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Muzikale middag
voor senioren
De zaal bij gemeenschapshuis ’t Kerkeböske in Helden, waar het muziekevenement Senioren voor Senioren plaatsvond, zat zondag 9 oktober helemaal vol. De senioren en
jongere muziekliefhebbers uit heel Peel en Maas zaten die middag rijen dik te luisteren naar de blaasmuziek van de Keverberger muzikanten en het Seniorenorkest Meijel.
Het was de achtste editie van het concert Senioren voor Senioren, dat speciaal voor alle ouderen in de gemeente wordt georganiseerd.

Meerderheid registraties is ‘ja’

Bijna helft inwoners geregistreerd in
donorregister
Van de inwoners in Peel en Maas heeft bijna de helft zich geregistreerd in het donorregister. Dat blijkt uit
cijfers van de Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS), die jaarlijks een kaart maakt van de donorstand in
gemeenten.
Als peildatum van het huidige
overzicht is 1 januari 2015
genomen. Op 1 januari 2015 had
in totaal 45,4 procent van de
inwoners van Peel en Maas haar
keuze voor of tegen donorschap
vastgelegd in het landelijke register.
Het donorregister geeft vier opties:
ik geef toestemming, ik geef geen
toestemming, mijn nabestaanden
beslissen of een specifiek persoon
beslist.
Iets meer dan de helft van de

mensen die in Peel en Maas wonen,
heeft dus nog niet doorgegeven of
organen of weefsel al dan niet gebruikt
mogen worden na overlijden. Van de
mensen die wel een keuze vastgelegd
hebben, geeft 64,5 procent aan dat
de organen en weefsels na overlijden
gebruikt mogen worden.
De kaart wordt elk jaar door de
NTS gemaakt op basis van gegevens
van het Donorregister en het Centraal
Bureau voor de Statistiek (CBS).
Al vanaf de leeftijd van twaalf jaar

mogen Nederlanders zich registreren
in het donorregister. De cijfers die de
NTS naar buiten heeft gebracht, hebben
betrekking op het aantal inwoners uit
de gemeente vanaf twaalf jaar dat zich
geregistreerd heeft.

Wetsvoorstel
orgaandonatie
Op dit moment ligt een nieuw
wetsvoorstel bij de Eerste Kamer.
Deze wet is al, met een kleine meer-

derheid, aangenomen door de Tweede
Kamer, maar moet nog door de Eerste
Kamer worden goedgekeurd voordat hij
van kracht wordt.
Het nieuwe wetsvoorstel houdt
in dat het beslissysteem voor
donorregistratie wordt gewijzigd.
Wanneer iemand zich niet laat
registreren in het donorregister en
overlijdt, mogen de nabestaanden
besluiten over eventuele orgaan- of
weefseldonatie. Als de nieuwe wet
wordt aangenomen, krijgen mensen
vanaf achttien jaar een brief waarin
hen wordt gevraagd of ze donor
willen zijn. Wanneer ze na twee
brieven niet gereageerd hebben,

worden deze personen als donor
geregistreerd. In het donorregister
komt dan ‘geen bezwaar tegen
orgaandonatie’ te staan, waarmee
ze in feite orgaandonor worden.
Dit houdt in dat na overlijden de
familieleden moeten accepteren
dat er organen en weefsels
worden weggehaald. Er is wel
de mogelijkheid dit als familie
tegen te houden, maar dan
moet bewezen worden dat de
overledene geen donor had willen
zijn. De initiatiefneemster van
het wetsvoorstel, D66-Kamerlid
Pia Dijkstra, hoopt dat de nieuwe
wet meer donororganen oplevert.
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Terugkijklezing op vijftig jaar schrijverschap

Ton van Reen met ‘pensioen’
Schrijver Ton van Reen gaat op vrijdag 14 oktober met ‘pensioen’.
Hij stopt met lezingen geven en het bezoeken van scholen. Zijn boek
Het Winterjaar werd onlangs door dagblad De Limburger geplaatst in een
lijst met de tien grootse Limburgse literatuurklassiekers en de geboren
Panningnaar krijgt veel aandacht in het boek De Geschiedenis van de
Limburgse Literatuur, dat binnenkort uitkomt. “Alles valt de laatste weken
samen”, vertelt de 75-jarige Ton.
Met pensioen gaan is misschien
niet helemaal de juiste omschrijving
van zijn ‘afscheid’ op 14 oktober in de
bibliotheek in Panningen. “De dokter
heeft me gezegd dat ik rustiger aan
moet doen vanwege mijn hart en dus
sla ik wat dingen over”, vertelt Ton.
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Beeldmateriaal en kopij dient vrij van rechten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur
dient bij aanlevering expliciet te worden
gemeld. Bij verzuim komen kosten voor
rekening van de aanbieder.

“Ik blijf wel boeken schrijven en ook
de rondleidingen hier in de buurt die
betrekking hebben op mijn boeken
blijf ik doen, zoals de wandeltochten
bij de Ringoven in Panningen
en de kabouterboerderij aan de
Baarloseweg.”

Katholieke Limburg
in de jaren 50
Dat zijn boek door dagblad De
Limburger in de top tien van grootste
Limburgse literatuurklassiekers werd
geplaatst, maakt Ton heel erg trots.
“Als je aan een boek begint, weet
je nooit wat het wordt. En nu ik als
rustiger aan ga doen, is het mooi als
het allemaal op z’n plaats valt en een
boek van mij een klassieker genoemd
wordt.” Het boek vertelt het verhaal
over de vroege dood van de vader van
Ton en geeft volgens het dagblad een
goede kijk op het tijdsbeeld van het
behoudend katholieke Limburg in de
jaren 50 en 60.
Het Winterjaar werd tot klassieker
gebombardeerd. Zijn eigen favoriet is
een boek dat maar weinig verkocht
werd. “’Het diepste blauw’ is mijn
mooiste boek”, vertelt Ton. “Het gaat
over een man die naarmate hij ouder
wordt, ook steeds eenzamer wordt.
Dat boek is minder verkocht, omdat het
onderwerp minder aanspreekt. Mensen
zijn bang voor ouderdom, dus ze lezen
er niet graag over.”
Ouderdom is een onderwerp waar
Ton het vaak over heeft. Mede door
zijn leeftijd besloot Ton een punt te
zetten achter de lezingen die hem
het hele land doorstuurden. “Ik vind
ouder worden helemaal niet leuk.
Het beperkt me in mijn leven”, vertelt

Ton bij het raam van de kamer waar zijn vader stierf
hij. “ Ik vind het fijn dat ik ouder
ben, maar ouderdom is toch een stuk
minder leuk dan mijn jeugd. Want wat
is ouderdom waard, als ik minder kan?
Ik word nu beperkt in mijn leven. Dat
vind ik gewoon niet leuk.”

Verboden boeken
meenemen
bij de paters
Het afscheid in de bibliotheek
staat in het teken van drie van de
belangrijkste pijlers in het leven van
Ton: zijn oma, de Paters Lazaristen
en Graad Engels. “Mijn oma uit de
Peel, die bij het kaarten honderden
verhalen vertelde, zorgde ervoor dat

ik door kon studeren, dus die was heel
belangrijk”, vertelt Ton. “Anders was
ik bij de steenfabriek in Panningen
gaan werken. Graad Engels nam mij
na de dood van mijn vader mee in zijn
boekenwereld. Bij de Paters Lazaristen
nam ik altijd de ‘verboden’ boeken
mee. Ik moest als misdienaar bij de
nonnen, die tegenover de paters in
hun eigen klooster in het huidige
Grand Café Gallery zaten, hosties
brengen in een grote koektrommel.
Daar ontdekte ik achter de sacristie
een boekenkast met voor katholieken
verboden boeken, zoals Sartre. Die
stopte ik dan in de koektrommel
en nam ze mee naar de nonnen.
Daar stopte ik ze in mijn tas en thuis
las ik ze.”

Zijn uitverkiezing in de lijst van
De Limburger, het uitkomen van
De Geschiedenis van de Limburgse
Literatuur, de herdruk van het vijftig
jaar oude boek Geen Oorlog voor zijn
verjaardag en het aankondigen van het
rustiger aan doen, volgden allemaal
kort achter elkaar. Ton: “Alles valt
de laatste tijd samen. Dat is mooi
eigenlijk. Een goed moment om met
pensioen te gaan.”
Het afscheid van Ton van Reen
vindt plaats in de raadszaal van het
Huis van de Gemeente op vrijdag
14 oktober. Hij begint met terugkijken
op zijn schrijversleven vanaf 19.30 uur.
Ann Philipsen interviewt Ton van Reen
over zijn leven. Paul van Loo draagt ter
omlijsting gedichten voor van Ton.

Aanrijding

Meisje gewond in Panningen
Een 15-jarige Kesselse is op vrijdag 7 oktober gewond geraakt bij een aanrijding op de 18 Novemberring in Panningen. Ze werd aangereden door
een zwarte of donkerkleurige Volkswagen. De bestuurder reed na het ongeluk door. De politie is op zoek naar getuigen van het ongeval.
Het meisje werd rond 15.50 uur
op de Panningse weg van achteren
aangereden door de auto. Ze liep bij
de val kneuzingen aan haar knie,

ribben en hand op. De bestuurder was
volgens de politie vermoedelijk aan
het bellen. De politie vraagt getuigen
zich te melden.

“Mochten er mensen zijn die een
donkere personenauto van het merk
Volkswagen zien met schade aan
de voorzijde, dan horen we dit ook

graag”, zo laat de politie weten.
De informatie kan doorgegeven
worden aan de politie door te bellen naar 09 00 88 44.

Kapelaan Te Boekhorst aanspreekpunt

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

Horstenaar voorlopig clusterpastoor

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

Alexander de Graaf Woutering uit Horst is voorlopig de waarnemend clusterpastoor van de parochies in Baarlo, Maasbree, Kessel en Kessel-Eik.
Hij blijft onder meer pastoor-deken van Horst en neemt de bestuurlijke taken over in het cluster. Kapelaan Hans te Boekhorst wordt het aanspreekpunt
in de parochies Baarlo en Maasbree. De kapelaan volgt pastoors Will Verbong van Maasbree en Hub Horstman van Baarlo op, die per 1 oktober afscheid
namen.

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

De benoeming van De Graaf
Woutering is vooral op bestuurlijk
niveau van belang, zo laat het
kerkbestuur weten. “Kapelaan
Hans te Boekhorst gaat in de

pastorie van Baarlo wonen en wordt
het eerste aanspreekpunt van de
parochies Baarlo en Maasbree.
De Graaf Woutering neemt de
bestuurlijke taken over van de twee

vertrokken pastoors. Louis Verhaag
blijft gewoon pastoor van Kessel en
Kessel-Eik. Voor de mensen daar verandert er niks.”
Will Verbong stopte vanwege zijn

leeftijd met het beoefenen van het
ambt. Hub Horstman nam afscheid
van Baarlo om kapelaan te worden
in Spaubeek, Neerbeek, Sweikhuizen
en Beek.
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Panningnaar nieuwe
voorzitter BCL-noord
William Joosten is op zaterdag 8 oktober gekozen tot districtsvoorzitter van de Bond voor Carnavalsverenigingen
Limburg (BCL) district Noord. De 48-jarige Panningnaar was al bestuurslid van de BCL Noord en was eerder al vele
jaren lid van carnavalsvereniging De Kuus oeht Kepèl. Hij volgt Thij Verheijen uit Sevenum op, die vanwege zijn
leeftijd een stapje terug wilde doen.
“Ik heb er heel veel zin in”, vertelt
William. “Ik ben een echte vastelaovesman, dus ik vind het hartstikke leuk om
dingen te organiseren en er betrokken bij te zijn.” Toen de BCL twee jaar
geleden op zoek was naar nieuwe
bestuursleden, gaf De Kuus oeht Kepèl
aan dat ze eens aan moesten kloppen
bij William. Die was gestopt bij de carnavalsvereniging en had daar wel oren
naar. “Ik miste het wel. Het kriebelde
weer”, vertelt William.

Nachtelijke inbraken
in Kessel
In Kessel is in de nacht van dinsdag 4 op woensdag 5 oktober op
diverse plaatsen ingebroken, zo maakte de politie een dag later bekend.
De inbraken vonden voornamelijk plaats in het buitengebied van het
dorp. De politie ziet de laatste tijd vaker dat er in buitengebieden
ingebroken wordt.
“Wij zien een flinke stijging van
diefstallen in de buitengebieden”,
laat de politie weten. “Met name in
garages, schuurtjes en tuinhuisjes
wordt een hoop gereedschappen
weggenomen. Het is zeer zeker niet
ondenkbaar dat de daders zich binnen ons gebied gaan verplaatsen en

proberen een nieuwe slag te slaan.
Ben alert en zorg voor deugdelijke
sluitingen op schuurtjes en tuinhuisjes.”
Getuigen of mensen die iets
verdachts gezien of gehoord hebben,
kunnen zich melden bij de politie via
0900 88 44 of op het politiebureau.

Hagelkruis ’t Heeske

Corpus gestolen
in Maasbree

Gezicht van BCL
in Noord-Limburg
William liep een tijdje mee met
het bestuur en vanaf oktober werd
hij bestuurslid. “En toen Thij bekendmaakte dat hij wilde stoppen, hebben
ze mij gevraagd of ik die functie over
wilde nemen. Natuurlijk wilde ik dat.”
Als districtsvoorzitter zal William aanwezig zijn bij vrijwel alle activiteiten
die de BCL in Noord-Limburg organiseert. “Maar ook als er bijvoorbeeld
huldigingen binnen een vereniging zijn,
komen wij als BCL de onderscheidingen
uitreiken. Dat ga ik doen. Mijn gezicht
zal de komende tijd veelvuldig te zien
bij evenementen van het BCL.”
Het feit dat hij nu heel NoordLimburg aan gaat doen, vindt William
erg leuk. “Ieder dorpje heeft z’n eigen
charme en zijn eigen manier van vastelaovend vieren”, vertelt hij. “Dan is
het echt sjiek als je daar deel van mag
uitmaken. Dat maakt de functie nóg
leuker dan dat ik al dacht.”
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Op de Oude Heldenseweg in Maasbree is onlangs de corpus van het
hagelkruis gestolen. Het houten kruis staat op de hoek van de kruising
Oude Heldenseweg en Heeske. Met een corpus wordt het lichaam van
Jezus bedoeld. Het houten hagelkruis is van buurtschap ’t Heeske.
Het corpus is een werk van
de Maasbreese beeldhouwer
M. Hendrikx en is ruim een meter
breed en 1,25 meter hoog. Stichting
Kruisen en Kapellen Maasbree heeft
aangifte gedaan van de diefstal.
“We vragen iedereen die ook meer
iets verdachts heeft gezien, zich te

melden bij ons of bij de politie”, laat
de stichting weten. “Ieder bericht is
belangrijk.”
Informatie kan doorgegeven worden aan C. Ament via 077 465 21 76
of aan Ton Boots via 077 465 11 03
of door een mail te sturen naar
tonwil@home.nl

Autosloperij Kaldenkerkerweg
Dit jaar is het BCL-treffen in Venlo
en dus in Noord-Limburg. Dat betekent dat William dit jaar extra druk is.
Dat maakt hem niets uit. “Het was al
een hele eer dat ze me gevraagd heb-

ben om voorzitter te worden en ik heb
er heel veel zin in. Ik heb als taak meegekregen het bestuur in Noord-Limburg
aan te vullen en ik ga proberen nog
wat jeugd toe te voegen.”

Brandweer Peel en
Maas bij brand Venlo
Bij een autosloperij aan de Kaldenkerkerweg in Venlo woedde zondag
9 oktober een grote brand. Naast de vele brandweerkorpsen uit Venlo en
omgeving, werden ook ploegen uit Baarlo, Maasbree en Kessel opgeroepen.
Even na 14.00 uur werd er
melding gemaakt van de brand bij de
autosloperij. Eerst ging het om een
kleine buitenbrand, maar omdat het
vuur snel om zich heen greep werd
de omvang van de brand opgeschaald
naar zeer groot. Niemand raakte
gewond.
Toch werd de meetploeg van
brandweer Maasbree opgeroepen om
metingen naar eventuele vrijgekomen gevaarlijke stoffen uit te voeren.

Niet veel later werden de blusgroepen van brandweerkorpsen uit Baarlo,
Kessel alsook Maasbree opgeroepen
om helpen het vuur te bestrijden.
In de directe omgeving en ook in
Peel en Maas kregen inwoners een NL
Alert via de mobiele telefoon, waarin
aangeraden werd ramen en deuren
gesloten te houden vanwege de forse
rookontwikkeling. De politie onderzoekt of er sprake is van brandstichting.

Al tientallen jaren is het plaatsje Berchtesgaden de favoriete vakantiebestemming van Piet en
Mieke van der Haas uit Baarlo. Het oude stadje ligt in het zuidoosten van het Duitse Beieren, niet ver
van de Oostenrijkse stad Salzburg. “Hier komen wij, en met name Piet die altijd druk is, een week
helemaal tot rust. Lekker wandelen, eten, lezen en luieren”, vertelt Mieke. Het pension waar het
koppel hun vakantie doorbracht, ligt halverwege de Kneifelspitze. “Daar heb je een schitterend uitzicht
op de berg Watzmann. Met 2.713 meter is het één van de hoogste bergen van Duitsland.” Een mooiere
plek om in alle rust de van thuis meegebrachte HALLO te lezen is er volgens Mieke en Piet dan ook niet.

• 7 jaar garantie
• Schadeherstel voor
alle verzekeraars
• Gratis vervangend vervoer
• Ruitvervanging en reparatie
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Stationsstraat 82, Horst, tel. (077) 398 20 19,

www.asnoordlimburg.nl
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Gemeente inventariseert kosten kerken

Kosten renovaties:
twee miljoen euro
Gemeente Peel en Maas heeft de resultaten van een onderzoek gepresenteerd over wat er allemaal moet
gebeuren aan de kerken in de gemeente. Dat werd uitgezocht op verzoek van de gemeenteraad. Alle restauraties
en aanvullende veranderingen zouden in totaal twee miljoen euro kosten. Vooral de kerken in Meijel en Baarlo
moeten flink aangepakt worden en zijn goed voor meer dan de helft van de kosten.
Jacqueline Stienen, adviseur
Maatschappelijke Ontwikkeling bij de
gemeente, was nauw betrokken bij
het onderzoek. Ze legt uit dat het
gaat om een situatieschets. “Het is
niet dat we een voorstel geven aan
de gemeenteraad of het College van
B&W. We hebben in beeld gebracht
welke restauraties en veranderingen
er moeten plaatsvinden en hoeveel
die gaan kosten. Als de gemeenteraad wil dat er iets gebeurt, moet ze
zelf actie ondernemen.”
Bij vijf van de elf kerken wordt
momenteel een herbestemmingsonderzoek uitgevoerd, waarbij gekeken
wordt naar eventuele andere invullingen voor het gebouw. Dat gaat om
de kerken in Kessel-Eik, Grashoek,
Beringe, Egchel en Koningslust. De
gebedsgebouwen van Panningen,
Helden en Kessel zijn een rijksmonu-

ment, waardoor een herbestemming
nu niet aan de orde is. Bij de kerk van
Baarlo, waar de naastgelegen grafstenen rijksmonument zijn, en Meijel,
vanwege het monumentale orgel, spelen soortgelijke zaken. Voor die kerken
is al een planning gemaakt wanneer de
onderhoudswerkzaamheden van start
moeten gaan. Bij de rest is nog niets
gepland. De uitkomst van de herbestemmingsonderzoeken wordt in het
voorjaar van 2017 verwacht.

‘Gemeenschap wil
kerken behouden’
Het totale bedrag van restauratiebehoefte komt neer op 1.795.500 euro.
Dat zijn de aanpassingen die volgens
het onderzoek noodzakelijk zijn voor de
gebouwen. Denk aan zaken als daken
of muren die gerepareerd moeten

Meijel

Grashoek

1954-1955
Restauratiebehoefte
Restauratie daken en toren
en beklimbaar maken van de
toren voor toeristen
(€750.000)
Planning
2017

1953-1954
Aanvullende voorzieningen
Toiletvoorziening (€20.000)
Veiligheidsvoorziening en
installatieaanpassing (€7.500)

Sint Nicolaas

worden.
De reparaties zijn nodig omdat de
gemeenschap niet wil dat de kerken verdwijnen, vertelt Jos van Hal,
bestuurslid van de kerken in het Sint
Vincentiuscluster en nauw betrokken
bij het onderzoek. “De belangstelling
voor het geloof loopt terug, maar het is
een gegeven dat de mensen de kerkgebouwen niet willen missen”, laat hij
weten. “Er moet wel een bredere invulling aan gegeven worden. Het oogstdankfeest in Meijel is een voorbeeld
daarvan. De kerk wordt dan gebruikt
voor iets anders dan hij oorspronkelijk
bedoeld is.”
De aanvullende voorzieningen
kosten volgens het onderzoek 377.500
euro. Met aanvullende voorzieningen
wordt bijvoorbeeld het inbouwen van
toiletvoorzieningen bedoeld. Dat is in
een aantal kerken niet aanwezig, maar

Panningen

Heilig Hart van Jezus

Koningslust

Onze Lieve Vrouw
van Zeven Smarten

Onbevlekt Hart
van Maria

1949-1951
Restauratiebehoefte
Dak sacristie en daken van
de zijarmen aan de oostzijde
(€175.000)
Planning
2018

.000

t
gslus
n
i
n
Ko

ek

ho
Gras
el

500
€27.

ge
0
Berin €220.00

Helden

Maasbree

1952
Restauratiebehoefte
Nieuwe bepleistering tot
twee meter hoogte (€175.000)
Planning
2019

1950
Restauratiebehoefte
Herstel dakvlak (€78.000)
Restauratie torentje van de
Angelusklok (€85.000)
Aanvullende voorzieningen
Toiletvoorziening (€20.000)
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andere gebouwen moet een beroep
worden gedaan op de gemeenschap.
“Gezien de kosten kunnen de parochies het uiteraard niet allemaal zelf
betalen”, legt Jos uit. “We hebben
dus financiële middelen nodig vanuit
de gemeente om het te bekostigen.
Dat krijgt de gemeenschap terug
door het kerkgebouw beschikbaar te
stellen ten dienste van de burgers.”

Sint Lambertus

1954-1955
Restauratiebehoefte
Scheuren in metselwerk
herstellen, glas-in-loodramen
onderhouden en kozijnen
schilderen (€37.500)
Aanvullende voorzieningen
Toiletvoorziening (€15.000)
Veiligheidsvoorziening en
installatieaanpassing (€5.000)

€750

Meij

wel aan te raden bij eventuele herbestemmingen of nevengebruik.
Wie de kosten gaan betalen, is nog
niet duidelijk. In het onderzoek wordt
bij de rijksmonumenten gesproken
over een financiering van vijftig procent
vanuit de provincie, vijftien procent
vanuit de gemeente, twintig procent
vanuit het bisdom Roermond en vijftien
procent vanuit de parochies zelf. Bij de
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€175
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Noot: als bouwjaar hebben we het

500

€77.

jaar waarin de kerk gebouwd is of
heropgebouwd is aangehouden

Beringe

Egchel

1951
Restauratiebehoefte
Onderhoud dak (€125.000)
Aanvullende voorzieningen
Toiletvoorziening (€20.000)
Veiligheidsvoorziening en
installatieaanpassing (€75.000)

1948
Aanvullende voorzieningen
Toiletvoorziening (€15.000)
Veiligheidsvoorziening en
installatieaanpassing
(€30.000)

Heilige Jozef

Jacobus de Meerdere

Kessel-Eik

Kessel

1950
Restauratiebehoefte Onderhoud
houten Angelustoren (€20.000)
Aanvullende voorzieningen
Toiletvoorziening (€20.000)
Veiligheidsvoorzieningen
(€37.500)

1948
Aanvullende voorzieningen
Toiletvoorziening (€20.000)
Veiligheidsvoorziening (€7.500)

Onze Lieve Vrouw
Onbevlekt Ontvangen

Onze Lieve Vrouw
Geboorte

Baarlo

Heilige Petrus
1951
Restauratiebehoefte
Nieuw dak (€350.000)
Aanvullende voorzieningen
Nieuwe CV-ketel (€85.000)
Planning
Dak 2018
CV-ketel 2019
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nieuws 05

Nieuwe lijndienst vanaf 11 december

Geen bushaltes meer in centrum Maasbree
Mensen in Maasbree moeten vanaf december definitief naar haltes buiten het centrum om met de bus richting
Venlo of Weert te gaan. Dat blijkt uit de definitieve dienstregeling die de nieuwe vervoerder Arriva woensdag
5 oktober bekendmaakte. Arriva neemt op zondag 11 december het openbaar vervoer in Limburg over van Veolia.

ieder kwartier rijden.
Zorginstelling De Fabriek in
Maasbree denkt veel hinder te ondervinden van de wegvallende bushaltes.
”Het is heel vervelend voor ons”, laat
een medewerkster weten. “We hebben
veel cliënten die hier hun dagbesteding hebben en die slecht ter been
zijn. Hoe zij hier straks moeten komen,
weet ik ook niet. Daarbij zijn er ook
nog werknemers die met het openbaar
vervoer komen. Die moeten ook een
andere manier zoeken. Het is heel erg
vervelend allemaal.”
Ook Dorpsoverleg Maasbree had

het graag anders gezien, al zijn ze met
sommige veranderingen wel tevreden.
“Wij wilden dat de Dorpstraat ontlast
werd en vinden het dus niet erg dat
de haltes daar weg zijn”, laat voorzitter Theo Cox weten. “We hadden wel
gehoopt dat de route Wilhelminaplein,
Venloseweg, Boszicht kon blijven
bestaan, maar die is ook geschrapt.
Het is jammer dat daar nu niets meer
is, zeker voor De Fabriek. We gaan
kijken wat daar nog aan kunnen doen.
Het is jammer dat het zo gelopen is,
maar of het een onoverkomelijk probleem is, weet ik niet.”

Posters moeten opnieuw worden geplakt

Gemeente Peel
en Maas vervangt
aanplakborden
De bushalte bij De Fabriek die verdwijnt
Waar lijn 61 van Veolia altijd door
het centrum van Maasbree reed,
verandert dat zodra Arriva de taken
overneemt. De nieuwe lijnen 370

01

naar Venlo en de 670 via Blerick naar
Venlo stoppen in Maasbree alleen
langs de Provincialeweg N275. De
haltes Gemeentehuis, Dorpstraat, de

Schor, Venloseweg en Rooth vervallen.
De bus kan dankzij de nieuwe route
11
snel naar de eindbestemming:
trein09gaat ’s morgens
station Venlo. De bus

winkel&bedrijf
Ad vertorial

Verkrijgbaar bij Leurs Horen & Gezien Worden

Slim en oplaadbaar nieuw
gehoortoestel
Er is veel kwaliteitsverschil in gehoortoestellen. Het niet kunnen verstaan van mensen met lawaai is één
van de meest gemelde problemen door gehoortoesteldragers. Men moet dan vaak het volume handmatig
bijstellen, maar ook het omgevingslawaai wordt dan harder. Een ander luisterprogramma biedt uitkomst,
onderzoek wijst echter uit dat de gebruiker vaak niet weet welk programma actief is. Ook is de batterij vaak
op een ongelegen moment leeg, een grote ergernis. Een goede hooroplossing vraagt duidelijk om een andere
benadering en dat is nu gelukt!
Slim besturingssysteem
De Zwitserse producent Phonak heeft een slim
oplaadbaar gehoortoestel ontwikkeld dat in staat is om
zelfstandig te reageren op omgevingsgeluid, de Audéo
Belong. Geheim achter deze opmerkelijke kwaliteit is het
AutoSense Operating System. Deze hightech automaat
activeert zelfstandig het juiste luisterprogramma en laat die
programma’s vloeiend in elkaar overgaan, een doorbraak
in hoortechniek! Zo worden zachte stemmen bijvoorbeeld
net zo duidelijk als harde stemmen, maar zonder
ook het omgevingsgeluid evenveel harder te
maken.
Geen gedoe met batterijtjes
Een lege batterij komt vaak op
een ongewenst moment en ook het
gepriegel met de kleine batterijtjes
is een obstakel. Hiervoor heeft
Phonak de oplaadbare variant
Audéo B-R ontwikkeld, het eerste
gehoortoestel met een lithiumion accu dat 24 uur achtereen horen
garandeert. Plaats de gehoortoestellen
’s nachts in de oplader en ze werken de hele dag
erna.
Nieuwsgierig geworden?
Kom dan naar onze Hoorbeleef dagen bij Leurs
Horen & Gezien worden, Markt 57 te Panningen, op
26, 27 en 28 oktober en probeer gratis de nieuwe
Phonak Audeo Belong.

Alle aanplakborden voor reclame en aankondigingen die in de elf kernen van Peel en Maas staan, worden vanaf donderdag 13 oktober
verwijderd door de gemeente. De vooral houten borden worden daarna
vervangen door metalen aanplakborden.
Van donderdag 13 tot en met
maandag 17 oktober worden alle
25 aanplakborden in de gemeente
verwijderd. Tussen maandag 17
en dinsdag 25 oktober worden de
nieuwe, metalen aanplakborden
geplaatst, die volgens de gemeente
groter en gemakkelijker schoon te
maken zijn. Het aantal borden neemt
daarnaast toe. Nadat alle borden
geplaatst zijn, telt de gemeente 36
plekken waar legaal posters geplakt
kunnen worden. De gemeente verzekert inwoners dat het verwijderen
van de oude en het plaatsen van de
nieuwe borden geen overlast gaat
veroorzaken.
Met de oude aanplakborden
verdwijnen ook de posters die erop
bevestigd zijn. Omdat deze niet overgenomen kunnen worden, vraagt de
gemeente aan de reclamemakers en
organisatoren van evenementen om
nieuwe posters te plakken zodra de
nieuwe borden geplaatst zijn.
In Baarlo komt het nieuwe bord
aan De Bong onder de hoogspanningskabels van de verderop gelegen
mast. In Beringe komt er eentje naast
de Kanaalstraat ter hoogte van de

Pastoor van Basten Batenburglaan en
naast de Meijelseweg ter hoogte van
de afslag richting het industrieterrein.
In Egchel is er een plek gereserveerd
naast de Hoekerstraat ter hoogte
van de Egchelseweg. In Grashoek
komen bij het voetbalveld en
naast de Pastoor Vullinghsstraat op
het grasveld nabij de Eikenhof de
aanplakborden. In Kessel komt een
bord tegenover de brandweer aan de
Schijfweg Zuid te staan. In KesselEik wordt er een geplaatst naast
de Waterheideweg bij de bushalte.
In Koningslust komt het bord te staan
aan de Koningstraat bij de voetbalvelden in de buurt. In Maasbree
komt een bord te staan naast de
Heezestraat op het gras bij het klimaatbosje. In Meijel wordt ter hoogte
van rotonde De Trambaan een bord
geplaatst aan de Jan Truienstraat.
Het besluit om de aanplakborden
te vervangen, komt van de gemeenteraad. Om sandwich- en driehoeksborden, die er volgens hen slordig uitzien
en onveilige situaties opleverden, uit
het straatbeeld te laten verdwijnen
werd daarop een verbod ingesteld dat
per 1 januari van kracht werd.

Inbraak schutterij
Sint Leonardus
Bij schutterij Sint Leonardus in Egchel is in de nacht van maandag
10 op dinsdag 11 oktober ingebroken. De dieven namen onder meer
ruim 1.500 kilo lood mee. Het terrein van de schutterij van Egchel
en Panningen ligt op De Horsten in Egchel.

Maak hiervoor een afspraak op 077 - 307 13 57 of
kijk voor meer informatie op www.leursoptiek.nl

De sloten van het schutterijterrein waren doorgeknipt.
Naast het lood, waarvan een
gedeelte helemaal nieuw was,
werden ook kogeltangen, een
mengpaneel, krachtkabels en kratten
bier en fris meegenomen. Volgens de

politie heeft de diefstal plaatsgevonden tussen maandag 18.00 uur en
dinsdagochtend 08.30 uur.
De politie vermoedt dat de
daders gebruik maakten van een
auto en vraagt getuigen zich te
melden via 09 00 88 44.
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Zij vond het grote geluk
in de warmte
van degenen die zij liefhad.

An Irish Blessing
Irishroad
Blessing
MayAnthe
rise to meet you
May the road rise to meet you
May the wind be always at your back
May the wind be always at your back
MayMay
the
sun shine warm upon your face
the sun shine warm upon your face
MayMay
the
uponyour
your
fields
therains
rains fall
fall soft
soft upon
fields
And,
until
wemeet
meet again
And,
until
we
again
Godhold
hold you
you in
of his
MayMay
God
inthe
thepalm
palm
of hand
his hand

Intens verdrietig, maar dankbaar
voor de vele liefdevolle jaren die we mochten
delen, geven wij kennis van het overlijden
van mijn moeder, onze zus, schoonzus en tante

Petronella Wilhelmina
-NellieVerbugt-Greijn
Helden, * 5 augustus 1924

Thuis, daar waar ze zo graag wilde zijn,
is in hetThuis,
bijzijn
van
haar
gezin,
in geslapen, ôs Mam.
daar
waar
ze zo
graagrustig
wilde zijn,

is in het bijzijn van haar gezin, rustig in geslapen, ôs Mam.

Freda Peulen - Carlisle

Freda
Peulen - Carlisle
Belfast, 26 mei
1948
Maasbree, 9 oktober 2016

Venlo, † 9 oktober 2016

Belfast, 26 mei 1948

echtgenote van

Echtgenote van Loek Peulen
Moeder en
schoonmoeder
Louis en Wilma Peulen - Peskens
Echtgenote
van Loekvan
Peulen
Lana en Raymond
Moeder en schoonmoeder van Louis en Wilma Peulen - Peskens
vanvan
dendenHengel
Peulen
Lana en Raymond
Hengel -- Peulen
Oma van Leco en Roxy
Oma van Leco en Roxy
Marijn en Annemijn
Marijn en Annemijn
Jockey

Thei Verbugt †
Moeder van Nellie Verbugt
Familie Greijn
Familie Verbugt
Wij nodigen u uit voor de afscheidsviering op zaterdag 15 oktober
om 10.30 uur in de kerk van H. Lambertus te Helden.
Aansluitend begeleiden we haar naar de parochiebegraafplaats.
Een speciaal woord van dank aan de medewerkers van thuiszorg
‘Helpende Hand’ en team nachtzorg van het Groene Kruis.
Correspondentieadres
Fien Bos Uitvaartzorg, t.a.v. Mevrouw N. Verbugt-Greijn
Ninnesweg 131, 5981 PB Panningen

Maasbree, 9 oktober 2016

Jockey
Zandberg 1a
5993 AA Maasbree

Zandberg 1a, 5993 AA Maasbree
De afscheidsdienst voor Freda wordt gehouden

De afscheidsdienst
voor Freda
wordt
op 15
2016
om het
12.30crematorium,
uur
op 15 oktober
2016
omgehouden
12.30 uur
inoktober
de aula
van
in de aula van het crematorium, Grote Blerickse Bergenweg 30 te Venlo-Blerick.

Grote Blerickse Bergenweg 30 te Venlo-Blerick.

Wees welkom, tot en met donderdag, om persoonlijk afscheid te nemen van ôs Mam.
Mam is thuis, daar waar ze zo graag wilde zijn.

Wees welkom, tot en met donderdag,
om persoonlijk afscheid te nemen van ôs Mam.
Mam is thuis, daar waar ze zo graag wilde zijn.

Zonder Wiel is alles anders.

14-10-2015

14-10-2016

Het doet mij goed zoveel kaarten, troostende woorden
of een handdruk te hebben ontvangen
na het overlijden van mijn man

Wout Rooijakkers

Wiel Canjels

alweer 1 jaar zonder jou, we missen je.

Ik dank u hiervoor hartelijk.

Bep, Mandy, Jeroen, Romy en Iris

An Canjels-Wijnen
Wij willen iedereen bedanken voor de grote belangstelling,
de vele kaarten en mooie woorden die wij mochten ontvangen
na het overlijden van onze mam en oma

Baarlo, oktober 2016

Truus Joosten-Teeuwen

Dankbetuiging

Beringe, oktober 2016

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.hallopeelenmaas.nl
klik rechts op de pagina op ‘zoekertjes’.
Via het formulier ‘zelf uw advertentie
hier plaatsen’, kunt u uw tekst opgeven en meteen de kosten voldoen.

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

Gebruikte kantoormeubelen. Kasten,
stoelen, bureaus, stelling enz. Tevens
bloempotten en tuin schuurtjes.
Obelisk Beringe tel. 06 14 04 02 72.
Do t/m vrij van 9.00 tot 17.00 uur,
za van 9.00 tot 16.00 uur.

Deskundig & betrokken

tel. 077-3078642

www.janssenuitvaart.nl

Huurwoning gezocht. Gezocht
voor meerdere jaren. Ik wil ‘n thuis
realiseren. Geen rechten opbouwen.
Daarom stel ik voor om met
2-jaarscontract te werken. Dat dan
opnieuw op te stellen. U bent baas in
eigen huis (06 36 32 10 10).
Bolchrysanten te koop!
Maandag t/m vrijdag vanaf 13.00
uur. Zaterdag vanaf 9.00 uur.
Sevenumsedijk 12 te Koningslust.
Yoga bij Lekker Laeve! Flexibel lessen
volgen wanneer het jou uitkomt, rust,
ruimte, aandacht... een proefles is
gratis! www.lekkerlaeve.nl
Valise Atelier & Natuur. We zijn weer
begonnen! Cursussen, workshops
voor groepen, kunstwerkplaats,
kinderfeestjes en nog veel meer.
Kortom hét adres voor een creatieve
morgen, middag of avond.
Voor info en foto’s www.valise.nl
Inzicht in je relatie
en voor alle levensvragen, kijk op
www.betrouwbaarmedium.nl
7 dagen per week!
Huis verkopen? Dit is nu mogelijk
voor € 500 excl. Voor meer informatie
tel. 06 55 12 69 96 of kijk op
www.heikevastgoed.nl
Autosleutel gevonden op de Breetse
Peelweg in Maasbree met een plaatje
eraan waar DAF 65 op staat. Op te
vragen via telefoon 077 465 15 96.
Workshop Qi Gong in Helden
22 oktober om 13.00 uur. Info en
aanmelden: www.lekkerlaeve.nl
Zaterdag- en vakantiewerk Beringe.
Wij zijn op zoek naar een
gemotiveerde medewerker (min. 15jr)
voor zaterdagen en vakanties.
Bij voorkeur geen sport beoefenen op
zaterdag. Bel 06 10 11 99 53 of mail
jboonenkwekerij@outlook.com
Huissleutel met sleutelhanger in
zwarte etui gevonden in de Kerkstraat
Panningen. Tel. 077 307 40 25.

Kessel, oktober 2016
De zeswekendienst is op 15 oktober om 19.15 uur
in de kerk van OLV Parochie te Kessel.

Qi Gong voor iedereen! Workshop op
22-10 in Helden. Info en aanmelden:
www.lekkerlaeve.nl

Fam. Sonderkamp-Joosten
Fam. De Boer-Joosten

Sjraar Gommans

Nel Gommans-Korsten
Hennie en Gé, Bart, Steef

Piano- en zangles. Er is plaats voor
pianoles en zangles volgens de
Lichtenberg Methode. Info over deze
zangmethode: Info@marca-muziek.nl
Tel. 06 52 60 75 33 Marca Kusters.

Private Label Meubelatelier voor
het repareren en herstofferen van
uw bank, fauteuil, caravan, boot etc.
Nieuwe banken en relaxfauteuils met
sta-op functie. Woninginrichting en
vloeren Pepijnstraat 92 5921 HP Venlo
077 390 37 15.

Het heeft ons goed gedaan.

De belangstelling en vele condoleances hebben ons ontroerd. Een
mooier afscheid van mijn man, pap, schoonvader en onze opa

hadden wij ons niet kunnen voorstellen. De blijken van medeleven
tijdens zijn ziekte, na het overlijden en bij de uitvaart waren voor
ons hartverwarmend. Wij hebben hierin troost gevonden en willen u
allen van harte danken voor uw medeleven.

Computerproblemen?
Trage pc of slechte WiFi? Apk voor
veilige pc, netwerk en back-up.
Karel Heines Baarlo 06 50 96 29 15.
Verdere info: karelheines.nl

Verloren op 10 oktober legergroene
kinderbril met legermotief en breder
montuur. Omgeving BernhardstrIrenestr-Beekstr-Ruijsstr-WietelwegSchoutering-Burg Janssenring.
Gevonden? Bel: 06 13 20 47 21.
Yoga. Hatha Yoga Ahimsa.
Klassieke yoga, kleine groepen.
Gediplomeerde ervaren docente,
lid van VYN. Nog enkele plaatsen
op donderdagavond. Voor info:
www.yogahelden.nl, 06 12 30 13 25
trixbeckers@hotmail.com.

HAN-MARK
ARENDSE

Wist u dat…

• Vorkmeer nog oproepkrachten zoekt voor vervanging bij de
dorpsdagvoorzieningen in Peel en Maas? Reageren kan via
m.eickes@vorkmeer.nl
• Gezin Gezien nog nieuwe vrijwilligers zoekt? Als u ouders wilt
helpen met lichte vragen rond de opvoeding of ontwikkeling van
hun kind, dan bent u degene die we zoeken! Reageren kan via
n.soudant@vorkmeer.nl
• We binnenkort weer starten met onze succesvolle ‘Eigen Kracht
Training’, dit keer voor Jongeren van 12-16 jaar oud. Thema’s die
aan bod komen zijn: assertieve houding, contact maken, grenzen
aanvoelen, grenzen aangeven, positief denken en ontdekken van je
kwaliteiten. Deze training is gratis voor inwoners van Peel & Maas
• u elke dag met al uw vragen terecht kunt bij Info & Advies in het
Huis van de Gemeente tussen 8.30 – 12.00 uur?
Voor vragen of meer info, kijk op onze website of neem contact met ons op

U I T VA A R T Z O R G

Petra Steeghs
T 0478 - 760012 • Maasbree
han-mark@arendseuitvaartzorg.nl

info@vorkmeer.nl • 077 307 73 50 • www.vorkmeer.nl
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GEPLUKT Kirsten Janssen

Zondagmiddag half twee. Een vader loopt met zijn dochtertje naar de
voordeur van zijn huis. Mag ik een paar minuutjes van uw tijd? Deze week in
‘Geplukt’ Mark van de Pas uit Melderslo.

Daarnaast startten Kirsten en haar
vijf jaar oudere zus Xandra, die dezelfde
interesse in coaching heeft, vier jaar
geleden een eigen praktijk in training
en coaching: Calciet. “We waren allebei
erg geïnteresseerd in hoe en waarom
mensen doen wat ze doen en hoe je
dat kunt veranderen”, vertelt Kirsten.
“We helpen mensen met hun doel te
bereiken, in de breedste zin van het
woord. Ook geven we weerbaarheidstrainingen voor kinderen, zodat ze voor
de klas durven spreken en opkomen
voor zichzelf.”
Naast haar werk op de basisschool
en de praktijk die ze met haar zus runt,
werkt Kirsten ook nog als adviseur voor
Herbalife. Dit bedrijf maakt producten
voor gewichtsbeheersing (afvallen),
sportvoeding en persoonlijke verzorging. “Ik ben zelf tien kilo afgevallen
door de shakes en sindsdien help
ik anderen bijvoorbeeld met afvallen. Ook daar komt weer een stukje
coaching bij kijken.” Het verkopen en
reclame maken gebeurt voornamelijk
via Facebook. “Ik organiseer geen
Tupperware-achtige party’s”, vertelt
Kirsten grinnikend. “Dat past niet bij
me.”

Tamme dwergpapegaai Pieps

Deze week plukken we Kirsten Janssen uit Kessel. Deze 41-jarige basisschooljuffrouw is getrouwd, heeft twee
zoons, zit in het bestuur van mountainbikeclub MTB Baarlo en springt zelf ook regelmatig op de fiets. Daarnaast
houdt ze zich veel bezig met het coachen van volwassenen en kinderen in de breedste zin van het woord.
Mensen coachen, zowel volwassenen als kinderen, loopt als een rode
draad door het werkende leven van
Kirsten. Twee dagen in de week staat
ze als juf voor de klas bij groep 7/8 op

basisschool De Horizon in Grashoek.
“De hogere klassen zijn wel echt
mijn ding”, vertelt ze. “De leerlingen
begrijpen mijn humor en zijn vanwege hun leeftijd al iets zelfstandiger

PUZZEL

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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dan leerlingen uit de lagere klassen.
Wij begeleiden ze richting de middelbare school. Dat stukje coaching past
echt heel goed bij me. Anderen helpen
is mijn belangrijkste drijfveer.”

Inmiddels is Kirsten bijna veertien
jaar getrouwd met de in Panningen
geboren Angelo. Samen hebben ze
twee zoons: Tim van twaalf en Guus
van elf jaar. Daarnaast woont dwergpapegaai Pieps bij hen in huis. Kirsten:
“Omdat de eigenaar een allergie had
ontwikkeld, hebben wij Pieps overgenomen. Hij is heel tam. De vorige
eigenaar heeft hem zelf grootgebracht.
Het is echt gezellig met dat beestje in
huis.”
De familie Janssen is een echte
mountainbikefamilie. “Angelo moest

jaren geleden vanwege een knieblessure het voetballen opgeven”, aldus
Kirsten. “Daarna is hij gaan mountainbiken bij mountainbikevereniging
MTB Baarlo. Onze oudste zoon kreeg in
groep vier een eigen mountainbikefiets
en zo is het hele gezin aangestoken.
De beste gesprekken met onze zoons
ontstaan ook tijdens het fietsen. Dat
maakt het vaak tot hele kostbare
momenten.”
Zoons Tim en Guus fietsen bij de
jeugd op landelijk wedstrijdniveau en
zijn tot en met januari elke zondag op
wedstrijd. “We reizen het hele land
door”, aldus Kirsten. “Vaak maken
we daar een gezellig weekend weg
van. Dan komen we een dag vóór de
wedstrijd met zijn allen aan, zodat de
jongens zich in alle rust kunnen voorbereiden.” Kirsten heeft altijd paardgereden, maar fietst nu zelf ook recreatief.
“Af en toe pik ik een wedstrijd mee en
twee keer per week loop ik een half
uurtje hard.” Naast dat ze zelf regelmatig op de mountainbike zit, is Kirsten
ook als bestuurslid betrokken bij MTB
Baarlo, waar ze de PR doet. “Het is de
enige vereniging in de regio die zich
bezighoudt met mountainbiken op wedstrijdniveau. Het is een ontzettend fijne,
familiaire vereniging”, aldus Kirsten.

Boeken ruilen
met de buurvrouw
Hoewel het een sportief gezin is,
kunnen ze ook gerust even stilzitten.
Kirsten: “Dan ploffen we samen op de
bank en kijken we met zijn vieren een
film. Van een goede actiefilm of thriller
kunnen we allemaal genieten, maar
een horrorfilm is echt iets van de mannen. Dan pak ik er liever een boek bij.
De chicklits van Jill Mansell verslind ik.
En als mijn boekenkast vol is, verkoop
ik ze weer of ruil ik wat boeken met de
buurvrouw.”
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15 VRAGEN

Zondagmiddag half twee. Een vader loopt met zijn dochtertje naar de
voordeur van zijn huis. Mag ik een paar minuutjes van uw tijd? Deze week in
‘Geplukt’ Mark van de Pas uit Melderslo.

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Joshua Schers
18 jaar
Beringe
Fontys Eindhoven HBO-ICT

Welke muziek luister je veel?
Het liefst luister ik naar iets oudere
muziek, zoals liedjes van U2, Imagine
Dragons en Foo Fighters. Ik vind muziek
van tegenwoordig over het algemeen
te druk, maar kan muziek van bijvoorbeeld Dotan en Shawn Mendes wél
waarderen. Ik luister veel muziek in de
bus en de trein en ook thuis staat er
altijd muziek op.

Als je naar het buitenland zou
moeten verhuizen, welk land zou
dat zijn?
Dan zou ik graag willen verhuizen naar
de Verenigde Staten. Ik ben er nog
nooit geweest, maar een tripje naar
de USA staat zeker op mijn planning.
Het land trekt mij erg door zijn cultuur
en grootheid. Ik wil er zelfs gaan
werken.
Wat is de mooiste plek waar je
ooit bent geweest?
Dat was tijdens een zomervakantie
in Oostenrijk. We hadden heel de
dag gewandeld en op de top van

Opheffingsuitverkoop

30 tot 70% korting op al
onze showroom-sanitair,
infrarood-sauna’s
en voorraadartikelen

VAN HÖVELLSTRAAT 21 HELDEN T (077) 307 54 40
WWW.VERKOO.NL

aan
Joshua Schers

een berg hebben we van een mooi
uitzicht genoten en we zagen zelfs
sneeuw. De mooie natuur vond ik erg
indrukwekkend.
Hoe zie je jouw toekomst?
Ik studeer nu aan de Fontys in
Eindhoven waar ik een opleiding
doe tot ICT’er. Als ICT’er schrijf je
software en ontwerp je programma’s
voor de computer. Ik doe sowieso
al best veel met de computer, dus
ik vind deze opleiding erg leuk en
interessant. Ik zit nu in mijn tweede
jaar van de vier. Ik zou graag rond mijn
vijfentwintigste als ICT’er in Amerika
willen gaan werken bij een groot
bedrijf zoals bijvoorbeeld Microsoft.
Welk eten zou je nooit van je
leven eten?
Ik eet geen vis en zou al helemaal
geen schaaldieren als kreeften of
garnalen willen eten. Ik vind ze er
een beetje griezelig uitzien met hun
klauwen.
Optimist, pessimist of realist?
Dan ben ik meer een combinatie van
een optimist en een realist. Ik probeer
altijd vrolijk te zijn en de dingen van
de zonnige kant te bekijken, maar vind
het belangrijk dat je wel realistisch
blijft. Ik heb over het algemeen een
positieve instelling.
Wat zou je nooit meer overdoen?
Eén keer tijdens een vakantie in
Frankrijk, in de buurt van Bordeaux,
hebben we een boottocht gedaan
over de oceaan. Omdat ik sowieso al
best snel wagen- en zeeziek word en
de golven best hoog waren, werd ik
behoorlijk misselijk tijdens deze tocht.
Ik ben niet meer van plan dit nog een
keertje te doen.

Festival of discotheek?
Dan kies ik voor een festival, zoals
Pinkpop of EGOpop. Het leuke aan
festivals vind ik de vrijheid waar je
heen wilt gaan en wat je wilt gaan
doen. Verder vind ik het leuk dat een
festival overdag al begint en de sfeer
relaxed is. Ik kijk nu alweer uit naar
het festivalseizoen, maar dat duurt nog
wel eventjes.
Wat is je favoriete sociale medium?
Dat is WhatsApp, een sociaal medium
waarbij je berichtjes stuurt naar elkaar.
Ik ben niet veel bezig met andere
sociale media-platforms, behalve dat
ik pas sinds kort een Facebook-account
heb aangemaakt. Ik vind WhatsApp erg
handig om snel met medestudenten en
vrienden die ik nu minder zie te communiceren en in contact te blijven.
Wat is je favoriete game?
Mijn favoriete games zijn Forza
Horizon 3, een racegame waarbij je
race-evenementen organiseert om zo
verder te komen in het spel. Ook Planet
Coaster, waarbij je pretparken ontwerpt
en bijhoudt, speel ik graag. Ik vind
het erg leuk om dingen te ontwerpen
en te bouwen en houd het meest van
simulatiespellen op bijvoorbeeld de
computer die realistisch zijn.
Hond of kat?
Dan kies ik voor een hond.
Wij hebben thuis altijd al een hond
gehad, een Bearded Collie die Bowie
heet. Het leuke aan honden vind ik dat
ze zo trouw zijn, goed naar je luisteren
en bijna aanvoelen als een maatje.
Dat heb ik bij een kat bijvoorbeeld
niet.
In welke situatie was jij het meest
zenuwachtig?
Ik ben nooit zo’n fan geweest van
presenteren. Zo weet ik nog dat ik op
de middelbare school ’s ochtends al
behoorlijk zenuwachtig kon zijn voor
een presentatie die ik voor de klas
moest houden. Nu heb ik dat al wat
minder, omdat ik op mijn opleiding
nu meer presentaties geef over
onderwerpen die mij aanspreken
waardoor het ook leuker is om te
presenteren.
Welke emoticon gebruik je het
meest?
Ik gebruik over het algemeen niet
zoveel emoticons, maar als ik er een
gebruik, stuur ik een smiley die op
de kop staat. Ik vind dit een leuke
emoticon. Het is ook een leuke
toevoeging bij grappige momenten.
Dag of nacht?
Dan kies ik voor dag. Ik ben een écht
ochtendpersoon. ’s Avonds ga ik altijd
vrij op tijd naar bed, ik ben op school
’s ochtends altijd het productiefst en
ook als ik kan uitslapen, ben ik toch
vroeg wakker.
Wat is je favoriete indoor/outdoor
activiteit?
Dat is een klimparcours in het bos
waarbij je gezekerd zit aan een
kabel en bepaalde obstakels moet
overwinnen. Zo heb ik dit een aantal
keer gedaan bij Klein Zwitserland in
Tegelen, maar ook een paar keer toen
ik op vakantie was. Verder ben ik
weleens in de sportschool te vinden
en vind ik het leuk om zo nu en dan
een rondje hard te lopen.

Nederlandse
wereld
prestaties
De Nobelprijzen werden op
woensdag 5 oktober weer
verdeeld. Prijzen voor economie, scheikunde, natuurkunde
enzovoort. Het is een hele eer
om die prijs te krijgen voor
onderzoekers en deze keer was
een Nederlander de gelukkige.
Een Nederlander die een
Nobelprijs wint, dat komt niet
vaak voor. Slechts negentien
keer won een Nederlander de
prijs. Zo ook dit jaar. Ben Feringa
van de Rijksuniversiteit in
Groningen won samen met twee
collega’s de prijs voor het
ontwerp en de synthese van
moleculaire formules. Het is zelfs
de eerste Nobelprijs van de
Scheikunde die écht in
Nederland valt. De twee
Nederlandse voorgangers van
Feringa waren namelijk werkzaam in Duitsland.
Een Nobelprijs, voor de
meeste voor de mensen geen
doel waar ze naar streven.
Men streeft vaker naar een
olympische medaille of een
Gouden Kalf. Maar waarschijnlijk
voelde voor Ben Feringa het
winnen van de Nobelprijs van de
scheikunde precies hetzelfde als
het moment dat Epke
Zonderland beleefde, toen hij
zijn medaille op de Olympische
Spelen 2012 in ontvangst mocht
nemen.
Wij Nederlanders winnen op
de Olympische Spelen als klein
land veel medailles en zijn zelfs
in staat om een Nobelprijs te
winnen. Maar hoe kan het
eigenlijk dat wij met ons kleine
landje toch zo’n grote prijzen
kunnen winnen? Misschien is de
reden dat wij Nederlanders altijd
zo lekker ‘normaal’ blijven doen.
We zijn harde werkers, we
blijven realistisch en blijven met
beide benen op de grond staan.
Waar een klein land al niet groot
in kan zijn.
Janique
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Agrarische sector
3/11

Stal Kersten uit Egchel

Peel en Maas is een landelijke gemeente met veel bedrijven in de agrarische sector. De HALLO licht de komende weken een aantal van die
bedrijven uit. Van witlof telen tot koeien melken, de hele sector komt voorbij in deze serie. In de derde aflevering: Pieter en Bernice Kersten van
spring- en handelsstal Stal Kersten uit Egchel.

houden. “Gemiddeld staan hier zo’n
vijfentwintig paarden die getraind
worden, waarvan er tien van onszelf
zijn”, aldus Bernice.

Zaken met VS en
Turkije

Oh, zit dat zo!

Wie is (voor u)
de beste makelaar?
Door: Rick Schiffelers, Register Makelaar Taxateur o.z.
Het ligt op het puntje van mijn tong om bovenstaande vraag met;
‘InterMakelaars natuurlijk’ te beantwoorden. Maar het ligt iets
genuanceerder. Ogenschijnlijk voeren de concurrerende makelaars een
vergelijkbaar ‘kunstje’ op en lijkt het veel van hetzelfde. Voor een
woningeigenaar of -zoeker die een makelaar zou willen inschakelen
vaak lastig van elkaar te onderscheiden. En toch is het verschil in de
praktijk dikwijls enorm, verschil dat simpelweg veroorzaakt wordt door
de persoon achter de dienstverlener.
De vraag die essentieel is in
dit verband is; Wat zoekt u in een
makelaar en wat verwacht u van
hem/haar? Natuurlijk begrijp ik dat
het gaat om het zo snel mogelijk
verkopen aan de koper die de hoogst
mogelijke prijs wil betalen. Of – als
het om aankoopbegeleiding gaat –
zo snel mogelijk een droomwoning
voor een zo laag mogelijke prijs
weten te vinden. Maar de weg naar
dat doel toe kan op verschillende
manieren worden afgelegd. De enige
manier om erachter te komen of uw
verwachting past bij de werkwijze
en de persoon van de betreffende
makelaar is een ontmoeting. Als het
goed is, kan de makelaar uw vragen

goed beantwoorden en rustig en helder
uitleggen hoe er gewerkt wordt. En dan
gaat het volgens mij om het gevoel en
vertrouwen. “Is deze makelaar in staat
om mijn belang optimaal te bedienen?”

opdracht. En toch heb ik dit vol overtuiging gedaan. Niet om iemand te
beledigen maar des te meer om een
niet voorspoedige samenwerking te
voorkomen. Bovendien, dienstverleners die geen “nee” durven te zeggen en juist alles naar zich toe willen
trekken zijn er al meer dan genoeg.

Andersom geldt overigens hetzelfde. Ook de makelaar zou kritisch
mogen kijken naar de vraag of optiWie is de beste? U hebt het antmale samenwerking in het verschiet
woord op de vraag zelf in handen.
ligt. Dit betekent niet dat altijd alles
maar vlekkeloos zou moeten verlopen Laat vooral uw gevoel spreken, dat
laat u zelden in de steek!
maar wel dat makelaar en opdrachtgever op dezelfde golflengte dienen te
zitten. Zo niet dan moet je het eigenlijk
niet willen. Er werd best vreemd op
gekeken toen ik onlangs op vriendelijke
www.intermakelaars.com
wijze “nee” zei tegen een mogelijke

De interesse voor paarden en
pony’s heeft Pieter (61) Kersten
altijd al gehad. Hij groeide op op een
boerderij, begon zijn carrière in de
paardensport als dressuurruiter en
was lid van de Koninklijk Warmbloed
Paardenstamboek Nederland
(KWPN) hengstenkeuringscommissie.
Inmiddels runt hij, samen met zijn
vrouw Bernice (49), al bijna vijftien
jaar een internationaal bekende
spring- en handelsstal in Egchel.
“Wij hebben van onze hobby ons
vak mogen maken en doen het met
veel passie”, vertelt Pieter. “Anders
houd je het ook niet vol om zeven
dagen per week aan het werk te zijn.”
Ook Bernice is al van jongs af aan met
paarden bezig geweest. “Paardrijden
is altijd mijn hobby geweest”, vertelt
ze. “Ruim twintig jaar geleden nam
ik paardrijles bij Pieter. Zo heb ik hem
leren kennen, zijn we getrouwd en
uiteindelijk ben ik ook in de zaak erbij
gekomen.”

Gemiddeld
25 paarden
Stal Kersten is een trainingsstal
waar jonge paarden met talent
worden opgeleid tot internationaal
niveau. Daarnaast houden Pieter
en Bernice zich bezig met de
internationale handel in springpaarden
en, op kleine schaal, het fokken
ervan. De accommodatievan de stal
bevat 28 boxen voor sportpaarden,
een zestal wasplaatsen, stallen
voor merries en veulens, een
trainingsmolen, een grote overdekte
binnenhal, een buitenrijbaan, een
groot omliggend weiland en enkele
appartementen voor gasten die
langere tijd willen komen trainen.
Pieter en Bernice hebben twee
mensen in dienst en een stagiaire
die hen helpen de boel draaiende te

Pieter en Bernice zijn veel in
het buitenland voor zaken. “Je moet
wel van huis gaan”, vertelt Pieter.
“Anders kom je ook niet met anderen
in contact. Het wereldje is relatief
klein, je leert mensen via-via kennen
en je doet al snel veel contacten
op als je ergens op concours bent.”
Over het algemeen gaat het goed met
de paardenhandel, is de ervaring van
Pieter en Bernice. “Als we naar onszelf
kijken, speelt de ligging daar een rol
in. Dicht bij de Duitse en Belgische
grens”, aldus Pieter. Daarbij zit er
volgens hem veel kennis over paarden
in het zuiden van Nederland, wat
aantrekkelijk is voor kopers. En omdat
het zo’n kleine wereld is, weet je als
handelaar waar je zaken mee doet of
wilt doen. “Een tijdje is het moeilijker
geweest, omdat het economisch
minder goed ging met de landen
waar we zaken mee deden”, aldus
Bernice. “In Turkije is het nu soms nog
wat lastig, door de onrustige politieke
situatie. Over het algemeen gaat
het goed. De markt is de afgelopen
twee jaar weer aangetrokken, dus
we hebben niks te klagen.” Per jaar
verkoopt Stal Kersten tussen de
twintig en vijftig paarden aan het
buitenland.

Zoons zijn de
toekomst
Over de toekomst van Stal Kersten
zijn Pieter en Bernice het eens:
“Onze kinderen zijn de toekomst”,
aldus Bernice. “Ooit zullen zij de zaak
overnemen.” De tweeling Lars en
Niels van zestien hebben net zo’n
grote passie voor paarden als hun
ouders. De jongens helpen hun ouders
bij het trainen van de paarden en
pony’s en gaan vrijwel elk weekend
op concours in binnen- en buitenland.
“We vinden het heerlijk om met de
dieren bezig te zijn”, vertelt Lars.
“Ik zou heel graag op topsportniveau
willen rijden. Uiteindelijk willen
Niels en ik de zaak van onze ouders
overnemen.” Maar als het aan hun
ouders ligt, gaat dat echter nog
even duren. Bernice: “Dit is wat we
graag doen en waar we goed in zijn.
We zullen een keer op de achtergrond
gaan treden, maar voorlopig gaan wij
zo door.”

Accountancy
Administratie
Advies
Tel. 077 307 35 19
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Eerste prijs op KNMO-concours

Willibrordus sluit
seizoen af
Bij de afsluiting van het zomerseizoen stond op zondag 9 oktober voor
de leden van schutterij Sint Willibrordus uit Meijel de wedstrijd om de
Willibrordusbeker op het programma. Jan van Montfort mocht de beker
uiteindelijk in ontvangst nemen. Huub Lemmen eindigde op de tweede plek
en Jan van Heugten werd derde.

Winnaars clubcompetitie
Breetanque
De onderlinge competitie van jeu de boules-club Breetanque is dit jaar gewonnen door Riet en Jan
Vaessen. De twee haalden even veel punten als nummer twee Bep Manders en Dre Zeelen, maar wisten
de onderlinge wedstrijd te winnen. Daardoor werden Jan en Riet gekroond tot winnaars van de competitie die gespeeld werd tussen april en september. Derde eindigde Marij en Peter Thiede. Op de foto
staan Jan en Riet Vaessen, Dre Zeelen, Bep Manders, Peter en Marij Thiede met hun gewonnen prijzen.

The Prince of Oz
Een dag eerder vond het
Nederlands Show- en Marsconcours
van KNMO in Enschede plaats.
Een sporthal met gigantische
afmetingen, topkorpsen uit het hele
land en volle tribunes: dat waren
de omstandigheden waaronder
de muzikanten van schutterij Sint
Willibrordus mee geconfronteerd
werden op zaterdag.

Eerste prijs
met promotie
De Meijelse muzikanten voerden
een concertwerk en een marcherend
werk uit. Beide onderdelen
werden door drie juryleden kritisch
beoordeeld. Dat de muzikanten

onder leiding van tamboer-maître
Erwin Daems en instructeur André
Falize het erg goed hadden gedaan,
bleek bij de bekendmaking van de
uitslagen aan het einde van het
concours. Het concertwerk werd
beoordeeld met 85,67 punten en aan
het marcherende werk werden 86,50
punten toegekend.
Het gemiddelde van beide
optredens vormde de einduitslag
86,08 punten. Dat betekende een
eerste prijs met promotie. Aangezien
de Meijelse schutterij al in de hoogste
divisie speelt, kan de schutterij niet
meer promoveren. Bij thuiskomst in
het clublokaal werd uiteraard nog een
feestje gevierd door de muzikanten en
hun supporters.

The Bubble Mates

Open dag duikvereniging Panningen
Duikvereniging The Bubble Mates uit Panningen houdt op zondag
16 oktober een open dag bij zwembad De Waterloat in Panningen.
Geïnteresseerden kunnen die dag kennismaken met de duiksport.
Leden van The Bubble Mates
zijn de hele middag aanwezig om
informatie te geven over de duiksport, de opleidingen, de materialen
en kosten van het duiken. Daarnaast
vertellen ze over de duikvereniging
zelf, die al ruim veertig jaar bestaat
en zo’n zestig leden telt.

Wereldwijd erkend
duikdiploma
Leden van de duikclub hebben, na de PADI-opleiding afgerond
te hebben, een wereldwijd erkend
duikdiploma. Naast het buitenduiken
is de duikclub in de winterperiode
ook in het zwembad actief op de

woensdagavond om de duikvaardigheden te oefenen. Wie nieuwsgierig
is geworden naar de duiksport of al
langer actief duikt op vakantie, maar
dit ook graag in Nederland wil doen,
kan een kijkje nemen bij de open
dag. Duikers die al een brevet hebben, kunnen ook naar de open dag
komen wanneer ze op zoek zijn naar
een vereniging waar ze regelmatig
kunnen duiken of verder willen gaan
met de PADI-vervolgopleiding. Onder
begeleiding kan er ook een proefduik
of ‘proefplons’ gemaakt worden.
De open dag duurt van 14.00 tot
16.00 uur. Het enige dat bezoekers
nodig hebben, is een handdoek en
zwemkleding.

Nieuwe musicalcursus Me On Stage
Musicalschool Me On Stage is deze maand begonnen met een nieuwe musicalcursus. De eerstvolgende lessen
vinden plaats op woensdag 19 oktober in DOK6 Theater in Panningen.
Dit jaar wordt de musical
The Prince of Oz op de planken
gebracht. Om te oefenen voor de
eindproductie in juli, is de groep in
tweeën gesplitst. Elke woensdag

hebben de twee groepen les bij het
DOK6 Theater in Panningen. Kinderen
in de leeftijd van zes tot en met elf
jaar oefenen elke woensdag van
15.30 tot 17.30 uur. Van 18.00 tot

20.00 uur zijn deelnemers tussen de
elf en achttien jaar aan het oefenen
voor de musical die volgend jaar wordt
opgevoerd. Aanmelden voor een
proefles kan via www.meonstage.nl

10R-fest

Tafelvoetbaltoernooi jeugd Meijel
Jongeren uit Meijel die hun tafelvoetbalkunsten willen laten zien, kunnen zaterdag 15 oktober meedoen met
een tafelvoetbaltoernooi. Dit vindt plaats tijdens de 10R-fest-avond bij jongerenhonk De Ketter in Meijel.
Jongeren in de leeftijd van acht tot
en met vijftien jaar mogen meedoen
met het tafelvoetbaltoernooi tijdens

het 10R-fest. Om 19.30 uur gaat de
zaal bij De Ketter in Meijel open en
begint het toernooi.

De avond wordt afgesloten met
een feestje dat ongeveer tot 23.30 uur
duurt.

Voor mensen met dementie en mantelzorgers

Dansmiddag voor dementerenden
Dementerenden en hun mantelzorgers kunnen donderdag 13 oktober bij De Vriendschap in Beringe een middag
komen dansen. De dansmiddag is niet alleen voor mensen met dementie, maar voor iedereen die van dansen houdt.
Ontspanning en anderen
ontmoeten staat centraal tijdens de
DansSalon in Beringe. Dementerenden kunnen hier, begeleid en
ondersteund door vrijwilligers en
mantelzorgers, een middag dansen.
Voor koffie of thee en iets lekkers

wordt gezorgd. Wie geen eigen
vervoer heeft, kan gebruikmaken van
het dorpsvervoer of het gezamenlijk
vrijwilligersvervoer binnen de
gemeente. Neem hiervoor contact op
met p.selen@vorkmeer.nl
De zaal is donderdag 13 oktober

geopend vanaf 13.30 uur. Van 14.00
tot 16.30 uur kan er gedanst worden
bij De Vriendschap in Beringe.
Neem voor meer informatie
contact op met Maria Hodzelmans via
06 22 63 02 26 of met Jo Basten via
077 466 20 26.

Concert in nieuw jasje

Helenavaartconcert in Grashoek
Fanfare Semper Avanti uit Grashoek organiseert dit jaar het Helenavaartconcert in een nieuw jasje. Dit concert
vindt zaterdag 15 oktober plaats in gemeenschapshuis De Ankerplaats in Grashoek.
Het concert wordt jaarlijks
georganiseerd door fanfare Renantia
uit Griendtsveen, fanfare Wilona
uit Helenaveen en fanfare Semper
Avanti uit Grashoek. Dit jaar wordt

het concert gepresenteerd in een
nieuwe vorm. De drie muziekverenigingen zitten gezamenlijk op het
podium en brengen afwisselend hun
muziek ten gehore. Ook spelen alle

honderd muzikanten samen één
muziekstuk. Diezelfde avond worden
ook de nieuwe uniformen van Semper
Avantigepresenteerd. Het concert
begint om 19.30 uur .
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Antwoorden aankruisen op formulier

Verkeerskennis opfrissen met
KBO Kessel
Ouderenbond KBO Kessel heeft in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland (VVN) een middag georganiseerd
voor senioren om hun verkeerskennis op te frissen. Deze middag vindt plaats op dinsdag 18 oktober in Kessel.
De verkeersmiddag wordt gehouden om de vele nieuwe verkeersregels
en veelvoorkomende situaties in het
verkeer door te nemen. Net als vroeger
kunnen de deelnemende senioren bij

de theorievragen kiezen uit meerdere
antwoorden. Het antwoord mag op een
formulier worden aangekruist.
Wie zichzelf wil uitdagen, of wil
weten of de verkeerskennis nog up-

to-date is, mag op dinsdag 18 oktober
meedoen. De verkeersmiddag begint
om 13.30 uur in gemeenschapshuis De
Paort in Kessel. Voor een kopje koffie of
thee en iets lekkers wordt gezorgd.

Lekker Laeve

Aerial Yoga-introductie in Helden
Bij Lekker Laeve in Helden vindt woensdag 19 oktober een introductieworkshop Aerial Yoga plaats. Bij deze
nieuwe vorm van yoga wordt gebruikgemaakt van de zwaartekracht.
Het is de eerste plek in Peel en
Maas waar Aerial Yoga wordt
aangeboden. Hierbij wordt
gebruikgemaakt van doeken die aan
het plafond hangen en waarin de

deelnemer de yoga-oefeningen
uitvoert, gebruikmakend van de
zwaartekracht.
Ter kennismaking kunnen nieuwsgierigen deelnemen aan de introduc-

tieworkshop op woensdag 19 oktober,
die gegeven wordt door Nicole en Sjaak
Titulaer. De les duurt van 20.30 tot
21.45 uur. Aanmelden kan via
www.lekkerlaeve.nl

Videoclip Omroep P&M

Audities sinterklaasverhaal bij
KSV Kessel

Alcides Baarlo in actie
voor goede doel
Gym- en turnvereniging Alcides uit Baarlo gaf zaterdag 8 oktober
een demonstratie bij supermarkt Coop in Baarlo. Enkele leden van
de vereniging lieten op de tumblingbaan, die op de parkeerplaats
was geplaatst, hun turnkunsten zien onder toeziend oog van hun
trainsters. De demonstratie was georganiseerd vanwege de Doekoeactie bij de supermarkt, waarbij klanten kunnen sparen voor
sport- en spelmaterialen voor de Baarlose basisscholen De Omnibus,
Panta Rhei en De Bolleberg.

Bij Kesselse Sport Vereniging (KSV) in Kessel wordt zaterdag 15 oktober een open auditie gehouden. Kinderen
van groepen drie tot en met acht kunnen auditie doen om te dansen in de videoclip van het sinterklaasverhaal van
Omroep P&M.
Jongens en meisjes uit Kessel en
Kessel-Eik die mee willen doen aan
de videoclip, kunnen deelnemen aan
de open auditie. Alleen kinderen uit
groepen drie tot en met acht kunnen
meedoen. Wie door de jury wordt
geselecteerd, mag op vrijdag 21

oktober meedoen met de extra dansles
en is er op zaterdag 29 oktober bij als
de videoclip wordt opgenomen.
Aanmelden voor de open auditie
op zaterdag 15 oktober is verplicht en
kan door een mailtje te sturen naar
dansen@ksv-kessel.nl met vermelding

van de naam en in welke klas hij of
zij zit. De open auditie vindt plaats
van 13.00 tot 14.00 uur bij gemeenschapshuis De Paort in Kessel. De extra
dansles voor geselecteerde kinderen
duurt vrijdag 21 oktober van 16.45 tot
17.45 uur.

Ons glastuinbouwbedrijf is ruim 5 hectare groot
en houdt zich reeds vele jaren bezig met belichte
hoge draadteelt van komkommers.
Wij zijn per direct op zoek naar een

meewerkend
voorman
m/v

in de komkommerteelt die ons bedrijf komt versterken.
Wij bieden een fulltime baan voor iemand die:
• weet van aanpakken
• inzet heeft
• graag zelfstandig wil en kan werken
• flexibel invullen van werktijden als prettig ervaart
• het een uitdaging vindt om mensen aan te sturen en daarbij
altijd een goed resultaat en de beste kwaliteit wil behalen.
Tot de taken behoren:
• operationeel aansturen
• uitvoeren gewas en oogstwerkzaamheden
• vaktechnisch instrueren van medewerkers
• communicatief vaardig, flexibel, resultaatgericht en
kwaliteitsgericht werken
• inwerken van nieuwe medewerkers
• draaien van storingsdienst, soms ook in het weekend
• op uitvoeren van werk en gedrag een voorbeeld zijn.
Bij gebleken geschiktheid betreft het een functie voor langere
tijd, met goede arbeidsvoorwaarden en een prettige werksfeer.

Dagboottocht Zonnebloem
Vrijwilligersorganisatie Zonnebloem hielp onlangs een boottocht over de Maas. Er waren ruim
225 gasten uit Peel en Maas aan boord. De vrijwilligers van de Zonnebloem, inclusief gastvrijwilliger
burgemeester Wilma Delissen-van Tongerlo, hadden de hele dag alles onder controle. “Dit jaar ging
voor de eerste keer de jongerengroep van de Zonnebloem, ‘De Sunflowers’ zoals ze zich graag noemen,
mee op de boot”, laat de organisatie weten. “Het was een prachtige dag waarbij iedereen weer
voldoende zonne-energie heeft opgenomen en we kunnen terugkijken op een prachtige dag.”

Heb je mbo werk- en denkniveau in de richting van de tuinbouw
en/of ervaring als meewerkend voorman in de glastuinbouw?
Spreken bovenstaande taken jou aan en wil je graag werken op
ons bedrijf in Baarlo?
Solliciteer dan op deze functie. Dat kan door het mailen van je
cv met persoonlijke motivatie naar: info@valida.nl

Komkommerkwekerij J&P Crienen
Breekweyenweg 2 - 5991 RA Baarlo
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Jubilarissen Koninklijke
Harmonie Concordia Panningen
Tijdens het jaarlijkse Caeciliafeest op zaterdag 8 oktober werden enkele leden van Koninklijke
Harmonie Concordia uit Panningen gehuldigd. De leden werden in het zonnetje gezet omdat ze al
jarenlang aangesloten zijn bij de vereniging. Lian Swinkels en Steven Fleuren werden gehuldigd omdat
zij al tien jaar bij de vereniging zijn. Loes van Gelder-Stranders werd in het zonnetje gezet omdat zij al
25 jaar bij de harmonie is, net als Hans Rayer en Mariet Janssen-Smulders. Ans Erens-Cox, die haar
25-jarig jublieum mag vieren, ontbreekt op de foto. (Foto: Rinus Janssen)

MamaCafé Peel en Maas

Thema-avond over pubers in
Panningen
Het MamaCafé Peel en Maas houdt op woensdag 19 oktober een thema-avond over pubers. Deze bijeenkomst is
georganiseerd in samenwerking met praktijk Wil’skracht en vindt plaats bij basisschool Nieuweschool in Panningen.
Tijdens de thema-avond ‘Pubers
zijn leuk?!’ wordt ingegaan op het
gedrag van pubers. De ontwikkeling van
pubers, lastige vraagstukken, tips bij het
opvoeden en communiceren met pubers
komen tijdens de bijeenkomst voorbij.
Daarnaast worden vragen als Wat schuilt

er achter het dwarse en stoere gedrag
van een puber? en Hoe blijf je samen in
gesprek en in verbinding? behandeld.
Therapeut en coach Wilma Tellings
van praktijk Wil’skracht werkt al
jaren met jongeren en volwassenen.
Tijdens de lezing geeft ze voorbeelden

en praktische tips terwijl ze het onderwerp met humor en inzicht benadert.
De lezing vindt plaats bij basisschool
Nieuweschool in Panningen en begint
om 20.00 uur. Aanmelden kan tot op de
dag van de lezing via mamacafepeelenmaas@outlook.com

Tweede vestiging Peel en Maas

Opening Repair Café Maasbree
Het repair café in Maasbree opent zaterdag 15 oktober haar deuren in de bibliotheek in het dorpscentrum. Het is
de tweede vestiging van Stichting Repair Café Peel en Maas binnen de gemeente. In Meijel is eveneens een Repair
Café actief.
In Panningen is al sinds november
vorig jaar een Repair Café gevestigd,
waar vrijwilligers spullen repareren die
anders weggegooid zouden worden.

Het bestuur van Stichting Repair Café Peel
en Maas besloot dan ook een tweede
vestiging te openen in de gemeente.
Het nieuwe repair café bij de bibliotheek

in Maasbree wordt zaterdag 15 oktober
officieel geopend om 11.00 uur door wethouder Raf Janssen. Van 10.30 tot 13.00
uur is het café geopend.

ANWB fietsverlichtingsactie

Repair Café Meijel controleert
fietsverlichting
Vrijwilligers van Repair Café in Meijel controleren en vervangen op zaterdag 15 oktober fietsverlichting bij
lunchzaak Oppe Koffie in Meijel. Dit gebeurt vanwege de ANWB fietsverlichtingsactie.
De actie is in het leven geroepen
om iedereen met goede verlichting veilig aan het verkeer te laten deelnemen.
Zo kan worden bijgedragen aan het
verlagen van het aantal verkeersongelukken onder kinderen in Nederland.

Volgens cijfers van de ANWB vervangen
vier van elke tien fietsers hun verlichting niet, terwijl de kans op een aanrijding met twintig procent daalt wanneer
er goede verlichting op de fiets zit.
Het repair café heeft toolkits

ontvangen van de verkeersorganisatie, waarmee ze de lampjes kunnen
vervangen. Hier zijn geen kosten aan
verbonden. Van 09.30 tot 11.30 uur zijn
de vrijwilligers bij Oppe Koffie in Meijel
aanwezig om de lampjes te vervangen.
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Bespreking Poll week 39

De gemeente moet een nieuw muziekpodium neerzetten in Panningen
De uitslag van de poll van week 39 was dat de meerderheid, 58 procent,
het niet eens was met de stelling. Toch kwamen er ook positieve reacties binnen. Zo vindt Mieke Jacobs uit Maasbree dat de gemeente mag bijdragen aan
een podium.“ Ik heb het podium een paar keer bezocht en vind het groots!
De musici nemen fans mee uit alle kernen van Peel en Maas. Dit zorgt voor
leuke ontmoetingen tussen deze mensen, het winkelend publiek, toevallige
voorbijgangers en de inwoners van Panningen. Het podium heeft inmiddels
een bekendheid opgebouwd. Dit mag niet verloren gaan.” Toch heeft ze ook

een kanttekening. “Ik vind wél, dat als de gemeente (mee-)betaalt, er meer
zitgelegenheid mag komen zónder bediening, zodat iedereen ook vrijblijvend
mag genieten van de muziek.” W. van den Heuvel uit Panningen draagt andere
opties aan dan de locatie op het Raadhuisplein.” Gebruik hiervoor de luifel
van ons prachtige nieuwe Huis van de Gemeente. Of waarom niet kiezen voor
steeds een andere locatie met een verplaatsbaar podium? Of waarom wordt
hiervoor ons prachtige theater niet gebruikt? Dit kan het hele jaar gebruikt
worden.”

De nieuwe lijndiensten van Arriva zijn een goede zaak
eens/oneens > www.hallopeelenmaas.nl

Vervoerder Arriva neemt vanaf 11 december het busvervoer over in de
gemeente Peel en Maas. In sommige dorpen verdwijnen haltes, zo bleek
uit de lijndiensten die onlangs bekend werden gemaakt. In Maasbree bijvoorbeeld wordt het centrum overgeslagen voor een snellere route over de
Provincialeweg.
Eindelijk denkt de vervoerder aan studenten. Dat zijn de voornaamste
gebruikers van de bus en dus zou met hen het meest rekening gehouden
moeten worden. De bussen sluiten nu beter aan op de treinen en de ritjes

duren korter, waardoor veel mensen voordeel hebben bij de nieuwe lijndienst.
Er wordt nu rekening gehouden met de grootste groep, dat is correct.
Van de andere kant is het zo dat juist zo dat studenten goed ter been zijn
en makkelijk bij een bushalte kunnen komen. De ouderen en mensen die slecht
ter been zijn in bijvoorbeeld het centrum van Maasbree, moeten nu een stuk
lopen om bij een halte te komen. Met hen zou meer rekening gehouden moeten worden. Aan de meeste kwetsbare groep wordt nu voorbij gegaan.
De nieuwe lijndiensten van Arriva zijn een goede zaak. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 40) > De bouwkosten in Peel en Maas moeten anders berekend worden > eens 92% oneens 08%

Jong geleerd
is oud gedaan
Leer uw kind stap voor
stap met geld omgaan

Hoeijmakers Groep
Baarskampstraat 11
5995 AS KESSEL
T 077 - 358 67 00
E info@hoeijmakers.nl
I www.hoeijmakers.nl
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js
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Cadeautje
Je hebt van die mensen,
die al opgroeiende, een leuke
mix blijken te zijn van beide
families. Dat geldt niet voor
mij. Mensen reageren dan ook
meer dan eens oprecht
verbaasd als ze vragen naar
mijn meisjesnaam. Vaak
eindigt het verhaal dan ook
met een “Dat kan ik echt niet
aan je zien.”
Daarentegen vertegenwoordig ik ruimschoots mijn moeders
kant van de familie. Ik kan op
een wildvreemde plek komen en
dat mensen me dan vragen of ik
er ‘een van Spuitelot’ ben. Dan
ben ík degene die verbaasd is,
want ik ken die mensen lang
niet altijd. Vaak blijken het dan
leeftijdsgenoten van mijn
moeder te zijn en worden er
verhalen verteld. Want het was
een grote familie, en daar valt
altijd wel iets over te vertellen. Zelf zie ik het ook wel.
Niet alleen uiterlijk, maar ook
qua karakter heb ik de meeste
eigenschappen van deze familie
geërfd. Niet altijd gemakkelijk,
maar je kunt aan alles je eigen
draai geven.
Deze week ontdekte ik
echter iets wat ik wel degelijk
aan paps familie te danken heb,
en dan met name aan opa. Als je
het over opa had, dan had je het
over de twinkeling in z’n ogen.
Zelfs op z’n 95e zag je nog de
ondeugd in z’n ogen als hij een
verhaal vertelde. Dan had hij
bijvoorbeeld bij ’t Erf weer
‘geflirt’ met een van de dames,
en straalde het plezier van z’n
gezicht. Oma kon er gelukkig de
humor wel van inzien, en wist
dat er voor hem niemand anders
was dan zijn Leentje.
Die twinkeling bij het
vertellen van een goed verhaal,
of als ik blij ben om je te zien,
die hoort bij mij. Zoveel jaren
later zie ik pas dat dat je cadeautje was. Wat had ik je dat nog
graag zelf verteld…
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Aangepaste openingstijd
Op donderdag 20 oktober is het Huis van de Gemeente vanaf 14.00 uur gesloten voor publiek.
De bibliotheek is dan ook gesloten. Wij zijn wel telefonisch bereikbaar tot 16.00 uur.

Gemeente vervangt aanplakborden
Door de hele gemeente staan op dit moment (vooral) houten aanplakborden voor reclame
en het aankondigen van evenementen. Van 13 tot en met 17 oktober verwijdert de
gemeente deze aanplakborden overal.
Tussen 17 en 25 oktober worden vervolgens nieuwe metalen aanplakborden geplaatst. Het
verwijderen en plaatsen zal geen overlast veroorzaken. Posters die op de oude borden zijn
aangeplakt kunnen helaas niet worden overgenomen op de nieuwe borden. We vragen de
organisatoren om dit zelf te doen zodra de nieuwe borden geplaatst zijn.
Waarom doen we dit?
Vanaf 2016 is het niet meer toegestaan om sandwichborden te plaatsen omdat die het
straatbeeld rommelig maakten en onveilige situaties veroorzaakten. In ruil daarvoor biedt de
gemeente ruimte om reclame te maken en evenementen aan te kondigen op de aanplakborden.
Met het plaatsen van meer en grotere borden wordt de totale aanplakruimte ruim dubbel zo
groot. Bovendien zien de nieuwe metalen borden er netter uit en zijn ze gemakkelijker schoon te
maken.

Officiële (verkorte) publicaties
U kunt op de hoogte blijven van de officiële bekendmakingen zoals vergunningen,
bestemmingsplannen, regelgeving van de gemeente via www.peelenmaas.nl -> Inwoners ->
Actueel -> Bekendmakingen -> Elektronisch gemeenteblad.

Elektronisch gemeenteblad

Het is de enige officiële bron van de gemeente waaraan rechten kunnen worden ontleend,
wordt wekelijks uitgegeven als pdf-bestand en is te raadplegen op de gemeentelijke website.
Een geprint EGB kunt u inzien in de informatiehoek van het Huis van de Gemeente, bij de
bibliotheken en de gemeenschapshuizen in Peel en Maas.
In dit weekblad wordt in het kort aangegeven welke regels en (bestemmings)plannen aan de
orde zijn.
Kennisgeving ontwerp beschikking
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Peel en Maas maakt bekend
dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens is
omgevingsvergunning te verlenen voor: Meijel, 5768 RX, Hof 8. Planologisch strijdig gebruik.
Uitbreiden van het bouwvlak Wonen. Verzonden: 12 oktober 2016.
Ontwerp bestemmingsplan
Wijziging bouwvlak sorteerloods en huisvesting Kesselseweg 32a Helden
Burgemeester en wethouders van Peel en Maas maken bekend dat, op grond van de artikelen
3.1 en 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht,
het ontwerpbestemmingsplan “Wijziging bouwvlak sorteerloods en huisvesting Kesselseweg
32a Helden” ter inzage ligt.
Kennisgeving melding Wet Milieubeheer
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Peel en Maas maakt bekend dat
de volgende meldingen zijn ingediend op grond van de artikelen 8.40 en 8.41 Wet milieubeheer
en het Activiteitenbesluit milieubeheer:
• Baarlo, 5991 NE, Op den Bosch 10. Het veranderen van het bedrijf; de melding is gedaan ter
actualisatie van de gehele inrichting (Coonen);
• Grashoek, 5985 NA, Marisbaan 15. Het uitbreiden van een opslagloods (Maessen Beheer BV);
• Kessel, 5993 NV, Rijksweg 22. Het bouwen van een nieuwe werktuigenberging bij Bruijnen;
• Meijel, 5768 RC, Marxweg 5. Het veranderen van de inrichting; een aantal bedrijfsinterne
wijzigingen bij Bouten Aardbeien;
• Meijel, 5768 PR, Peelweg 44. Het veranderen van de inrichting; een aantal bedrijfsinterne
wijzigingen bij Bouten Aardbeien;
• Panningen, 5981 CP, Kepringelehof 11. Voor de oprichting van D&D Centrum;
• Panningen, 5981 VW, Piushof 137 te: Het veranderen van een horeca-inrichting; overname van
Café/Feestzaal Thoes.
Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen
In de vergadering van 26 mei 2015 heeft het college van burgemeester en wethouders
besloten vast te stellen de: Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen
peuterspeelzalen gemeente Peel en Maas. De integrale tekst is opgenomen als Bijlage 1 EGB
week 41 – 2016.

Kermis Beringe 15 t/m 18 oktober
Zaterdag 15 oktober
• 15.30 uur Ontvangst bij de Nabber/ inleveren kleurplaten
• 15.45 uur Opening kermis door wethouder Raf Janssen en lootjestrekken
• 17.00 uur tot 19.00 uur Clown Japie
Zondag 16 oktober
• 16.00 uur tot 18.00 uur Schminken en Meet & Greet voor de kinderen
Maandag 17 oktober
• Verrassing op kermisterrein
Dinsdag 18 oktober
• 19.00 uur Prijsuitreiking letterpuzzel en kleurwedstrijd

Wij wensen u fijne kermisdagen!

Inzameling Klein Chemisch Afval (KCA)
U kunt in de volgende kernen bij de chemokar het KCA aanbieden van 17.00 tot 19.00 uur:
Maandag 17 oktober
Grashoek voor de kerk
Woensdag 19 oktober
Kessel de Markt
Donderdag 20 oktober
Kessel-Eik het Mariaplein
Vrijdag 21 oktober
Meijel het Alexanderplein
Maandag 24 oktober
Beringe voor de kerk

Voorkom illegale inzameling
Tijdens de inzamelingsronde van maart zijn er illegale textielinzamelaars actief geweest;
zij reden voor de inzameling uit en namen zonder toestemming de gemeentelijke
textielzakken mee.
Door oplettende burgers heeft de politie de illegale inzamelaars kunnen aanhouden.
Wij vragen u daarom het textiel om 7.00 uur buiten te zetten en zeker niet de dag ervoor. De
inzameldienst van de gemeente Peel en Maas is goed herkenbaar door de (vuilnis)auto met
daarop het logo van de gemeente.
Ziet u andere inzamelaars, waarschuw dan direct de politie via 0900-8844 of meldt dit bij het
Klant Contact Centrum van de gemeente via (077) 306 66 66

Textielinzameling
De komende dagen zamelen we textiel huis aan huis in, kijk voor de
juiste inzameldag in uw straat op de (digitale) afvalkalender.
Inzameling textiel in Kessel en Kessel-Eik: donderdag 27 oktober.
Dit staat niet vermeld op de afvalkalender.
U kunt alle soorten textiel aanbieden voor huis-aan-huis inzameling. Bijvoorbeeld kleding en
schoenen (draagbaar én niet draagbaar), huishoudelijk textiel, kledingaccessoires, schone
lappen en textielresten, zachte knuffels, dekbedden en kussens. Textiel wordt huis-aan-huis
ingezameld, tegelijk met het andere afval door de inzameldienst van de gemeente. Zet textiel
om 7.00 uur aan de straat op dezelfde plaats waar u normaal uw container aanbiedt.
U kunt textiel aanbieden in een willekeurige zak mét daarop een Peel en Maas textielsticker.
Deze stickers zijn verkrijgbaar bij het gemeentehuis en bij de afhaalpunten, of kunt u zelf
uitprinten via www.peelenmaas.nl. Textiel kunt u ook wegbrengen naar het milieupark.

Huis van de Gemeente
Wilhelminaplein 1
5981 CC Panningen

Postbus 7088
5980 AB Panningen

(077) 306 66 66
info@peelenmaas.nl

Ruimtelijke ordening
Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Uitbreiding Manege Vosberg
Burgemeester en wethouders van Peel en Maas maken bekend dat, op grond van de
artikelen 3.1, 3.6 en 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet
bestuursrecht, de gemeenteraad in de vergadering van 27 september 2016 het bestemmingsplan
“Uitbreiding Manege de Vosberg” gewijzigd vastgesteld.
Inhoud wijzigingsplan
Het bestemmingsplan voorziet in een juridisch-planologische regeling voor het plangebied,
gelegen aan de Ninnesweg 176 te Panningen. Kadastraal bekend als, gemeente Helden, sectie T,
nrs. 26, 27, 42, 43, 44, 45, 55, 303 en 437.
Voorliggend bestemmingsplan voorziet in de totale ontwikkeling van het manegecomplex.
Deze ontwikkelingen zullen gefaseerd worden uitgevoerd, rekening houdend van een periode
van +/- 10 jaar. Concreet bestaat de totale ontwikkeling uit de volgende onderdelen:
• onderhoud aan bestaande dakconstructie van de bestaande trainingshal;
• uitbreiding van de trainingshal tbv opslagruimte/ontvangstruimte/manoeuvreerruimte;
• verplaatsen van de entree;
• aanleg all-weather piste met buitentribune;
• verbeteren en vergroten buitenrijbanen;
• aanleg bezoekers parkeerterrein aan noordzijde nabij Ninnesweg;
• aanleg/vergroting deelnemers parkeerterrein aan zuidzijde;
• realisatie tweede wedstrijdhal
Het ontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen van 21 april 2016 tot en met 01 juni 2016.
Daarbij is één zienswijze ingediend, welke heeft geleid tot het gewijzigd vaststellen van het plan.
Inzien wijzigingsplan
Het vastgestelde wijzigingsplan en de onderliggende stukken zijn als volgt raadpleegbaar:
• Het plan is digitaal raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het IDN-nummer van het
vastgestelde bestemmingsplan is: NL.IMRO.1894.BPL0125-VG01
• Het plan is digitaal raadpleegbaar op de gemeentelijke website www.peelenmaas.nl ->
Inwoners -> Actueel -> Bekendmakingen;
• Een papieren versie ligt in het Huis van de Gemeente, bij de publieksbalie ter inzage.

Gratis informatieavond bij De Fabriek Maasbree

25 OKTOBER • 19.30 - 21.30 UUR

“Hoe laat ik mijn naasten goed verzorgd achter?”

Beroepstermijn loopt van 13 oktober tot en met 23 november 2016.
Beroep instellen
Belanghebbenden die tijdig hun zienswijzen bij het college hebben ingediend en
belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig
een zienswijze bij het college kenbaar te maken, kunnen gedurende de genoemde termijn
beroep instellen tegen het vastgestelde wijzigingsplan. Beroep kunt u instellen bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.
Verzoek om voorlopige voorziening
Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het wijzigingsplan niet. Om dit
laatste te bereiken, kan gedurende de beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van
de Raad van State. Voor het instellen van beroep of het aanvragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Voor meer informatie hierover neemt u contact op met de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, via (070) 4264426.
Inwerkingtreding
Het wijzigingsplan treedt in werking na afloop van de beroepstermijn, tenzij binnen deze
termijn naast een beroepsschrift eveneens een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend
Voor meer informatie neemt u contact met de heer P. Cuppen of een van de andere
medewerkers van Team Omgevingsontwikkeling.

Huis van de Gemeente
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1
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niet meer. Wij creëren belevenissen waarbij de creativiteit zit in
simpele dingen.

077 - 306 66 66
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Niet alles is perfect, maar dat maakt ons uniek. Dankzij
deskundigheid en expertise op het gebied van kleur, interieur,
mode en een neus voor de allermooiste vintage pareltjes wordt
shoppen een hele ervaring. Alles in de winkel is te koop. Kortom
een winkel vol verassingen van tijdloos goed.

Wilt u ook advies
over gemak
in uw keuken?

• Langstlevende regeling: wat houdt dat in?
• Een testament: wat regel ik daarmee?
• Schenkingen, hoe regele ik deze en waarom?
• Hoe zorg ik dat mijn naasten mijn wensen weten?
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Kostbaar water
Door de klimaatverandering worden we steeds vaker geconfronteerd
met extreme regenbuien of juist drogere periodes. Omdat het een
gezamenlijke verantwoordelijkheid is voor zowel de gemeente, het waterschap en de waterleidingmaatschappij, gaan wij nog meer samenwerken.
Dit met als doel de kennis te delen en ook de kosten voor de burgers op
termijn beheersbaar te houden.
De gemeente heeft als taak het
afvalwater, regenwater en grondwater op te vangen en te reguleren.
De watermaatschappij zorgt voor de
waterwinning en de distributie van

het drinkwater en de waterschappen
organiseren de zuivering van het
afvalwater. Maar ze hebben hierbij
beslist uw medewerking nodig!
Zo zou je bij de aanleg van een

tuin kunnen werken met kiezelpaden
of schelpenpaden in plaats van de hele
tuin betegelen. Betegelen lijkt in eerste
instantie onderhoudsvriendelijk, maar
het wordt vaak alsnog groen en daarbij
komt er ook onkruid tussendoor. Dat is
natuurlijk vervelend.
Wij als gebruikers van water kunnen zelf ook een belangrijke bijdrage
leveren door zuinig te zijn met het
gebruik van water en door bijvoorbeeld
het regenwater niet via de regen-

Markt 133
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pijp de riolering in te laten stromen,
maar door de regenpijp door te zagen
en het water de tuin in te laten lopen.
Goed voor de planten én de grondwaterstand. Bij nieuwbouwwoningen
wordt hier vaak al rekening mee
gehouden. Heeft u nog tips hoe we nog
slimmer met ons kostbare water om
kunnen gaan, laat het ons dan vooral
weten.
Peter Craenmehr,
raadslid Lokaal Peel&Maas

gemeente
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Beeldvormende raadsvergadering van dinsdag 4 oktober, Grashoek

Woningcorporaties niet blij met voorstel rioolheffing eigenaren
Woningcorporaties Wonen Limburg en Antares zijn tegen het plan van het college om vanaf
volgend jaar ook huiséigenaren rioolheffing te laten betalen. Dat zei bestuurder Wim Hazeu
van Wonen Limburg tijdens de Beeldvormende Vergadering van de gemeenteraad, vorige week
dinsdag. Hij sprak bij de behandeling van het nieuwe Gemeentelijk Rioleringsplan. Ook het nieuwe
subsidievoorstel voor DOK6 stond op de agenda.
Met de Beeldvormende Vergadering wil de raad, voorafgaand aan de formele behandeling van een onderwerp, van direct betrokkenen horen hoe zij tegen een collegevoorstel aankijken. De bijeenkomst van
vorige week vond plaats in De Ankerplaats in Grashoek. Er was een groepje deskundigen aanwezig dat
voor een van beide agendapunten naar De Ankerplaats was gekomen om hun zegje te doen.
DOK6 theater
Het eerste onderwerp van de avond betrof theater DOK6. Het college stelt voor om het theater tot 2020
een jaarlijkse subsidie toe te kennen van € 330.000 (10% meer dan de afgelopen jaren). In het voorstel
toont het college zich enthousiast over de positieve ontwikkeling die het theater de laatste jaren doormaakt: het aantal bezoekers is sterk gestegen, net als het aantal voorstellingen. Ook stelt het college dat
het draagvlak onder de bevolking duidelijk is vergroot. Drie bestuursleden van het theater en een geïnteresseerde burger schoven aan om met de raad van gedachten te wisselen over het voorstel, en over hoe
het gaat met DOK6.
Op een vraag van één van de raadsleden legden voorzitter Mart Hurks en penningmeester Ad Ewalts uit
waarom het theater – ondanks aanzienlijk meer voorstellingen en bezoekers – toch (iets) méér subsidie
nodig heeft. Dat komt, vertelden ze, doordat meer voorstellingen, meer organisatie, meer tijd aan voorbereiding en dus meer inzet van personeel vragen. Een andere reden is dat met artiesten veelal wordt
afgesproken dat de opbrengst van de kaartjes naar hun gaat (een slechte kaartverkoop is ook voor risico
van de artiest).
Het bestuur van het theater heeft niet de ambitie om het enkele jaren gelden afgesplitste horecadeel – mogelijk een bron van inkomsten – weer over te nemen. Dit besluit is in het verleden genomen.
De bestuursleden memoreerden verder het belang van DOK6 voor het woonklimaat van Peel en Maas.
Ook zorgt het theater voor kwaliteitsverbetering van het lokale culturele leven, o.m. door het faciliteren
van voorstellingen van lokale gezelschappen en door de musicalschool Me on Stage.

Waterbeheer
Tweede onderwerp van de avond was het toekomstige waterbeheer in Peel en Maas. Meer precies gaat
het om het zogeheten Waterketenplan en het Gemeentelijke Rioleringsplan (GRP) voor de komende vijf
jaar. In het Waterketenplan werken Midden-Limburgse gemeenten samen met het waterschap en WML.
Doel is o.m. een efficiënte afvoer en zuivering van afvalwater, en het voorkómen van wateroverlast.
Het GRP is de lokale uitwerking hiervan.
Na een korte inleidende film over de toekomstige uitdagingen in het waterbeheer (o.m. door klimaatverandering en extremere buien) werden er drie stellingen op tafel gelegd die alle te maken hadden met
de rol van burgers bij het omgaan met klimaatverandering/wateroverlast. Voor dit onderwerp waren
deskundigen naar de bijeenkomst gekomen. Wel schoven twee vertegenwoordigers van woningcorporatie Wonen Limburg aan, van wie één ook namens woningstichting Antares sprak. Zij kregen van enkele
raadsleden vragen over de rol van corporaties bij het voorkómen van wateroverlast. Volgens bestuurder
Wim Hazeu van Wonen Limburg doet de corporatie actief aan voorlichting om huurders te stimuleren
regenwater af te koppelen van het riool. Hazeu maakte ook duidelijk voorstander te zijn van een lagere
rioolheffing voor huishoudens die hemelwater afkoppelen, bij wijze van financiële prikkel. Gemeenten
moeten bij het inrichten van de openbare ruimte dan wél zorgen voor voldoende ruimte om het regenwater te laten infiltreren in de bodem.
Hazeu was kritisch over een specifiek punt in het GRP, te weten het plan om de rioolheffing vanaf volgend
jaar niet alleen op te leggen aan gebruikers, maar ook aan eigenaren van panden. Volgens Hazeu is dit
mogelijk in strijd met de Europese ‘Kaderrichtlijn Water’, die uitgaat van het principe ’de vervuiler betaalt’. Dit zou betekenen dat de meerderheid van de gemeenten in ons land onterecht de heffing oplegt
aan eigenaren. Ook zei hij dat deze maatregel de woningstichting zo’n acht ton gaat kosten – geld dat ten
koste gaat van projecten in de sociale huursector.
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Atletiek Helden
bij marathon Eindhoven
Door: atletiekvereniging Atletiek Helden
Drie leden van Atletiek Helden hebben op zondag 9 oktober de marathon van Eindhoven volbracht.
Daarnaast waren er nog vijf leden die de halve variant uitliepen. Hellen Verheijen en Manuela Geurts liepen
de marathon uit op basis van een opmerkelijk schema.

Hellen en Manuela trainden honderd
dagen volgens een omstreden marathonschema. Daarbij hadden ze een
maximale training van veertien kilometer. Met argusogen werden ze gevolgd
door hun trainingsmaatjes van Atletiek
Helden. ‘Een marathon lopen met als
langste training veertien kilometer is
onmogelijk’, aldus de ervaringsdeskun-

digen van Atletiek Helden. De dames
bewezen dat het wel mogelijk is.
“Trainen op basis van je hartslag en
ademhalingsoefeningen is het geheim
van dit sportrustenschema”, aldus coach
Ine Jacobs. Hellen en Manuela startten
en finishten samen. Tijdens de marathon je koolhydraten en vocht volgens
een schema op niveau houden, is een

van de pijlers. “De hartslag is 42.195
kilometer stabiel gebleven en was in
de tweede helft van de marathon zelfs
iets lager. Dat zorgde ervoor dat ze geen
hongerklop kregen en de marathon
ondanks wat pijntjes glansrijk volbrachten”, aldus de atletiekclub. Ze liepen
de marathon uit in een tijd van 4 uur
en 34 minuten. “Op de vraag of ze
de volgende keer weer een marathon
willen lopen volgens het sportrustenschema, was het antwoord volmondig
ja”, laat de club weten. Kenny Janssen
liep de marathon volgens een traditioneel schema. Hij heeft de meeste
trainingsarbeid alleen moeten verrichten, maar met een ijzeren discipline
heeft hij dit helemaal kunnen volgen.
Voor hem was een scherpe tijd onder de
magische grens van drie uur het doel.
Onder de perfecte omstandigheden is
hem dit ruimschoots gelukt met een
tijd van 2.55,58 uur, mede door een
supervlak schema en geen enkele verzwakking tijdens de wedstrijd. Naast de
marathon liepen ook nog vijf leden de
halve afstand. Sjoerd Karis rende een
tijd van 1.30,29 uur, Jeroen de Bruijn
finishte volgens plan in een nette tijd
van 1.41,12 uur, Stephan Mennen liep
1.49,45 uur, Jan Vaessen 1.51,59 uur en
Ellen Heuijerjans 2.00,59 uur.
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Hengelvereniging
Noordervaart
Door: hengelsportvereniging HSV De Noordervaart
William Scheenen van HSV De Noordervaart heeft op zondag 9 oktober
een vakantie van een week gewonnen. De prijs werd uitgereikt aan
diegene die het beste gepresteerd had over zeven wedstrijden op
visvijver De Donk in Meijel. Het slechtste resultaat mocht men laten
vallen en William Scheenen kwam als winnaar uit de bus.

Voorafgaand aan de prijsuitreiking van de vakantie werd de tweede
Catch Up-wedstrijd gehouden op de
Noordervaart en de vangsten waren
beter dan de week ervoor. Het was
Huub Peters die met een brasem
erbij eerste werd met 3.150 gram.

William Scheenen werd tweede met
1.365 gram en Theo Janssen eindigde
op de derde plek met 1.240 gram.
Op zondag 17 oktober is de laatste
wedstrijd van de zomercompetitie en
wordt bekend wie clubkampioen van
HSV De Noordervaart 2016 is geworden.
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Bevo verliest
voor vierde keer

MVC naar laat
gelijkspel

Door: Mat Nellen, handbalvereniging Targos Bevo Hc
Het eerste herenteam van Targos Bevo Hc uit Panningen heeft op zaterdag 8 oktober de vierde nederlaag
van het seizoen geleden. Uit bij Callandt Tongeren had Bevo vooral moeite met de tijdstraffen. Het duel eindigde
in 27-21.

Door Mat Nellen, voetbalvereniging MVC’19
Na dertien minuten keek het eerste herenteam van MVC’19 uit Maasbree
op zondag 9 oktober tegen een 2-0 achterstand aan tegen koploper SJVV uit
St. Jozefparochie. Uiteindelijk sleepten de Maasbreenaren een kostbaar punt
in de wacht, 2-2.

Twee tijdstraffen kort na elkaar zijn
Targos Bevo Hc in Tongeren halverwege
de tweede helft fataal geworden.
Totdat dat moment hielden beide
ploegen elkaar in evenwicht. Callandt Tongeren nam tijdens de
tijdstraffen een voorsprong van vier
doelpunten. Targos Bevo Hc kwam
vervolgens nog terug tot 19-17.
Daarna profiteerde de thuisclub van

een mindere fase van de Panningse
ploeg, die aanvallend en defensief
wat steken liet vallen. In die fase
liep Callandt Tongeren uit tot 23-17.
Uiteindelijk wonnen de Belgen met
27-21 en delen zij de tweede plaats op
de ranglijst met Initia Hasselt en Hurry
Up.
In de eerste helft in Tongeren bleef
Targos Bevo Hc gemakkelijk overeind.

Met 10-10 zochten beide ploegen de
kleedkamers op. Verdedigend stond
het goed bij de Panningse ploeg en
aanvallend werden de kansen benut.
Lichtpunt voor Targos Bevo Hc was het
weer meespelen van Peter Lambert.
Sonni de Jonge kwam niet van de bank
om een blessure te voorkomen en ook
de net van een vakantie teruggekeerde
Bram Knippenbergh kwam niet in actie.

Dames VC Olympia
tonen twee gezichten
Door: volleybalvereniging VC Olympia
De dames van Olympia lieten op zaterdag 8 oktober twee gezichten zien in het duel met Saturnus/Hendriks
Coppelmans DS 1 uit Uden. Bij vlagen werd de tegenstander volledig zoek gespeeld, maar er waren ook twee sets
waar te veel fouten werden gemaakt. Toch werd het 4-0 voor de Panningse dames.
In de eerste set was de start al
niet geweldig van Olympia. Na een 3-1
voorsprong liet de Udense tegenstander
zien ook graag mee te doen en nam
brutaal een 3-9 voorsprong. Op deze
stand werd Josien Hoeymakers in het
veld gebracht. De serve werd teruggehaald en zij scoorde gelijk een serie
van vijf rechtstreekse punten. Olympia
was weer langszij en gaf dit ook niet

meer weg, 25-19. De tweede en derde
set waren de sterke fases van Olympia.
De setstanden 25-10 en 25-5 waren
overduidelijke cijfers. Vooral serverend en blokkerend werd het verschil
gemaakt. Deze reeks kon in de vierde
set niet doorgezet worden. Al snel
moest er weer terug gewisseld worden
naar de basisopstelling, aangezien
Saturnus het niet had opgegeven en

nog een puntje rook. Olympia, zwak
verdedigend, kwam niet tot aanvallen.
Pas na de tweede time-out, op 12-18,
begon het weer te draaien. Een servicebeurt leverde acht punten op en
gaf de gasten de genadeklap. Het lukte
Saturnus nog maar één puntje te
scoren. De dertien punten die Olympia
maakte, waren voldoende voor de
tweede volle winst op rij.

Egchel verliest opnieuw
Door: Thijs Joosten, voetbalvereniging SV Egchel
Het eerste team van SV Egchel heeft de derde opeenvolgende nederlaag geleden. Na de verliespartijen tegen
de nummers 1 en 2 van de ranglijst werd op zondag 9 oktober verloren van middenmoter RKDSO uit Lomm. Door de
3-0 nederlaag zakt de ploeg van trainer Twan van de Mortel naar plek negen op de ranglijst.
Op sportpark ’t Wiltland in Lomm
was het Egchel dat het meeste balbezit en de meeste en beste kansen
had, maar RKDSO dat de doelpunten
maakte. De gasten begonnen met de
van blessures herstelde Kai Schroder en
Juul Stammen.
De start voor de oranjehemden
was slecht. In de 8e minuut ontweek
Jorg Jacobs de buitenspelval en hij
kon alleen op doelman Bjorn Oomen
afgaan, 1-0. Vervolgens kwam Egchel
wat beter in haar spel. Met name Frank

Gielen, Juul Stammen en Jorrit Kersten
kregen uitstekende mogelijkheden op
de gelijkmaker, maar vonden keeper
Matthijs Cuppen op hun weg.
De blauwwitten loerden op de
uitval en hadden hiermee succes in
de 38e minuut. In eerste instantie kon
er nog door de Egchelse verdediging
gered worden, maar op de harde uithaal vanaf links in de verre hoek door
Sjors van den Homberg had men geen
antwoord, 2-0. Na de rust werd het nog
erger voor de gasten toen in de 50e

minuut Jesse van Wylick via de binnenkant van de paal doel trof, 3-0.
Egchel bleef echter strijden voor
een beter resultaat en had ook nu
weer de betere mogelijkheden. Jorrit
en Juul kregen kansen op een treffer
en een schot belandde tegen de lat.
RKDSO wist met sporadische uitbraken
voor enig gevaar te zorgen. Ondanks
alle goede bedoelingen lukte het
Egchel niet meer om een doelpunt te
maken en verloor het onverdiend van
RKDSO.

Dames VC Kessel
verliezen in Linne
Door: volleybalvereniging VC Kessel
Het eerste damesteam van VC Kessel speelde op zaterdag 8 oktober een uitwedstrijd tegen VC Limac uit Linne.
De gastvrouwen bleken uiteindelijk met 3-1 te sterk voor de Kesselse dames.
VC Kessel begon de eerste set sterk,
zowel in de pass en service als de aanval. Dit hielden de dames de hele set
vast, waardoor Kessel de set won met
20-25. Door deze winst ging Kessel met
vertrouwen de tweede set in.
De dames konden echter niet

de servicedruk behouden, waardoor
VC Limac sterker ging spelen. Met een
overtuigende aanvalskracht aan de kant
van Linne wisten zij de set binnen te
slepen met 25-15.
In de derde set wist VC Limac de
stijgende lijn vast te houden.

Dat resulteerde in setwinst voor de
dames uit Linne met 25-13. In de vierde
set kwamen de dames van Kessel
weer terug in het spel en werd er met
meer risico gespeeld en gevochten.
Uiteindelijk schoot VC Kessel toch tekort
en werd de set verloren met 25-20.

MVC’19 opende de schermutselingen in de 4e minuut met een fraai
afstandsschot van Joris Timmermans,
dat door keeper Mike Mirer van
SJVV werd gestopt. De zeer efficiënt
spelende koploper trok vervolgens het
initiatief naar zich toe. In de 5e minuut
werd SJVV in het zadel geholpen door
een ongelukkig eigen doelpunt van
Paul van den Kerkhof.
De SJVV-middenvelders troefden in
die beginfase de Maasbreese middenvelders af. In de 13e minuut verdubbelde de mee opgerukte aanvoerder
Teun van Mullekom de voorsprong.
De Maasbreese ploeg werd weer
in het zadel geholpen door SJVVkeeper Mike Mirer in de 28e minuut.
Op knullige wijze vloerde hij Ron van
den Kerkhof in het strafschopgebied.
De toegekende strafschop werd door
het slachtoffer zelf verzilverd. MVC nam

vervolgens het initiatief over. Met de
1-2 achterstand ging de rust in.
In de tweede helft stond er een
herboren Maasbree. De slag op het
middenveld werd gewonnen en ook
verdedigend stond MVC’19 beter. Joris
Timmermans benutte zijn snelheid
optimaal en Ron van den Kerkhof
maakte meters in de spits. SJVV werd
in de defensie gedrukt. Een regen aan
corners leverde vele kansen op. Keeper
Mike Mirer van SJVV moest overuren
maken. Hij verrichtte vijf grote reddingen en mocht van geluk spreken
dat Marco Daniëls op de paal knalde.
De gelijkmaker wilde maar niet vallen.
Na een goede voorzet van
Rob Custers kon Ron van den Kerkhof in
de blessuretijd de tweede Maasbreese
treffer scoren. Zo kwam er alsnog een
dik verdiend punt voor MVC’19.
(Foto: Math Geurts Fotografie)

Prijswinnaars
open dag
De boom is 324,5 cm hoog
1ste prijs: mevrouw Smeets uit Egchel
De beukenboom “himself”
2de prijs: mevrouw Neffgen uit Helden
Selectie vaste planten
3de prijs, meneer Snijders uit Panningen
Meet and Greet in de tuin
Alle prijswinnaars van harte gefeliciteerd
met de prijs. Wij komen dit binnenkort
bij u verzorgen!

Maasbreeseweg 12, 5981 NB Panningen
www.vandurengroenservice.nl
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Te gast bij promovendus Haelen

Zakelijke overwinning voor Baarlo
Door: Len Gielen, voetbalvereniging VV Baarlo
Het eerste herenteam van voetbalvereniging VV Baarlo boekte zondag 9 oktober in Haelen een zakelijke, maar vooral nuttige zege. De 0-1
voorsprong bij rust bleef lang op het scorebord staan. Pas in de slotminuten
viel de tweede treffer.
In de openingsfase straalde Haelen
de meeste dreiging uit. De druk op het
doel van Baarlo leverde echter nauwelijks echte kansen voor de thuisclub op.
De eerste echte doelkans voor Baarlo
kwam pas halverwege de eerste helft.
Uit een voorzet van Dennis van de
Vinne kwam de inkomende Matthijs
Hanssen een teenlengte tekort om de
openingstreffer te maken.

Ontsnappen
aan de gelijkmaker

Baarlo-spits Matthijs Hanssen op weg naar de openingstreffer (Foto: Len Gielen)

Nauwelijks vijf minuten later was
de Baarlose spits wel succesvol. Hij
maakte vanaf de rechterkant een
breedtewandeling door het Haelense
strafschopgebied, om ter hoogte van de
penaltystip de bal binnen te schieten:
0-1. Op slag van rust ontsnapte Baarlo
aan de gelijkmaker toen de bal op de
lijn ternauwernood werd gekeerd en
met enig toeval in de veilige handen
van doelman Jeffrey Schouenberg
belandde. Zeven minuten na de hervatting had Matthijs Hanssen een riante

mogelijkheid om Baarlo in een zetel te
zetten. Het lukte hem echter niet om
de bal na goed voorbereidend werk
en dito voorzet van Stan Canjels in het
gapende lege doel onder te brengen.
Pas in de slotfase drong de thuisclub nadrukkelijker aan in een poging
alsnog de gelijkmaker te forceren.
De Baarlose defensie, met de goed
keepende Jeffrey Schouenberg als slot
op de deur, hield echter opnieuw stand.
Soms wat moeizaam, maar voor de
derde keer in zes duels bleef de nul op
het scorebord staan voor Baarlo.
Pal voor tijd maakte Rik Schotman
aan alle onzekerheid een einde na een
perfect uitgevoerde counter over de
rechterflank. Aangespeeld door de vers
ingevallen Dennis Beurskens ontweek
hij een tegenstander om vervolgens
oog in oog met Haelen-doelman
Joey Cuijpers het karwei koeltjes af
te maken met een droge schuiver
in de uiterste hoek: 0-2. Dankzij de
zege verkregen de roodzwarten weer
de aansluiting met de ploegen in de
subtop.

Probeer het nieuwste
oplaadbare hoortoestel tijdens
de “Hoorbeleefdagen” op
26, 27 en 28 oktober!
In samenwerking met de Zwitserse hoortoestel fabrikant Phonak organiseert
Leurs Horen drie unieke Hoorbeleefdagen. Tijdens deze dagen kunt u gratis en
geheel vrijblijvend beleven wat de Phonak Audéo Belong hoortoestellen met de nieuwste
technieken voor u kunnen betekenen qua comfort en uitmuntend spraakverstaan. Een
audiologisch specialist van Phonak zal aanwezig zijn om samen met onze audicien uw
gehoor nauwkeurig te testen en indien door u gewenst, direct te laten horen door deze
hoortoestellen aan te passen op uw gehoorverlies.
U ervaart direct hoe deze techniek u kan helpen in de vele dagelijkse luistersituaties.
De Phonak Audéo Belong is het meest vooruitstrevende hoortoestel tot nu toe!

Gewoon 24 uur
hoorgenot op
één accu,

life is on

•
•
•
•

Oplaadbaar - 24 uur horen met 1 accu
Geen gedoe met batterijen meer
Stof en vochtbestendig
Herkent 250 geluidssituaties en past nauwkeurig
het geluid aan voor een goed spraakverstaan en rustige klank.

Maak dus snel een afspraak en beleef het nieuwe horen via
telefoonnummer: 077 - 307 13 57

Hoorspecialist Leurs
Markt 57
5981 AP PANNINGEN
t. 077 307 13 57
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Ruime winst voor VV BEVO
Door: Bert Gielen, voetbalvereniging VV BEVO
RKESV uit Ell was op zondag 9 oktober de tegenstander van het eerste herenteam van VV BEVO uit Beringe.
De gasten werden met een 5-0 nederlaag naar huis gestuurd.
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Eindelijk winst
voor heren Helden
Door: Geert Metsemakers, voetbalvereniging VV Helden
Na vijf wedstrijden zonder zege is het het eerste herenteam van
VV Helden eindelijk gelukt een wedstrijd winnend af te sluiten. De ploeg
van trainer Rob Jacobs wist op zondag 9 oktober thuis met 5-1 te winnen
van vv GKC dat daardoor onder aan de ranglijst blijft staan.
Ton Peeters had na vijf minuten al
een ideale mogelijkheid om de score
te openen. Nadat Koen Maessen over
de knie ging, mocht Peeters aanleggen vanaf elf meter. Zijn inzet ging
echter naast, waardoor de brilstand op
het bord bleef. Koen Maessen zorgde
er echter eigenhandig voor dat Helden
alsnog snel een ruime marge had
opgebouwd. Binnen het half uur had
de aanvaller, die voor het eerst dit
seizoen mocht starten, twee maal het
net gevonden. Vlak daarna stond ook
de 3-0 op het scorebord toen Ton
Peeters de bal via de kluts in het doel
van GKC wist te krijgen. De combinatieploeg uit Grathem en Kelpen-Oler
wist er de hele wedstrijd weinig
tegenover te stellen. Desalniettemin

Al in de 3e minuut kwam BEVO op
voorsprong na een uitstekende aanval
opgezet door Sam van Rijt. Die stuurde
Guido Gielen diep en die gaf op zijn
beurt een goede voorzet. Na het
wegwerken door de verdediging kwam
de bal rond de zestienmeterlijn voor de
voeten van Sam van Rijt, die snoeihard
binnenschoot, 1–0.
BEVO hield het beste van het spel.
Ell bleef zoeken naar hun spitsen
Heber en Evers, maar deze werden uit
de wedstrijd gespeeld door Maurice
Kessels en Luuk van Rijt.
De BEVO-aanvallen bleven

gevaarlijk en in de 15e minuut was
het weer raak. Stan Timmermans zette
over rechts een aanval op, speelde
de bal naar Guido Gielen en die zette
wederom voor. Na weer slecht uitverdedigen van Ell kwam de bal voor
de voeten van Stan, die met een rake
volley binnenschoot, 2–0. De rust ging
in met een verdiende voorsprong voor
BEVO.
Ook na rust heerste eenzelfde
spelbeeld. De ene na de andere aanval
golfde op het Ell-doel af. De goals lieten op zich wachten tot de 65e minuut.
De nog steeds niet fitte Rob Minten

werd vervangen door Jorni Gielen en
die scoorde luttele seconden later de
3–0 uit een uitstekend opgezette aanval. Verdediger Maurice Kessels stuurde
Kevin Vossen diep, die vervolgens
voorzette op Jorni, die op zijn beurt
afrondde.
In de 72e minuut gaf Luuk van Rijt
een goede steekbal op Kevin Vossen.
Die kopte de bal door op Jorni Gielen,
die in de lange hoek afrondde, 4-0.
Het slotakkoord was voor Kevin Vossen,
die na een goede combinatie met
Luc Simons zijn verdiende doelpunt
meepikte, 5-0.

Flatsers winnen
van Stramproy
Door: Piet Geurts, beugelclub De Flatsers
Het eerste team van De Flatsers uit Baarlo heeft op vrijdag 8 oktober een 4-1 overwinning geboekt op de gasten
uit Stramproy. Het ging echter niet zo gemakkelijk als de uitslag doet vermoeden.
Esther kende een stroef begin, maar
eenmaal los beugelde zij zich naar een
dikverdiende winst. Piet, met al zijn
ervaring, speelde goed, maar zijn tegenstander wilde van geen opgeven weten.
Daarom bleef het spannend tot het eind,
waar Piet toch aan het langste eind trok.
Ger heeft zijn draai ook gevonden

en speelde beheerst en rustig, wat hem
een dikverdiend punt opleverde en het
team op een 3-0 voorsprong zette. Roy
speelde niet goed, maar had blijkbaar
op beide schouders een engeltje zitten.
Zijn tegenstander nam te veel risico en
dankzij wat missers pakte Roy alsnog
de winst.

Mark begon goed aan de wedstrijd,
maar verzuimde om het karwei af te
maken door twee makkelijke bollen niet
goed vast te leggen en daardoor achter
de feiten aan te hobbelen, 4-1.
Uiteindelijk een prima resultaat, dat
een gedeelde eerste plaats opleverde
op de ranglijst.

Dames VC Grashoek
pakken winst
Door: volleybalvereniging VC Grashoek
Het eerste damesteam van VC Grashoek heeft op zaterdag 8 oktober met 4-0 gewonnen van Set Up dames 2
uit Meerlo. De uitwedstrijd werd vooraf als lastig ingeschat, maar viel uiteindelijk mee.
Scherpte werd gevraagd van de
speelsters van Grashoek, maar daar
was te weinig van te zien toen de
wedstrijd begon. Vanaf het begin
van de wedstrijd ging het gelijk op.
Via 10-10 werd een 17-16 voorsprong
gepakt door de dames uit Grashoek.
Uiteindelijk werd de set zeer zakelijk
binnengehaald met 25-21.
In de tweede set lieten de

Grashoekse dames zich verleiden
om met Set Up mee te volleyballen.
Een voorsprong werd opgebouwd,
maar door een goede serviceserie
van Set Up werd die weer ongedaan
gemaakt. Grashoek herpakte zich en
nam een 22-16 voorsprong. Na wat
onduidelijkheid en een goede serie
van Set Up stond het even later 22-22.
Daarna pakte Grashoek de draad weer

op en werd de tweede set afgesloten
met 26-24. De derde en vierde set
gingen vrij gemakkelijk mee naar
Grashoek. Met 25-14 en 25-17 werden
deze sets gewonnen. Een duidelijke
overwinning, maar per saldo was het
te slap. De gemakzucht was te groot.
Dat maakt het wel knap dat er geen
puntenverlies werd geleden in een op
papier lastige uitwedstrijd.

kwam de ploeg terug in de wedstrijd
toen Kömhoff snel reageerde toen de
Heldense doelman Rick Knippenbergh
een corner losliet en de aanvaller van
GKC kon binnentikken. Na de rust werd
het spelbeeld aan beide kanten
slordig, waardoor het geen van beide
ploegen lukte om de wedstrijd naar
hun hand te zetten. Pas na een uur
spelen kreeg Helden weer de vaart
erin, waardoor het nog uit wist te
lopen naar een 5-1 overwinning.
Ton Peeters scoorde met een droge
knal en invaller Tom Peeters wist de
doelman vlak na de 4-1 te omspelen,
waardoor de eindstand definitief werd.
Kansen om nog verder uit te lopen,
werden om zeep geholpen, waardoor
de 5-1 op het scorebord bleef.

Goed begin MTB Baarlo
Door: mountainbikevereniging MTB Baarlo
De gebruikelijk aftrap van de wintercompetitie, de Jos Feron Cup,
vond op zondag 9 oktober plaats in Baarlo. Onder een stralend zonnetje
verschenen in totaal twintig renners van MTB Baarlo aan de start. Zij
haalden vijf podiumplaatsen.
Met prachtig weer en een mooi
parcours verschenen ruim tweehonderd renners zondag aan de start
in de verschillende categorieën,
te beginnen met de nieuwelingen
Junioren. Hier kleurde het veld erg
zwart met oranje. Na een snelle
start werd een flinke strijd geleverd.
Noud Peeters uit Kessel, vorig seizoen
eerste in deze categorie, greep met
een vierde plek net naast het podium.
Teamgenoot Glenn Caumans wist een
tweede plek te halen. Daarna was het
de beurt aan de jeugd in categorie 3.
Hier verschenen vier renners van MTB
Baarlo aan de start. Tim Janssen uit
Kessel pakte direct de leiding, maar
wist deze in de eerste ronde niet vast
te houden. Hij reed in de wedstrijd
lang op een tweede plaats, maar
verloor deze uiteindelijk en eindigde
als vierde. De jeugd categorieën 1 en
2 startten in hetzelfde blok. In cate-

gorie 2 startten drie renners van de
Baarlose vereniging. Met zijn drieën
streden ze vanaf het begin vooraan
mee. Finn Keunen uit Baarlo lag in het
begin van de wedstrijd vooraan, maar
werd tweede. Freek Bouten en Guus
Janssen werden derde en vierde.
In de middag was het de beurt
aan de Heren en Masters MTB. Bij de
heren was het Paul Evers die al
direct vooraan in het rennersveld te
zien was. Dit hield hij vast met een
tweede plek tot gevolg.
Bij de masters verschenen wisten
Harrie Peeters en Peter Nielen een
plek in de kop van de groep te
pakken. Harrie pakte uiteindelijk de
winst, Peter Nielen greep net naast
het podium met een vierde plaats.
MTB Baarlo-lid Mark Doesborg kon
niet aan de start verschijnen vanwege
een ernstig ongeval. Alle renners hebben zondag voor hem gereden.

’t Kogeltje verliest
openingsduel
Door: schietvereniging ’t Kogeltje
Schietvereniging ’t Kogeltje uit Koningslust heeft de eerste wedstrijd
van het seizoen verloren. Op zaterdag 8 oktober waren de schutters van
Bree 4.5 uit Maasbree nipt te sterk met 827-826.
Als eerste wedstrijd van het seizoen stond de derby tegen de schutters uit Maasbree op het programma.
Al snel bleek dat het gelijk op ging
in de wedstrijd. Er werden door
beide teams goede en minder goede
series geschoten. Na een spannende
wedstrijd was op voorhand dan ook
niet te zeggen wie er gewonnen had.
Dat beide teams aan elkaar gewaagd
waren, bleek wel uit de einduitslag.

Het team uit Koningslust verloor uiteindelijk met één ring verschil.
Manfred Boots was de hoogste schutter met een serie van 279
ringen. Jo Rongen schoot een serie
van 275 ringen, Thijs Fleuren schoot
274 ringen en Ger Rongen schoot een
serie van 273 ringen. Bij Maasbree
haalde Marco Vissers 282 ringen,
Thijs Philipsen 277 en Drees Wijnen
268 ringen.
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Peelpush-heren naar ruime winst
Door: Rikus Leenders, volleybalvereniging VC Peelpush
In de derde wedstrijd van het seizoen nam het eerste herenteam van VC Peelpush uit Meijel het op zaterdag
8 oktober thuis op tegen Alterno Heren 2 uit Apeldoorn. Aan de stand van de ranglijst te zien, beloofde dit een
spannende pot te worden, dus de Meijelnaren moesten er alles aan doen om de wedstrijd binnen te halen.
Het werd een duidelijke 4-0 overwinning voor Peelpush.

voor Peelpush moest het afgemaakt
worden. Dit bleek alleen lastiger te zijn
dan gepland, want de ploeg verspeelde
op het laatst toch nog een paar puntjes.
Uiteindelijk werd de set gewonnen met
25-17.
In set 3 werd spelverdeler Rikus
Leenders gewisseld en maakte Ijen
Tervooren zijn debuut in de eerste
divisie. Ook in deze set leek Alterno
niet voluit te gaan en de punten die
voor Apeldoorn waren, werden vooral
gescoord door Peelpush zelf. Toch trokken de Meijelnaren aan het eind van de
set aan het langste eind, 25-20.

Na drie gewonnen sets maakte
Meijel zich op voor het bonuspunt
dat verdiend kon worden. De gehele
set huppelden de Meijelse mannen
achter een achterstand aan. Met 22-23
op het scorebord in het voordeel van
Apeldoorn mocht Tom Sillekens zijn
servicekunsten vertonen en hij deed dit
zeer verdienstelijk. Hierdoor slaagde
Peelpush er in om de vierde en laatste
set naar zich toe te trekken met 25-23.
Alle punten bleven zodoende in
Meijel en de winst betekende de derde
op rij, wat resulteert in dertien punten
en een tweede plaats op de ranglijst.

Onderlinge wedstrijd
OVU Grashoek
Door: handboogschutterij OVU Grashoek
De onderlinge wedstrijd om de Ereleden-beker van OVU Grashoek
werd onlangs verschoten. Dertien schutters deden mee aan de wedstrijd
waarbij dertig pijlen per persoon werden geschoten.

Peelpush tegen een achterstand aan
van 21-23 en moest er geknokt worden
om de openingsset binnen te halen.
Dit werd gedaan en de eerste set werd
omgebogen en in Meijels voordeel

De eerste set begon erg slordig,
mede door vijf servicefouten aan de
kant van Peelpush. Hierdoor kon Heren
1 niet uitlopen aan het begin en bleef
het gelijkop gaan. Uiteindelijk keek

Genieten...

beslist, 25-23.
De tweede set begon wat scherper
dan de eerste. De foutenlast liep een
stuk terug en de servicedruk werd wat
opgevoerd. Op een stand van 23-14

NIEUW!

De 19e eeuwse Engelse stad van Charles Dickens herleeft in volle glorie in het historische
Bergkwartier van Deventer. Ruim 950 personages uit de beroemde boeken van deze Engelse
schrijver komen tot leven: van Scrooge tot Oliver Twist, van Mr. Pickwick tot Christmas Carol
Singers, van weeskinderen tot kantoorklerken en deftige lieden!

Datum: 26 december

€ 87,-

2E KERSTDAGTOCHT:
VOERSTREEK, KERSTSTALLEN EN ZANG

NIEUW!

Incl. welkomstdrankje, lunchbuffet, rondrit Voerstreek o.l.v. gids, bezoek kerststallententoonstelling abdij Val-Dieu, bezoek kerk Plombières met
kerststal en zanger, kerstdiner en ‘tasz’ koffie

€ 82,-

WINTERSE
VERRASSINGSTOCHT

NIEUW!

Incl. koffie/ gebak, rondrit o.l.v. gids,
winterse maaltijd, middagprogramma
en koffietafel
Data: 16 nov., 14 dec.,
24 jan. en 16 feb.

€ 22,50

Data: 22 jan. en 19 feb.

€ 67,-

Incl. entreekaart 1e rang

€ 75,-

€ 25,-

Data: 19 feb., 26 maart
en 23 apr.

€ 125,-

Incl. entreekaart 1e rang
24 november

€ 60,€ 65,-

(avondvoorstelling)

€ 75,- € 17,50

27 november
(matineevoorstelling)

2E KERSTDAGTOCHT:
JESUS CHRIST
SUPERSTAR

KERSTSHOPPEN LONDEN
Incl. busreis

€ 75,-

NIE

HOLIDAY ON ICE

Incl. busreis

Data: 19 nov. en 17 dec.
Normale prijs € 75,-

€ 125,-

SOLDAAT VAN ORANJE
DE MUSICAL
UWE DATA!

CENTRO OBERHAUSEN
Data: 26 nov., 1, 7,
13 en 21 dec.
Normale prijs € 22,50

NIEUW!

Incl. entreekaart 1e rang

Incl. busreis

Data: 29 nov., 28 dec.,
26 jan. en 15 mrt
Normale prijs € 32,50

€ 25,DISNEY’S
THE LION KING

LEIDEN

Incl. kerstlunch, rondrit o.l.v. gids,
entree Museumpark Oriëntalis en
kerstdiner

Datum: 26 december

KERST WINKELDAGTOCHTEN
Diverse data in november
en december
vanaf

€ 79,-

2E KERSTDAGTOCHT:
KLEVE, MUSEUMPARK
ORIËNTALIS, NIJMEGEN
Datum: 26 december

Datum: 17 december

Kerstwinkeldagtochten naar
België en Duitsland!

Incl. entree en show museum Dansant,
glühwein, koffie/thee met iets lekkers,
lunch, diverse lekkernijen, kermislekkernij
voor thuis en 4-ganger diner

Smits met 277 punten. De hoogste
compoundschutter werd Gé Meijer
met 266 punten.
De beste senior was Jan van
Mullekom met 262 punten.

Dickens Festijn Deventer

Incl. busreis

2E KERSTDAGTOCHT:
MUSEUM DANSANT

Henk Slaats werd na het trekken van een envelop de winnaar.
Timo van Daal werd tweede en
Cor van Dooren werd derde.
De hoogste schutter was Robert

€ 60,-

NIEUW!

Incl. 4-gangen diner, entreekaart
1e rang (avondvoorstelling)
Datum: 26 december

€ 130,-

Vraag voor ons volledige aanbod de gratis Dagtochtenfolder aan!
tel.: (077) 3071988
www.ghielen.nl
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Thuisploeg wint overtuigend van Maarheeze

Galavoorstelling op
Panningen-Noord

Door: Wiet Leenders, voetbalvereniging SV Panningen
De ongeslagen koploper in de vierde klasse E, Maarheeze, was zondag 9 oktober te gast bij het eerste herenteam van voetbalvereniging SV Panningen, de wisselvallige middenmoter in die klasse. Toch wist de thuisploeg
overtuigend te winnen van de koploper met 5-0.
Scheidsrechter Bloemen uit Blerick
had nog maar net het beginsignaal
gegeven, of Ilias Amhaouch rondde
een schitterende combinatie op een
prachtige manier af, 1-0. Acht minuten
later was het Robin van Osch die na
een combinatie met Ilias de 2-0 liet
aantekenen. Daar waar Panningen in
de voorgaande wedstrijden het spel
moest maken, konden ze nu acherover
leunen en vertrouwen op de snelheid
en de bekwaamheid van aanvallers
Ilias Amhaouch, Robin van Osch en
rasvoetballer Auke Houben. In de twintigste minuut was het Auke Houben die
een combinatie met Ilias Amhaouch op
waarlijk schitterende wijze afrondde,

3-0. Maarheeze trachtte het spel te
maken, maar kon echter nauwelijks
kansen scheppen.
De tweede helft begon zonder
wijzigingen in beide elftallen.
Die tweede helft was amper drie
minuten oud toen Robin van Osch
weer eens ongrijpbaar bleek voor zijn
directe tegenstander. De stand stond
inmiddels op 4-0 en de Panningse
aanhang werd verwend. Verder dan
enkele schoten op het Panningse doel,
verdedigd door Jordy Nelissen, kwam
Maarheeze niet. Maarheezenaar Brett
op Vanderweyden loste een gevaarlijk
schot op het Panningse doel, recht
in de handen van Jordy. En daarmee

Dikke over
winning Grashoek
Door: John Janssen, voetbalvereniging SV Grashoek
Het eerste herenteam van SV Grashoek heeft de thuiswedstijd tegen
Sporting ST uit Swolgen en Tienray op zondag 9 oktober met 4-0 gewonnen.
In het laatste kwartier van de eerste helft nam Grashoek afstand van de
gasten door doelpunten van Chris Hunnekens en Bas Gloudemans. Chris besliste na rust het lot van de gasten met zijn tweede treffer. De 16-jarige
Raoul Bennenbroek scoorde de 4-0.

waren de wapenfeiten van de mannen
uit Maarheeze wel zo’n beetje
vermeld. In zowel de 60e als de 64e
minuut was het Ilias Amhaouch die tot
tweemaal toe de complete Maarheese
verdediging het nakijken gaf en vrij
voor doelman Ronnie Maas verscheen,
maar miste. De Maarheese verdediging
hield open huis waarop Nick Wilmer
5-0 liet aantekenen. Auke Houben
raakte de paal na een fraaie pass
van de ingevallen Remco Litjens en
diezelfde Remco Litjens liet in de
slotminuten nog twee levensgrote
kansen onbenut. De Panningse
zege had zomaar veel groter kunen
uitvallen.

Peelpush-dames
onnodig naar verlies
Door: Herman Wissink, volelybalvereniging VC Peelpuh
Peelpush heeft op zaterdag 8 oktober in de eerste wedstrijd van het seizoen verzuimd de volle drie punten
vanuit Arnhem mee terug naar Meijel te nemen. Het team mocht uiteindelijk blij zijn dat het nog één schamel
puntje aan het treffen met het Talentteam van de volleybalbond overhield.
Met een 2-0 voorsprong in sets
(15-25 en 24-26) en een 19-22
voorsprong in de derde set leek de
wedstrijd gespeeld. Maar niets bleek
minder waar. De jonge, lange meiden
van het Talentteam bleken over een
tweede adem te beschikken en
Peelpush begon fout op fout te
stapelen. Vanaf de time-out van
Peelpush maakten de Limburgse
meiden geen punt meer en ging de

derde set met 25-22 naar het in de
competitie voor spek en bonen
spelende Talentteam.
In de vierde set speelde Peelpush
ongeconcentreerd, bleef fouten maken
en keek zo de hele set tegen een
achterstand aan. In de benodigde
vijfde set was het heilige vuur uit de
Meijelse ploeg verdwenen. Via 5-3 en
de kantwissel bij 8-3 werd het een
ontluisterende 15-7, waarmee de zege

meer dan terecht naar het Talentteam
ging.
Pluspunt aan de zijde van Peelpush
was het eredivisiedebuut van de pas
15-jarige Claire Crijns. De middenaanvalster is vanuit dames 2 doorgeschoven naar het eerste team om de
zwangere Anne Struijk te vervangen.
De 1.86 meter lange Crijns luisterde
haar debuut op met vijf servicepunten,
vijf aanvalspunten en een blokpunt.

Koningslust pakt tweede
zege van het seizoen
Door: voetbalvereniging VV Koningslust
De mannen van het eerste herenteam van voetbalvereniging VV Koningslust speelden zondag 9 oktober uit
tegen VV Hegelsom. Het was hoog tijd voor Koningslust om weer wat punten te pakken en dat lukte. De tweede
zege van het seizoen.
De eerste grote kans was voor
Koningslust. Een boogbal van Bram
Kessels ging over de verdediging heen
richting Bram Rongen, die zo alleen
op de keeper kon aflopen. Zijn schot
werd echter verwerkt tot een corner.
De voor Peter Janssen ingevallen
Wesley Goeden besloot meteen
druk te zetten. Bram Rongen wist de
terugspeelbal voor de keeper weg te
pakken, waarna hij zo de bal binnen
kon tikken, 0-1. Net voor rust kreeg
Hegelsom nog een vrije trap, maar die
werd in de muur geschoten.
Na rust was duidelijk te zien
dat Hegelsom niet van plan was te
gaan verliezen tegen Koningslust.

De thuisploeg ging met meer man
naar voren voetballen en probeerde
zo Koningslust onder druk te zetten.
Hierdoor kreeg Koningslust meer
ruimte voorin. Na een ingooi van
Hegelsom, die goed werd opgepakt
door Rik Wijnands, werd een steekpass op Jurjen Verbong en daarna
Roel Gielen gegeven. Die schoot de
bal netjes onder de keeper door in de
goal, 0-2.
Niet veel later was het de beurt
aan Hegelsom. Een voorzet van links
kwam op het hoofd van Guido Kauffeld,
die de bal binnen wist te koppen.
Nog geen minuut later was het weer
Guido Kauffeld die vrij kon inkoppen.

Ditmaal wist Mick Berkens de bal
te stoppen, waardoor het 1-2 bleef.
Met nog een paar te minuten te spelen,
werd Roy Bos gewisseld voor Niels
Jeuken. Bram Rongen kwam goed over
rechts en legde de bal klaar op de vrijstaande Niels Jeuken, die de bal voor
de eerste keer aanraakte en scoorde.
Het bleef nog lang spannend.
Hegelsom bleef druk zetten om
toch nog een keer te scoren, maar
Koningslust wist het doel leeg te
houden. Ver in blessuretijd wist Guido
Kauffeld uit een klutssituatie nog de
bal binnen te schieten. Daardoor eindigde de wedstrijd in een 2-3 eindstand.

Grashoek liet de gasten in eerste
instantie komen. Sporting ST zag gaandeweg de wedstrijd dat dit valse hoop
was. De aanvallen van Grashoek werden steeds scherper en als er ergens
een treffer zou vallen, dan was dat aan
de andere kant. Het was uiteindelijk
Grashoek topscoorder Chris Hunnekens
die met een wonderschoon doelpunt
in de 28e minuut de eerste maakte.
Op rechts kreeg Chris de bal aangespeeld op zo’n vijftien meter van het
doel. Hij passeerde twee man alsof ze
vastgespijkerd stonden om vervolgens
loeihard uit te halen in de linkerbovenhoek. Grashoek verslapte niet en ging
door. In de 42e minuut viel de 2-0.
Leike Cuijpers wist de bal uit een vrije
trap loepzuiver op het hoofd van Bas
Gloudemans te krijgen, die wel raad
wist met het buitenkansje. Na de thee

kende Grashoek een mindere periode.
In deze fase kwam Sporting ST opzetten
en kreeg het enkele goede mogelijkheden. Aan de andere kant bleef
echter de dreiging van de koelbloedige
Grashoekse aanvallers. Chris Hunnekens
werd in de 58e minuut aangespeeld
met zijn rug naar de goal toe. Zijn inzet
werd nog aangeraakt en belandde in
het doel, 3-0. Het laatste doelpunt viel
in de 80e minuut en kan geheel op het
conto van jongeling Raoul Bennenbroek
worden geschreven. Een solo van Raoul
leek te stranden, maar bij het wegwerken van de bal schoten de Sporting
ST-verdediger de bal bij elkaar op de
hand. Voor scheidsrechter Es-Sayedi
was het duidelijk: penalty. Raoul mocht
zelf achter de bal plaatsnemen en bleef
heel koelbloedig en scoorde de 4-0,
wat ook de eindstand was.

Live on stage

vrijdag 14 oktober
Rock Coverband

AANVANG 21.30 UUR

ENTREE GRATIS

Café Centraal Baarlo
www.cafecentraalbaarlo.nl
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Laatste kermis van Peel en Maas dit seizoen

Beringse kermistent gaat digitaal
In plaats van de traditionele entreekaartjes die afgehaald moeten
worden bij de plaatselijke cafés en frietkramen, besloot café De Nabber in
Beringe dit jaar volledig digitaal te werk te gaan. De tickets voor vrijdag en
zaterdag in de feesttent naast de kroeg zijn uitsluitend via internet te
verkrijgen. “Dat maakt het voor ons allemaal een stuk makkelijker”,
legt kroegeigenaar Ves van Rijt uit.

Grootste levende Mondriaan
Op de openingsdag van de Nationale Kinderboekenweek, op woensdag 5 oktober, maakten
3.794 kinderen van basisscholen uit Baarlo en Venlo het grootste, levende Mondriaan-schilderij.
In Seacon Stadion De Koel in Venlo sloten de kinderen het project Venlo Kleurt af door samen verschillende gekleurde borden vast te houden. Met een drone werd van bovenaf een foto van het levende
kunstwerk gemaakt. De afgelopen maand maakten de basisschoolleerlingen met het project kennis
met kunst, cultuur en sport rondom het Kinderboekenthema Voor Altijd Jong.

Dankzij de nieuwe aanpak hoeft
Ves niet meer naar de frietkramen in
het dorp om kaartjes te brengen en
op te halen. “Het is ook handig voor
de mensen uit bijvoorbeeld Neer en
Baarlo. Die hoeven nu ook niet meer
speciaal deze kant op te komen om
kaartjes te halen”, vertelt Ves. “En nu
weet ik iets meer over aan wie de
kaartjes verkocht zijn. Ik hoef maar
achter de pc te gaan zitten en dan
kan ik zien uit welk dorp de mensen komen die een kaartje hebben
gekocht, hoe oud ze zijn en wie het
is.”
Ves is niet bang dat mensen uit
Beringe geen kaartje kopen. “Ik zeg
de vaste gasten hier iedere week
dat ze een kaartje moeten kopen”,
laat hij weten. “Als ze het niet doen,
is het hun eigen schuld. Maar het zal
allemaal wel goed komen. Ze regelen
vast wel iets. Ik zag dat er al veel

Beringse mensen voorzien zijn van
een entreebewijs voor de zaterdag,
dus het dorp is al volop vertegenwoordigd.”
In de tent komen verschillende
artiesten hun kunsten vertonen. Zo
is op vrijdag feestband Tonka te gast
en op zaterdag komt coverband Noah
optreden. Op zondag is er ’s middags
een optreden van Anderkovver XXS en
later op de avond komen DJ Stijn en
Deepcrash langs. De laatste dag feesttent is maandag, dan vermaakt band
Anderkovver het publiek. Op dinsdag
is er als afsluiter van de kermis nog
een optreden van het duo Joep en Kay
in het café.
De Beringse kermis is de traditionele afsluiter van het kermisseizoen
in Peel en Maas. De kermis begint op
vrijdag 14 oktober en duurt tot en met
dinsdag 18 oktober. De laatste dag is
er geen feesttent meer.

ACTIEWEKEN BIJ NUVA KEUKENS
ALLEEN IN OKTOBER:

KEUKENROBOT
CADEAU
T.W.V. 649,bij aankoop
van een keuken.*

ACTIEKEUKEN

JOUW SMAAK
VOOR ELK BUDGET
Bezoek nu een van onze
inspirerende keukenshowrooms.
DEURNE

SOMEREN-EIND

STATIONSSTRAAT 67

BOERENKAMPLAAN 143

T0493 441111

T0493 441111

5.998,Incl. granieten werkblad
en achterwand. 5 luxe
ATAG apparaten en
RVS mengkraan.

Wij zijn ook gevestigd in:
BERGEIJK

HEERLEN

TILBURG

W W W.NU VA K EUK ENS.NL
* Bij aankoop van een keuken. Vraag naar de voorwaarden in de showroom.
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Muzikale familievoorstelling

Bobo’s verjaardagsshow in DOK6 Theater
Kinderheld Bobo is al 46 jaar een begrip in Nederland en al jaren
dagelijks te zien op RTL Telekids. Op zondag 16 oktober vinden twee
muzikale familievoorstellingen over Bobo plaats bij het DOK6 Theater in
Panningen.
Bobo is jarig en zijn vriendje Tjerk
heeft een cadeau gekocht. Maar Bobo
wil beginnen met een groot feest met
taart, zingen en een partijtje. Er gaat
van alles mis met de taart en het
cadeau van Bobo. Als ze naar de kinderboerderij gaan om Bobo’s partijtje
te vieren, zijn plotseling alle dieren
verdwenen. Bobo en Tjerk moeten in

actie komen. Gaat het ze lukken de dieren terug te vinden? En komt het dan
nog allemaal goed met het partijtje
van Bobo? In dit meezing- en meedoeavontuur beleven Bobo en Tjerk de
gekste dingen. De twee voorstellingen
vinden plaats in het DOK6 Theater in
Panningen en zijn te zien om 13.00 en
15.30 uur.

Nieuwe uniformen

Voorlezen op Nationale
Ouderendag in Peel en Maas
Op Nationale Ouderendag, op vrijdag 7 oktober, werd de Nationale Voorleeslunch gehouden.
Verschillende voorleesvrijwilligers van De Bibliotheek Maas en Peel hebben die dag bij dorpsdagvoorzieningen in Maasbree, Kessel, Helden en Koningslust voorgelezen aan ouderen. Dons, het voorleesverhaal van dit jaar, was van de hand van Jan Siebelink. Deze Nederlandse schrijver is onder andere
bekend van zijn boek Knielen op een bed violen en Suezkade. De Nationale Voorleeslunch is in het
leven geroepen om het isolement waarin sommige ouderen verkeren, te doorbreken. Ook kunnen
sommige ouderen door een visuele beperking zelf niet meer gemakkelijk lezen. Door voorgelezen te
worden, kunnen ze toch genieten van verhalen. Na het voorlezen werd er bij de dorpsdagvoorzieningen
nagepraat over alle herinneringen die het verhaal bij iedereen op riep. Ter afsluiting werd iedereen
nog getrakteerd op een lunch.

Fanfare St. Cecilia

Slagwerktreffen Peel en
Maas in Helden
De slagwerkgroep van fanfare St. Cecilia uit Helden organiseert dit jaar het Slagwerktreffen Peel en Maas. Dit
concert vindt plaats op zondag 16 oktober in gemeenschapshuis Kerkeböske in Helden.

Miniconcert en
jeugdorkesttreffen
Koningslust
De leden van drumband Eendracht Maakt Macht uit Koningslust hebben
nieuwe uniformen gekregen. Om dat te vieren en te laten zien, vindt
zaterdag 15 oktober een Miniconcert plaats in dorpshuis De Sprunk in
Koningslust. Een dag later vindt het Jeugdorkesttreffen plaats in het dorp.
Het thema van het Miniconcert is
Böhmische Blasmusik. Onder andere
de artiest Toeter Thijs, die met zijn
meterslange blaasinstrument de
meest zuivere tonen kan spelen, de
drumband en fanfare van EMM treden
op. Vanaf 19.00 uur vindt het concert plaats in dorpshuis De Sprunk in
Koningslust. Een dag later, op zondag
16 oktober, vindt het Jeugdorkesttreffen
plaats. Aan deze tiende editie van

het evenement doen dit jaar ruim
tweehonderd deelnemers mee. In
totaal treden acht gezelschappen op,
waaronder Crescendo uit Beringe en
Koningslust, het Leerlingenorkest Peel
en Maas, jeugdfanfare St. Aldegondis
uit Maasbree, jeugdfanfare Baarlo en
harmonie Eendracht uit Meijel. De deuren gaan om 13.00 uur open, zodat om
13.15 uur het programma kan beginnen in de gymzaal van De Sprunk..

Vocaal Ensemble Silhouet Roermond

A capellakoormuziek
in kapel Lazaristen
Het Vocaal Ensemble Silhouet (VES) uit Roermond is zondag 16 oktober
te gast in de kapel van de Paters Lazaristen in Panningen. Het concert wordt
georganiseerd door Stichting Orgelkring Peel en Maas.
Het VES is opgericht in 1988 en
staat sinds 2002 onder leiding van
Hans Heykers. De bijna dertig zangers
en zangeressen brengen wereldlijke
en geestelijke vocale muziek ten
gehore, met verschillende stijlen.
De nadruk van hun concert ligt op
a capellakoormuziek met een divers
repertoire. Onder andere werken van

Diverse slagwerkgroepen uit de
gemeente brengen een gevarieerd
concertprogramma ten gehore met
moderne slagwerkmuziek.
Naast de slagwerkgroep van

fanfare St. Cecilia uit Helden doen
ook de jeugdslagwerkgroep uit
Maasbree, Beatz Meijel, Drumband
en Majoretten Maasbree en slagwerkgroep Koninklijke Harmonie Concordia

uit Panningen mee.
Slagwerktreffen Peel en Maas
vindt plaats in gemeenschapshuis
Kerkeböske in Helden en begint om
13.00 uur.

Elgar, Debussy en Lambrechts worden
ten gehore gebracht en organist Nils
Hellemans speelt afwisselend enkele
werken op het Cavaillé Coll-orgel.
Het concert in de kapel van de
Paters Lazaristen in Panningen begint
om 15.00 uur. Kijk voor meer informatie en het volledige programma op
www.orgelkringpeelenmaas.nl
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Agenda t/m 20 oktober 2016
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Dansen voor Dementerenden

Tafelvoetbaltoernooi

Optreden Vocaal Ensemble Silhouet

Tijd: 14.00-16.30 uur
Organisatie: DansSalon
Locatie: De Vriendschap Beringe

Tijd: 19.30-23.30 uur
Organisatie: 10R-events
Locatie: jeugdhonk De Ketter Meijel

Tijd: 15.00 uur
Organisatie: Orgelkring Peel en Maas
Locatie: kapel Paters Lazaristen Panningen

Bierproeverij ‘Blind Tasting’

Dameszitting

Optreden Anderkovver XXS

Tijd: 20.00 uur
Locatie: DOK6 Panningen

Tijd: 20.30–02.00 uur
Locatie: Niëns Horeca Maasbree

Tijd: 16.00 uur
Locatie: kermistent café De Nabber Beringe

Theatervoorstelling Hart tegen Hart

Optreden Minsekinder

Optreden DJ Stijn & Deepcrash

Tijd: 20.15 uur
Locatie: DOK6 Panningen

Tijd: 20.30 uur
Locatie: Muziekpodium Thalia Baarlo

Tijd: 21.30 uur
Locatie: kermistent café De Nabber Beringe

Live heartbeat

Optreden Noah

Tijd: 08.30-10.30 uur
Organisatie: Taskforce QRS
Locatie: Het Bouwens Panningen

Tijd: 21.00 uur
Locatie: kermistent café De Nabber Beringe

X Factory Oktoberfest

Special Price Party

Tijd: 19.30–22.30 uur
Locatie: ’t Mafcentrum Maasbree

Tijd: 22.00–04.00 uur
Locatie: discotheek The Apollo Helden

Kiëtenavond en bingo

Poeslief!

Optreden Joep en Kay

Tijd: 21.00–23.00 uur
Locatie: Niëns Horeca Maasbree

Tijd: 22.00–04.00 uur
Locatie: Club Palladio Helden

Tijd: 21.00 uur
Locatie: café De Nabber Beringe

Optreden Tonka
Tijd: 21.00 uur
Locatie: kermistent café De Nabber Beringe

za
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in samenwerking met

zo
16
10

ma
17
10
di
18
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Optreden Anderkovver
Tijd: 18.00 uur
Locatie: kermistent café De Nabber Beringe

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

Me on Stage
wo Proefles
Tijd: 15.30-17.30 uur of 18.00-20.00 uur
19 Organisatie: musicalschool Me on Stage
10 Locatie: DOK6 Theater

Kofferbakverkoop
Tijd: 09.00-15.30 uur
Locatie: schutterij Sint Willibrordus Meijel

Controle fietsverlichting

Ruilbeurs Verzamelaarsvereniging

Thema-avond pubers

Tijd: 09.30-11.00 uur
Organisatie: Repair Café Meijel
Locatie: Oppe Koffie Meijel

Tijd: 10.00–13.00 uur
Locatie: D’n Binger Meijel

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: MamaCafé
Locatie: basisschool Nieuweschool Panningen

Kroetactie

Voorstelling Bobo

Introductieworkshop Aerial Yoga

Tijd: vanaf 11.00 uur
Organisatie: schutterij Sint Hubertus
Locatie: huis-aan-huis Kessel

Tijd: 13.00 en 15.30 uur
Locatie: DOK6 Theater Panningen

Tijd: 20.30-21.45 uur
Locatie: Lekker Laeve! Helden

Opening Repair Café

Slagwerktreffen Peel en Maas

Tijd: 11.00 uur
Organisatie: Stichting Repair Café Peel en Maas
Locatie: bibliotheek Maasbree

Tijd: 13.00 uur
Organisatie: slagwerkgroep fanfare Sint Cecilia
Locatie: gemeenschapshuis Kerkeböske Helden

Auditie sinterklaasverhaal

Jeugdorkesttreffen

Cabaretvoorstelling Emilio Guzman

Tijd: 13.00-14.00 uur
Organisatie: Kesselse Sport Vereniging
Locatie: gemeenschapshuis De Paort Kessel

Tijd: 13.15 uur
Organisatie: drumband Eendracht Maakt Macht
Locatie: dorpshuis De Sprunk Koningslust

Tijd: 20.15 uur
Locatie: DOK6 Theater Panningen

Miniconcert

Open dag duikclub

Tijd: 19.00 uur
Organisatie: drumband Eendracht Maakt Macht
Locatie: dorpshuis De Sprunk Koningslust

Tijd: 14.00-16.00 uur
Organisatie: The Bubble Mates
Locatie: zwembad Waterloat Panningen

Helenavaartconcert

Herfstconcert

Tijd: 19.30 uur
Organisatie: fanfare Semper Avanti
Locatie: gemeenschapshuis De Ankerplaats Grashoek

Tijd: 14.30 uur
Organisatie: Zangvereniging Aodemnoët
Locatie: Kasteel De Keverberg Kessel

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

Check

www.thatshappening.com

Is uw tuin
ook al winterklaar?
snoeien • verticuteren • bemesten

Voor ALLE vrijetijdsbestedingen
in je regio!

06 - 13 48 30 16 • vandekruystuinen@gmail.com

www.vandekruystuinen.nl
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Kerkberichten
www.vincentiusparochies.nl
Pastoor Peter van der Horst
077 307 14 88
| 06 21 20 21 18
Kapelaan Roger Maenen
077 466 18 50
| 06 12 92 28 34
Kerkbestuur		077 307 14 88

|

pet.horst@home.nl

|
|

roger.maenen@ziggo.nl
kerkbestuur@vincentiusparochies.nl

Misstipendium zon- en feestdagen € 25,00 | door de week € 10,00

Staande ovatie jeugdtoneel Meijel
De jeugdgroep van toneelvereniging C.O.M. uit Meijel heeft onlangs weer drie voorstellingen
opgevoerd. Het toneelstuk Griezels in het Pretpark werd door de jeugdleden geschreven. Willem
Hoeben tekende voor de regie. Fleur Moonen, Dirk van Dijk, Dirkje Verkoelen, Kyra van den Beuken,
Evie Sonnemans, Jens Trines, Imke Janssen, Willem van Dessel, Sterre Smets, Bas van Rijt, Jip
Hoefnagels, Isa van Goor en Wout Sonnemans lieten zich van hun beste kant zien. “Na de voorstellingen kregen de dertien acteurs en actrices, want zo mag je ze gerust noemen, veel lof over hun optreden en was de staande ovatie op zijn plaats”, laat de toneelvereniging weten.

Drie zanggroepen

Herfstconcert zangvereniging
Aodemnoët Kessel
Zangvereniging Aodemnoët uit Kessel houdt op zondag 16 oktober een herfstconcert in Kasteel De Keverberg in
Kessel. Aan dit concert nemen drie zanggroepen deel. Mannenkoor Aodemnoët, Sing Along Singers uit Reuver en
omstreken en Mannewerk uit Kessel nemen hieraan deel. Aodemnoët bijt het spits af met onder andere enkele
Engelstalige evergreens en dialectnummers.

Parochie Beringe

Parochie Koningslust

Misintenties NL21 RABO 0141939583
El Jacobs-Sturme Peelstraat 39
T 077 307 17 88 s.jacobs39@ziggo.nl
Kerkdiensten
Zondag 16 oktober
H. Mis 9.30 uur t.i.v. Catharina EngelsSimons, Harrie Engels; Dora Pollaert
en Jan Fransman; overl. ouders
Krekels-Vercoulen

Misintenties NL05 RABO 0120795132
A. van den Boer De Brentjes 81
T 077 465 36 81
Kerkdiensten
Zaterdag 15 oktober
H. Mis 17.30 uur t.i.v. uit dankbaarheid

Parochie Egchel
Misintenties NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
T 077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 16 oktober
Geen H. Mis
Zondag 23 oktober
H. Mis 11.00 uur

Parochie Grashoek
Misintenties NL24 RABO 0141910526
A. Cruijsberg T 077 307 52 93
Spreekuur in kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
Zaterdag 15 oktober
H.Mis 19.00 uur t.i.v. Joop Reerink
(verj)

Parochie Helden
Misintenties NL61 RABO 0120795094
pastorie Rochusplein 3
T 077 3071488,
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur
donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Zondag 16 oktober
H. Mis 10.00 uur – herenkoor t.i.v.
Nentje Lemmen-Scheres en Piet
Lemmen (mnd); Arno Timmermans
(col); Felix Peeters (col); Thé Stals en
schoonzoon Jan; Miel Keiren; Gerardus
Peeters en Henrica Bruijnen; Nelly
Engels-Gommans (jaardienst); fam.
Verlinden-Kersten en overl. kinderen
Doopviering 11.30 uur: Yvann van
Moorsel
Overleden
Hay Peeters, Karthuizerstraat 1. RI.P.
Het gemengde koor Sing Along
Singers met zo’n 45 zangers en zangeressen brengt een breed repertoire ten
gehore met popmuziek, musical- en
gospelnummers.

Enkele nummers zullen ook
gezamenlijk uitgevoegd worden door
Aodemnoët en de Sing Along Singers.
Mannewerk brengt in een nieuwe
bezetting nummers van verschillende

genres en met zelfgeschreven teksten
in het dialect. Het Herfstconcert
begint zondagmiddag 16 oktober om
14.30 uur bij Kasteel De Keverberg in
Kessel.

VAKGARAGE
PEETEN BV

Acu-Balance

Acupunctuur, Homeopathie, APS-pijntherapie
Energie- en Hormonale Balans
Pijn, RSI, Migraine, Overgang, IVF
Ondersteuning Roken en Afvallen!

Rob Coumans

Schoolstraat 59, Horst
Tel: 077- 374 4305 • www.acu-balance.nl
Lid NVA. Consulten worden vergoed door nagenoeg alle verzekeraars!

Onderhoud en
reparatie van
alle merken

APK

www.vakgaragepeetenbaarlo.nl

tel. 077 477 15 90

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
secr.kerkbestuurmeijel@vodafonethuis.nl
Kerkdiensten
Donderdag 13 oktober
H. Mis 09.00 uur t.i.v. alle parochianen
09.30-10.00 uur Stille Aanbidding
Zondag 16 oktober
H. Mis 11.00 uur - herenkoor t.i.v.
Leo van der Elsen (coll); Sjef Verbugt
(coll); Ben Janssen en Miet JanssenVerlinden (jaardienst); uit dankbaarheid
Maandag 17 oktober
Stille Aanbidding 18.30 uur
Rozenkrans 19.00 uur
Dinsdag 18 oktober
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen,
aansluitend koffiedrinken
Donderdag 20 oktober
H. Mis 09.00 uur t.i.v. alle parochianen
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- dinsdag- woensdag
en donderdag van 09.00 tot 11.30 uur
Kerkdiensten
Zaterdag 15 oktober
H. Mis 19.00 - samenzang t.i.v. Joke
Goes; Bèr Sillekens en Door SillekensPubben (verj.); Giel van Neerven,
Mia van Neerven-Hendriks en overl.
fam. Hendriks; Graad Janssen, Maria
Janssen-Schers en dochter Annie
Janssen (jaardienst); Jac van Zeeland,
Marietje van Zeeland-van Tongeren en
zoon Jos van Zeeland (jaardienst)

Jacks reinigen +
waterafstotend maken

10% korting
Tel. 077-3072462
www.vanhalstomerij.nl

Enthousiast, gastvrij en betrouwbaar!
WIJ GAAN UITBREIDEN EN ZOEKEN NIEUWE COLLEGA’S!
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ERVAREN FILIAALLEIDERS - fulltime

We zijn op zoek naar leidinggevende talenten die een vestiging naar een hoger plan weten te trekken.
Heb jij passie en scoringsdrang? Kun je goed organiseren, adequaat handelen en heb je ervaring in
de elektro-branche? Dan ben jij de persoon die we zoeken voor deze uitdaging!

ERVAREN ASSISTENT-FILIAALLEIDERS - fulltime

Heb je ervaring in een aansturende functie en affiniteit met de elektro-sector? Ben je ondernemend,
klantgericht, commercieel ingesteld en op zoek naar een nieuwe uitdaging? Dan is deze positie als
assistant filiaalleider wellicht een interessante volgende stap in je loopbaan!

ERVAREN TOPVERKOPERS - fulltime

Wij zijn op zoek naar topverkopers, bij voorkeur met commerciële ervaring in de elektro-branche. Je
luistert goed naar de wensen van de klant en voorziet hen van passend advies. Ben je communicatief
en sociaal vaardig? Nieuwsgierig, en niet bang om door te vragen? Dan zoeken we jou!

ERVAREN WITGOED SERVICE MONTEURS - fulltime

We zoeken professionele witgoed monteurs die goed zelfstandig kunnen functioneren. Je repareert
o.a. wasmachines, koelkasten, vriezers en vaatwassers of bouwt deze apparaten in. Heb jij hier
ervaring mee en ook basiskennis van andere elektronica? Dan zoeken we jou voor in ons team!

ERVAREN BEZORGERS/INSTALLATEURS - fulltime

In deze functie ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse bezorging van bestellingen. Ook het installeren en inbouwen van de apparaten behoort tot het takenpakket. Denk aan het aansluiten van bruingoed zoals tv’s en audio-apparatuur, of het installeren van witgoed zoals wasmachines en koelkasten.

GEÏNTERESSEERD?
Voor meer informatie over deze
vacatures kun je terecht op onze site:
electroworldtummers.nl/vacatures.
Heb je interesse in een van deze
positites? Dan ontvangen wij graag
jouw motivatie met cv op het
onderstaande e-mailadres:
sollicitatie@electroworldtummers.nl

Afbeeldingen kunnen afwijken, drukfouten en wijzigingen voorbehouden.

www.electroworldtummers.nl
DE BESTE SERVICE
DE SCHERPSTE PRIJZEN

PANNINGEN
Markt 121
T. 077 307 13 00

14 DAGEN NIET GOED, GELD TERUG GARANTIE

ROERMOND

Schaarbroekerweg 28
T. 0475 42 52 62

TEGELEN

Kerkstraat 27
T. 077 373 85 11

7 DAGEN PER WEEK ONDERSTEUNING

IEDERE ZONDAG OPEN

ECHT

Zuiderpoort 68
T. 0475 31 95 95

ROERMOND: 11.00 - 17.00 uur
PANNINGEN: 12.00 - 17.00 uur
ECHT:
13.00 - 17.00 uur

EIGEN INSTALLATEURS EN REPARATEURS

