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Meijelse liefde
voor een varken
De jeugdgroep van toneelvereniging C.O.M. uit Meijel stond op zaterdag 10 en zondag 11 november op de planken van gemeenschapshuis D’n Binger in Meijel. De jeugdige
acteurs speelden de voorstelling ‘Liefde voor een varken’. Jeugdkoor Mekiko zorgde voor de muzikale noot in de show. Onder regie van Bertine van Heugten vertelden de jongeren
het verhaal van een slager die een varken als huisdier neemt, waaruit weer allerlei situaties ontstaan. “Met drie uitverkochte voorstellingen vol schitterend spel, mimiek en zang
verrasten de jeugdige toneelspelers het publiek”, laat toneelvereniging C.O.M. weten. “Een staande ovatie was dan ook op zijn plaats voor de acteurs en actrices.” (Foto: Meijel24)

Gemeenteraad schuift besluit door

Bevo moet langer wachten op vloer
Handbalclub Herpertz Bevo Hc uit Panningen moet nog tot zeker dinsdag 4 december wachten voordat de
gemeenteraad een beslissing neemt over de vloer van de vereniging. Ondanks een pleidooi van aanvoerder van
het eerste team Pim Augustinus schoof de gemeenteraad bij de vergadering op dinsdag 12 november een besluit
over een bijdrage van 50.000 euro voor een nieuwe vloer door naar de volgende vergadering.
Bevo gaf eerder al aan dat de
vloer momenteel een gevaar vormt
voor de gezondheid van de leden. De
ondergrond veert namelijk niet goed
meer en kan problemen opleveren
aan bijvoorbeeld knieën en spieren.
De vloer is door een extern bureau
afgekeurd en voldoet niet meer aan
de eisen van sportkoepel NOC*NSF.
Verschillende spelers van het eerste
team, onder wie Augustinus, kunnen
door de slechte staat van de vloer niet
meer volledig trainen in de hal vanwege de kans op blessures.

Bevo huurt de hal van de De Heuf
BV, een bv die door de gemeente
werd opgericht om zo een garantieovereenkomst te kunnen sluiten. In de
overeenkomst is opgenomen dat Bevo
zelf het onderhoud moet verzorgen
aan de hal.
Toch wil het College van B&W
50.000 euro subsidiëren voor de vloer
die ruim 100.000 euro kost. De provincie legt 40.000 euro bij en de club
zelf hoest 11.000 euro op. Het college
wil bijdragen omdat Bevo veel mensen de kans bied te sporten en omdat

de club dient als uithangbord voor de
gemeente.
Een grote meerderheid van de
partijen liet bij de raadsvergadering
op 12 november weten positief te
staan tegenover de gemeentelijke
bijdrage. Raadslid Frits Berben van
PvdA/GroenLinks liet echter weten
nog geen beslissing te kunnen nemen.
“Wij bevinden ons in een spagaat bij
dit onderwerp. De Heuf is een private
onderneming, maar aan de andere
kant hebben we te maken met een
sportvereniging met veel leden. Wij

hebben als partij nog langer de tijd
nodig om voor onszelf duidelijk te
maken of we dit kunnen steunen.”
Bevo liet eerder al weten dat
iedere week langer op de vloer pro-

blemen kan opleveren. “De nood
is hoog”, liet de club weten. De
gemeenteraad beslist nu op dinsdag
4 december over een bijdrage voor
de vloer.

Bijverdienen in DECEMBER?
Wij zijn op zoek naar:

CHAUFFEURS m/v
Interesse? Kijk op www.a-z.nl/vacatures
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Parkeerproblemen, verpaupering en overlast

Club Ultra roept gemengde gevoelens op
De jonge ondernemers Remco
Heussen (22) en Jip Haanen (19)
maakten onlangs bekend discotheek Palladio in Helden nieuw
leven in te gaan blazen als Club
Ultra. Reacties kwamen er volop.
Veel positieve, maar van verschillende kanten kwamen ook andere
geluiden. Zo had de buurt liever
woningen gezien, moet de politie
gaan schuiven in de bezetting en
twee gemeenteraadsleden lieten
weten onaangenaam verrast te zijn
door het nieuws.
Op Facebook regende het succeswensen voor Remco en Jip toen
ze onlangs bekendmaakten samen
met investeerder Nino Venezia uit
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Venlo nieuw leven in Palladio te gaan
blazen. De twee wachten nog op de
laatste vergunningen en hopen halverwege januari de discotheek weer te
kunnen openen. Om zo min mogelijk
last voor te zijn, gingen de twee jonge
ondernemers in gesprek met onder
meer buurtbewoners, de gemeente en
zit een overleg met de politie er aan te
komen. Toch heerst er bij verschillende
verenigingen en mensen scepsis.
Zo zag de werkgroep Molenstraat
van het Dörper Overleg de locatie als
ideale plek voor verschillende plannen. “We zijn als werkgroep bezig met
het oplossen van problemen die in de
Molenstraat heersen”, vertelt Nellie
Verbugt, voorzitter van de werkgroep.
“Zo zijn er te weinig parkeerplekken
voor de winkels en horecagelegenheden, is het druk op straat en is er
verpaupering van gebouwen die bij
het pand van Palladio horen. In plaats
van al die problemen in één keer op te Het pand van Palladio met de verpauperde
lossen, krijgen we er straks juist een
gebouwen en volle parkeerplaatsen
bij: overlast.”
worden. “We weten niet hoe vaak de
“Triest”, noemt Peter Craenmehr
discotheek open gaat zijn, maar de
het feit dat de discotheek in Helden
kans is groot dat er doordeweekse
terugkomt. “Ik gun de jeugd alles,
diensten weg gaan om te zorgen dat
maar zo dicht bij het centrum is geen
we genoeg mensen hebben als Club
goede plek voor een discotheek.
Het nieuws brengt kopzorgen bij
De buurt krijgt de overlast. We hebben Ultra open is.” De twee agenten zien
Verbugt. “Mensen moeten al vaak de
dus een capaciteitsprobleem, maar
straat op, omdat er op de stoep overal in het verleden al zoveel problemen
zijn wel blij dat er nieuw leven wordt
gehad met Palladio. Ruzies, overlast,
auto’s staan. Als aanwonende heb
vernielingen. Er is in de gemeenteraad geblazen in het gebouw. Marion: “Het
je helemaal geen overzicht over de
zorgt voor wat reuring in het dorp. Wij
jaren geleden over gesproken om de
straat. En dan is er ook nog het dagediscotheek te verplaatsen naar een
lijkse ritueel van het laden en lossen
voor de horeca. Twee uur lang staat er locatie bij de A67. Jammer dat dat toen
niet doorgezet is. Op de huidige plek
hier een vrachtwagen op de weg. Als
zie ik liever levensloopbestendige en
het pand gesloopt was geweest, hadstarterswoningen.”
den we plek gehad om dat allemaal
op te lossen. Wij hadden woningbouw
Voor de politie betekent de komst
in het kader van dorpsvernieuwing
van een discotheek dat er extra manDe nieuwe exploitanten van
toegejuicht.”
Club Ultra, Remco Heussen en Jip
kracht nodig is op de avonden dat er
De gemeenteraadsleden Joep
Haanen, laten weten de zorgen van
evenementen zijn. “De diensten die we
Hermans (Lokaal Peel&Maas) en Peter in het verleden draaiden bij Palladio
de verschillende partijen te kenCraenmehr (AndersNu) stelden metnen. “Toen we begonnen met het
waren altijd wel leuk”, vertelt wijkagent
een nadat ze het nieuws hoorden,
plan hoorden we signalen dat bijvan onder meer Helden Luc Janssen.
vragen aan het College van B&W over
voorbeeld de buurt liever geen
“Maar toen hadden we op een zaterhet onderwerp. Hermans, zelf ook
discotheek wilde”, vertelt Heussen.
dagavond alleen in Helden met zes man
woonachtig in Helden, is naar eigen
“We hebben al gesprekken gehad
dienst. Nu bestaat de openbare ordezeggen meer dan teleurgesteld door
met omwonenden en ons doel is
patrouille op de zaterdagavond uit twee
de terugkomst van de discotheek.
vooral open en transparant zijn. We
personen. En die moeten dan heel Peel
“Ik had er serieus op gerekend dat het en Maas en Horst aan de Maas in de
weten dat een discotheek overlast
pand in gemeentelijke handen zou
kan veroorzaken en ons belang is dat
gaten houden.”
komen. Vooral de verpaupering van
we 100 procent bereid zijn om het
Capaciteit vrij maken voor de
de Molenstraat had aangepakt kunnen zaterdagavond betekent volgens
op te lossen. We hebben liever dat
worden als de gemeente eigenaar was Janssen en zijn collega Marion Vissers
omwonenden mét ons praten dan
geweest.”
dat er ergens anders geschrapt moet

Te kort aan
parkeerplekken

vonden het toentertijd jammer dat
Palladio dicht ging.”
Ze hebben nog geen gesprek
gehad met de twee nieuwe exploitanten, maar dat is wel de bedoeling. “We willen samen met hen rond
de tafel”, vertelt Luc. “Wij staan niet
onwelwillend tegenover een discotheek, maar we willen wel goede
afspraken hebben.”

‘Transparant en open
communiceren’
dat ze óver ons praten bij gemeente
of politie. Als we goed kunnen communiceren, kunnen we veel problemen voor zijn.” Er zijn al gesprekken
geweest met de buurt, maar zodra
de sleutel van het pand binnen is,
willen Heussen en Haanen een informatieavond houden voor de omwonenden. “Daarbij zullen dan ook de
gemeente en politie worden uitgenodigd.” Over het parkeerprobleem
op de Molenstraat en de verloedering van gebouwen zijn Heussen en
Haanen nog in gesprek met diverse
partijen. “Daar willen we ook graag
een oplossing voor vinden.”

Rapport aangeboden aan wethouder

Positieve veiligheidsschouw in Beringe
Vertegenwoordigers van de werkgroep Veiligheid Beringe en van de Beringse KBO hebben op vrijdag 2 november een veiligheidsschouw aangeboden aan de gemeente Peel en Maas. In september is in Beringe de veiligheidsschouw gehouden, waarbij de voornaamste conclusie was dat
Beringe er steeds beter en veiliger uitziet.
Toch kwamen er nog enkele
aandachtspunten naar voren bij de
schouw. Zo zijn er, vanwege de snelheid van automobilisten, zorgen over
de veiligheid bij de rotonde aan de
Kanaalstraat. Verder zijn de te hoog
liggende trottoirs bij De Meulenberg
een punt van aandacht. Lid van
de werkgroep Veiligheid Beringe,
Peter van Horen, laat weten dat

ook de parkeeroverlast benoemd is
in het rapport. “Bij calamiteiten zou
het nu zomaar kunnen dat de politie
of een brandweerwagen geen doorgang heeft. Dat kan natuurlijk gevaarlijke situaties met zich meebrengen.
Met name de situatie op de Pastoor
Esserstraat is zorgelijk.”
Van Horen wil echter benadrukken
dat in Beringe de situatie steeds beter

is geworden. “De meeste inwoners
hebben een goed en veilig gevoel.”
Wat betreft de positieve punten, springen er volgens Van Horen een aantal
zaken uit. “Er zijn de laatste tijd veel
straten opgeknapt, waardoor de situatie veiliger is geworden. Daarnaast
is Beringe ook steeds beter toegankelijker voor ouderen.” Van Horen geeft
verder aan dat het erg wordt gewaar-

deerd dat punten die uit eerdere
veiligheidsschouwen naar voren zijn
gekomen, verbeterd zijn.

Terugkoppeling
De werkgroep en de KBO hebben
van wethouder Paul Sanders de toezegging dat er een terugkoppeling
komt over hoe de gemeente de aanbevelingen verder gaat oppakken.

nieuws 03

15
11

Vorig jaar kapot gereden door vrachtwagen

Knoop van Tajiri komt terug
De knoop van kunstenaar Shinkichi Tajiri die over de Vergelt in Baarlo hing, komt terug. Het kunstwerk werd
vorig jaar kapot gereden door een vrachtwagen met hijskraan en was onherstelbaar beschadigd. Gemeente Peel
en Maas laat weten dat het van plan is een replica van het kunstwerk terug te plaatsen in Baarlo.
De bijna negen meter lange
knoop van Tajiri hing over de Vergelt
en stond op de dijk die door de
straat onderbroken wordt. Vorig jaar
oktober reed een vrachtwagen met
hijskraan de knoop uit het kunstwerk. De knoop en de overige delen
werden daarna opgehaald en opgeslagen door de gemeente. Diezelfde
knoop komt niet terug, laat de
gemeente weten. “De intentie is een
replica terug te plaatsen”, aldus een
woordvoerster van de gemeente.

“Inmiddels is de aansprakelijkheid
geaccepteerd door de tegenpartij. De
schade-expert heeft de schade berekend. De gemeente wacht nu nog op
een akkoord van de expert van de
tegenpartij.” Over wat er gaat gebeuren met de beschadigde stukken van
het oude kunstwerk, is de gemeente
nog in gesprek met de familie van
Tajiri.
Of de knoop weer de dijk gaat
versieren, is nog niet bekend bij de
gemeente. “Bij voorkeur komt dit

kunstwerk terug op dezelfde plek”,
aldus de woordvoerster. “Mocht dit
door wijzigingen in de dijkversterking niet mogelijk zijn, dan wordt
gezocht naar een andere geschikte
plek in Baarlo.” Waterschap Limburg
is momenteel bezig op veel plekken bezig met het aanpassen van
dijken. Wat er met de dijk in Baarlo
moet gebeuren, is nog niet bekend.
Vanwege die onzekerheid weet de
gemeente ook nog niet wanneer het
kunstwerk precies terug komt.

Kerstster

Euphorbia pulcherrima
Princettia. Ø 12 cm.
Diverse kleuren.
Per stuk.
Excl. sierpot.
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Kesselnaar ontdekt bom

EOD ruimt Duitse granaat
op in Kessel
Ben Peeters uit Kessel stuitte een paar weken geleden op een onaangename verrassing in de bodem van zijn
land. Bij het klaarmaken van een perceel voor groenbemesting bleek er een Duitse granaat uit de Tweede
Wereldoorlog in de grond te zitten. Ben verplaatste de bom zelf naar een afgelegen plek in Kessel waar op
vrijdag 9 november de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) de granaat gecontroleerd liet ontploffen.

Volgens Ben is het duidelijk
wanneer de granaat in zijn grond bij
de Neerseweg in Helden terecht is
gekomen. “Bij het Afwateringskanaal
heerste een soort patstelling tussen
de Duitsers en geaillieerden richting
het einde van de oorlog. Het front
lag stil, omdat het moeilijk was het
kanaal over te steken. Er is niet echt
gevochten, maar wel over en weer
wat geschoten op elkaar. De granaat
zal daar een overblijfsel van zijn.”
De specialisten van de EOD bevestigen
het verhaal van Peeters. “Aan het
gebruikte ijzer kunnen we zien dat
deze op het einde van de oorlog
gebruikt is. Daarnaast is er kaarsenvet
gebruikt als opvulling van de granaat,

aangezien buskruit schaars was bij de
Duitsers.”

Vrij forse
Brisantgranaat
Volgens Peeters gaat het om
een brisantgranaat van 150 millimeter breed en 600 millimeter breed.
“Een vrij forse voor die tijd.” Dat weerhield Peeters er niet van de granaat
eigenhandig te verplaatsen. “Ik had
hem eerst naast het stuk gelegd bij
de Neerseweg, maar ik hoorde dat er
kinderen kwamen kijken naar de bom.
Dat moeten we niet hebben natuurlijk.
Daarom heb ik hem op een matras in
mijn auto gelegd, tussen twee zakken

Keulenman 6, Helden • tel. 077 307 92 30

www.blinkzonwering.nl

Rolluiken voor
aan uw woning

Zonwering
voor buiten

Zonwering
voor binnen

Terrasoverkappingen

Hordeuren en
-ramen

Rolpoorten

kunstmest in om te zorgen dat hij niet
zou verschuiven, en naar een afgelegen stuk gebracht.”

Ontploffing door EOD
Peeters was niet bang dat de
granaat zou ontploffen. “De grond
is al veertig jaar in ons bezit en met
ploegen had ik al een paar keer
gevoeld dat er iets in de bodem zat.
Ik dacht eigenlijk dat het een steen
was. Maar toen is hij niet ontploft,
dus dan kon een ritje in de auto geen
kwaad.” Op een zandweg bij de Oyen
op de rand van Kessel en Baarlo stalde
Peeters de bom totdat de EOD tijd had
om hem tot ontploffing te brengen.
Dat gebeurde op 9 november.
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Arbeidsmigranten
huisvesten op circuit

Tinus Mestrom
17 november 90 jaar!

Proficiat
pap en opa
met uw 85e verjaardag
Vader, Opa, Opa Pit:
Proficiat van de hele Bubs!!

Bedankt voor de vele
felicitaties die we mochten
ontvangen voor onze
diamanten bruiloft.

Onze 60-jarige huwelijksdag
is voor ons onvergetelijk
geworden door de vele
bloemen en felicitaties die wij
mochten ontvangen.
Daarom willen we iedereen
hiervoor bedanken.

Mede hierdoor was het
een geweldige dag.

Piet en Nel
Knippenbergh-Boots

Tjeu en Mia
Sonnemans-Reinders
Warmte - Winter - Welkom - Witveld.
Donderdag 15 november, vrijdag
16 november, zaterdag 17 november.

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.

Zwarte markt Venray, zon.18 nov.
Evenementenhal. 600 kramen van
alles en nog wat. vanaerlebv.nl

Te huur gevr. ruimte/loods om
bezoek honden voor gehandicapten/
ouderen op te leiden. 077 400 38 79.

Kerstsfeerdagen! Bloemsierkunst
De Kogeldistel 15 &16 nov 9-18
uur, 17 nov 9-17 uur Kogelstraat 62
Hegelsom.

Za 17 en zo 18 nov. 11.00-16.00 uur
Kerstdecoraties van Jacqueline|
Artiflora te zien bij Tegel- en
Marmerwerken Leon Engels,
Industrieterrein 9c Panningen.
www.artiflorabloemsierkunst.nl

Te huur in Meijel!
Woonboerderij incl. bedrijfsruimte.
Info 06 53 46 50 91.
Buxusvervangers 12 soorten
v.a. 0,49 euro Meterik 06 30 58 79 98.
www.plantencentrumvandenbeuken.nl
DSV in Venlo zoekt orderpickers en
packers in 3 ploegen. Salaris: € 10,61
+ toeslagen. Bel: 077 355 27 11.
werving.zuidoost@nl.randstad.com
www.hulpaanhuislimburg.nl zoekt
u een leuke bijverdienste in de
huishouding? Kijk op onze site en meld
u aan of bel 077 467 01 00.

Vermist! Witte kaketoe met een
witte kuif, 30-35 cm groot. Heeft u
informatie? 06 82 00 98 66.
Computerproblemen?
Karel Heines Baarlo. Verdere info &
tips: karelheines.nl 06 50 96 29 15.
Pedicure aan huis.
Bel voor informatie of een afspraak
Petra Vossen 077 462 22 04.
Bijles Engels en/of Duits
van een ervaren VO docent?
Bel 06 13 30 11 72.

Gebruikte kantoormeubelen.
Kasten, stoelen, bureaus, stelling enz.
Obelisk Rozenobel 12 Beringe
vrij 9.00 - 17.00 en za 9.00 - 16.00 uur.
Of na tel afspraak 06 14 04 02 72.
Aardappelen.
Wij bezorgen onze eigen geteelde
nieuwe aardappelen (Frieslanders)
gratis bij u thuis. Min. 5 kg. Absoluut
de lekkerste. Tevens uien te koop.
Tel. 077 307 88 53.
Woning te huur!
Vanaf medio/eind januari in Meijel.
Info 06 53 46 50 91.

Circuit De Berckt heeft een roemrucht verleden, maar tegenwoordig is het terrein verlaten. Dat terwijl
gemeente Peel en Maas in 2016 al instemde met een plan van eigenaar Oostappen Groep om arbeidsmigranten die gevestigd zijn op het vakantiepark, te verplaatsen naar het voormalige circuit. “Die procedure loopt
nog, maar we staan in de startblokken”, laat Jos Mennen, directeur Beheer en Ontwikkeling van Oostappen
Groep, weten.
Met het plan om de arbeidsmigranten te verplaatsen, wilden
de gemeente en de eigenaar van
vakantiepark De Berckt ervoor zorgen dat de toeristen en migranten
gescheiden worden. Twee jaar geleden werd dat idee door de gemeenteraad goedgekeurd. “Daarna heeft
het een hele tijd stil gelegen”, vertelt
Jos Mennen. “Er was onduidelijkheid
over het beleid van de gemeente
wat betreft arbeidsmigranten en
tussendoor kwamen ook nog de
gemeenteraadsverkiezingen. De
procedure loopt daarom nog altijd.
Als ondernemer wil je altijd zo snel
mogelijk iets realiseren, maar we
snappen dat de gemeente tijd nodig
heeft in dit geval.”
Nog altijd is De Berckt van zins
de arbeidsmigranten van het vakantiepark te verplaatsen naar het cir-

cuit. “Dan kunnen we het vakantiepark
doorontwikkelen”, vertelt Mennen.
Dat gaat niet zo lang de arbeidsmigranten er zitten. We willen het park
‘upgraden’ door middel van investeringen. De kwaliteit van het park moet
omhoog. We willen de twee zaken
daarom volledig van elkaar scheiden.”

Veel vraag naar
huisvesting
Op het circuit moet short-stayhuisvesting (maximaal zes maanden)
voor zevenhonderd arbeidsmigranten
komen. Net zoveel als er nu op het
vakantiepark gehuisvest zijn. “Om dat
mogelijk te maken, gaan we tien miljoen euro investeren om de infrastructuur, nutsvoorzieningen en natuurlijk
de accommodaties te kunnen aanleggen”, aldus Mennen. “Of we cha-

lets, wooncontainers of units gaan
neerzetten, weten we nog niet.” De
bedoeling is uiteraard wel dat de
Oostappen Groep aan de huisvesting
gaat verdienen. Volgens Mennen is
dat gezien de vraag zeker te realiseren. “Het is ongelooflijk hoeveel aanvragen we elke dag binnen
krijgen voor huisvesting. Er is in de
regio gewoon heel veel behoefte
aan arbeiders.” Vanwege de hoge
investering wacht Oostappen Groep
totdat er goedkeuring komt vanuit
de gemeente. “Ik verwacht dat we
binnen drie tot zes maanden een ‘go’
krijgen van de gemeente”, vertelt
Mennen. “We hebben steeds goed
overleg gehad en wethouder Sanders
staat er positief in. Ik hoop dat we
binnenkort samen met de gemeente
gas kunnen geven en de accommodaties kunnen gaan bouwen.”

Geen doorstart Slagerij Gielen
De vorige maand failliet verklaarde slagerij Gielen uit Baarlo maakt geen doorstart. Dat laat curator
Jeroen Bakkers weten. Doordat veel werknemers al snel een andere baan hadden, werd een overname door
een andere partij minder aantrekkelijk.
Volgens Bakker waren er wel verschillende geïnteresseerden. “Maar
doordat het personeel al snel elders
onderdak had gevonden, werd het
minder interessant voor andere partijen. Dat is een belangrijke reden
geweest waarom er geen doorstart
gerealiseerd is.”
Slagerij Gielen had naast haar
filiaal in Baarlo een slagersafdeling

bij versmarkt Beej Benders in Venlo.
Aanvankelijk werd gedacht dat de
omzet in Venlo achterbleef, maar na
bestudering van de cijfers lijkt dit
anders te zijn. ‘’De omzet in Venlo was
prima en zelfs stijgende. De vershal
in Venlo is echter een nieuw concept
waardoor er in de eerste twee jaar
veel aanloopkosten zijn gemaakt.
Ondanks dat de omzet stijgende was,

konden de eerder opgedane tekorten
hiermee niet gecompenseerd worden”, aldus curator Bakkers.
De curator laat wel weten dat de
bank de grootste schuldeiser is, maar
dat het exacte bedrag van de vordering nog niet bekend is. In totaal
werkten er zestien mensen bij Gielen,
evenredig verdeeld over de vestigingen in Baarlo en Venlo.

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

THANATOPRAXIE

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

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

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

uitvaartverzorgingtwanschreurs.nl

Zorgzaam & betrokken

tel. 077-3078642
Panningen
www.janssenuitvaart.nl

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

HALLO op Mallorca
Frank Ghielen uit Egchel ging in augustus met een groep vrienden uit Egchel en Panningen naar
het Spaanse feesteiland Mallorca. De groep was voornamelijk in het Duitse gedeelte van de stad
Palma de Mallorca te vinden. Daar wist Frank tussen het drinken van de pullen door tijd te vinden
om de HALLO te lezen.
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Twintig jaar geleden gesloten

Voor altijd stil op circuit De Berckt
De geur van verbrand rubber, wagens die met bijna 200 kilometer per
uur voorbij scheurden en de blikken bier met puntzakken friet. Tot twintig
jaar geleden was het verschillende keren per jaar te doen bij Speedway
Baarlo op racecircuit De Berckt. Honderden coureurs en tienduizenden fans
kwamen door de jaren heen naar het Baarlose racefestijn. Iets meer dan
20 jaar geleden was de allerlaatste race.
“Het circuit had iets wat geen
enkele andere baan had of heeft”, vertelt Robert Wilms (47). De Baarlonaar
is al gek van stockcars sinds zijn vader
hem vanaf zijn vierde levensjaar meenam naar het spektakel op circuit De
Berckt. “Het hele dorp stond dan weer
op zijn kop. De provinciale weg liep
vol en de auto’s stonden van het dorp
tot aan het circuit geparkeerd. Iedere

keer waren er weer zo’n 20.000 tot
25.000 bezoekers. De tribunes stonden
altijd vol.”
De tribunes waren één van de
redenen die het Baarlose racen zo speciaal maakte, vertelt Robert. “Je stond
tussen de bomen. Het was eigenlijk
allemaal gewoon open lucht, maar
doordat je in het bos stond, leek het
net een stadion met die enorme baan

Roemrijke historie

Van luchtafweer
geschut
tot profvoetbal
Circuit De Berckt kent een roemrijke geschiedenis. De historie van
het sportpark is doorspekt met vooral autoraces en paardensport, maar
het Baarlose terrein stond ook aan de basis van het Nederlandse
profvoetbal en in de Tweede Wereldoorlog vlogen geallieerde
vliegtuigen niet graag over het het circuit.

in het midden.” De baan was voor
Nederlandse begrippen dan ook uniek.
De ovaal in Baarlo was 800 meter
lang, terwijl in de rest van Nederland
de banen het met de helft van die
meters moesten doen. “Die monsters
van tussen de 700 en 900 pk haalden
hier snelheden van 180 kilometer per
uur. Een machtig gevoel was dat.”

Tribunes stonden
altijd vol

Van 1964 tot en met 1998 vonden ieder jaar zo’n tien races plaats
in Baarlo, waaronder de traditionele
paas- en pinksterraces. Voor die tijd
deed het circuit, toen nog sportpark,
dienst als voetbalveld en ruiterarena.
In de Tweede Wereldoorlog bouwden
de Duitsers er een Wehrmachtshuisje
en kwam er een opstelling van zoeklichten en luchtafweergeschut.

Paardensport
Na 1945 kwam de paardensport
terug en werden er ook nog regelmatig hondenrennen gehouden.
In 1951 werd een stenen gebouw
neergezet voor de Nederlandse
Jeugdherbergen Centrale. Een jaar
later werd het sportpark aangekocht
door gemeente Maasbree. In 1954
stond Baarlo aan de wieg van het
Nederlandse profvoetbal toen
Sportclub Venlo ‘54 haar thuiswedstrijden afwerkte op De Berckt. Ajax,
Feyenoord en PSV waren regelmatig

te gast in het dorp.
In 1961 was het profvoetbal
inmiddels verdwenen, maar door
grondaankoop kon er een draf- en
sintelbaan aangelegd worden en
tevens werden er tennisvelden en
een kartbaan gerealiseerd. Vanaf
1964 organiseerde de NACO de
Autospeedway op De Berckt. In 1969
werd een nieuw zwembad geopend
en de camping groeide flink. In de
jaren daarna vonden er ieder jaar
autocarraces plaats en ook paardenevenementen kwamen regelmatig
terug. In 1976 werd nog een grote
manege gebouwd. Twee jaar later
werd de sintelbaan vervangen door
een asfaltpiste.
In 1987 werd eenmalig het
grote festival Pinkpop op het circuit
gehouden. In de jaren 90 kwam er
een einde aan de activiteiten op het
sportpark en na de sluiting in 1998
raakte het in verval. (Foto: Mat Gulikers,
NACO Stockcar & Speedway Museum)

Het was Nijmegenaar Jacques
Claes die in 1964 de autosport naar
Baarlo haalde. Hij had in Engeland
kennisgemaakt met autospeedway
en stuitte in Nederland op sportpark
De Berckt, zo schreef De Limburger in
1997. “De sintelbaan lag er verlaten
bij. Het bleek voor Claes een ideale
plek om met zijn organisatie NACO
(Nederlandse AutoCar Organisatie)
aan de slag te gaan.” Zeven raceklassen stonden aan de start van de
Autospeedway in Baarlo. Stockcar
F1, Rodeo, Sprint, Escort, VW klasse,
Hotrods en de Speedway.
Marcel Bol (52) is ook zo’n
Baarlose jongen die opgroeide met
de autosport. Als klein jongetje begon
hij met flesjes rapen tijdens de races
en paardensportevenementen. “Toen

de Autospeedway steeds meer in
opmars kwam, wilde ik het van dichtbij meemaken. Ik ben toen bij de EHBO
gegaan.” Meteen nadat het diploma
binnen was, stond Marcel in het midden van het circuit. “Weer of geen
weer, iedere race was ik er bij. Zelfs
in de sneeuw bij de kerstraces. Het
maakte mij niets uit, als ik maar kon
genieten van de races.”
Twaalf jaar lang stond Marcel op
het middenterrein van De Berckt. Toen
kwam er een einde aan zijn lievelingshobby. “Ik voelde me echt klote
toen het nieuws naar buiten kwam
dat het circuit moest sluiten. Een stuk
historie verdween uit Baarlo. Iedereen
kende het dorp van de Autospeedway.
Niet alleen hier in Nederland, maar
ook in Duitsland, België en Engeland.
Heb je het over Stockcarracen en
Autospeedway, dan heb je het over
Baarlo.”

Stukje historie
verdween uit Baarlo
Het sluiten van het circuit kwam
tot stand toen eigenaar van camping
De Berckt EurOase, vond dat het
geluid van de races niet meer te
combineren was met de rust die de
campinggasten wilden. “De eerste

keer, begin jaren 90, gaf de eigenaar
nog mee”, weet Robert nog. “Maar
de tweede keer kreeg hij toch
gelijk. De eerlijkheid gebiedt mij
wel te zeggen dat het stockcarracen
toen een zware dip kende. Het
organiseren was minder leuk dan in
de hoogtijdagen. Desondanks was het
een aderlating voor Baarlo.”
Marcel probeerde met wat gelijkgestemden de sluiting nog tegen
te gaan. Hij haalde handtekeningen
op om de eigenaar van de camping
te overtuigen. “Duizenden mensen
tekenden onze petitie. Niet alleen
in Baarlo, maar ook op de Engelse
en Belgische Autospeedwaybanen.
We mochten op het hoofdkantoor
van de Oostappen Groep komen, de
overkoepelende organisatie van de
camping, maar helaas mocht dat niet
helpen.”
In de jaren daarna organiseerde
Robert met wat anderen nog wel
ieder jaar een herdenkingsbijeenkomst. Dat was wel een succes en
uit de overblijfselen van het circuit
ontstond onder meer de jaarlijkse
nachtcross. “Baarlo blijft een echt
racedorp”, denkt Robert. Maar geracet
werd er na zondag 27 september
1998 nooit meer op circuit De Berckt.
Het bleef voor altijd stil.
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Namens VVD hoog op lijst

Teun Heldens
vijfde op
provinciale lijst
De in Meijel woonachtige Teun Heldens staat vijfde op de advieslijst
van de VVD voor de verkiezingen van de Provinciale Staten op woensdag
20 maart 2019. De lijst moet op maandag 26 november nog goedgekeurd
worden door de leden van de VVD.

Nog één keertje Broebels
Moeder en dochter Ann Philipsen en Josje Korsten stonden de afgelopen maanden in verschillende theaters met hun voorstelling Broebels. Op donderdag 8 november speelden ze een reprise in
DOK6 Theater in Panningen, waarmee er een einde kwam aan het stuk dat over het leven van de
twee gaat. De voorstelling gaat onder meer over het feit dat Josje vond dat moeder Ann vaak afwezig was in de opvoeding na de dood van Josjes vader.

Heldens werd in maart voor
een tweede periode verkozen in de
gemeenteraad van Peel en Maas.
Als nummer drie op de kieslijst van
de VVD kreeg hij 904 stemmen. Nu
gaat hij voor een avontuur in de
provincie, al laat hij weten zeker niet
te stoppen als raadslid, mocht hij in
de Provinciale Staten gekozen worden
“Teun Heldens is een jong talent
uit Peel en Maas die klaar is om de
provinciale politiek in te stappen. Hij
is electoraal erg sterk en heeft een
nuchtere en frisse liberale kijk op de
politiek en op Limburg”, aldus de VVD.
Naast Heldens staat ook de
uit Kessel-Eik afkomstige Jeanne
Hesen-Slots op de provinciale lijst.
Zij staat op plek 22. Hesen-Slots,
die in 2017 de overstap maakte
van Lokaal Peel&Maas naar de

VVD, is op dit moment nog actief
als gemeenteraadslid. “Jeanne
kent de regio als haar broekzak en
vindt makkelijk aansluiting bij haar
achterban”, aldus de VVD. Op plek
23 staat Paul de Lange uit Helden.
De ondernemer stond bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen
op plaats 19 voor de VVD in Peel
en Maas.

Nuchtere en frisse
liberale kijk
De lijst wordt aangevoerd door
Karin Straus uit Roermond, die reeds
benoemd is als lijsttrekker. Ze wordt
gevolgd door Joost van den Akker uit
Maastricht en Leon Bastiaans uit Venlo
die respectievelijk tweede en derde
staan op de advieslijst.

Ondernemers
een mooi podium
bieden?
Ik doe met je mee!

Freek Peeters feliciteert de winnaars van de
Ondernemersprijzen in Leudal en Peel en Maas
Ondernemers helpen groeien gaat verder dan financieren. Dat gaat ook over innovatie, inspiratie,
waardering en ontmoeten. We zijn er dan ook trots op dat we als sponsor van Ondernemersprijs Leudal
en Ondernemersprijs Peel en Maas grensverleggende ondernemers het podium hebben kunnen bieden.

Growing
a better world
together

Rabobank Peel, Maas en Leudal feliciteert:
Maurice en Wilma Stals van Kwekerij Stals
Ondernemersprijs en Rabobank Publieksprijs Leudal
Rob en Wiet Wijnen van BPG Wijnen Bouwmaterialen
Ondernemersprijs Peel en Maas
Marcel en Yvonne Jacobs van People’s Farm
Rabobank Publieksprijs Peel en Maas

Bekijk de video over
de ondernemersprijzen in
Leudal en Peel en Maas op
rabo.nl/pml/vitaleregio
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Eindelijk oprichtingsjaar
voor Baarlose brandweer
In de kazerne van brandweer Baarlo vond op zaterdag 3 november de jaarlijkse bindingsavond van alle
brandweerkorpsen van Peel en Maas plaats. Door het uitreiken van drie koninklijke onderscheidingen bleef een
ander nieuwtje vrijwel onopgemerkt. Burgemeester Wilma Delissen-van Tongerlo kondigde namelijk op diezelfde avond aan dat de Baarlose brandweer voortaan 1779 als oprichtingsjaar mag gebruiken.

Onze kinderdroom is bijna klaar...
Wij openen 19 november de deuren!
Op 17 november tussen 14.00 en 16.00 uur
kunnen kinderen, ouders en andere
belangstellenden een kijkje komen nemen.
De feestelijke opening van het gebouw is
begin 2019, samen met alle gebruikers.
Ons adres: J.F. Kennedylaan 247, Panningen.

Het oprichtingsjaar komt natuurlijk
niet zomaar uit de lucht vallen. Er ging
een lange zoektocht aan vooraf. Jim
Caris, bevelvoerder bij brandweer
Baarlo, spande zich in om nu toch
eindelijk een officiële oprichtingsdatum boven tafel te krijgen. “We
kwamen na de presentatie van onze
nieuwe tankautospuit in juni 2016
erachter dat we eigenlijk helemaal
niet wisten sinds wanneer er een
brandweer in het dorp is. Er hangt in
onze kantine een schilderij ter ere van
het 125-jarig bestaan. Ik heb nagevraagd waar dat op gebaseerd is, maar
dat kon niemand mij vertellen.”
Het schilderij bleek dus geen
goede indicator en Jim nam het heft
in eigen hand. “Bij de presentatie van
de nieuwe wagen zei de burgemeester dat het misschien wel de moeite
zou zijn om uit te zoeken wanneer het
korps is opgericht.” Dat liet Jim zich
geen twee keer zeggen. Binnen een
week stuurde hij de burgemeester
een mail dat hij op zoek ging en graag
hulp zou krijgen vanuit de gemeente.
Dat was het begin van een zoektocht
door archieven, oude krantenartikelen
en de geschiedenis van Baarlo.
De archieven vinden was al moei-

lijk genoeg. De eigen documenten
van de Baarlose brandweer waren
allemaal vrij recent en in het gemeentearchief werd in eerste instantie ook
weinig opgeduikeld. Al werd toen wel
al duidelijk dat de Baarlose brandweer
veel ouder is dan 125 jaar. “We hebben de zoektocht toen verplaatst naar
de Venlose archieven. Het is namelijk
zo dat Blerick tot 1940 bij gemeente
Maasbree hoorde”, aldus Jim. “Toen
het dorp overging naar gemeente
Venlo, werden blijkbaar alle archieven over de brandweer naar Venlo
gebracht. Daar moesten we dus zijn.”

Zoektocht in Venlo
Bij het struinen door de online
archieven van Venlo stuitte Jim op een
artikel waarin letterlijk stond dat in
1779 al gesproken werd van een brandspuit in Baarlo. “Daar stond echter geen
bron bij, dus we wisten het nog niet
zeker.” Jim keerde terug naar het archief
van Peel en Maas en daar wisten ze
alsnog een document boven water te
halen waarin eigenlijk exact stond wat
we nodig hadden.” De medewerkers
van het archief vonden een stuk waarin
staat dat in 1779 een brandspuit werd
aangeschaft door gemeente Maasbree

speciaal voor Baarlo. “Ongetwijfeld
was er eerder al iets van een georganiseerde brandweer, maar dat kunnen we
niet bewijzen. Maar dankzij dit document kunnen we 1779 als oprichtingsjaar beschouwen.”
Historische werkgroep De Borcht
bevestigde dat het jaar inderdaad
mogelijk was en ook burgemeester
Wilma Delissen-van Tongerlo liet het
nog een keer checken. Alles werd
goedgekeurd en de zoektocht van Jim
eindigde zodoende afgelopen zomer.
“We zijn er heel erg blij mee. Het is
een bepaalde soort erkenning die je
krijgt”, vertelt Jim wiens vader en opa
ook allebei bij de brandweer in Baarlo
zaten. “In de omgeving hoor je regelmatig weer dat er een korps 100 jaar
bestaat of iets dergelijks. Nu hebben
wij ook een jaar waar we ons op kunnen richten. Bij al onze notulen staat
nu ook ‘sinds 1779’.”
Volgens Jim is het Baarlose brandweerkorps één van de oudste in de
regio. “Waarschijnlijk is Maasbree
even oud, maar voor de rest valt het
mee. We zijn er erg trots op dat we
als korps zo’n mooie historie hebben
én dat we die grotendeels zelf achterhaald hebben.”

Inspiratiedag werkzoekenden
in Helden
Stuurgroep werkzoekenden Peel en Maas organiseert op dinsdag 27 november een tweede inspiratiedag
voor werkzoekenden. De bijeenkomst vindt plaats bij gemeenschapshuis Kerkeböske in Helden.
De themadag is voor alle werkzoekenden van alle leeftijden uit de
regio Noord- en Midden-Limburg.
“Er wordt met elkaar op een inspirerende en creatieve manier in
workshops aan de slag gegaan met
persoonlijke ontwikkeling. Daarnaast

krijg je meer inzicht in talenten, drijfveren en de dingen waar je blij van
wordt”, aldus de organisatie.
Onder leiding van Geert Teunissen,
verbonden aan NCD-academie, gaan
de deelnemers in kleine groepjes zelf
aan de slag. De workshop start om

10.00 uur (inloop vanaf 09.30 uur) en
duurt tot ongeveer 16.30 uur.
Voor meer informatie
of aanmelden neem
contact op met j.bongers@
debibliotheekmaasenpeel.nl of kijk
op www.debibliotheekmaasenpeel.nl

Popsongs in een akoestisch jasje

Take a Seat bij Mantelzorg
Muzieksalon
22 november aanvang 20.00 uur
in Ut Gemeinsjapshoes, Lindelaan 4 te Kessel-Eik,
Altijd sfeervol en passend bij de gelegenheid.
Dus... Take a Seat en laat u muzikaal verrassen.
Andere mantelzorgers ontmoeten, bijpraten maar vooral
ontspannen, samen genieten en bijtanken zijn de belangrijkste
doelstellingen van de Mantelzorg Muzieksalon Peel en Maas.
De Mantelzorg Muzieksalon is een van de manieren waarop
de gemeente Peel en Maas mantelzorgers wil waarderen voor
hun inzet t.b.v. hun naaste(n). Deze avond wordt georganiseerd
door Vorkmeer Steunpunt Mantelzorg Peel en Maas.
De toegang is gratis voor mantelzorgers met hun partner
/ degene voor wie zij zorgen of evt. een introducé.
Toegangskaarten kunnen vanaf heden tot en met 22 november
tijdens werkdagen tussen 8.30 uur en 12.30 uur afgehaald
worden of indien nodig gereserveerd worden bij:
Vorkmeer Steunpunt Mantelzorg Peel en Maas
Kerkstraat 32
5981 CG Panningen
Telefoon: (077) 205 84 11

meer met mensen!
(077) 307 73 50 - vorkmeer.nl
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Lokaal Peel&Maas schuift Meijelse naar voren

Anget Mestrom beoogde nieuwe wethouder
De Meijelse Anget Mestrom (55) is door politieke partij Lokaal Peel&Maas naar voren geschoven als opvolger
van de vertrekkende wethouder Roland van Kessel. Dat maakte de partij zaterdag 10 november bekend.
Mestrom zat eerder al tien jaar in de gemeenteraad van de gemeente Meijel en is onder meer voorzitter van
harmonie Eendracht Meijel.
Van Kessel maakte een tijdje geleden bekend de overstap te maken
van wethouder in Peel en Maas
naar burgemeester in de gemeente
Cranendonck in Noord-Brabant. Zijn
partij Lokaal Peel&Maas besloot een
procedure op te starten waarbij iedereen die interesse had, zich kon melden bij het bestuur van de partij. Het
bestuur koos voor de Meijelse Anget
Mestrom en de fractie stemde op vrijdag 9 november unaniem in met die
kandidatuur. De gemeenteraad beslist,
waarschijnlijk, op dinsdag 4 december
of Mestrom inderdaad als wethouder
aan de slag kan.

Betrokken bij politiek
Mestrom zat van 1998
tot 2008 voor de lokale partij
Fractiewerknemers Meijel/PvdA in
de gemeenteraad van Meijel. Daar
was ze, als fractievoorzitter, onder
meer met haar partij voorstander van
een zelfstandige gemeente Meijel.
Desondanks was ze betrokken bij de
oprichting van Lokaal Peel&Maas en
bleef ze, ook na haar afscheid van de

gemeenteraad, lid van die partij. Bij
de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen in maart stond ze op plek 29
van de kieslijst van Lokaal Peel&Maas.
Tien jaar lang zat Mestrom in de
gemeenteraad van Meijel. In 2008
besloot ze echter te stoppen met het
tijdrovende werk. “Mijn dochter Jessie
was toen 9 jaar en ik heb toen heel
bewust gekozen om er voor mijn gezin
te zijn”, vertelt ze. Mestrom werd
daarna zzp’er, waarbij ze vooral werkzaam was op het gebied van hoger
onderwijs en de automotive sector.
De Meijelse studeerde in het verleden Pedagogische Wetenschappen,
werkte vervolgens aan de Technische
Universiteit Eindhoven en volgde in
diezelfde periode nog de opleiding
Technische Bedrijfskunde, voordat ze
als zzp’er aan de slag ging.
Het werken als zzp’er was leuk,
vertelt ze, maar toch bleef er iets kriebelen. “Vanaf het moment dat Roland
van Kessel vertrok, speelde het door
mijn hoofd. Daarna kregen de leden
een mail van het partijbestuur om je
te melden als je interesse had. Mijn

dochter is inmiddels 19 jaar en zit op
kamers in Rotterdam, dus daar hoef ik
het niet meer voor te laten. Ik heb de
knoop doorgehakt en mijn interesse
gemeld. Besturen hoort bij mij en als
je eenmaal ooit in de politiek hebt
gezeten, stroomt dat door je aderen.”
Naast haar werk was Mestrom
de afgelopen jaren ook actief als
voorzitter van Harmonie Eendracht
Meijel, secretaris van Stichting
Muziekverenigingen in Peel en Maas
en is ze voorzitter van haar buurtvereniging. Als ze een goedkeuring
krijgt vanuit de gemeenteraad, zal er
waarschijnlijk wel iets geofferd moeten worden. “Ik heb het graag druk,
maar wethouder is een drukke baan”,
vertelt ze. “Ik heb al eerder aangegeven bij de harmonie en de stichting
dat ik na volgend jaar wilde stoppen.
Wellicht wordt dat nu iets eerder, daar
zal afstemming over plaatsvinden.”
Mestrom gaat zich richten op de
portefeuille Vitale gemeenschappen, Zorg en Ondersteuning. Ze ziet
het wethouderschap als een unieke
kans om iets te betekenen voor

Peel en Maas. “Ik ben graag bezig
voor de gemeenschap. Het zal een
drukke baan worden, ik stap op een
rijdende trein. Ik heb er veel zin in.

De gemeente functioneert goed, al
hoeft het ook niet allemaal volledig
geplaveid te zijn. Ik houd wel van een
uitdaging.”

Adver torial

Beleef het ambacht!
Wij openen vanaf 15 november de deuren van onze nieuwe winkel aan de Maasbreeseweg 23 in Panningen. U bent van harte welkom om in onze bakkerij een kijkje in de
keuken te nemen!

Centraal staat het mooie
bakkersambacht, de lucht van vers
gebakken brood of van heerlijke
chocolade. Hier kunt u onder andere
zien hoe wij met grote zorg chocolade
verwerken tot een chocolade letter,
hoe wij verse wafels bakken en hoe
wij een stoeteman maken.
Onze dames staan altijd voor

u klaar met lekkere broodjes en
een verse kop koffie. Deze kunt u
meenemen in uw lunchpauze of
gezellig bij ons opeten, waarbij u het
bakkersambacht kunt beleven.
Onze bakkers beginnen ’s nachts
al met het maken van lekkernij.
Hierdoor kunt u van maandag tot en
met zaterdag vanaf 6.30 uur bij ons

terecht voor koffie met verse broodjes
of een lekkere vlaai. En zelfs op
zondag staan we voor u klaar, vanaf
7.00 uur verzorgen we uw ontbijt.
Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag
van 6.30 uur tot 17.00 uur
Zondag van 8.00 uur tot 13.00 uur

Maasbreeseweg 23, 5981 NZ Panningen, www.bakkerijbroekmans.nl
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Lions Club Peel en Maas

Blackbird bij Wine,
Dine & Dance
Zangeres Merel Koman, bekend als Blackbird, komt op zaterdag
17 november naar het dorp waar ze opgroeide: Kessel. De zangeres
treedt op tijdens de jaarlijkse Wine, Dine & Dance-avond van Lions club
Peel en Maas in Kasteel De Keverberg.
Tijdens de avond zijn er onder
meer een wijnproeverij en optredens van het muzikale duo We Two,
dj Djinx en Blackbird. Het doel van
de avond is om geld op te halen
voor het goede doel. Dit jaar gaat
de opbrengst naar KidzBase. Een
stichting die zich ten doel heeft

gesteld om kinderen te ondersteunen die vanwege een verstoorde
thuissituatie niet bij hun ouders
kunnen opgroeien.
Neem voor meer informatie
over de avond contact op met Marc
Beumers via 06 42 42 73 41 of Ruud
Holthuis 06 51 59 33 89.

Flessenaovend
bij Sjiwa
De organisatie van de Ammyday in Baarlo organiseert ook ieder
jaar de Flessenaovend bij jongerencentrum Sjiwa. Op zaterdag
17 november vindt de derde editie van het evenement plaats waarbij
de Flessenaovend en de Sjiwa Top 50 zijn samengevoegd tot één avond.
Vele jaren geleden werd
ieder jaar op Hemelvaartsdag de
Flessenaovend gehouden bij Sjiwa
en op Nieuwjaarsdag was de Sjiwa
Top 100. Twee jaar geleden besloot
de organisatie van de Ammyday
nieuw leven te blazen in de evene-

menten en ze samen te voegen tot
één avond. De muziek op de avond
komt van dj’s uit vervlogen tijden en
bestaat uit kelderrock uit de jaren 70,
80 en 90. Het bier komt uit de fles.
Sjiwa is op 17 november vanaf
20.00 uur geopend.

Jubilarissen Muziekvereniging
Kessel
Muziekvereniging Kessel hield op op zaterdag 10 november het jaarlijkse Caeciliafeest. Dat werd
gehouden bij de Witmaeker van schutterij en fluitercorps St. Hubertus. ’s Avonds werden traditie
getrouw de jubilarissen gehuldigd. Ruud Franssen en José Lenders zijn al 25 jaar lid van de
vereniging, Peter Gielen 40 jaar en Chrit Jacobs en Mat Laumen maar liefst 50 jaar. Op de foto
ontbreken Peter Gielen en Chrit Jacobs.

Koppeltoernooi
beugelclub
in Maasbree
Beugelclub De Treffers uit Maasbree organiseert in december en
januari het jaarlijkse koppeltoernooi. Dit toernooi is volgens de vereniging een mooie gelegenheid voor alle mensen uit Maasbree en omgeving om een keer kennis te maken met de eeuwenoude beugelsport.
Het toernooi wordt gespeeld
over een aantal rondes. De eerste
rondes worden gespeeld op
maandag 10 december, woensdag
12 december en woensdag
19 december. De verliezersronde
vindt plaats op vrijdag 21 december.
De tweede ronde wordt gespeeld
op maandag 7 januari en woensdag
9 januari. Deze wedstrijden beginnen

om 19.30 uur. De grote finale is
op zondag 13 januari en start om
14.00 uur. De opgave moet voor
vrijdag 30 november binnen zijn en
kan door een mail te sturen naar
Hay Wijnen via haywijnen@live.
nl De indeling voor de poule wordt
bekendgemaakt rond 5 december.
Neem voor meer informatie contact
op met Hay Wijnen via 077 465 22 20.

KBO Helden

Lezing over osteo
porose in Helden
KBO Helden organiseert in samenwerking met de
Dorpsdagvoorziening De Koeberg en de Zonnebloem Helden een
themamiddag met als onderwerp ‘osteoporose’. Deze middag, die voor
iedereen toegankelijk is, wordt donderdag 22 november gehouden in
gemeenschapshuis Kerkeböske in Helden.
Osteoporose is een chronische
aandoening van het skelet, waarbij
de botsterkte afneemt. Wereldwijd
krijgt ongeveer één op de drie vrouwen en één op de acht mannen
osteoporose. “Veel mensen hebben
er dus mee te maken waardoor het

een relevant onderwerp is”, aldus de
organisatie. Gezondheidsvoorlichtster
Carina Laugs is deze middag de gastspreekster. De middag is bedoeld
voor alle mensen die interesse hebben in dit onderwerp en duurt van
14.00 uur tot ongeveer 16.00 uur.

ZAKELIJKE

ondersteuning

PRAKTISCHE

ondersteuning

ADV_Hallo_156X200_FC_D.indd 2

ADMINISTRATIEVE

ondersteuning

13-11-18 16:29
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Kruidenwerkgroep
in Helden
De activiteiten van IVN Helden zijn sinds maandag 1 oktober uitgebreid met een kruidenwerkgroep. Tijdens bijeenkomsten van de groep
worden verschillende zaken over allerlei kruiden besproken.
De kruidenwerkgroep behandelt in het voor- en najaar verschillende kruiden. Een kruid wordt in
een groepje theoretisch behandeld.
Daarbij worden de herkomst, de
groei en de werking van verschillende delen zoals wortel, blad en
bloem behandeld. Vervolgens wordt
besproken hoe het gebruikt kan wor-

den en ten slotte wordt het kruid in
de natuur opgezocht om het te bekijken, te voelen en te ruiken. De activiteiten van de nieuw opgerichte
kruidenwerkgroep vinden plaats op
vrijdagmiddagen. De data worden in
onderling overleg afgesproken. Voor
meer informatie neem contact op
met kruidenwerkgroep@ivnhelden.nl

Liedjesavond
D’n Hab in Maasbree
Carnavalsvereniging D’n Hab organiseert op zaterdagavond
17 november voor het derde jaar op rij de liedjesavond. De avond start
om 20.11 uur bij café Niens in Maasbree.

Truus bakt al 50 jaar oliebollen
Truus Sillekens is afgelopen week in het zonnetje gezet omdat ze al vijftig jaar oliebollen bakt voor
de Panningse Buurtvereniging De Hub. De oliebollen worden ieder jaar weer na de sint-maartens
optocht gepresenteerd aan alle deelnemers aan de optocht, zowel jong als oud. Truus is overigens nog
niet van plan te stoppen. Ze gaat de komende jaren, met de hulp van de buurt, gewoon door.

Na jaren afwezigheid is D’n Hab
drie jaar geleden begonnen om de
liedjesavond nieuw leven in te blazen.
Het deelnemersveld bevat zes groepen en is zeer gevarieerd, van jong
tot oud en van ervaren tot onervaren
deelnemers. De winnaar van de avond

wint een rechtstreeks ticket voor
deelname aan het P&M Liedjesfestival
op zaterdag 12 januari in Kessel.
“Het belooft een leuke en gezellige
avond te worden en een spannende
strijd om het ticket voor het liedjesfestival in Kessel”, aldus de organisatie.

Liedjeskonkoers
in Koningslust

Oh, zit dat zo!

Carnavalsvereniging De Brookhaze uit Koningslust organiseert dit jaar
voor de 22e keer het ‘Kunningsluster Liedjes Konkoers’. Dit vindt plaats in
dorpshuis De Sprunk op zaterdagavond 17 november vanaf 20.11 uur.

Aftrekposten voortaan
tegen een lager tarief
Door: Mathieu Hooijmaijers RB Belastingadviseur
Vanaf 2014 wordt het maximale tarief waartegen de hypotheekrente
wordt afgetrokken jaarlijks met 0,5 procentpunt verlaagd. De bedoeling was
om zo in 20 jaar tijd het maximale aftrektarief te verminderen van 52 naar
42 procent. Dat is kennelijk zo goed bevallen dat de afbouw de komende
jaren veel sneller gaat én voor veel meer aftrekposten gaat gelden.

Voor de hypotheekrenteaftrek
betekent het dat het maximale
aftrekpercentage vanaf 2020 jaarlijks
met circa 3 procentpunt verlaagt
naar 37,05 procent in 2023, in totaal
dus zo’n 15 procentpunt minder.
Dat is niet niks. Op 10.000 euro
hypotheekrente krijgt u 1.500 euro
minder belasting terug. Mits u in
het hoogste belastingtarief valt
uiteraard.
Vanaf 2020 gaat voor een
flink aantal andere aftrekposten
dezelfde systematiek gelden. Ook de
Ondernemersaftrekken, de MKBwinst en Ter Beschikkingsstellingsvrijstelling, Ziektekosten en Giften en
bijvoorbeeld de aftrek van betaalde

partneralimentatie, gaan naar een
maximale aftrek van 37,05 procent in
2023.
Of dat eerlijk is? Belasting wordt
geheven naar draagkracht, wie het
beter kan betalen, moet meer belasting betalen. Aftrekposten zijn er, in
elk geval in theorie, voor bedoeld om
te corrigeren voor draagkracht verlagende uitgaven, zoals bijvoorbeeld
ziektekosten. Als er twee belastingplichtigen zijn waarvan er één extra
kosten heeft aan bijvoorbeeld ziekte
en deze na aftrek van de ziektekosten
precies evenveel te besteden hebben
dan zouden ze evenveel draagkracht
hebben en dus evenveel belasting
moeten betalen.
Het nieuwe systeem doorkruist
deze systematiek volledig en maakt
daarmee de belastingheffing een
stukje minder eerlijk. Nu zou de
gedachte kunnen zijn dat dit enkel
de beter bedeelden aangaat, je moet

immers in de hoogste belastingschijf
vallen om hier last van te hebben.
Is het erg dat deze meer belasting
gaan betalen? Dat moet ieder maar
voor zich uitmaken. Maar als we
vinden dat beter bedeelde meer
belasting moeten betalen dan
hebben we daarvoor een prima en
eerlijk systeem, namelijk het verhogen van de belastingtarieven.

Vestiging Horst
Spoorweg 10, 5963 NJ Hegelsom
T 077 – 398 46 00
Vestiging Roggel
Groenstraat 2, 6088 CW Roggel
T 0475 – 49 46 28
www.innovista.nu

Tijdens deze avond strijden tien
carnavalsschlagers om de Albert
Swinkels Iërepries. Een jury bepaalt
wie met de hoogste prijs naar huis
mag en wie de presentatieprijs
wint. Ook dit jaar vaardigt De
Brookhaze de winnaar van het
liedjeskonkoers af naar het P&M

Liedjesfestival in Kessel.
Het muzikale startschot is aan
de winnaar van vorig jaar. In tegenstelling tot andere jaren worden de
teksten van de deelnemende liedjes niet huis-aan-huis verspreid in
Koningslust. Op de avond zelf worden de teksten wel uitgedeeld.

5x11-jubileum

Jubileumweekend
Beringse Kuus
Carnavalsvereniging De Beringse Kuus viert op zaterdag 17 en
zondag 18 november haar 5x11-jubileum in ‘Kuuzetempel’
De Wieksjlaag in Beringe. Op zaterdag wordt de vlag gehesen en in de
avonduren vindt de liedjesavond plaats. Een dag later is de
jubileumreceptie van de vereniging.
Er wordt zaterdag om 16.30 uur
afgetrapt met het hijsen van de vlag
bij het 4x11-Kuuzemonument dat in
2007 door De Beringse Kuus geschonken werd aan de Beringse gemeenschap ter ere van het 44-jarig jubileum.
Vervolgens is er een fotosessie en
een besloten brunch. In het avondprogramma treden verschillende
artiesten op. Zo betreden de Beringse
Blumkes met Splash en de ‘buuttekampioen’ van 2018 Bjorn Smits het
podium. Vanaf 20.30 uur is de start
van het Berings Liedjesfestival waar
vijf Beringse groepen optreden. In de

pauze treden Splash en 2 Kiër 2 uit
Venlo op. De avond wordt afgesloten
met een optreden van Marleen Rutten.
Zondag 18 november is de receptie
van de carnavalsvereniging die voor
iedereen toegankelijk is. Om 15.11 uur
wordt er gestart door met het huldigen
van twee unieke jubilarissen (44 en
55 jaar lid). Na de plichtplegingen
begint om 16.11 uur de receptie. Onder
meer de zusterverenigingen uit oudHelden komen een bezoekje brengen.
Als de officiële receptie is geweest,
komt liveband Carnavalsband.nl een
optreden verzorgen.
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Baarlose liedjesavond

Cd-presentatie Kook
van Eige Deig
Bij Café Centraal in Baarlo vindt op zaterdag 17 november om
16.00 uur de presentatie van de nieuwe cd van de Baarlose liedjesavond Kook van Eige Deig plaats. De nummers 1 tot en met 4 van Kook
van Eige Deig 2018 en jeugdgroep Diamant Girls brengen hun nummers
ten gehore bij de presentatie.
Aansluitend aan de cd-
presentatie start om 17.00 uur
start de kaartverkoop van de
Pronkzittingen. De pronkzittingen vinden plaats op vrijdag 8 en
zaterdag 9 februari in zaal Unitas in
Baarlo. Het programma bevat onder
andere een optreden van dansvereniging Expression, DéDé Dance,

een nieuwe act van Bets en Babs
en diverse buutreedners zoals Peter
Vaasen, Bjorn Smits en Marlon
Kicken. Ook betreden zanger
Dieter Koblenz en carnavalsgroep
Hoondervel het podium.
De kaarten zijn, naast de voorverkoop, vanaf zondag 18 november
verkrijgbaar via www.dekook.nl

Méélse Liedjesmiddig in
Grashook Hierezitting D’n Binger
bij Leanzo
Voorverkoop start zondag

Bij café-zaal Leanzo in Grashoek vindt op zaterdag 24 november de
vierde editie van de Hierezitting Graashook plaats. Verschillende carnavalsartiesten komen langs voor een optreden in de Grashoekse zaal.
Buutreedners Rob van Elst
uit Groesbeek en Frank Schrijen
uit Boxmeer en de mannen van
meervoudig LVK-finalist Hoondervel
uit Haelen geven een optreden
tijdens de avond die wordt
georganiseerd door vriendengroep
De Beerput. De voorverkoop voor

de zitting speciaal voor mannen
start op zondag 18 november om
13.00 uur bij café-zaal Leanzo.
Kijk voor meer informatie over
het programma en kaarten op de
Facebook-pagina van Hierezitting
Grashook of neem contact op met
hierezittinggraashook@gmail.com

Adjudant op podium

Prinsenonthulling
in Egchel
De nieuwe heerser van carnavalsvereniging De Kemphazen uit
Egchel wordt op zaterdag 17 november bekendgemaakt. Voor de eerste
keer in de historie van de vereniging komt er naast de prins ook een
adjudant het podium op.
Na het afscheid van het jeugdprinsenduo prinses Anne en prins
Timo en de ‘grote’ prins Marcel II en
zijn prinses Yvonne, volgt de onthulling van de nieuwe heerser. Volgens
de vereniging belooft het een spectaculaire en bijzondere onthulling te
worden. Te meer omdat er dit keer

ook een adjudant wordt gepresenteerd. “Voor het eerst in de historie
zullen er twee mannen voorop gaan
in de Egchelse vastelaovend”, aldus
De Kemphazen.
De onthulling vindt plaats in
gemeenschapshuis ‘t Erf in Egchel.
De avond begint om 20.11 uur.

World of Birds Foundation

Lezing over parkieten
Michel van der Plas van de World of Birds Foundation geeft op
dinsdag 20 november een algemene lezing over parkieten. De lezing
wordt georganiseerd door Parkietensociëteit Noord- en MiddenLimburg en vindt plaats in Panningen.
De lezing gaat over parkieten
van over de hele wereld met speciale aandacht voor de verschillen
in voeding voor de verschillende
soorten. “Soorten uit Zuid-Amerika
hebben bijvoorbeeld behoefte aan
een geheel ander dieet dan de
Australische soorten”, aldus de sociëteit. “Omdat steeds meer soorten

verdwijnen uit ons land door een
gebrek aan succesvolle kweek
resultaten, zullen veel ervaringen
over de kweek en hoe de vogels te
stimuleren zich voort te planten deze
avond uitgebreid aan bod komen.”
De avond begint om 19.45 uur
in Party Restaurant De Houbereij in
Panningen.

Carnavalsvereniging De Kieveloeët uit Meijel organiseert op zondag 18 november voor de
38e keer De Méélse Liedjesmiddig. Tien groepen strijden voor de eerste prijs en ‘t Duumke.
De winnaar van de liedjesmiddag vertegenwoordigt Meijel op het P&M Liedjesfestival op zaterdag
12 januari in Kessel. Om 14.30 uur openen prins Marcel I en vorst Wiljan de middag vol muziek.
Zowel jong als oud is volgens de Meijelse carnavalsvereniging welkom in gemeenschapshuis
D’n Binger. De cd van de editie wordt al tijdens het festival te koop aangeboden. Vanaf maandag
19 november is de cd te verkrijgen op diverse plaatsen in Meijel.

Mamacafé Peel en Maas

Ouderavond over drukte
tijdens middelbare schooltijd
Mamacafé Peel en Maas en het Bouwens organiseren in samenwerking met Talenti a Casa een ouderavond
met als thema ‘druk, druk, druk’. Deze vindt plaats op donderdagavond 22 november van 20.00 tot 21.30 uur bij
het Bouwens in Panningen.
“In de periode dat een kind de
basisschool verlaat en terecht komt in
het avontuur dat middelbare school
heet, gaat dat niet altijd even soepel.
Op vaardigheden als zelfstandigheid,
verantwoordelijkheid en planning
wordt een groot beroep gedaan en dat
is voor veel jongeren en ouders best
een zoektocht”, vertelt de organisa-

Kerstshow
Inschrijven

Kerstshow
en tevens
kerstinschrijven kerstworkshops

workshops

Zaterdag 21 nov. - Zondag 22 nov.
zaterdag
17-november
Zaterdag
28 nov.
Zondag 29 nov.
zondag
18 november
10.00-16.00
uur
Open iedere
zaterdag
zaterdag
24 november
van 10.00-15.00
uur
zondag
25 november
Verder
op
telefonische
afspraak.
zondag 2 november

10.00-16.00 uur

Heldensedijk 11 Roggel
Tel.
0475 49 131115
Heldensedijk

www.blomenboske.nl
Roggel tel. 0475-491315
www.blomenboske.nl

tie. In deze avond wordt onder meer
besproken hoe ouders weer balans
kunnen vinden in deze fase van het
ouderschap en wordt er besproken of
jongeren zelf ook stress ervaren.
Tijdens de avond zijn
ontwikkelingspsycholoog
Maud Simons en orthopedagoog en
gezondheidspsycholoog Eefke van

Rensch-Schreurs aanwezig. Zij werken
als psycholoog en helpen ouders,
kinderen, jongeren en gezinnen
met vragen die samenhangen met
opvoeding en ontwikkeling.
Geïnteresseerden kunnen zich tot
op de dag van de ouderavond aanmelden via mamacafepeelenmaas@
outlook.com
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Geef ook uw mening

Bespreking poll week 44

Cash betalen is nog helemaal niet passé
We vroegen twee weken geleden in de poll of cash betalen eigenlijk nog
wel van deze tijd is. Uit het stemgedrag op de poll die we op Facebook plaatsten, werd duidelijk dat een meerderheid van de stemmers nog regelmatig
cash geld gebruikt.
Stichting Lezen en Schrijven liet alweer wat weken geleden weten bezorgd
te zijn over het feit dat Nederlanders steeds minder met cash geld betalen in
de winkel. Vooral laaggeletterden en ouderen vinden het lastig om te pinnen
en maken nog veelvuldig gebruik van cash. Een meerderheid van de stem-

mers herkent zich daarin of heeft nog behoefte aan het gebruik van echt geld
in plaats van pinnen, zo blijkt uit de poll die wij op onze Facebook-pagina
plaatsten.
Pinnen is vooral voor winkeliers makkelijker. Het gaat sneller en misschien
wel belangrijker: het is veiliger. Hoe minder geld er in een winkel aanwezig
is, des te minder aantrekkelijk is de zaak om te overvallen. Daarom zijn veel
winkeliers, in tegenstelling tot wat de stemmers lieten blijken op de poll van
twee weken geleden, voorstander van minder cash betalen.

Een discotheek hoort buiten
het centrum eens/oneens > facebook.com/hallopeelenmaas
Gemeenteraadslid Peter Craenmehr van AndersNu was niet blij met het
nieuws dat discotheek Club Palladio in Helden een nieuw leven krijgt als Club
Ultra. Hij vindt dat een discotheek niet in het centrum van een dorp thuishoort.
Daar heeft Craenmehr helemaal gelijk in. Een discotheek zorgt vaak voor
veel overlast. En dan ook nog midden in de nacht. Omwonenden moeten niet
de dupe worden van het plezier van anderen. Zij hebben ook recht om normaal
te kunnen slapen. Er worden vernielingen aangericht, waardoor de politie ook
nog alles constant in de gaten moet houden. Dat kost hen capaciteit en dus

geld. Op een overzichtelijke plek is dat beter te reguleren.
Van de andere kant is het zo dat een discotheek in het centrum zijn charme
heeft. Met de auto naar een afgelegen plek langs de snelweg is nou niet
bepaald gezellig. Ook geeft een discotheek reuring in een dorp. Het houdt een
centrum levendig. Een centrum is ook voor uitgaan, niet alleen om te wonen.
Daarnaast kunnen eettenten als de shoarmazaak of frietkraam flink profiteren
van de klanten van de discotheek.
Een discotheek hoort buiten het centrum. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 45)
> De openingstijden op zondag moeten gelijk getrokken worden met andere dagen > eens 51% oneens 49%

Mijlpaal
Op het laatste moment
besluit ik mijn onderwerp
voor de column te veranderen.
Want hoe kan ik deze mijlpaal
overslaan? De tijd glipt door
mijn vingers, besef ik me eens
te meer, als ik denk aan hoe
ik bijna 12 jaar geleden moeder werd van jou, mijn kleine
meisje.
Volgende week is jouw
verjaardag en je bent duidelijk
geen klein meisje meer. ‘Wise
beyond her years’, zoals de
Engelsen het zeggen. Je hebt
ook al veel meegemaakt.
Drie hartoperaties, knokken voor
herstel, en leren omgaan met
wat wel en niet kan. Jij gelooft
niet dat er iets is wat je niet kan.
Waar wij eerst je keuzes nog een
beetje konden sturen, maak je
nu zelf je keuzes. Soms betekent
dat dat je iets teveel van je
energie verbruikt en daar ervaar
je de consequenties van.
Daar leer je van, slim als je bent.
Je mag alvast proeven aan
de middelbare school op woensdagmorgen, iets waar je enorm
van geniet. Nieuwe uitdagingen
zijn aan jou wel besteed en je
weet mensen snel voor je te
winnen. Jouw drive inspireert en
je kan luisteren en troosten als
geen ander. Je bent loyaal naar
je vrienden, maar durft ook een
andere weg te kiezen. Je weet
dat je altijd nieuwe vrienden
zult maken. Je bent niet verlegen, wel bescheiden.
Ondeugend, koppig, gevoelig
voor de roep van het podium.
Je zingt, acteert, verovert de
wereld om je heen, simpelweg
door jezelf te zijn. Soms hebben
we strijd, maar je komt nog net
zo gemakkelijk een knuffel bij
me halen als je die nodig hebt.
Onze ogen bijna op dezelfde
hoogte, nog even. Straks ben je
me ontgroeid, mijn kleine
meisje. De wereld ligt voor je
open...
Leef, groei en ontdek, val en
sta op. In onze armen zal altijd
een plekje voor je zijn.
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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.

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

Bijeenkomst 75 jaar bevrijding
Peel en Maas
In november 2019 is het 75 jaar geleden dat de regio Noord- en Midden-Limburg is bevrijd.
Ook in Peel en Maas vieren we volgend jaar 75 jaar bevrijding. Hiervoor organiseren we
op donderdag 22 november 2018 van 19.30 uur tot 21.30 uur de bijeenkomst ‘75 jaar
bevrijding Peel en Maas’ in het Huis van de Gemeente in Panningen.
Aanmelden
Bij de startbijeenkomst van 3 oktober 2018 werd duidelijk dat het vieren van de bevrijding voor
iedereen en van alle tijden is. Jong, oud, oorlogsslachtoffer of vluchteling.
Ook als u niet aanwezig bent geweest bij de bijeenkomst van 3 oktober 2018, bent u van
harte welkom. Meld u vooraf aan door een e-mail te sturen naar info@peelenmaas.nl met als
onderwerp: Bevrijding Peel en Maas, bijeenkomst 22 november 2018.
Voor vragen kunt u terecht bij Jacqueline Stienen via telefoonnummer 077 306 66 66 of
e-mailadres jacqueline.stienen@peelenmaas.nl.
Ook een idee? Doe mee!
Het vieren van de bevrijding krijgt betekenis wanneer er bewustwording over vrijheid is en
wanneer verhalen van vroeger en nu verteld en opgeschreven kunnen worden. Niet alleen
plaatselijke commissies zijn nodig, ook een gemeentelijke commissie is nodig.
Er zijn al verschillende lokale activiteiten, zoals een toneelstuk “Allo, Allo”, een tourrit met
legervoertuigen, diverse tentoonstellingen en muzikale activiteiten. Naast lokale activiteiten, is
er ook behoefte om gezamenlijk verbindende activiteiten te organiseren.

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

28 november 2018

Symposium Adviesraad
Sociaal Domein
Thema: ‘Meetellen en meedoen in een inclusieve samenleving’
Ga voor meer informatie naar www.adviesraadsociaaldomein-peelenmaas.nl

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

Het vieren van de bevrijding doen we samen!

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.

Waar gaan we geld aan uitgeven?
Op het moment dat u dit leest, is de begroting 2019 in de raad
behandeld. Bij de behandeling van de Kadernota in juli hebben wij
uitgesproken wat we graag willen voor Peel en Maas. Het College van
B&W gaat daarmee aan de slag en komt dan met een begroting. Oftewel,
wat gaan zij doen met de plannen die wij vastgesteld hebben?
Een OZB-verhoging van 2 procent, dat is meer dan een indexering.
Daar zijn wij als Lokaal Peel&Maas
niet blij mee. Lastenverhoging proberen wij altijd te voorkomen, maar
we komen er niet onderuit, ook al
vanwege de relatie met de inkomsten vanuit het Rijk. Wij wilden
vorig jaar indexering, maar helaas

werd dat niet goedgekeurd. De lasten
mochten toen niet omhoog. Maar nu
kunnen we niet anders. Voor Lokaal
Peel&Maas zou verhoging van toeristenbelasting wél bespreekbaar zijn.
Waarom zouden de mensen die komen
genieten van onze mooie gemeente
niet een extra bijdrage mogen betalen? Voor Lokaal Peel&Maas gaat het

sociaal welzijn van onze inwoners voor
alles. Ook moet iets gebeuren met
woningbouw, dat weten we allemaal.
Duurzaamheid (inclusief groen) is ook
van groot belang. Lokaal Peel&Maas
zet zich ervoor in dat daar voortgang
in geboekt wordt. En natuurlijk, als
Lokaal Peel&Maas mag er aan zorg die
mensen nodig hebben niet getornd
worden.
Volgende week kunnen we u
vertellen wat uiteindelijk besloten is.
Wij blijven knokken voor het belang
van u, de inwoner van Peel en Maas.
Fractie Lokaal Peel&Maas
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15 VRAGEN

aan
Timo Janssen

Studie
keuzes
Vorige week waren wij
met school veel bezig met de
keuze van een vervolg
opleiding. Zo waren er maandag, dinsdag en donderdag
voorlichtingsavonden op
Fontys Hogeschool in Venlo
waar verschillende presentaties werden gehouden over
HBO- en universitaire studies
die je na de middelbare school
zou kunnen volgen.

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

tante in Brighton in Engeland. Daar
gaan we ook soms naar toe met de
auto en de boot, maar dat is niet zo
ver weg als Oostenrijk.
Wat is je raarste droom?
Dat ik later een multimiljonair ben
Ben je bijgelovig?
met dikke auto’s en een megavilla in
Nee. Ik wist eerlijk gezegd niet eens
wat het woord betekende, maar ik ben Spanje… en toen werd ik wakker.
Wat is je grootste blunder?
niet bijgelovig.
Waar heb je het laatst de slappe
Dat was op Jong Nederland-kamp
lach om gekregen?
afgelopen zomer. We waren een huis
Mijn opa maakt soms wel eens een
aan het bouwen van planken en ik
foute grap en daar lig ik dan wel dubging op de plank staan die nog niet
bel van.
vast zat. Toen gleed ik naar beneden
Wat doe je als je niet kunt slapen?
en kreeg de plank op mijn vingers,
Als ik niet in slaap kan komen, draai
en dus kon de leiding de EHBO-skills
ik me een paar keer om en hoop dat
toepassen die ze van mijn vader
ik weer in slaap val. Als dat echt niet
hadden geleerd. Die geeft namelijk
lukt, dan ga ik nog een keer naar de
EHBO-cursussen.
wc en drink wat water en dan val
Waar dagdroom je het meest over?
ik uiteindelijk toch wel een keertje
Ik dagdroom vaak over later als ik volin slaap.
wassen ben. Dat ik dan op een groot
Wat is het verste dat je ooit van huis cruiseschip werk als stuurman, en
bent geweest?
dat ik heel erg veel dikke auto’s heb.
We gaan al een aantal jaar op vakantie Dan denk ik aan een Porsche of een
in Oostenrijk. Ik ben daar al in meerAudi.
dere plaatsen geweest, maar Ellmau
Wat zou je doen als je een week
is toch de mooiste plek waar we
alleen thuis zou zijn?
geweest zijn. Daarnaast woont mijn
Dan zal ik wellicht gaan gamen of wat
Timo Janssen
12 jaar
Panningen
Het Bouwens

films op Netflix gaan kijken. En natuurlijk ga ik dan naar vrienden om te
spelen. In de avond koop ik dan in de
supermarkt eten dat ik in de magnetron of oven kan doen, zodat ik toch
wat te eten heb. Zo zal mijn week er
ongeveer uitzien dan, denk ik.
Wat is de leukste vakantie die je
ooit had?
Dat was drie jaar geleden in Ellmau.
Dat is een dorpje dat ligt in de deelstaat Tirol in Oostenrijk midden in
de bergen. Dat was echt een superleuke vakantie. We hebben heel veel
gezwommen en leuke wandelingen
gemaakt door de bergachtige omgeving.
Wat is het belangrijkste advies dat
je ooit hebt gekregen?
Op de basisschool in Egchel zei onze
juf altijd: ‘Geloof in je zelf, doe wat je
wilt en ga je dromen achterna, maar
blijf vooral je zelf.’ Dat is me wel bijgebleven.
Waar ben je het meest trots op?
Ik zit sinds het begin van dit schooljaar op het Bouwens en ik heb goede
punten gehaald tot nu toe. Daar ben ik
best trots op, moet ik eerlijk toegeven.

Wat is de slechtste film die je ooit
gezien hebt?
Dit is een beetje een moeilijke vraag,
want ik heb eigenlijk nog nooit een
hele slechte film gezien. Als ik dan
toch iets moet kiezen, zou dat de film
zijn: ‘Toen mijn vader een struik werd’.
Wanneer heb je voor het laatst
iemand geholpen?
Afgelopen week heb ik nog mijn vader
geholpen met het slopen van het huis
dat we hebben gekocht van mijn overgrootvader en -moeder. Hier kan ik de
komende tijd nog heel veel klussen en
meehelpen met mijn vader en moeder. Maar ik vind het ook leuk om mijn
opa te helpen met het onderhouden
van een grote tuin.
Wat zou je doen als je een dag
onzichtbaar was?
Dat is een lastige vraag, maar ik denk
dat ik dan ga karten, mensen voor
de gek ga houden en als laatste een
Ferrari ga ‘lenen’ om lekker mee rond
te rijden.
Wie zijn jouw helden.
Ik denk toch dat het mijn vader en mijn
moeder zijn. Zij zorgen voor mij, dus ik
beschouw ze wel als mijn helden.

Daar heb ik onder andere
een voorlichting over de studies
Hotel & Facility en de
Kunstacademie bijgewoond, om
een goede indruk te krijgen van
deze studies en om te besluiten
of ik nog een open dag zou
willen bezoeken. Op deze
manier konden we dicht bij huis
meer te weten komen over
opleidingen door het hele land,
wat erg handig was.
Daarnaast zijn we vorige
week vrijdag met heel 4-VWO
een middag naar Radboud
University in Nijmegen gegaan.
Zelf vond ik het heel leuk om
een rondleiding te krijgen op de
campus en om te horen over
bepaalde studies op Radboud
University, zoals rechten, maar
uiteindelijk ben ik niet veel
verder gekomen. Ik heb namelijk nog geen idee wat ik in de
toekomst als beroep wil doen,
want veel dingen spreken mij
niet aan. Vaak blijkt het ook dat
ik dingen, die ik wel interessant
vind klinken, niet kan doen,
omdat ik er niet het juiste
vakkenpakket voor heb.
Hier moet je dus al vrij vroeg
rekening mee houden.
Al met al kan dit best wel
wat keuzestress geven. Ik vind
het daarom erg goed van school
dat ze willen dat we vroeg
beginnen met oriënteren, zodat
mensen zoals ik dan niet op het
laatste moment nog moeten
ontdekken wat ze precies willen
in de toekomst.
Lisa
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Geen vervolg van goed spel laatste weken

Offday mannen VC Olympia
Door: volleybalclub VC Olympia
Het eerste herenteam van VC Olympia uit Panningen wachtte afgelopen zondag 11 november een lastige
tegenstander. De Panningnaren gingen op bezoek bij Were Di in Gemert. Het goede spel van de afgelopen weken
werd ook dit keer niet beloond met een overwinning. Een offday resulteerde in een 3-1 nederlaag.
In de eerste set stapelden
de Panningnaren fout op fout.
De scherpte van de voorbije wedstrijden ontbrak. Bij een stand van
19-10 in Gemerts voordeel leek de set
gespeeld, maar uit het niets kwam
Olympia bijna langszij. Een geweldige serie aan service bracht de heren
van Olympia terug in de wedstrijd,
19-18. Zo makkelijk als er in deze fase
werd gescoord, zo makkelijk werden
de punten aan het einde van de set
weer weggegeven aan de tegenstan-

der. Were Di profiteerde en pakte de
eerste set.
De tweede set was er een om
snel te vergeten. Ongeveer alles
wat mis kon gaan, ging mis aan
Panningse zijde. Bij aanvang van de
derde set werd de draad weer opgepakt. Langzaam werd er beter volley
gespeeld en werd er gewerkt voor
ieder punt. De thuisploeg merkte dat
ze meer weerstand kreeg en ging
iets meer forceren aan het net. De
Panningenaren hadden hier geen ant-

Door: Piet Geurts, beugelclub De Flatsers
Beugelclub De Flatsers uit Baarlo heeft vrijdag 9 november een 2-3 thuisnederlaag geleden tegen OVU
uit Kessel.
door Roy Dorsers er met de overwinning vandoor ging en Baarlo tegen een
2-0 achterstand aankeek. De volgende
wedstrijd ging tussen Esther en Roel.
Dit was een gelijkopgaande partij die
door beide gewonnen kon worden.
Esther had iets meer geluk dan Roel
en beugelde zich naar de winst, waardoor de spanning weer terug was in
de wedstrijd. Op vier verzuimde Roy

om het Bas moeilijk te maken en op
het moment dat Roy een misser op de
ring maakte, greep Bas zijn kans en
pakte hij hij het derde punt voor Kessel.
De slotpartij tussen Marc en Sjaak ging
gelijk op tot 20-20. Toen Sjaak de ring
miste, was Marc er als de kippen bij om
het karwei vakkundig af te maken en
de winst te pakken. Hiermee was de
einduitslag van 2-3 een feit.

Zwaarbevochten over
winning van dames Olympia
Door: volleybalvereniging VC Olympia
De dames van VC Olympia uit Panningen hebben zaterdag 10 november een zwaarbevochten 3-2
uitoverwinning geboekt op Stravoc D1 uit Stramproy. Na een achterstand van 2-0 wisten de Panningse dames
terug te komen en zelfs de overwinning te pakken.
Aan het massaal opgekomen thuispubliek was te merken dat de ploeg
uit Stramproy extra steun kon gebruiken om de onderste regionen van de
ranglijst te verlaten. De eerste set ging
gelijk op, maar Stravoc had door agressiever en feller spel de zaken beter
voor elkaar. Ondanks twee time-outs
en enkele wissels ging deze set met
21-25 verloren. De tweede set golfde
op en neer, maar de inzet en passie van
Stravoc gaf de doorslag, waardoor ook
deze set met 26-28 verloren ging.

Uitblinkende Evi
In de derde set ging Olympia, mede
door de steun van het meegereisde
publiek, weer de strijd aan waardoor
binnen een mum van tijd een 10-4
voorsprong op het bord stond. Onder
meer een goede passing, waardoor de
middenaanval weer gebruikt kon worden, resulteerde in een setwinst van
25-13. In de vierde set leek de wedstrijd voor Olympia als een nachtkaars
uit te gaan, maar Olympia rechtte net
op tijd de rug en trok de set na een
bloedstollende slotfase met 27-29 naar
zich toe. De beslissend vijfde set werd,
met een uitblinkende Evi, gewonnen
met 16-14, waardoor Olympia de felicitaties in ontvangst mocht nemen.

Sporthal de Körref Meijel

Kerstvoetbaldagen
Voor alle voetballers van Peel en Maas en omstreken worden op
donderdag 27 en vrijdag 28 december de kerstvoetbaldagen georganiseerd. Dit vindt plaats in Sporthal de Körref in Meijel.

woord op en moesten wederom het
onderspit delven.
Zoals vaker wilden de heren van
Olympia niet zonder punt huiswaarts
keren. Het spel aan Panningse zijde
ging weer lijken op het spel van de
afgelopen weken, maar hoogstaand
was het zeker niet. Door een hogere
foutenlast bij Were Di en een aantal gelukkige momenten zorgde
VC Olympia dat er op de valreep nog
een punt meegenomen werd naar
Panningen.

Thuisnederlaag De Flatsers
De openingspartij werd gewonnen door Hay Jacobs. Piet maakte in
de openingsfase te veel missers, maar
wist na zes punten achterstand nog wel
terug te komen. Echter plaatste Hay
zijn laatste speelbal goed voor de ring,
waardoor hij verdiend won. Op twee
speelde Henk zich naar zes punten
voorsprong, maar voor de winnende
bal raakte hij te veel ijzerwerk, waar-
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CIJFERS ZIJN
DE UITDAGING
BEN JE GOED IN:
• de financiële boekhouding;
• het opstellen van rapportages (zoals begrotingen en
kostprijs);
• maken van de financiële jaarrekening;
• btw aangiftes;
• advisering/sparren.

HEB JE KENNIS VAN:
• de boekhouding. Kennis van Accountview is een pre;
• Excel, Word en Outlook;
• de agrarische bedrijfsvoering.

WAAROM ZOU JE VOOR DEZE BAAN KIEZEN:
Zelfstandigheid, flexibiliteit en betrokkenheid wordt
gewaardeerd, je zit dicht bij het vuur waar de beslissingen
genomen worden.
Het werk is voor één familie op verschillende locaties met
binnen- en buitenlandse varkensbedrijven.
Bij interesse kun je per mail solliciteren tot 30 november 2018 bij:
Nicole Heijligers, Eiermijndreef 3, 5764 RH De Rips
E-mail: info@heijligersagro.nl

Op beide dagen zijn er tussen 9.00 en 16.00 uur verschillende
voetbalactiviteiten zoals boardingvoetbal, vier tegen vier, circuitvormen, footrobics en kegelvoetbal.
Daarnaast verzorgen gediplomeerde
trainers enkele techniektrainingen.
Opgeven kan via de voorinschrijvingen op zaterdag 17 november

tussen 10.00 en 12.00 uur bij sportpark De Peelrand in Grashoek en op
zaterdag 24 november tussen 10.00
en 12.00 uur bij sportpark De Starte
in Meijel. Digitaal aanmelden is
mogelijk via kerstvoetbaldagen@
outlook.com onder vermelding van
naam, telefoonnummer en geboortedatum.

VC Kessel verliest
Door: volleybalvereniging VC Kessel
De dames van VC Kessel hebben zaterdag 10 november in Helmond
een 3-2 nederlaag geleden tegen VC Polaris D1, de hekkensluiter van de
ranglijst.
Kessel begon de wedstrijd enorm
krachtig. De taken werden uitstekend
uitgevoerd, waardoor alles op rolletjes liep en de eerste set met 15-25
werd gewonnen. De dames konden
het goede spel in de tweede en derde
set niet vasthouden. De focus was
verdwenen en door slordige fouten
resulteerde dit in het verlies van de
tweede (25-19) en derde set (25-20).
In de vierde set was er sprake

van een ommekeer. Er werden
prachtige ballen gescoord en mede
doordat Kessel het hoofd koel wist te
houden, werd de vierde set gewonnen (22-25). Een vijfde set moest
de beslissing brengen. Kessel begon
deze set zeer zwak en kwam direct
op een ruimte achterstand die niet
meer omgebogen kon worden.
Met 15-7 moesten ze het hoofd buigen voor de ploeg uit Helmond.

Cuisine Culinaire Noord-Limburg
De CCNL (Cuisine Culinaire Noord-Limburg)
is de oudste hobby-kookvereniging van
Nederland. Elke avond koken hier mannen en/of
vrouwen een 7-gangenmenu. Wij hebben de beschikking
over een moderne keuken met een eigen restaurant.
We zijn op zoek naar

ENTHOUSIASTE MEDEWERKERS
VOOR DE HUISHOUDELIJKE DIENST M/V
die 2 of 3 zaterdagen per maand en 2 zondagen van 08.00 tot 10.30 uur
onze keuken weer in orde komen brengen. De werktijden kunnen
aangepast worden aan de wensen en mogelijkheden van de sollicitanten.
Verder zoeken we iemand die als oproepkracht wil functioneren.
• Het werkrooster wordt steeds een maand van tevoren vastgesteld en u
wordt ingewerkt door ervaren medewerkers.
• Het salaris is onder inhouding van sociale premies en loonbelasting.
Wie durft de uitdaging aan?
Graag ontvangen we uw reactie met cv per mail.
Cuisine Culinaire Noord-Limburg • Venloseweg 60 • 5993 PJ Maasbree
Tel: 077 - 465 21 48 • info@cuisineculinaire.nl

WWW.CUISINECULINAIRE.NL
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Ruime thuisoverwinning

Heldense beugelaars te
sterk voor Maasbree
Door: beugelclub HBC Helden
Beugelclub HBC Helden heeft zaterdag 10 november een 5-0 thuisoverwinning geboekt op Maasbree.
Daarmee behoudt de vereniging de koppositie in de Lotte Ereklasse.
Marc Janssen beet het spits af
tegen Jos Janssen. Beide spelers waren
aan elkaar gewaagd. Het spel was
niet geheel vlekkeloos, maar wel
spannend van begin tot eind. Op het
moment dat Jos een bal te ver zette,
greep Marc zijn kans om een voorsprong op te bouwen, waarna Jos niet
meer bij machte was het verschil te
dichten, 1-0 voor Helden.
In de tweede wedstrijd speelde

Johan Peeters tegen Hem Hendrix.
Johan strafte met degelijk spel alle
fouten van Hem af en ging in een hoog
tempo naar een grote voorsprong. Hem
bleef meer tegen zichzelf vechten dan
tegen Johan met als gevolg een eenvoudige overwinning voor Johan, 2-0.
Vervolgens nam Johan Hoeijmakers het
op tegen Jo Hendrix. In een gelijkopgaande strijd trok Johan met goed spel
de winst over de streep. In de vierde

Kanaalstraat 80A | BERINGE
Tel.: 077 - 306 16 01

WWW.GARAGEAARTS.NL

Ron Koster wint
Lange Cross
Door: Wiel van Lier, Atletiek Helden
In het Brabantse Stiphout stond zondag 11 november de derde
wedstrijd van de Limbra Cross Competitie op het programma. Rondom
het bosgebied bij de atletiekbaan was een pittig parcours uitgezet.
Atletiek Helden veroverde twee podiumplaatsen.
Ron Koster won de lange cross
(9.220 meter) bij de M40 met een
tijd van 35 minuten en 46 seconden.
Wiel van Lier werd op zijn verjaardag
tweede bij de M60 in 42 minuten en
24 seconden. Naast de podiumplaatsen werd er in de lange cross door

Roel Roubroeks in de M45 beslag
gelegd op de vierde plaats (38.33
minuten). Hans Peeters werd in de
M60 ook vierde (41.44 minuten).
Wim Ebisch kwam in zijn categorie
met een tijd van 46 minuten en 59
seconden als vijfde over de streep.

Handboogschieten Koningslust

Wisselbeker Indianen
voor Wiel Theeuwen

Garagebedrijf
W. Aarts

VOLDOENDE
PROFIEL VOOR
DE WINTER?

wedstrijd behaalde Frank Kusters een
overwinning tegen Wim Grommen.
Frank speelde ijzersterk en had op alle
pogingen van Wim een gepast antwoord. De laatste wedstrijd was een
strijd tussen Johan Verest en Jac Lintjes.
Johan startte sterk, waardoor Jac moest
toezien dat hij gestaag en verdiend
uitliep naar een ruimte overwinning.
Door deze 5-0 overwinning behoudt
Helden de leiding in de competitie.

Stiphout

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

Tel. 077-3072462
www.vanhalstomerij.nl

Door: handboogschutterij De Indianen
Op de eigen banen van De Indianen werd op vrijdag 9 november om
de cafetaria ‘t Hepke-wisseltrofee geschoten door de leden van de
handboogvereniging uit Koningslust. Wiel Theeuwen mocht uiteindelijk
met de trofee naar huis.
ten het dichtste benaderde en hij is
het komende jaar de bezitter van de
wisselbeker.
Tevens werd er op deze avond
ook nog een persoonlijk record
geschoten. Het was Joep Lormans
die met een mooie score van
195 punten zijn oude record met
8 punten verbeterde. Hoogste
schutter was Rene Koopmans met
232 punten. Hoogste dame was
Op het ene blazoen werd
bepaald om welke serie het ging, en Laura Joosten met 199 punten.
op het andere blazoen werd bepaald Hoogste senior was Harrie van Horne
met 208 punten. Hoogste compound
hoeveel punten men in die serie
moest schieten. Uiteindelijk was het schutter was Mat Steeghs met
225 punten.
Wiel Theeuwen die het aantal punMet zestien schutters was er een
goede opkomst. De avond verliep
vlot en sportief. Na de 25 wedstrijdpijlen werd door middel van één
schot op twee blazoenen de winnaar bepaald.

Vlotte en sportieve
avond

Dorpsdagvoorziening De Koeberg
zoekt mensen met een uurtje tijd.
Je kent dat wel?
Je hebt vast even een uurtje tijd, talent, kennis en ervaring. Je wilt
helpen met koken, groepsactiviteiten, uitstapjes en of crea-activiteiten.
We willen jullie graag ontmoeten. Kom gerust een kijkje nemen,
of neem iemand mee. Kofﬁe en thee staan klaar.
Tevens zijn we speciaal op zoek naar vrijwilligers die helpen met
onze schilderactiviteit; enige kennis is aanbevolen.

Dorpsdagvoorziening
De Koeberg Helden
Tel.: 077 - 308 15 59
E-mailadres: contact@ddvdekoeberg.nl
Op alle werkdagen geopend van 9.30 16.00 uur behalve dinsdagmiddag.
Voor informatie kijk op de website: “bezoek” onze
facebookpagina: Dorpsdagvoorziening de Koeberg Helden of

www.ddvdekoeberg.nl

Strijd om de prijzen

Druk weekend voor
ruiters
Door: paardensportverenigingen De Maasruiters en De Cavaliers
Het was op zaterdag 10 en zondag 11 november een druk weekend
voor de ruiters van De Cavaliers uit Panningen en De Maasruiters uit
Kessel. Op verschillende plekken werd gestreden om de prijzen.
In Reuver bij HSV De
Paardenvriend werd een springwedstrijd georganiseerd voor de
ponyruiters. Nina Vercoulen van
De Maasruiters met LvS Kantje’s El
Passo behaalde in de klasse D-L een
tweede prijs. Lotte Hermans met
Orchid’s Atilla behaalde in de klasse
D-M een vijfde prijs. In Asten was
de overwinning in de klasse B voor
Maikel Steeghs met Letessa. Ook
de tweede prijs in deze klasse was
voor Maikel met Jules. Kevin Steeghs
kwam in de klasse L aan start met
Imero en behaalde hier de dertiende
prijs. Danice Giesbertz met Whoopi
kwam zaterdag ook in Asten aan
start in de klasse B en behaalde een
tweede prijs. In Velden was er een
dressuurwedstrijd voor pony’s (selec-

tie) en paarden waar leden van De
Cavaliers aanwezig waren. Valerie
Custers wist hier de overwinning binnen te halen in de klasse BC-L2 met
Esperanza van Nassau. In de klasse
DE-L2 was er een tweede prijs voor
Hanna Neefs met Don Diamond en
een vierde prijs voor Romee Neefs
met Amigo. Bij de paarden wist
Anouk Neefs de overwinning mee
naar huis te nemen in de klasse M1
met Guess. Ook nam Romee Neefs
nog deel aan een dressuurwedstrijd
in De Mortel en wist hier de overwinning te behalen in de klasse DE-L2
met Amigo. In Reuver was er een
selectiewedstrijd springen voor de
pony’s en hier behaalde Nikki Hanssen
een vierde prijs in de klasse D-L met
Mutsaards Pascha.
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Verschillende prijzen

Onderuit in laatste minuut

Successen voor
Judoclub Helden

Onverdiende nederlaag
MVC’19 in Helmond

Door: judoclub JC Helden
Judoclub Helden heeft zaterdag 10 en zondag 11 november
meegedaan aan het grote Residentie Toernooi in Den Haag.
De vereniging behaalde daar verschillende successen.

Door: Mat Nellen, voetbalvereniging MVC’19
Het eerste herenteam van MVC’19 uit Maasbree heeft op zondag 11 november in Helmond een zeer ongelukkige en onverdiende 3-2 nederlaag geleden. De winnende Helmondse treffer viel in de 91e minuut. Een 2-2
gelijkspel had de verhoudingen beter weergegeven.

Rond van den Kerkhof in actie tegen Helmond (Foto: Math Geurts Fotografie)
Luuk van den Berg werd eerste
Luuk van den Berg liet als jonkie weer zijn klasse zien door het
goud te pakken. Zijn derde en laatste
wedstrijd wist hij met een prachtige
overname naar zich toe te trekken.

Overtuigende
Luuk van den Berg
Naast deze overwinning wist
Noa Janssen na drie sterke overwinning de finale te bereiken, die nipt
verloren werd. Ook Vian van Dril
en Marlouk Colbers wisten beslag

te leggen op het zilver. Bo van den
Brand, Daisy en Lindsay van Os en
Milou Verlaek wonnen een bronzen
medaille.
Op zondag was het de beurt aan
de oudere jeugd. Diego Coopmans
wist vijf partijen te winnen en
eindige hiermee in de top tien in
een poule van meer dan zeventig
deelnemers. Janine Janssen wist drie
partijen te winnen en eindigde als
zevende. Jarno Hoenson wist het tot
de kwartfinale te schoppen waarna
hij twee keer verloor.

Nederlaag
voor volleybalsters
Grashoek

MVC’19 miste een aantal basisspelers door blessures. Het was puzzelen
voor de technische staf. Toch stond er
een representatief elftal aan de start
dat wilde winnen. Vanaf de eerste
minuut werd voor iedere meter gestreden. Beide ploegen wilden aanvankelijk
met goed aanvallend voetbal tot resultaat komen, maar gaandeweg werd
het een wedstrijd waar duelkracht en
krachtvoetbal werd gevraagd.

Krachtvoetbal
De eerste kans was voor MVC’19.
Debutant Koen Boots zag zijn harde
schot in de 3e minuut gestopt worden
door de Helmondse goalie. Een paar
minuten later smoorde een schot van
Rodey Berben in een woud van benen
in het strafschopgebied. Helmondia

had echter aanvallend ook veel in
haar mars. Het was Helmondia dat in
de 15e minuut een kans verzilverde.
Brian Peerboom bracht de ploeg op
voorsprong.

Treffer debutant
Koen Boots
Voor de rust kon een hardwerkend
MVC’19 niet tot scoren komen, maar
de Maasbreese ploeg bleef ook na
rust voor een goed resultaat knokken.
Het duurde tot de 65e minuut voordat de gelijkmaker viel. Koen Boots
bekroonde zijn debuut met een treffer.
MVC’19 leek de winst naar zich toe te
trekken, maar in de 80ste minuut gaf
de jeugdige scheidsrechter de thuisclub een corner, terwijl de bal niet was

Bedankt! De Jubileum Open dagen
waren zeer geslaagd!

Door: volleybalsters VC Grashoek
De dames van VC Grashoek hebben zaterdag 10 november een 3-1
nederlaag geleden uit tegen VC Athos ‘70 uit Sevenum. Mede door
aanhoudende blessures en afwezigheid van enkele spelers gingen de
dames uit Grashoek ten onder.
Door een opeenstapeling van
fouten ging de eerste set met 25-13
ruim verloren. De tweede set ging
gelijk op tot 8-8, waarna Grashoek
de voorsprong tot 14-16 wist vast te
houden. Een goede servicebeurt van
Athos deed het tij keren, waardoor
de Sevenumse ploeg de set met
25-19 naar zich toe trok. In de derde
set zorgde Grashoek voor druk aan
de Sevenumse zijde, haalde ballen van de vloer en met een verminderde foutenlast werd de set
met 22-25 binnengehaald. In de
vierde set kon Grashoek tot halver-

wege mee, waarna Athos uitliep
en met 25-18 de eindstand om 3-1
bepaalde.

Moeilijke
omstandigheden
Onder de gegeven omstandigheden is Grashoek blij met een punt,
maar blijft vooral het gevoel hangen
dat er meer in had gezeten. Op zaterdag 24 november staat de volgende
wedstrijd op het programma, Tupos
uit Baarlo komt dan op bezoek in
Grashoek.

aangeraakt door MVC’19-keeper Stan
Caris. Een beslissing met fatale gevolgen. De goed genomen corner zorgde
namelijk voor chaos in het Maasbreese
strafschopgebied en even later lag de
bal in het net. Vermoedelijk was de
slimme routinier Letwy de maker van
het doelpunt.
MVC’19 toonde veerkracht, want
vijf minuten voor tijd scoorde Mike
Peeters (19) de verdiende gelijkmaker. MVC’19 kreeg in de eindfase van
de tweede helft nog een goede kans
voor de overwinning, maar het was
Helmondia dat in de blessuretijd de
winnende treffer scoorde.
In de beker lukte het MVC wel om
te winnen. Op donderdag 8 november
was de ploeg met 4-1 te sterk voor
RKDSO.

Eljo Gommans is de gelukkige
winnares van de 49 inch Toshiba tv

Suzanne Kockelmans is de winnares
van 50 euro shop tegoed bij de HKI
Frank Seelen heeft de prijsvraag gewonnen en verdient hiermee de 1ste prijs:
een Zuiver OMG stoel. Eric Engels heeft de 2de prijs mee naar huis genomen.
Wilt u ook kans maken op een 49 inch Toshiba tv? Kom dan voor 5 december 14.00uur naar onze winkel. Bij
aankoop van artikelen ter waarde van minimaal 50 euro mag u uw bonnetje, voorzien van naam en
telefoonnummer, in de daarvoor bestemde bus deponeren op onze toonbank.
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GEPLUKT Jeroen van den Beucken
afgelopen seizoenen niet verbeterd
zijn en mijn maatschappelijke
carrière steeds belangrijker wordt,
zit een stap naar het buitenland
nu ook niet meer in mijn hoofd.”
Voor nu hoopt hij, mits de fysieke
gesteldheid het toelaat, nog vele
mooie jaren met Bevo te beleven.
“Ieder seizoen heb ik de ambitie om
een prijs te winnen. Het maximale
halen uit het team en uit mezelf.
Finales spelen en hopelijk een
prijs pakken, zoals vorig jaar
met de bekeroverwinning en het
kampioenschap in 2014, daar doe ik
het voor”, vertelt Jeroen.
Jeroen, die 49 jeugdinterlands en
10 A-interlands speelde, werkt drie
dagen per week als fysiotherapeut.
Ruim drie jaar geleden studeerde hij
af en begon meteen met werken.
“Ik ben een denker, maar zeker ook
een doener. Het trok mij niet om
voor een beroep te studeren dat veel
bureauwerk met zich mee brengt.
Fysiotherapie is een actief beroep,
iets dat ook goed in mijn sportplaatje
past. Het is een beroep waar je veel
medische kennis voor nodig hebt,
maar ook veel praktisch bezig bent.”
Van zijn keuze om fysiotherapie te
studeren, heeft hij dan ook geen
seconde spijt. “Ik haal er veel
voldoening uit als mensen zonder, of
in ieder geval met minder klachten,
de behandelkamer verlaten en
daarmee hun doel behalen waarmee
ze naar mij zijn gekomen’.
Naast de trainingen, wedstrijden
en het werkzame leven blijft er
weinig tijd over. “Als ik al eens een
beetje tijd over heb, dan vind ik het

Zes trainingen per week, één wedstrijd en drie dagen werkzaam als fysiotherapeut. Hij omschrijft het als
‘best wel een druk weekje’. Op zijn 26e is hij al bezig aan zijn elfde seizoen in het eerste team van Herpertz Bevo
Hc. De uit Beringe afkomstige Jeroen van den Beucken combineert een topsportleven als handballer met een
parttime baan als fysiotherapeut. Deze week wordt Jeroen geplukt.

Jeroen komt uit een nest dat je
met recht een ‘handbalgezin’ kunt
noemen. Samen met zijn broers Mark
(22) en Nick (23) speelt hij in het
eerste team van Bevo Hc. Ook zusje
Cecile (17) speelt op hoog niveau,
zij komt uit voor de dames A1 van
de Panningse handbalvereniging.
“Op mijn 6e ben ik begonnen met
handbal”, vertelt Jeroen. “Dit kwam
met name door mijn ouders en neven
die ook al handbalden.”

PUZZEL

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en
kolommen en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Jeroen heeft enige tijd
geprobeerd de stap naar het
buitenland te maken. Vanwege
een hardnekkige knieblessure
is dit uiteindelijk niet gelukt.
“Op het moment dat bleek dat
ik steeds meer last kreeg van
mijn knieën, heb ik besloten mijn
zoektocht naar een buitenlandse
club te staken. Ik vond dat ik niet
geblesseerd naar een andere club
kon gaan. Aangezien de klachten de

prettig om tijd te besteden aan mijn
vriendin of rustig een serietje te
kijken”, vertelt Jeroen. ‘’Ik zou nog
wel heel veel dingen willen doen,
zoals andere sporten beoefenen,
maar dat past nu gewoon nog niet
in het programma.” Jeroen maakt
wel regelmatig tijd vrij om naar
basisscholen te gaan om te vertellen
over zijn leven als topsporter. Hij
deelt daar zijn ervaringen en geeft
tips over onderwerpen zoals gezond
eten en het vertonen van sportief
gedrag. “Het is heel mooi dat ik op
deze manier iets kan bijdragen en
als voorbeeld kan fungeren voor de
jeugd. Ik vind het heel leuk om op
die manier met kinderen te werken,
wie weet beland ik in de toekomst
nog wel eens in die hoek.”

Voorbeeldfunctie
bij Bevo
Nu hij bezig is aan zijn elfde
seizoen bij Bevo en steeds meer
ervaring meebrengt, is hij zich ook
steeds meer bewust van zijn rol
binnen de vereniging. “Je realiseert
je pas op latere leeftijd dat je een
voorbeeldfunctie hebt. Toen ik net
begon, was het alleen handbal dat
de klok sloeg. Het is bijvoorbeeld
belangrijk om in gedachten te
houden hoe je je gedraagt, zowel
binnen als buiten het veld. Zelf keek
ik als klein jongetje ook enorm op
naar de grote mannen in het eerste.
Nu ik er zelf sta, ben ik me meer
bewust van mijn rol en is het leuk
dat ik op die manier een positieve
invloed kan hebben.”

BEZORGERS
GEZOCHT!
VOOR DE VOLGENDE ROUTES:

Baarlo centrum € 9,00
Kessel € 8,00
Helden/Egchel
buitengebied €

15,00

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
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Concert fanfare en
basisschool Baarlo
Tijdens het afsluitingsconcert op maandag 19 november laten
leerlingen van de groepen 4 en 5 van basisschool De Omnibus uit
Baarlo horen wat ze allemaal geleerd hebben de afgelopen zes weken
tijdens een speciaal muziekproject op school. De kinderen treden
samen op met fanfare Eendracht Baarlo.
Het is volgens de fanfare een
gevarieerd programma van zang en
instrumentale muziek. De kinderen
van groep 4 spelen op de blokfluit en
de leerlingen van groep 5 op trompet-
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Gemeentelijke intocht
Sinterklaas in Kessel
De gemeentelijke intocht van Sinterklaas vindt zoals gewoonlijk plaats in Kessel. Dit jaar komt de goedheiligman aan op zondag 18 november. Hij en zijn pieten worden welkom geheten door onder meer burgemeester
Wilma Delissen-van Tongerlo. Het geheel wordt georganiseerd door Stichting Kindervakantiewerk Kessel.

ten, bugels, trombones en baritons.
De uitvoering begint die maandagavond om 18.30 uur en duurt ongeveer drie kwartier. De plaats van
handeling is zaal Unitas in Baarlo.

Lezing spirituele
achtergrond advent
Priester Ed Smeets komt op maandag 19 november naar Baarlo om te
vertellen over de spirituele achtergronden van de adventstijd. De lezing
is in het kader van de Thomas a Kempis-avonden in het kastelendorp.
De lezing gaat over de
adventstijd. “Het is de voorbereiding
op kerst. In deze meest donkere
periode van het jaar bereiden we
ons voor op de komst van het licht”,
schrijft de organisatie. “Zowel
letterlijk alsook figuurlijk. De dagen
gaan straks langer worden en op
dat moment vieren we de geboorte

van Christus. Het is een periode van
bezinning, een periode van inkeer.
Bezinning op het feit dat het licht
de duisternis uiteindelijk overwint.
De zoektocht naar het licht in ons
leven.”
De lezing begint om 20.00 uur en
duurt tot 21.30 uur en vindt plaats op
de Markt 2 in Baarlo.

De Sint en zijn helpers komen rond
13.30 uur aan op de plek waar normaal het veer afmeert. Vervolgens
loopt de goedheiligman naar zijn auto
terwijl hij ondertussen de handen
schudt van de aanwezige kinderen.

Hierna zet Sinterklaas zijn reis voort
naar de kerk in Kessel, die al voor de
43e keer haar deuren openzet om te
kunnen fungeren als ontmoetingsplek.
In de kerk ontvangen pastoor
Verhaag, burgemeester Delissen en

de kinderen Sinterklaas. Ook dit jaar
bestaat er weer de mogelijkheid voor
de kinderen tot en met groep 5 om
na afloop van het programma in de
kerk Sinterklaas nog in het kort iets te
vragen of te geven.

Heldens verleden
in woord en beeld

De Moennik is het tijdschrift van Heemkundevereniging Helden met prachtige, herkenbare
verhalen over onze eigen geschiedenis, bijzondere mensen en gebeurtenissen. Rijk geïllustreerd, full color en sinds kort in groot formaat.
Een prachtig cadeau voor de komende feestdagen. Voor slechts € 17 per jaar krijgt u drie
maal De Moennik thuisbezorgd.

Elke uitgave telt 32 pagina’s en alle artikelen
zijn heel toegankelijk geschreven, zodat ze ook
voor lezers zonder veel historische kennis prettig leesbaar zijn, met veel foto’s, want één beeld
zegt meer dan 1000 woorden. Samen met de
professionele opmaak maakt dit De Moennik
tot een lust voor het oog.
Een tijdschrift dat je na lezing niet wegdoet
maar bewaart of doorgeeft!
g
Als cadeau
 Ja, ik geef voor 2019 De Moennik cadeau aan:
Naam & voorletters: _____________________________
Telefoon: ______________________________________

Aanbieding:
Bij een
aanmelding met
ingang van 2019
ontvangt u één
uitgave van
De Moennik
cadeau.

Het nevenstaande
aanmeldingsformulier
kunt u in een envelop per
post opsturen (frankeren)
naar onderstaand adres.

Straat: ________________________________________
Postcode: _____________________________________
Woonplaats: ___________________________________
Evt. E-mailadres _________________________________

Zelf in de brievenbus
doen kan ook.

 Ik maak € 17,00 over op
IBAN NL64 RABO 0131 0440 60
ten name van Heemkundevereniging Helden.
 Ik wil betalen per automatische incasso en machtig bij
deze de Heemkundevereniging om per jaar € 17,00 af
te schrijven van (post)bankrekeningnummer
___________________________________________

De Moennik
Aan de Koeberg 3
5988 NE Helden

Naam cadeaugever:
___________________________________________
Tel.: __________________________________________
Handtekening __________________________________

De Moennik is al 23 jaar een unieke bewaarplaats voor Heldens erfgoed. Voor een indruk
van eerdere uitgaven verwijzen we u graag naar
de website van de heemkundevereniging
www.moennik.nl (> tijdschrift) en/of
www.peelenmaasnet.nl.
Geef voor Sinterklaas of Kerstmis een abonnement cadeau, of trakteer u zelf! U bent dan
ook lid van de heemkundevereniging. Het lidmaatschap geeft onder meer gratis toegang tot
Streekmuseum ’t Land van Peel en Maas, toegang tot interessante lezingen en gratis deelname aan excursies, zoals museumbezoek of
rondwandelingen in historische kernen.

✂

Abonnement / lidmaatschap
 Ja, ik wil zelf graag met ingang van 2019 De Moennik
ontvangen en word daardoor lid van
Heemkundevereniging Helden.
 Ik maak € 17,00 over op IBAN NL64 RABO 0131
0440 60 ten name van Heemkundevereniging Helden.
 Ik wil betalen per automatische incasso en machtig
bij deze de Heemkundevereniging om per jaar
€ 17,00 af te schrijven van (post)bankrekeningnummer
___________________________________________
op naam van (naam & voorletters):
______________________________________________
Tel. ___________________________________________
Straat: ________________________________________
Postcode: _____________________________________
Woonplaats: ___________________________________
E-mailadres: ____________________________________
Handtekening __________________________________
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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.
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Freek de Jonge naar Panningen
Freek de Jonge speelt op donderdag 22 november in DOK6 Theater zijn nieuwe solovoorstelling ‘De Suppoost’.
De voorstelling komt voort uit de periode eerder dit jaar toen hij samen met zijn vrouw Hella exposeerde in het
Groninger Museum.

De Hypotheekshop

Warmte - Winter - Welkom - Witveld.
Donderdag 15 november, vrijdag
16 november, zaterdag 17 november.

Makelaardij

Gezaagd en gedroogd (appel)
kachelhout afhalen in Baarlo €35,- /
box ca. 0,9m3. Bel Theo 06 50 26 07 02.

Verzekeringen

Taxaties

•••

•

Zoekt u stalling voor uw caravan of
camper? Caravanstalling Tongerveld in
Maasbree. Bel 06 53 94 67 77.
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Gratis verhuisdzoze en
voor al on
klanten!

Panningen • Venlo
(077) 382 77 88 • www.sannen.nl

Rozenobel 19, 5986 PA Beringe

De Jonge staat voor het eerst in
jaren weer helemaal alleen op het
toneel. “In de gedaante van een suppoost volgt het publiek zijn avonturen als zaalwachter in het museum.
Voorvallen tijdens ontmoetingen met
bezoekers tot invallen betreffende

gebracht. Het bijzondere aan deze tentoonstelling is dat de beide exposanten
dagelijks aanwezig zijn met optredens
en performances. ‘De Suppoost’ is een
nieuwe solovoorstelling die voortkomt uit deze periode. Kijk voor meer
informatie op www.dok6.eu

Toneelstuk over Martin Luther
King bij DOK6
Toneelstuk ‘The Mountaintop’ van Kantori Hall wordt op woensdag 21 november vertoond in DOK6 Theater
in Panningen. Het stuk gaat over mensenrechtenactivist Martin Luther King tijdens een avond in een groezelige
motelkamer.
‘The Mountaintop’ brengt een fantasierijke hervertelling van de laatste
avond uit het leven van Martin Luther
King. “Hij heeft net de speech van z’n
leven gegeven. Hij trekt zich terug in
zijn groezelige motelkamer. Buiten
stormt het en binnen wacht hem een
mysterieus kamermeisje. Wat begint

• brandbeveiliging
• training
• advies

als een onschuldige flirt, wordt een
openhartige ontmoeting die King confronteert met zijn successen en tekortkomingen, met zijn daden en zijn
dromen”, aldus DOK6.
“Dit bekroonde toneelstuk van
de jonge zwarte schrijfster Katori Hall
belicht hoe we van gewone mensen

heiligen maken, hoe heiligen gewone
mensen blijken. Breekbaar, kwetsbaar
en bereikbaar.”

Bekroond toneelstuk
De voorstelling is dit jaar voor het
eerst te zien in Nederland. Kijk voor
meer informatie op www.dok6.eu

Harmonie Eendracht bij hoogmis
Meijel

WWW.BRANDBEVEILIGING-JTI.NL

Hadé Collection
VOOR SFEER IN HUIS

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

kunst- en vliegwerk”, aldus DOK6.
Tussen 14 september en 1 november 2018 exposeren Hella en Freek de
Jonge in het Groninger Museum waarbij
aan de hand van kostuums, keramieken, foto’s en filmbeelden hun jarenlange samenwerking in beeld wordt

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

www.hadecollection.nl

Harmonie Eendracht Meijel verzorgt op zondag 18 november de muzikale omlijsting van de hoogmis in
Meijel. De hoogmis start om 11.00 uur in de Sint Nicolaaskerk en vindt plaats vanwege de jaarlijkse Sint
Caeciliaviering.
De traditionele St. Caeciliaviering
in de kerk heeft wegens omstandigheden een aantal jaar niet plaats kunnen vinden. “Wij zijn zeer verheugd
dat we de Meijelse kerkbezoekers

weer mogen uitnodigen om te komen
genieten van de fraaie klanken”, aldus
harmonie Eendracht. “Want in aanloop
naar het 100-jarig bestaan in 2019, is
het een traditie die niet op de agenda

mag ontbreken. Er wordt dit jaar
speciaal ruimte gemaakt in de kerk.
Alleen zo is er voldoende ruimte voor
de 65 muzikanten die het orkest dit
moment rijk is.”

De intocht van Sinterklaas
in Helden
Kingerfiëste Helje Dörp organiseert dit jaar wederom De Intocht van Sinterklaas. De activiteit zal plaatsvinden op zondag 18 november 2018 vanaf 13.30 uur bij het Kerkeböske.
“De intocht is ook dit jaar weer
een groot feest met veel pieten,
muziek, spektakel en natuurlijk bergen
strooigoed en pepernoten. Alle kinderen, ouders en grootouders zijn van

harte welkom om dit leuke feest mee
te maken”, aldus het Sinterklaascomité
van Kingerfiëste Helje Dörp.
De kaarten zijn te verkrijgen op
zaterdag 10 en 17 november van 09.00

tot 10.30 uur bij gemeenschapshuis
Kerkeböske en op de dag zelf. De zaal
gaat open om 13.30 uur waarna om
14.00 uur de Sint en zijn Pieten worden verwacht.

Muzikale mis

Caeciliafeest in Maasbree

ER WARM BIJZITTEN

www.haardstede.nl

vintage • industrieel • brocante

2
2.500lomop
kring

Kringloopspullen ophalen of ontruimen?

Bel 0475 440568

voor een afspraak

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

Vier verenigingen uit Maasbree
vieren op zondag 18 november
gezamenlijk het jaarlijkse
Caeciliafeest. De heilige wordt
geëerd tijdens een muzikale mis in
de kerk van Maasbree.
=Schutterij Sint Martinus, Drumband
en Majoretten Maasbree, fanfare
Sint Aldegondis en het Maasbrees
Mannenkoor slaan de handen ineen
voor het opluisteren van de muzikale
mis die in het teken staat van SintCaecilia, patrones van de muzikanten.
Elke vereniging levert een eigen muzikale bijdrage aan de mis, waarin ook de
overleden leden van de verenigingen
worden herdacht. De mis vindt plaats
op zondag 18 november om 11.00 uur
in de kerk van Maasbree.
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Een keet, maar dan met ‘goeie muziek’

De wonderen zijn de cave nog niet uit
Een vriendengroep, bestaande uit acht jongens afkomstig uit Baarlo, Helden, Roggel en Grashoek, begon vijf jaar
geleden een eigen keet. Ze noemden het de Wondercave. Op het eerste gezicht lijkt de uitgebouwde, ietwat groezelig
uitziende caravan een gewone keet als alle andere in de regio, maar toch is er meer aan de hand. Cas Ronckers (21),
Rinus Verbruggen (22), Marcel Verberne (21) en Mike van Leeuwen (22) vertellen het verhaal van Wondercave.

Cas onlangs de opleiding Songwriting
en Zang af aan het Codarts in
Rotterdam, deed Marcel twee jaar
de jazzopleiding Drums in Tilburg en
volgt Rinus samen met groepslid Frank
Nooijen (21) de studie International
Event, Music & Entertainment aan de
Fontys in Tilburg. Cas: “Bijna iedereen
in de groep is muzikaal of heeft een
brede interesse als het om muziek
gaat.”

Liefde voor muziek
Het is dan ook niet gek dat ze een
jaar geleden het idee kregen voor de
zogenaamde ‘WonderCaveSessions’.
Marcel: “Een drumleraar van mij
gaf tijdens een masterclass de tip
om gewoon zelf optredens te gaan
regelen als je er geen hebt, en toen
dacht ik meteen: ja, dat gaan we

doen!” De groep bouwde een buitenpodium en het eerste optreden,
van het Tijn Heiblom Quartet, was
algauw een feit. Ook latin jazz trio
Daltones en de mannen van funky
jazzgroep Klep Your Hands hebben al
een optreden in de Wondercave op
hun naam staan. “We vinden het leuk
als mensen interesse hebben in de
WonderCaveSessions, maar het moet
ook juist kleinschalig blijven en z’n
charme behouden.” De groep staat
altijd open voor creatieve en authentieke acts die er graag een keer willen
optreden. Cas Ronckers zal met zijn
band CAS het eerstvolgende optreden in de Wondercave verzorgen op
zondag 25 november. Kijk voor meer
informatie op de Facebookpagina van
Wondercave of het Youtube-kanaal
WonderCaveSessions.

Extra voorstelling
Thuisland bij DOK6
In DOK6 Theater in Panningen wordt op dinsdag 4 december een
extra voorstelling vertoond van Thuisland. Aanleiding van deze extra
voorstelling is dat de première op 27 november uitverkocht is.

“Eigenlijk zijn we als groep een bij
elkaar geraapt zooitje”, begint Marcel.
“Een paar van ons zaten bij elkaar in
de klas en sommigen zijn later aangehaakt of via via bij de groep terecht
gekomen.” Wat hen bij elkaar bracht,
was het idee om zelf een keet te
beginnen. “Maar dan een keet met
góéie muziek”, vult Cas aan. Marcel:
“We zochten daarvoor een plek waar
we konden doen wat we wilden en
waar niemand ons op zou merken, een
beetje ‘in the middle of nowhere’.”
“En ja”, grapt Rinus, “dan kom je
natuurlijk in Grashoek uit.”

Biertjes, elpees en
een behaaglijk vuurtje
Op het terrein van Rinus’ ouders,
ver buiten de dorpskern van Grashoek,
mochten ze hun plan tot uitvoer brengen. Een oude stacaravan, die ze bij
een lokale camping voor een kratje
bier ‘kochten’, werd de basis voor hun
keet, die al snel tot Wondercave werd
omgedoopt. Behalve de lege bierkratten, rommelige gezelligheid en oude
bankstellen die je wel verwacht bij
een keet, zijn vooral andere zaken
bepalend voor de creatieve sfeer in
en rond de keet. Een oud hammondorgel, de door Mike zelfgemaakte
kachels, waarvan één in de vorm van
een Romeinse helm, een lavalamp,
wat oude tapijten op de grond en een
lp-speler met een heleboel oude platen.
“We wilden een ‘seventies vibe’
creëren en dan lekker elke avond
goeie platen draaien onder het genot
van een biertje of een glaasje whiskey”, aldus Mike. “We zijn wat dat
betreft geen ‘indrinkplek’, maar

hebben wel echt een avondvullend
programma”, lacht Rinus. Inmiddels
bestaat Wondercave vijf jaar en zijn er
al heel wat mooie avonden geweest,
te horen aan de herinneringen die
door de jongens worden opgehaald

en de schrijfsels op de wanden van
de caravan, die getuigen van deze
gebeurtenissen.
De liefde voor goede muziek
wordt door alle jongens gedeeld of
in de praktijk gebracht. Zo rondde

Thuisland is een film en
foto-expositie over de familie
Ishheibar, een gezin dat gevlucht
is naar Nederland en in Panningen
terecht kwam. Filmmaker Ruud
Lenssen heeft dit Syrische gezin
zes maanden van dichtbij gevolgd.
Aanleiding voor het project is de
wens om de lokale bewustwording
over vluchtelingen die zijn

gehuisvest in Peel en Maas te
vergroten. Thuisland is een project
dat financieel mogelijk is gemaakt
door gemeente Peel en Maas.
Omdat de gemeente het belangrijk
vindt dat zo veel mogelijk mensen
Thuisland zien, volgt er begin 2019
een tournee langs alle dorpen
uit de gemeente. Kijk voor meer
informatie op www.dok6.eu
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Agenda t/m 22 november 2018
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Gezellige avond Reumavereniging

vr
16
11

Speculaasactie
(tot en met 17 november)

za
17
11

Wandeltocht
5 of 10 kilometer

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

zo
18
11

Vogelmarkt

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

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

Lezing spirituele achtergrond
advent

Tijd: 09.30-12.00 uur
Organisatie: Vogelvrienden Helden e.o.
Locatie: gemeenschapshuis Kerkeböske Helden

Tijd: 20.00-21.30 uur
Organisatie: Thomas a Kempis-avonden
Locatie: Markt 2, Baarlo

di
20
11

Muziekmiddag
Tijd: 14.00-16.00 uur
Locatie: MFC De Engelbewaarder Baarlo

Sinterklaas in Grashoek

Lezing over parkieten

Tijd: 09.00 uur
Organisatie: KBO Panningen
Locatie: gemeenschapshuis In Kepèl Panningen

Tijd: 10.30 uur
Organisatie: Sinterklaascomité Grashoek
Locatie: gemeenschapshuis De Ankerplaats
Grashoek

Tijd: 19.45 uur
Organisatie: Parkietensociëteit Noord- en MiddenLimburg
Locatie: Party Restaurant De Houbereij Panningen

Fotocafé

Caeciliafeest

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

Tijd: 11.00 uur
Organisatie: o.a. schutterij Sint Martinus, Drumband
en Majoretten Maasbree
Locatie: kerk Maasbree

Repair Cafe Maasbree

Harmonie Eendracht bij hoogmis

Tweedehandskledingbeurs

Tijd: 10.30-13.00 uur
Organisatie: Repair Cafe Peel en Maas
Locatie: bibliotheek Maasbree

Tijd: 11.00 uur
Organisatie: Harmonie Eendracht
Locatie: kerk Meijel

Tijd: 18.30-20.00 uur
Locatie: gemeenschapshuis D’n Binger Meijel

Cd-presentatie Kook van Eige Deig

Gemeentelijke intocht Sinterklaas

Lezing Ellen Colbers van Dierleudal

Tijd: 17.00 uur
Organisatie: vv De Kook
Locatie: Café Centraal Baarlo

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

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: ZijActief Kessel
Locatie: café Biej Ton en Marij Kessel

Flessenaovend

Jubileumreceptie Beringse Kuus

Toneelstuk Mountaintop

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Ammyday Baarlo
Locatie: jongerencentrum Sjiwa Baarlo

Tijd: 15.11 uur
Organisatie: cv De Beringse Kuus
Locatie: gemeenschapshuis De Wieksjlaag Beringe

Tijd: 20.15 uur
Locatie: DOK6 Theater Panningen

Kunningsluster Liedjes Konkoer

Film over deportaties

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

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

Prinsuitkomen Egchel

Méélse Liedjesmiddig

Lezing over osteoporose

Tijd: 20.11 uur
Organisatie: cv De Kemphazen
Locatie: gemeenschapshuis ‘t Erf Egchel

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

Tijd: 14.00-16.00 uur
Organisatie: KBO Helden, Dorpsdagvoorziening De
Koeberg en Zonnebloem Helden
Locatie: gemeenschapshuis Kerkeböske Helden

Benefietavond voor Burkina Faso

Voorstelling Freek de Jonge

Tijd: 18.30-21.20 uur
Organisatie: Bart en Tom Lalieu
Locatie: Fysio & Sport Meijel

Tijd: 20.15 uur
Locatie: DOK6 Theater Panningen

Liedjesavond D’n Hab
Tijd: 20.11 uur
Organisatie: cv D’n Hab
Locatie: café Niens Maasbree

ma
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Liedjesavond Beringe

Afsluitingsconcert Baarlo

Tijd: 20.30 uur
Organisatie: cv De Beringse Kuus
Locatie: gemeenschapshuis De Wieksjlaag Beringe

Tijd: 18.30 uur
Organisatie: basisschool De Omnibus en fanfare
Eendracht Baarlo
Locatie: zaal Unitas Baarlo

wo
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Kienen
Tijd: 13.30 uur
Locatie: dorpshuis De Sprunk Koningslust

Muziekmiddag met Nol en Bert
Tijd: 14.00-16.00 uur
Organisatie: Dorpsdagvoorziening Kessel en Kessel-Eik
Locatie: Hof van Kessel Kessel

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

Burkina Faso

Meijelse broers organiseren benefietavond
Fysiotherapeuten en broers Bart en Tom Lalieu organiseren op woensdag 19 november een benefietavond
om geld in te zamelen voor de medische zorg in Burkina Faso. Orthopeed Frank Rahusen, werkzaam geweest in
Burkina Faso, verzorgt deze avond een presentatie.
Enkele jaren geleden is er in
Burkina Faso een ziekenhuis opgericht. Inmiddels is dit operationeel en
worden er operaties uitgevoerd. Echter
moet er nog veel gebeuren om de

zorg te verbeteren. Orthopeed Frank
Rahusen is werkzaam als orthopedisch chirurg in het Sint Jans Gasthuis
in Weert en is vorig jaar op missie
geweest naar Burkina Faso. ‘’Ik heb

daar mensen kunnen helpen die nu
weer hoop in het leven hebben.”
In februari en augustus 2019 gaat
Rahusen samen met collega orthopeden, verpleegkundigen en onder-

steunend personeel opnieuw naar het
Afrikaanse land.
Bart en Tom Lalieu kwamen tijdens
het werk in contact met Frank Rahusen
en raakten zo onder de indruk van wat
daar gebeurde dat ze besloten een bijdrage te leveren. “Toen we via Frank
hoorden wat daar allemaal gebeurt,
wilden we toch op een of andere

manier ons steentje bijdragen. We zijn
toen bij elkaar gaan zitten en hebben bedacht om een benefietavond te
organiseren waarbij Frank Rahusen een
presentatie kan geven over de missie,”
aldus Tom Lalieu.
De benefietavond vindt plaats op
woensdag 21 november van 18.30 tot
21.20 uur bij Fysio & Sport in Meijel.
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Vincentiusparochies
Parochie Beringe
Misintenties NL21 RABO 0141939583
El Jacobs-Sturme Peelstraat 39
T 077 307 17 88 s.jacobs39@ziggo.nl
Spreekuur
Iedere dinsdag van 10.30 tot
11.30 uur in de sacristie.
Kerkdiensten
Zondag 18 november
H. Mis 09.30 t.i.v. Harrie Leijten en
Jana Leijten- Roijackers.
Woensdag 21 november
H. Mis 09.00 uur in sacristie.

Parochie Egchel
Misintenties NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
T 077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 18 november
Geen H. Mis
Zondag 25 november
H. Mis 11.00 uur

Parochie Grashoek
Misintenties NL24 RABO 0141910526
A. Cruijsberg T 077 307 52 93

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 18 november
H. Mis: 11.00 uur - Eucharistieviering
verzorgd door Maasbrees
Mannenkoor, Fanfare Sint
Aldegondis, Drumband Maasbree
en Schutterij Sint Martinus b.g.v.
Céciliafeest
Assistentie: Mevr. Riky Jans – Mevr.
Marianne Verhappen
Intenties
Jéér Kempen (verjaardag) en overl.
familie. Jaardienst Ton Peeters en
overl. familie. Jaardienst Riek BootsMunsters. Overl. ouders Harrie
Peeters en An Peeters-Smets. Harrie
Boots (verjaardag) en overl. familie

Spreekuur in kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
Zaterdag 17 november
H. Mis 19.00 uur t.i.v. Bert Hanrats
(jaardienst) en de overl. fam. Hanrats
en de fam. Cuijpers

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 18 november
H. Mis 10.00 uur – herenkoor t.i.v.
Ida Rutten-Gielen (zeswekendienst);
Johanna Catharina Bruijnen (jaardienst);
Overl. fam. Cox-van den Beucken; Lucie
en Drees Hermkens-Kartner;

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

Boots-Janssen. Jaardienst overl.
ouders Thei en Gerda Roeven-Duijf.
Overleden leden van het Maasbrees
Mannenkoor, Fanfare Sint Aldegondis,
Drumband Maasbree en Schutterij
Sint Martinus.

Parochie Kessel
Gezinsbijdrage
NL39RABO0125305311
Pastorie Dorpstraat 13
T 077 462 12 65
E lajverhaag@parochiekessel.nl
Kerkdiensten
Zaterdag 17 november
19.15 uur H.Mis voor de Zeereerw.Heer
Arnoldus Jacobs. Jaardienst
Voor Sef Franssen en Els Bouten.
Jaardienst voor Frits Heymans.
Overledenen van de Familie Lenders.
Zondag 18 november
14.00 uur Intocht St.Nicolaas.
Woensdag 21 november
9.00 uur H.Mis voor de zieken van de
parochie.

Kerkdiensten
Zaterdag 17 november
H. Mis 17.30 uur t.i.v. Overl. Ouders
Bos-Daniëls en dochter Anna
Zaterdag 24 november
Geen H. Mis

Parochie Meijel
Misintenties
NL16 RABO 0133405613
Pastorie Kerkstraat 5
T 077 466 18 50
W www.parochiemeijel.nl
Spreekuur
maandag 19.30 tot 20.00 uur en
donderdag van 11.00 tot 12.00 uur
joke.holscher@gmail.com
Kerkdiensten
Donderdag 15 november
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen
09.30-10.00 uur Stille Aanbidding
Zondag 18 november
H. Mis 11.00 uur St. Cecilia met
Harmonie Eendracht Meijel t.i.v.
Hendrina Sijbers, Piet v.Roy, Piet
Lemmen senior, Chris Schreurs, An
Lemmen-v.Gemert, An LemmenCrompvoets, Mia Stultiëns-v.Roy,
Piet Lemmen junior, en Mien v.d.
Goor-Lemmen (jaardienst); Jan

Zaterdag 24 november
- Christus Koning
19.15 uur. Jan Timmermans vanwege
de verjaardag. Jaardienst voor
Jan Giesbertz.
Mededeling
Onze oprechte deelneming aan de
Familie Peeten van het overlijden
Van uw Man, Pap en broer Peter
Peeten.

Parochie Baarlo
Misintenties NL31RABO0103903860
Pastorie Markt 3 T 077 477 12 75
E kapelaan@parochiebaarlo.nl
W www.parochiebaarlo.nl
Kerkdiensten
Zaterdag 17 november
17.00 uur Gebedsdienst in
Verzorgingshuis Ter Borcht.
Zondag 18 november
9.30 uur H. Mis. Zang: Gemengd koor.
Trix Peulen-Niessen.
Jaard. Rikie Gout-van der Elzen.
Jaard. Fam. Jacobs.

Film over deportaties in
streekmuseum
In streekmuseum ‘t Land van Peel en Maas in Helden wordt op zondag 18 november een filmreportage en
een documentaire getoond over deportaties in de regio in 1944. Historicus Dré Hanssen geeft een presentatie en
vervolgens wordt de documentaire ‘Deportatie in het zich van de bevrijding’ getoond.
18 november is het 74 jaar geleden dat een groot gedeelte van
Peel en Maas bevrijd werd van de
Duitsers. Daarom begint historicus
Dré Hanssen om 14.00 uur met een
filmpresentatie in café De Gasterie
in gemeenschapshuis Kerkeböske
in Helden. Hanssen laat een unieke
filmreportage van de WDR zien
over de bevrijding van Wuppertal
op 16 april 1945 en 67 jaar later het

bezoek van vier ex-dwangarbeiders
uit Noord-Limburg aan Wuppertal op
bevrijdingsdag 16 april 2007.
Vervolgens wordt de documentaire ‘Deportatie in het zicht van de
bevrijding’ uit 2004 van
Peter Crins en Peter Hermans
getoond. De proloog geeft een
beeld van de oorlogssituatie 1944 in
Limburg als frontgebied van D-Day
in juni tot de bevrijding eind novem-

ber in Noord- en Midden-Limburg
en vervolgens de terugkeer van
de gedeporteerde dwangarbeiders
uit Duitsland. Daarna vertellen in
de film vijf verschillende mensen
hun persoonlijke verhalen over de
deportaties, dwangarbeid, straflager, ontvluchting, thuissituatie en
bevrijding.
Kijk voor meer informatie op
www.museumpeelenmaas.nl
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Gielen (jaardienst); Wim Scheres en
An Scheres-Vissers (jaardienst); uit
dankbaarheid.
Maandag 19 november
18.30 uur Stille Aanbidding
19.00 uur Rozenkrans
Dinsdag 20 november
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen,
aansluitend koffiedrinken.
Donderdag 22 november
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen
09.30-10.00 uur Stille Aanbidding

Parochie Panningen
Misintenties NL44 RABO 0141900660
Parochiecentrum Wilhelminastraat 14
T 077 307 13 88
info@parochiecentrumpanningen.nl
Open maandag- dinsdagwoensdag- en donderdagmorgen
van 09.00 tot 11.30 uur
Kerkdiensten
Donderdag 15 november
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Vrijdag 16 november
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Zaterdag 17 november
H. Mis 19.00 uur – gemengd koor t.i.v.
Piet en Wies Coopmans-Broekmans;
Mien de Wit (b.g.v. verj); Overl. ouders

Truus Hoezen-Timmermans.
Drika Crienen v.w. verjaardag en voor
overleden familie.
Donderdag 22 november: 9.30 uur H.
Mis v.w. St. Cecilia. Zang: Herenkoor.
Mededeling
Maandag 19 november is in het
kerkzaaltje een lezing van pastoor
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 18 november
9.30 uur Alphons Haffmans Gerard,
Cunera Thiel Haffmans en overl.
Kinderen
Jaardienst Wiel Teeuwen en
Lies Teeuwen – Salimans
Zondag 25 november
9.30 uur Dankviering voor alle
vrijwilligers van onze parochie kerk.

Brummans-Wilms (jaardienst) en
overl. kinderen
Zondag 18 november
H. Mis in het Missiehuis om
10.30 uur
Dinsdag 20 november
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Woensdag 21 november
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Donderdag 22 november
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Overleden: Jan van Wezel c.m,
84 jaar

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

Mededelingen
De gewonnen lot nummers van de
68ste Fancy-Fair 2018 zijn, 4843 ,287
5,2164,3462,4913,4422,7352,4674,30
60,6841,1828,5515,3201,3954,1254.
Iedereen hartelijk dank namens
fancy-fair comité

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

Sinterklaas in
Grashoek
Sinterklaas komt dit jaar op zondagochtend 18 november aan in
Grashoek. In gemeenschapshuis De Ankerplaats zijn alle kinderen
welkom om de goedheiligman te verwelkomen in Grashoek.
Deze ochtend worden alle
Grashoekse kinderen, van baby’s
tot en met groep 5, samen met
hun ouders verwacht in de zaal van
de Ankerplaats. Vanaf 10.30 uur
worden de Sint en zijn pieten
verwelkomd met liedjes en muziek.
Rond 11.30 uur vertrekken ze
weer. Er wordt voor de kinderen

van groep 6,7 en 8 van 10.15 tot
11.45 uur een film gedraaid in de
Brem.
De kinderen van groep 1 tot
en met 5 krijgen op school een
kleurplaat die geverfd, gekleurd of
beplakt kan worden. Deze wordt op
zaterdag 17 november opgehaald
door de pieten.

ROERMOND

Burghoffweg 13

(Gevestigd tegenover Retailpark)

T. 0475-691548

HORST

Witveldweg 100

(Gevestigd binnen Interchalet)

T. 077-3982234

Combimagnetron met stoomfunctie
5 magnetronstanden

Constructa CC4P86660

Combi stoomoven

€699,-

Superdeals!

HEERLEN

T. 045-5751230

(Gevestigd op de Woonboulevard)

In de Cramer 148

€549,-

WWW.SUPERKEUKENS.NL

Boiler van 8 liter
3-in-1 kraan Arco chroom

HK634200FB

Kokend waterkraan

€699,-

SUPERKEUKENS IS
SUPERKEUKENS
IS
ELKE ZONDAG GEOPEND!
ELKE ZONDAG GEOPEND!

Elektrische oven
Kookzones: 5 gas met centrale wok

La Germania AMS95C61LDX

Fornuis 90 cm

€929,-

Een nieuwe trend is kookplaatafzuiging of downdraft-afzuiging. Hierbij is het luchtafvoersysteem geïntegreerd in de
inductiekookplaat. Op deze manier worden kookluchten direct aangezogen en afgevoerd, zodat u geen luchtjes in
uw keuken heeft die u ook in uw eetkamer of woonkamer ruikt. Bij Superkeukens hebben wij de beschikking over de
kookplaatafzuiging van het Italiaanse merk Airforce.

Inductie met kookplaatafzuiging

Airforce geïntegreerd afzuigsysteem

Volledig geïntegreerd
Inverter-motor met 10 jaar garantie

AEG FSE 53605 Z

Zanussi ZIL6470 CB

Inductiezones met powerbooster-functie
Automatische panherkenning

Vaatwasser

Inductiekookplaat

€449,-

compleet met koelkast, oven, vaatwasser, inductiekookplaat met
geïntegreerd afzuigsysteem, werkblad en 5 jaar apparatuurgarantie

310 x 218 cm

Migot

€ 6.299,-

ALTIJD DIRECT DE BESTE PRIJS

