Gemeente Peel en Maas | Beleef de ruimte! gemeentenieuws pagina 12-13

Meer
foto’s?

08
11
2

0

1

Uitnodiging
Roland van Kessel
Woensdag 14 november 2018
19.00 uur - 21.00 uur

Meer info: zie gemeentenieuws

8

facebook.com/
hallopeelenmaas

Heldense Marlou Absil provinciale kandidaat CDA

pagina

02

Onderzoeken naar
straatklachten
in Meijel en
Panningen
pagina

02

BPG Wijnen
wint Ondernemersprijs
pagina

03

Koninklijke
onderscheiding voor
drie brandweermannen
pagina

04

Geplukt:
Hai
Manders
pagina

07

Snoeien en zagen
in het groen
Jeugd & Natuur Maasbree organiseerde tijdens de Natuurwerkdag 2018 op zaterdag 3 november diverse onderhoudsactiviteiten in een natuurgebied gelegen aan de
Westeringlaan in het buitengebied van Maasbree. Wethouder Paul Sanders hield voor aanvang van de werkzaamheden een toespraak. Vervolgens werd er voor en na de
middag met 45 vrijwilligers bij een aangenaam herfstzonnetje succesvol gewerkt in het natuurgebied. (Foto: Jeugd & Natuur Maasbree) Lees verder op pagina 04

Gemeente wil openingstijden
winkels op zondag verruimen
De openingstijden voor winkeliers op zon- en feestdagen worden met vier uur verruimd. Althans, dat staat
in een voorstel van het College van B&W aan de gemeenteraad. Winkels mogen nu van 10.00 tot 17.00 uur
open zijn, maar de gemeente wil dat uitbreiden naar tijden van 09.00 tot 20.00 uur.
De gemeente kreeg een verzoek vanuit Jumbo Panningen, met
ondersteuning van andere supermarkten in de regio, om de tijden
op zon- en feestdagen te verruimen.
De winkels vroegen de gemeente de
openingstijden gelijk te trekken met
normale doordeweekse dagen. Het
college vindt het echter een te grote
inbreuk op de directe omgeving om
de winkels tot 21.00 of 22.00 uur
open te laten en kiest voor de optie
tot 20.00 uur. Volgens de gemeente

biedt de verruiming kansen voor
ondernemers. In de omgeving zijn er
al verschillende gemeentes waar de
winkels langer open mogen zijn op
zon- en feestdagen. “Het voorstel stelt
ondernemers in staat beter te concurreren met die omliggende gemeenten”, aldus de gemeente. Verder speelt
het college met de verruiming in op
de behoeften van de consument.
“Met het oog op maatschappelijke
ontwikkelingen, zoals de 24-uurseconomie en groeiende arbeidspartici-

patie, vraagt de consument steeds
meer om flexibele winkelmogelijkheden. Voor veel supermarkten is
de zondag reeds, na de vrijdag en
zaterdag, de derde omzetdag van
de week.” Initiatiefnemer Harald
van Beek, eigenaar van Jumbo
Panningen, zegt dat zijn klanten
schreeuwen om een verruiming
van de tijden op zondag. “Er komen
al veel klanten op zondag en die
stroom is nog steeds groeiende.
Lees verder op pagina 04

Hotraco Group
zoekt

collega’s!

De professionals bij Hotraco Group bedenken en ontwikkelen
innovatieve en kwalitatief hoogstaande besturingstechnische
oplossingen. Bij Hotraco werken specialisten die uitblinken in
hoogstaande technische kennis. We zijn op zoek naar nieuwe
collega’s die ook voor kwaliteit staan.
Momenteel zijn we onder andere op zoek naar:

• Paneelbouwers
• Elektrical Engineers
• Elektromonteurs

• Sales Engineers
• Accountmanagers
in de Agrotechniek

Voor meer informatie over onze vacatures kijk je op www.hotraco.com
Heb je interesse in één van onze vacatures, neem dan contact op met onze
afdeling HRM via hrm@hotraco.com of 077 - 327 50 00
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Beringnaar John Verhoijsen geeft stokje door

Heldense Marlou Absil provinciale
kandidaat CDA
De Heldense Marlou Absil (44) keert terug in de politiek. Ze staat op nummer 2 van de conceptlijst van CDA
Limburg voor de Provinciale Statenverkiezingen op woensdag 20 maart 2019. Absil neemt hiermee het stokje
over van John Verhoijsen uit Beringe en is tevens de hoogste nieuwe binnenkomer op de CDA-lijst voor Noord- en
Midden-Limburg.
Absil is jarenlang actief geweest
in de fractie van het CDA in de voormalige gemeente Helden. Vervolgens
was ze van 2010 tot 2014 wethouder
in gemeente Peel en Maas, met de
portefeuille ‘sociaal domein’ en ‘zorg’.
In 2014 besloot Absil om meer tijd thuis
door te brengen met haar man en vijf
kinderen, echter is ze op de achtergrond met een adviserende rol binnen
het CDA steeds actief gebleven.

Colofon
HALLO Peel en Maas
is een gratis uitgave van
Kempen Media b.v. en verschijnt
elke donderdag in de gemeente
Peel en Maas.
Oplage 19.275 exemplaren
www.hallopeelenmaas.nl
Redactie en webredactie
077 208 32 21
redactie@hallopeelenmaas.nl
Rob Dieleman
Kim Jacobs
Redactionele bijdragen
Renée Verberne, Robert Hesen,
Lieke Stevens en Lisa Osinga
Fotografie
Jordy Strijbos
Jac Willekens
Commercieel adviseurs
077 208 32 25
advertentie@hallopeelenmaas.nl
Frank Erren
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Bezorgklachten
Ga naar: www.garcon.nl
Bezoek- en correspondentieadres
Raadhuisstraat 168
5981 BJ Panningen
Aanlevertijden (uiterlijk)
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
Beeldmateriaal en kopij dient vrij van rechten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur
dient bij aanlevering expliciet te worden
gemeld. Bij verzuim komen kosten voor
rekening van de aanbieder.
De artikelen worden doorgaans
gepubliceerd in de elektronische versie van
HALLO Peel en Maas.
Kempen Media bv behoudt zich ten
aanzien van de inhoud van deze uitgave
zowel het auteursrecht voor conform
artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet
als het databankrecht.

Politiek leider van CDA Peel en
Maas, Wim Hermans, reageert verheugd op het nieuws.”Wij kennen
Marlou als een gedreven en sociale
bestuurder. Wij denken dat ze in de
provincie prima op haar plek is en ook
daar van betekenis zal zijn. Marlou
kennende zal ze altijd de verbinding
blijven leggen met de mensen in de
elf dorpen van Peel en Maas”, aldus
Hermans.

Actief gebleven
op achtergrond
Absil reageert zelf enthousiast op
haar positie op de kieslijst. “Iets kunnen betekenen voor een mens is mijn
drijfveer om opnieuw de actieve politiek in te gaan. De afgelopen jaren ben
ik op de achtergrond actief gebleven,
maar als volksvertegenwoordiger kun
je nog meer het verschil maken. Ik blijf
me bezighouden met het sociale
domein en de zorg voor elkaar. Het is
een eer om op nummer 2 aan de verkiezingen voor Provinciale Staten mee
te mogen doen.”
Op dit moment zit Beringnaar
John Verhoijsen nog in de Provinciale
Staten. Na acht jaar heeft Verhoijsen
zelf besloten zich niet meer verkies-

baar te stellen. “Ik ben in totaal vijf
keer, drie keer in de gemeenteraad
en twee keer in de Provinciale Staten,
met voorkeursstemmen verkozen.
Op dit moment ben ik ook druk
met verschillende andere besturen
waardoor het voor mij nu een mooi
moment is om het stokje over te dragen.” Verhoijsen blijft zich echter wel
actief inzetten voor de lokale gemeenschap. “Ik zit in diverse besturen en
vervul regelmatig een adviserende
rol. Zo ben ik onder andere betrokken
geweest bij de nieuwe basisschool in
Beringe. Ik hoef niet per se een zetel in
de Provinciale Staten te hebben om me
in te zetten voor de samenleving.” Over
zijn opvolging maakt hij zich geen zorgen. “Marlou Absil is een perfecte kandidaat uit de gemeente Peel en Maas,
daar ben ik erg blij mee. Ik wil haar dan
ook alle succes wensen!”
CDA Peel en Maas laat weten
Verhoijsen dankbaar te zijn voor zijn
inspanningen voor Limburg. “In het
bijzonder zijn niet aflatende inzet voor
onder andere een vitaal platteland,
het realiseren van snel internet in het
buitengebied en uiteraard de agrarische sector.”
De advieslijst is onlangs aangeboden aan het Dagelijks Bestuur van

CDA Limburg waarna het Algemeen
Bestuur de advieslijst heeft vastgesteld. De lijst wordt op maandag

26 november voorgelegd tijdens de
Algemene Ledenvergadering waarna
deze bekrachtigd kan worden.

Drempel en stoeprand

Onderzoek naar straatklachten
in Meijel en Panningen
Gemeente Peel en Maas kreeg de afgelopen maanden verschillende vragen vanuit de gemeenteraad over straten in de centrums van Meijel en
Panningen. In Meijel wil de gemeente een onderzoek doen naar de stoeprand in de Dorpstraat en in Panningen is een trillingsonderzoek voorgesteld bij de drempel op de hoek Raadhuisstraat en Julianastraat.
VVD’er Teun Heldens stelde
begin oktober vragen aan het
College van B&W over de stoeprand
in het centrum van Meijel. Volgens
het Meijelse gemeenteraadslid
kreeg de partij verschillende meldingen binnen van mensen die daar
gevallen waren met de fiets met in
sommige gevallen botbreuken of
ander letsel tot gevolg. De VVD zou
graag zien dat de stoeprand verlaagd wordt, zo stond in de vragen
aan het college.
Volgens de gemeente voldoet de stoeprand aan de eisen

die daar gesteld aan mogen worden. “De ruwheid van de band is
goed, het hoogteverschil is nergens
te hoog”, schrijft de gemeente in de
beantwoording van de vragen. Toch
begint de gemeente op korte termijn
een onderzoek of er door middel van
zandstralen of boucharderen (opruwen) nog iets aan het hoogteverschil gedaan kan worden. De ruwheid
moet dan minimaal in stand worden
gehouden.
In Panningen zorgde de drempel in het centrum op de hoek van de
Raadhuisstraat en de Julianastraat voor

problemen, zo gaf Lokaal Peel&Maasraadslid Tiny Valckx aan in vragen
aan het college. Ze liet weten dat de
politieke partij vindt dat de doorsteek
verkeersluw gemaakt moet worden.
De gemeente geeft aan dat in juni van
dit jaar een klacht binnen is gekomen
over trillingen die het gevolg zouden
zijn van de drempel. “Naar aanleiding
van deze klacht zijn diverse collega’s
ter plaatse geweest en deze hebben
geen overlast kunnen constateren”,
aldus de gemeente.
De gemeente heeft al een handreiking gedaan naar de klager, zo

geeft ze aan. “Op 11 september is
aan de klager, via zijn belangenbehartiger, het voorstel gedaan om op
basis van ongelijk een trillingsonderzoek te laten uitvoeren. Hierop is tot
op heden geen reactie ontvangen.”
Volgens de gemeente voldoet
de drempel aan alle eisen die daar
aan gesteld worden en is daar al
verschillende malen met de klager
over gesproken. “Een trillingsonderzoek kan uitwijzen of de trillingen
een gevolg van de drempel zijn.
Mocht dat zo zijn, zullen er vervolgmaatregelen worden genomen.”

Met mes bedreigd

Politie zoekt daders beroving Panningen
Politie Peel en Maas is op zoek naar twee daders van een beroving bij bushalte Schout van der Kelenstraat in Panningen op dinsdag 6 november. Twee
personen bedreigden een persoon mogelijk met een mes en maakten een telefoon buit. Ze vluchtten vervolgens op een scooter in de richting van Helden.

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

De beroving bij de bushalte,
gelegen bij de 18 novemberring, vond plaats rond 12.00 uur

‘s middags. “Mogelijke daders zijn
gevlucht op een scooter in de richting van Helden”, schrijft de politie

op Facebook. “Wij zijn op zoek naar
getuigen van dit voorval.” De politie
vraagt mensen die iets gezien hebben

of mogelijk camerabeelden in bezit
hebben, zich te melden bij de politie
via 0900 88 44.
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Personeel hogeschool

Stichting Lalibela krijgt
bijdrage uit Leiden
Stichting Lalibela, opgericht door schrijver Ton van Reen, kreeg onlangs een gift van Hogeschool Leiden.
De stichting die allerlei projecten en initiatieven tegen armoede in het Ethioposche stadje Lalibela mogelijk
maakt, mocht 3.600 euro bijschrijven.

nieuws 03

Opvolgers gezocht

Jeugdwebsite
Pemmers stopt
De lokale nieuwswebsite voor jongeren, Pemmers.nl, stopt ermee.
De website bestaat tien jaar, maar vindt het tijd dat iemand anders het
stokje overneemt om zo nieuw elan in de website te krijgen. Als er
geen opvolgers worden gevonden, houdt de site vanaf 1 januari op te
bestaan, zo laat voorzitter Jip Huijs weten.
De website werd tien jaar
geleden opgezet door jongeren.
Dat gebeurde in samenwerking
met de gemeente en de Rabobank.
“Al die jaren heeft een grote groep
jongeren zich ingezet om de website
tot een succes te maken”, schrijft het
bestuur. “De tijd staat echter niet stil
en daarom is pemmers.nl toe aan
een nieuw concept.”
Voorzitter Huijs laat weten dat
de site veel concurrentie ondervindt
van andere media en dat dat ook te
zien was in de bezoekerscijfers van
de website. “De bezoekersaantallen dalen al een tijdje. We vissen
veel in dezelfde vijver als verschillende andere media. Daarnaast is de
animo binnen de organisatie minder
aan het worden. De website is echt
bedoeld voor jongeren en ik ben

Hogeschool Leiden houdt ieder
jaar een wedstrijd tijdens het personeelsfeest. Het bestuur van de hogeschool doneert voor ieder deelnemend
team een bedrag van 50 euro.
Het winnende team mag vervolgens kiezen waar het geld naartoe
gaat. In totaal deden 72 teams mee.
Team Schotland won en besloot het
geld, 3.600 euro, te schenken aan

Stichting Lalibela.
Team Schotland koos voor Lalibela
omdat de deelnemers wilden dat
de bijdrage aan het goede doel ‘een
plons te weeg zou brengen in plaats
van een druppeltje’. “Daarom werd
gekozen voor een relatief kleine
stichting waar geen geld blijft hangen aan personeelskosten, maar waar
alles door vrijwilligers wordt gerund”,

zo schrijft Stichting Lalibela.
De stichting laat weten dat de
gift volledig ten goede komt aan tien
blinde universitaire studenten. “Zij krijgen als aanvulling op hun karige
overheidsbeurs een maandelijkse bijdrage, aan het begin van hun studie
een laptop met spraakprogrammatuur
en begeleiding van een lokale vrij
williger.”

zelf nu 24 en er zijn ook nog oudere
organisatoren. Wij behoren niet meer
tot de doelgroep en dan is het lastig
om ideeën te bedenken om weer
populair te worden en de jongere
generatie aan te spreken.”
De mensen achter Pemmers hebben al vaker geprobeerd opvolgers
te vinden, maar dat was altijd zonder resultaat. “We hebben bijvoorbeeld berichten op Facebook gezet
en we zijn op het Bouwens geweest,
maar dat heeft allemaal niet geholpen”, vertelt Huijs. “We willen het
stokje overdragen, maar er is niemand. We hopen dat iemand zich
meldt. Het was altijd heel leuk om
te doen, maar het is tijd voor anderen.” Jongeren die zich aangesproken voelen, kunnen zich melden bij
Pemmers via info@pemmers.nl

Lekker smullen
bij de troshoop

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

BPG Wijnen wint
Ondernemersprijs
BPG Wijnen Bouwmaterialen uit Maasbree, in de volksmond bekend als Cementepietje, heeft op
woensdag 31 oktober de Ondernemersprijs Peel en Maas gewonnen. Het bedrijf scoorde de meeste
punten bij de jury en mocht zodoende de prijs mee naar huis nemen. De Rabobank Publieksprijs
werd gewonnen door People’s Farm, eveneens uit Maasbree. De negende editie van de
Ondernemersprijs leverde een bedrag op van 5.000 euro dat het organiserende Kiwanis Club
Peel & Maas aan Stichting Leergeld Peel en Maas schonk.

elke
zondag
open

STRAELSEWEG 370
WWW.LEURS.NL
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Snoeien en zagen
in het groen
Dit gebied, dat bekendstaat als het
adoptieproject Westering, is na ruilverkaveling ontstaan en wordt gekenmerkt door oude knoestige eiken,
een aftakking van de Everlose beek,
hoge zandgronden, door kinderen van
Jeugd & Natuur Maasbree aangeplante

knotwilgen en een amfibieënpoel.
De activiteiten, die werden begeleid
door ervaren vrijwilligers, bestonden voornamelijk uit snoeien, zagen,
hooien, het schoonmaken van poelen
en paden, het knotten van wilgen en
het verwijderen van riet.

Vervolg voorpagina

Gemeente wil
openingstijden winkels
op zondag verruimen

Oorlogsexpositie in Huis van de
Gemeente
Vanwege het feit dat de regio Peel en Maas volgend jaar 75 jaar geleden bevrijd is, werd op
donderdag 1 november een tijdelijke oorlogsexpositie geopend in het Huis van de Gemeente.
De expositie bestaat uit stukken van Beringnaar Jeroen Peeters die samen met wethouder
Wim Hermans de expositie opende. Het zijn voornamelijk militaire gebruiksvoorwerpen en
uniformen. Zo ook het uniform van majoor Peter Taylor die actief deel uit heeft gemaakt van de
bevrijding van Peel en Maas. De expositie is te bewonderen tot en met maandag 31 december.

Het zorgt ook voor duidelijkheid
bij de klant als de zondag hetzelfde
is als de rest van de week. Dat is nog
niet het geval in het collegevoorstel,
maar het is een goede eerste stap.”
Het kan volgens Van Beek iets meer
overlast veroorzaken voor de buurt.
“Maar er rijden evengoed auto’s op
straat. En op zondag wordt er niet
gelost bij ons. We hebben medewerkers die willen werken en een cao
die daar vriendelijk voor is, dus ook
dat is geen probleem.” Verschillende
supermarkten in de regio schaarden

zich achter het verzoek van Jumbo
Panningen. Zo willen Jan Linders
Panningen, Albert Heijn Panningen,
Jumbo Meijel en Jumbo Maasbree
eveneens een verruiming van de openingstijden. Ook Centrummanagement
Panningen en winkeliersvereniging
Panningen zijn vóór het plan. Plus
Helden en het bestuur van Retailgroep
Peel en Maas vinden het geen goed
idee. De gemeente benadrukt in het
voorstel dat het geen verplichting
voor winkeliers is om open te gaan.
“Zij mogen hier gebruik van maken.”

•

Oh, zit dat zo!
Vaak is er meer
mogelijk dan je denkt
Door: Ingrid Briels, financieel adviseur
Dromen.. die hebben we allemaal. Je begint meestal bij de ‘maren’
en vergeet de kansen. Want wat gebeurt er als je blijft geloven in je
droom? En met mensen in gesprek gaat die je verder kunnen helpen?
Ik denk graag met je mee in mogelijkheden.

Dit heb ik bijvoorbeeld gedaan bij
Moniek en Roy. Zij vertelden mij
in het eerste gesprek hun plan.
Moniek is de onderneemster.
Ze is enthousiast en heeft mooie
creatieve ideeën. Ze hadden zich
beiden goed voorbereid door al met
de gemeente in gesprek te gaan.
Ze vertelden me over ‘dansen met
bloemen’. Daar kon ik me niet direct
een voorstelling bij maken maar het
wekte wel mijn interesse. Om hun
droom te verwezenlijken waren er
natuurlijk een aantal hobbels te
nemen.
Moniek is al een aantal jaren bezig
om haar droom te verwezenlijken.

Een plek om te wonen en te werken.
Met een eigen bloemenstudio waar
ze workshops, voorstellingen en
uiteindelijk les kan gaan geven.
Haar ouders hadden aangegeven dat ze
haar droom mag verwezenlijken op de
championkwekerij. Ik heb Moniek en
haar man Roy in het eerste gesprek
aangegeven dat het een grote
investering is en dat ze goed moeten
nadenken of ze dit nu willen doen.
Ze waren net ouders geworden van
Eva. Een paar maanden later heb ik
tijdens het tweede gesprek mijn
collega Bart (zakelijke accountmanager)
erbij betrokken. Ik was benieuwd naar
de ontwikkelingen. Moniek en Roy
hadden inmiddels al hun huis verkocht,
een huurwoning gevonden en
wederom gesprekken met de
Gemeente gevoerd. De grootste hobbel
was het bestemmingsplan.
De Gemeente Peel en Maas heeft
dit opgelost door hen een tijdelijke

bestemmingsplan te geven zodat
Moniek en Roy hun dromen kunnen
verwezenlijken. Heb jij een goed
plan en ben je benieuwd naar de
mogelijkheden? Neem gerust contact
met me op via 0475 – 51 85 18. Dan
kijken we samen of we dromen waar
kunnen maken.
Droom van Moniek en Roy
kun je bekijken op
www.rabo.nl/pml/woondroom

Koninklijke onder
scheiding voor drie
brandweermannen
Burgemeester Wilma Delissen-van Tongerlo heeft op zaterdag
3 november Koninklijke onderscheidingen uitgereikt aan de brandweerlieden Jos Coolen (58) uit Helden, Perry Madou (48) uit Helden en Hans
Peeters (49) uit Maasbree. Dit werd gedaan tijdens de jaarbijeenkomst
van de brandweer Peel en Maas in Kasteel De Berckt in Baarlo.

Rabobank Peel, Maas en Leudal
Sint Antoniusstraat 40
6093 GC Heythuysen
Tel. 0475 - 51 85 18

Vanaf 1993 hebben de onderscheiden heren activiteiten voor de
vrijwillige brandweer van Peel en
Maas ontplooid. Daarnaast hebben ze
langdurig bijgedragen aan de openbare veiligheid in hun woonplaats

en in de regio. De heren worden dan
ook gekwalificeerd als ‘personen die
zich geruime tijd ten bate van de
samenleving hebben ingespannen of
andere hebben gestimuleerd’, aldus de
gemeente. (Foto: Facebook Burg. Delissen)
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Leucothoe

Leucothoe axillaris.
Diverse soorten.
Ø 17 cm. Per stuk

5.

7.99

99

Zondag open van 12.00 tot 17.00 uur
GroenRijk Maasbree • Kanaalweg 7 • 077-4650080 • groenrijkmaasbree.nl
WK 45. GELDIG VAN 08-11 T/M 14-11. OP=OP

Inwijding Lourdesgrot Meijel
Meijelse kapelaan Roger Maenen wijdde op Allerzielen, vrijdag 2 november, meer in dan alleen
de kerkgraven ter nagedachtenis aan de overledenen. Meijel heeft namelijk sinds dit weekend een
eigen Lourdesgrot. De grot is verfraaid met een Mariabeeld dat afkomstig is uit een thuiskapel van
een overleden lid van het Meijelse Herenkoor. Dit koor zong ook tijdens de inwijding. Het Mariabeeld
stamt uit 1913 en schijnt van een Astens klooster te zijn geweest. (Foto: Floris Hölscher)

Gemeente moet hand
havingsbeleid aanpassen
Gemeente Peel en Maas moet sneller optreden tegen de illegale huisvesting van arbeidsmigranten. Dat
besloot de Raad van State onlangs, de hoogste bestuursrechter in Nederland. Het handhavingsbeleid moet nu
worden aangepast, liet burgemeester Wilma Delissen-van Tongerlo dinsdag 23 oktober tijdens de gemeenteraadsvergadering weten.
Enkele bewoners van bungalowpark Stille Wille in Meijel waren naar
de Raad van State gestapt, omdat ze
vinden dat gemeente Peel en Maas
sneller actie had moeten ondernemen tegen de illegale huisvesting
van arbeidsmigranten op het Meijelse
park. Ze dienden daarover in februari 2016 een handhavingsverzoek
in bij gemeente Peel en Maas met
het verzoek hiertegen op te treden.
Die startte met het uitvoeren van haar
stappenplan, dat gevolgd wordt bij
alle handhavingsverzoeken, waarbij
de gemeente wordt gevraagd in actie
te komen als wetten en regels worden
overtreden. Een jaar later, in augustus
2017, was er volgens de bewoners nog
niets gedaan aan de illegale huisvesting.
Het stappenplan van de gemeente
bestaat uit drie delen. De eerste stap is
het sturen van een brief aan de overtreders met daarin het verzoek om de

overtreding te stoppen. In het geval
van Stille Wille: van het bungalowpark
af te gaan. Als dat niet het gewenste
effect heeft, volgt in stap twee een
brief met ‘voornemen tot handhaving’.
Hierin staat vaak een termijn vermeld
waarbinnen de overtreder actie moet
ondernemen. Bij stap drie komt de
gemeente in actie om de overtreding
te beëindigen, of wordt er een dwangsom opgelegd, waarbij de overtreder
bijvoorbeeld een bedrag moet betalen
per dag dat hij in overtreding is.
De bewoners van Stille Wille die
het handhavingsverzoek hadden ingediend, vonden het stappenplan van
de gemeente niet concreet genoeg.
Ze wilden dat de illegale huisvesting zo
snel mogelijk beëindigd werd. Daarom
besloten ze bezwaar te maken en naar
de rechter te stappen en uiteindelijk naar de Raad van State. Die stelde
op woensdag 10 oktober de bewoners van Stille Wille in het gelijk en

oordeelde dat de handhavingsprocedure van de gemeente onvoldoende
is en dit aangepast moet worden.
“Bijzonder jammer, want wij denken
dat dit stappenplan goed werkt”, aldus
de burgemeester tijdens de laatste
raadsvergadering. “We zullen moeten komen tot een nieuw stappenplan
voor ons handhavingsbeleid. Zo willen we ervoor zorgen dat het de toets
doorstaat van de rechtbank en door de
Raad van State goedgekeurd wordt.”
Peel en Maas kreeg van de Raad
van State daarnaast de opdracht vóór
5 december een besluit te nemen over
de illegale huisvesting op Stille Wille.
“Er zijn inmiddels 29 bungalows op
Stille Wille gecontroleerd op huisvesting”, aldus burgemeester Delissen-van
Tongerlo. “Daar zijn voornemen last
onder dwangsommen en definitieve
last onder dwangsommen opgelegd.
Die procedures lopen dus, maar kunnen uiteindelijk nog jaren duren.”

Loods afgebrand in Maasbree
In Maasbree is in de nacht van dinsdag 6 op woensdag 7 november een loods en een vrachtwagen afgebrand aan de Hulsingbroek. De eerste melding bij de hulpdiensten van de brand bij MPR Truckparts kwam net
voor middernacht binnen. Er raakte niemand gewond.
“De brandweer werd even voor
middernacht gealarmeerd. Bij het
ter plaatse komen van de eerste
tankautospuit bleken de vlammen
al uit het dak van de loods te komen
en is opgeschaald naar grote brand”,
schrijft Veiligheidsregio Limburg
Noord. “De brandweer heeft in eer-

ste instantie ingezet op het koelen
van een aantal gascilinders die door
de vlammen werden aangestraald.
De brand werd bestreden door vier
tankautospuiten en een hoogwerker en was vrij snel onder controle.
De nabij gelegen woning is niet in
gevaar geweest.”

Bij de brand is niemand gewond
geraakt. De loods van ongeveer 120
vierkante meter en een vrachtwagen zijn door de brand verwoest.
De oorzaak van de brand is nog niet
bekend. Het team brandonderzoek
van de brandweer Limburg-Noord
gaat de brand onderzoeken.

“Doodgewone zaken
bespreekbaar maken”

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

Wie geef ik het vertrouwen
als ik het zelf niet meer weet?
Situatie (namen zijn ﬁctief):
Pieter is alleenstaand. Hij is nooit gehuwd geweest en heeft ook geen
kinderen. Pieter komt uit een gezin met in totaal zes kinderen. Het
contact met zijn drie broers en twee zussen is redelijk. Pieter heeft een
behoorlijk vermogen opgebouwd, bestaande uit een eigen boerderij,
een aantal percelen grond en wat spaargelden. Schulden heeft hij niet.
Recentelijk heeft Pieter een herseninfarct gehad. Gelukkig is hij daarvan
goed hersteld. Echter, door dit herseninfarct maakt Pieter zich wel
zorgen wie voor hem zijn zaken moet regelen als hij dat zelf niet meer
kan. Hij wil dit graag zelf regelen, aangezien hij zijn broers en zussen
daarmee niet wil belasten.
Vraag: wat kan Pieter regelen?
Omdat Pieter graag zelf de regie houdt, is het belangrijk dat hij een
levenstestament opstelt. In een levenstestament kan Pieter vastleggen
wie voor hem alle zaken mag regelen die hij graag had willen regelen,
maar die op een gegeven moment niet meer geregeld kunnen worden,
omdat hij hiertoe niet meer in staat is.
Pieter kan dus in het levenstestament aangeven wie voor hem de
zaken mag regelen als hij het zelf niet meer weet, de zogenaamde
levensexecuteur of gevolmachtigde. Dit kan iedereen zijn: een familielid,
een goede vriend of juist een buitenstaander. Pieter heeft aangegeven
dat hij zijn familie niet wil belasten met deze zaken en heeft Consendo
benaderd om zijn zaken voor hem te regelen.
Verder kan Pieter in het levenstestament vastleggen wat er allemaal
door de levensexecuteur/gevolmachtigde geregeld mag worden.
Denk hierbij aan het regelen van bankzaken, het doen van de
belastingaangifte, het verkopen van de boerderij en/of de percelen
grond, het doen van schenkingen, enzovoorts. Pieter kan precies
aangeven wat wel of niet geregeld mag worden.
Kortom, voor de situatie dat Pieter het zelf niet meer weet kan hij
een levensexecuteur/gevolmachtigde benoemen bij levenstestament.
Hiervoor kan hij ook een buitenstaander benoemen, waaronder Consendo.
Meer weten?
Meer weten over het opstellen van een levenstestament of over de
dienstverlening van Consendo? Neem contact met ons op of maak
gebruik van onze “Kofﬁepraat”. Ook kunt u onze gratis informatieavond
met als thema “Wilsonbekwaamheid, zorg en wonen” bijwonen op 15 of
29 november 2018 bij Kerkeböske te Helden. Graag vooraf aanmelden.
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Zônger dich is alles angers.
‘t is good zoë.

Henk Muijsers
partner van

Jeanne Smits
Hij overleed in de leeftijd van 64 jaar.

Jeanne
Janneke en Sjoerd, Sjuulke
Judith

Maasbree, 6 november 2018
Oude Pastoriestraat 16, 5993 XX Maasbree
Wij nemen afscheid van Henk
op zaterdag 10 november om 12.30 uur
bij multifunctioneel centrum Kerkeböske,
Aan de Koeberg 3, 5988 NE Helden.
Samenkomst in de ontvangsthal van het Kerkeböske,
waar gelegenheid is tot schriftelijk condoleren.

‘‘Kumpt good, jong’’
Wil

Wil Lormans
Panningen, * 19 februari 1960
Zoon van:
Broer, schoonbroer van:
Oom van:

Knuffeloom van:
Maatje van:
Correspondentieadres:

Venlo, † 31 oktober 2018
Wiel en Zus
Joop
Marian en They
Helga en Eric
Emiel en Robin
Stanny en Menno
Sanne
Veerle en Jeroen
Jayden, Toby, Vince, Brent
Diana
Familie Lormans
Beatrixstraat 24
5981 AZ Panningen

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

T 077 - 2061585
www.arendseuitvaartzorg.nl

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

uitvaartverzorgingtwanschreurs.nl

De afscheidsdienst heeft plaatsgevonden in
crematorium Midden - Limburg.

Zorgzaam & betrokken

tel. 077-3078642
Soms is er zoveel wat we voelen,
maar zo weinig wat we kunnen zeggen,

Henk Muijsers
We zullen je blijven herinneren als een veelzijdig veteraan.
Je was speler, grensrechter en leider. Ook was je de grote inspirator
achter de familiedagen, de kartrekker van de activiteiten commissie.
Voor je inzet werd je dan ook terecht geëerd met de titel
`veteranen lid van verdienste`.
We hebben diep respect voor de wijze
waarop je je ziekte hebt gedragen.
Henk, bedankt voor alles wat je voor de veteranen gedaan hebt.
Wij wensen Jeanne en verdere familie veel sterkte toe
Veteranenafdeling vv Baarlo

De brieven, kaarten, bloemen en warme woorden
bij het afscheid van mijn man, vader, schoonvader en opa

Sef Jacobs

Panningen
www.janssenuitvaart.nl

hebben ons diep ontroerd en waren voor ons allen
een grote steun. Voor ons een troostelijke gedachte dat Sef
in zijn leven voor zoveel mensen zoveel heeft betekend.
Daarom willen wij u middels deze advertentie hartelijk bedanken
voor al uw medeleven en steun.
Truus Jacobs-Fleuren
kinderen en kleinkinderen
Baarlo, november 2018
Te huur in Helden ruim appartement
met 2 sl.k. Berging en parkeren in
souterrain. Beschikbaar vanaf 1-22019. Huurprijs € 875,- /mnd excl.
servicekosten. Info: 06 15 34 00 00.
Kerstsfeerdagen! Bloemsierkunst
De Kogeldistel 15 &16 nov 9-18
uur, 17 nov 9-17 uur Kogelstraat 62
Hegelsom.

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.

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

Computerproblemen?
Karel Heines Baarlo. Verdere info & tips:
karelheines.nl. 06 50 96 29 15.
Nelipak Venray is op zoek naar
parttime productiemedewerkers.
Meer info? Bel 077 355 27 11 of mail
naar werving.zuidoost@nl.randstad.com
Te koop landbouwgrond U00202
2m2807ha aan verharde weg Lang
Hout Maasbree. Info 06 46 16 54 50.

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

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

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

Te huur zomerhuis in Mallorca
voor- en najaar bij het strand
www.huisbertcati.com
facebook huisbertcati.
Medewerkers gezocht. Voor onze
boom-/plantenkwekerij in Panningen
zijn wij op zoek naar parttime
medewerkers en ook vakantie-/
zaterdaghulp. Zie onze website
www.lukassenplantgoed.nl

HALLO in Canada
Eric en Annet Engels uit Helden waren in juni op vakantie in Canada. “We hebben in Vancouver
familie bezocht en daarna vijftien dagen met de camper door het land gereden.” Tijdens de reis
kwamen ze langs Mount Robson, de hoogste berg in de Canadese Rocky Mountains. “Gelukkig was
het die dag helder weer en liet hij zich in zijn volle glorie zien. Wij kunnen nog lang teren op deze
onvergetelijke reis.”

Voor het machinaal borduren
van teksten en motieven op
kleding, handdoeken enz. ook voor
verenigingen en clubs. Borduurservice
Mia tel. 077 307 43 78, Hellen
tel. 06 29 46 98 71.
Uw bestaande tafel als nieuw.
Schuren/lakken, halen/brengen of
een nieuwe. Elke maat mogelijk. Div.
houtsoorten. Ook schuren van stoelen/
veranderen van kasten. Jan Derikx,
Hoek 10, Meijel. Tel. 077 466 22 83 of
06 10 95 42 20.

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
Baarlo
Kessel
Maasbree

www.vooraltijdbijzonder.nl

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

Claudia van Haeﬀ |06-15156046
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en zo 07

Veel ‘Dörpser’ dan Hai Manders zijn ze bijna niet te vinden. Het is makkelijker om te vragen bij welke verenigingen de 77-jarige geboren en getogen Heldenaar niet heeft gezeten in zijn dorp. Zo is hij al zestig jaar lid van beugelclub HBC en schutterij Sint Lambertus. Deze week wordt Hai geplukt.
Je kunt wel proberen om Hai overdag thuis te zoeken, maar de kans is
groot dat je hem daar niet aantreft.
De liefde voor zijn vrouw Lies en drie
kinderen is groot, maar dat weerhoudt
Hai er niet van om elke dag van de
week binnen te lopen bij het clubhuis
van de beugelvereniging. Daar is hij
al sinds het gebouw klaar was in 1995

beheerder van. “Ik houd de bar bij,
kijk naar de voorraad die er nog ligt en
ik controleer de geldstroom. Ook zorg
ik er voor dat de bar iedere dag weer
netjes is opgeruimd.”
Tegenwoordig is Hai dus een
‘gewone’ vrijwilliger. Dat was wel
eens anders. Hij zat vanaf zijn 22e in
het bestuur van HBC. Eerst 20 jaar als

PUZZEL

‘Beugelen is een
stukje van mijn leven’

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.

2
3

6
4

8

4

5
3

7

4

1

8

1

Oplossing vorige week:

5

5

9

4

1

7

3

Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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secretaris en daarna nog 25 jaar als
voorzitter. “Ik beugelde al sinds mijn
14e bij de vereniging en toen hebben ze me op een gegeven moment
gevraagd om secretaris te worden.
Daar kwam ik niet meer vanaf”, lacht
Hai. De beugelvereniging was toen
nog heel klein en gehuisvest op de
Baarloseweg. Mede dankzij de inspanningen van Hai verhuisde de club naar
de huidige locatie bij de voetbalclub
aan de Kloosterstraat. “Ik vond het
belangrijk dat er meer mensen uit het
dorp bij zouden komen, niet alleen
bewoners van de Baarloseweg.”
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De beugelsport betekent dan
ook veel voor Hai. Zoveel zelfs dat hij
30 jaar in het districtsbestuur en het
hoofdbestuur van de Nederlandse
Beugel Bond zat. Daarnaast was hij
32 jaar competitieleider. “Dat was
toen nog wel iets anders dan nu met
allemaal die computers”, vertelt Hai.
“Ik weet nog dat ik in 1985 één van de
allereerste Commodores heb aangeschaft bij de club. Dan was het allemaal
iets makkelijker bij te houden dan met
de pen.” Het beugelen is Hai nog niet
verleerd. “Ik speel nog regelmatig.
Beugelen is een stukje van mijn leven
geworden. Daar kan ik niet zonder.”
Opmerkelijk genoeg is HBC niet
de enige Heldense vereniging waar
Hai al 60 jaar bij zit. Ook bij schutterij
Sint Lambertus is hij al zo lang lid. In al
die jaren werd hij één keer koning.
“In 1976. Twee weken eerder was mijn

dochter geboren. Dat was een goede
maand.” Toch kon Hai behoorlijk goed
schieten. Zo was hij 24 keer aanwezig
bij het Oud Limburgs Schuttersfeest
(OLS) om mee te schieten met het
zestal van Helden. “We werden één
keer derde. Daarna ben ik nog ondersteuner geweest van het zestal. Toen
werden we nog één keer tweede en
derde op het OLS. Helaas is winnen net
niet gelukt.”
Inmiddels schiet Hai niet meer.
Bij een ongeval op het werk, Hai
was 35 jaar timmerman op de bouw,
raakte zijn oog beschadigd. De bölkes zijn daarom lastig te zien voor Hai.
Daarom houdt hij het nu nog bij meelopen in de optochten van de schutterij. Naast de schutterij en HBC was Hai
in het verleden ook lid van voetbalvereniging VV Helden, zat hij acht jaar
in de raad van De Dörper Kuus en was
hij tien jaar lid van Sportraad Helden.
Voor al zijn verdiensten kreeg Hai
in 2004 een koninklijk lintje. “Dat is
een mooie waardering. Dat ze aan je
gedacht hebben en weten wat je allemaal gedaan hebt.”
Hai is dus wel te omschrijven als
een echte verenigingsman. Wat hem
daar vooral in trekt, is het menselijk
contact. “Ik doe het nu al een tijdje
wat rustiger aan en zit nergens meer
in het bestuur bijvoorbeeld. Dat was
even wennen voor mij. Ik vond vergaderingen altijd heerlijk. Het allerleukste vond ik dat we na afloop gewoon
allemaal samen aan het ‘buffet’ konden zitten. Ook al was het er fel aan
toe gegaan tijdens de vergadering, tijd
voor een afsluitend pilsje was er altijd.”

of meer uit uw bestaande website halen?

GEPLUKT Hai Manders
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Lezing over bevers
bij IVN Helden

Limbra Cat Club

Willy de Koning houdt op donderdag 15 november bij IVN Helden een lezing over bevers en otters. De zondag
daaropvolgend, 18 november, organiseert de vereniging een wandeling door de Weerdbeemden in Kessel-Eik.
Tijdens de lezing vertoont
De Koning onder meer de door haar
gemaakte documentaire ‘Bevers
in Nederland’. “Al sinds 2007 volgt
en filmt De Koning bevers. Veel in
Limburg, maar ook in bijvoorbeeld
Nationaal Park De Biesbosch. Uit de
enorme hoeveelheid beeldmateriaal
en opgedane kennis heeft ze een
documentaire samengesteld met een
compleet en actueel verhaal van de

bever,” aldus IVN Helden.
Verder gaat De Koning in op onder
meer de leefwijze van de bever, de
uiterlijke kenmerken en de invloed
van de bever op de omgeving.
Ook wordt er aandacht besteed aan
het verdwijnen van de bever, zo’n
200 jaar geleden, en de herintroductie van het beestje sinds de jaren 80
van de vorige eeuw. Ten slotte komen
ook de otters aan bod. Zij worden

namelijk weer sporadisch gespot in de
Limburgse watergebieden, nadat ze in
de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw
verdwenen vanwege het vuile water.
De avond start om 20.00 uur in het
IVN-gebouw in Helden. De wandeling,
die op zondag 18 november gepland
staat, begint om 09.00 uur bij de kapel
aan de Maasstraat in Kessel-Eik. Neem
voor meer informatie contact op met
zoogdierenwerkgroep@ivnhelden.nl

Kattententoon
stelling in Panningen
Kattenvereniging Limbra Cat Club organiseert een internationale
kattententoonstelling in Panningen. De vereniging bestaat dit jaar 20 jaar
en viert dit op zondag 11 november tijdens de jaarlijkse tentoonstelling.
Bij de tentoonstelling kunnen
vierhonderd katten uit binnen- en
buitenland bewonderd worden.
De katten worden door nationale
en internationale keurmeesters
bekeken en beoordeeld. Aan het
einde van de dag wordt de mooiste
kat van de show bekendgemaakt.
Naast de tentoonstelling van de

katten zijn er diverse stands op
het gebied van katten met onder
andere kattenspeeltjes en kattenvoeding.
De show is open voor publiek
tussen 10.00 en 17.00 uur en
vindt plaats in Sporthal Piushof in
Panningen. Kijk voor meer informatie
op www.limbracatclub.nl

Presentatie schlager

Kuus oeht Kepèl
opent seizoen
De Panningse carnavalsvereniging Kuus oeht Kepèl schiet op zondag 11 november het nieuwe seizoen feestelijk en muzikaal in.
Het Raadhuisplein in Panningen is het decor voor de vereniging om het
nieuwe carnavalsseizoen in te luiden.
Als eerste wordt om 15.11 uur
op het Raadhuisplein het officiële
gedeelte van de opening in gang
gezet. Prins Patrick I wordt van
zijn prinselijke attributen voorzien,
waarna de prins zelf alle leden van
de raad de steek op zet. Daarna klinken elf kanonsschoten, waarmee

Bel Canto eert jubilarissen
Het Heldens gemengd koor Bel Canto heeft op zaterdag 3 november het jaarlijkse Caeciliafeest
gevierd. Daarbij werden de jubilarissen gehuldigd. Drie trouwe leden werden in het zonnetje gezet:
Sybil Bouten zingt 25 jaar bij de sopranen, Gon Gruintjes 40 jaar bij de alten en sopraan Riet Wilms
spant de kroon met haar 50-jarig lidmaatschap. Zij heeft zich ook vele jaren ingezet als bestuurslid
en bij de boekenmarkt. Het koor bereidt zich momenteel voor op het herfstconcert op zondag
11 november in de Heldense kerk.

het seizoen geopend is. Tijdens de
opening wordt de nieuwe Kepèlse
schlager gepresenteerd door de
Aod Prinse oeht Kepèl. Na de opening trekt de vereniging naar Dotje’s
Skihut. Daar volgen onder meer een
optreden van Björn van Berkel en de
Aod Prinse van Kepél.

Optreden De Breurkes

Opening carnavals
seizoen in Kessel-Eik
Het carnavalsseizoen van Kessel-Eik wordt op zaterdag 10 november
geopend. Dit gebeurt op het Mariapein bij het beeld van de Eikkater om
20.11 uur.

Adver torial

Feestdagen bij Apollo en ’t Café
De donkere dagen staan weer voor de deur, dus het binnenseizoen is weer begonnen voor ‘t Café
en Apollo. We hebben weer aan aantal events die je zeker niet mag missen. Wat te denken van de
Burgers en Beers-avond op donderdag 15 november of de band Crest, twee dagen later. In het weekend
van 23 en 24 november vieren we het 2-jarig jubileum van ‘t Café met onder andere de Nederlandstalige
toppers Mike Kanders en Arjon Oostrom, gevolgd door de liedjesmiddag van CV de Dörper Kuus op
zondag 25 november.
Op 8 december hebben we in samenwerking
met Mood Events een evenement voor Pink Ribbon,
met in ‘t Café ‘Das Party’ en bij Apollo ‘Mood Festival’.
De volledige kaartopbrengst zal naar het goede
doel gaan. Bij ‘t Café is uiteraard gratis entree.
Zondagmiddag 9 december matinee met de Heldense
formatie Puur.
Zaterdag 22 december het altijd gezellige Dörper
trio De Single Men, die alle muziek vanaf vinylplaten
laten horen. Met kerst gaan we terug naar de jaren 90
met It All Started in The Nineties op Eerste Kerstdag.
Op Tweede Kerstdag Kerstmutsen-Bingo.
Zaterdag 29 december 80’s & 90’s rock met Fever
Of Life. Met oudjaar hebben we de Aodjaors Pubquiz
Aovend, aansluitend proosten we samen het nieuwe
jaar in. En niet te vergeten: 1 januari de traditionele
nieuwjaarsborrel vanaf 15.00 uur in ’t Café.
In Apollo hebben we voor de jeugd ook verschillende events om je vingers bij af te likken.

De hoogheden van het seizoen 2018 schieten bij de avond het
nieuwe seizoen in. Vervolgens vindt
er een gezellige avond plaats bij
café-restaurant De Pleisterplaats met
onder meer een optreden van René
en Ludgard Scheres uit Panningen,
beter bekend als De Breurkes.
De Pleisterplaats organiseert de opening van het seizoen samen met de

Diva’s, Hieva’s en carnavalsvereniging De Eikkaters.
Na de traditionele opening
van het carnavalsseizoen staat op
2 februari de Bontje Aovend op het
programma in Kessel-Eik. Opgave
hiervoor is inmiddels mogelijk.
Neem voor meer informatie contact
op met de Eikkaters via
eug.linden@home.nl

Naast Localized met Famke Louise op 24 november
en het Mood Festival op 8 december, hebben we op
Eerste Kerstdag de eerste editie van Super Helden met
onder andere The Darkraver. Op Tweede Kerstdag een
gloednieuwe editie van Fissafari met Jody Bernal.
Het jaar sluiten we af met een All Inclusive Party
waarvoor online nu al kaarten te verkrijgen zijn.

Carnavalsquiz

Graag zien we jullie een dezer dagen in ‘t Café of
Apollo!

De Kesselse carnavalsvereniging De Kevers schiet op zondag 11
november het nieuwe vastelaovesseizoen in. Om precies 11.11 uur worden er elf kanonsschoten gelost op de Markt in het centrum van Kessel.

Mariaplein 15,
5988 CJ Helden
077 307 15 51
info@apollohelden.nl
www.apollohelden.nl

Kessel schiet vaste
laovesseizoen in
Na het inschieten met de
kanonsschoten op de Markt zet het
feest, geleid door prins Danny I
en zijn adjudanten Paul en Frank,
zich voort bij café De Boesjer.
Daar vindt een grote carnavalsquiz
plaats. Aansluitend is er muziek van

onder meer een joekskapel, een
dj en een artiest. Na het LVK dat
afgelopen jaar in Kessel plaatsvond,
tekent de Kesselse vereniging dit
jaar voor de organisatie van het
P&M Liedjesfestival op zaterdag
12 januari.
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ZijActief en VV Koningslust

St. Cecilia

Nieuwe dirigent
Sander Simons dirigeert op zaterdag 10 november zijn eerste concert voor fanfare St. Cecilia Helden. Na het afscheid van de vorige
dirigent, Guus Dohmen, staat Simons voor het eerst op de bok bij het
‘Dörper’ orkest.

Lezing over gezonde
voeding in Koningslust
ZijActief Koningslust organiseert op dinsdag 13 november in samenwerking met voetbalvereniging
VV Koningslust een avond over voeding. Tijdens de bijeenkomst gaat dr. Janet van den Boer in op manieren om
het makkelijker te maken gezond te eten. De bijeenkomst vindt plaats in dorpshuis De Sprunk in Koningslust.
“Gezond eten is niet altijd even
makkelijk of aantrekkelijk”, schrijft
de organisatie. “Mensen weten vaak
best goed wat ze zouden moeten
eten, maar slagen er niet in om dit
ook daadwerkelijk te doen. Zo zijn er
bijvoorbeeld veel mensen met overgewicht. Andersom zijn er ook mensen die ondervoed zijn en het moeilijk
vinden om voldoende voedingsstoffen

binnen te krijgen. Het is daarom nodig
om strategieën te ontwikkelen die het
makkelijker en plezieriger maken om
gezond te eten.”
Tijdens de masterclass in
Koningslust laat Janet van den Boer
voorbeelden zien van dergelijke strategieën. Van den Boer is gepromoveerd
op eetgedrag aan de Wageningen
Universiteit. Hiervoor heeft zij onder-

zocht hoe we eetsnelheid kunnen
verlagen, waardoor je eerder een vol
gevoel krijgt en minder eet. Op dit
moment werkt ze bij Universiteit
Twente waar ze onderzoek doet naar
technologische oplossingen voor het
ondersteunen van gezond gedrag.
De bijeenkomst op 13 november
begint om 20.00 uur. Inloop is mogelijk vanaf 19.30 uur.

Laatste editie van het jaar

Nieuwe uitgave historisch
tijdschrift De Moennik
Historisch tijdschrift De Moennik heeft op 2 november de nieuwste uitgave gepubliceerd. In de derde en
laatste editie van het jaar wordt er onder meer aandacht besteed aan het broertje van Herman Dorssers, een
Beringnaar die de Bronzen Leeuw ontving en pastoor Vullinghs van Grashoek.

De hand van de dirigent is
belangrijk geweest in de totstand
koming van de muziek op deze
avond. ‘’Van het swingende Herca tot
het majestueze en zangerige Where
Eagles Soar.
Ook zal het uitdagende Vitae
Aeternum uitgevoerd worden’’, aldus

de organisatie. ‘’Het orkest heeft de
laatste maanden met veel plezier
onder leiding van Sander Simons
gerepeteerd en wil het resultaat
graag laten horen.’’
Het concert vindt plaats op zaterdag 10 november in Kerkeböske
vanaf 20.00 uur.

In het nummer van De Moennik
is er aandacht voor het meeslepende verhaal van Herman Dorssers
over zijn te vroeg gestorven broertje Bartje in 1942. Bartje zakte op het
‘Kerkhoofpedje’ in Panningen in elkaar
en onderging vijf jaar lang een pijnlijk
ziekbed voordat hij stierf. Verder is er
aandacht voor Harrie Holten. De bijna
100-jaar oude geboren Beringnaar
sleepte in 1946 de Bronzen Leeuw, de
op een na hoogste militaire orde in

de wacht. Op Bonaire bouwde hij een
nieuwe technische school en werd hij
in 2004 tot ereburger benoemd.

Meeslepende verhalen
Daarnaast besteedt De Moennik
aandacht voor pastoor Vullinghs die
in 1918 de parochie Grashoek stichtte.
Daardoor kan Grashoek dit jaar het
eeuwfeest vieren. Ten slotte is er aandacht voor de industrialisatie in de
gemeente Helden, eind jaren vijftig.

Dit artikel is een voorpublicatie van
een uitgave van streekmuseum ‘t Land
van Peel en Maas dat geheel gewijd
is aan de industrialisatie van Helden.
Op de middenpagina bevindt zich een
grote foto van theater Vios in Beringe.
In de rubriek ‘Heljes’ aandacht voor
hoe de viering van Sint Maarten veranderd is en in ‘Zoldergeheimen’ staat
de coupeerschaar centraal.
Kijk voor meer informatie op
www.moenik.nl

Beugelclub Baarlo

Koppeltoernooi
De Flatsers
Beugelclub De Flatsers organiseert dit jaar weer het jaarlijkse
koppeltoernooi. De voorrondes worden gehouden op woensdag
28 november en dinsdag 4, donderdag 6 en dinsdag 11 december
waarna op zondag 16 december de finale plaatsvindt.
Het beugelevenement is voor
iedereen toegankelijk. “Het doel van
het toernooi is om mensen die niet
bekend zijn met beugelen kennis te
laten maken met de beugelsport”,
aldus de organisatie. Opgeven voor

dit toernooi, dat plaatsvindt op de
beugelbaan in Baarlo, kan tot en
met zondag 11 november. Dit kan
via het opgaveformulier op de beugelbaan of per e-mail via
beugelclubdeflatsers@gmail.com

Elf kanonsschoten

Vastelaovend
inschieten in Baarlo
Op de Markt in Baarlo opent vastelaovesvereniging De Kook op
zondag 11 november het nieuwe carnavalsseizoen. Door middel van het
afschieten van elf kanonsschoten wordt het nieuwe seizoen ingeluid.
Schutterij Sint Antonius en Sint
Petrus uit Baarlo zijn verantwoordelijk voor het schieten van de kanonnen. Nadat Fanfarekapel Baarlo het
Limburgs volkslied heeft gespeeld,
zetten de leden van de raad van De

Kook hun steek na lange tijd weer
op en is de opening van het seizoen
2019 een feit. Aansluitend vieren de
leden van de vereniging het nieuwe
seizoen met de aanwezige belangstellenden in het dorp zelf.

Vijf jubilarissen bij Sint
Hubertus Beringe
Tijdens de Hubertusviering op zondag 4 november heeft schutterij Sint Hubertus Beringe vijf
leden gehuldigd in thuishonk het Sjuttershoehs. Een afvaardiging van de bond Juliana was aanwezig
om de vijf jubilarissen te huldigen. Dana de Voigt werd geëerd om haar vijfjarig jubileum, Roger
Steeghs is alweer 25 jaar lid van de schutterij, Jos van den Beucken is 40 jaar lid en Theo Jacobs en
Jan Peeters zijn 60 jaar lid. Mart van Roij werd onderscheiden met het Bronzen Kruis van
Verdiensten.
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aan
Mathilde van Haren

Mode
Bij culturele vorming zijn
wij bezig met het maken van
een werkstuk en ik hou het
samen met iemand uit mijn
klas over schoonheid en mode
door de eeuwen heen. Terwijl
ik dus een filmpje daarover
aan het kijken was, viel mij
op dat de persoon er per eeuw
helemaal anders uitziet.
Men had dus eigenlijk per
eeuw een ander beeld van
schoonheid en mode.

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

helpen of mijn moeder die ziek is verrassen met een wellnessavondje thuis
met een gezichtsmaskertje, nagels
lakken en samen de jacuzzi in met een
lekkere non-alcoholische cocktail.
Welke trend heb jij gevolgd die je
Welke sport vind je leuk?
nu helemaal niet meer leuk vindt?
Ik vind veel sporten leuk en heb er
Ik ben niet zo’n trendvolger. Ik heb
ook meerdere beoefend. Ik heb jaren
wel een keer geprobeerd mijzelf met
geturnd en klassiek ballet en jazz
dance gedanst. Ik heb ook paard gere- een duck-face op de foto te zetten,
den. Mijn favoriete paard was Pevanto, maar heb dit snel verlaten. Want eerlijk gezegd vind ik een mooie glimlach
waarmee ik met groepsdressuur de
mooier dan een duck-face, oftewel
eerste prijs heb gehaald. Momenteel
‘a smile is the best make-up’.
tennis ik en begeleid ik als assistentWat doe je het liefst op een vrijdagjeugdcoach de jongste groep kindeof zaterdagavond?
ren, waar mijn zusje Chantalle bij zit.
Door mijn jongere broer Johan ben ik
Gezellig op de bank een film of televisiedit jaar met een vriendin gestart met
serie kijken met kaarsjes aan. Ook vind
fitness. Doordat je niet bent gebonden ik het leuk om zelf een vuurtje in de
aan vaste tijden, is het beter te combi- open haard te maken en dan te genieneren met school.
ten van het knetterende vuur. Ik ben ook
Waarvan word jij enthousiast?
echt een spelletjes-mens. Volgens andeIk vind het heerlijk om een terrasje
ren ben ik daar erg fanatiek in.
te pikken of gezellig een ijsje te eten.
Wie is je favoriete leraar?
Ik vind het ook leuk om concerten te
Ik heb niet een specifieke leraar die
bezoeken, zoals van Ed Sheeran en
mijn favoriet is. Leraren die ik erg kan
Justin Timberlake. Dit jaar heb ik mijn
waarderen, zijn diegenen die goed
rijbewijs gehaald. Ik vind het leuk dat
uit kunnen leggen, gestructureerd
ik van mijn oma een auto heb gekrewerken, mij positief stimuleren en
gen en dat mijn ouders mij meestal
die van een grapje houden. Rondom
laten rijden als we op pad gaan.
mijn havo-examenperiode afgelopen
Hoe verras jij iemand het liefst?
schooljaar waren sommige leraren
Het hoeven geen grote dingen te
buiten de lesuren bereikbaar en zij
zijn om iemand te verrassen, vind ik.
spraken vertrouwen in mij uit. Ik hoop
Dingen doen zoals samen met mijn
volgend schooljaar vwo-examen te
zusje bakken of eten koken, onverdoen en opnieuw enthousiaste leerwacht bij mijn hoogbejaarde oma’s
krachten om mij heen te hebben.
Mathilde van Haren
17 jaar
Panningen
het Bouwens

Heb je ooit gespiekt?
Ik heb nog nooit gespiekt. Ik vind
namelijk dat ik zelf de stof moet
beheersen. Later kun je het misschien
nog hard nodig hebben en bij het examen moet je het ook zelf doen. Ik heb
wel meegemaakt dat anderen bij mij
spiekten.
Hoe breng je het liefst een
regenachtige dag door?
Lekker lang uitslapen, spelletjes doen,
creatief bezig zijn, gezellig een film
kijken of televisieprogramma’s terugkijken die ik gemist heb. En tussendoor, als het droog is, een wandeling
maken met onze hond Luna.
Om wie lach jij het meest?
Ik bezoek regelmatig theatervoorstellingen in DOK6. Daar heb ik vaak
moeten lachen om cabaretiers.
Hun vindingrijkheid vind ik fantastisch. Ik probeer de grappen te onthouden, maar helaas lukt dat niet
altijd. Van een avond komedie, toneel
of met mijn vriendinnen iets doen,
kan ik genieten. In ons gezin proberen we ook zoveel mogelijk te lachen.
Iedereen heeft zo zijn eigen humor.
Waar heb je het laatst de slappe
lach om gekregen?
Mijn moeder overviel mij een keer
door me mee te nemen naar Thunder
Down Under in DOK6. Als ik er nu
aan denk, schiet ik weer in de lach.
Ik wist niet wat ik zag. Eerst durfde
ik niet tegen vriendinnen te zeggen
dat ik daar was geweest, totdat één

van hen zei dat ze een keer naar Las
Vegas wilde om die dansende mannen
te zien. Ik zei toen dat ze gewoon in
Panningen waren geweest.
Wat is je favoriete luchtje?
Olympéa van Paco Rabanne vind ik
een aanrader.
Waar maak jij je huiswerk het liefst?
Op mijn slaapkamer aan mijn bureau.
Ik heb daar een mooi uitzicht over
Helden en Panningen. Heerlijk om af
en toe dan in de verte te staren. In de
woonkamer maak ik ook regelmatig
huiswerk, zodat ik meer meekrijg van
wat er gebeurt in ons gezin.
Wat is je laatste miskoop geweest?
Ik hou van shoppen en ik denk dat
velen dit wel zullen herkennen. Je staat
in de winkel iets te passen dat heel
leuk lijkt, maar dan kom je thuis en
je ziet dat het toch niet zo mooi staat.
Dat had ik pas geleden met een truitje. Bij thuiskomst vond ik de mouwen
te wijd.
Wat is je grootste blunder?
Die ene keer dat mijn broodtrommel op
school uit mijn handen viel. De inhoud
lag voluit over de grond. Iedereen keek
naar mij. Op dat moment kon ik wel
door de grond zakken.
Wat zou je doen als je een week
alleen thuis zou zijn?
Gezellige dingen met mijn vriendinnen doen, bijvoorbeeld shoppen, een
terrasje pakken of pretpark bezoeken.
Of naar het Land van Maas en Waal
gaan, waar veel familie van mij woont.

Ik dacht aan het beeld van
schoonheid nu en hoeveel
mensen zich wel niet laten
beïnvloeden door een simpel
kledingstuk of merk. Er komt
namelijk bijvoorbeeld in een
tijdschrift te staan dat dit T-shirt
of deze trui nu helemaal in de
mode is, maar wie bepaalt dat
eigenlijk? Zijn het de makers
van het tijdschrift? Beroemd
heden? Mensen van jouw eigen
leeftijd?
En wat als die trui of dat
T-shirt nou in de mode is?
Dan gaat iedereen dat dragen
en zie je elke dag misschien wel
tien keer iemand die hetzelfde
als jij draagt. Dan is er toch ook
niks origineels meer aan?
Je gaat dan als het ware
gewoon mee met een groep en
je zorgt er dan voor dat jijzelf
geen speciale eigen stijl meer
hebt, maar misschien wel
dezelfde stijl als tien anderen
op jouw school.
Je moet ook denken aan
hoeveel het wel niet kost. Het is
namelijk waarschijnlijk een
kledingstuk van een speciaal
merk en omdat dat in de mode
is, wordt er ook weer meer om
gevraagd. Ook ga je die trui of
dat T-shirt misschien wel niet
meer dragen wanneer het weer
uit de mode is, waardoor je te
veel hebt betaald voor iets dat
je maar een paar keer aandoet.
Trek je dus niet te veel aan
van wat er nu wel of niet in de
mode is, het verandert
waarschijnlijk toch weer binnen
een paar maanden.
Lieke
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Geef ook uw mening

Bespreking poll week 43

Een beloning om te stoppen met roken is eerlijk
Onderzoekers van de Universiteit Maastricht ontdekten onlangs dat stoppen met roken beter gaat als iemand daar voor beloond wordt. Ze stelden
daarom voor dat bedrijven mensen die stoppen met roken gaan belonen.
Dat is niet eerlijk volgens een grote meerderheid van onze stemmers op de
poll van twee weken geleden.
Een grote meerderheid van 86 procent van de stemmers liet weten dat het
niet eerlijk is om stoppers te belonen. Marian Janssen liet op Facebook weten
het de omgekeerde wereld te vinden. “Beloon diegenen die NIET roken rijke-

lijk. Dat zal degene die wél rookt dan ook willen. Is toch veel eerlijker...”, liet ze
weten. Sandra Heeskens-Janssen is ook vrij duidelijk: “Nee, dat slaat nergens
op”, was haar reactie. Hetty Peeters-Van de Vondervoort liet zich in soortgelijke
bewoordingen uit. “Slaat echt nergens op”, schreef ze op Facebook. Gezien het
stemgedrag op de poll kunnen we zeggen dat het idee van de onderzoekers in
Peel en Maas niet aanslaat. Hier zouden de mensen liever een andere oplossing
zien om te zorgen dat personen stoppen met roken. De werknemers moeten
zich er in ieder geval niet aan wagen om stoppers te belonen.

De openingstijden op zondag moeten gelijk
getrokken worden met andere dagen
eens/oneens > facebook.com/hallopeelenmaas

Gemeente
raad

Regelmatig zit ik, zoals al
vaker gemeld, bij de gemeente
raad. Ik weet hoe alles werkt en
wat ik kan verwachten. Het valt
me echter op dat er regelmatig
zaken worden besproken waarvan ik denk dat die nou niet per
se ‘gemeenteraadmateriaal’
zijn.
Ik doel op zaken als de te
hoge stoeprand in Meijel, de
drempel in Panningen die te veel
trillingen veroorzaakt of de
Uitslag vorige week (week 44) > Cash betalen is passé > eens 29% oneens 71%
slaapplek van kermisexploitanten
in Baarlo. Dat zijn dingen die
gemeld moeten worden bij de
gemeente en waar vervolgens
actie op genomen wordt door
ambtenaren. Officieel vragen
stellen aan het College van B&W,
waar vervolgens vaak in de
gemeenteraad ook nog over
gesproken wordt, is helemaal niet
nodig. Het komt op mij een beetje
over alsof partijen maar wat graag
willen laten zien dat ze naar de
WĲ PLAATSEN
burgers luisteren. Punten scoren
VAKKUNDIG ZELF
met vragen over zaken die persoonlijk aan het raadslid zijn
UW BADKAMER
gemeld. Heel goed dat raadsleden
EN TEGELWERK
midden in de samenleving staan,
maar dit soort zaken hoort niet in
de raad thuis. Het is een taak voor
Kom kijken in onze vernieuwde
ambtenaren. Straks moet de
showroom en geniet van onze mooie
gemeenteraad nog debatteren of
er nieuwe verkeersborden moeten
badkamers en tegelvloeren
komen op de Medeweg en of het
gras op een braakliggend
OPEN: DO-VR 10.00 - 17.00 UUR EN ZA 10.00 - 15.00 UUR
gemeenteterrein niet anderhalve
VAN HÖVELLSTRAAT 21, HELDEN
centimeter korter gemaaid moet
T 077 307 54 40 M 06 51 28 75 02 WWW.VERKOO.NL
worden. Er zijn belangrijkere
zaken waar aan gewerkt dient te
worden. Ik denk aan bijvoorbeeld
het feit dat veel verenigingen te
weinig vrijwilligers hebben. Of het
feit dat gemeenschapshuizen en
WIJ LOSSEN
HET OP!
WIJ LOSSEN
HET OP!
verenigingen geld vragen voor
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elkewij
keukenwens
in
Vanuitshowroom
onze showroom
in Roggel
elke keukenwens
in
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Het College van B&W wil de openingstijden op zondag voor winkeliers
verruimen. Het wordt nog niet gelijk getrokken met doordeweekse dagen,
maar winkels mogen, als de gemeenteraad het voorstel goedkeurt, straks
vier uur langer open zijn op zondag dan nu het geval is. Jumbo Panningen
legde de vraag neer bij de gemeente en werd gesteund door de Albert Heijn
en de Jan Linders in Panningen en de andere Jumbo’s in Peel en Maas.
Als de consument er behoefte aan heeft waarom zou de gemeente
daar dan niet in mee moeten gaan? Blijkbaar is de zondag niet meer de
rustdag die het vroeger was. Mensen hebben juist vrij en hebben dus de
tijd om boodschappen te doen. Werknemers krijgen meer betaald en er

VanVan
nieuwe
deurtjes
nieuwe
deurtjes
Van nieuwe deurtjes
tottot
eeneen
complete
renovatie
complete
renovatie
tot een complete renovatie

wordt niet gelost, dus qua overlast valt het mee.
Aan de andere kant is het zo dat dit voorstel vooral profijt oplevert voor
de grote supermarkten. Voor kleinere winkels is het niet mogelijk hierin
mee te gaan. Het kost te veel en als het kleine bedrijfjes zijn, moeten
de werknemers wel heel veel werken. Daarnaast komen er veel mensen
op af en hebben omwonenden wel degelijk last van de bezoekers van
de winkels. De zondag behouden als relatieve rustdag is helemaal niet
verkeerd.
De openingstijden op zondag moeten gelijk getrokken worden met
andere dagen. Wat vindt u?

LOSLATENDE
FOLIE
OPOP
LOSLATENDE
FOLIE
LOSLATENDE FOLIE OP
UW
KEUKENKASTJES?
UW
KEUKENKASTJES?
UW KEUKENKASTJES?
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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.

Gemeente Peel en Maas feliciteert
BPG Wijnen als winnaar van de
Ondernemersprijs Peel en Maas 2018
en People’s Farm met de Rabobank
Publieksprijs 2018

Week van het respect
Deze week is het de week
van het respect:

Respect is meer dan alleen een woord
Een woord dat waardering aangeeft en
Simpel gezegd ons uitnodigt om eens beter naar een ander te kijken
Privacy is recht op een eigen leven en waardering van een ander
En het maakt niet uit welke seksualiteit, geloof of overtuiging
Creëer een omgeving waarin elk mens welkom is
Tot slot: ‘respect’ voor iedereen en alles….
daarom hijst Peel en Maas deze week de regenboogvlag die symbool
staat voor seksuele diversiteit!

Expositie 75 jaar bevrijding
In november 2019 is het 75 jaar geleden dat de regio Noord- en Midden-Limburg bevrijd is.
Ter gelegenheid hiervan organiseert de Stichting Bevrijders 1944 volgend jaar een grote exposite over de bevrijding van deze regio, voornamelijk Peel en Maas en Leudal. Deze expositie
vindt volgend jaar in Heythuysen plaats met de naam ”Opa, waat woore det väör men?”
Om nu alvast een indruk te krijgen, kunt u een heel aantal bijzondere items,
gebruiksvoorwerpen en uniformen komen bezichtigen in het Huis van de Gemeente te
Panningen. Deze expositie vindt plaats vanaf 1 november t/m 31 december 2018. U bent van
harte welkom om deze expositie tijdens openingstijden van het Huis van de Gemeente te
komen bezoeken.
Kijk voor meer informatie over de Stichting op www.bevrijders1944.nl

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

Op woensdag 31 oktober
werden in DOK 6 Theater
de Ondernemersprijs Peel en
Maas 2018 en de Rabobank
Publieksprijs 2018 uitgereikt.

Speciale informatiebijeenkomst
voor sportverenigingen
Vanaf 1 januari 2019 kunnen verenigingen een subsidie aanvragen voor bijvoorbeeld de
bouw, aanschaf en het onderhoud van sportaccommodaties, voor sportmaterialen en voor
investeringen in toegankelijkheid en duurzaamheid.
Bijeenkomst op 19 november 2018
Om u op de hoogte te brengen van de
subsidiemogelijkheden en de kansen,
organiseren we in samenwerking
met Huis voor de Sport Limburg op
maandag 19 november 2018 een
bijeenkomst over deze nieuwe regeling.
U bent vanaf 18.45 uur van harte
welkom in Gemeenschapshuis In Kepèl,
Kerkstraat 27 (hoofdingang Nijverheidsstraat) in Panningen. Het programma start om 19.00 uur
en duurt tot 20.30 uur.
Aanmelden voor de bijeenkomst kan tot donderdag 15 november via
evenementen@peelenmaas.nl. Deelname is gratis. Laat even weten met hoeveel personen u komt.

“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

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
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Ansichtkaarten van Baarlo op
PeelenMaasNet
Een ansichtkaart (ook ansicht of prentbriefkaart genoemd) is een kaart met op de ene zijde
een afbeelding en de andere zijde is gereserveerd voor tekst. Het woord ansichtkaart is een
verkorting van het Duitse Ansichts(post)karte, niet zo verwonderlijk want de ontwikkeling van
de ansichtkaart start in Duitsland eind 19e eeuw.
Overdacht bijzondere collectie voor
gemeentearchief
De bijzondere collectie van het kerkdorp Baarlo, die
de heer Rutten de afgelopen 40 jaar heeft verzameld,
is in vele opzichten uniek voor onze gemeente. Alle
tijdvakken van de vorige eeuw in ‘ansichtkaart’
komen aan bod. Er wordt een uniek beeld geschetst
hoe Baarlo eruit zag in de 20e eeuw. Uniek aan deze
serie is ook dat zij niet alleen de drie grote kastelen
die Baarlo huisvest, maar ook vervlogen tijden laat
zien. Sinds de opkomst van digitale fotografie en
internet zijn de ansichtkaarten jammer genoeg op
hun retour. Als verzamelobject zijn ze wel nog gewild.
De heer Rutten is al heel lang een verwoed verzamelaar van ansichtkaarten. Hij heeft de unieke collectie
van Baarlo in de loop der jaren verzameld. Op 30 oktober droeg hij de digitale reproducties officieel over
aan wethouder Wim Hermans voor het gemeentearchief van Peel en Maas. De ansichtkaarten zijn te zien
op PeelenMaasNet bij de collectie P. Rutten.

Aankondiging Besluitvormende
Raadsvergadering
Op dinsdag 13 november 2018 wordt vanaf 16.00 uur een Besluitvormende
Raadsvergadering gehouden in het Huis van de Gemeente, Wilhelminaplein 1,
5981 CC Panningen.
De uitgebreide agenda met toelichting per onderwerp en bijbehorende stukken kunt u
raadplegen op de website: www.peelenmaas.nl > bestuur en organisatie > gemeenteraad >
besluitvormende raadsvergadering > datum 13 november 2018.
De vergadering kunt u op internet volgen via de link naar de webcast:
https://channel.royalcast.com/peelenmaas. U kunt ook op www.peelenmaas.nl of
www.peelenmaas.eu de link aanklikken.
Voor de vergadering staan de volgende onderwerpen op de agenda:
1. Bestemmingsplan Neptunes (2018-071)
2. Zelfsturing 3.0 (2018-072)
3. Kredietvoorstel De Heuf in verband met het vervangen de sportvloer (2018-073)
4. Begroting 2019 (2018-070)
5. Begrotingswijziging verruiming BTW-sportvrijstelling (2018-077)

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

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.

Verkeers(on)veiligheid in Maasbree
De afgelopen weken zijn er regelmatig artikelen in de media verschenen over verkeers(on)veiligheid in Peel en Maas. Van drempels en
stoepranden tot verkeersanalyses. Lokaal Peel&Maas heeft verkeersveiligheid hoog in het vaandel staan.
In Maasbree is de afgelopen
jaren veel gebeurd. Basisschool
De Violier is vernieuwd, er is een
openbare school bijgekomen en het
Hoes van Bree heeft haar deuren
geopend. Allemaal ontwikkelingen
rondom het Kennedyplein. Als sluitstuk is het plein groener geworden.

Na de Ossefeesten is het plein voorzien van verplaatsbare ziteilanden en
plantenbakken die op het plein en een
gedeelte van de Dorpstraat staan.
De afgelopen periode bereikte ons
meerdere signalen dat de verkeersveiligheid er door deze vernieuwingen
niet op vooruit is gegaan, integen-

Handige Harry

deel zelfs. Door de wijze waarop
het Kennedyplein als parkeerplaats
gebruikt wordt, ontstaan, vooral als de
bakken verplaatst zijn voor de markt,
chaotische verkeerssituaties als resultaat van het parkeergedrag. Dit parkeren leidt ook tot problemen tijdens
de uren waarop de kinderen, een
zeer kwetsbare groep, richting school
en weer naar huis gaan. Ook zijn er
klachten dat de wegindeling nauwelijks waarneembaar is tijdens de
avonduren. Vooral voor de jeugd, die

gezocht:

M/

V
40 uur p/wk, interne opleiding
Polycel Helden - Panningen 077 307 1977

nog weinig ervaring in het verkeer
heeft, is het onderscheid maken tussen de verkeersstromen zeer lastig
met de huidige wegmarkering/indeling. Nu het weer slechter wordt en de
dagen korter, maken wij ons ernstig
zorgen dat de situatie er zeker niet
beter op wordt.
Om die reden hebben wij aan het
college van B&W vragen gesteld over
de situatie.
Robert Hermans
Raadslid Lokaal Peel&Maas

VAKGARAGE
PEETEN BV

Onderhoud en
reparatie van
alle merken

APK

www.vakgaragepeetenbaarlo.nl

tel. 077 477 15 90

In Meijel vindt u ons bij

Tel. 077-3072462
www.vanhalstomerij.nl
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gemeente

begroting 2019

Nog een kleine twee maanden en 2019 staat voor de deur.
Tijd om besluiten te nemen over het huishoudboekje voor 2019.
Wat komt er binnen en waar geven we volgend jaar het geld aan uit.
Ons huishoudboekje is op orde, we geven niet meer uit dan
we binnen krijgen. We investeren verantwoord 6 miljoen
en vullen onze ’spaarrekening’ aan.

Hieronder kunt u zien, waarin we gaan investeren. Onze kosten stijgen,
daarom ontkomen we er niet aan om enkele tarieven te verhogen.
De kosten voor het riool blijven gelijk terwijl de OZB licht stijgt met
2,0% . Omdat de kosten voor het verwerken van afval stijgen, betaalt u
volgend jaar in totaal 9 euro meer. De tarieven van het milieupark en de
verblijfsbelasting blijven gelijk.

Hieronder krijgt u een beeld van de inkomsten en uitgaven van de gemeente Peel en Maas in 2019.

INKOMSTEN 2019

UITGAVEN 2019

Rijksmiddelen (algemene en specifieke uitkeringen)
Lokale heffingen (OZB, Afvalstoffenheffing , Rioolheffing , Verblijfsbelasting)
Leges, verhuur- en pachtopbrengsten
Onttrekkingen aan reserves
Rente en dividenden
Overige

91.300.000

TOTAAL INKOMSTEN
Procentueel
kan dat
als volgt worden
weergegeven:

65.000.000
18.300.000
2.600.000
2.400.000
700.000
2.300.000

Thema 1: VITALE LEEFOMGEVING

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

Overige 2%

thema 2: SOCIAAL DOMEIN

Rente en dividenten 1%
Onttrekkingen en reserves 3%

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

Leges, verhuur en pacht 3%

Inkomsten

2019

Lokale heﬃngen 20%

Totale inkomsten
€ 91.300.000,-

71% Rijksmiddelen

INVESTERINGEN EN CLAIMS
In 2019 besteden we ons geld aan een aantal
projecten en komt er extra geld beschikbaar
om aandacht te geven een enkele specifieke
onderwerpen
Voor 2019 zijn de voorgestelde investeringen:
• Openbare ruimte rondom school Meijel
• Industrieterrein Beringe
• Herinrichting Merwijck – Kessel
• Diverse investeringen m.b.t. riolering (GRP)
• Renovatie tennisbanen LTC Maasbree
• Vervanging hekwerk LTV Kessel
• Vervanging tractiemiddelen
• Aanschaf voorzieningen WMO

LOKALE LASTEN
GEMIDDELD
HUISHOUDEN 2019:

Samenlevingsopbouw en gemeenschapsaccommodaties
Onderwijshuisvesting
Sport en bewegen (incl. sportaccommodaties)
Kunst en cultuur (incl. accommodaties)

Thema 4: TOEKOMSTBESTENDIGE ECONOMIE
Economische ontwikkeling en samenwerking
Ondernemers en bedrijventerreinen
Recreatie en toerisme (incl. kermissen en evenementen)

Thema 5: INTEGRALE VEILIGHEID
Openbare orde, veiligheid en handhaving
Brandweerzorg
Hoeveel betaalt een gemiddeld
huishouden in 2019?
OZB
Rioolhef fing
Afvalstof fenheffing

Verder wordt voorgesteld om in 2019
extra geld uit te trekken voor:
• Beheer en onderhoud openbare ruimte
• Voorbereiding verbouwing school Helden
• (regionale) Aanpak verwarde personen
• Parkeerplaats Tonido
• Onderhoudskosten ICT
• Aanschaf gezamenlijke module Vergunningen en Toezicht
• Budgetten sociaal domein
• Digitalisering milieuvergunningen

De uitgebreide begroting vindt u op

thema 3: VITALE GEMEENSCHAPPEN

€ 223,03
€ 280,04
€ 197,00
€ 700,07

De uitzending kunt u via onze website ook altijd
terug kijken op een door u gewenst moment.

7.700.000
9.000.000
4.500.000
4.800.000
8.100.000
3.500.000
1.400.000
39.000.000

3.200.000
2.000.000
2.700.000
2.700.000
10.600.000

400.000
300.000
500.000
1.200.000

700.000
2.900.000
3.600.000

Thema 6: BESTUUR, COMMUNICATIE EN DIENSTVERLENING
Gemeentelijke organisatie inclusief verkiezingen
Burgerzaken / dienstverlening

2.200.000
1.700.000
3.900.000

OVERIGE

Overhead / bedrijfsvoering
Rente en afschrijvingen
Doorverdeelde rente en afschrijvingen
Toevoegingen aan reserves
Overige

12.000.000
9.000.000
-9.500.000
1.200.000
500.000
13.200.000

91.200.000

TOTAAL UITGAVEN
Overige 14%

www.peelenmaas.nl
Volg het definitief vaststellen van de begroting
dinsdag 13 november vanaf 16.00 uur
in de raadszaal of live via de webcam
(www.peelenmaas.nl)

2.500.000
2.100.000
3.600.000
3.500.000
2.600.000
4.100.000
1.300.000
19.700.000

22% Vitale leefomgeving

Bestuur, communicatie en dienstverlening 4%
Integrale veiligheid 4%
Economie 1%

Vitale gemeenschappen 12%

Uitgaven

2019
Totale uitgaven
€ 91.200.000,-

43% Sociaal domein
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Makkelijk middagje voor
Panningen
Door: Wiet Leenders, voetbalvereniging SV Panningen
De Panningen-aanhang was op zondag 4 november benieuwd hoe het eerste team van SV Panningen de
nederlaag van een week eerder tegen Kessel had verteerd. Op het programma stond de wedstrijd tegen de
nummer twee in de vierde klasse D TSC ‘04 uit Tegelen. Panningen overklaste de tegenstander op alle fronten en
won gemakkelijk met 6-0.

Thuisnederlaag

Helden komt te kort
tegen Laar
Door: Geert Metsemakers, voetbalvereniging VV Helden
Het eerste herenteam van VV Helden is op zondag 4 november niet in
geslaagd om de bezoekers uit Laar zonder punten naar huis te sturen.
Op eigen veld ging het vaandelteam van VV Helden met 0-2 onderuit.
Voor de rust had Laar het
betere van het spel. Dat resulteerde na een kwartier spelen in
de 0-1 na een knap uitgespeelde
aanval. Tim Pilon kreeg na ongeveer een half uur spelen een uitgelezen mogelijkheid om de stand
gelijk te trekken, maar de aanvaller schoot te gehaast, waardoor de
doelman het schot kon keren.

Aanvallers misten
scherpte
Na de rust namen de
Heldenaren het heft meer in handen. Het ging hoger spelen en
kwam daardoor vaker in de positie om de stand gelijk te trekken.
Ton Peeters en Bas Wijnands misten
echter scherpte, waardoor Helden
tegen de achterstand bleef aankijken. Vlak na het missen van deze
Al in de 4e minuut liet Panningen
zien wat de bedoeling was.
TSC ‘04-doelman Vincent Turkenburg
kon ternauwernood redden op een
inzet van Robin van Osch. Een minuut
later rondde Remco Litjens een prachtige aanval van de groenwitten succesvol af, 1-0. In de 15e minuut kon
Ilias alleen middels een overtreding
worden gestuit. Remco Litjens belastte
zich met het nemen van de vrije trap
net buiten het zestienmetergebied en
schoot feilloos binnen, 2-0.
Panningen miste daarna twee
kansen, maar in de 26e minuut was

het wel weer raak. Frank van Oyen
zette goed door en de bal caramboleerde via hem en de TSC-doelman in
het Tegelse doel, 3-0. Uit een corner
scoorde Robin van Osch 4-0 in de 31e
minuut en diezelfde Robin van Osch
scoorde op aangeven van Ilias 5-0.
Dat was de ruststand. Panningen was
superieur aan TSC ‘04 en de voorsprong was alleszins verdiend.
Toby Colbers kreeg namens TSC
in de tweede helft zowaar een kans
in de 48e minuut, maar zijn bal
ging net over het Panningse doel.
Panningen bleef aandringen en Ilias
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kansen was Laar echter wel trefzeker in de counter. Luc Seerden was
de Heldense defensie te snel af en
kon een afgemeten voorzet bij de
tweede paal binnentikken.

Twee derby’s
Deze tweede treffer bleek de
genadeklap. Helden kwam daarna
niet meer in de positie om terug
te komen in de wedstrijd en Laar
leek de 0-2 prima te vinden, waardoor deze tot het einde op het
scorebord bleef.
De komende twee wedstrijden staan er derby’s op het programma voor Helden. Op vrijdag
9 november een bekerduel in en
tegen Beringe. Daarna mogen de
mannen van trainer Rob Jacobs
op zondag 18 november weer aan
de bak voor de competitie tegen
Baarlo.

Amhaouch zag zijn inzet net over
gaan. Remco Litjens tilde de stand
naar 6-0 in de 58e minuut. In de 70e
minuut liet Ilias zien dat hij in zijn
eentje de Tegelse achterhoede kon
oprollen. Zijn actie was echter te ver
doorgevoerd, zodat de TSC-doelman
kon redden. Idris Pakasa kreeg in
de 77e minuut nog een geweldige
kans, maar zijn inzet werd geblokt.
Diezelfde Idris schoot op de lat in de
83e minuut. Gescoord werd er echter
niet meer en Panningen schreef drie
punten bij op haar conto.
(Foto: SC Knuurke)

Heren dubbel 35+ LTC Maasbree
kampioen
In de derde klasse is het heren dubbel 35+ team van LTC Maasbree overtuigend kampioen
geworden in de najaarscompetitie. Van de 24 wedstrijden werden er 23 gewonnen. De spannendste
wedstrijd werd gespeeld tegen het Baarlose Tonido waar drie van de vier wedstrijden pas na een
supertiebreak werden beslist in het voordeel van de Maasbreenaren. Maurice Schreurs, Ruud van
Wijlick, Jeroen Louwerens, Remco Smits, Wim Wetzelaer, Rudie Peeters, Ron Albers en Jos Peeters
kunnen na de winter met een goed gevoel gaan beginnen aan de voorjaarscompetitie.

ADVERTENTIE W E E K 4 5
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Kelderduel

Koppositie behouden

Eerste nederlaag
voor beugelaars HBC
uit Helden
Door: Geert Teeuwen, beugelclub HBC
Het eerste team van HBC uit Helden heeft op zaterdag 3 november
de eerste nederlaag van het seizoen geleden. In de uitwedstrijd in
Hegelsom bleken de gastheren te sterk voor de Heldenaren. Het werd
3-2 voor Hegelsom. HBC blijft wel de ranglijst aanvoeren, maar Neer
kan exact dezelfde cijfers overleggen. Helden houdt op basis van
alfabetische volgorde Neer achter zich in de stand.
Johan Peeters begon tegen
Hay en nam direct een voorsprong.
Deze bouwde hij met vakkundig
spel verder uit en dit resulteerde in
een ruime voorsprong. Normaliter
een gelopen koers, maar het liep
anders en door wat ongelukkige
bollen en goed spel van Hay kwam
Johan alsnog in de problemen en
verloor, 1-0.

Ongelukkige bollen
Johan Verest op twee speelde
een degelijke partij tegen Piet die dit
seizoen zeer verdienstelijk acteert.
Zeker in het begin van de partij ging
het gelijk op en moest Johan zijn
beste spel laten zien. Gaandeweg
de partij wist Johan het verschil te
maken en daarna was er voor Piet
geen houden meer aan en liep Johan
gestaag naar de dertig, 1-1.

Reclame voor de
beugelsport
Op drie moest Frank tegen
Jos, die tot dan nog maar één pot
verloren had. De twee waren aan
elkaar gewaagd en gaven elkaar

Baarlo mede-hekken
sluiter na nederlaag
Door: Len Gielen, voetbalvereniging VV Baarlo
Een pijnlijk verlies voor het eerste herenteam van VV Baarlo in het ‘kelderduel’ bij hekkensluiter Merefeldia
op zondag 4 november, waardoor de roodzwarten nu samen met de ploeg uit Nederweert de rode lantaarn
torsen. De vroege Baarlose openingstreffer in dit kwalitatief uiterst matige treffen gaf nog enige hoop, maar die
meevaller werd al bijna even snel weer uit handen gegeven. Het duel eindigde in 3-1.

geen duimbreed toe. Het duel, met
aanvallend beugelspel, was een
reclame voor de beugelsport. Frank
had op het einde de beste papieren
en won, 1-2. Op 4 trad Marc tegen
Jan aan. Marc kon niet echt zijn
draai vinden en werd gedwongen in
de achtervolging te gaan. Dit ging
niet vlekkeloos wat er toe leidde
dat het 14-10 werd. Marc gaf echter
niet op en door twee goed geslagen
bollen stond het zowaar 20-20. Jan
flatste, maar bleef wel vrij. Marc
flatste en bleef niet vrij. Daarna was
het verzet van Marc gebroken en
liep Jan gemakkelijk uit naar de 30.

Terechte
nederlaag
Johan Hoeijmakers begon
vervolgens goed aan de partij en
nam direct het initiatief. Erik verzette
zich met alle macht en bleef goed
bij. Bij 16-16 sloeg Erik een bol
ernaast. Door wat mindere bollen
en goed spel van Erik liep het echter
voor wat anders dan verwacht en
werd Johan verslagen. De nederlaag
was uiteindelijk terecht.

Door blessures en schorsingen
moest Baarlo-trainer Rob Geenen
opnieuw concessies doen in de opstelling van zijn ploeg. Bijna wekelijks
gedwongen geschuif in posities en
linies, hetgeen het spel zichtbaar geen
goed doet. Ook nu in het duel tegen
het als laatste geklasseerde Merefeldia
dat nog geen zege wist te boeken,
ging er dan ook veel mis.

Gestuntel

BEZORGERS
GEZOCHT!
VOOR DE VOLGENDE ROUTES:

Baarlo centrum € 9,00
Kessel € 8,00
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.

Handelstraat 17 5961 PV Horst

Een pijlsnelle openingstreffer van
Matthijs Hanssen, die de Merefeldiadoelman al na een minuut of drie met
een fraaie lob het nakijken gaf, mocht
niet baten. Integendeel, nauwelijks drie

minuten later was de stand weer in
evenwicht. Ingeleid door onnodig balverlies op het middenveld en vervolgens
gestuntel in de verdediging. Uit een
lage voorzet vanaf de rechterflank kon
Merefeldia-speler Jay Stals simpel binnen tikken, 1-1. En nauwelijks een kwartier later lag de volgende treffer van
hem in het netje. Weer een treffer die
Baarlo vooral zichzelf mocht aanrekenen, 1-2. Pogingen om de bakens weer
te verzetten, mislukten kansloos door
slechte passes of verkeerde keuzes. Ook
Merefeldia wist voor rust de spaarzame
toeschouwers langs de lijn niet meer in
extase te brengen.
En in de tweede helft veranderde

dat spelbeeld nauwelijks. De hoogtepunten moesten uit twee standaardsituaties komen. Allereerst voor
Baarlo waar Bram Reumkens dichtbij
een treffer was, maar net een greintje geluk tekort kwam. Halverwege de
tweede helft trof hij bij een vrije trap
de binnenkant van de paal, waarbij
de bal via de rug van de al verslagen
Merefeldia-doelman miraculeus over
het doel caramboleerde. In de absolute slotfase leidde een vrije trap van
Merefeldia wel tot een treffer. Een
schot van afstand van Gijs Wullems trof
door een woud van spelers doel en
hij besliste daarmee de wedstrijd, 3-1.
(Foto: Len Gielen)

Koploper NWC benut
kansen beter dan MVC’19
Door: Mat Nellen, voetbalvereniging MVC’19
NWC uit Asten heeft de topper tegen MVC’19 uit Maasbree op zondag 4 november op details beslist.
Op duelkracht troefden de Brabanders MVC’19 af en de thuisploeg benutte de kansen beter op het schitterende
nieuwe kunstgrasveld. De 3-0 zege was verdiend maar geflatteerd.
De Brabanders gingen vanaf de
eerste minuut in de aanval en probeerden de Maasbreese ploeg op
eigen helft vast te zetten. MVC’19
voetbalde compact en probeerde in
de omschakeling de thuisclub te verrassen. Dit leek in de 7e minuut al te
gebeuren toen Rob Custers op weg
ging naar een doelpunt, maar NWCkeeper Gijs Brusewitz greep resoluut
in. In de 9e minuut was het raak aan
de andere kant. MVC’19 verspeelde de
bal op het middenveld en vervolgens
werd aanvoerder Jeroen van Deursen
de diepte in gelanceerd. Zijn fraaie
schot verdween in de bovenhoek van

het Maasbreese doel.
Naarmate de eerste helft vorderde, kwam MVC’19 beter in de
wedstrijd en kreeg enkele goede
mogelijkheden. Daan Peters schoot
in een kansrijke positie over na een
goede combinatie met Rob Custers.
In de 38e minuut gaf Paul van den
Kerkhof een goede voorzet aan zijn
broer Ron, maar de Maasbreese
aanvoerder kopte de bal tegen de
lat. Deze gemiste kansen brak de
Maasbreese ploeg op. Op slag van rust
vergrootte NWC namelijk de voorsprong. Jeremias Carlos David haalde
vernietigend uit, 2-0.

Alleen een snelle Maasbreese
treffer kon de spanning na rust terugbrengen. In de 53e minuut lanceerde
Ron van den Kerkhof Daan Peters,
maar de Maasbreese aanvaller had
zijn vizier net niet goed afgesteld. Het
vertrouwen vloeide weg bij MVC’19 en
NWC koesterde de voorsprong. Rodey
Berben en Lano Engels werden nog
vervangen door Willem Holthuijsen
en Erik Schoof. Uiteindelijk viel in de
80e minuut het doek voor MVC’19 toen
Jeremias Carlos David de 3-0 scoorde.
NWC gaf MVC’19 les in effectiviteit bij
het benutten van kansen. De eerste
nederlaag was zodoende een feit.
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Voorbereiding officiële wedstrijden

Pareja bij Open Tilburgse
Kampioenschappen
Door: turnvereniging SC Pareja
In Tilburg werden op zaterdag 3 en zondag 4 november de Open Tilburgse Kampioenschappen (OTK) georganiseerd. SC Pareja uit Panningen en Helden deed voor de eerste keer als fusievereniging mee. De OTK is volgens
de turnvereniging een soort oefenwedstrijd in de voorbereiding op de officiële wedstrijden.

Fleur Sillekens werd tweede en Gielke Verhaeg eerste

Alle N-turnsters en tweede en
derde divisie-turnsters van Pareja
deden mee. Op zaterdag was het de
beurt aan de Pupillen 1 N3. Gielke
Verhaeg, Renske Timmermans en Fleur
Sillekens mochten samen met Tessa
Deckers bij jeugd Divisie 3 het spits
afbijten. Gielke wist de eerste plaats te
pakken en Fleur werd tweede. Renske
werd vijfde en Tessa werd in haar categorie zesde. In wedstrijd 3 was het
de beurt aan de Pupillen 2 N3 Meike
Thijssen en Bo Kooiman. Bo behaalde
een 23e en Meike een 24e plaats.
Aan de andere kant mochten bij de
junioren Divisie 3 Lieve Boots en Niki
Meerts laten zien wat ze in huis hadden. Dit ging bij beiden heel goed.
Lieve wist het podium te behalen met
een tweede plaats, Niki werd vierde.
In wedstrijd 4 moesten de jeugd
N4-meiden aan de bak. Tessie Peeters
en Esmae Bos en in de andere baan bij
senioren Divisie 3 Chayenne Bos. Tessie
en Esmae gingen gelijk op en werden
13e en 14e. Chayenne liet zien dat haar
harde werken voor niks is geweest.
Ze wist een vijfde plaats te behalen.
Op zondag 4 november mochten de
oudste en jongste turnster van Pareja
nog aan de bak. Meike Koopmans bij
instap N2 en Linda Verboeket in Senior
divisie 2. Meike behaalde een tiende
plaats. Linda Verboeket draait al wat
langer mee en wist wat haar te wachten stond. Ze wist vierde te worden.

Juul van Lier
autocross-kampioen
Juul van Lier uit Baarlo van autorcross-vereniging ACC The Blue
Birds uit Kessel mag zich kampioen noemen in de NK Jeugdklasse.
Hij wist het afgelopen seizoen elf van de twaalf autocrosswedstrijden te winnen en werd onlangs tijdens de afsluitende
wedstrijd in Someren daarom gekroond tot kampioen. Blue Birdlid Jurre Croonenbroek uit Swalmen werd derde in het
kampioenschap van de Junior Cup.

Hebben we, kunnen we, doen we!
Wivo levert een reeks aan machines voor in en rondom de tuin
Garden Plant BV is een groothandel gespecialiseerd in het
leveren van een compleet assortiment tuinplanten naar
klanten binnen heel Europa. Middels het Bemiddelingsen Cash & Carry concept beleveren wij o.a. tuincentra en
hoveniers. Per direct zijn wij op zoek naar een

Meld nu aan
voor de gratis
haal- en
brengservice
Tuinmachine onderhoud, verhuur en verkoop
Specialist in beregeningsinstallaties
Eigen werkplaaats voor onderhoud en reparaties

Wivo Grashoek B.V.
Helenaveenseweg 13 | Grashoek
(077)-3082540
www.maessentuinenpark.nl

Wivo Deurne B.V.
Dubloen 13 | Deurne
(0493)-314656
www.wivodeurne.nl

Allround Cash & Carry
medewerker (M/V)
Je taken
• Onderhouden en bevoorraden van de Cash & Carry
• Afwikkelen van kassatransacties
• Laden en lossen van bestellingen
• Orderpicken van bestellingen
Kortom; een afwisselende en leuke baan.

Wij verwachten van jou:
•
•
•
•

Een enthousiast persoon die de handen uit de mouwen wil steken.
Enige kennis van het tuinplanten assortiment
Collegiale instelling
Geen 8 tot 5 mentaliteit

Geïnteresseerd? Mail dan je brief met CV naar:
rjeucken@garden-plant.nl
Garden Plant BV
Venrayseweg 138b, 5928 RH Venlo

18

sport

08
11

Geflatteerde overwinning
voor Grashoek
Door: John Janssen, voetbalvereniging SV Grashoek
De 4-1 uitslag gaf iets anders aan dan dat wat er zondag 4 november was gebeurd op De Peelrand in
Grashoek. RKDSO uit Lomm hield 90 minuten lang stand en was zeker niet de mindere van het eerste herenteam
van SV Grashoek. Doordat Grashoek nog tweemaal scoorde in de blessuretijd gaf het scorebord iets anders aan
dan dat wat er werkelijk was gebeurd.

Al na 16 minuten kwam Grashoek
op 1-0 door een doelpunt van Jordi
Luijten uit een vrije trap. In plaats
van uitlopen, ging Grashoek steeds
benauwder spelen wat regelmatig
tot gevaarlijke situaties leidde voor
het doel van Koen Clephas. In eerste
instantie had Grashoek nog geluk en
bracht de lat of buitenspel redding,
maar na 43 minuten was het geluk
voorbij. Tim Vousten profiteerde van
het niet kordaat uitverdedigen van de
Grashoekse laatste linie en wist de bal
met een mooie lob onhoudbaar over
Koen Clephas in het net te deponeren.

In de tweede helft moest
Grashoek wederom in de achtervolging en ook nu was er weer snel
resultaat. In de 57e minuut wilde Bas
Gloudemans de bal voorzetten op
Erwin Pijnenburg, maar een Lommverdediger hielp Grashoek gigantisch
door de bal achter zijn eigen doelman te koppen. Na dit doelpunt ontstond er gedurende 30 minuten een
levendige wedstrijd die flink op en
neer ging. Grashoek kreeg via Erwin
Pijnenburg en Chris Hunnekens goede
kansen, maar hun schoten ging over
of werden door de doelman gekeerd.

En aan de andere kant was het vooral
Koen Clephas die Grashoek redde
door constant op de goed plaats te
staan.
Uiteindelijk was het dus Grashoek
dat de 3-1 scoorde, maar het
had net zo goed 2-2 kunnen zijn.
Bas Gloudemans scoorde de 3-1 met
zijn hoofd bij de eerste paal uit een
corner van Leike Cuijpers. Vier minuten later was er opluchting te bespeuren bij Chris Hunnekens die eindelijk
ook scoorde. Met een prachtige actie
waarbij hij zichzelf vrij speelde,
maakte hij de 4-1. (Foto: Jac Haenraets)

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

In verband met sterke internationale groei zoeken wij:
 Meewerkend voorman logistiek met een praktische instelling

 Werkvoorbereider met sterk organisatietalent
 Tekenaar-Constructeur die slimme oplossingen bedenkt
Kijk op onze website voor deze en andere vacatures

Pittige tegenstander

Panningse
volleyballers komen
wederom net te kort
Door: volleybalvereniging VC Olympia
De nummer twee van afgelopen seizoen, VC Unitas, kwam op
zaterdag 3 november op bezoek in Panningen. De heren uit Beek en
Donk stonden één plekje boven de heren van VC Olympia. Tegen deze
pittige tegenstander hoopten de Panningenaren het goede spel van
vorige week door te zetten. De Panningse ploeg kwam echter net te
kort en verloor met 2-3.
In de eerste set was Olympia
oppermachtig. De bezoekers hadden
geen schijn van kans. Met veel servicedruk en machtige slagen aan het
net werd Unitas onder druk gezet.
De Panningenaren profiteerden door
met maar liefst 25-11 de eerste set
te pakken. Een aantal kleine slordigheden in de openingsfase van
de tweede set werd door de heren
uit Beek en Donk meteen afgestraft.
Zonder al te veel moeite dichtte
Olympia het gat en pakte vervolgens meteen de voorsprong (18-14).
Inmiddels waren de bezoekers beter
in de wedstrijd gekomen. Mede door
een goede service pakte Unitas de
tweede set.

Lichtelijk
aangeslagen
Lichtelijk aangeslagen begonnen de heren van Olympia aan
de derde set. Unitas maakte daar
dankbaar gebruik van en liep uit
naar 13-6. Bij 17-17 was de stand
weer gelijkgetrokken en volgde

GTL-Europe B.V.

www.gtl-europe.nl/nl/vacatures/

Spannende slotfase
Dat de teams aan elkaar gewaagd
waren, bleek wel in de vierde set. De
bezoekers waren net iets scherper
op het einde van de set en waren op
weg naar de 3-1 winst. Maar Olympia
liet zien over een langere adem te
beschikken en werkte zes matchpoints weg. Op het eerste setpoint
werd het meteen afgemaakt door
de thuisploeg, 28-26 en 2-2. Ook in
de beslissende set ging het gelijk op,
maar Unitas bleek net iets constanter
te zijn. De set werd nipt verloren en
Olympia wist net niet te winnen van
een goede tegenstander.

Kesselse volleybal
sters pakken puntje
tegen koploper
Door: Kim Hendrix, volleybalvereniging VC Kessel
Voor de dames van VC Kessel stond op zaterdag 3 november de
koploper op het programma: Ledub dames 2 uit Budel. Een sterk serverende ploeg met veel ervaren spelers, waardoor de dames van Kessel
aan de bak moesten. Toch lukte het de Kesselse meiden om een puntje
in eigen huis te houden, 1-3.
De eerste set begon moeizaam
voor Kessel. De sterke service van de
tegenstander zorgde voor veel druk,
waardoor de dames niet in het spel
kwamen. Dit zorgde voor een flinke
achterstand. Ondanks dat de dames
aan het einde van de set nog goed
terugkwamen, werd de set verloren
met 17-25.

Nek-aan-nekgevecht

GTLEuropeBV

een spannende ontknoping van de
set. Unitas maakte het zichzelf niet
gemakkelijk door foutief door te
draaien bij het serveren. Olympia
merkte dit op en de scheidsrechter ging hierin mee. Zo leken de
Panningenaren de set binnen te
halen, maar de gecreëerde kansen
werden niet afgemaakt en de bezoekers maakten daar gebruik van, 1-2
in sets.

De vechtlust van de eerste set
zetten de dames voort in de tweede
set. Er werd veel gecombineerd en
de ballen werden hard op de grond
geslagen. Beide teams gingen nekaan-nek. Kessel kwam net wat
service-druk te kort, waardoor Ledub
aan het langste eind trok. De set werd
met 23-25 verloren. Het was zaak om
het goede spel door te zetten naar
de derde set. De dames van Kessel

voelden dat er een kans was om wat
punten thuis te houden. Dit resulteerde in gretig spel. De dames van
Kessel wisten zelfs een voorsprong op
de bouwen van 5 punten. Ledub wist
het hoofd koel de houden en kwam
beetje bij beetje terug. Aan beide
kanten werd mooi spel vertoond.
Ledub wist Kessel net te overtreffen
en won de set met 23-25.
Na twee sets nipt verlies was
Kessel gebrand om de laatste set
thuis de houden. Door de sterke
service-pass, mooie combinaties en
een goede servicedruk wist Kessel
weer een voorsprong op de bouwen. De wissels aan de Kesselse kant
pakten goed uit. Er werd zelfs zoveel
gewisseld dat de scheids het nodig
vond om een gele kaart te geven.
Zowel de kaart en het laatste punt
bleven in Kessel. Een sterk spelend
Kessel won de laatste set met 26-24
van de koploper.
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Gouden trofeeën

Succesvol Geudal
toernooi JC Helden
Door: Mark van der Linden, judoclub JC Helden
JC Helden nam op zondag 4 november met ongeveer veertig judoka’s deel aan het Geudaltoernooi in Valkenburg. Het toernooi verliep
uitermate succesvol voor de Heldenaren. Vooral de gouden trofeeën
waren niet aan te slepen.
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Rode kaart

Koningslust verliest ruim
Door: Hans Pollaart, voetbalvereniging VV Koningslust
De mannen van het eerste herenteam van VV Koningslust staken op zondag 4 november de Maas over om
hun geluk te beproeven in Beesel bij Bieslo. De wedstrijd ging gelijk op, tot het moment dat Koningslust met
tien man verder moest. Beesel wist daarna snel afstand te nemen, 4-1.
In de beginfase van de wedstrijd
waren de twee ploegen aan elkaar
gewaagd. Bieslo had optisch een licht
veldoverwicht, maar Koningslust was
gevaarlijker. Dat uitte zich in de 18e
minuut toen Bram Rongen de keeper
van Bieslo stevig op de proef stelde met
een schot dat kon worden gepareerd.
Even later gaf Bram een steekbal die
net te kort was voor Nick Gommans.
Nog geen twee minuten later probeerde Bram de keeper van Bieslo, die
te ver voor zijn doel stond, te verschalken, maar zijn bal was te laag.
Bieslo stelde daar een vrije trap
tegenover die gemakkelijk door Roel

Hunnekens werd gepakt. In de 29e
minuut incasseerde Rob Lemmen een
gele kaart voor een overtreding. In het
daaropvolgende kwartier waren er
aan beide kanten kansen die niet tot
een doelpunt leidden. Op slag van
rust kreeg de wedstrijd een cruciale
wending. De arbiter kende een vrije
trap toe aan Bieslo, die snel genomen
werd. De bal werd echter tegen Rob
Lemmen aan getrapt. De scheidsrechter beoordeelde dit als spelbederf en
trok een tweede gele kaart voor Rob,
die dientengevolge het veld moest
verlaten.
Tommy Janssen en Bram Rongen

werden in de nasleep van de beslissing ook op een gele kaart getrakteerd.
Een minuut later scoorde Bieslo de
1-0 en mocht Koningslust zijn wonden
gaan likken. De mokerslag dreunde
nog na toen Bieslo met goed spel in
de tweede helft binnen een half uur
de 2-0, 3-0 en 4-0 scoorde. Tien minuten voor tijd herpakte Koningslust
zich. Ivo Schers kreeg een open kans,
maar schoot recht op de keeper. Drie
minuten voor tijd deed Bram Rongen
het beter en schoot de 4-1 in het net.
In de laatste minuut werd Roel Ghielen
gevloerd en volgde er nog een strafschop. Deze werd echter gemist.

Monsterscore voor
Egchelse voetballers
Door: Thijs Joosten, voetbalvereniging SV Egchel
Het eerste herenteam van SV Egchel heeft op zondag 4 november tegen hekkensluiter Kronenberg een
monsterscore behaald. Met maar liefst 9-0 won de ploeg van trainer John Smedts van het team van coach Rick
Houben. Als de thuisploeg nog wat beter met de kansen was omgesprongen waren dubbele cijfers mogelijk
geweest, nu bleef de teller daar net onder steken.
Tom van Dijk werd eerste in Valkenburg
Tom van Dijk liet in een leuke
poule erg goed judo zien. Hij wist
de kampioen van Engeland achter
zich te houden en werd spectaculair eerste. Luuk en Niels van den
Berg draaiden allebei ook goed.
Jonkie Luuk won alle potten en werd
daarmee eerste. Niels verloor nipt
de finale. Daarmee won hij zilver.
Nieuwkomer Yannick Verheijen wist
maar liefst vijf keer te winnen in zijn
poule en werd daarmee ook eerste.
Andere eerste plaatsen waren er

voor Daisy van Os, Marlouk Colbers,
Lieke Verstappen, Bo van den Brand,
Aron Theunissen, Myron Engels,
Frits Hermans, Joris Verstappen,
Barbara Konings, Noa Janssen en
Joyce Peters. Zilver was er voor Milou
Verlaek, Line Bos, Nayden Bos, Eefje
Moors, Kep Verkoeijen en Owen van
Dijk. Dali Lucker, Lindsay van Os en
Willem Zelen wisten het brons te
winnen. Zack Wilms won vier partijen, dat was één keer te weinig
voor het brons.

Thuisoverwinning

Eindelijk weer zege
voor De Treffers
Door: Jac Lintjens, beugelclub De Treffers
Het eerste team van De Treffers uit Maasbree wist op zaterdag
3 november eindelijk weer eens te winnen. In eigen huis werd Ell met
4-1 verslagen. De beugelaars uit Maasbree wisten voor het laatst te
winnen op zaterdag 22 september tegen OVU uit Kessel met 3-2.
Jos Janssen speelde tegen topper
Marco Caris een heel goede wedstrijd. Het bleef tot 20-20 gelijk,
daarna kwam Marco op voorsprong.
Hij speelde daarna zijn partij foutloos
uit. Hem Hendrix speelde tegen
Harry van Lierop geconcentreerd,
nam een ruime voorsprong en liet de
teugels vervolgens wat vieren.
Hij gaf Harry geen kans en won met
30-18. Daarna volgde de partij van Jo
Hendrix tegen Peter van de
Eertwegh. Jo had de hele partij
twee punten voorsprong en gaf Peter
geen kans om langszij te komen en
won zodoende verdiend met 30-26.

Als vierde speelde Jac Lintjens
tegen Gerard Driessen. Het was van
beiden niet de beste wedstrijd, maar
wel een spannende. Beide spelers namen om beurten een voorsprong. Jac speelde op een gegeven
moment een bol van Gerard achter
door de poort de goot in en het verschil was gemaakt. Jac gaf dat niet
meer uit handen en won met 30-26.
Als laatste Wim Grommen tegen
Wiel Mennen. Ook hier ging het tot
de 24 gelijk op. In het eindspel was
Wim de beste en hij won met 30-26.
De Treffers staat nu met Sevenum en
Olland gelijk in punten.

Scheidsrechter Van der Sluiszen
uit Weert had nog maar net gefloten
voor het beginsignaal of Egchel kreeg
via Luuk Timmermans de kans op 1-0,
maar hij verloor de controle over de bal.
De voorsprong kwam er 2 minuten later
toen Ryan Bruisten over rechts prima
doorging en uithaalde, 1-0. Het regende
vervolgens kansen met in de 17e
minuut een volgende treffer tot gevolg.
Luuk bracht Paul Ververgaert in stelling, die omspeelde alles op zijn weg
en rondde af, 2-0. Een identiek doelpunt
9 minuten later. Nu zorgde Luuk ervoor
dat aanvoerder Luc Crommentuijn

kon scoren, 3-0. Kronenberg kreeg
na een half uur haar eerste mogelijkheid, maar het schot van Martijn Boots
werd door keeper Bjorn Oomen over
de lat getikt tot corner. Even later nog
een schot van de gasten, dat over
ging. Zes minuten voor rust zorgde
Luuk Timmermans met de borst voor
de 4-0 voor Egchel uit een corner van
Colin Bruisten. Frank Gielen zorgde in
de 51e minuut voor de 5-0 na keurig
aangeven van Luuk Timmermans. De
doelpuntenmachine begon na de 60e
minuut weer op volle toeren te draaien.
In vier minuten tijd maar liefst drie tref-

fers. Uit een voorzet van Colin Bruisten
tikte Luc Crommentuijn de 6-0 binnen.
Frank Gielen ging over rechts door en
uit diens voorzet rondde Jesse mooi af
en de fraaiste goal kwam op naam van
Paul Ververgaert: achter het standbeen
langs zorgde hij voor de 8-0.
Een kwartier voor tijd kreeg libero
Kai Schröder de kans om te scoren.
Dit lukte niet, maar Jesse van Schaijk
zorgde in tweede instantie toch voor
de volgende treffer, 9-0. Egchel ging
nog op jacht naar de dubbele cijfers,
die kans kreeg Rik Rambags, maar hij
schoot te gehaast hoog over.

BPG
DÁÁR BOUW JE MEE!

Iedereen bedankt
voor de vele felicitaties,
en in het bijzonder de
Kiwanis club Peel en Maas
voor deze onvergetelijke ervaring!

Venloseweg 21, Maasbree | www.bpgwijnen.nl | T 077 465 12 59
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Wedstrijden in
manege De Vosberg
Door: Paardensportverenigingen De Maasruiters, Caprilli en De Cavaliers
De ruiters van de verschillende paardensportverenigingen kwamen
in het weekend van zaterdag 3 en zondag 4 november in actie. Veel van
hen kwamen naar Panningen waar bij manege De Vosberg verscheidene wedstrijden plaatsvonden.
Bij De Cavaliers behaalde Jessica
Maassen een 6e prijs in het klassiek CDE-M met Bockmann’s Coco.
Romee Neefs haalde een 6e prijs
in het progressief DE-B met Happy
Boy. Nikki Hanssen behaalde een
2e prijs in het klassiek C-B met
Millstreet’s Hyawhatta. Op zondag in
de finale klasse ABC-B haalde Nikki
Hanssen een 2e prijs met Millstreet’s
Hyawhatta en met Mutsaards Pascha
een 3e prijs in de finale klasse DE-L.
Ook werd er gesprongen door de
paarden in Kronenberg. Hier behaalde
Inge Sonnemans een 16e prijs in de
klasse L met Uline van ter Hilst en
in de klasse B een 5e prijs met High
Performance en Dionne Dorssers een
7e prijs met Chicaro.
Dressuur werd er verreden door
de pony’s te Merselo. In de klasse
DE-L2 was er een 2e prijs voor Hanna
Neefs met Don Diamond en een 3e
prijs voor Romee Neefs met Amigo.
In de klasse DE-M1 ging de overwinning naar Ilse Steijvers met Laguna’s
Serenade. Monique Peeters nam
deel aan een dressuurwedstrijd in
Boekend en wist hier de overwinning binnen te halen met Ickan in de
klasse L1. Eric Steijvers ging met zijn

span Bo en Tess naar Nederweert
en behaalde hier een 2e prijs in het
onderdeel vaardigheid.
Bij De Maasruiters uit Kessel
haalde Danice Giesbertz met Vayda
Hin de finale DE-M een 2e prijs tijdens de wedstrijd in Panningen.
Met het teamspringen wist Danice de
overwinning binnen te halen. Voor
Nina Vercoulen met LvS Kantje’s El
Passo was er in de klasse DE-L een
5e prijs. Emma Kessels met Tess
Gubbels behaalde met hun team
een 3e prijs. Anniek Vervoort met
Histique kwam bij De Peelbergen aan
de start in de klasse L. Ze behaalde
hier een 2e prijs. Danice Giesbertz
met Whoopi behaalde in de klasse B
een 6e prijs.
Van PSV Caprilli nam Ivo Steeghs
met Iranta v. Namelus deel aan
de wedstrijd in Kronenberg. In de
klasse B behaalde ze de 2de prijs.
Daarnaast houdt Caprilli een kampioenenreceptie op zondag 11 november vanaf 14.00 uur bij manege
De Vosberg. Levy Berkers, Lynn
Kok, Gaby Versleijen, Iris Gülcher,
Fabienne Janssen, John Steeghs en
Naomi Vestjens worden geëerd vanwege hun kampioenschap.

OVU verliest
opnieuw ruim
Door: Coy Sieben, beugelclub OVU
Het eerste team van OVU uit Kessel leed op zaterdag 3 november
door de tweede week op rij een dikke 4-1 nederlaag. Ditmaal tegen
titelkandidaat Neer.
Roy Dorssers beet de spits af,
maar was niet opgewassen tegen
de kopman van Neer. Hay Jacobs als
tweede speelde een gelijkopgaande
partij. Op 24-24 sloeg hij een bal mis,
waarna de tegenstander als eerste de
30 behaalde. Bas Ottenheim op drie
kon geen potten breken en de 3-0 ach-

BEVO krijgt te weinig in
derby met Kessel
Door: Joost van den Beucken, voetbalvereniging VV BEVO
Een mooie affiche stond er op programma van het eerste herenteam van VV BEVO uit Beringe op zondag
4 november. Koploper VV Kessel kwam op bezoek in Beringe. Onder een stralend zonnetje ontspon zich vanaf het
begin een boeiende wedstrijd. Het eindigde in een 2-0 zege voor Kessel, waar Beringe wellicht meer verdiend had.

Het eerste half uur was het zoeken
voor beide ploegen om in hun spel
te komen. De kansen waren schaars,
maar toch wist Kessel via Mike Verlaak
een 0-1 voorsprong te nemen. BEVO
kon hier een goede kans voor Chris
Hermans tegenover zetten. Hij wist de
bal niet op doel te krijgen, waardoor
de keeper van Kessel niet hoefde in te
grijpen.
Vanaf de laatste fase van de eerste
helft was de wedstrijd duidelijk voor
BEVO. Er werd steeds beter en gemakkelijker balbezit gehouden, waardoor er uiteindelijk een veldoverwicht
ontstond. Dit omzetten in kansen

en doelpunten lukte tot de rust niet.
De tweede helft was wederom voor
BEVO, qua balbezit en veldspel. Kessel
was genoodzaakt diverse malen hard
en ongecontroleerd in te grijpen om
het spel van BEVO te ontregelen.
Toch wisten de roodhemden hier goed
mee om te gaan, want het spelbeeld
bleef hetzelfde.
BEVO had het balbezit, maar wist
hier uiteindelijk toch te weinig mee af
te dwingen. Het middenveld was wel
in handen van Eric Minten en Jeffrey
Spee, maar de voortzetting naar het
doel van Kessel was onvoldoende.
Echte uitgespeelde kansen waren er

nauwelijks en Guido Gielen was met
een kopbal nog het dichtste bij de
gelijkmaker. Nadat BEVO met nog een
verdediger minder en dus een aanvaller extra was gaan spelen, wist spits
Willem Kruijk met een uiterst knappe
actie de bevrijdende tweede treffer
voor Kessel te scoren.
Voor BEVO geldt dat het goede
veldspel vertrouwen geeft voor de
toekomst, maar uiteindelijk is voetbal ook een spelletje van efficiency.
Kansen creëren en afmaken is en blijft
het belangrijkste om uiteindelijk tot
overwinningen te kunnen komen.
(Foto: Peter van Berlo)

terstand was een feit. Sjaak Ottenheim
speelde vervolgens oerdegelijk en
won verdiend. Roel Ottenheim mocht
als laatste aantreden om het verlies
draaglijker te maken. Hij speelde echter meer tegen zichzelf dan tegen zijn
tegenstander, waardoor de dikke 4-1
nederlaag een feit was.

Peel en Maas
turntoernooi in
Panningen
De turnverenigingen KSV Kessel, Volharding Maasbree en SC Pareja
hielden op zondag 4 november het recreatief Peel en Maas turntoernooi.
De wedstrijd was bedoeld voor alle meisjes en jongens die op recreatief
niveau turnen. In totaal deden er ruim honderd kinderen mee.
De zaal was in drie banen verdeeld en de deelnemers waren
ingedeeld op leeftijd. Bij groep 1 en
2 pre-instap won Fee Suntjes van
KSV. Bij groep 3 en 4 pre-pre-instap
won Noor van Rens (Pareja). Groep
5 en 8 recreatie werd gewonnen
door Wiwienna Rozynska van Pareja.
Bij groep 6 recreatie won Sem

Strijbos (Pareja). Jans van de Berg
(Paerja) was de sterkste bij groep 7
recreatie. Bij de jongens groep 9 won
Koen Vliegen. Groep 10 recreatie
was een prooi voor Jans Vaessen van
Volharding. Mirre Korsten (Pareja)
won bij groep 11 recreatie. Nalani
Ose-Kuffour was de sterkste in groep
12 recreatie.

Zes Limburgse titels MD Meijel
In Beek vonden op zaterdag 4 november de Limburgse kampioenschappen voor majorettes
plaats. MD Meijel sleepte zes Limburgse titels en zeven NK-tickets binnen. Bij het Show Twirl werden
de solisten Bente, Britt en Leanne en het A- en B-team kampioen. Limburgs kampioen Technisch
programma 2 werd Leanna, waarbij ze ook een promotie haalde. De Nederlandse kampioenschappen
zijn op zaterdag 26 en zondag 27 januari in Almere.
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Twee keer opgevoerd

Jeugdvoorstelling ‘Liefde
voor een varken’ in Meijel
De jeugdafdeling van toneelvereniging COM uit Meijel speelt zaterdag 10 en zondag 11 november de voorstelling ‘Liefde voor een varken’ in gemeenschapshuis D’n Binger in Meijel. Het toneelstuk is geschikt voor
kinderen onder de 12 en voor iedereen boven de 12 jaar.

cultuur 21

MFA ‘t Hoës van Bree

Wiener Mélange op
bezoek in Maasbree
Het muzikale duo Wiener Mélange is op vrijdag 9 november op
bezoek in Maasbree. Het tweetal geeft dan een concert in MFA ‘t Hoës
van Bree. Het optreden wordt georganiseerd door Stichting Muziek Jong
voor Oud.
Het duo Wiener Mélange bestaat
uit Leentje Clijsters die de fluit speelt
en zingt en Asia Czaj die de viool
bespeelt. Samen brengen zij een licht
klassiek programma ten gehore van
zeer bekende melodieën. Ook maken

ze uitstapjes naar hedendaagse
muziek waarbij onder meer nummers
van Wim Sonneveld en Toon Hermans
voorbij komen. Het optreden van het
duo begint om 20.00 uur en duurt
ongeveer twee uur.

Jubileum

Bibliotheek Maas en
Peel bestaat 150 jaar
De bibliotheek Maas en Peel bestaat op woensdag 14 november
150 jaar. Om dit te vieren is iedereen die dag welkom tussen 14.00 en
16.00 uur bij één van de vestigingen van de bieb.

Het stuk ‘Liefde voor een varken’ wordt gespeeld door de jeugd
van toneelvereniging COM en Mekiko
en wordt geregisseerd door Bertine
van Heugten. Het verhaal speelt
zich af rondom een dorpsplein. De
lokale slager komt op een dag thuis
met een varken als huisdier, dat de

harten van de inwoners in het dorp
steelt. Door honger en kou dreigen
de mensen en dieren in het dorp tot
noodhandelingen met vervelende
gevolgen. De grote vraag is wie van
diefstal wordt beticht, wie van moord
en wie ternauwernood ontkomt aan
de verdrinkings- en bevriezingsdood.

De eerste voorstelling is op
zaterdag 10 november om 19.00 uur.
Op zondag 11 november vinden twee
voorstellingen plaats: één om 14.00
uur en één om 16.30 uur.
Kijk voor meer informatie over de
Meijelse jeugdvoorstelling op
www.toneel-meijel.nl

Kindervakantiewerk

Sint-maartensfeest Meijel
Kindervakantiewerk Meijel organiseert op vrijdagavond 9 november weer het Sint-maartensfeest in Meijel.
Het verhaal over de heilige wordt voorgelezen, waarna een tocht met lampionnen door Meijel trekt richting de
troshoop. Die ligt dit keer op een veld aan de Jan Thijssensteeg.

Volgend jaar wordt er uitgebreid
stilgestaan bij het jubileum van de
bibliotheek. Echter wil de gemeente
deze middag het jubileum graag
alvast vieren door in gesprek te gaan
met de inwoners van Peel en Maas.
“Verschillende vragen komen hierbij
naar voren: ‘Hoe komen mensen aan
informatie?’, ‘Van welke onderwerpen

heeft men veel kennis?’ en ‘Wat vinden de mensen van de bibliotheek en
wat wordt er van ons verwacht?’”, zo
laat de organisatie weten.

In gesprek
In alle vestigingen is het mogelijk om het jubileum van de bibliotheek te vieren.

Tachtigjarige Oorlog

Stamboom samen
stellen in bibliotheek
Het Genealogiecafé in de bibliotheek van het Huis van de Gemeente
in Panningen is op 12 november van 19.30 tot 21.30 uur geopend voor
mensen die een stamboom willen samenstellen die teruggaat tot aan
de Tachtigjarige Oorlog.
Nederland herdenkt dit jaar
de opstand die 450 jaar geleden
begon tegen de Spaanse overheersing. Doordat de kerkregisters van
Helden in 1628 al begonnen zijn met
de registratie van huwelijken en de
beschikbaarheid van belastinglijsten
en akten van de Heldense schepenbank, is het mogelijk om een stamboom samen te stellen die teruggaat

tot in de tijd van de Tachtigjarige
Oorlog.

PeelenMaasNet
Op deze avond die georganiseerd wordt door historisch archief
PeelenMaasNet, waarbij iedereen
welkom is, wordt er ondersteuning
gegeven voor het in kaart brengen
van stambomen.

Singer/songwriter

Ed Struijlaart komt
naar DOK6 Theater
Singer/songwriter Ed Struijlaart staat op woensdag 14 november op
het podium in het DOK6 Theater. De zanger brengt dan de voorstelling
‘Gitaarmannen: van Clapton tot Sheeran’.

Om 19.00 uur wordt begonnen bij
de ingang van zorgcentrum St. Jozef
met het voorlezen van het verhaal
van Sint Maarten, inclusief de ontmoeting van Sint Martinus te paard en de
bedelaar. Harmonie Eendracht zorgt dit

jaar voor de muzikale opluistering. Na
het voorlezen trekt een tocht door het
donkere Meijel, op zoek naar de ‘Sint
Marteshoeëp’.
Rond 20.30 uur wordt het vuur
gedoofd. De organisatie vraagt ouders

zelf toezicht te houden op de kinderen. “Vanwege de gesteldheid van het
terrein en het vuur en rook van de troshoop wordt iedereen geadviseerd om
hier bij kleding en schoeisel rekening
mee te houden”, aldus de organisatie.

In zijn voorstelling brengt
Struijlaart een ode aan de gitaar en
aan zijn helden. ‘’Hij gaat onder meer
in op de vraag waarom Ed Sheeran in
zijn eentje, alleen gewapend met een
akoestische gitaar en een loopstation,
avond na avond weet uit te verkopen”, aldus DOK6. Struijlaart mocht

onderdeel uitmaken van een bucketlistlocatie van Coen en Sander van
Radio 538: radio maken in een luchtballon. Verder schoof hij recent aan bij
‘Tijd voor Max’ en ‘RTL Late Night’ en
is hij bekend van zijn single ‘Guitar’.
Kijk voor meer informatie op
www.dok6.eu (Foto: William Rutten)
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Lezing over Limburgse ‘opstand’

Opening vastelaovend Kessel-Eik

Aoj Wiever kienen

Tijd: 19.30 uur
Organisatie: historicus Piet Schinck
Locatie: kasteel De Berckt Baarlo

Tijd: 20.11 uur
Organisatie: cv De Eikkaters
Locatie: Mariaplein Kessel-Eik

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Aoj Wiever-team
Locatie: café Bie Ton&Marij Kessel

Filmvoorstelling The Verdict
met onbekende afloop
Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Stichting Mondiaal Burgerschap Peel en
Maas, Movies that Matter, DOK6
Locatie: DOK6 Panningen

vr
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Tijd: 10.00-17.00 uur
Organisatie: kattenvereniging Limbra Cat Club
Locatie: sporthal Piushof Panningen

Sint Maarten in Helden

Opening vastelaovend Kessel

Tijd: 18.30 uur
Organisatie: Kinjerfiëste Helje Dörp
Locatie: gemeenschapshuis Kerkeböske

Tijd: 11.11 uur
Organisatie: cv De Kevers
Locatie: Markt Kessel

Optreden Wiener Mélange

Toneelvoorstelling
Liefde voor een varken

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Muziek Jong voor Oud
Locatie: MFA ‘t Hoës van Bree
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Kattententoonstelling
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Kienmiddag
Tijd: 13.30 uur
Organisatie: KBO Kessel
Locatie: gemeenschapshuis De Paort Kessel

Speculaasactie JN Meijel
(tot en met 17 november)
Tijd: avonduren
Organisatie: Jong Nederland Meijel
Locatie: huis-aan-huis Meijel

Lezing over gezonde voeding
Tijd: 20.00 uur
Organisatie: ZijActief Koningslust en VV Koningslust
Locatie: dorpshuis De Sprunk Koningslust

Tijd: 14.00 en 16.30 uur
Organisatie: jeugdleden C.O.M. Meijel
Locatie: gemeenschapshuis D’n Binger Meijel

wo
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Repaircafé Meijel

Receptie kampioenen Caprilli

Tijd: 09.30-11.30 uur
Organisatie: Repaircafé Meijel
Locatie: Oppe Koffie Meijel

Tijd: 14.00-15.00 uur
Organisatie: PSV Caprilli
Locatie: kantine manege De Vosberg Panningen

Engels café

Senioren voor Senioren-concert

Optreden Ed Struijlaart

Tijd: 10.00-12.00 uur
Organisatie: stichting Durnééve
Locatie: Oppe Koffie Meijel

Tijd: 14.00-16.30 uur
Organisatie: COM Meijel en Keverberger Muzikanten
Locatie: gemeenschapshuis Kerkeböske Helden

Tijd: 20.15 uur
Locatie: DOK6 Theater Panningen

Sint Maarten in Beringe

Najaarsconcert

Tijd: 18.00 uur
Organisatie: JWB
Locatie: JWB-gebouw Beringe

Tijd: 15.00 uur
Organisatie: gemengd koor Bel Canto
Locatie: Lambertuskerk Helden

Sint Maarten in Egchel

Opening vastelaovend Baarlo

Dansmiddag, ook voor rolstoelers

Tijd: 18.15 uur
Organisatie: Kindervakantiewerk Egchel
Locatie: café Bej Manders Egchel

Tijd: 15.11 uur
Organisatie: vv De Kook
Locatie: Markt Baarlo

Tijd: 14.00-16.00 uur
Organisatie: Dorpsdagvoorziening Kessel en Kessel-Eik
Locatie: Ôs Thoës, Koninginnelaan Kessel

Toneelvoorstelling
Liefde voor een varken

Opening vastelaovend Panningen

Lezing over bevers

Tijd: 15.11 uur
Organisatie: cv De Kuus oeht Kepèl
Locatie: Raadhuisplein Panningen

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: IVN Helden
Locatie: IVN-gebouw Helden

Concert St. Cecilia

Toneelvoorstelling Ontkoppeld

Cabaretier Rayen Panday

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: orkest St. Cecilia
Locatie: gemeenschapshuis Kerkeböske Helden

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

Tijd: 20.15 uur
Locatie: DOK6 Theater Panningen

Tijd: 19.00 uur
Organisatie: jeugdleden C.O.M. Meijel
Locatie: gemeenschapshuis D’n Binger Meijel

Aod op Neij
Tijd: 20.11 uur
Organisatie: Aod Prinse Beringe
Locatie: gemeenschapshuis De Wieksjlaag Beringe

ma
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Genealogiecafé
Tijd: 19.30-21.30 uur
Organisatie: PeelenMaasNet
Locatie: Huis van de Gemeente Panningen

Fenomeen

Cabaretier Rayen Panday
naar DOK6
Rayen Panday staat donderdag 15 november in DOK Theater in Panningen. Hij speelt zijn voorstelling
Fenomeen. De show begint om 20.15 uur.
“Met de voorstelling Fenomeen
beschrijft hij de wereld zoals we die
ervaren, niet per se zoals die bestaat.
Hij maakt een voorstelling die het
hele spectrum omvat: persoonlijk,
actueel, muzikaal en er wordt geen

enkel onderwerp geschuwd,” aldus
DOK6.
Rayen Panday debuteerde in
2008 en won de persoonlijkheidsprijs
op het Groninger Studenten Cabaret
Festival. In 2016 brak Panday definitief

in Nederland door met de voorstelling ‘Niet Verder Vertellen’ waardoor
hij inmiddels, na vele optredens in
binnen- en buitenland, een bekende
naam is in de cabaretwereld. Kijk voor
meer informatie op www.dok6.eu
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Jubileum bibliotheek Maas en Peel
Tijd: 14.00-16.00 uur
Organisatie: Bibliotheek Maas en Peel
Locatie: bibliotheek Huis van de Gemeente Panningen

Kienen
Tijd: 13.30 uur
Organisatie: KBO Kessel-Eik
Locatie: Ut Gemeinsjapshoes Kessel-Eik

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

Opvliegers in DOK6
Theater
DOK6 Theater in Panningen is op vrijdag 16 november het decor van de
vierde voorstelling van de toneelspelers van Opvliegers. De nieuwe show
heet ‘Trossen Los!’
“Opvliegers 4 is een komedie over
de fase waar vrouwen het meestal
liever niet over willen hebben, maar
waar toch onbedaarlijk om gelachen
kan worden”, zo schrijft DOK6 over
de voorstelling. Loes, een bekende
zangeres, is gevraagd om een
optreden op een cruiseschip over te
nemen. Aan boord van het cruiseschip
komt Loes de vriendinnen Moniek,

Joke en Shirley tegen. Ze gaan samen
op reis, maar hebben allemaal
last van de fysieke en psychische
ongemakken die de overgang met
zich meebrengt.
De cast bestaat uit Rian Gerritsen
(bekend van De Luizenmoeder), Anouk
van Nes, Sandra Mattie en Joanne
Telesford. Kijk voor meer informatie en
kaarten op www.dok6.eu
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Vincentiusparochies

Zondag 18 november
Geen H. Mis

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 11 november
H. Mis 09.30 – koor t.i.v. Frans
Peeters; Jac Tulmans en Miet
Tulmans-Vervoordeldonk.
Woensdag 14 november
H. Mis 09.00 in sacristie
Overleden: Dien Grommen-Boots,
94 jaar

Misintenties NL24 RABO 0141910526
A. Cruijsberg
T 077 307 52 93
Spreekuur in kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
Zondag 11 november
H. Mis 11.00 uur t.i.v. Giel Peeters en
Leny Peeters-Strijbos; Lei Maessen
(verj) en overl. fam. Maessen-Mooren

Parochie Egchel
Misintenties NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
T 077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 11 november
H. Mis 11.00 uur t.i.v. Wiet Steeghs;
Wie Delissen; de overl. leden en de
begunstigers van de jacht in Egchel

Cluster MKBE
Parochie Maasbree
Misintenties NL58RABO0131001973
Pastorie Dorpstraat 4 T 077 465 12 19
E par.aldegundismaasbree@hetnet.nl
W www.parochiemaasbree.nl
Kerkdiensten
Zondag 11 november
H. Mis: 11.00 uur - Eucharistieviering
verzorgd door het Dameskoor
b.g.v. Céciliafeest. Tijdens deze
viering ontvangt mevrouw Ineke
Giesen een onderscheiding van
de St. Gregoriusvereniging bij
gelegenheid van en als dank voor
haar 40 jarig koorlidmaatschap.
Lectoren: Dhr. Harrie Jans –
Dhr. Jacques Bouten
Intenties: Voor de overleden
bewoners van In den Clockenslagh.

Parochie Helden
Misintenties NL61 RABO 0120795094
pastorie Rochusplein 3
T 077 3071488,
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur
donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
Zondag 11 november
H. Mis 10.00 uur – herenkoor t.i.v.
Josephine van Dooren (jaardienst);
Wiel Houwen en Annie HouwenVerlaak (jaardienst); Martin Verwimp
(coll)

Voor de overleden leden van het
Dameskoor. Voor de intenties van de
Mariakapel op het kerkhof.
Kerkbijdrage
Het jaar 2018 loopt langzaam ten
einde. Veel mensen zijn gewend pas
op het einde van het jaar hun ‘kerkbijdrage’ over te maken. Wanneer u
dit jaar nog niet hebt bijgedragen,
hopen we dat u het alsnog wilt
doen. Om echt ‘kerk’ te kunnen
zijn, moet die kerk ook de nodige
financiële ruimte krijgen en heeft die
kerk daarbij ook uw bijdrage nodig!
Verwacht mag worden dat ieder die,
hoe en wanneer dan ook, van de kerk
diensten verwacht, ook daadwerkelijk
aan het functioneren van de
kerk bijdraagt. Het banknummer
is NL23RABO 0131005707 t.n.v.
Kerkbestuur, Kerkbijdrage, Maasbree.
Wij danken u hartelijk.

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 10 november
Geen H. Mis
Zaterdag 17 november
H. Mis 17.30 uur t.i.v. Overl. oud. BosDaniëls en dochter Anna

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 8 november
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen
09.30-10.00 uur Stille Aanbidding
Zaterdag 10 november
H. Mis 19.00 uur met dameskoor

Parochie Kessel
Gezinsbijdrage NL39RABO0125305311
Pastorie Dorpstraat 13
T 077 462 12 65
E lajverhaag@parochiekessel.nl
Kerkdiensten
Zaterdag 10 november
19.15 uur. H.Mis voor de parochie.
Woensdag 7 november
9.00 uur H.mis voor de zieken van de
parochie.
Zaterdag 10 november
19.15 uur. H.Mis voor de parochie.

Parochie Baarlo
Misintenties NL31RABO0103903860
Pastorie Markt 3 T 077 477 12 75
E kapelaan@parochiebaarlo.nl
W www.parochiebaarlo.nl
Kerkdiensten
Zaterdag 10 november
17.00 uur H. Mis in Ter Borcht.

Bel Canto

begeleiding van Ludmila Seroo op de
piano. Het Kamerkoor Venray wordt
gedirigeerd door de ervaren Marca
Kusters. Het herfstconcert is vrij toegankelijk.

H. Mis 19.00 uur – gemengd koor t.i.v.
Joke Goes
Zondag 11 november
H. Mis in het Missiehuis om 10.30 uur
Dinsdag 13 november
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Woensdag 14 november
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Donderdag 15 november
H. Mis 09.00 uur dagkapel

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 8 november
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Vrijdag 9 november
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Zaterdag 10 november
Om 14.30 uur Huwelijksviering van
Jessica Nijssen en Michel Peters

Zondag 11 november
9.30 uur H. Mis. Zang: Herenkoor.
Voor het welzijn van de parochianen.
Donderdag 15 november
8.30 uur H. Mis.
Mededeling
Maandag 12 november is in het
kerkzaaltje een lezing van E. Smeets
over Spiritualiteit rond de Advent.
Aanvang 20.00 uur.Iedereen is van
harte welkom.

Parochie Kessel-Eik
Misintenties NL41RABO0125300522
L. Timmermans T 077 462 16 78
Kerkdiensten
Zondag 11 november
9.30 uur Voor de parochie.
Zondag 18 november
9.30 uur Alphons Haffmans Gerard
, Cunera Thiel Haffmans en overl.
kinderen

DSV in Venlo zoekt orderpickers en
packers in 3 ploegen. Salaris: € 10,61
+ toeslagen. Bel: 077 355 27 11.
werving.zuidoost@nl.randstad.com

Heldens gemengd koor Bel Canto organiseert op zondagmiddag 11 november om 15.00 uur een
najaarsconcert in de Lambertuskerk in Helden. Het concert wordt gehouden in samenwerking met
Kamerkoor Venray.
muziek grotendeels met pianobegeleiding ten gehore”, aldus de organisatie.
Het Heldens Gemengd Koor, opgericht
op 7 maart 1952, staat onder leiding van dirigent Marcel Kuepers met

– H. Martinus t.i.v. Harrie en Riek
Strijbos-Verscharen (jaardienst); Uit
dankbaarheid.
Maandag 12 november
18.30 uur Stille Aanbidding
19.00 uur Rozenkrans
Dinsdag 13 november
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen,
aansluitend koffiedrinken.
Donderdag 15 november
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen

Zoekt u stalling voor uw caravan of
camper? Caravanstalling Tongerveld in
Maasbree. Bel 06 53 94 67 77.

Herfstconcert in
Heldense kerk
“Het is de eerste keer dat de
koren zich samen presenteren. Beide
koren hebben hun eigen bijzondere
klankkleur. Waar het kamerkoor
a capella zingt, brengt Bel Canto haar
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www.vincentiusparochies.nl
Pastoor Peter van der Horst
077 307 14 88 | 06 21 20 21 18
pet.horst@home.nl
Kapelaan Roger Maenen
077 466 18 50 | 06 12 92 28 34
roger.maenen@ziggo.nl
Kapelaan Piet Houben
06 57 58 75 06
phjhouben@onsbrabantnet.nl
Kerkbestuur | 077 307 14 88
kerkbestuur@vincentiusparochies.nl
Misstipendium zon- en feestdagen
€ 25,00 | door de week € 10,00

Mededelingen
De Fancy-Fair vind in 2019 plaats op
14 en 15 sept.

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

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.

Zojuist garen gekocht...ik voel me
super. Breimode en handwerken
‘t Schippertje Schoolstraat 6 Horst
tel. 077 398 19 75.
T.k. jonge leghennen
Div. kleuren, alleen op afspraak.
Pubben, Ninnesweg 111, Panningen
tel. 077 307 17 76.
T.k.gevraagd land- en
tuinbouwmachines o.a. ploegen/
frees/spitmachine/kieper/mesttank/
weibloter/schudder/hark/maaier/
tractor enz. V. Dijk 06 19 07 69 59.

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

*
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WASMACHINE / WAWH2673

999,-

Tummers

* Na €50,- cashback via Bosch

6

• A+++-30% • 9 KG • 1600 t/pm • Home Connect
• i-DOS: doseert automatisch de juiste hoeveelheid wasmiddel

T/PM

1600

KG

9

GRATIS BEZORGD!
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ULTRA HD TV / KD55XF8599

1299,-

* Na €100,- cashback via Sony

,-

*

Wijzigingen en drukfouten voorbehouden. Voor de algemene voorwaarden bezoekt u onze website.

Kijk voor de openingstijden en adressen op www.eptummers.nl
Volg ons ook op Facebook: tummerselectro

Neem deel aan een GRATIS VIP-Demonstratie! Schrĳf u gratis in via: www.eptummers.nl/OLED

Korting op álle OLED-TV’s

ER IS AL EEN OLED
TV VANAF €1499!

9 - 10 - 11 nov

EVENT

€2 ,-

OLED

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

• 55” (139 cm) • 4K Ultra HD • Motionﬂow XR 1000 Hz
• Triluminos-display • 4K X-Reality PRO

4K

ULTRA HD

GRATIS BEZORGD!
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Voor ons is elke dag dat we mensen blij kunnen maken een feest. Maar voor ons
95-jarig jubileum pakken wij natuurlijk extra uit. Wij werken uitsluitend met de beste
merken. En omdat je een feestje samen viert, hebben wij samen met onze partners
prachtige aanbiedingen voor u uitgezocht. Wij zien u graag terug in onze winkel, om dit
feestelijke moment samen te vieren!

In de wereld van consumentenelektronica wordt veel geroepen en vanalles
beloofd. EP:Tummers is anders dan andere elektronicazaken. Wij hebben service
écht hoog in ons vaandel staan. Zo bieden wij al 95 jaar éxtra super service die
u normaal niet zou verwachten.

AL 95 JAAR DE BESTE SERVICE!

Tummers

NN
OO EN
K KO
IN RT

EE
RT
!

W

BI

