 minuten (M60).

Dit keer geen
podiumplaatsen
Bij de korte cross (4.3 kilometer) werden de volgende tijden gelopen: Richard Sonnemans
19.45 minuten, Wiel van Lier 20.49
minuten, Judith de Bruin 21.32
minuten (vierde bij V45). Op de
2.900 meter: Guus van Riel 13.22
minuten, Stijn Fila 16.36 minuten.
Op de 2.215 meter waren de tijden:
Simon Goossens 9.26 minuten, Finn
Janssen 9.30 minuten, Mirre Vissers
10.44 minuten, Nate Sillekens
10.52 minuten. Bij de 1.145 meter:
Gilles Hermans 5.30 minuten,
Stan Willemsen 5.46 minuten,
Lara Peeters 6.55 minuten, Kyle
Sillekens 7.44 minuten. Van Sem
Elzinga en Yon Peeters waren geen
tijden bekend.

De eerste set hadden de dames
uit Panningen moeite met de services van tegenstander Somas Activia,
waardoor niemand lekker in het spel
kwam. Deze set werd dan ook verloren met 12-25. In de tweede set
herpakten de dames zich en lieten ze
beter spel zien. Toch was het Somas
Activia dat continu een voorsprong
had. Halverwege de set maakte spelverdeler Judith Willems een mooie serviceserie, waardoor het puntenverschil
kleiner werd. De dames konden het
gat niet meer dichten en verloren de
tweede set met 22-25.
In de derde set begon de coach
met een andere opstelling. Die wissels

zorgden ook niet voor een ommekeer
in de wedstrijd. De wedstrijd werd dan
ook met 3-0 verloren. Op 15 december
is er een herkansing tijdens de competitiewedstrijd.
De tweede wedstrijd werd thuis
gespeeld tegen een streekgenoot.
Peelpush speelde vorig jaar nog op het
hoogste niveau van Nederland, maar is
aan het einde van het seizoen gedegradeerd naar de Topdivisie. De dames uit
Panningen begonnen de wedstrijd niet
denderend en liepen al gelijk tegen
een grote achterstand aan. Er werd niet
met het ‘koppie’ gespeeld, want ballen werden vol in het blok geslagen.
Tactische ballen werden recht op de

tegenstander gespeeld. De tweede set
had VC Olympia de pass meer onder
controle en zat ze er blokkerend goed
bij. Uiteindelijk werd deze ook verloren.
De derde set begon Olympia
met een voorsprong en ze wist deze
tot 21 vast te houden. Olympia had
geen grip op de middenspeelster die
de punten binnentimmerde. Op de
momenten dat Olympia het moest
laten zien, werden er onnodige fouten gemaakt waardoor deze set nipt
verloren werd, 0-3.
Olympia kan toch tevreden terugkijken op de wedstrijd tegen Meijel,
want ze heeft het Peelpush moeilijk
gemaakt.

Skunk met moeite langs
VC Olympia
Door: volleybalclub VC Olympia
Het eerste herenteam van VC Olympia uit Panningen reisde zaterdag 27 oktober af naar Veghel om te
spelen tegen Skunk. Die had geen scheidsrechter beschikbaar, waardoor de wedstrijd met twee uur vertraging
gespeeld werd. Een 3-1 verlies was het resultaat voor Panningen.
In de eerste set namen de lange
Veghelnaren meteen een kleine voorsprong. De Olympia-heren hadden nog
geen grip op de machtige aanvalsslagen van Skunk. Naarmate de set
vorderde, werd het gat met de thuisploeg gedicht. Een gevarieerd aanvalsspel van Olympia zorgde voor een
spannend slot van de set. Deze werd
nipt verloren met 25-23, omdat het op
details aankwam.
Een goede serviceserie van de
Panningnaren aan het begin van de
tweede set bracht ze op een 8-2 voorsprong. De thuisploeg probeerde het
gat te dichten. Doordat beide teams
zeer aan elkaar gewaagd waren, luk-

ten het de Veghelnaren niet om de
Olympia-heren aan het wankelen te
brengen. Dit ten verdienste van het
Panningse blok en de verdediging,
want de sterke buitenaanvallers van
Skunk lukte het niet om de bal binnen de lijnen op de grond te krijgen.
Olympia kwam via een 25-18 setwinst
weer op gelijke hoogte.

Gelijkopgaande strijd
in derde set
Ook in de derde set gingen beide
teams verder met waar ze gebleven
waren: een gelijkopgaande strijd. Een
voorsprong van meer dan drie punten

werd door beide teams niet gepakt.
Lange rally’s waren kenmerkend.
Gelukkig wisten de Panningenaren
deze vaak in hun voordeel te beslissen. Dat lukte met de set echter niet.
Het servicekanon van de thuisploeg
bezorgde Skunk de setwinst, 25-23.
Lukte het Olympia om er voor de
derde keer een vijfsetter uit te slepen?
Het antwoord daarop is nee. Een aantal passfouten in de beginfase van de
vierde set waren cruciaal voor het spelverloop. Een 13-5 achterstand wisten
de Olympia-heren niet meer te prepareren. Ze probeerden er nog het beste
van te maken, maar het was niet voldoende om de set binnen te halen.

Belangrijke driepunter
voor BEVO uit Beringe
Door: Joost vd Beucken, voetbalvereniging BEVO
In de derde thuiswedstrijd van het seizoen tegen DES Swalmen stond er voor het eerste herenteam van BEVO
uit Beringe op zondag 28 oktober veel op het spel. Na de zwakke optredens tegen Bieslo, Belfeldia en SVC 2000
werd het tijd voor een betere prestatie. Het werd 3-1 voor Beringe.
Het eerste half uur zag het er niet
naar uit dat het een betere prestatie
zou worden. BEVO was niet in staat om
lang balbezit te houden en van daaruit
kansen te creëren. Voor Swalmen gold
hetzelfde, dus veel spektakel was er
niet te zien op sportpark Hookervenne
in Beringe. In de laatste fase van de
eerste helft begon BEVO beter te combineren. De eerste kansen kwamen
en de voorsprong werd een feit. Kevin
Vossen rondde een mooie voorzet van
Guido Gielen beheerst af.
Na de rust was het spelbeeld in

het voordeel van BEVO. Regelmatig
werd er redelijk gecombineerd, wat
toch een aantal kansen opleverde.
Het middenveld was positioneel beter
bezet door Eric Minten en Jeffrey Spee
en meer in handen van BEVO. Sam van
Rijt wist tweemaal het net te vinden
en bekroonde zo zijn verdienstelijk
gespeelde wedstrijd. Swalmen kwam
er echter nog regelmatig gevaarlijk uit
en miste een levensgrote kans bij de
stand van 2-0, maar wist in de slotfase
pas te scoren bij een stand van 3-0.
Het werd 3-1.

BEVO pakt zo verdiend 3 belangrijke punten en kan zich gaan voorbereiden op de komende twee
thuiswedstrijden tegen koploper
VV Kessel op zondag 4 november en
tegen derdeklasser VV Helden op vrijdag 9 november. Beide wedstrijden
kunnen ervoor zorgen dat het vaandelteam de weg naar boven kan vinden. Met de juiste overtuiging in het
begin van de wedstrijd en door beter
de bal in de ploeg te houden, kan er
tegen beide tegenstander resultaat
gehaald worden.
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Koploper in vierde klasse D

Koploper Kessel levert
teamprestatie
Door: Juul van den Beuken, voetbalvereniging Kessel
Een dag die voor het eerste herenteam van VV Kessel in de geschiedenisboeken kan. Niet alleen werd er
zondag 28 oktober voor de eerste keer ooit een derby gespeeld in competitieverband tegen Panningen, er
werden ook nog eens 3 punten gepakt. Kessel voert nu de ranglijst aan.
In het eerste gedeelte van de
wedstrijd waren het de groenwitten
die hier en daar de noppen aardig op
de poten van de spelers van Kessel
plantten. Kessel ging mee in het felle
spel van Panningen. Echte kansen
waren er nauwelijks. De aanvallers
van Kessel kregen geen poot aan
de grond. Toch viel er een gaatje.
Willem Kruijk zag zijn kans schoon,
maar de laatste man van Panningen
had geen andere keus dan Willem in
het eigen strafschopgebied tegen de
grond te werken. Een strafschop voor
Kessel waarbij Willem de bal onberispelijk tegen de touwen schoot.
Kessel 1, ‘Képel’ 0.
De tweede helft leek van korte
duur. Al na 3 minuten werd de wedstrijd onderbroken wegens een

blessure van de leidsman, die werd
vervangen door een reserve-scheidsrechter.

Kesselse blok gaf
geen krimp
Wat de Panningnaren ook probeerden, het Kesselse blok gaf geen
krimp. Het waren de roodhemden die
de betere kansen creëerden. Kessel
had recht op een tweede strafschop.
Joep Jacobs werd met gestrekt been
hard geraakt op zijn bovenbeen.
De scheidsrechter zag geen ernst in
de situatie en besloot de bal niet op
11 meter te leggen. Kessel moest in
de slotfase alle zeilen bijzetten om de
overwinning over de streep te trekken. De equipe had hier en daar wat

harde overtredingen nodig. Zo ook
laatste man Stan Peeters, die een
forse tackle uitdeelde, wat resulteerde
in een vrije trap op een gevaarlijke
positie voor Panningen. Vakkundig
plukte doelman Wouter de uitstekend
ingeschoten vrije trap uit de bovenhoek. Kessel bleef de laatste minuten hevig onder druk staan, maar het
knokkende team had er alles voor
over om de 1-0 stand te houden.

Nog altijd
ongeslagen
Wederom 3 punten voor het nog
altijd ongeslagen Kessel. Door een
misstap van SVC 2000 zijn de roodhemden na dit weekeinde koploper
in de vierde klasse D.

Slordige afrondingen

Jeugdige kampioenen bij TV Grootveld
Met een klinkende 5-1 overwinning op de naaste concurrent,
De Snelle Sprong uit Tegelen, is zondag 28 oktober het jongensjeugdteam van Tennisvereniging Grootveld met vlag en wimpel
kampioen geworden. Finn Koch, Siem Huskes, Kees van
Kimmennade, Jan Fleuren en Siem Vullers, wonnen 39 van de
42 partijen tegen de zeven andere verenigingen in hun competitie (10 tot en met 14 jaar). Het team speelt al enkele jaren samen
en wordt getraind door Vera Ruesink. Als beloning mogen de
jongens van het bestuur van TV Grootveld binnenkort een
avondje naar het virtuele action-center in Sevenum.

Verdiende zege Maasbree
Door: Mat Nellen, voetbalvereniging MVC’19
Het eerste herenteam van MVC’19 uit Maasbree was zondag 28 oktober voor de rust de betere ploeg en had
met een ruimere voorsprong dan 1-0 moeten gaan rusten. Ballen tegen de paal, een uitstekende Laar-keeper
Dino Julicher en slordige afrondingen zorgden ervoor dat Laar er na rust een echte wedstrijd van kon maken.
Toch mag de 2-1 zege van MVC’19 verdiend genoemd worden.
MVC’19, dat door blessures
Jaap Bruijnen en Joris Timmermans
miste, speelde zoals altijd compact,
maar wel offensief gericht. De Laardefensie moest overwerk verrichten. Diverse ballen werden van de
lijn gehaald, troffen het houtwerk
of werden gepareerd door uitblinker
keeper Dino Julicher.

Pas in 40e minuut
loon naar werken
Diverse spelers hadden de 1-0 op
hun schoen liggen, maar het duurde
tot de 40e minuut eer Maasbree loon
naar werken kreeg. Rodey Berben
rondde een mooie voorzet van Daan
Peters koelbloedig af, 1-0.
In de tweede helft had trainer

Danny Pala van Laar zijn ploeg met
meer aanvallende intenties het veld
ingestuurd. MVC’19 dreigde de slag
op het middenveld te verliezen. In
de 68e minuut kwam Laar op 1-1
door een magistraal schot van Luc
Seerden, dat zelfs de weer uitstekende MVC’19-doelman Stan Caris
te machtig was. Maasbree was even
aangeslagen, maar werd door een
ongelukkige handsbal van een Laarverdediger weer in het zadel geholpen. De toegekende strafschop werd
in de 73e minuut verzilverd door Ron
van den Kerkhof, 2-1.
Laar gaf zich echter niet
gewonnen. In de 77e minuut leek
Glenn Sonneville de gelijkmaker
te scoren. Scheidsrechter van Daal
annuleerde dit doelpunt, omdat

de assistgevende speler buitenspel
stond. Die afgekeurde treffer zorgde
voor wat commoties aan Laar-zijde.
Toen de gemoederen weer bedaard
waren, verzuimde MVC’19, door
onder andere de goed ingevallen
Bart Crienen, om meer afstand te
nemen, waardoor het spannend
bleef tot het laatste fluitsignaal.

Eerste plaats delen
met NWC Asten
Door de 2-1 zege op Laar deelt
MVC’19 de eerste plaats met NWC
uit Asten. Komende zondag spelen
beide ploegen om de hegemonie
in Asten. NWC uit Asten is de
favoriet, maar MVC’19 is gebrand op
een stunt.

Paardensport

Vijftiende editie voor
Jumping Indoor Helden
Jumping Indoor Helden viert dit jaar haar 15-jarig bestaan. De vijftiende editie van het paardensportevenement vindt plaats op vrijdag 2, zaterdag 3 en zondag 4 november. Ruim vierhonderd pony-springcombinaties uit
heel Nederland komen naar het vernieuwde nieuwe hippisch centrum De Vosberg in Panningen.
Vrijdagavond start de klasse D/E
midden met ruim dertig combinaties.
Daarna komt de klasse zwaar in de
piste. Zaterdagmorgen begint het programma om 08.00 uur met de springrubrieken, waarna op zaterdagavond
als sluitstuk het team-springen op het

programma staat. Daar mogen vier
combinaties aan deelnemen.

Driedaags evenement
Als afsluiting van het driedaagse
evenement gaat zondag om 09.00 uur
de eerste combinatie van start met

het jachtspringen. De categorie kleine
derby, een parcours van natuurlijke
hindernissen, begint de zondag rond
13.00 uur. Daarna nemen ruim veertig
combinaties deel aan de grote derby
met zeventien sprongen over natuurlijke hindernissen.
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Uitnodiging
Roland van Kessel

“Doe datgene waar je in gelooft
en geloof in datgene wat je doet”

Mocht u een attentie willen geven dan zou Roland het fijn
vinden als u een donatie doet die besteed zal worden
aan een inspiratiebijeenkomst voor de Dorpsoverleggen
van Peel en Maas en Cranendonck.
NL88RABO0135816610 o.v.v. Goede doel Wethouder

Roland van Kessel

Wethouder Roland van Kessel verlaat Peel en
Maas; in november wordt hij geïnstalleerd als
burgemeester van de gemeente Cranendonck.

Om Roland van Kessel te bedanken voor zijn jarenlange
inzet en betrokkenheid nodigen wij u uit voor een informele
bijeenkomst op woensdag 14 november.
U bent van harte welkom, aan- of afmelden is niet nodig.
Heel graag tot dan!
Wilma Delissen – van Tongerlo, burgemeester
Leon Breukers, gemeentesecretaris – directeur

november 2018
Woensdag 14
.00 uur
19.00 uur - 21

Huis van de Gemeente
Wilhelminaplein 1 Panningen
Laco zwembad en
Wilhelminaplein

Openbare bekendmakingen

Beperkte dienstverlening

• Op vrijdag 23 november 2018 zijn we vanaf 13.00 uur gesloten. Bibliotheek is open.
• Op zaterdag 24 november 2018 zijn we de gehele dag gesloten. Bibliotheek is open.
Onze dienstverlening wordt mede mogelijk gemaakt door de inzet van ICT systemen.
Regelmatig is onderhoud nodig om de dienstverlening voor morgen te garanderen.
Tijdens dit onderhoud kunnen we u niet van dienst zijn en daarom zijn we gesloten of is onze
dienstverlening beperkt.

Denk mee over de Vossenberg
en Nederweerterdijk Meijel

De gemeente Peel en Maas maakt openbare bekendmakingen altijd officieel bekend via het gemeenteblad op de website www.officielebekendmakingen.nl Heeft u thuis geen internet? Dan
kunt u de bekendmakingen via de computer in de hal van het Huis van de Gemeente raadplegen.
Aanmelden bij Overheid.nl
U kunt zich via https://zoek.overheid.nl/ aanmelden voor de e-mailservice bekendmakingen.
U ontvangt dan automatisch berichten over Peel en Maas. Handig en u mist geen berichten.
U kunt zelf aangeven hoe vaak u de informatie wilt ontvangen. Gewoon rechtstreeks in uw
mailbox en 24 uur per dag, 7 dagen per week te raadplegen op een moment dat het u uitkomt.

WhatsApp

De Vossenberg en het fietspad aan de Nederweerterdijk zijn aan vervanging toe. Het
wegdek is door de opdruk van wortels en bomen flink beschadigd.

Gemakkelijk en snel! App naar 06 12 36 09 04.
Wij antwoorden tijdens de uren waarop wij
telefonisch bereikbaar zijn.

Denkt u met ons mee?
Wij willen de Vossenberg en Nederweerterdijk opnieuw inrichten en vinden het belangrijk dat u
met ons meedenkt. Op de informatieavond leggen wij uit wat deze inrichting inhoudt en gaan
we samen in gesprek over de mogelijkheden.

Gebruik WhatsApp niet voor privacygevoelige informatie.
U kunt via dit nummer niet bellen of een SMS versturen.

Wanneer:
Waar:
Hoe laat:

dinsdag 6 november 2018
IVN gebouw, Tomveld 1-2 in Meijel
vanaf 19:00 uur

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

info@peelenmaas.nl
06 - 12 36 09 04

Wij ontmoeten u graag bij het IVN in Meijel!

www.peelenmaas.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
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Teleurstelling in raad over verkoop Palladio
‘Triest’ en ‘geschrokken’. Dat waren enkele van de woorden die in de gemeenteraad
vielen over de het nieuws dat de failliete discotheek Palladio een nieuwe eigenaar heeft.
De gemeente heeft geprobeerd de panden te kopen , maar viste achter het net. In de
vergadering van vorige week kwam ook oude bekende Stille Wille weer eens voorbij. En
de raad wil een andere verkeersveiligheids-analyse.
Palladio
De Palladio-kwestie kwam aan de orde in het Vragenhalfuurtje, door vragen van de fracties
AndersNu en Lokaal Peel en Maas. Die wilden meer weten over de recente verkoop van de
discotheek in Helden-Dorp.
Partijen waren dan ook teleurgesteld over de plannen van de nieuwe eigenaar. ‘Wij waren blij
dat we van de uitgaansoverlast af waren’, zei AndersNu-raadslid Peter Craenmehr, en Joep
Hermans (Lokaal Peel en Maas) was ‘behoorlijk geschrokken’. Had de gemeente, die ook in de
race was om het pand te kopen, wel een serieus bod gedaan?
In zijn antwoord zei verantwoordelijk wethouder Rob Wanten (CDA) dat de gemeente wel
degelijk serieuze gesprekken heeft gevoerd met de Rabobank, die namens de curator van
Palladio optrad. Maar een andere partij had nu eenmaal een beter bod gedaan, zo kreeg de
gemeente te horen. Hij voegde er wel aan toe dat de gemeente met de nieuwe exploitanten
goede afspraken gaat maken over parkeren en veiligheid. ‘Triest dat we niet doorgepakt
hebben’, zei Peter Craenmehr nog, waarna de raad het verder erbij liet.
Stille Wille
De VVD wilde in het Vragenhalfuurtje meer weten over de gevolgen van een recente Raad
van State-uitspraak over Stille Wille. De gemeente is op de vingers getikt dat het huidige
handhavingsbeleid naar de mening van de Raad van State teveel ruimte biedt voordat de
handhaving daadwerkelijk wordt ingezet.
Portefeuillehouder burgemeester Wilma Delissen betreurde deze uitspraak, omdat volgens
haar het huidige handhavingsbeleid goed werkt. Tot nu toe ruimde de gemeente meer tijd in
voor overleg en waarschuwingen, voordat er daadwerkelijk opgetreden wordt. Maar het moet
nu dus allemaal veel sneller, heeft de Raad van State bepaald nadat bewoners klaagden dat
de illegale bewoning veel te lang doorgaat. Delissen kondigde aan dat ze snel met de raad om
tafel wil om het handhavingsbeleid aan te passen.
Woningbouw Piushof
Op de agenda stond nog het afronden van twee onderwerpen die in de Opiniërende
vergadering, twee weken eerder, nog niet afgerond waren.
Een ervan was een krediet van ruim negen ton om het gebied Piushof klaar te maken voor
de geplande (merendeels sociale) woningbouw: geld voor wegenaanleg, riolering, groen e.d.
Lokaal nam de gelegenheid te baat om alvast iets te zeggen over de Vmbo-locatie. Die wordt
vaak in één adem genoemd met Piushof . Sloop van het Vmbo is niet duurzaam, vindt Lokaal
Peel en Maas. Behoud van het complex en verbouw naar betaalbare studio’s is wellicht een
goede optie, ook voor de sociale sector, zei Tiny Valckx. Een interessante gedachte, vond ook
de fractie PvdA/GroenLinks.
De VVD vindt de steun aan de sociale woningbouw prima, maar ziet graag dat het college
bij de begroting over een paar weken eenzelfde bedrag ter beschikking stelt voor steun
aan starters en jonge zelfbouwers. ‘Die hebben het op dit moment verschrikkelijk moeilijk’,
aldus fractievoorzitter Geert Segers. Met het gevraagde krediet van negen ton had de raad
uiteindelijk geen moeite, zodat het voorstel unaniem werd aangenomen.

Piushof

Andere analyse ‘verkeersveiligheid’
In de vorige vergadering had de raad ook al gesproken over de plannen voor de reconstructie/
veiliger maken van de Baarskampstraat in Kessel en de Kerkstraat en de Jan Truijenstraat in
Meijel. Die wegen zijn nu 30km-zone, maar nog niet als zodanig ingericht.
Er was bij die eerste bespreking wel enige discussie over de noodzaak en de kosten, maar er
tekende zich wel al een meerderheid af om akkoord te gaan met de gevraagde 1,5 miljoen euro.
De discussie ging nu vooral over de bij het voorstel aangeleverde verkeersveiligheidsanalyse.
Daarin staat met zoveel woorden dat alle wegen die onder de verantwoordelijkheid van de
gemeente vallen, veilig zijn. Binnen de raad leefde echter breed het gevoel dat de analyse te veel
uitgaat van alléén cijfers en te weinig rekening houdt met hoe mensen de veiligheid beleven.
Lokaal Peel en Maas zag daarom graag een andere onderbouwde analyse, waarin ook de
beleving van de inwoners wordt meegenomen.Het CDA pleitte hier ook voor.
Portefeuillehouder wethouder Paul Sanders (VVD) beloofde daarnaar te gaan kijken. Op een
vraag van Lokaal Peel en Maas zei Sanders verder nog dat de gevraagde 1,5 miljoen in lijn is met
vergelijkbare weg-herinrichtingen.
De raad ging daarna in grote meerderheid akkoord met het krediet voor de drie wegen. Alleen
de eenmansfractie AndersNu, die zich in de vorige vergadering al een fel tegenstander had
getoond, stemde tegen.

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

info@peelenmaas.nl
06 - 12 36 09 04

www.peelenmaas.nl

vintage • industrieel • brocante
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De Hypotheekshop
Makelaardij
Taxaties

Kringloopspullen ophalen of ontruimen?
voor een afspraak

J.F. Kennedylaan 260 - Panningen - allerhande-panningen.nl
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Al 40 jaar
uw Makelreaagiro!
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Panningen • Venlo
(077) 382 77 88 • www.sannen.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.

Jan Truijenstraat Meijel en Baarskampstraat Kessel
Op dinsdag 23 oktober heeft de gemeenteraad ingestemd met het
verlenen van een krediet van 1,5 miljoen euro voor het aanpassen van
de Jan Truijenstraat in Meijel en de Baarskampstraat in Kessel naar
duurzaam veilig. Tevens is besloten dat de Kerkstraat in Meijel op termijn ook ingericht zal worden naar duurzaam veilig.
Alle drie de straten stonden concreet benoemd in het verkiezingsprogramma van CDA Peel en Maas.
We zijn dan ook verheugd dat de
eerste twee straten snel worden aangepast. De Kerkstraat in Meijel wordt
later vernieuwd, tegelijkertijd met de

nieuwbouw van de basisschool.
We realiseren ons dat het een
fors bedrag is voor twee straten.
Maar naast dat deze straten moeten
voldoen aan de wettelijke eisen, vinden we ook dat al onze kernen in Peel
en Maas een mooie entree verdienen.

Een veilige en mooie entree is goed
voor de leefbaarheid, het toerisme en
het aantrekken van nieuwe inwoners
voor Peel en Maas. Naast het voldoen
aan de wettelijke veiligheidseisen
vinden we het ook belangrijk dat het
veiligheidsgevoel van inwoners en
aanwonenden wordt meegenomen bij
het herinrichten van straten.
John Timmermans,
Sandy Janssen en Roel Boots,
raadsleden CDA Peel en Maas

Op bezoek bij Taalcafé Maasbree
Iedere dinsdagavond komen om en nabij twintig mensen bij elkaar
in de bibliotheek van Maasbree. Mensen van alle leeftijden. Ze wonen
en leven in Peel en Maas, maar ze zijn mogelijk honderden of soms wel
duizenden kilometers hiervandaan geboren. Het gaat voor een deel om
mensen die hier naartoe zijn gehaald om te werken en voor een ander
deel om mensen die in ons land hun toevlucht hebben gezocht, omdat
ze weggejaagd werden in hun eigen land of omdat ze daar niet meer
veilig waren.
Het zijn mensen met heel verschillende achtergronden en met
verschillende moedertalen, maar

ze hebben op die dinsdagavond
in Maasbree één ding gemeen:
het zijn allemaal mensen die de

Nederlandse taal willen leren omdat
ze willen meedoen in het land, de
gemeente, het dorp waar ze nu
wonen en leven. Daarom komen
ze bij elkaar, luisteren naar elkaars
verhalen, lezen elkaar voor, leren
met zingen Nederlandse woorden, uitdrukkingen en gewoonten
en vertellen over de landen waar
ze vandaan komen en hoe mensen
daar leven. Ze worden begeleid door
vrijwilligers die medeburgers de taal

willen leren en die tegelijk ook geïnteresseerd zijn in andere culturen.
Deze bijeenkomsten zijn het levende
en levendige bewijs dat gemeenschappen in Peel en Maas open
staan om nieuwkomers gastvrij te
ontvangen en hen te helpen om zich
thuis te weten in onze gemeente en
hier mee te werken aan een goede
toekomst voor allen.
Als PvdA/GroenLinks vonden
wij het geweldig om te ervaren hoe

zo’n bijeenkomst van het Taalcafé
gaat en hoe blij de deelnemers zijn
met deze bijeenkomsten. Wij hebben de initiatiefnemers van het
Taalcafé een waarderingsroos overhandigd. Daarvan is een filmpje
gemaakt. Dat kan bekeken worden
via onze Facebook-pagina.

Annigje Primowees,
raadslid PvdA/GroenLinks

Herontwikkeling Panningen-Zuid
In de raadsvergadering van 23 oktober is een besluit genomen voor
een voorbereidingskrediet ten behoeve van de ontwikkeling Piushof.
Als Lokaal Peel&Maas zijn we akkoord gegaan met dit krediet, maar we
willen wel meegenomen worden in de investeringen.
Dat raakt de verdere ontwikkelingen in het bij- of verbouwen van
woningen. Vooral ook kijkend vanuit onze kernwaardes. Vanuit ‘duurzaamheid’ past slopen zeker niet en

zijn we voorstander van herontwikkeling. Op het gebied van ‘diversiteit’
van wonen valt er nog heel wat te
halen. We zoeken naar een passend
woningaanbod voor alle doelgroepen.

Op de locatie Piushof komen 54 van
de 72 gesloopte woningen terug. Voor
achttien woningen moeten we op zoek
naar een andere plek. Tijdens de raadsvergadering gaven we een schot voor
de boeg voor de hoofdlocatie vmbo.
Dit is een prachtig gebouw waarin
we recentelijk nog veel geld hebben geïnvesteerd om aanpassingen te
doen. Dit pand leent zich uitstekend

om het te om te turnen tot kwalitatieve studio’s of kleine appartementen,
geschikt voor veel doelgroepen, zoals
jongeren, tijdelijk alleenstaanden en
migranten, al dan niet in combinatie
met zorg. De vraag in dit segment is
groot en het huidige aanbod zéér klein.
We hebben de wethouder
gevraagd met andere voorstellen voor
de herbouw van die achttien wonin-

gen te komen. Dit kan in Panningen
of andere kernen. Niet alleen in
Panningen is behoefte aan huisvesting, maar ook in enkele andere
dorpen Wij wachten het voorstel met
financieel plan van de wethouder af.
Wilt u meedenken? Graag. Zie onze
website.
Fractie Lokaal Peel&Maas

Camping De Heldense Bossen zoekt een

Exploitant voor Eetcafé ‘t Praothoes
Voor het komende kampeerseizoen zijn wij op zoek naar een exploitant die eetcafé ’t Praothoes
op de camping wil exploiteren.
Voor meer informatie over de camping of over ’t Praothoes kun je terecht op
onze website www.deheldensebossen.nl
Lijkt dit je iets of wil je graag meer informatie hierover?
Neem dan contact op met dhr. Sietse Tienkamp, tel.nr. 077-3072476
Het is ook mogelijk om schriftelijk je interesse bij ons kenbaar
te maken door te mailen naar info@deheldensebossen.nl
of een brief te sturen naar:
Camping De Heldense Bossen
De Heldense Bossen 6
5988 NH Helden

WWW.DEHELDENSEBOSSEN.NL

In Meijel vindt u ons bij
Ramen / Deuren / Rolluiken
Zonwering / Horren
077 477 26 14
WWW.ALKURADE.NL

Tel. 077-3072462
www.vanhalstomerij.nl

Hadé Collection
VOOR SFEER IN HUIS

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

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

www.hadecollection.nl
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Geef ook uw mening

Bespreking poll week 42

Eén middelbare school in een gemeente is voldoende
De meerderheid van de stemmers op de poll van twee weken geleden
was het eens met de stelling dat één middelbare school voldoende is in de
gemeente. In totaal stemde 65 procent voor de stelling.
Esther Jacobs liet weten dat een volledig nieuwe school oprichten niet
echt een optie is volgens haar. “Tsja, voor de Agora klas in Heythuijsen
waren afgelopen jaar 9 aanmeldingen. Om dan een hele nieuwe school te
starten voor Agora onderwijs lijkt me echt teveel van het goede, zeker in
deze tijden van krimp”, schreef ze in een reactie. Hay van den Munckhof

zou graag zien dat er voortaan alleen maar openbare scholen in Nederland
zijn. “De tijd van de verzuiling hebben we gehad. Voor mij hoeven er alleen
maar openbare scholen te zijn, zoals in de meeste Europese landen”, liet hij
weten.
Saskia van Doesburg vond dat de stelling op een andere manier had
gekund. “Een stelling als ‘er is behoefte aan een openbare middelbare
school’ had ik meer op z’n plaats gevonden in deze context”, liet ze weten in
een reactie op Facebook.

Cash betalen is passé

Wintertijd

eens/oneens > facebook.com/hallopeelenmaas

Stichting Lezen en Schrijven is bezorgd over het feit dat Nederlanders steeds
minder met cash betalen.
Vooral laaggeletterden hebben moeite met het betalen via de pin.
“Mensen die goed kunnen lezen en schrijven kunnen makkelijk op apps kijken,
dat is dat voor veel laaggeletterden ontzettend lastig. Zij hebben met cash betalen een manier om daar goed zicht op te houden”, aldus de stichting. Maar ook
ouderen vinden het soms lastig om te pinnen. En wie op zijn budget moet letten, kan beter cash betalen. Zo glippen er niet ongemerkt euro’s tussendoor en
kun je beter zicht houden op wat je uitgeeft.

Aan de andere kant is pinnen een snelle, veilige en eenvoudige manier van
betalen. Je hebt eigenlijk altijd gepast geld op zak en hoeft niet een portemonnee vol met biljetten en losse munten mee te nemen. En ook voor de winkelier
is het fijner wanneer mensen met de pin betalen. Dat scheelt weer lange rijen
aan de kassa. De Nederlandsche Bank maakte deze week de cijfers over het
betaalgedrag van Nederland bekend. Het bleek dat 61 procent van de aankopen
het afgelopen halfjaar met de pinpas werd betaald. Vier jaar geleden was het
nog andersom, toen werd voor 60 procent met cash geld betaald.
Cash betalen is passé. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 43) > Een beloning om te stoppen met roken is eerlijk > eens 14% oneens 86%

BEZORGERS
GEZOCHT!

OPEN DEUR DAGEN
ZATERDAG 3 EN ZONDAG 4 NOVEMBER
VAN 10.00 TOT 16.00 UUR

VOOR DE VOLGENDE ROUTES:

Baarlo centrum € 9,00
Baarlo buitengebied € 11,00
Maasbree centrum € 9,00
Beringe

centrum/Kanaalstraat €

9,00

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

HERFSTACTIE:

Garagedeuren

GRATIS MOTOR

Zonweringen

OP SECTIONAALDEUR

Kunststof kozijnen

T.W.V. € 515,00 INCL BTW

Handelstraat 17 5961 PV Horst

SHOWROOM: MOLENSTRAAT 18, MEIJEL
WWW.MATHPEETERS.NL

Ik houd er wel van om af
en toe een discussie aan te
gaan. Advocaat van de duivel
spelen of sterke argumenten
weerleggen, heerlijk.
Maar toen ik het afgelopen
weekend in een discussie over
de zomer- en wintertijd
terecht kwam, hield ik me
voor de verandering eens
afzijdig. Ik leunde achterover
in mijn stoel en besefte tevreden: wij hebben het écht
uitermate goed, hier in ons
Kikkerlandje.
Om die gedachtegang uit te
leggen, moeten we even de
ontwikkelingspsychologie
induiken (in jip-en-janneketaal,
blijf bij me). Volgens de theorie
die ‘de piramide van Maslow’
heet, kan de mens zijn talenten
pas tot volle bloei ontwikkelen,
wanneer voldaan is aan de
basisbehoeften van het leven.
Stel een piramide voor. Ja?
Onderin liggen de basislevensbehoeften zoals zuurstof, eten
en drinken. Zonder dat kan men
niet leven. Een steenlaagje
hoger in de driehoek ligt veiligheid en zekerheid: dingen als
een woning, werk en vrede.
De behoeften die hoger in de
piramide liggen, zoals sociaal
contact, respect, waardering,
zijn prettige zaken, maar strikt
genomen niet nodig om te overleven. Als niemand je respecteert, is je leven wellicht minder
leuk, maar leef je evengoed.
Pas als in alle lagen van de
piramide is voorzien, kun je de
focus leggen op de toplaag:
zelfontplooiing. Dat betekent
ronduit het volgende: kindjes in
Afrika, diezelfde kindjes waar
onze moeders altijd naar verwezen als we verklaarden ‘honger’
te hebben, zijn heus niet bezig
met zomer- of wintertijd.
De vluchtelingen in Syrië ook
niet. De soldaten daar ook niet.
Wij Nederlanders, correctie, wij
Europeanen, klaarblijkelijk wel.
Wij voelen de ruimte, de vrijheid, de voldaanheid om te
discussiëren over luxe zaken als
biologisch ritme, of een uurtje
langer donker of licht buiten.
Leun ook eens achterover in je
stoel en laat dat besef eens
doordringen. Hoe heerlijk is dat?
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aan
Michiel Rooyakkers

Halloween
Misschien is het je al opgevallen dat de Halloweentijd
wel zo’n beetje begonnen is.
Pompoenen worden volop
verkocht, Halloweenkostuums
worden weer in winkels
gehangen en veel mensen
gaan naar Halloween in pretparken als Toverland.

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Michiel Rooyakkers
14 jaar
Baarlo
het Bouwens

Heb je een bijbaantje?
Nee, ik heb geen bijbaantje, maar
ik help wel thuis mee in de winkel.
Later wil ik het liefst bij attractiepark
Toverland werken. Dat lijkt me wel
heel leuk en interessant. Of ik ga werken als ober bij een restaurant of een
café. Dat lijkt mij ook leuk werk.
Doe je aan een sport?
Ik doe geen sport zoals tennis of
voetbal, maar ik doe wel bij een
gezondheidscentrum mee aan een

circuittraining. Dat is een training met
verschillende oefeningen die in een
rondje staan. Ik weet niet of dit ook
onder sport valt, maar ik doe ook nog
drummen bij de jeugdfanfare.
Wat staat er op jouw bucketlist?
Om naar Disneyland te gaan in Amerika
en om te kijken naar de v erschillen
tussen Disneyland Parijs en de Disney
landen in Amerika. Ook staat op mijn
bucketlist dat ik graag mijn eigen attractie wil bouwen. Dat zal dan een ‘darkride’ zijn met een magisch thema eraan.
Wie zijn jouw helden?
Mijn helden zijn Masha Bartels en Ad
Cornelissen, omdat ze mij het eerste
jaar op het Bouwens hebben gehol-

Vlees met smaak
Dat is ons motto!

Aanbieding:

Rundergehakt
Riblappen
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

pen. Ook een held voor mij is Marleen
Rutten, omdat ze geweldige liedjes
maakt in het Limburgs en natuurlijk
een paar carnavalshits heeft gezongen. Sjoerd Dings is mijn voorbeeld
met drummen en mijn laatste held is
Caroline Kortooms. Dat is omdat zij de
directeur van Toverland is en ik een
groot fan van het park ben.
Waar kun je uren mee bezig zijn
zonder dat je je gaat vervelen?
Iets om mijn creativiteit in te stoppen, zoals tekenen en knutselen. Daar
kan ik me niet mee vervelen. Geef me
een blad en potlood en er staat al een
tekening op het papier.
Heb je een motto?
Mijn motto is in het Engels en het gaat
over magie. Dat je er in moet geloven.
Het is een combinatie van Harry Potter
en Toverland: ‘Believe in magic and
discover your own magic, even in the
darkest of times’.
Wat zou je doen als je een dag
onzichtbaar was?
Dan zou ik stiekem naar de Efteling
gaan en bij allemaal attracties gaan
voorkruipen en stiekem een ijsje stelen. Misschien zou ik ook wel even naar
school gaan om te kijken wat mensen
van je denken als je er niet bent.
Wat is het beste cadeau dat je ooit
hebt gekregen?
Mijn jaarabonnement van Toverland,
dat was echt het beste cadeau dat ik
ooit heb gekregen. Dat ik gewoon elke
dag naar Toverland kan gaan, is voor
mij de zevende hemel.
Wat is je favoriete tijd van het jaar?
Kerstmis, gezellig op de bank met
een kopje chocolademelk en dan
een goede kerstfilm gaan kijken met
lekkere hapjes. Daarna een lekker
kerstdiner met de hele familie. Ook
Sinterklaas vind ik superleuk, vooral
vanwege de cadeaus.
Ben je bijgelovig?
Nee, ik ben niet bijgelovig, want
vrijdag de dertiende en een klavertje vier of een hoefijzer voor geluk,

daar geloof ik niet in. In sommige
andere dingen geloof ik wel, zoals een
man die je spanning weghaalt of dat
zwarte katten ongeluk brengen.
Wat is de leukste vakantie die je
ooit had?
Met Jong Nederland zijn we naar
Oostenrijk geweest. Dat was echt een
leuke ervaring en dit was voor mij de
eerste keer dat ik zo ver van huis was.
Vooral die leuke activiteiten die we
daar hebben gedaan zoals een bergtocht en boven op de berg slapen of
naar de dierentuin gaan.
Waar zie je jezelf over 20 jaar?
Ik zie mezelf over 20 jaar als attractieontwerper ergens in een attractiepark
werken. Dat lijkt me superleuk, omdat
het twee dingen combineert die ik
geweldig vind: tekenen en attracties.
Het kan ook zijn dat ik een volledig
andere kant op ga en dat ik in de zorg
ga werken met oudere mensen.
Waar zou je voor wensen als je maar
één wens had, maar je wist dat die
zou uitkomen?
Dat de wereld wat mooier was, er dus
geen oorlog was, dat de wereld schoner was en dat we onze eigen rotzooi
opruimen en dat sommige dingen niet
waren gebeurd zoals de oorlogen. Ook
zou het fijn zijn als het in elk land economisch goed zou gaan.
Waarom zou je de wereld wel of
niet rond willen reizen?
Ik zou de wereld willen rondreizen om
iets anders te zien dan alleen Baarlo
en Nederland. Ik wil de wereld zien. En
dan niet op een klein schermpje, maar
in het echt. Niet iets nagemaakt wat je
hier kan zien, ik wil het echte zien.
Hoe ziet jouw perfecte dag er uit?
Gewoon een dag als normaal. Wakker
worden, eten, naar school gaan daar
van alles leren en ontdekken wat ik
nog niet wist. Dan weer naar huis, gaan
leren en huiswerk maken en soms op
de Playstation nog een paar leuke spelletjes spelen. Als laatste naar de drumles en daarna lekker slapen.

Het mooie aan Halloween is
dat het voor meerdere leeftijden leuk is. Zo is voor een jong
meisje een kleurrijke heks
misschien wel even spannend
als een man met een kettingzaag voor een jongen van 12.
En er zullen ook wel wat volwassen mensen zijn die toch
wel schrikken van een ‘skeletman’ die uit het niets achter ze
staat. Wat in ons land alleen
niet zo veel gebeurt, is het
langs de deuren gaan met
Halloween met ‘trick or treat’.
Zelf vind ik dat best jammer,
want het lijkt me namelijk erg
leuk om te doen. Ook zelf het
snoep uitdelen aan de kinderen
lijkt me leuk. Maar wanneer je
de enige bent in de hele straat,
maakt dat het minder leuk.
Wel kun je pompoenen uithollen, er enge gezichten van
maken en die met een kaarsje
erin voor de deur zetten. Zo zijn
er sportverenigingen waar je
verkleed mag komen sporten,
om toch wel in de
Halloweensfeer te komen.
Wat dan weer wat enger is, is
om naar de Halloween Nights in
Toverland te gaan. Door de
verschillende ‘scare zones’ kun
je je eigen angst testen. Wat ik
zelf het engst vind van alles, is
een horrorfilm kijken als je
alleen thuis bent. Hoewel je
weet dat het niet echt is, blijft
het spannend, zeker als je
helemaal alleen bent en je
ineens voetstappen hoort.
Lisa
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en zo 19

GEPLUKT Nico Vincken

Velen kennen hem wellicht van het Bouwens van der Boijecollege, waar hij werkzaam was als docent scheikunde: Nico Vincken (70) uit Egchel. Inmiddels is hij met pensioen, maar
hij is nog altijd actief als doedelzakspeler in diverse bands en hij is dol op zijn kinderen en kleinkinderen. Deze week wordt Nico geplukt.
Het maakt niet uit waar het over
gaat, Nico vertelt overal honderduit over. Om te beginnen over zijn
jeugd, die hij doorbracht in een klein

vee en de aardappelen opgegroeid.”
Ze waren met drie kinderen thuis en
Nico’s vader werkte als chemicus bij
de Sphinx-fabrieken in Maastricht.
De appel viel niet ver van de boom,
want ook Nico koos voor een loopbaan als chemicus.

boerendorpje bij Maastricht. “Met
weemoed denk ik eraan terug, ik
heb een heerlijke jeugd gehad en
ben letterlijk tussen het hooi, het

PUZZEL

Veel veranderd op
het Bouwens

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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Na de hogere burgerschool ging
hij in 1965 in Nijmegen de opleiding Chemie volgen aan de Radboud
Universiteit. “Ik was een echte bèta,
maar heb acht in plaats van zes jaar
over mijn studie gedaan. Dat lag
vooral aan de verlokking van het
studentenleven, waar ik letterlijk
met volle teugen van genoot”, grinnikt Nico. “We moesten wel keihard
werken. Wij chemici hadden toen
dagelijks vier colleges en vier uur
practicum.”
In Nijmegen leerde hij ook
zijn vrouw Ine kennen. Zij volgde
er de opleiding tot verpleegster,
maar kwam ook oorspronkelijk uit
Maastricht. “We hadden dezelfde
basis. Vaak als ik vanuit Maastricht
weer naar Nijmegen vertrok in mijn
Fiatje, gaf ik haar een lift naar de
verpleegstersflat. Van het een kwam
het ander.” Ze trouwden en kregen
twee dochters samen, Noortje en
Laura.
Na zijn opleiding begon hij in

1973 als docent scheikunde aan het
Peelland College in Deurne. “Toen ik
hoorde dat de middelbare school in
Panningen zelfstandig werd, wilde ik
er graag gaan werken. Het bood veel
meer perspectief.” Hij raakte betrokken bij wat het Bouwens zou worden en maakte de oprichting mee.
“Ik ben bij het Bouwens werkzaam
gebleven als docent en een tijdje als
conrector. Ik heb er bijna veertig jaar
gewerkt. Na mijn pensioen nog als
vrijwilliger bij het Ontdeklab en ter
vervanging van een oud-collega die
met verlof ging.”
Er is veel veranderd op de school.
“Het nieuwe Bouwens begon als
samenvoeging van diverse lokale
praktijkscholen samen met de mavo,
havo en het atheneum. Ook de mavo
van Meijel kwam erbij en er was het
studiehuis.” Gek genoeg herinnert
Nico zich vooral de twee keren dat de
school bijna afbrandde. “Het waren
dramatische gebeurtenissen, maar
ik heb er toch goede herinneringen
aan. Er heerste op die momenten
echt een sfeer van saamhorigheid
onder de docenten, zo van, we gaan
het samen opbouwen en we improviseren waar nodig. Er zijn mooie
vriendschappen ontstaan in die ‘oorlogssituaties’.”
Naast zijn docentschap is de
muziek een belangrijke factor in
Nico’s leven. Al in zijn studententijd speelde hij trompet en sousa-

foon in diverse dixielandorkesten
en harmonies, maar met name als
doedelzakspeler is hij nog altijd
actief. “Vrienden uit Maastricht
speelden in een Antwerpse ‘pipe
band’ en ik mocht regelmatig mee
op tour naar Edinburgh. Toen al was
ik verkocht, maar pas in 1993 ging
ik zelf doedelzak spelen, nadat ik
een advertentie zag van de Royal
Air Force (RAF) in Duitsland en me
aanmeldde als ‘piper’. Er was destijds een Golfoorlog en de RAF
kwam muzikanten tekort. Ik kreeg
er een tweejarige opleiding tot piper
en we hebben vaak opgetreden in
onder meer Schotland, Duitsland
en Engeland. Nog altijd treed ik
bijna maandelijks op met de ‘pipe
band’ van de Maastrichtse politie.
Daarnaast speel ik in twee andere
bands doedelzak en tuba.”

Aanleggen van
een wijngaard
Sinds zijn pensioen besteedt
Nico meer tijd aan muziek, maar
ook met zijn twee kleinkinderen
brengt hij veel tijd door. “Mijn dochter woont naast ons en ik help mijn
schoonzoon af en toe mee in de
tuin. We zijn bezig met het aanleggen van een wijngaard. Het is
natuurlijk erg leuk dat ik mijn kleinkinderen zoveel kan zien. Ik heb ze
ook al noten leren lezen.”
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Baarlose kaartclub Harten Vijf viert jubileum

Al vijftig jaar iedere maandag samen
Amerikaans jokeren
De vijf leden van kaartclub Harten Vijf zijn al vanaf de lagere school vriendinnen van elkaar. Ze groeiden
gezamenlijk op in Hout-Blerick, maar belandden daarna allemaal in Baarlo. Daar besloten ze een kaartclub op te
richten die inmiddels al vijftig jaar bestaat. Het jubileum werd op zondag 28 oktober gevierd met een high tea
bij café Centraal in Baarlo.

te slepen, vertelt Itie. “Maar we zijn
inmiddels op leeftijd hè. Het niveau
wordt toch wat minder en dus kan
de rest ook vaker winnen. Vroeger
wilde de avond ook nog wel eens
uit de hand lopen met wat wijntjes,
maar tegenwoordig stoppen we om
22.30 uur. Dan is het goed geweest.”
De jongste van de vijf is 82 jaar en de
oudste wordt binnenkort 84. De leeftijd zorgt er echter niet voor dat er
iets verandert aan de maandagavond.
“Het gaat eigenlijk altijd door”, vertelt Itie. “Er zijn zelden afmeldingen.
Soms is er iemand ziek, maar dan
spelen we gewoon met z’n vieren.”
Iemand anders uitnodigen is nog nooit
gebeurd. “Nee, die komen er niet bij.

We zijn nogal standvastig.”
De kinderen van de vijf dames
vonden het jubileum zo speciaal dat
het gevierd moest worden. De leden
van Harten Vijf kregen allemaal een
anonieme brief in de bus waarin
stond dat ze op 28 oktober naar café
Centraal moesten komen. “De kinderen wisten nergens niks van toen we
het vroegen, maar op zondag kwamen
ze op een gegeven moment met z’n
allen binnen”, vertelt Itie. “Alle kinderen en kleinkinderen waren er.
Het was een heel geslaagd feestje.”
En maandag? Maandag stond gewoon
weer de volgende editie van de kaartavond op het programma. Net zoals de
afgelopen 50 jaar.

‘Gruuets’

Manon en Bart winnen
Kook van Eige Deig
Mia Bouten-Peeters, Itie HabetsThissen, Annie Jeuken-Naus, Tiny
Rutten-Korsten en Leny Bouten-Peeters
werden op de lagere school in HoutBlerick al vriendinnen. Omdat HoutBlerick volgens de dames niet uitblonk
in leuke jongens, werd op zondag vaak
de fiets gepakt om richting Baarlo te
gaan. “Daar was het in de cafés altijd
feest”, vertelt Itie. “We gingen er al
heen, voordat we oud genoeg waren
om binnen te komen.” Vier van de

vijf vonden in Baarlo hun ware liefde.
Alleen Tiny trouwde met de HoutBlerickse Piet. Maar in plaats van in
hun geboortedorp, bouwden de twee
een huis in, jawel, Baarlo. Zo kwam
het dat de vijf vriendinnen uiteindelijk allemaal in hetzelfde dorp terecht
kwamen. Dat maakte het makkelijk
om regelmatig bij elkaar op bezoek te
gaan. Er werd een schema afgesproken
waarbij de vijf dames één keer in de
maand bij elkaar koffie gingen drin-

ken. Diegene die het eerst getrouwd
was, werd het eerst bezocht. In 1968
mondde dat uit in een wekelijkse kaartavond. Iedere maandagavond is sindsdien geblokkeerd in de agenda van de
dames.
“We spelen altijd Amerikaans jokeren”, vertelt Itie. “We hebben eigenlijk nog nooit iets anders gespeeld.
Tijdens het spel zijn we echte gokkers.
Er wordt hoog geboden.” Vooral Mia
en Leny wisten vaak de winst binnen

De jaarlijkse liedjesavond van vastelaovesvereniging De Kook uit
Baarlo is gewonnen door Manon & Bart met het nummer ‘Gruuets’,
geschreven door John Neessen. Zij waren de winnaars van Kook van
Eige Deig en eisten daarmee op zaterdag 13 oktober de Arno Janssenwisseltrofee voor zich op.
Het nummer, gezongen door
Manon Emonts en Bart Jacobs, wist bij
de jury een overtuigende meerderheid te behalen. Achter de winnaars
eindigde De Valhelme met het nummer ‘Sjpring’ als vierde, derde werd

De Muuege Herders met de ‘Bonne
op’ en Twieë Half Um met ‘Sjloeëte’
ging met de tweede plek naar huis.
Manon & Bart vertegenwoordigt
op 12 januari De Kook op het P&M
liedjesfestival in Kessel.
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Geslaagd jubileumconcert Semper Avanti
Fanfare en drumband Semper Avanti hield op zaterdag 27 oktober een reünieconcert vanwege het 65-jarig jubileum. De Grashoekse muziekvereniging trad in eigen
dorp op in de zaal van gemeenschapshuis De Ankerplaats. “Het was een genot om naar te kijken en luisteren”, aldus de organisatie. Aansluitend aan het concert werden
Louis Cuijpers en Grad Drissen gehuldigd voor hun 65-jarig lidmaatschap. Ook werd Tom Teeuwen gehuldigd met zijn 12,5-jarig jubileum.

Expression
presenteert
nieuwe dansen
Dans- en showgroep Expression uit Baarlo
presenteerde zondag 28 oktober de dansen voor
het nieuwe seizoen in jongerencentrum Sjiwa in
Baarlo. De nieuwe juniorengardegroep, de
jeugdgardegroep, solodanseressen, minioren,
G-groep, de allerkleinsten, de jeugdgroep en
senioren mochten achtereenvolgens hun danskunsten laten zien op het podium. Daarnaast
was er een tombola waarbij diverse prijzen
werden verloot en werd er een nieuwe groepsfoto gemaakt. Op 28 november en 23 december
danst Expression voor de eerste keer onder de
nieuwe dansbond op een toernooi.

Peel en Maas nog niet
helemaal hartveilig
De Nederlandse Hartstichting maakte onlangs bekend dat meer dan een derde van de Nederlanders niet
weet waar de dichtstbijzijnde AED in hun omgeving hangt. Mochten mensen het wel weten, is het regelmatig
ook nog zo dat het reanimatieapparaat achter gesloten deuren hangt. In Peel en Maas zijn inmiddels 52 AED’s
dag en nacht bereikbaar.
Omdat de landelijke dekking nog
niet optimaal is, roept de Hartstichting
mensen op om hun AED te registreren of er eentje aan te schaffen met
bijvoorbeeld de buurt. “Via het platform BuurtAED.nl kunnen particulieren
en organisaties een crowdfundingactie starten om gezamenlijk met
bijvoorbeeld de buurt, wijk, school
een BuurtAED te kopen”, aldus de
Hartstichting. “De actie wordt mede
mogelijk gemaakt door Philips, die
een deel van het aankoopbedrag voor
zijn rekening neemt.”
Stichting Hart voor Peel en Maas,
de organisatie die zich in de gemeente
bezighoudt met voorlichting over onder
meer AED’s en burgerhulpverlening,
laat weten dat in Peel en Maas 52 gere-

gistreerde AED’s hangen. “Die 52 zijn
altijd beschikbaar. Meer dan 1 procent
van de bevolking in de gemeente is
inmiddels burgerhulpverlener en inzetbaar. Toch kan er niet overal binnen
6 minuten gereanimeerd worden in de
gemeente. Dus we kunnen nog altijd
hulpverleners gebruiken.”
Hart voor Peel en Maas juicht
eigen initiatief van bijvoorbeeld buurten van harte toe. “Er is overal de
mogelijkheid om AED’s op te hangen.
Gemeente Peel en Maas sponsort ze
ook, maar dan moet er wel aan een
aantal voorwaarden voldaan worden.
Zo moeten zich twintig burgerhulpverleners registreren rondom een AED.
Die valt dan onder de gemeentelijke
verzekering en ook de aanschaf van

een groene kast is voor de gemeente
als aan de voorwaarden is voldaan.”
Waar Hart voor Peel en Maas nog
de aandacht op wil vestigen, is dat
bedrijfshulpverleners zich kunnen melden als burgerhulpverlener. “Heel veel
mensen kunnen reanimeren. Als die
zich bij ons melden, kunnen ze een
bijdrage leveren aan aan een hartveiliger Peel en Maas.”
Melden bij Stichting Hart voor Peel
en Maas kan door contact op te nemen
met voorzitter Gerrie van Gemert
via 077 307 32 62 of gvgemert@
hotmail.com of met secretaris Paul
Janssen via 077 477 33 16 of
pauljanssen18@gmail.com
Aanmelden als burgerhulpverlener
kan via www.hartslagnu.nl

VACATURE

TIL JIJ ONZE
WERKPLAATS MEE
NAAR EEN NOG
HOGER PLAN?

AUTOTECHNICUS /
TECHNISCH SPECIALIST
■
■
■
■
■
■
■
■

Minimaal een auto technisch
MBO diploma
Ruime ervaring binnen een
universele werkplaats
Bekwaamheid in het stellen van
diagnoses
APK 2 diplomering
Een klantvriendelijke instelling
Teamspirit
Ambitie voor het vak
Verantwoordelijkheidsgevoel

Ben jij een gedreven specialist?
Mail je CV naar Frank Hunnekens,
frank@autohunnekens.nl.
Auto Hunnekens in Meijel bestaat
uit een jong en ambitieus team van
technische en commerciële mensen
waar persoonlijke aandacht en
ontwikkeling centraal staan.

www.autohunnekens.nl
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Internationale vogelshow Meijel

Vogelkweker Coen Steegs
clubkampioen
Door: vogelvereniging Meijels Pracht
Vogelkweker en -liefhebber Coen Steegs van vogelvereniging Meijels Pracht is in het weekend van zaterdag
27 en zondag 28 oktober clubkampioen geworden. Dat gebeurde tijdens de 34e internationale vogelshow die in
Meijel plaatsvond.

Duizenden vogels in
Meijel
In totaal bevolkten 1.764 vogels
de grote zaal van gemeenschapshuis
D’n Binger tijdens de show. Van heinde
en verre kwamen vogelliefhebbers
met hun beste vogels naar de show
om ze daar tentoon te stellen en zich
te meten met collega-kwekers. In een
grote verscheidenheid waren de vogels
aanwezig. Kleur- en postuurkanaries,
tropische vogels, zebravinken, Japanse
meeuwen, Europese Cultuurvogels,
kromsnavels en duiven en kwartels in

vele soorten en kleurslagen waren er.
Tijdens de internationale wedstrijd vielen diverse leden van vogelvereniging Meijels Pracht uit Meijel
in de prijzen. In het klassement over
de beste vogels over de gehele show
zaten twaalf leden van Meijels Pracht
bij de eerste 100 op een totaal van
137 inzenders. Coen Steegs kreeg 655
punten, Anton van Spronsen 653 punten, Theo Minten 648 punten, Ria van
der Burgt 646 punten, Mark Camps

645 punten, Louis Meulemans 642
punten, Bert van der Burgt 639 punten, Karel Wijnhoven 638 punten, Jos
Snijders 637 punten, Ton Verheijen 632
punten, Gerard van Heugten 631 punten en Mart Verstappen 630 punten.
Binnen deze internationale wedstrijd hielden de leden ook nog de
onderlinge wedstrijd. Coen Steegs
behaalde het clubkampioenschap.
Anton van Spronsen behaalde het
reserve-clubkampioenschap.

Meer dan 1.700 vogels waren in het weekend van vrijdag 26,
zaterdag 27 en zondag 28 oktober te gast in Meijel. Daar vond de
internationale vogelshow van vogelvereniging Meijels Pracht
plaats in gemeenschapshuis D’n Binger. Vogelliefhebbers uit de
hele regio kwamen een kijkje nemen bij alle prachtexemplaren
die de kwekers uit heel Nederland en zelfs Duitsland en België
hadden meegenomen.

Fakkels en lampions

Optocht Sint-Maarten
in Baarlo
Baarlo organiseert op zondag 4 november het Sint-Maartensfeest met
onder meer een optocht. Kinderen worden vanaf 17.30 uur op de Markt
verwacht met fakkels en zelfgemaakte lampions.
Sinds enkele jaren is het SintMaartensfeest in Baarlo in een nieuw
jasje gestoken. Ook dit jaar krijgt dit
een vervolg. In een lampionnenoptocht
wordt er, onder muzikale begeleiding
van de fanfare en de brassband,
om 17.45 uur vertrokken richting de

kasteelweide bij Kasteel d’Erp. Hier
wordt het verhaal van Sint-Maarten en
de ‘Erme Mins’ vertelt en uitgebeeld.
Vervolgens wordt het traditionele
vuur ontstoken. Na afloop krijgen
alle kinderen tot en met groep 8 een
fruitversnapering.

Moeder en dochter

Reprise theatervoorstelling Broebels
Dag van de Vlaai
KansPlus, een belangenvereniging voor mensen met een beperking, organiseerde op de Dag van
de Vlaai een workshop vlaai bakken voor haar leden. Bij bakkerij ‘t Bölke in Helden werden donderdag 25 oktober verschillende vlaaien gebakken. Onder meer een kruimel-, kersen-, abrikozen- en
linzenvlaai gingen de oven in. Daarna kregen alle deelnemers een rondleiding door de bakkerij en
aten ze samen nog een stukje vlaai. Na afloop van de workshop kreeg iedereen zijn of haar gebakken vlaai in een doos mee naar huis. KansPlus organiseert elk jaar verschillende activiteiten voor
mensen met een beperking, zoals een Sinterklaas- en kerstviering en een kampweek.

Theatervoorstelling Broebels beleeft op donderdag 8 november in
DOK6 haar reprise. Broebels is een voorstelling waarin er een afwisseling
is van bewegingsspel, muziek, dans en tekst. “Een weergave van het
proces dat moeder en dochter samen hebben doorgemaakt, vertaald naar
een theatervoorstelling’’, aldus de organisatie.
De voorstelling gaat over een
dochter die op 7-jarige leeftijd haar
vader verloor. Vanaf dat moment
voelde zij zich eenzaam en had ze het
gevoel dat ze er alleen voor stond.
Op haar 40e levensjaar heeft ze haar
moeder geconfronteerd met haar
gevoelens.
De voorstelling wordt gespeeld

door Ann Philipsen en haar dochter
Josje Korsten en is gebaseerd op
hun eigen waargebeurde verhaal.
Toneelhuis LFA schreef in haar
juryrapport: ‘’Puur en ontwapend, maar
ook hard en ontroerend.”
De voorstelling begint om 20.15 uur
op donderdag 8 november in DOK6
Theater in Panningen.
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Muziekschool en harmonie

Solistenconcours in
Meijel

verenigingen 23

Natuurwerkdag in
Maasbree
Jeugd en Natuur Maasbree organiseert op zaterdag 3 november de Natuurwerkdag. Op deze dag is het mogelijk om met kinderen, familie en vrienden begeleid in de natuur bezig te zijn.

Stichting Tone Muziekles en Harmonie Eendracht uit Meijel organiseren zondag 4 november een solistenconcours. Muzikanten van alle
leeftijden kunnen die dag hun muzikale kunsten laten horen in
gemeenschapshuis D’n Binger in Meijel.
De Meijelse muziekschool en de
harmonie willen met het solistenconcours hun leerlingen en leden een
podium bieden.

deelt de muzikanten die meedoen
en geeft hen advies. Deelnemers aan
het concours van onder de 16 jaar
strijden om de Jeugdwisselbeker.

Jury beoordeelt

Wisselbeker

Zo kunnen zij aan ouders, opa en
oma, mede-muzikanten en andere
belangstellenden een stukje muziek
ten gehore brengen. Een jury beoor-

De hoogst beoordeelde van het
gehele concours krijgt de Mart Pluijmwisselbeker. Het concours begint om
13.00 uur en duurt tot 18.00 uur.

“De meeste activiteiten bestaan
uit kleinschalig onderhoudswerk zoals
snoeien, zagen, hooien, het knotten van wilgen en verwijderen van
riet,” aldus de organisatie. Voor aanvang van het werk is er een instructie. Daarnaast wordt er gezorgd voor
gereedschap en werkhandschoenen.

Snoeien, zagen,
hooien en knotten
De activiteit vindt plaats bij
natuurgebied Westering, gelegen op
de hoek van de Westeringlaan en
Sevenumsedijk in Maasbree. Er kan
deelgenomen worden tussen 10.00 en
12.00 uur en tussen 13.30 en 15.30 uur.

Bospartizanen

Themawandeling
in Baarlo
Toeristeninformatiepunt VVV Baarlo organiseert op zaterdag
27 oktober onder leiding van een gids een wandeling. Tijdens de tocht,
met het thema ‘In het spoor van de Bospartizanen’, gaat de gids in op
wat er zich afspeelde in de laatste dagen van de Tweede Wereldoorlog
in de bossen van Baarlo.
Een knokploeg in NoordLimburg kreeg in september 1944 de
opdracht om de Duitse toevoerlijnen
te saboteren. De bevrijding zou niet
lang meer op zich laten wachten
en de verzetsgroep wilde de
geallieerden steunen. Om zich van
wapens te voorzien, werd besloten
om Duitse troepen te overvallen in
de bossen van Baarlo.

Belevenissen
verzetsgroep
Met de uitgebreide toelichting
van een gids over de belevenissen
van de verzetsgroep, de
voedselvoorziening in het kamp, de

Duitse soldaten en de afloop van
dit oorlogsdrama combineert de
wandeling geschiedenis en cultuur
met natuur.

Ruim twee uur
De tocht is acht kilometer lang
en duurt ruim twee uur. Het is een
middelzware wandeling die niet
geschikt is voor kleine kinderen,
wandelwagens of bolderkarren en
waarbij de minimumleeftijd 8 jaar is.
De tocht begint om 10.00 uur bij de
parkeerplaats van Chateau de Raay in
Baarlo. Aanmelden kan via baarlo@
beleefpeelenmaas.nl of bij VVV Baarlo
op Grotestraat 16a in Baarlo tot
vrijdag 26 oktober 15.00 uur.

Informatieavond over
zelfredzaamheid in Egchel
In Egchel vindt op dinsdag 6 november een bijeenkomst plaats voor alle inwoners van Egchel. Het is een
informatieve en interactieve avond met als thema ‘Samen leven in Egchel! Hoe doen we dat?’. Deze avond wordt
georganiseerd door vrouwenbeweging EVA.
Doelstelling van de avond is
om inwoners van Egchel bewust te
maken van onder meer de volgende
vragen: ‘Wat als ik (of een van mijn
ouders) het zelf niet meer kan?’ en
‘Wat kun je zelf regelen en wat kan
je omgeving (familie of dorpsgenoten) voor je betekenen?’. Aanleiding
is de terugtrekkende rol van de over-

heid met als gevolg dat inwoners
steeds meer zelf verantwoordelijk
zijn voor hun leefomgeving. In het
eerste deel van de avond wordt er
stilgestaan bij de algemene voorziening in Egchel. In het tweede
deel van de avond gaan de consulenten van Peel en Maas specifieker
in op vragen die leven in het dorp.

Dit betreft met name zaken wat voor
rol de gemeente kan spelen wanneer
de voorzieningen in Egchel niet meer
toereikbaar zijn.
De avond vindt plaats op dinsdag 6 november om 20.00 uur in
gemeenschapshuis ‘t Erf op initiatief van EVA in samenwerking met
gemeente Peel en Maas.

Nieuwe dansen, nieuwe koers

Dansmiddag DSG
Expression in Baarlo
De leden van dansgroep DSG Expression uit Baarlo presenteren op
zondag 28 oktober twaalf nieuwe dansen in de grote zaal van jongerencentrum Sjiwa in Baarlo. Met deze try-out bereiden de groepen zich voor
op het nieuwe toernooiseizoen dat op 23 december in Odiliapeel begint.
De vereniging heeft aan het eind
van het vorige seizoen besloten om
zich aan te sluiten bij een andere
dansbond.

Nederlandse
Danssport Organisatie
Voorheen zat DSG Expression
bij de International Dancesport
Association, maar vanaf nu is de
dansgroep aangesloten bij de
Nederlandse Danssport Organisatie
met de EFDO als overkoepelende
Europese organisatie. Vanwege de
start van het nieuwe seizoen wordt

er daarom een presentatiemiddag
gehouden.

Nieuw
toernooiseizoen
De uitvoeringen geven
trainsters de mogelijkheid om te
bekijken of er nog aanpassingen
gedaan moeten worden voor het
nieuwe toernooiseizoen. Verder is
er in de grote pauze een tombola.
De grote zaal van Sjiwa in Baarlo is
vanaf 13.30 uur geopend, waarna
tussen 14.00 uur en 16.30 uur alle
dansen de revue passeren.

Jubilarissen dameskoor Padako
Het hele jubilerende dameskoor Padako uit Panningen werd onlangs in het zonnetje gezet.
Maar zes leden in het bijzonder. Zij vierden dit jaar dat ze veertig jaar lid zijn van het koor.
Padako werd in 1978 opgericht en daar waren deze jubilarissen toen bij. Van het bestuur kregen ze
een attentie voor hun jarenlange dienst. Op de foto: voorzitter Marijke Lenz, bestuurslid Riecky
Schoemakers, oud-bestuurslid Bernadette Stikkelbroeck, oud-bestuurslid Dien Naus, oud-bestuurslid
Gretha Steeghs, Mia Jacobs en Mia Wilmer.
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Jubileumeditie Senioren voor Senioren-concert
De twee seniorenorkesten die Peel en Maas rijk is, houden op zondag 11 november voor de tiende keer het Senioren voor Senioren-concert. Keverberger Muzikanten en Seniorenorkest
Meijel (SOM) spelen dan hun nummers voor senioren uit de hele regio. Het jaarlijkse optreden was eigenlijk ooit bedoeld als een eenmalig orkest, maar bleek populair te zijn onder de
oudere jeugd en overleefde al negen edities.

Toen tien jaar geleden bekend
werd dat een fusie tussen de gemeentes Helden, Maasbree, Meijel en Kessel
eraan zat te komen, werd door die
gemeentebesturen besloten een potje
vrij te maken voor initiatieven die voor
verbondenheid tussen de inwoners
van de dorpen zouden zorgen. De vier
gemeentes telden twee seniorenorkesten die die oproep met beide handen aangrepen. “We dachten: v errek,
daar moeten wij iets mee doen”,
vertelt Pierre Lenders, voorzitter van
Keverberger Muzikanten. “En omdat
we seniorenorkesten zijn, wilden we
wel iets doen voor senioren.”
De twee blaaskapellen organiseerden samen met KBO Peel en Maas
een middag voor senioren van de
nieuwe gemeente Peel en Maas en
het was een succes. “We hielden geld
over van de subsidie die we kregen
van de gemeente”, vertelt Lenders.

“Daarom deden we het een jaar later
gewoon nog een keer.” Het concert
bleef goed lopen en de organisatie
besloot er een jaarlijks terugkomend
feest van te maken. Inmiddels zit de
tiende editie er aan te komen. Ieder
jaar zitten er zo’n 200 tot 250 gasten
in de zaal. “Dit jaar hopen we op zo’n
driehonderd, vanwege het jubileum”,
aldus Lenders. Burgemeester Wilma
Delissen-van Tongerlo opent de feestelijke middag.
Het concert is op 11 november. Traditioneel de opening van het
nieuwe carnavalsseizoen. De organisatoren verwachten niet dat de
twee evenementen elkaar bijten.
“De mensen die naar ons komen kijken, gaan toch niet naar het Vrijthof in
Maastricht”, denkt Leo Tittulaer, secretaris van SOM. “We spelen overigens
wel nog een Limburgse medley tijdens
het optreden. Dan blijven we toch nog

een klein beetje in de carnavaleske
sferen.” Het is geen concert waarbij
mensen stil moeten zijn. Integendeel.
“Er wordt vaak net zoveel gekletst
als geluisterd. Dat is ook de bedoeling”, vertelt Lenders. “We hadden
met het jubileum een artiest kunnen inhuren, maar dat is heel duur.
Daarom hebben we via de sponsoren, de Rabobank, Kerkeböske en
Stichting Baeten Geven Fonds, voor
alle bezoekers gratis koffie met vlaai
kunnen regelen. Daarmee vieren we
het jubileum.” Voor de blaaskapellen
zelf is het optreden net zo’n feest als
de bezoekers. De leden genieten van
optreden en het maken van muziek,
vertelt Pierre van Knippenberg, contactpersoon voor de optredens van de
Keverberger Muzikanten. “De gezelligheid is voor ons net zo belangrijk
als goed spelen. De sfeer is wat minder gedwongen dan bij een fanfare of

harmonie.” Lenders: “Muziek maken
is voor veel van de leden een uitlaatklep na het pensioen.”
Het concert Senioren voor

Senioren vindt plaats op zondag
11 november in gemeenschapshuis
Kerkeböske in Helden en duurt van
14.00 tot 16.30 uur.

Enkel kampioensbuutten

Jubileumeditie Sjééle Waazel
Gala Meijel
Carnavalsvereniging De Kieveloeët uit Meijel organiseert voor de elfde keer de buutteavond het Sjééle Waazel
Gala. De jubileumeditie vindt dit jaar plaats op zaterdag 8 december in gemeenschapshuis D’n Binger in Meijel.

Cabaretier William
Boeva in Panningen
DOK6 Theater is op vrijdag 9 november het decor voor een voorstelling
van de Belgische cabaretier William Boeva. Zijn debuutvoorstelling
Megalomaan zorgde voor uitverkochte zalen in Vlaanderen. Nu is hij terug
met zijn nieuwe voorstelling Reset.
“Wiliam Boeva is de grappigste dwerg der Lage Landen,” aldus de
organisatie. Zijn Nederlandse tournee
van zijn debuutvoorstelling is de leidraad voor de voorstelling. De tournee
heeft veel vragen bij hem opgeroepen
en ieder antwoord heeft weer nieuwe
vragen opgeroepen. Daarom is het voor

William Boeva ‘’tijd om de knop in zijn
hoofd om te draaien, de boel te resetten
en opnieuw te starten’’, vertelt de organisatie. Hier zal hij tijdens de voorstelling over vertellen. De voorstelling staat
gepland op vrijdagavond 9 november
om 20.15 uur. Kijk voor meer informatie
op www.dok6.eu (Foto: Studio Edelweiss)

Traditioneel wordt het Sjééle
Waazel Gala geopend door een
jeugdbuuttekampioen. Dit jaar is dat
Eva Dewaide. Vervolgens nemen verschillende Brabantse en Limburgse
toppers plaats in de ton, zoals Sylvia
Ramakers (Limburgs kampioene
2014), Harold Schroijen (Limburgs

kampioen 2010), Dirk Kouwenberg
(winnaar Keijebijters Kletstoernooi
2017), Fer Naus (Limburgs kampioen
2017) en Andy Marcelissen (meervoudig Brabants kampioen). Daarmee
staan er louter kampioenen in de ton
op het Sjééle Waazel Gala 2018.
De avond wordt muzikaal onder-

steund door Die Heimat Kapelle.
Dansgroep Let’s Do It verzorgt een
dans. Om de jubileumeditie geheel
in stijl af te sluiten treedt meervoudig LVK-winnaar Spik en Span op.
De kaartverkoop gaat zondag
28 oktober van start. Kijk voor meer
informatie op www.kieveloeet.nl

Zangvereniging Aodemnoët
organiseert herfstconcert
Zangvereniging Aodemnoët uit Kessel organiseert op zaterdag 3 november het jaarlijkse herfstconcert. Dit
wordt in samenwerking gedaan met dameskoor Femmes Vocales uit Meijel en de gemengde koren Animato
uit Horn en Forever Young uit Someren.
Aodemnoët Kessel is een
verenging met ongeveer dertig leden
die afkomstig zijn uit verschillende
dorpen uit de omgeving van Kessel.
Het koor heeft een divers repertoire

en wordt geleid door dirigent John
Wauben uit Beesel. De organisatie
laat weten dat het herfstconcert een
‘bijzonder muzikaal programma’ is:
‘’Misschien af en toe een tikkeltje

traditioneel, maar vooral ook
swingend en bruisend.’’
Het concert begint om 20.00 uur
in gemeenschapshuis De Paort in
Kessel.
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Janneke de Bijl en Marco
Lopes in DOK6 Theater

Masha en de Beer van
Netflix naar DOK6

Janneke de Bijl en Marco Lopes staan op woensdag 7 november op het podium in het DOK6 Theater in
Panningen. Dit is in het kader van Rabobanks Vliegende Start waarbij nieuw cabarettalent een kans krijgt om
zich in de kijker te spelen.

De populaire animatieserie Masha en de Beer, te zien op Netflix en
NPO3, komt naar het theater. Woensdag 7 november vormt het DOK6
Theater in Panningen het podium.

Janneke de Bijl is 36 jaar en winnares van de jury- en publieksprijs
Cameretten 2017. ‘’Ze beschouwt het
leven zoals het echt is: onzinnig en
ingewikkeld. Nu ze 36 jaar is, heeft ze
zo haar manieren gevonden om daarmee om te gaan. Die werken zelden
maar wil ze de wereld desondanks
niet onthouden’’, aldus DOK6.
Marco Lopes, finalist van het
VARA Leids Cabaret Festival in 2016,
is cabaretier, theatermaker en acteur.
In 2015 won hij de juryprijs tijdens
de Comedyhuis Comedy Competitie.
Vorig jaar ging hij met zijn programma
Moedt in première. Op 7 november
volgt bij DOK6 een reprise. Het programma Rabobanks Vliegende Start
bevat vijf voorstellingen. Na iedere
voorstelling geeft het publiek een
beoordeling. De cabaretier die de
beste waardering krijgt, mag volgend
theaterseizoen een avondvullend programma verzorgen bij DOK6 Theater.
Naast de voorstelling op 7 november
volgen op 1 december (Yvonne van
den Eerenbeemt en Benjamin van der
Velden), 23 februari (Kiki Schippers en
Yora Rienstra) en 19 april (Lonneke Dort
en Matroesjka) nog andere optredens.
(Foto: Saskia Kerkhoff)

Tapashapjes

Toneelgroep Aventatie
begint nieuw concept
Toneelgroep Aventatie uit Panningen treedt op vrijdag 2, zaterdag 3 en zondag 4 november in DOK6 Theater
op met een nieuw concept. De avond heet Toneel&Tapas en bestaat uit drie eenakters van maximaal 25 minuten.
Tussendoor worden tapashapjes gereserveerd.

De zaal bij DOK6 is vanwege
het nieuwe concept omgebouwd
tot een restaurant. Het podium
is verhoogd voor een goed zicht.
De drie eenakters zijn geschreven

door Jacques Vriens en bewerkt in
het dialect door Ann Philipsen die
ook regisseur van het geheel is. De
eenakters zijn ‘Komt u een handje
geven’, ‘Met innige deelneming’ en

‘Eerlijk zullen we alles delen’. De
avonden beginnen iedere keer om
20.15 uur.
Kijk voor meer informatie over de
voorstellingen op www.dok6.eu

In Masha en de Beer Live! komen
Beer en zijn buurmeisje Masha samen
in een doldwaas avontuur terecht.
‘’Het prachtige poppenspel, de fleurige decors, de vrolijke meezingliedjes en het hartverwarmende verhaal
maken van Masha en de Beer live!
een onvergetelijke theaterervaring
voor de hele familie’’, aldus DOK6.

Na de voorstelling verlaten de hoofdrolspelers het podium om met de kinderen op de foto te gaan in de foyer
van het theater.
De voorstelling is voor kinderen
vanaf 2 jaar en begint om 14.30 uur.
Kijk voor meer informatie op 
www.dok6.eu
(Foto: Animaccord LTD)

Inwijding
Lourdesgrot in Meijel
Bij de jaarlijkse Meijelse kerkhofzegening, aansluitend aan het
Allerzielenlof op zondag 4 november, wordt de nieuwe Lourdesgrot
ingewijd. Dit zal plaatsvinden na afloop van de viering in de kerk van
Meijel, die om 15.00 uur begint.

De afgelopen weken hebben vrijwilligers, op initiatief van de kerkhofploeg, gewerkt aan de nieuwe
Lourdesgrot. Aanvullend op deze
inwijding zijn er verschillende activiteiten. Zo is het van donderdag
1 tot en met zaterdag 3 november
mogelijk om in gesprek te gaan met

de leden van de Avondwakegroep.
Daarnaast zingt op zondagmiddag
4 november het Herenkoor. Verder
is het kerkhof op zaterdagavond 3
november verlicht met vuurkorven
en lantaarntjes en is het vanaf nu
mogelijk om het hele jaar kaarsjes te
laten branden op het kerkhof.
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Agenda t/m 08 november
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Kienen

Toneelvoorstelling Ontkoppeld

Optocht Sint-Maarten

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

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: theatergroep Habbekrats
Locatie: MFA ‘t Hoës van Bree Maasbree

Tijd: 17.30 uur
Organisatie: Stichting Kinderfeesten Baarlo
Locatie: Markt Baarlo

Informatieavond over korte cursus
jeugd-natuurbegeleiders

The Mystery Music Show

Voorstelling Toneel en Tapas

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: drum- en brassband Voorwaarts
Locatie: jongerencentrum Sjiwa Baarlo

Tijd: 20.15 uur
Organisatie: toneelgroep Aventatie
Locatie: DOK6 Panningen

Tijd: 19.30 uur
Organisatie: natuureducatieorganisatie IVN Helden
Locatie: IVN-lokaal Kloosterstraat 12, Helden

Praotcafé ‘liefde en relaties’ voor
mensen met een beperking

De Méélse Maestro
Tijd: 20.00 uur (zaal 19.00 uur open)
Organisatie: Die Heimat Kapelle
Locatie: gemeenschapshuis D’n Binger Meijel

Tijd: 19.30-21.30 uur
Organisatie: zorgorganisatie Daelzicht
Locatie: grand café Gallery Panningen

Bijeenkomst moeders
en perfectionisme

Toneel en Tapas
Tijd: 20.15 uur
Organisatie: toneelgroep Aventatie
Locatie: DOK6 Panningen

Tijd: 20.00-21.30 uur
Organisatie: MamaCafé Peel en Maas
Locatie: basissschool Nieuweschool Panningen

vr
02
11

Paardensportevenement Jumping
Indoor Helden

Informatieavond ‘Samen leven in
Egchel! Hoe doen we dat?’

wo
07
11

Masha en de Beer Live! (try-out)

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: EVA, gemeente Peel en Maas, dorpsdagvoorzieningen en Vorkmeer
Locatie: gemeenschapshuis ‘t Erf Egchel

Tijd: 15.00 uur
Locatie: DOK6 Theater Panningen

Paardensportevenement Jumping
Indoor Helden

Bijeenkomst oudercontactgroep
Ietsje Anders

Tijd: vanaf 09.00 uur
Locatie: Hippisch Centrum De Vosberg Panningen

Tijd: 19.30-21.30 uur
Organisatie: Ietsje Anders Peel en Maas
Locatie: gemeenschapshuis In Kepèl Panningen

Muziekavond Dampkring met
house en techno

Peel en Maas Recreatief
Turntoernooi

Rond de Bijbelse lezingen

Tijd: 20.00-02.00 uur
Organisatie: Dampkring Events
Locatie: jeugdhonk De Ketter Meijel

Tijd: 10.00-12.30 uur
Organisatie: Sportclub Pareja
Locatie: Sporthallen Piushof Panningen

Tijd: 19.30-20.30 uur
Organisatie: Parochiecentrum Panningen
Locatie: oefenruimte kerk Panningen (ingang kant
Gallery)

Toneel en Tapas

Den Soeten Inval met Les Amis de
la Chanson Classique

Cabaretvoorstelling Janneke de
Bijl en Marco Lopes

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

Tijd: 20.15 uur
Organisatie: Rabobanks Vliegende Start
Locatie: DOK6 Theater Panningen

Tijd: vanaf 18.00 uur
Locatie: Hippisch Centrum De Vosberg Panningen

Tijd: 20.15 uur
Organisatie: toneelgroep Aventatie
Locatie: DOK6 Panningen

za
03
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zo
04
11

di
06
11

Paardensportevenement Jumping
Indoor Helden

Jeugdorkesttreffen

do
08
11

Workshop ‘Hoe gebruik ik mijn
Digid?’

Tijd: vanaf 08.00 uur
Locatie: Hippisch Centrum De Vosberg Panningen

Tijd: 12.15-16.30 uur
Organisatie: fanfare en drumband EMM
Locatie: dorpshuis De Sprunk Koningslust

Repair Café Helden

Solistenconcours

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

Tijd: 13.00-18.00 uur
Organisatie: Stichting Tone muziekles en Harmonie
Eendracht Meijel
Locatie: gemeenschapshuis D’n Binger Meijel

Dansmiddag ‘Dans met mij’

Natuurwerkdag

Toneelvoorstelling Ontkoppeld

Broebels (reprise)

Tijd: 10.00-14.00 uur en 13.30-15.30 uur
Organisatie: Jeugd en Natuur Maasbree
Locatie: natuurgebied Westering Maasbree

Tijd: 15.00 uur
Organisatie: theatergroep Habbekrats
Locatie: MFA ‘t Hoës van Bree Maasbree

Tijd: 20.15 uur
Locatie: DOK6 Theater Panningen

Concert Halte 3: het eindstation

Allerzielenlof en aansluitend
inwijding Lourdesgrot

Jouw agendapunt hier?

Tijd: 19.30-22.30 uur
Organisatie: fanfare en drumband EMM
Locatie: dorpshuis De Sprunk Koningslust

Tijd: 15.00 uur
Locatie: kerk Meijel

Tijd: 13.30-15.30 uur
Organisatie: De Bibliotheek Maas en Peel
Locatie: Bibliotheek Panningen

Tijd: 14.00 uur (zaal 13.30 uur open)
Locatie: De Vriendschap Hoogstraat 70, Beringe

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

IVN Helden bestaat 40 jaar
Natuurorganisatie IVN Helden viert dit jaar het veertigjarig jubileum. In 1978 werd de vereniging opgericht om
ertoe bij te dragen dat de bevolking zich bewust werd van de relaties tussen de mens, zijn cultuur en de levende en
niet-levende omgeving. Op zaterdag 3 november viert IVN Helden het jubileum met een besloten feestavond.
In de veertig jaar heeft IVN Helden
zich meer gericht op het educatieve
aspect en heeft het zelf initiatieven
genomen om de natuur te verbeteren,
zo laat de natuurorganisatie weten.
“Jaarlijks worden er veel natuurwandelingen en -excursies georganiseerd. Bij excursies staat de flora
of fauna centraal en voorafgaand
aan een excursie is vaak een lezing
waar het onderwerp van de excursie

wordt uitgediept.” Niet alleen leden
kunnen naar de activiteiten komen.
“Nagenoeg alle activiteiten zijn toegankelijk voor ieder die belangstelling
heeft. Dit zorgt ervoor dat iedereen
kan mee profiteren van het aanbod
van IVN Helden.”

Vogels, fauna en flora
De vereniging heeft werkgroepen
die al veertig jaar actief zijn op het

gebied van vogels, fauna (met name
dassen en vleermuizen) en flora.
“Ook een actieve jeugdgroep trekt
er maandelijks met de vaste IVNjeugdleden op uit”, laat de organisatie
weten. “Bij scholen is de jeugdgroep
actief met leerzame doe-activiteiten.”
Daarnaast onderhoudt IVN Helden de
‘Weikes’ bij de Kwistbeek in Helden.
“Maandelijks gaat het onderhoudsteam aan de slag om de natuur en

biodiversiteit in dit mooie gebied
zoveel mogelijk te stimuleren.”
IVN Helden begon in Panningen, maar
28 jaar geleden werd de overstap
naar Helden gemaakt.

Duurzaamheid
Snel na de oprichting in 1978
kwam de organisatie in de oude
landbouwschool in Panningen te
zitten. De ruimtes werden gedeeld
met Heemkundevereniging Helden.
In 1990 verhuisde het IVN naar de
voormalige Oda-school in Helden.
Daar zit de natuurorganisatie nog

altijd. Vrijwel alle activiteiten vinden
daar plaats of beginnen er.
De laatste jaren richt IVN Helden
zich op duurzaamheid en biodiversiteit. Door natuur te inventariseren, het
benoemen van de knelpunten en het
uitvoeren van activiteiten ten behoeve
van de twee doelstellingen, wil de vereniging samen met andere organisaties
de duurzaamheid en biodiversiteit in de
regio in beeld brengen en opschroeven.
Om het jubileum te vieren, organiseert het IVN op zaterdag 3 november
een feestavond voor leden en genodigden.
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Vincentiusparochies

Zondag 11 november
H. Mis 11.00 uur

Parochie Beringe

Parochie Grashoek

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 4 november
H. Mis 09.30 uur Allerheiligen – koor
t.i.v. alle overl. van het afgelopen
jaar. Na de H. Mis processie naar
het kerkhof onder begeleiding
van Schutterij St. Hubertus waarna
zegening van de graven; H. Mis uit
dankbaarheid.
Woensdag 7 november
H. Mis 09.00 uur in sacristie.
Kledinginzameling Beringe:
Op maandag 5 november is de
volgende inzameling van (bruikbare)
kleding, schoenen, dekens, gordijnen
en knuffels. De dichtgebonden zakken
kunt u afgeven op het kerkplein van
13.15 tot 15.15 uur en van 18.00 tot
19.00 uur. Ook kunt u de zakken iedere
dag, wanneer het u uitkomt, voor
de garagedeur achter de pastorie
plaatsen. Geen vervoer: Bel dan
3076521 of 3072331 en alles wordt
opgehaald. B.V.D.

Misintenties NL24 RABO 0141910526
A. Cruijsberg T 077 307 52 93
Spreekuur in kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
Zaterdag 3 november
H. Mis 16.00 uur Allerzielendienst
t.i.v. de overledenen in het afgelopen
jaar: Mien Koopmans-Smeets, Wiel
Driessen, Jac. van den Goor, Jan
Gommans, Marie Raaymakers-Ronken,
Harry Hunnekens, Frans van Heugten,
Bas Engelen; Overl. Ouders KesselsSteeghs en kinderen

Parochie Egchel
Misintenties NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
T 077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 4 november
Geen H. Mis

Cluster MKBE

Parochie Helden
Misintenties NL61 RABO 0120795094
pastorie Rochusplein 3
T 077 3071488,
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur
donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
Vrijdag 2 november
De H. Communie wordt thuis gebracht
vanaf 09.00 uur.
Zondag 4 november
H. Mis 10.00 uur - viering
Allerheiligen-Allerzielen met
herenkoor en Heldens Koper Ensemble
t.i.v. tot bijzondere intentie (St);
Henricus Kessels en Elisabeth KesselsManten en overl.fam.; overl. fam.
Smits-Kessels; Nel en Piet WilmsHendriks, dochter Mien, kleinzoon
Dennis en overl. fam. Wilms-Hendriks
(jaardienst); Piet van Lier; Jos
Hamaekers;

heeft €165,05 opgebracht. Hartelijk
dank allen voor uw steun.

Parochie Maasbree

Parochie Kessel

Misintenties NL58RABO0131001973
Pastorie Dorpstraat 4
T 077 465 12 19
E par.aldegundismaasbree@hetnet.nl
W www.parochiemaasbree.nl
Kerkdiensten
Vrijdag 2 november - Eerste
vrijdag van de maand.
Vanaf 09.00 uur wordt de H.
Communie gebracht bij zieken en
ouderen.
Zondag 4 november
H. Mis: 11.00 uur - Zang Herenkoor
Lectoren: Mevr. Els Hanrats - Mevr.
Maria Nabben
Intenties: Petronella Vaessen. Maria
Peeters en overl. familie PeetersHermans-Haenen. Pastoor Frans
Lenders (verjaardag). Toos Hillen-van
Wylick en Sef Hillen.
Opbrengst kerkdeurcollecte
De kerkdeurcollecte op
Wereldmissiedag, zondag 21 oktober,

Gezinsbijdrage NL39RABO0125305311
Pastorie Dorpstraat 13
T 077 462 12 65
E lajverhaag@parochiekessel.nl
Kerkdiensten
Zaterdag 3 november Allerheiligen.
15.00 uur. H.Mis met de schutterij en
fluiterkorps St.Hubertus.
19.15 uur. Overleden familie Engelen/
Beeks. Jaardienst voor Thei Vervoort
en Maria Drissen. Kristel Peeters en
overleden grootouders Jan en Nelly
Wolters
Zondag 4 november
15.00 uur. Allerzielenlof en daarna
naar het kerkhof voor de zegening van
de graven.
Woensdag 7 november
9.15 uur. H.Mis voor de zieken van de
parochie.
Zaterdag 10 november
19.15 uur. H.Mis voor de parochie.

Overleden: Truus Lemmen-Gielen,
84 jaar
Nelly Heber, 89 jaar

Parochie Koningslust
Misintenties NL05 RABO 0120795132
A. van den Boer De Brentjes 81
T 077 465 36 81
Bij geen gehoor kunt u contact
opnemen met het parochiecentrum in
Panningen T 077 307 13 88
Kerkdiensten
Zaterdag 3 november
Zegening van de graven op het
kerkhof 17.00 uur
H. Mis v.w. Allerheiligen-Allerzielen
17.30 uur t.i.v. alle overleden en met
name voor alle overledenen van het
afgelopen jaar; Jo Berkers-De Laat
(coll); Huub Geurts; uit dankbaarheid
voor overleden en levende dierbaren
van The en Annie Bos-Hanrats.
Zaterdag 10 november
Geen H. Mis

Parochie Meijel
Misintenties NL16 RABO 0133405613
Pastorie Kerkstraat 5
T 077 466 18 50
W www.parochiemeijel.nl
Spreekuur
maandag 19.30 tot 20.00 uur en
donderdag van 11.00 tot 12.00 uur
joke.holscher@gmail.com
Kerkdiensten
Donderdag 1 november
Geen H. Mis in Meijel
Gezamenlijke H. Mis Hoogfeest
Allerheiligen 09.30 uur in dagkapel
Panningen!
Zaterdag 3 november
Geen H. Mis kerkhof van 19.00 -

Mededelingen;
Onze oprechte deelneming aan de familie Jacobs - Stappers met het overlijden
van uw Vader en Opa Chrétien Jacobs.

Parochie Baarlo
Misintenties NL31RABO0103903860
Pastorie Markt 3 T 077 477 12 75
E kapelaan@parochiebaarlo.nl
W www.parochiebaarlo.nl
Kerkdiensten
Zaterdag 3 november
17.00 uur Gebedsdienst.
Allerzielenviering in Ter Borcht.
Zondag 4 november
9.30 uur H. Mis. Zang: Gemengd koor.
Jaard. Stuf Hendrikx.
Annie Kessels, Wien Beurskens, Huub
Beurskens en Geertje Beurskens.
Wilhelmien Berden-Lenders.
Donderdag 8 november
8.30 uur H. Mis.
Vrijdag 2 november vanaf 9.00 uur
wordt de H. Communie thuis gebracht
bij zieken en ouderen thuis.
Overleden: Jan van den Eertwegh,
87 jaar, St. Odiliastraat 4a en

service 27

21.30 uur verlicht met vuurkorven
en fakkels; kerk open met verlichte
levensboom.
Zondag 4 november
H. Mis Allerzielen 11.00 uur met
Herenkoor t.i.v. Thea Schers-Kessels
(bgv. verj.); Jac en Tina Janssen, en
Herman en Thea; Jan Strijbos; Jan
Meeuwis (bgv. verj.) en kleindochter
Jannie; Familie Daems-Manders; uit
dankbaarheid
15.00 uur Allerzielenlof, met Herenkoor.
Gedachtenis alle overledenen van
afgelopen jaar. Aansluitend zegening
graven op het kerkhof, en inwijding
nieuwe Lourdes-kapel.
Maandag 5 november
18.30 uur Stille Aanbidding
19.00 uur Rozenkrans
Dinsdag 6 november
H. Mis 19.00 uur t.i.v. de gezinnen,
aansluitend koffiedrinken
Donderdag 8 november
H. Mis 09.00 uur t.i.v de gezinnen
09.30 - 10.00 uur Stille Aanbidding

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 1 november
H. Mis 09.30 uur Clusterviering
Allerheiligen in de dagkapel,
aansluitend koffie drinken in de
oefenruimte van de kerk.
Vrijdag 2 november
H. Mis 09.00 uur dagkapel

Mia Hermans-Janssen, 85 jaar,
St. Odiliastraat 6a.
Mededeling:
De kerkdeurcollecte op
Wereldmissiedag zondag 21 oktober
heeft € 168.62 opgebracht. Hartelijk
dank daarvoor.

Parochie Kessel-Eik
Misintenties NL41RABO0125300522
L. Timmermans T 077 462 16 78
Kerkdiensten
Vrijdag 2 november Allerzielenviering met zegening van
de graven.
19.00 uur Lies en Dre LeendersGeraets; Miet Bongers - Bergs
Harrie Stemkens en Mie Stemkens
- Zeetsen; Gertruda en Elizabeht
Timmermans- Joosten; Sjra
Timmermans; Leen Joosten.
Truus Colbers - Konings v.w. verjaardag
en overl. Familie Colbers en Konings
Jaardienst Sjaak Kuypers, Hendricus
Kuypers en Tina Kuypers - Theunissen.
Voor alle overledenen van het afgelopen jaar , en van onze parochie.

De ziekencommunie wordt
thuisgebracht na de H. Mis
Zaterdag 3 november
H. Mis in de Groenling om 14.30 uur
H. Mis 19.00 uur Allerheiligen Gemengd koor t.i.v. Piet Janssen en
To Janssen-van der Linden en zoon
Sjraar; Broer en Truus Ghielen-Kurvers
Zondag 4 november
H. Mis in het Missiehuis om 10.30 uur
In de parochiekerk Allerzielen lof om
14.30 uur - aansluitend zegening van
de graven
Dinsdag 6 november
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Woensdag 7 november
H. Mis 09.00 uur dagkapel
19.30 uur - 20.30 uur Rond Bijbelse
lezingen in de oefenruimte van de
kerk, ingang kant van de Gallery
Donderdag 8 november
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

Zondag 4 november
9.30 uur Christiaan Stemkens en
Catharina Peeters.
Zondag 11 november
9.30 uur Voor de parochie.
Mededelingen.
Familie Geraets heel veel sterkte
met het overlijden van jullie vader,
schoonvader en opa.

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

ROERMOND

Burghoffweg 13
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T. 0475-691548
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