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Fietshelmen
voor Limburg
De Edwin van der Sar Foundation was op donderdag 3 oktober bij de verkeerstuin op het terrein van Savelberg in Koningslust. Het was de Limburgse aftrap voor de landelijke actie
‘Veilig Fietsen naar School’. Met deze campagne wil de stichting het aantal gevallen van hersenletsel bij kinderen terugdringen door gratis fietshelmen uit te delen. De eer viel te
beurt aan vijf kinderen van de dichtstbijzijnde basisschool, te weten de Springplank in Koningslust. Lees verder op pagina 00

Investeerders

Dorp werkt aan doorstart Niens
De deuren van Niens zijn gesloten, maar niet definitief. Lokale investeerders proberen een voet tussen de
deur te krijgen.
Het bod dat Yvonne en Roy Niëns
hebben uitgebracht bij de Rabobank
is afgeketst. Het eind van Niens
in Maasbree is daarmee definitief.
Zowel website als antwoordapparaat
melden echter: “achter de schermen
wordt hard gewerkt aan een mogelijke doorstart.”
Die doorstart is volledig te danken
aan een groep lokale investeerders
die voorlopig anoniem willen blijven, meldt Roy Niens. “Hun bod was

hoger dan dat van ons. Ze hadden
een goed plan, maar ook zij kregen
in eerste instantie ‘nee’ te horen.”

Zij willen van pand af
Het doek is gevallen, maar achter de schermen werkt deze groep
nog steeds, samen met de curator

en de Rabobank aan een doorstart.
Niëns wijt het faillissement aan
de Rabobank die telkens de eisen
bijstelt en te weinig tijd geeft om
aan de eisen te voldoen. Toch is de
Rabobank de enige gesprekspartner,
simpelweg omdat daar de hypotheek
ligt. “Zij willen van het pand af, maar
het blijft onduidelijk hoeveel ze voor
het gebouw willen”, stelt Roy Niëns.
“Alles wordt vanuit het hoofdkantoor
in Utrecht beslist. Wij zijn er een-

tje van de stapel.” In Utrecht wordt
vooral naar de harde cijfers gekeken,
Limburg is voor hen ver weg meent
Niëns. De Rabobank heeft volgens
hem weinig belang bij de vitaliteit
van het dorp.

Handdoek
Vooralsnog blijven zowel Niens als
Bruiz gesloten. De curator heeft de
contracten van de ruim vijftig personeelsleden beëindigd. Een eerste bod van de eigenaren Yvonne
en Roy Niëns was daarmee afgeketst. Daarna haalden zij via de

curator nogmaals nul op het rekest.
De Rabobank heeft een eerste bod
van de nieuwe groep lokale investeerders afgewimpeld, deze club
heeft echter de handdoek nog niet
in de ring gegooid.
De rechtbank in Roermond verklaarde op 20 augustus vijf vennootschappen failliet. In augustus 2018
werd Niëns Horeca BV ook al failliet
verklaard. Een jaar daarvoor werden
onder meer de bowlingbanen door
brand getroffen.
Tekst: Marc van der Sterren
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Schutterij Sint Nicolaas Meijel

Zeventig jaar lid van honderdjarige vereniging
Schutterij Sint Nicolaas in Meijel bestaat honderd jaar. Oud-voorzitter
en erelid Jo van Bree (86) is ook op het eeuwfeest. In zijn tijd kwam er
een nieuw clubgebouw en de eerste vrouwen verschenen onder de buks.
Voor HALLO blikt hij terug op die tijd.
Het begon toen hij een jaar of vijftien was. Af en toe mocht hij een
bordje dragen van ‘de schutterij van
de Stoep’. In de volksmond werd
Sint Nicolaas genoemd naar buurtschap De Stoep dat tegenwoordig
Roggelsedijk heet. De Schutterij staat
ook bekend als ‘De Blauwe’. Maar het
heet al Sint Nicolaas sinds 1919.
Jo van Bree (86) is het oudste lid van
de Schutterij. Precies weet hij het
niet, maar zijn lidmaatschap startte
meer dan zeventig jaar geleden.
Met twee andere broers werd hij lid
van het trommel- en klaroenkorps
dat in 1954 werd opgericht. Hij bladert door zijn fotoboeken en wijst:
“Dat ben ik met mijn twee broers. En
dat zijn de drie broers Strijbos. We
speelden allemaal klaroen.”
Twee jaar na de oprichting wonnen ze al meteen de OLS Ereprijs
voor het beste korps. “Onze dirigent
was sergeant-majoor Bierens van de
Limburgse Jagers in Venlo”, verklaart
Van Bree. “Hij bracht militarisme en
discipline. Dat had je toen nog”, zegt
hij met weemoed.

Moderne schutterij
In 1966 werd hij voorzitter. Dat bleef
hij tot 1979. Het aantal leden was
toen ongeveer zeventig. Nu zijn het
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Commercieel adviseurs

er zo’n honderd. Een groei die vooral
te danken is aan het toetreden van
vrouwen. Iets wat Van Bree als voorzitter nooit een strobreed in de weg
heeft gelegd. “Het verliep héél soepel. Er kwam weinig commentaar uit
de gemeenschap.”
Al voor zijn aantreden in 1965 traden enkele dames toe tot het klaroenkorps. Onder zijn voorzitterschap
namen ze ook plaats onder de buks.
Sint Nicolaas was daarmee een zeer
moderne schutterij. “Nu is dat normaal, maar toen was het echt iets
bijzonders.”
Veel schutterijen waren pas in de
jaren 80 of 90 zo ver. “Andere schutterijen hechtten erg aan tradities.”
Het waren oude tradities. Met oude
uniformen en oude buksen. Van Bree
snapt de nostalgie wel, maar heeft er
nooit voor gevoeld vrouwen buiten te
sluiten. Hij kan zich verkneukelen om
het vrouwelijke succes op het OLS van
dit jaar: “Eerst mochten ze niet meedoen, maar nu winnen ze ook nog”,
lacht hij.

Toen had je
nog militarisme
en discipline

Dansavonden
Ook met een eigen clublokaal was
schutterij De Stoep als één van de
eerste. In plaats van een houten
keetje kwam er een stenen clublo-

kaal aan het Donkersveld. Voor het
bestuur kwam het er in die jaren op
aan om centen bijeen te halen. Voor
uniformen, materialen, instrumenten
en vooral voor het nieuwe clublokaal. “We deden alles. Bos aanplanten,
rietmaaien, We organiseerden loterijen, kienavonden, een oudijzeractie.
We hebben zelfs dansavonden georganiseerd. En drietalwedstrijden die
in heel Limburg en Belgisch Limburg
bekend waren.”
Het waren de betere jaren, erkent de
oud-voorzitter. “Leden waren heel
betrokken. Ze waren allemaal actief
en behulpzaam. Tegenwoordig heeft
niemand meer tijd. Dat is een groot
probleem. Overal. Bij de voetbalclub,

Honderd jaar
Sint Nicolaas
Het eeuwfeest van schutterij
Sint Nicolaas in Meijel wordt
zaterdag 12 oktober gevierd
met een Heilige Mis om
19.00 uur met een speciaal
jubileumkorps. Om 20.30 uur is
er een receptie in D’n Binger.

Het komt voor dat de cĳfers van een ondernemer met een eenmanszaak slechts één keer per jaar door een adviseur besproken worden.
Tĳdens deze bespreking blĳkt dat een mooie winst is behaald van 100.000 euro. Op de bankrekening is echter sprake van een afname van
10.000 euro. Hoe kan dat?
wel kosten maar zijn geen uitgaven,
die per bank betaald worden.
De afschrijvingskosten zijn 10.000
euro. De aankopen van deze
bedrijfsmiddelen zijn destijds
gefinancierd via een bank. Per jaar
dient een bedrag aan aflossing
richting de bank betaald te worden
van 20.000 euro.

garcon.nl

Bezoek- en correspondentieadres
Handelstraat 17, 5961 PV Horst

Aanlevertijden (uiterlijk)
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur

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.

Vast ook bij die andere schutterij van
Meijel: de ‘Gruun’. In 1951 werd Sint
Willibrordus opgericht, maar het heeft
Sint Nicolaas nooit in de weg gezeten, vertelt Van Bree. “Het ging altijd
perfect. We hebben altijd een jaarlijks
overleg en helpen elkaar bij wedstrijden. Er was nooit strijd. Echt niet. Ja,
onder de boom. Dan is het strijd.”
De ‘Gruun’ hebben afgelopen jaar
voor de tweede keer het OLS gewonnen, de ‘Blauwe’ nog nooit. Toch wil
Van Bree van afgunst of jaloezie niet
horen. “Natuurlijk willen wij ook een
keer winnen. Maar ik gun het hen van

Ik maak winst, maar verdien geen geld?

Bezorgklachten

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

Trots op ‘de Gruun’

harte. Het is niet alleen Willibrordus
die heeft gewonnen, maar héél
Meijel. Dus ook ik voel trots.”

Oh, zit dat zo!

077 208 32 25
advertentie@hallopeelenmaas.nl

Beeldmateriaal en kopij dient vrij van r echten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur dient bij
aanlevering expliciet te worden g
 emeld. Bij verzuim
komen kosten voor r ekening van de aanbieder.

de harmonie… Bij elke vereniging.”

Om de toename of afname van
het banksaldo te bepalen dienen
een aantal correcties op het resultaat
te worden toegepast. Ten eerste
betreft dit de afschrijvingskosten
over bedrijfsmiddelen zoals
een pand, inventaris of auto’s.
Deze afschrijvingskosten zijn

Over de winst moet de als
privé-opname aan te merken
inkomstenbelasting betaald
worden. In dit voorbeeld is sprake
van een belastingdruk van 35.000
euro. Naast de inkomstenbelasting
vormen de kosten van
levensonderhoud een belangrijke
uitgavenpost. Deze privé-uitgaven
zijn 65.00 euro bij een gezin, dat
bestaat uit vier personen.
Bij de winst van 100.000 euro
is sprake van een afname van

het banksaldo van 110.000
euro. Dit komt door de plus aan
afschrijvingen van 10.000 euro
en de min voor aflossingen van
20.000 euro, inkomstenbelasting
van 35.000 euro en uitgaven
voor levensonderhoud van
65.000 euro.

te worden. Het is dan de bedoeling
om de drie andere bankrekeningen
alleen te gebruiken voor het betalen
van uitgaven voor of zakelijke
kosten of inkomstenbelasting of
levensonderhoud.

Door: Paul Grubben
Een manier om meer grip te
krijgen op de geldstroom is het
openen van 4 bankrekeningen.
Dit betreft één bankrekening
voor het ontvangen van geld uit
verkopen, één bankrekening voor
het betalen van zakelijke kosten,
één bankrekening voor het betalen
van inkomstenbelasting en één
bankrekening voor het betalen van
uitgaven voor levensonderhoud.
Maandelijks dient dan vanuit de
bankrekening voor de ontvangsten
uit de verkopen een vast bedrag naar
de andere bankrekeningen geboekt

Paul Grubben Bedrijfscoach
Broekstraat 44, 5993 BC Maasbree
www.pgbedrijfscoach.nl
paul.grubben@pgbedrijfscoach.nl
06 10 94 00 75
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Schutterij St. Willibrordus

Locatie OLS-terrein bekend
Het feestvan het OLS in Meijel in 2020 wordt gehouden achter zorgcentrum St. Jozef in Meijel. Dat maakte de
winnende schutterij St. Willibrordus bekend. Het is een royaal en aaneengesloten terrein dat dichtbij het
centrum van Meijel ligt.
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Maasbreenaar opgepakt
voor handel drugs
Een 34-jarige man uit Maasbree is door de politie aangehouden
omdat hij verdacht wordt van verdenking van betrokkenheid bij
de handel in verdovende middelen. Ongeveer honderd medewerkers van het Openbaar Ministerie Limburg en de politie hebben op
dinsdagochtend 2 oktober doorzoekingen gedaan.
Deze bezoeken vonden plaats in
meerdere panden op diverse locaties
in Venlo, Maasbree, Baarlo, Reuver
en het Brabantse Liessel. Naast de
Maasbreenaar werden twee andere
verdachten uit Venlo van 45 en 39
jaar aangehouden. Deze zoekingen
en aanhoudingen maken onderdeel
uit van een actiedag in een langlopend onderzoek naar de handel in
verdovende middelen.

De panden werden doorzocht met
het oog op informatie en bewijslast
voor het onderzoek. Daarbij zijn
een hoeveelheid verdovende middelen, een hoeveelheid geld, meerdere wapens en andere goederen
in beslag genomen.

Tekst: Niels van Rens

Uitreiking in DOK6

Genomineerden Cultuurprijs
Peel en Maas bekend
De genomineerden van de Cultuurprijs Peel en Maas zijn bekend.
Stichting Baarlo Leeft, de Kepèlse initiatiefgroep Behoud
Lazaristenkapel, het echtpaar Mijntje en Peter Klaasen en
Jac Kranen van de Bretelboys zijn genomineerd voor deze prijs.
Na vele gesprekken met grondeigenaren, gemeente Peel en Maas en
andere betrokken partijen is dan eindelijk de kogel door de kerk. Het OLS
vindt op zondag 5 juli 2020 plaats. Het
terrein ligt tussen de Heldensedijk, de
Steegstraat en de Trinesweg in Meijel.
Het feestterrein en de parkeerplaatsen
sluiten daar op aan.

Samenstelling
Ook de groep die het festijn gaat
organiseren is bekend. Hubert Vos,
voormalig burgemeester in het

Peeldorp Meijel, is benoemd tot
voorzitter van het stichtingsbestuur.
Het bestuur werkt samen met de
voorzitters van de meer dan tien
werkgroepen, die een specifieke
taak hebben. Samen vormen zij de
stuurgroep. Naast Hubert Vos als
voorzitter bestaat het stichtingsbestuur uit de ondernemers Gerrit
Sanders, secretaris en Frits Berben,
penningmeester. Namens schutterij St. Willibrordus maken Anoesjka
Koopmans, vice voorzitter met pr
en communicatie als aandachtsge-

bied en Twan de Bruin, inkoop en
sponsoring, deel uit van het bestuur.
Linda Linssen verzorgt de verslaglegging van de vergaderingen van het
bestuur en de stuurgroep.
Het zestal van schutterij
St. Willibrordus, ook wel De Grúún
van Méél genoemd, won op 13 juli
het OLS in Sevenum. Op vrijdag 4 oktober werden de beste
schutterijen gehuldigd op het
Gouvernement in Maastricht.

De Cultuurprijs Peel en Maas
wordt op vrijdagavond 29 november uitgereikt. De uitreiking vindt
vanaf 20.00 uur in DOK6 theater in
Panningen plaats. Stichting Baarlo
Leeft is jaren actief in Baarlo en dit
jaar vieren ze het 800-jarig bestaan
van het dorp. De stichting is vooral
bekend met het straattheater en
de Kastelendag. Dit jaar was het
evenement Baarlo Steengoed een
extra evenement.

Tekst: Niels van Rens

Kapel en orgel
Behoud Lazaristenkapel is genomineerd voor haar jarenlange inzet
om dit erfgoed voor de gemeente
Peel en Maas te behouden. Samen
zoeken ze innovatieve manieren
om culturele evenementen een
passende beleving mee te geven
door gebruik te maken van de
kapel en het orgel. Deze zijn beiden
een rijksmonument.
Het echtpaar Mijntje en Peter

Klaasen is genomineerd vanwege
hun functies in de culturele en
maatschappelijke gemeenschap
van Peel en Maas. Voorbeelden zijn
de organisaties van diverse voorstellingen voor Cultuurpodia Peel
en Maas, bij close-harmony group
To Be Continued en Shakespeare
in Kessel. Jac Kranen is bekend van
de Bretelboys en is werkzaam als
schilder. Hij is ook betrokken bij
de Dörper revues en zijn lidmaatschap en bijdrages voor de fanfare
Sint Cecilia zijn meegenomen in de
voordracht.

Stemmen
Op Facebook of via het mailadres
stemcultuurprijs@gmail.com kan
iedereen stemmen wie van deze
genomineerden de Publieksprijs
verdiend. De stemming is open van
6 oktober tot 17 november.
Voor meer informatie, kijk dan op
www.dok6.eu

Halloween voor kids

Vrijdag 11 oktober
van 17.00 - 21.00 uur
Meer info:
www.leurs.nl

OLS-winnaar St. Willibrordus gehuldigd
OLS-winnaar schutterij St. Willibrordus werd op vrijdag 4 oktober gehuldigd in het Gouvernement in
Maastricht. De hele schutterij, supporters, burgemeester Wilma Delissen en wethouder Wim
Hermans met partners kwamen samen aan in Maastricht in een dubbeldekker-bus. In totaal waren
vijf schutterijen aanwezig. Sevenum als organisator van dit jaar, Grathem als winnaar van de Espritprijs en de nummers één, twee en drie: Meijel, Venray en Herkenbosch. De schutters werden
onderscheiden met de eremedailles van de Belgische koning Philip en van de Nederlandse koning
Willem-Alexander.

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

In samenwerking met
Ruitersport Equidrôme

STRAELSEWEG 370
WWW.LEURS.NL

Strippenkaarten
zijn nu al
verkrijgbaar via
www.leurs.nl of bij
onze infobalie voor
€ 3,50 p.p.
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Gemeemte past beleid aan op nieuwe situatie

Goede huisvesting arbeidsmigranten schept
lucht in woningmarkt
De gemeente Peel en Maas geeft het goede voorbeeld als het gaat om het beleid rond het huisvesten van arbeids- Duizend aanvragen
migranten. Ook omliggende gemeenten gaan ermee aan de slag. Dit haalt de druk binnen gemeente Peel en Maas Het nieuwe beleid van de gemeente
Peel en Maas heeft nog geen vergunvan de ketel. En een beter beleid rond het huisvesten van arbeidsmigranten verlicht ook de woningmarkt.
De arbeidsmigrant verandert. Kwamen
ze eerst voornamelijk voor seizoensarbeid in de agrarische sector,
tegenwoordig komen ze ook voor
de logistiek en de maakindustrie.
Tegelijkertijd veranderde de situatie.
“Vooral de Polen bouwden een band
op met deze regio”, vertelt wethouder Paul Sanders (VVD). Hij noemt als
voorbeeld de Poolse kerk, Poolse winkels en Poolse bibliotheek.
De arbeidsmigrant van nu weet dat
er een tekort aan arbeidskrachten is.
Hij is veeleisender dan vijf jaar terug
en kan zich dat permitteren. “Hij wil
een fatsoenlijke woning”, weet
Sanders. “Want voor meer loon kan
hij ook wel in Duitsland of Scandinavië
terecht. Wij moeten dus zorgen dat
we die huisvesting op orde hebben en
daarop controleren, en zo de migrant
proberen te verleiden.”
Want de vraag naar arbeidsmigranten
blijft ook de komende jaren toenemen. Over tien jaar zou Noord-Limburg
10.000 werknemers tekort komen, zo
heeft onderzoeksbureau Etil becijferd.

Taal, sport en spel
Een nieuwe migrant vraagt om nieuw
beleid. Het nieuwe beleid dat in april

is ingegaan is toekomstgericht, levert
maatwerk en alles dient te voldoen
aan de landelijke normering van de
Stichting Normering Flexwonen. Dit
gaat over de omvang en de kwaliteit
van de woonruimte, maar ook over de
huurprijs. En er vindt onafhankelijke
nationale controle plaats.

Arbeidsmigrant wil
fatsoenlijke woning
Bovendien vraagt gemeente Peel
en Maas de huisvesters ook om een
maatschappelijke bijdrage. Zo dienen
aanbieders van woningen hun bewoners actief toegang tot de maatschappij aan te bieden voor wat betreft taal,
sport en spel, verbindingen met de
bewoners in de naaste omgeving en
vervoer naar voorzieningen die niet in
de buurt zijn.
“Zonder dit beleid krijg je illegale
bewoning, of er komen investeerders
die huizen opkopen aan de onderkant
van de markt. Dit verstoort de woningmarkt”, legt Sanders uit. “We kunnen
bovendien geen toezicht uitoefenen

220

220

4.000 tot 5.000 arbeidsmigranten

De cijfers

In Noord-Limburg wonen zo’n 30.000 tot 50.000 arbeidsmigranten, dat is ruim 10 procent van alle werknemers. In Peel en Maas
werken zo’n 17.000 werknemers. Bij de grootste 55 bedrijven is
een steekproef genomen, van hun grofweg 6.200 werknemers
zijn er 3.200 migrant. Meer dan de helft dus. Dit is volgens de
gemeente Peel en Maas een selectieve steekproef. Juist deze
grootste werkgevers hebben ook veel migranten in dienst. En het
MKB is in deze raming niet meegenomen.
Naar schatting telt de gemeente
Peel en Maas zo’n 4.000 tot
5.000 migranten onder de werknemers. Maar buitenlandse
werknemers zijn nog geen buitenlandse inwoners. Het aantal
zal niet veel afwijken, maar de
gemeente heeft dit niet precies in
beeld. Onder het oude beleid zijn

er 3.000 bedden vergund, daarnaast zijn er nog 750 in reguliere
woningen ingeschreven. Hoeveel
er particulier is verhuurd, heeft
de gemeente niet exact in beeld.
Zo mogen in een gewoon woonhuis bijvoorbeeld maximaal vier
arbeiders worden gehuisvest.

ningen opgeleverd voor het huisvesten van migranten. Wel liggen er voor
zo’n 740 plaatsen aanvragen, of worden deze aanvragen momenteel voorbereid (zie kader).

op de manier van huisvesting.”

Racecircuit
Op dit moment zijn er nog
3.000 bedden vergund volgens het
oude beleid, waarvan 700 op de
Berckt in Baarlo en 750 in Maasbree
bij Work and Stay, het voormalige
Breebronne.
De 750 arbeidsmigranten bij Work
and Stay verblijven in 250 chalets
en een gebouw op een terrein van
acht hectare. De 700 plaatsen op de
Berckt betreft een verplaatsing naar
het naastgelegen racecircuit waarbij de oude caravans worden opgeruimd en nieuwe chalets worden
geplaatst. De procedure rond De
Berckt is nog niet afgerond, er is één
bezwaar binnengekomen, toch verwacht wethouder Sanders dat nog
eind dit jaar gebouwd kan worden.

Tegenover de 3.000 plaatsen die vergund zijn en de 740 aanvragen volgens
het nieuwe beleid, staan ook duizend
afgewezen aanvragen. Vooral het
woon- en leefklimaat voldeed niet aan
de eisen, of de locatie was afgekeurd.
De procedure voor het aanvragen van
een vergunning volgens het nieuwe
beleid is immers niet mis.
Aanvragers hebben het er druk mee.
Maar ook de gemeente. Die druk
neemt de laatste tijd echter ook af,
merkt wethouder Sanders. “In omliggende gemeenten hebben ze inmiddels een vergelijkbaar beleid, dus
gaan ze ook daar zoeken naar huisvesting.”

Olievlek
Het nieuwe beleid van de gemeente
breidt zich als een olievlek uit, signaleert Sanders. Richting Horst, Venlo,
Venray, Deurne. “Er is nu een Duitse
gemeente komen kijken.”
Het omschakelen naar een nieuw beleid
heeft wel een opeenstapeling van
aanvragen opgeleverd, maar ook daar
gaat de druk van de ketel. “Want eind
dit jaar worden de eerste vergunningen
verleend.” En wanneer er voor arbeidsmigranten fatsoenlijke woonruimte
wordt aangeboden, heeft dat ook
invloed op de woningmarkt, verwacht
Sanders. “Migranten worden niet meegeteld met het verdelen van woningen, want ze zijn niet ingeschreven.
Maar langzaamaan gaan veel migranten zich blijvend vestigen. Daarom
hopen we van de provincie meer ruimte
te krijgen voor woningbouw.”

Tekst: Marc van der Sterren
Infographic: Leon Cuijpers

740 arbeidsmigranten

Vergunningaanvragen in
Peel en Maas
KONINGSLUST

De gemeente Peel en Maas heeft nog geen vergunningen afgegeven voor het huisvesten van migranten
volgens het nieuwe beleid. Wel liggen er voor zo’n 740 plaatsen aanvragen, of worden er momenteel aanvragen voorbereid.
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Aantal aanvragen voor het huisvesten van arbeidsmigranten per plaats. In de infographic ontbreken de kernen Baarlo,

Meubelstoffeerderij
John Lemmen
Voor al uw stoffeerwerk
Simonsstraat 35a, 5976 NW Kronenberg
077 - 398 22 22
info@meubelstoffeerderijjohnlemmen.nl

www.meubelstoffeerderijjohnlemmen.nl

Beringe, Kessel-eik en Koningslust. Uit deze plaatsen heeft de gemeente geen aanvragen ontvangen.

bezwaar. Daarnaast zijn er volOp dit moment vinden er twee
pilots plaats. Zo heeft Kafra
gens het nieuwe beleid al voor 737
BERINGE
Housing van Frank van Gool
plaatsen aanvragen ingediend, of
(bekend van Otto Work Force)
zijn er aanvragen in voorbereiding.
een aanvraag ingediend om bij
Een opsomming: Voor de Molenheg
McDonalds aan de Midden Peelweg
in Egchel ligt een aanvraag voor
in Maasbree 320 arbeidsmigran200 plaatsen. Vanuit Maasbree
ligt een principeverzoek van 200
ten te huisvesten. Op de camping
plaatsen, een aanvraag is nog niet
aan de Vieruitersten in Meijel is
ingediend. Ook vanuit Grashoek
een aanvraag ingediend voor 400
wordt een aanvraag verwacht voor
plaatsen. Het College van B&W
60 bedden.
moet zich nog uitspreken, maar
Uit Egchel ligt een aanvraag voor
wethouder Sanders ziet geen

20 plaatsen, van een agrarisch
bedrijf in Meijel een aanvraag voor
KESSEL-EIK
40 plaatsen
en vanuit Grashoek is
een aanvraag ingediend voor 40
plaatsen. In 2020 worden aanvragen verwacht uit Kessel (voor 35
plaatsen) en Panningen (90). Voor
32 plaatsen aan de Zandberg in
Helden is de bezwaartermijn net
ingegaan, evenals voor 20 plaatsen
in Maasbree.
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Parfum ruiken om drugslaboratoria op te sporen
Xtc is een hot item in Nederland, ook in Peel en Maas. Om drugslabs op te
sporen heeft gemeente Peel en Maas de hulp van inwoners nodig.
Door middel van een nieuw parfum, XTACY, probeert de gemeente in
samenwerking met de politie zoveel mogelijk inwoners met de geur van
xtc-laboratoria in aanraking te laten komen.
De gemeente staat van maandag
7 oktober tot vrijdag 11 oktober op
verschillende plekken in Peel en Maas
om deze geur onder de aandacht te
brengen. Onder het motto ‘eens geroken wordt later herkend’ staan politie
en gemeente klaar om burgers in te
lichten. “Het is de week van de veiligheid”, vertelt projectleider Jack van
Leuken van gemeente Peel en Maas.
“Ideaal om deze actie dan op te stellen. Het idee van XTACY is eind mei in
het leven geroepen door het Openbaar
Ministerie. Onder andere Mark Rutte
opende de actie.” Daarna is het
bekendgemaakt aan alle gemeenten
in Nederland. “Wij van Peel en Maas
vonden het nu een goed moment om
mensen hierover in te lichten.”

Burgers nodig
Xtc-laboratoria worden vooral opgesteld in boerderijen of huizen buitenaf. De gemeente Peel en Maas kent
een groot buitengebied. Ook worden
regelmatig drugslabs opgerold in deze
gemeente. Zonder hulp van burgers, kan
de politie niet alle laboratoria aanpakken. “Daar hebben we echt de burgers
bij nodig”, zegt Van Leuken. “Gemeente
en politie kunnen helaas niet elke vierkante meter in de gaten houden.”

Anijs
In Grashoek bij gemeenschapshuis De Ankerplaats staat op dinsdag 8 oktober een reukstandje.
Een stel komt aanlopen en zwaait al.
“Wij komen voor de xtc-geur”, zegt

Kleinschalige dagbesteding
in Baarlo
Met een ferme knip door het rode lint, is op dinsdag 1 oktober
Dagbesteding Ter Borcht in Baarlo officieel geopend en is een
feestelijke toost uitgebracht op dit samenwerkingsproject vanuit
het Dorpsontwikkelingsplan Baarlo 2018-2021.
Dagbesteding Ter Borcht, gevestigd
in het gelijknamige zorgcentrum
aan de Zuivelstraat 5 en bereikbaar
via ‘t Paedje, is bedoeld voor ouderen uit Baarlo en omgeving die nog
zelfstandig wonen en een indicatie
hebben. Zij kunnen er terecht op

internet of naar de bieb wandelen.
Tussen de middag wordt er gekookt
en iedereen die wil, kan meehelpen met de voorbereidingen. Het
gaat erom dat mensen een ontspannen, zorgeloze dag hebben.”
Deelnemen aan dagbesteding biedt

de man. “Ik ben toch heel nieuwsgierig hoe het ruikt.” De man ruikt aan
het geurmonster. “Dat is azijn”, zegt
hij. “Inderdaad”, vervolgt Van Leuken.
“Het ruikt heel erg naar azijn.” “Als je
een penetrante zoete geur ruikt, iets
wat lijkt op aceton, trek dan meteen

aan de bel”, zegt een politieagent.
Het stel krijgt een kaartje in handen
geschoven. Verdenking op een xtclab melden bij de politie, Misdaad
Anoniem of via de gemeente. Andere
signalen van een laboratorium zijn
blauwe vaten, jerrycans of vloeistof-

containers, busjes en gestolen aanhangers rondom een gebouw of een
pand met afgedekte ramen die nooit
open gaan.

Tekst en beeld: Niels van Rens

Thwan van Gennip teelt en verkoopt kwalitatief hoogwaardige aardbeien-, asperge-,
frambozen- en bramenplanten en teelt aardbeien, frambozen en bramen vanuit
Lierop (NB) en omgeving voor de nationale en internationale markt.

Vanwege uitbreiding en professionalisering zijn wij per direct op zoek naar een:

Assistent Kas, locatie Hegelsom (M/V)

Als assistent krijg je leiding van de bedrijfsleider en voer je het bepaalde beleid mee uit. Samen zorg je
voor een open en prettige werksfeer en samenwerking in het bedrijf en stuur je medewerkers aan. Je bent
actief met planning, organisatie, leidinggeven, motiveren, controleren, administreren en het begeleiden van
medewerkers. Je werkt zelf mee om samen een optimaal resultaat te behalen. Ook voer je teelttechnische
zaken uit zoals water geven, bemesting, gewasbescherming en het bedienen van de klimaatcomputer. Bij
aanname word je doorontwikkeld mbv een inwerktraject en ontwikkelplan. Kortom een zeer uitdagende en
afwisselende functie met veel ontwikkelingsmogelijkheden in een groeiend bedrijf.
Bedrijfscompetenties
• Samenwerken
• Kwaliteitsgericht
• Resultaatgericht
• Discipline

maandag en vrijdag van 10.00 tot
16.00 uur.
Bij dagbesteding wordt het nuttige met het aangename verenigd.
“Er is geen vast dagprogramma”,
vertelt Marcel Delissen, een van
de professionele krachten van
De Zorggroep. “We kijken wat de
deelnemers leuk vinden en wat
hun mogelijkheden zijn. Dat kan
iets creatiefs zijn, maar ook een
muziekactiviteit, een spel met
de braintrainer, iets opzoeken op

ouderen de mogelijkheid weer
onder de mensen te komen en de
mantelzorger een stukje zorg uit
handen de nemen. Het draagt er
ook aan bij dat mensen langer thuis
kunnen blijven wonen. Voor dagbesteding is een indicatie nodig vanuit de Wmo of de Wet langdurige
zorg (Wlz). Voor meer informatie
kan men terecht bij Dagbesteding
Ter Borcht: 06 83 20 27 15 of via
terborcht.dagbesteding@dezorggroep.nl

Functie specifieke competenties
• Zelfstandig
• Groepsgericht leiding geven
• Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden
• Plannen, organiseren en delegeren
• Initiatief
• Aandacht voor details

Wij vragen:
• Motivatie, passie, enthousiasme en ambitie om volledig te willen gaan voor deze functie
• Werkervaring in dezelfde en/of soortgelijke (agrarische) functie is een pre
• Beschikbaarheid zsm
• Meer dan een 8 tot 5 mentaliteit
• Woonachtig maximaal 40 km van Horst aan de Maas of bereidheid om zich in het gebied te willen vestigen
• Een MBO diploma of een MBO+/HBO werk- en denkniveau
• Vaardigheid in het werken met de computer en software zoals Word, Excel, Outlook
• Een goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift (Pools is een pre)
• Rijbewijs B
• Spuitlicentie is een pre
• Geen hoogtevrees
Wij bieden een:
• Voltijd dienstverband (40-45 uur per week)
• Marktconform salaris in overeenstemming met leeftijd en ervaring
• Uitdagende baan in een sterk groeiend bedrijf met toekomstperspectief en ontwikkelingsmogelijkheden
Bij interesse kun je schriftelijk solliciteren t/m 5 november 2019 door je CV en motivatie te mailen naar:
p&o@thwanvangennip.nl. Voor meer inhoudelijke informatie over de functie en werkzaamheden kun je
terecht bij Piet Wijnen: 06-30701834. Uiteraard kun je ook een bezoek brengen aan de website:
www.thwanvangennip.nl. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Thwan van Gennip: samen naar groeiend succes!
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geeft zorgvuldig vorm aan
een persoonlijk afscheid,
zodat jullie met een goed
gevoel kunnen terugkijken.
Meijel | 077 466 41 41
www.uitvaartvandenboom.nl

Je was een man van weinig woorden,
duidelijk herkenbaar voor degenen die bij je hoorden.
Een man, een vader, een opa op wie je kon bouwen
en met een woord waarop je kon vertrouwen.
Achter je ligt een leven van werken en plicht
en juist dat bepaalde in alles jouw gezicht.
Zo bescheiden als je hebt geleefd
zo bescheiden ben je gestorven.

Lei Roeven
* 14 januari 1927

Maasbree

† 6 oktober 2019

echtgenoot van

Trees Roeven - Leenders †
Grubbenvorst
(077) 366 13 14
info@bobnoten.nl

Baarlo
Kessel
Maasbree

www.vooraltijdbijzonder.nl

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

Claudia van Haeﬀ |06-15156046

Maasbree: Joke en Peter Simons - Roeven
Susanne, Vic
Laura, Wouter
Simone †
Zoetermeer: Theo en Marij Roeven - Beerkens
Roy en Denise
Michiel en Shantella
Patricia
Arjan
Maasbree, 6 oktober 2019
Heideroosstraat 5, 5993 GV Maasbree
Pap is thuis, waar u persoonlijk afscheid kunt nemen op
donderdag 10 oktober tussen 15.00 en 16.00 uur.
Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen
van Pap op vrijdag 11 oktober om 15.30 uur
in het crematorium Yardenhuis van Venlo,
Grote Blerickse Bergenweg 30 in Blerick.

Fien Bos
Uitvaartzorg

samen zorgen voor
een persoonlijk afscheid

Een speciaal woord van dank aan de ‘maedjes’
van Buurtzorg voor de liefdevolle zorg en zeker ook
een woord van dank voor de gezelligheid die hij
heeft mogen ervaren bij “de Fabriek”.

regio Peel en Maas
077 308 28 33 / 06 30 92 19 61

www.fienbosuitvaartzorg.nl

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

uitvaartverzorgingtwanschreurs.nl

Vergaet in tieje van verdreet
de sjoeëne dinger neet

Truus Engels-Korsten
Helden, * 3 december 1936

Panningen, † 6 oktober 2019

U I T VA A R T Z O R G

T 077 - 2061585
www.arendseuitvaartzorg.nl

t. 077-3078642
Panningen
www.janssenuitvaart.nl

* Workum, 4 september 1930
echtgenoot van Tiny

† Venlo, 7 oktober 2019

Wouda-van Veen

vader, schoonvader, opa en overgrootvader van
Siep en Alie
Kim en Rob, Storm
Moniek en Aaron
Kevin en Frederique
Rian en Bas
Rolf
Correspondentieadres: Siep Wouda,
Vreedepeelweg 4, 5986 NW Beringe
We hebben in besloten kring afscheid genomen.

We blijven altijd grapjes met je maken
Houden van, houdt nooit op
Nu je onze handen niet meer aan kunt raken
Blijf je in ons hart altijd bestaan

Mia van Ophoven-Strijbos
* Meijel, 4 september 1931

† Panningen, 2 oktober 2019

echtgenote van

Giel van Ophoven
mam en lieve oma van
Marianne en Giel
Chrisje
Sammy
Lia en Fer
Gino
Glenn
Jolanda en Coen
Noud
Ankie
Correspondentieadres:
Marianne Beumers-van Ophoven,
Panningerveld 112, 5981 HE Panningen
Op 9 oktober hebben we
afscheid van Mia genomen
in het crematorium te Venlo.

Harrie Engels †
Mam, schoonmoeder en trotse oma van

De afscheidsdienst vindt plaats op zaterdag 12 oktober om
10:30 uur in de kerk van Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten
gelegen aan de Kerkstraat te Panningen. Aansluitend begeleiden
we ôs mam met het gezin naar het crematorium.
Een woord van dank aan
Buurtzorg Helden-Kessel, dokter Van Kemenade,
Stichting leven na de dood en het Plattelandshoés.
Correspondentieadres:
St. Lambertusstraat 3, 5988 EE Helden

samen met u zorgen
voor een mooi afscheid

Jan Wouda

echtgenote van

Wilbert
Marcel en Tiny, Jopie, Siem
Roy en Karin, Basco c

HAN-MARK
ARENDSE

Dag dierbaren, dag beste mensen
Vaarwel kinderen groot en klein
als ik nog iets had kunnen wensen:
…. ik had wat langer bij jullie willen zijn

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempen-media.nl
en klik op HALLO-uitgaven. Via het
formulier kunt u uw tekst opgeven.
Wij bezorgen onze eigen geteelde
aardappelen (Frieslanders) gratis
bij u thuis. Min. 5 kg. Absoluut de
lekkerste. Tevens uien te koop.
Tel. 077 307 88 53.

T.k. gevraagd land- en
tuinbouwmachines oa ploegen/
frees/spitmachine/kipper/mesttank/
schudder/hark/bloter/kopeg/tractor
enz. Tel. 06 19 07 69 59.
Te koop, antiek, brocante, vintage,
glas, keramiek en curiosa.
Zondag 13 oktober.van 11 tot 16 uur.
Cottage 38. Tuindersweg 38 Panningen.

Bedankt voor alle blijken van medeleven.
Voor de vele kaarten en lieve woorden na het overlijden
van mijn lieve vrouw, ons mam, oma, superoma

Anneke Heeskens-van Rijt
Dit heeft ons enorm gesteund. Een speciaal woord van dank
voor de medewerkers van Sint Jozef Wonen en zorg,
met name de medewerkers van afdeling De Lelie.
Jac,
Ger en Toos
Kim en Paul, Jur, Vic
Rob en Petra
Stef
Ine

Appels zelf plukken (Elstar, Boskoop),
€ 0,50 per kg. Van Lankveld,
Tienraijseweg 2 Meerlo
tel. 06 53 13 01 32.
Grote laurier 150/160 cm. slechts
€ 7.50 Taxus bijv. 80-100 cm. à € 7.50
(ook andere maten). Ook andere
heesters (hortensia’s). Info: www.
veld-tuinplanten.nl of 06 40 32 71 08.

Te huur 2-pers. luxe appartement
buitengebied Maasbree.
Prijs € 950,00 excl. gas en electr.
Voor informatie mail info@intniet.nl
(geen arbeidsmigranten).
Uw woning verkopen en
toch blijven wonen?
Wij kopen direct aan. Bel 06 55 12 69 96
info@heikevastgoed.nl
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Dankbetuiging

Daar de grote hoeveelheid warme reacties naar aanleiding
van het overlijden van os mam, oma en superoma

Door Van Bergen – Janssen
overweldigend was, zijn we niet in staat u allen persoonlijk
te bedanken. Uw vele lieve woorden van troost hebben ons
enorm gesteund, waarvoor onze hartelijke dank.
De uitvaartdienst heeft donderdag 3 oktober
plaatsgevonden in de parochiekerk te Grashoek.
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75 jaar bevrijding Jan Maassen Helden

‘De oorlog was geweldig’
Alles kon in de oorlog. Munitie jatten en laten ontploffen. En er gebeurde tenminste wat. Een aangeschoten
vliegtuig die in een boom terechtkomt. Gesneuvelde Duitsers op de kar laden en naar het kerkhof brengen.
Jan Maassen uit Helden (84) zit vol oorlogsverhalen.

De zeswekendienst zal plaatsvinden op zaterdag
16 november om 19:00 uur in de parochiekerk te Grashoek.
Kinderen, klein- en achterkleinkinderen
Panningen, oktober 2019

Heeft u op korte termijn een woning
of appartement te huur voor min.
6 maanden? Dan kom ik graag met
u in contact. Man met vast inkomen,
voor 1 persoon zonder huisdieren.
Tel. 06 53 76 51 67.
Bewust Begeleiden, cursus voor
ouders. 8 avonden over opvoeden, communiceren, gevoel en (hoog)gevoeligheid. Kijk op www.xtra4people.nl
Vlooienmarkt 13 oktober bij blokhut
Ôs Thôes, Kerkbosweg 34, America
van 13:30 tot 16:00 uur.
Entree € 2,50.
Nieuwe meubels nodig? Bezoek
Lenders Wonen in het centrum van
Panningen. Thuis in wonen, met o.a.
mooie stoelen, (hoek)banken en een
complete (relax)fauteuil afdeling.
Levering aan huis en tot 5 jaar garantie op uw aankoop! Lenders Wonen
Markt 99 Panningen 077 307 79 38.
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempen-media.nl
en klik op HALLO-uitgaven. Via het
formulier kunt u uw tekst opgeven.

Bolchrysanten te koop! Maandag
t/m vrijdag vanaf 13.00 uur. Za vanaf
9.00 uur. Kwekerij Janssen-Görtz,
Sevenumsedijk 12 te Koningslust.
Te koop lekkere vastkokende en
kruimige aardappelen. Tevens
onbespoten Vosberger groene en
gele spercieboontjes prei koolrabi
boerenkool slasoorten en vele soorten
vollegrond- en kasgroenten. Voor de
klanten gratis courgette. Kwekerij
Brummans Vosberg 16a Panningen.
Voor professionele vachtverzorging
van uw hond. Trimsalon Caninity
Baarlo, tel. 06 25 58 52 58.
Te koop bloeiende violen
M. Verhees, Egchelseweg 18,
Panningen
Pedicure aan huis
Voetsalon Gerrie
info: 06 12 79 92 38
Computerproblemen?
Karel Heines Baarlo. Verdere info &
tips: karelheines.nl. 06 50 96 29 15.

Vier generaties

Jan Maassen met een originele kanonnenlader uit de Tweede Wereldoorlog.
‘Met twee man tilden ze hiermee een zware kogel in het kanon.’

“Er zat een Pruis in de kelder.
De Tommies schoten met een
tank een gat in de muur, maar de
Duitser wilde er niet uitkomen.
Toen gooiden de Tommies een
paar handgranaten naar binnen en
was het afgelopen. Hij heeft wel
een jaar dood achter het kippenhok gelegen. Uiteindelijk hebben we hem naar Koningslust
gebracht naar het Duits Kerkhof.
Daar hebben we er nog veel
naartoe gebracht, achter op de
wagen. Later zijn die allemaal naar
Ysselsteyn overgebracht.”
Bijna met weemoed kijkt hij terug
op de oorlog. Hij heeft het een
prachtige tijd gevonden. Hij was
nog maar een kind, maar alles kon.
Hij was vijf toen de oorlog uitbrak. De familie Maassen woonde
destijds in ’t Mölke aan de Potdé.
“Voor hetzelfde geld waren wij er
ook allemaal geweest, maar man
wat was het een mooie tijd!”
Met smaak vertelt Jan hoe met
explosieven alle eikenbomen werden geveld en op de weg terechtkwamen. “Om de bezetter tegen te
houden.” Toch heeft hij de eerste
jaren weinig gemerkt van de oorlog. “Pas toen de Duitsers razzia’s
gingen uitvoeren kwam de oorlog
dichtbij.” Hij herinnert zich nog hoe
het begon: met kolonnes van honderden soldaten die op Panningen
aan trokken.

Mijnen leggen

Vier generaties in Helden
De 93-jarige Tilly van Neerven-Kleuskens uit Horst is gezegend met
tweemaal vier generaties in de familie. Haar kleindochters Marjolein
uit Alteveer en Loes uit Helden zijn de mama’s van Femm en Liz.
Oma’s zijn Henny en Yvonne, beiden eveneens afkomstig uit Horst.

Vanwege de razzia’s ging de
familie Maassen onderduiken
op Dekenshorst. Daar, en op het
Langhout in Maasbree, zaten
wel honderd man ondergedoken. Hij zag hoe de Engelse Jagers
de Duitsers onder vuur namen.
“De Duitsers vlogen héél laag
over de weilanden en schoten

een vrachtwagen in brand. Ik heb het
meegemaakt dat er een Duitser door
het raam naar binnensprong met z’n
hele hebben en houden. Ons hele keukenraam was aan diggelen. Gewonde
Duitsers, soms met een been eraf, of
dooien, werden bij ons neergelegd.
En dan stond er een bewaker bij om te
kijken dat wij niks meenamen.”

Twintig jerrycans
benzine bij elkaar,
dat gaf een grote slag!

gesneuveld bij dat soort spelletjes.
Die waren helemaal uiteengereten.”
Bij Heijnen aan de Potdé lag een
munitiedepot van de geallieerden.
“Daar haalden we bussen van een
meter lang vol buskruit. Om buiten te
laten ontploffen. Natuurlijk mocht dat.
Het was oorlog. Alles mocht! Zij drukten ook alles achterover. Man wat hebben wij daar aan eten weggehaald.
En chocola!”

Revolver

Hij vertelt hoe boven Koningslust
een vliegtuig neerstortte. “Het was
’s morgens na de mis van tien uur op
Savelberg. Ze schoten het vliegtuig
aan boven Sevenum en hij kwam een
paar honderd meter van ons af, bij het
“Toen de Tommies kwamen gingen
de Duitsers mijnen leggen. 28 mijnen. voetbalveld, in een boom terecht.
Op Dekenshorst hebben we een
Toen de infanterie kwam, Canadezen
vrachtwagen verstopt en een vierwaren het, konden wij precies aanwijzen waar de mijnen lagen. Maar er wielige paardenwagen in de grond
gegraven en onder het hooi verstopt.
zat een Duitser in de struiken en die
Maar ze vonden ze wel. Van de paargooide een granaat. Die Canadees
werd bij ons op tafel gelegd. Hij is daar denwagen hadden we de wielen verstopt onder de bietenkuil. Maar we
gestorven aan een granaatsplinter.
werden gedwongen te zeggen waar
Dat vonden we zo jammer. Een rodedie waren. We werden gewoon tegen
kruiswagen is hem komen halen.”
de muur gezet en met een revolver
bedreigd. ’t Mölke lag in die tijd leeg.
Broertjes gesneuveld
Er zat alleen nog vee. Met m’n broer
De geallieerden zijn niet lang gebleSjaak ging ik er elke dag heen om de
ven, vertelt hij. Een paar weken zaten
varkens te voeren. We dachten dat het
ze in de buurt. Ze hadden een grote
keuken. “Als het eten werd uitgedeeld te gevaarlijk was om daar te blijven
wonen, maar de Duitsers zijn nooit om
sloten we gewoon aan. Ze hadden
het vee gekomen. De hele oorlog hebvrachtwagens bij zich vol jerrycans
ben we genoeg te eten gehad. En de
benzine. Die hebben we gejat zodat
we weer konden malen met de molen. onderduikers ook. We hadden zat
vlees, melk en eieren. En aan het eind
En wij, als kinderen, hebben heel wat
van de oorlog hadden we nog twee
van die jerrycans laten ontploffen.
vette varkens over. Die hebben we zelf
Twintig jerrycans benzine bij elkaar,
opgegeten.”
dat gaf een grote slag! Die jerrycans
scheurden helemaal open.”
Mijnen en kogels openschroeven.
Het was levensgevaarlijk, beseft hij
achteraf. “Ik ken er ook, ik geloof bij
Tekst en beeld: Marc van der Sterren
Zegers, daar waren twee broertjes
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Zoek je werk?
Of je nu in de agro, food of industrie wilt werken, bij AB Werkt
hebben we tijdelijke én vaste banen! Kijk maar eens hieronder.
Wat pak jij vandaag aan?

Medewerker Recycling (fulltime)

Horst | Vac. Nr. P035376

Voor een productiebedrijf van verpakkingsmateriaal zoeken wij iemand met heftruckervaring en beheersing van de Nederlandse taal? Je werkt in twee ploegen.
Iets voor jou?

Allround medewerker preiteeltbedrijf (fulltime)
Maasbree | Vac. Nr. P034503

Binnen dit familiebedrijf ga je aan de slag in de preiteelt. Heb jij ervaring in
de tuinbouw/akkerbouw en ben je op zoek naar een leuke structurele baan
in dagdiensten?

Procesoperator betonindustrie (fulltime)

Venray | Vac. Nr. P033057

Voor een productiebedrijf van bouwelementen zijn we op zoek naar
een gemotiveerd iemand die bereid is in drie ploegen te werken en
met enige ervaring met geautomatiseerde machines. Ben jij dit?

Allround fokkerij medewerker (fulltime)
Gennep/Bergen | Vac. Nr. P035368

Wil jij aan de slag bij een internationale pluimveehouderij met
afwisselende taken en doorgroeimogelijkheden? Wij zoeken jou!

Interesse? Contact Sabrina en Anouk via
horst@ab-werkt.nl of 06-55 41 51 70

Loop op woensdag 16 oktober tussen
10.00 - 16.00 uur eens bij ons binnen!

AB Werkt
Spoorweg 6 | Horst | 077 - 39 808 83

Vervolg voorpagina

Fietshelmen voor Limburg
Uit recent onderzoek van de Stichting
Wetenschappelijk Onderzoek
Verkeersveiligheid blijkt dat het dragen van een fietshelm tweehonderd
jonge zwaargewonde verkeersslachtoffers en vijf jonge verkeersdoden
scheelt. Vandaar dat de stichting van
de oud-keeper samen met de ANWB in
heel het land het gebruik van fietshelmen promoot. Ze doen dit door gratis
helmen uit te delen aan bassisschoolkinderen van groep drie en vier.
In Gelderland en Overijssel zijn al
13.000 fietshelmen uitgereikt, weet
Jos van Rens, projectleider van de
Verkeerstuin. Hij heeft de campagne
naar zijn verkeerstuin gehaald om
deze ook in Limburg uit te rollen.

Het belang is immers groot, vindt hij.
En eigenlijk zou het verplicht moeten
zijn. “Maar waarom zouden we wachten op regelgeving? In Duitsland is het
al verplicht. In Nederland hebben we
de meeste fietsers en relatief ook de
meeste gevallen van hersenletsel.”

Sponsoren
En de gevolgen van hersenletsel zijn
niet te onderschatten. “Een botbreuk
herstelt meestal wel, maar hersenletsel hou je meestal voor de rest
van je leven.” Hij hoopt op financiële
ondersteuning vanuit de provincie,
maar wellicht ook van ondernemers.
“Een helm kost 20 euro. Ik kan me
voorstellen dat een bedrijf wel een

hele schoolklas wil sponsoren.”
Vooral van de overheid verwacht hij
wel een financiële bijdrage. Puur economisch hoeft het geen probleem te
zijn, meent hij. “Als je alleen naar het
geld kijkt, heb je met een paar slachtoffers minder al die helmen al terugverdiend.” Hoeveel geld er in totaal
mee gemoeid is weet van Rens niet.
“Wij hopen erop dat alle kinderen van
groep drie en vier een helm kunnen
krijgen. Maar er is nog geen enkele
toezegging gedaan.”

Tekst: Marc van der Sterren
Foto: Erik Nijssen

Herindeling blijkt succes
De herindeling van de gemeente Peel en Maas tien jaar geleden heeft goed uitgepakt. In de beginjaren moest
de gemeente nog bezuinigen, momenteel zijn er al enkele jaren forse overschotten. “We begroten altijd conservatief”, verklaart wethouder Paul Sanders. “We rekenen ons nooit rijk.”
De gemeente heeft het beleid om
altijd vooruit te kijken. Grote projecten spreiden we over meerdere
jaren. En de dorpsontwikkelingsvisies worden niet allemaal tegelijk
uitgevoerd.”
Toch heeft de gemeente dankzij de
herindeling de laatste jaren ook veel
vastgoed af kunnen stoten. De verkoop van alle gemeentehuizen en
vooral de besparingen op de onderhoudskosten hebben geld in het laa
tje gebracht. En de gemeente heeft
veel kunnen doen. Bijna alle basisscholen zijn inmiddels vervangen en

er zijn forse investeringen gedaan
in verschillende gemeenschapshuizen. “Als kleine gemeente had dat
vaak niet gekund”, meent Sanders.
“Kijk naar het gemeenschapshuis in
Kessel-Eik. Voor de gemeente Kessel
was dat moeilijk geweest.” Ook de
modernisering van het kasteel zou
er zonder herindeling niet zijn gekomen, verwacht de wethouder.
De herindeling heeft de gemeente
en de bevolking heel wat opgeleverd, het is rede voor feest.
Ook omdat het OLS in dit jubileumjaar naar Peel en Maas komt,

een feest dat zonder herindeling
in de gemeente Meijel gebleven
was. Het zal zeker gevierd worden,
stelt Sanders, “maar het wordt een
bescheiden feestje. We zijn een zuinige gemeente.”

Tekst: Marc van der Sterren
Zie ook pagina 09,
‘Jubilerende gemeente presenteert
feestelijke begroting’

Weer in Peel en Maas

VRIJDAG 11 EN ZATERDAG 12 OKTOBER

OPEN DEUR DAGEN
VAN 10.00 TOT 16.00 UUR
HERFSTACTIE:

25% KORTING
OP SECTIONAALDEUREN
EN DUOPORTS
Garagedeuren
Zonweringen
Kunststof kozijnen

SHOWROOM: MOLENSTRAAT 18, MEIJEL
WWW.MATHPEETERS.NL

Troggen en buien
De natuur heeft er inmiddels weer wat water bijgekregen en staat hier, ondanks de herfst, vrolijk om te
huppelen. Lage stratusbewolking laat de nabijheid zien van een omvangrijk regengebied die net wegtrekt.
Een tijd na het maken van deze foto zou het wat meer open weer geworden zijn, maar staan er door een
aantal actieve troggen weer een aantal actieve buien op het menu. Een (hoogte)trog is een gebied met
lagere luchtdruk waarbij de verschillen in luchtdruk op korte afstand groter zijn. Door de koude lucht op
hoogte die meestal met zo’n trog mee komt, kunnen er makkelijk buien ontstaan, al dan niet met onweer.
/ Tekst en beeld: Nicky de Bruijn
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Peel en Maas maakt tien miljoen euro vrij

Jubilerende gemeente presenteert
feestelijke begroting
Gemeente Peel en Maas bestaat in 2020 tien jaar en weet voor dit jubileumjaar 10 miljoen euro vrij te maken
voor projecten in de hele gemeente, zo blijkt uit de begroting.
Er is geld voor dorpsontwikkelingsvisies
zoals in Helden, Maasbree en Baarlo en
voor een Maasboulevard in Kessel. Er is
financiële ruimte voor woningbouw
waaronder Piushof en de vmbo-locatie.
In Egchel komen 220 windmolens en
de hoogwaterbeschermingsplannen
in Kessel en Baarlo kunnen ingevuld
worden.
Ook wordt er geïnvesteerd in sociale
projecten als hulp in het huishouden,
het Leerwerkhuis, een kindcentrum in
Meijel en de basisschool in Koningslust.
In totaal kan de gemeente het komend
jaar zo’n dertig projecten oppikken
dankzij de forse overschotten op de
begroting.

In het sociale domein gaat zo’n 30 miljoen om. Ongeveer een derde van de
begroting. Hier is een structureel tekort
dat schommelt tussen de half- en één
miljoen. “Dit is te overzien en het is
afhankelijk van wat er van het rijk
komt.”
De grootste onzekerheden voor de
gemeente komen van de landelijke
overheid. Sanders noemt als voorbeeld
het stikstofbesluit, maar ook uitkeringen die in 2021 volledig opnieuw worden verdeeld.
Voor de burger zelf blijven de kosten ook beperkt. De heffing voor een
gemiddeld huishouden valt in 2020
€13,17 hoger uit. De OZB-belasting gaat

met 2 procent omhoog en vooral de
afvalstoffenheffingen vallen fors hoger
uit. Met name als het gaat om nietrecyclebaar afval. Maar ook het verwerken van groenafval is duurder.
Ondanks deze landelijke stijging blijft
het inleveren van groenafval in Peel en
Maas gratis. Het tarief van het milieupark stijgt. De kosten van grof huishoudelijk afval gaan omhoog van €5,00
naar €9,50.
Tekst: Marc van der Sterren

Zie ook pagina 08,
‘Herindeling blijkt succes’

Kinderraad in november
van start
Na een overtuigende toespraak van kinderraadslid Olaf Bruijen
ging de gemeenteraad op dinsdag 8 oktober unaniem akkoord met
het installeren van een kinderraad.
Bruijnen (10) uit Helden zit in groep
8 van basisschool de Pas en maakte
gebruik van zijn spreekrecht. Hij wist
drie argumenten te noemen voor
de raadsleden om vóór het installeren van de kinderraad te stemmen.
Kinderen hebben een ruim denkvermogen en een grote fantasie, wat
de gemeente ten goede kan komen.
Daarnaast leren kinderen veel over
politiek en is het goed voor de toekomst van zowel de kinderen als
voor de gemeente. De gemeenteraad stemde unaniem vóór de kinderraad die wordt geïnstalleerd op
woensdag 13 november.

Bestemingsplannen

NLW-directeur Peter Fleuren over onstane situatie

‘Ik heb veel moeite gehad
met de ophef’
Vertrekkend NLW-directeur Peter Fleuren heeft gereageerd op de ontstane situatie tussen de OR en de directeur. In een presentatie aan de raadsleden van gemeenten Peel en Maas, Horst aan de Maas en Venray op
donderdag 3 oktober in Venray, zei hij dat het bedrijf er op het gebied van financiën en ziekteverzuim goed
voor staat, en te balen van de ruzie met de OR. “Ik heb veel moeite gehad met de ontstane ophef. Dat is voor
niemand goed geweest”, zegt hij.
Een van de belangrijkste kritiekpunten van de OR was het ziekteverzuim. Fleuren zei in zijn
presentatie dat nieuwe cijfers aantonen dat het ziekteverzuim van
NLW-medewerkers gelijk met het
landelijk gemiddelde. Dat ligt op
14,3 procent. In het begin van
het jaar lag dit hoger, onder meer
vanwege een griepgolf, meldt
Fleuren. “Vergeleken met zuidelijke
SW-bedrijven doen we het juist beter
dan gemiddeld”, zegt Fleuren.

Passend werk
De OR stelt dat medewerkers te weinig passend werk hebben en daardoor regelmatig met de duimen
zitten te draaien. Fleuren erkent dat
het wel eens voorkomt dat mensen
in de kantine zitten. “NLW is er voor
de mensen. Bij reguliere bedrijven
waarbij mensen veelal tijdelijke contracten hebben of op oproepbasis
werken, kun je ze op het moment
dat er geen werk is naar huis sturen.
Zo werkt het bij ons niet. De mensen
verdienen hier vastigheid, dat betekent een vast loon met vaste uren”,
aldus Fleuren.
De OR heeft eerder de noodklok
geluid over de financiële situatie van
de NLW. Zij stelt dat de bedrijfsvoering door Fleuren nadelig is geweest
voor het bedrijf. De directeur
heeft daar een andere lezing over.
“We houden al vijf jaar over op de
subsidie die we krijgen. Dat betekent
dat we meer subsidie ontvangen dan
dat we daadwerkelijk nodig hebben.
Welke gesubsidieerde instelling kan
dat nu zeggen”, vraagt hij zich af.

Procesbegeleiders
De OR stelt dat een vernietigd oor-

deel van procesbegeleiders heeft
geleid tot het afscheid van Fleuren.
“Daar is niets van waar. Ik heb in
het begin van het jaar al besloten te
vertrekken. Ik word 64 en heb er een
lange carrière opzitten. Het is mooi
geweest. Ik heb vijf jaar mijn best
gedaan om NLW met mijn ondernemerschap de goede richting op te
duwen waarbij belangrijke doelen
zijn behaald”, zegt Fleuren. Over de
conclusies van de procesbegeleiders zegt hij: “Een aantal mensen
zijn gevraagd, behoorlijk willekeurig. Door hen is wat gemopperd.
Natuurlijk loopt niet alles 100 procent.”

Over de ruggenvan de
meest kwetsbare
De afgelopen jaren is er flink bezuinigd op overhead. Dat heeft er
toe geleid dat er kwetsbaarheden optreden. Een onderdeel van
de transitiefase van de NLW is om
medewerkers zoveel mogelijk extern
te laten werken. Dat levert meer op
en geeft meer voldoening voor de
medewerkers. Op dit moment werkt
50 procent in de eigen fabrieken.
Landelijk is dat 33 procent. “De beweging van binnen naar buiten gaat wat
trager dan verwacht, omdat er veel
naar elkaar wordt gewezen. Dat komt
in veel organisaties voor.”

‘Personeelsfeest’
Dinsdag 15 oktober wordt er met
een bedrijfsbijeenkomst, waarbij
1.000 medewerkers en relaties zijn
uitgenodigd, afscheid genomen van

Fleuren. Dat heeft voor kwaad bloed
gezorgd bij de OR. “Over de ruggen van de meest kwetsbare in de
samenleving je eigen ‘hachje’ redden, dat is moreel zeer laag. De bijeenkomst is ook niet opgenomen in
de begroting van 2019”, zei voorzitter
van de OR, Vic Brouns. Fleuren vindt
het verwijt niet terecht. “Er heerst
veel onrust bij de medewerkers. De
voorzitter van het bestuur, wethouder
Anne Thielen van gemeente Venray,
vond het daarom een goed moment
om de mensen bij elkaar te roepen
en ze gerust te stellen. Daarnaast is
het de afsluiting van de transitieperiode, kan er kennis gemaakt worden
met de nieuwe interim-directeur Rob
Schmitz en afscheid genomen worden
van mij.”

Ruzie
De ex-wethouder van Peel en Maas
baalt van de onenigheid met de OR.
“Bijna vier jaar heb ik met de vorige
OR een constructieve samenwerking gehad en hebben zij mij positief
beoordeeld. Ik heb altijd de hand uitgestoken, maar ondanks dat is er al
negen maanden geen overleg meer
geweest”, zegt Fleuren. De directeur
kreeg talloze brieven van advocatenkantoren en zegt verder dat drie
OR-leden zijn afgetreden, omdat zij
het niet eens waren met de acties
van de raad. “De ophef doet veel
pijn bij onze medewerkers. Ik heb
hier het laatste jaar veel moeite mee
gehad, want uiteindelijk wordt niemand daar beter van”, aldus de vertrekkend directeur.

Voorts stonden nog een aantal
bestemmingsplanwijzigingen op de
agenda die allemaal werden aangenomen. Zo mag zorgwijngaard
Vinea Cura de bedrijfsactiviteiten
verplaatsen van de huidige huurlocatie in Grashoek naar een voormalige intensieve veehouderij aan de
Baarloseweg in Helden. Vinea Cura
teelt druiven en biedt mensen met
een afstand tot de arbeidsmarkt een

zinvolle dagbesteding. De bestaande
stallen worden verbouwd tot proeflokaal met terras, een winkel en
voorzieningen als keuken, kantine,
kantoor, magazijn en koelcel. Verder
komen er parkeervoorzieningen en
een kinderboerderij.
Bloemencamping de Hazenakker in
Kessel mag tien trekkershutten plaatsen, een handboogschietbaan aanleggen en een natuurcamping van
maximaal 25 plaatsen aanleggen.
Aan de Prins Bernhardstraat in Meijel
mag een bedrijfswoning worden verbouwd tot reguliere woning.
Bouwbedrijf Dorssers aan de
Maasbreeseweg in Helden mag
de bedrijfswoning omzetten naar
burgerwoning en twee bedrijfsverzamelgebouwen vestigen op
het terrein. Aan het Boskesveld in
Helden komen twee Ruimte voor
Ruimte-woningen. En Kapèlkeshof in
Grashoek mag een landgoed aanleggen van vijfenhalve hectare en drie
woningen bouwen als tegenprestatie
voor het slopen van stallen.
Tekst: Marc van der Sterren

Impex Heemskerk BV, gevestigd op het Freshpark te Venlo,
is een handelsbedrijf in groente, fruit, aardappelen en
champignons. Door eigen import en aankopen op diverse
veilingen in Nederland en België zijn wij in staat
om concurrerende prijzen te bieden. Onze afzetlanden
zijn Nederland, Duitsland en België. Het gehele jaar
bieden wij onze klanten een compleet assortiment van
verse producten.
Voor uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar:

Orderpicker

groente en fruit m/v
(38 uur per week)

Oproepkracht

CE-chauﬀeur m/v
nachtdienst (25-30 uur per week)

Impex Heemskerk BV, gevestigd op bedrijventerrein Fresh Park Venlo, is
een handelsbedrijf in groente, fruit, aardappelen en champignons. Door de
eigen import en aankopen op diverse veilingen in Nederland en België zijn
wij in staat om concurrerende prijzen te bieden aan haar klanten. Onze
afzetlanden zijn Nederland, Duitsland, België, Frankrijk, Zwitserland en
Zweden.
Het hele jaar bieden wij onze klanten een compleet en divers assortiment
van versproducten.

Reacties graag per e-mail naar info@impexheemskerk.nl
of per post naar Venrayseweg 120.a, 5928 RH Venlo

Ter uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar:
CE-chauffeur dagdienst (38 uur per week)

Oproepkracht CE-chauffeur nachtdienst (25-30 uur per week)
Reacties graag per e-mail naar info@impexheemskerk.nl of per post
naar Venrayseweg 120a, 5928 RH Venlo

Fresh Park Venlo 3805

Fresh Park Venlo 3805

Tekst: Robert Hesen
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ondernemersprijs

Peel en Maas
bloeiend ondernemerschap

Kiwanis Club Peel en Maas reikt dit jaar voor de tiende keer de Ondernemersprijs Peel
en Maas uit. Dit jaar is het thema ‘Startups en starters’. In aanloop naar de uitreiking
stelt elke week één genomineerde zich voor.

Genomineerde Solinso VC Kessel

‘Mooi en betaalbaar’

Paul de Jong en Bart Allard van Solinso VC zagen dat zonnepanelen
op het dak niet altijd het mooiste resultaat geven. Met hun kennis en
ervaring in de solarbranche ontwikkelden zij een zonnedakpan: mooi
én betaalbaar.

“Het onderzoeken en ontwikkelen
van nieuwe producten zit in onze
genen”, vertellen de twee. “We
zijn continue aan het kijken hoe
iets beter kan. Door onze achtergrond in de solarbranche zagen
we natuurlijk vooral kansen in
deze branche. Zo ook het marktpotentieel van de zonnedakpan.
Het is dus eigenlijk een logisch
gevolg dat we vanuit onze ervaring in deze sector terecht zijn
gekomen.”
Het idee leefde dat het mogelijk
was een zonnedakpan te ontwikkelen die mooi en betaalbaar zou
zijn. “Als het over zonnepanelen
gaat, hoor je maar héél zelden
iemand zeggen dat zonnepanelen
op het dak mooi zijn. Maar om te
kunnen voldoen aan de klimaatdoelstellingen is het noodzakelijk
dat er zonnepanelen op daken
geïnstalleerd worden.” Er waren
wel mooiere oplossingen, maar
die bleken onbetaalbaar. Voor
Paul en Bart een uitgelezen kans
een paneel te ontwikkelen die te

integreren is op het dak die ook
nog eens betaalbaar is.
Dat resulteerde in de zonnedakpan, die goed aansluit op de
vlakke dakpan. Daardoor kunnen ze gemakkelijk geïnstalleerd
worden. “Alsof het echte dakpannen zijn. Op verschillende huizen en panden in de regio zijn ze
al geïnstalleerd. Particulieren en
bedrijven die geïnteresseerd zijn
kunnen naar Kessel komen en
direct langs huizen rijden om de
panelen te zien.”

Karreweg-Noord 14a
5995 ME Kessel
info@solinso.nl
www.solinso.nl

Chapeau

HALLO enige huis-aan-huisblad in regio
Nieuwsblad HALLO is vanaf 1 januari 2020 het enige huis-aan-huisblad in de gemeenten Venray, Horst aan
de Maas en Peel en Maas. Weekblad VIA Limburg, een uitgave van Mediahuis Limburg, stopt vanwege de
hoge druk- en bezorgdiensten volgend jaar met de gratis verspreiding van zestien wekelijkse nieuwsbladen.
VIA Limburg gaat in afgeslankte
vorm verder. Het aantal edities gaat
van zestien naar acht en de papieren
editie wordt alleen bezorgt bij abonnees van Dagblad de Limburger.
Mediahuis Limburg-directeur
Maurice Ubags liet aan 1Limburg
weten dat huis-aan-huis bladen
niet meer van deze tijd te vinden.
Eric van Kempen, uitgever van de

drie HALLO-edities, is het daar niet
mee eens. “Voor veel mensen, zeker
lezers zonder krantenabonnement,
is een huis-aan-huisblad een belangrijke nieuwsvoorziening. Dat hebben
meerdere onderzoeken geconcludeerd”, zegt Van Kempen.

Gemeentegrenzen
In tegenstelling tot VIA Limburg

houdt HALLO zich strikt aan de
gemeentegrenzen. “Wij willen
écht lokaal nieuws brengen.
Dat zorgt ervoor dat de lezer
een sterke binding met ons
nieuwsblad heeft, waardoor het
voor adverteerders ook in deze
digitale tijd interessant is om
in HALLO te adverteren”, aldus
Van Kempen.

Online
Uitgevers kiezen er steeds vaker
voor om alleen nog te verschijnen als digitale uitgave. De edities
van HALLO zijn ook online te lezen
en via de social media-kanalen.
“Uit onderzoek blijkt echter dat het
grootste deel van onze lezers het
prettiger vindt om HALLO op papier
te lezen. Wij blijven deze mensen
bedienen”, vertelt Van Kempen.
De drie edities van HALLO vallen
wekelijks bij zo’n 60.000 huishoudens op de mat.

Limburgse prijs
voor People’s
Farm
People’s Farm in Maasbree levert
lokale, biologische groenten op
een zo duurzaam mogelijke
manier. Dit heeft hen de Limburg
Duurzaamheid Award opgeleverd.
Inwoners van Peel en Maas die biologische en lokale groenten willen,
komen al snel uit bij People’s Farm
in Maasbree. Het bedrijf levert een
uitgebreid scala van zestig soorten
groenten. Met verskratjes en recepten
wordt het de consument bovendien
gemakkelijk gemaakt.
Uit 23 genomineerde Limburgse
bedrijven koos de jury People’s Farm
vanwege de kleinschalige, maar efficiënte en duurzame wijze waarop de
groenten worden verbouwd. Kleine,
lichte werktuigen maken dat de
bodem niet te zeer verstoord wordt.
De bedden waarin de groenten
groeien, blijven onbereden. Ook het
regelmatig wisselen van teelten
komt het bodemleven en daarmee de
bodemgezondheid ten goede.
De Limburg Duurzaamheid
Award is een initiatief van
de gemeente Venray en de
Stichting Wielerpromotie Venray.
Ook de nieuwe kantine van
Voetbalvereniging Koningslust was
genomineerd.

Nieuwe
programmering
Omroep P&M
Omroep P&M hanteert vanaf 1
oktober op hun radiozender.
Hoofdzakelijk zal er niet veel
veranderen, maar er vervalt wat
en een aantal tijden zijn anders.
De programma’s van Piet van Montfort
op zondag, Adante (11.00 uur)
en Rubato (13.00 uur), vervallen.
De VrijMiBo op vrijdagmiddag om
17.00 uur stopt met bestaan. De programma’s van Bart Hendriks verhuizen. Rock Classics is namelijk voortaan
te horen op zaterdagochtend om
09.00 uur. Wakker Waere met Bart
verhuist naar de zondagochtend om
10.00 uur. Matinée du dimanche, een
muziekmix op de zondagmiddag, gaat
naar 13.00 uur.

Kiss & Ride tijdens Halloween Nights

Op 12, 15, 16, 17, 18, 19, 25 en 26 oktober vinden in Attractiepark Toverland weer de Halloween Nights plaats. Om de verkeersdoorstroom op deze avonden voor iedereen zo optimaal
als mogelijk en veilig te laten verlopen wordt er een speciale Kiss & Ride-zone ingericht voor
het afzetten en ophalen van bezoekers. De verkeerssituatie op deze avonden is daardoor
gewijzigd voor zowel bestemmings- als doorgaand verkeer en is afwijkend t.o.v. eerdere jaren.
Kijk op toverland.com/parkeren voor aanrijroutes, plattegronden en meer informatie.
Belangrijke informatie
• De afslag naar Toverland vanaf de Midden Peelweg (N277) is afgesloten vanaf 21.30 uur
• De Schorfvenweg is éénrichtingsverkeer vanaf 17.00 uur vanuit de richting van Toverland
• Ophalen en brengen kan alleen via de Kleefsedijk (vanaf A67) of de Steeg
(vanuit Horst & Sevenum); volg hiervoor de borden
• Volg ten alle tijden de instructies van verkeersregelaars op voor een
optimale doorstroming

Pannen, leien, platte
en kunststof daken
Dakkapellen, dakramen
en trespabekleding
Dakgoten, lood,
koper en zinkwerk
Schoorsteenvegen,
renoveren en vernieuwen

Tel 06 22 20 93 47 | www.abridak.nl
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Huub Beekman Baarlo
Heb je een vastelaovendsnummer in je hoofd? Dan is dat geheid de schuld van Huub Beekman uit Baarlo. Deze 52-jarige carnavalsgek is ook
werkzaam als inspecteur bij Monumentenwacht Limburg. Deze week wordt hij geplukt.

er niet. Het komt gewoon bij me op.
Vaak haal ik inspiratie tijdens verjaardagen of iets heel simpels als een
vogeltje in de tuin.”

Glimlach
Eén van de mooiste momenten in
zijn leven is het optreden in een
bejaardenhuis voor dementerenden
in Venlo. “Ik werd samen met Hay
Vercoulen, waar ik thans het duo
Twieë Half Um mee vorm, gevraagd
of we daar kwamen optreden.
We namen onze iPad mee en vroegen
de bewoners wat ze wilden horen.
Het waren allemaal dementerenden,
dus het is dan prachtig om samen
met deze ouderen liedjes uit de oude
doos te zingen. Het was daar natuurlijk 24 graden en als artiest is dan
niet de beste temperatuur. Na een
half uur waren we kapot, maar het
was zo leuk om te doen dat we daar
op verzoek van de bewoners de halve
dag gefeest hebben. Nooit spijt van
gehad. Het allermooiste is als je dan
glimlachen op al die gezichten ziet
verschijnen, prachtig.”

Kermisgast

Vasteloavend is duidelijk met de
paplepel ingegoten. Zijn vader Janus
is bejaardenprins geweest en zijn
twee zonen, Dennis (21) en Maikel
(24), waren jeugdprins en schoolprins. Dan zou je snel de conclusie
leggen, die Huub heeft ook met
de scepter gezwaaid. “Nee, daar
heb ik echt geen tijd voor”, zegt
Huub lachend. “Ik ben veel te druk
bezig met allerlei andere dingen
die te maken hebben met vastelaovend.” Velen kennen Huub vast
van zijn favoriete Vastelaovessjlager
‘Vastelaoves leefde’ van Twieëe Half
Um, zowel gezongen als geschreven. “Dat is mijn grootste passie, en
die voer ik hier in ‘mijn hoekje’ uit.”

Fulltime carnavalist
Huub zit in zijn vrije tijd vaak in
zijn hoekje, achterin het huis.

Hier schrijft en maakt hij (carnavals)
muziek. “In de woonkamer voor de
tv zit ik niet vaak. Ik ben al maanden
bezig met het kijken van een serie op
Netflix die mijn kinderen al binnen
een week gezien hebben. Het liefst
zit ik heerlijk hier met een mok koffie,
lekker te hobbyen.” Tijd voor vakantie
heeft de Baarlonaar nog net. “Ik zeg
altijd: elf van de twaalf maanden zit ik
hier te werken aan muziek, die andere
ben ik op vakantie, rust. Althans, uiteindelijk kom ik dan weer thuis met
een schlager die ik aan het strand heb
geschreven. Er zitten altijd wel ideeën
in mijn hoofd voor een nieuw nummer.”

inspectie van monumenten in de
breedste zin. “Zo sta ik een dag te
werken in een kerk en de volgende
dag rijd ik richting een kasteel.
Ik maak rapportages en voer kleine
reparaties uit aan de monumenten.” Voorheen heeft Huub ervaring
opgedaan als alround timmerman.
“Ik deed echt van alles. Maar toen ik
40 jaar werd en mijn lichaam door
rugklachten te veel van mij vroeg,
was dit wel een mooi moment om
iets anders te doen. Tijdens carnaval
liep ik van de bühne af en werd mij
gevraagd of ik interesse had om bij
Monumentenwacht te werken. Daar
had ik wel oren naar.”

Historie behouden

Laatste jaren geteld

Naast bezig zijn met de gekkentijd,
werkt Huub voor Monumentenwacht
Limburg. Hij werkt vooral aan de

Elk moment in het leven van Huub
heeft weer ergens zijn wortels liggen bij de vastelaovend. “Ik vind het

heerlijk om hiermee bezig te zijn.
Ik heb dan ook nooit niets te doen.
Sluit je mij alleen één jaar op in een
huisje, dan zijn mijn laatste jaren
geteld. Ik wil altijd wat te doen hebben.” Huubs carnavalscarrière nam
een vogelvlucht toen hij twintig jaar
was. “Ik was al even actief binnen het
carnavalsverenigingsleven, maar toen
werd ik voorzitter van de jeugdcarnaval in Baarlo. Niet veel later stond ik
op de bühne te zingen of werden mijn
teksten gezongen.”

Carnavalsrecept
Inmiddels is Huub dé persoon om contact mee op te nemen voor een goede
carnavalshit. “Ik ben bij diverse vastelaovesnummers in de regio Peel en
Maas betrokken. Dat is prachtig om te
doen. Een echt recept of geheim voor
de perfecte carnavalsschlager, die is

Puzzel

Een andere grote passie van de
52-jarige Baarlonaar is de kermis. Van
jongs af aan helpt hij met een kermisattractiehouder mee. “Toen ik 12 jaar
was kwam ik aangefietst bij een carrousel. Die man zei: ‘Zet die fiets daar
maar neer, ik heb wat hulp nodig’.
Nu, veertig jaar later, help ik hem nog
steeds en sta ik dag en nacht voor
hem klaar. Ook in de wintermaanden
help ik hem met de attracties opknappen. Het is een goede vriend van mij
geworden en heb alle plezier in de
kermis.”
Wat de toekomst Huub brengt? “Ik leef
van januari naar december. Dag tot
dag, dus ik zie het wel. Het belangrijkste voor mij is dat ik kan blijven doen
wat ik graag doe en dat is bezig zijn
met muziek. Als ik genoeg inspiratie
en ideeën blijf houden, dan is vastelaovend nog lang niet van mij af.”

Tekst en beeld: Niels van Rens

Beter lopen
begint bij
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15-vragen aan

Yara Jacobs Meijel
Hoi

Column

De herfst
Als je in deze tijd naar buiten
kijkt, zie je de mooie verkleuring van de blaadjes. Ze gaan
van groen naar verschillende
tinten rood, geel en bruin.
Ze vallen dan na een tijdje
langzaam naar beneden,
hiermee verandert de straat
in een kunstwerk van warme
kleuren. De herfst is begonnen.

Naam:
Leeftijd:
Woonplaats:
School:

Yara Jacobs
12 jaar
Meijel
Het Bouwens
van de Boijecollege

Waar ben je het meest trots op?
Dat ik zo veel doorzettingsvermogen heb. Ik geef niet snel en ook
niet graag op, en dat vind ik erg
goed van mezelf.

Wanneer heb je voor het laatst
iemand geholpen?
Eigenlijk net nog. Een meisje uit
mijn klas had antwoorden nodig,
dus die heb ik met haar gedeeld.

Wat is je favoriete toetje?
Zonder twijfel een lekker bakje wolkentoetje, een heerlijk, luchtig puddinkje. Zo lekker! Ik zou dit eigenlijk
het liefst elke dag eten.

Wat deed je veel toen je klein was
en zou je nu ook nog wel willen
doen?
Vingerverven. Dat doen we nu
helaas niet meer, het is ook niet echt
meer voor mijn leeftijd. Toch zou ik
het nog wel een keertje willen doen.

Wat is het eerste dat je van je
eigen geld kocht?

Welke verhaal vertellen je
vrienden altijd over jou?

Een Space scooter. Dat was op dat
moment natuurlijk best een grote
aankoop, maar ik heb er wel heel
veel plezier van gehad.

Mijn vrienden zeggen altijd over
mij dat ik salmonella heb gehad.

Wat is je lievelingskledingstuk?

Je hebt altijd groen licht en
wind mee, of kunt foto’s maken
door met je ogen te knipperen.
Wat kies je?
Ik zou voor groen licht en wind
mee gaan. Buiten het feit dat ik
het geen moeite vind om gewoon
even een telefoon te pakken als ik
een foto wil maken, is het natuurlijk erg handig is als alles altijd
meezit.

Mijn Peelpush trui. Peelpush is de
volleybalclub uit Meijel waar ik bij
train. De trui staat dus eigenlijk voor
mijn volleybalclub. Ik vind het altijd
heel leuk om te volleyballen en vind
het heerlijk om de trui aan te hebben.

Waar maak jij je huiswerk
het liefst?
Soms maak ik mijn huiswerk aan de
keukentafel, maar het kan ook zijn

dat ik mijn huiswerk aan mijn bureau
maak. Ik zit niet echt liever aan de
keukentafel dan aan mijn bureau of
andersom, ik vind het allebei prima
plekken om aan mijn huiswerk te
werken.

Wat zou je doen als je een week
alleen thuis was?
Ik zou meteen gebruik maken van
de situatie en een groot feest houden voor een heleboel mensen die
ik ken. Normaal gaat dat natuurlijk
niet zo makkelijk, maar als ik alleen
thuis zou zijn wel en dus zou ik het
sowieso doen. Dat wordt wel veel
opruimwerk als ik het helemaal in
mijn eentje moet doen.

Welke sport is helemaal niet
jouw ding?
Voetbal. Ik vind dat voetballers
mietjes zijn en ik zou echt nooit
op voetbal willen. Doe mij maar
gewoon volleybal.

Wat is je favoriete plek thuis?
Ik vind het altijd heerlijk om op de
bank te zitten, dus dit is mijn favoriete plek thuis. Heerlijk wat tv kijken, of gewoon op m’n telefoon. Als
ik thuiskom van een lange dag op
school of na volleybaltraining vind ik
het ook altijd heerlijk om lekker op

de bank te ploffen.

Wat staat er op je bucketlist?
Wat ik echt heel graag een keer in
mijn leven wil doen is bij het nationaal volleybalteam meetrainen.
Het lijkt me echt super cool. Ja, dat
is echt iets waarvan ik hoop het een
keer te kunnen doen.

Wat is je favoriete snack en
wanneer eet je die?
Ik ben echt helemaal weg van zure
snoepjes, dat is absoluut mijn favoriete snack. Ik eet ze altijd eigenlijk
meteen wanneer ik ze koop, waarschijnlijk omdat ik ze zo lekker vind.
Maar ja, ik zou ze ook niet kopen als
ik ze niet zou gaan eten.

Zou je je woonplaats ooit
verlaten?
Nee, ik wil mijn woonplaats niet
verlaten. Het liefst blijf ik gewoon in
Meijel. Hier heb ik mijn volleybalclub
en ik vind het altijd hartstikke leuk
om hier naartoe te gaan. Ik zou echt
niet bij een andere club willen trainen, ik wil gewoon graag in Meijel
blijven trainen en daarom ook in
Meijel blijven wonen.
Tekst: Lisa Osinga
Beeld: Jac Willekens

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

Het ziet er natuurlijk altijd wel
heel erg mooi uit vind ik, al die
vallende blaadjes. Wat er in
werkelijkheid eigenlijk gebeurt
als ze vallen is dat ze doodgaan,
maar toch ziet het er mooi uit.
De herfst is ook het seizoen van
Halloween. Je gaat met vrienden
of vriendinnen naar Toverland of
een ander pretpark om de halloween-avonden mee te maken
of je kruipt met chips en een
horrorfilm voor de tv om jezelf
zo bang mogelijk te maken.
De plekken waar het denk ik
het koudst is, zijn de zolders.
Je moet er daarbij voor zorgen
dat je goed ingepakt bent. Als er
ook maar één lichaamsdeel uitsteekt, pakt de wind je. Met zijn
ijskoude handen strijkt het langs
je, probeert je mee de kou in
te sleuren. Maar gelukkig zit jij
warm onder een deken, waar de
wind niet bij je kan komen.
Een probleem met de herfst is
dat het ineens ook kouder wordt,
waardoor je niet meer genoeg
hebt aan een T-shirt om je warm
te houden. Je kunt hierdoor wel
heerlijk warme truien dragen
en een deken om je heen slaan
terwijl je een dampende kop
warme chocomelk drinkt.
In de herfst heb je als laatste
nog de herfstvakantie, een week
vrij waarin mensen nog één
laatste week de warmte opzoeken. Daarna laten ze de warmte
los en geven ze zich toch over
aan het herfstgevoel. Er zijn ook
nog heel erg veel mensen die
al uitkijken naar herfst sinds de
zomervakantie voorbij is, maar
ja, iedereen heeft zijn eigen
voorkeuren.

“JOSÉ HEEFT HAAR CHEMOKUREN
GELUKKIG ACHTER DE RUG”
Medicijnen die gebruikt worden tegen kanker
veroorzaken soms haaruitval. Een tijdelijk haarwerk is
de basis voor herstel van zelfvertrouwen, eigenwaarde
en een positief zelfbeeld.

Horst, T 06 49055325
www.taritakleeven.nl
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Aangepaste openingstijden
Onze dienstverlening wordt mede mogelijk gemaakt door de inzet van ICT-systemen.
Regelmatig is onderhoud nodig om de dienstverlening voor morgen te garanderen.
Tijdens dit onderhoud kunnen we u niet van dienst zijn en daarom zijn we gesloten
of is onze dienstverlening beperkt.
Aangepaste dienstverlening WIJZ
Op donderdag 10 oktober zijn de balies WIJZ tot 13.00 uur geopend.
Aangepaste dienstverlening balies Burgerzaken
Donderdag 17 oktober 2019 zijn de balies Burgerzaken tot 13.00 uur geopend.
Het aanvragen en/of ophalen van documenten Burgerzaken, ID, paspoort en rijbewijs is
mogelijk tot 13.00 uur.
Overige dienstverlening
Voor de overige dienstverlening én de bibliotheek zijn we geopend tot 17.00 uur.

Kermis Beringe 12 t/m 15 oktober
Zaterdag 12 oktober
16.00 uur opening kermis door wethouder Rob Wanten en
loterij met Elmo
Zondag 13 oktober
16.00 uur tot 18.00 uur schminken voor kinderen
16.30 uur tot 18.30 uur clown DesAlles op het kermisterrein
Maandag 14 oktober
verrassing op het kermisterrein

Jongeren,
wisten jullie dat…
Een ID-kaart lenen, uitlenen of vervalsen lijkt onschuldig, maar dat is
identiteitsfraude. Dit kan vervelende en ernstige gevolgen hebben. Zo kan iemand
voor twee jaar zijn of haar paspoort kwijtraken.

Dinsdag 15 oktober
18.30 uur prijsuitreiking in de Schirmbar

Wij wensen u fijne kermisdagen!

Basisregistratie Personen (BRP)
Besluit ambtshalve opnemen adresgegevens in de Basisregistratie Personen
Het college van Peel en Maas heeft besloten om de bijhouding van de persoonslijsten van
onderstaande personen op te schorten omdat uit een ingesteld onderzoek geen uitsluitsel is
verkregen over de huidige verblijfplaats.
Naam
Betlejewski
Kurek
Isikyol
Marian
Nyitrai

Voorletters
A.S.
G.J.
A.
C.
L.

Geb.datum
03-07-1981
09-04-1985
17-06-1974
06-03-1981
31-10-1991

Besluit ambtshalve opname vertrek naar ‘land’ in de Basisregistratie Personen (BRP)
Naam
Castiñeiras Ballesteros
Dowhan

Voorletters
J.
A.W.

Geb.datum
03-02-1999
30-05-1986

Bezwaar
Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u een gemotiveerd bezwaarschrift bij ons
indienen. Dat doet u binnen zes weken na de datum van dit besluit. Daarmee voorkomt u dat
wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen. U stuurt uw bezwaar naar: het college van
burgemeester en wethouders, Postbus 7088, 5980 AB Panningen.

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

Het Nederlandse paspoort en de identiteitskaart zijn documenten waar een groot
vertrouwen en waarde aan wordt gehecht. Niet alleen in Nederland, maar ook in het
buitenland. De betrouwbaarheid van onze documenten kan in de verdrukking komen door
de schijnbaar onschuldige handeling van het even (uit-)lenen.

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

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

info@peelenmaas.nl
06 - 12 36 09 04

www.peelenmaas.nl
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VVD Peel en Maas

Sportakkoord Peel en Maas
Onze gemeente gaat een lokale variant ontwikkelen van het nationale
sportakkoord ‘Sport verenigt Nederland’. In het nationale sportakkoord staan zes ambities centraal: inclusief sporten en bewegen,
duurzame sportinfrastructuur, vitale sport- en beweegaanbieders,
positieve sportcultuur, van jongs af aan bewegen en topsport die
inspireert.
Ik ben blij dat we deze kans pakken
en hiermee een plan voor en van de
lokale gemeenschap gaan ontwikkelen met ambities voor de toekomst.
In maart van dit jaar heb ik aan het
college gevraagd of onze gemeente

PvdA/GroenLinks

van plan is om met een lokaal sportakkoord aan de slag te gaan. Dit aangezien vanuit het Rijk een budget
beschikbaar is gesteld om een sportformateur aan te stellen. Een sportformateur brengt lokale partijen bij

deelname van een grote groep partners uit diverse sectoren. Bent u
als sportaanbieder, zorg, welzijn,
onderwijs, bedrijfsleven of overige
maatschappelijke organisatie ook
geïnteresseerd en wilt u aansluiten
bij het initiatief? Of zijn er bewonersinitiatieven die passen binnen een
lokaal sportakkoord? Laat het mij of
de adviseur sport en bewegen van
onze gemeente dan weten.
Suzan Hermans, raadslid

Is kinderraad er voor de gemeente of voor het eigen dorp?

De gemeente gaat een kinderraad instellen. Argumenten: kinderen hebben verfrissende blik op zaken en
hebben ideeën die meegenomen kunnen worden in de beleidsvoering; kinderen leren hoe democratie
werkt, hoe gemeenteraad functioneert en hoe ze invloed kunnen uitoefenen op het gemeentebestuur.
Prachtige doelstellingen, maar wel
ingegeven vanuit het openbaar
bestuur: college en raad vinden het
belangrijk dat kinderen leren welke rol
burgemeester, wethouder en raadslid
hebben. Natuurlijk is dat belangrijk.
Maar is dat de beste manier om kinderen te laten ontdekken wat democratie
is? Democratie gaat over de vraag hoe

Lokaal Peel&Maas

mensen in samenspraak hun samenleving inrichten. Ervaren kinderen dat
door ze kennis te laten maken met
instellingen van het openbaar bestuur?
Of moeten we voor het laten opdoen
van zo’n ervaring dichter bij de leefwereld van de kinderen blijven?
Ik ben betrokken bij kinderwijkraden in
een aantal steden in Nederland, waar-

onder Roermond en Sittard. Zo’n kinderwijkraad wordt samengesteld door
alle kinderen van groep 6, 7 en 8 van
de basisscholen in de wijk. Alle kinderen kunnen voorstellen inbrengen
wat volgens hen kan verbeteren in de
wijk. Uit die voorstellen wordt een top
drie gekozen. En er wordt een kinderwijkraad gekozen die iedere week als

naschoolse activiteit bij elkaar komt om
te werken aan het realiseren van die
top drie-plannen: hoe pakken we dat
aan, wie hebben we nodig, hoe kom
je daarmee in gesprek? Regelmatig
worden alle kinderen in de wijk bijgepraat. Zo krijgen kinderen concrete
plannen voor elkaar in de eigen wijk.
Ze leren overleggen, naar elkaar luisteren, contacten leggen met instanties, terugkoppelen naar achterbannen
en samen vieren als iets lukt. Dat zijn
ervaringen die van belang zijn om de

democratie vorm en inhoud te geven,
in de eigen wijk, de eigen gemeente,
het eigen land. Als het principe van
zelfsturing toegepast was op het
instellen van de kinderraad, zou men
op het spoor zijn gekomen van zo’n
kinderwijkraad. Dan staat deze niet
in dienst van het openbaar bestuur,
maar draagt de kinderraad bij aan het
goede leven in de eigen leefwereld
van kinderen en hun ouders.

genoten treden nu zelfs al op als
ambassadeur. Hoe krachtig is dat.
Hier is echt sprake van een winwinsituatie: afname van veeteelt
concentraties, verfraaiing van vrijkomende agrarische bebouwing
en opwaardering van de groene
omgeving. Het struinpad langs de
Kwistbeek wordt door Vinea Cura
onderhouden.
Een mooie droom die verwezenlijkt wordt tot een prachtige zorgwijngaard. Een wijngaard waar

het goed toeven is voor de deelnemers, voor de toerist, de passerende fietser of degene die op zoek
is naar een bijzondere fles wijn.
Een pareltje voor Peel en Maas.

Raf Janssen,raadslid

Durf je dromen waar te maken

Dat is wat de eigenaren van Zorgwijngaard Vinea Cura met een goed doordacht plan zeker hebben
gedaan. Voor de deelnemers geldt als uitgangspunt: niets moet. De wijngaard is nu nog gevestigd aan de
Marisstraat in Grashoek. Deze plek heeft de grens van groei bereikt, een nieuwe locatie is noodzakelijk.
Deze is gevonden op de Baarloseweg met de aankoop van een voormalig veebedrijf.
Vinea Cura heeft als hoofdactiviteit
de teelt van druiven, waarbij mensen met een beperking een zinvolle dagbesteding wordt geboden.
De stallen worden verbouwd tot
proeflokaal met boerderij, terras en
een winkel voor streekproducten.
De noordelijke stal wordt verbouwd

CDA Peel en Maas

elkaar aan tafel om tot een lokaal
sportakkoord te komen. Mijns inziens
een kans die kan bijdragen aan toekomstbestendige verenigingen en
kan bijdragen aan de gezondheid van
onze inwoners en leefbaarheid in
onze kernen. En gelukkig heb ik een
positief antwoord ontvangen en is
de gemeente al met diverse partijen
hierover in gesprek.
Een belangrijke factor voor de realisatie van een succesvol lokaal
sportakkoord is namelijk actieve

tot kantine en werkplaats, inclusief ruimtes voor opslag van hooi,
stro en voer, en een werkplaats
met stallingsruimte voor materieel. Er komt een kinderboerderij,
dierenweide met voldoende parkeerplaatsen en een eenrichtingsrijroute. Het perceel wordt verder

voorzien van een groene, landschappelijke inpassing. De eerste
wijnranken zijn al aangeplant voor
de druiventeelt. Er zijn al bomen
geplant voor de noodzakelijke
schaduwplekken. Van meet af aan
zijn zowel deelnemers als buurt
in het proces betrokken, en buurt-

Tiny Valckx, raadslid

Mijn eerste zes maanden als raadslid
Het is alweer anderhalf jaar geleden dat ik met voorkeursstemmen
werd gekozen als raadslid. Sinds zes maanden ben ik dan ook daadwerkelijk gemeenteraadslid in de gemeente Peel en Maas.
Nieuw, spannend en leerzaam.
Zo zou ik de eerste zes maanden
omschrijven. De mensen, de werkplek en wat wordt er van mij verwacht? En dan de eerste officiële
raadsvergadering, waarin ik samen
met CDA-collega Roger Gielen een
amendement mocht voordragen
voor startersleningen. Daarin heb-

ben we benadrukt dat ook jongeren
de kans moeten krijgen een woning
te kopen. De gehele CDA-fractie
ondersteunt mij goed. Het CDA ziet
het belang in om ook jongeren bij
de politiek te betrekken en hun
geluid te horen. Die stem is bij het
CDA goed te horen.
Als raadslid krijg ik veel mee van

wat er in onze gemeente gebeurt.
En nog leuker, ik mag er over meepraten en -beslissen. En dat heb ik
dus ook veel gedaan de afgelopen
zes maanden. In onze fractie, met
raadsleden, burgers, ambtenaren,
bedrijfsleven en natuurlijk met jongeren. Van hoe komt een nieuwe
school tot stand en welke rol heeft
de gemeente hierin tot aan het
drugsbeleid in Peel en Maas.
En als we dan gezellig op stap
gaan, praat ik wat minder en luister

ik vooral graag. Wat vinden jongeren van de politiek? Wat zouden
zij anders willen zien binnen onze
gemeente? Wat speelt zich af binnen mijn generatie? Iets wat ik mij
de komende tijd zal blijven afvragen en vervolgens inbrengen in
politieke discussies en afwegingen.

Ebie Peeters, raadslid

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

VAKGARAGE
PEETEN BV

Onderhoud en
reparatie van
alle merken

APK

www.vakgaragepeetenbaarlo.nl

tel. 077 477 15 90

jacks en
regenjassen

(incl. waterafstotend maken)

10%
korting

geldig tot en met 30 november

Tel. 077-3072462
www.vanhalstomerij.nl

Garagebedrijf
W. Aarts

VOLDOENDE
PROFIEL VOOR
DE WINTER?
Kanaalstraat 80A | BERINGE
Tel.: 077 - 306 16 01

WWW.GARAGEAARTS.NL
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eens/oneens geef uw mening

Xtc-reukmonsters verspreiden is niet
voldoende om drugslabs op te rollen
Gemeente Peel en Maas en politieteam Horst-Peel en Maas staan in de week van maandag 7 tot vrijdag 11 oktober in de gemeente Peel en Maas
met verschillende standjes voorlichting te geven over xtc-labs. Dat doen ze door een, door het Openbaar Ministerie ontworpen, parfum met de
reuk van xtc-labs te verspreiden.
Geïnteresseerden mogen ruiken aan een
reukmonster die de geur heeft van een xtclaboratorium. Bewoners van Peel en Maas
kunnen dan zelf de politie inlichten wanneer
ze dezelfde geur ruiken. Een goede zaak,
want hiermee worden burgers ‘opgenomen’
in het team van de politie. Want, meer zielen,
meer vreugd. Of kunnen we beter zeggen:
meer neuzen, meer deugd. Burgers zijn ook
oplettender nu ze weten hoe een drugslaboratorium ruikt. Dat kan zeker invloed hebben

wanneer ze bijvoorbeeld een wandeling maken
in het buitengebied waar drugslabs vooral voorkomen. Op drugs zoals xtc heerst ook een taboe.
Mensen spreken er niet vaak met elkaar over.
Reuktentjes met een ludieke gedachte kan het
onderwerp weer meer aanspreekbaar maken.
Aan de andere kant komen alleen geïnteresseerden naar de standjes toe. De burgers die
geen of weinig interesse hebben in het onderwerp komen dus niet in aanmerking met de reuk.
Daarnaast zijn de meeste bezoeken in de dorpen

tijdens werktijden en maar eenmalig ’s avonds.
Een grote doelgroep wordt zo niet bereikt.
Moeten er dan andere acties zijn waarbij grotere
groepen worden bereikt? Een speciale infoavond
in elk dorp waar onderwerpen als deze worden
behandeld?

Xtc-reukmonsters verspreiden is niet voldoende
om drugslabs op te rollen. Wat vindt u?

Bespreking poll week 40

Samenwerking met Niederkrüchten bevordert de
maatschappelijke betrokkenheid
De stemmers op Facebook zijn het niet eens met de bovenstaande stelling. 77 procent is het oneens dat samenwerking met Niederkrüchten de
maatschappelijke betrokkenheid bevordert. 23 procent is het daar wel mee eens.
Dit nieuwe initiatief zou dat juist wel moeten bevorderen. De vraag is, wat heeft Peel
en Maas daar te zoeken? In een Duits plaatsje,
bijna veertig kilometer verderop? Met slechts
15.000 inwoners. Peel en Maas is drie keer zo
groot, in Niederkrüchten zijn de verenigingen
vast minder dicht bezaaid. Bovendien kunnen
inwoners het aanknopen van internationale

contacten goed zelf af. We gaan op vakantie naar
het buitenland, doen er zaken of bezoeken er
familie. Daar hebben we de gemeente niet voor
nodig.
Aan de andere kant is dit juist een uitgelezen gelegenheid voor verenigingen. Kijk naar
zangkoor To Be Continued uit Helden. Zij gaven
onlangs maar liefst vier concerten in het Duitse

Grevenbroich. Hiervoor kregen ze een financiële
tegemoetkoming van vier organisaties. 23 procent
vindt dus inderdaad dat Peel en Maas hier profijt
van kan hebben. Voor verenigingen is het allemaal vrijblijvend, maar met Europese middelen
wordt het bouwen van een internationaal feestje
voor veel verenigingen wel een stuk aantrekkelijker.

Halloween Nights

9 scare zones, 100 karakters en 35 attracties.
Afgesloten met een grootse vuurwerkshow.
Gruwelijk mooi en griezelig goed!

Halloween Days

Heksen, spinnen, pompoenen en spoken,
speciaal voor de jonge bezoekers voor wie de
avonden nog net iets te spannend zijn.

Marcs mening

Column

Veteranen
Ik heb het niet zo met veteranen. Misschien mag ik het niet
zeggen, maar nu is het gebeurd.
Veteranen zijn militairen die in
de oorlog hebben gevochten en
om dat simpele feit met medailles zijn volgehangen. Vooral als
ze daarmee in onze ogen aan de
juiste kant van de geschiedenis
zijn aanbeland. Duitse militairen uit de Tweede Wereldoorlog
kregen dus niet de veteranenstatus; Britse, Canadese en
Amerikaanse militairen wel.
Logisch, zult u zeggen. Want zonder
hen geen bevrijding. Deze veteranen hebben maar mooi verhinderd dat hier nazi’s aan de macht
kwamen.
Ja, daar heeft u een punt.
Maar toch. Waren het wel allemaal
zo’n helden? Veel van onze bevrijders waren dienstplichtig. Ze kozen
er niet voor in een vreemd land te
vechten. Het was hun plicht.
Als het helden zijn vanwege hun
functie, dan zijn ook alle Duitse soldaten misdadigers. Maar hoeveel
schuld kun je een soldaat, vaak een
kind nog, aanrekenen die door de
nazi’s van het bed werd gelicht om
bij de SS of de Wehrmacht in een
vreemd land te moeten sneuvelen?
Jongetjes die als kind het liefst oorlogje speelden en hun fascinatie
voor wapens nooit kwijtraakten,
zijn later gaan vechten in Libanon,
in voormalig Joegoslavië, Irak of
Afghanistan. Logisch. Zelf mocht ik
twee maanden dienen als dienstplichtige. Daar kwam ik genoeg
bloeddorstige jongens tegen die niet
konden wachten tot ze hun wapen
voor het echie mochten gebruiken.
Boeren in Beringe die joodse kinderen, of gedeserteerde Duitse
soldaten in de kelder verstopten. Leden van het ondergronds
verzet die munitiedepots van de
Duitsers opbliezen. Tewerkgestelde
Panningenaren die in Duitse fabrieken het materieel van de Duitsers
onklaar maakten. En Duitse militairen die Joden uit de gaskamers
wisten te redden. Dat waren oorlogshelden!
Maar veteranen? Er zijn heus helden bij geweest, bij die soldaten.
En gemakkelijk hadden ze het niet
en het resultaat was prijzenswaardig. Maar om alle soldaten van de
geallieerden tot held te bombarderen om het simpele feit dat hij toevallig op dat moment in het leger
diende en dus mee moest vechten
tegen nazi-Duitsland, dat gaat er bij
mij niet in.
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Atletiek Helden bij Océ Loop

Winnende paarden op dierendag

Atletiek Helden vertegenwoordigde met een aantal atleten op
zondag 6 september de Océ Loop in Venlo. Een aantal van de deelnemers haalden goede resultaten.

Anouk Neefs behaalde op dierendag vrijdag 4 oktober bij de dressuurwedstrijd in Someren een gedeelde
eerste plaats in de klasse Z1 met maar liefst twee paarden: Guess en Gallardo. Romee Neefs wist hier de
overwinning op haar naam te zetten met Kachento in de klasse D-B.

Bij de jongens 1.500 meter liep
Nate Sillekens naar een zesde
plaats in 6:13 minuten en werd
Stan Willemsen hier twaalfde in
7:43 minuten en Kyle Sillekens
vijftiende in 8:27 minuten.
Ron Spreeuwenberg begon in
vorm te raken, gezien zijn tijd van
36:09 minuten op de 10 kilometer. Dit was goed voor een tweede
plaats op het podium bij MSen.
Bij de V40 eveneens 10 kilometer
finishte Judith de Bruin als eerste in een tijd van 47:00 minuten. Irma Janssen liep in dezelfde
klasse naar een tweede plaats in
49:20 minuten.

Staken
Wim Ebisch stond op zaterdag
5 oktober in Burgh Haamstede
aan de start van de kustmarathon Zeeland. 42,2 kilometer naar
Zoutelande, de zwaarste marathon van Nederland, dwars door
het bos, over dijken en duinen
en langs de kustlijn van Zeeland.
Goed getraind en een gedegen
voorbereid ging het lange tijd volgens schema maar bij 35 kilometer kreeg hij last van zijn rug en
moest daardoor noodgedwongen
de strijd staken.
Tekst: Atletiek Helden

Dames VC Olympia verloren in
Bergambacht

Een dag later, op zaterdag 5 oktober behaalde Monique Peeters, een
andere ruiter van PSV De Cavaliers uit
Helden, met Consciento een derde en
tweede prijs in de combi klasse B/
L1 tijdens een selectiewedstrijd dressuur in Nederweert. Inge Maassen
behaalde daar een vijfde prijs met
Houdini.

Springwedstrijd
Ook werd er die dag een SGW wedstrijd verreden in Ysselsteyn. Hier ging
in de klasse ABC-B de overwinning

naar Isa Snijkers met Quebec. In de
klasse D-B behaalde Nikki Hanssen
een vijfde prijs met Mutsaards Pascha.
Op zondag 6 oktober nam Nikki
Hanssen deel aan een springwedstrijd in Echt en behaalde hier met
Mutsaards Pascha een vierde prijs in
de klasse D-M. Nina Vercoulen van
De Maasruiters uit Kessel behaalde
hier de overwinning met LvS Kantjes El
Passo in de klasse DL.

Blij

6 oktober maar liefst 249 punten en
een ‘hier word ik nu zo blij van’ van
de jury tijdens een dressuurwedstrijd
op Equestrian centrum De Peelbergen.
Met ruim tien punten meer dan de
nummer twee, won John Steeghs met
zijn paard Gesture S de eerste proef in
de klasse Z1.
In de klasse L1 (in handicap met de
klasse B) behaalde Henriëtte Steeghs
met Jenzo Ferrari S de vijfde plaats
met 191,5 punten. Voor Jenzo was het
zijn allereerste indoorwedstrijd.

John Steeghs behaalde op zondag

Punt voor dames VC Kessel
De dames van VC Kessel speelden afgelopen zaterdag in St. Anthonis tegen SOMAS/Activia. Alleen de tweede
set werd gewonnen.

Dames 1 van VC Olympia speelden op zaterdag 5 oktober met
vlagen goed en mooi volleybal, maar dat bleek helaas niet genoeg.
De winst werd uit handen gegeven aan Bergambacht.
VC Olympia begon matig aan de eerste set. Door een serviceserie wist
Dames 1 deze set uiteindelijk toch
binnen te slepen. Omdat het niveau
nog niet was zoals het kan zijn was
de boodschap duidelijk: Er moest
met meer lef worden gespeeld en
vooruit gedacht worden.
Helaas kreeg Dames 1 hier geen grip
op en ging de tweede set verloren
met 25-22. In de derde set kwam
Dames 1 beter in haar spel. De pass
lag goed, er werden mooie rally’s
gespeeld en met vlagen een goed

spel. De derde set werd redelijk
makkelijk gewonnen met 25-16.

Dalmoment
De vierde set wilden de dames
uit Panningen ook graag meenemen. Er werd goed begonnen, maar
wederom kwamen de dames in een
dalmoment waardoor er weer flink
geknokt moest worden om bij te
komen. Dit mocht helaas niet baten.
Ook de vijfde set werd afgegeven.
Tekst: VC Olympia
VC Kessel-aanvalster Anne van den Beuken scoort tegen Somas/Activia.

Van Duren Groenservice
zoekt nieuwe collega!
Door de continue groei in onze uitgebreide klantenkring
zijn wij op zoek naar een nieuwe (fulltime/parttime) collega
die ons team komt versterken

Zelfstandig Hovenier
Allround Hovenier
Wat VRAGEN we van JOU?
• Opleiding en bij voorkeur al
ervaring in hovenierswerk
• Man/vrouw
• Fulltime/parttime
• Leeftijd: zo jong/oud
als je je voelt
• MBO werk- en denkniveau
• Collegiaal en betrouwbaar
• In bezit van rijbewijs B(E)
• Een goed humeur...

Wat BIEDEN we aan JOU?
• Afwisselend werk (aanleg,
renovatie en onderhoud)
• Continuïteit bij een groeiend
bedrijf met een jarenlange
reputatie:
- 9,3 op hoveniernederland.nl
- Tuinkeur-gecertificeerd
- SBB-erkend Leerbedrijf
• Zelfstandig werk in een veilige
omgeving
• Prima arbeidsvoorwaarden

Heb je interesse of wil je gewoon eens een dagje met ons meelopen,
neem dan gewoon contact op via 06 - 29240433
of info@vandurengroenservice.nl
Maasbreeseweg 12B, Panningen
Tel. 077 - 720 19 95
www.vandurengroenservice.nl

Vol goede moed begon Kessel aan
de de eerste set. Maar al snel kwam
Activia op voorsprong door een flinke
servicedruk. Helaas kon de achterstand door een aantal mooie aanvallen niet meer verkleind worden en
Activia pakte de eerste set (25-20).
De tweede set startte Kessel veel
stabieler. Een goede passe, een
goed gekozen en gezette set-up,

een harde aanval en een tactische
bal maakten dat Kessel meteen een
aantal puntjes uitliep. Tevens kreeg
Activia controle op de Kesselse services. Alles liep op rolletjes en Kessel
wist met gemak de tweede set te
pakken.
De derde en vierde set verliepen
minder vlekkenloos. Veel individuele
fouten maakten dat er uiteindelijk

collectief werd gefaald (25-16) en
(25-22).
Meer dan één puntje zat er voor
Kessel niet in. Desalniettemin staan de
dames er volgende week weer, thuis
tegen het sterkte Hajraa uit Eindhoven.

Tekst: Astrix Hermans, VC Kessel Dames 1
Beeld: Maud van den Beuken, VC Kessel

Powerwalking bij Atletiek Helden
Atletiek Helden heeft de faciliteiten uitgebreid met Powerwalking. Een nieuwe methode voor conditie- en
spieropbouw die de kans op blessures verkleind.
Deelnemen aan de maandagavondgroep kan niet zonder van tevoren
extra techniektrainingen te hebben
gevolgd. Deze trainingen starten op

zaterdag 2 november.
Atletiek Helden biedt meer manieren
van sporten die niet prestatiegericht
zijn. Zo is er ook de mogelijkheid tot

Sportief Wandelen of Nordic Walking
uit te oefenen. Voor meer informatie:
www.atletiekhelden.nl

Trailrun bij Rundje Koeberg
Rundje Koeberg vindt plaats op 13 oktober. Deelnemers kunnen wandelen, mountainbiken of hardlopen in de
vorm van een trailrun.
Trailrun is hardlopen over onverhard en heuvelachtig terrein. Voor de
tweede keer wordt de trailrun tijdens
Rundje Koeberg georganiseerd. Dit jaar
met een ronde van tien kilometer
(startijd 10.00 uur) en een van twintig
kilometer (starttijd 09.30 uur). De kids-

run start om 10.30 uur. Vooraf inschrijven is niet nodig.
Mountainbiken kan onder begeleiding
van instructeurs van TC Everlo in de
Heldense Bossen. Starttijd is 09.15 uur.
Wandelaars kunnen kiezen uit drie
routes in de afstanden tussen 5 en 18

kilometer. De lange route start tussen
08.00 en 09.00 uur, de korte route’s
tussen 08.00 en 09.30 uur.
Rundje Koeberg begint bij
Dorpscentrum Kerkeboske, Aan de
Koeberg 3 in Helden. Voor informatie
zie www.rundjekoeberg.nl
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Egchel verliest in Vlierden

Volleybal

Kessel pakt één punt
De dames van volleybalclub Kessel speelden zaterdag 5 oktober
tegen de vrouwen van SOMAS/Activia DS3. Het team uit Kessel
verloor de uitwedstrijd met 3-1.
Vol goede moed begon Kessel
aan de eerste set. Maar al snel
kwam Activia op voorsprong door
met name een flinke servicedruk.
Helaas kon de achterstand door een
aantal mooie aanvallen niet meer
verkleind worden en Activia pakte
de eerste set met 25-20.

Op rolletjes
De tweede set startte Kessel veel
stabieler. Een goede passe, een
goed gekozen en gezette set-up,
een harde aanval en een tactische bal zorgden ervoor dat Kessel
meteen een aantal puntjes uitliep.

Tevens kreeg Activia controle op de
Kesselse services. Alles liep op rolletjes en Kessel wist met gemak de
tweede set te pakken.

Individuele fouten
Toch verliepen de derde en vierde
set minder vlekkeloos. Veel individuele fouten werden gemaakt
waardoor er als collectief uiteindelijk werd gefaald, 25-16 en 25-22.
Meer dan één puntje zat er voor
Kessel niet in.

Op een kletsnatte en waterkoude zondagmiddag 6 oktober in Vlierden ging de ploeg van trainer Jonn Smedts
met 2-0 ten onder. Thuisploeg SPV was wat feller en agressiever dan de oranjehemden.
Egchel trad aan met wederom Frank
Gielen in de basis evenals Joey Ritter.
Arbiter van dienst was Hans van
Uden uit het Brabantse Vorstenbosch.
De gastheer had meestal het betere van
het spel, Egchel loerde een paar keer
op een snelle uitbraak via de aanvallers
Frank Gielen en Paul Ververgaert.

Blessure
SPV kwam in de 37e minuut op voorsprong toen Bram Rijnders vanaf
rechts met een schuiver in de linkerhoek de 1-0 op het scorebord bracht.

Treffers verliezen ruim
Het eerste beugelteam van Maasbree speelde op zaterdag 5 oktober tegen het eerste van Kronenberg. In deze uitwedstrijd verloor
Maasbree met 4-1.

Op zoek naar een leuke en goed
betaalde baan in de schoonmaak?
Waarom werken bij ICS Groep?

€
Goed salaris

In de goot
In de derde partij speelde Hem
Hendrix tegen Arie Sikes niet
goed. Hij begon met een flats
en kon nog op gelijke hoogte
komen. Daarna miste Hem Aries
bol en belandde zelf in de goot.
Met vier punten verschil won Arie

verdiend (30-26).
Guido Sonnemans had heel goed
gezien hoe het niet moest en
speelde tegen Mart Verhaeg een
beresterke partij. Geconcentreerd
en met uiterste precisie gaf hij
Mart geen enkele kans en pakte
verdiend de winst (18-30). Alle
hoop was nu gevestigd op Jac
Lintjens om tegen Jos van Dooren
nog een extra puntje mee naar
huis te kunnen nemen. Ook hier
begonnen beide spelers met een
flats, daarna bleef het lang een
gelijk opgaande strijd maar uiteindelijk moest Jac het onderspit
delven (30-24).
Tekst: Hem Hendrix,
beugelclub De Treffers Maasbree

Geeft moed

Onverwachte
overwinning OVU
Het Kesselse beugelteam speelde op vrijdag 4 oktober tegen het
sterker geachte Tegelen. Deze thuiswedstrijd eindigde in een 3-2
overwinning voor de beugelaars uit Kessel.
Na de afstraffing vorige week in
Hegelsom herstelden de mannen zich deze vrijdag prima tegen
Tegelen. Eric Kleynen en Bas
Ottenheim zorgden voor een 2-0
voorsprong. Beiden in lange en
gelijkopgaande partijen met het
kleinst mogelijke verschil van
30-28. Maikel Leenders, als nummer drie, had tegen de Tegelse
kopman weinig in te brengen en
moest de overwinning dan ook
helaas aan zijn opponent laten.

belang en hij speelde zich relatief
eenvoudig naar de winst en dat
betekende dat de overwinning
een feit was. In de laatste pot de
kans aan Hay Jacobs om er helemaal een stunt van te maken maar
dit lukte helaas niet en hij moest
uiteindelijk de meerdere erkennen
in zijn tegenstander. Prima overwinning van de Kesselse hoofdmacht en dat geeft moed voor
de uitwedstrijd volgende week in
Maasbree.

Stunt
Roel Ottenheim speelde tegen het
talent van Tegelen, maar ervaring is in de beugelsport ook van

Na de rust kwam Joep Janssen binnen
de lijnen voor Frank Gielen en even
later moest aanvoerder Colin Bruisten
met een blessure van het veld, voor
hem kwam Luuk Teeuwen.
SPV zou in totaal drie wissels toepassen. Het voetbal werd wat rommeliger
van beide kanten, het veld en de aanhoudende regenval kwamen het spel
niet ten goede. Het hard werkende
Egchel bleef met veel inzet strijden
voor een beter resultaat maar moest
toch ook op zijn hoede passen voor de
tegenaanvallen.

Tekst: Kim Hendrix,
volleybalclub VC Kessel

Flatsers

Invaller Wim Grommen beet de
spits af tegen Jan van der Sterren
in een partij met vele flatsers
van beide spelers, zelfs tot op
het einde toe. Jan pakte uiteindelijk nog een ruime winst (30-24).
Vervolgens kwam Jo Hendrix in
zijn partij tegen Maykel Leijsten
door enkele flatsers al vrij snel
op een grote achterstand en was
hierdoor kansloos (30-18).
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Tekst: Coy Sieben,
beugelclub OVU Kessel

Persoonlijke aandacht

www.werkenbijicsgroep.nl

Opleidingen

Keeper Jeroen van Knippenberg voorkwam erger met enkele goede reddingen. Vijf minuten voor tijd viel de
definitieve beslissing toen uit een
voorzet vanaf de linkerkant Dave
Schroijen de bal ongelukkig in eigen
doel werkte, 2-0. Einde wedstrijd.
Zondag komt SVVH uit Heibloem
op bezoek op sportpark de Wietel.
SPV reist af naar Kwiek Venlo.

Tekst: Thijs Joosten, SV Egchel
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Grashoek tevreden met gelijkspel
Sint Jozef Voetbal Vereniging (SJVV) uit Deurne speelde zondag 6 oktober tegen SV Grashoek. De eerste helft
was voor Grashoek, waarin het de wedstrijd had moeten beslissen, na de thee was SJVV de bovenliggende
partij. Na 90 minuten gaf het scorebord een terechte 1-1 aan.

GRATIS CURSUS
DEMENTIEVRIJWILLIGER
Dementievrijwilliger is heel dankbaar werk!
Dementievrijwilligers zijn geschoolde vrijwilligers die in de
thuissituatie ingezet worden om vooral de mantelzorgers te ontlasten.
Vrijwilligerszorg Peel en Maas start in oktober weer met het scholen
van nieuwe dementievrijwilligers. De dementievrijwilligers worden
goed begeleid.
De gratis cursus wordt verdeeld over 4 avonden
van 19.00 tot 21.00 uur met o.a.:
24 oktober:
31 oktober:
7 november:
14 november:

Hoe beïnvloedt deze ziekte de persoonlijkheid,
gezondheid en het leven?
Hoe maak je echt contact?
Wat zien we in de praktijk?
Tips van een trajectbegeleider Hulp Bij Dementie.
Wat is de invloed van je eigen houding?

Aanmelden voor 21 oktober bij Claire van Bekkum,
coördinator Vrijwilligerszorg Peel en Maas,
06-467 264 21 of via clairevanbekkum@proteion.nl

Vooraf was Grashoek op zoek naar de
eerste driepunter in de vierde klasse.
Alles wees erop dat dit vandaag kon
lukken. De geelzwarten gingen voortvarend van start tegen SJVV. In de
beginfase was het vooral tegenhouden voor SJVV. In de achtste minuut
moest een SJVV-speler aan de noodrem trekken om Chris Hunnekens af te
stoppen: de eerste gele kaart van de
wedstrijd.
De vrije trap voor Grashoek leverde
niks op. Na een kwartier nam
Grashoek verdiend de leiding.
Chris Hunnekens speelde zich vrij
op de rechtervleugel, en bediende
vervolgens Erwin Pijnenburg. Erwin
schoot hard en droog onder Mario
van Grunsven door: 1-0. Vervolgens

verzuimde Grashoek de trekker over
te halen. Achtereenvolgens Chris,
Erwin en Harmen lukte het niet om de
Helenaveense doelman te verschalken. Met 1-0 zochten de spelers de
kleedkamer op.

Geel
Wie na de rust dacht dat Grashoek
de wedstrijd definitief naar zich
toe zou trekken, kwam bedrogen
uit. De Deurnenaren toonden zich
de bovenliggende partij. Grashoek
was niet bij machte om op het loodzware veld de 2-0 te produceren.
SJVV straalde het meeste uit dat er iets
te halen viel op deze regenachtige dag
in Grashoek. Dit kwam tot uiting door
fanatisme, wat Wout Munsters op een

gele prent kwam te staan na een uur
speeltijd. Ook Freek van Oijen pakte
geel toen hij de handige middenvelder
van SJVV tot stoppen dwong.
De druk op het doel van Koen Clephas
werd steeds groter. Na ruim een uur
viel de verdiende gelijkmaker. Na een
scrimmage voor het Grashoek-doel
kon spits Wout Munsters de gelijkmaker in de kruising schieten.
Grashoek kon geen potten meer breken, zeker na het uitvallen van Chris
Hunnekens konden de geelzwarten
aanvallend weinig meer brengen.
De krachten vloeiden weg waardoor
achteraf de 1-1 een uitslag was waarmee men tevreden mocht zijn.
Tekst: André Rijs

Volleybal

VC Olympia wint krankzinnige wedstrijd
Met afwezige, zieke en geblesseerde spelers was de heren 1 selectie van VC Olympia uit Panningen aardig
uitgedund. Gelukkig schoot een trainingsmaatje te hulp zodat de eerste thuiswedstrijd van het seizoen doorgang kon vinden. VC Hero uit Herten was de tegenstander in een krankzinnige wedstrijd waarbij het publiek
de grote winnaar was.
De eerste set ging meteen alle kanten
op. Eerst nam VC Hero uit Herten de leiding door vele persoonlijke fouten aan
Panningse zijde. De thuisploeg herstelde
zich snel en bleef gelijke tred houden
met de bezoekers tot 18-17. Op dat
moment kregen de heren van Olympia
een lastig serve te verwerken en dat
leek de beslissing te zijn in de eerste set
(18-22). Uit een ogenschijnlijk geslagen
positie knokte Olympia zich knap terug
en pakte het alsnog de setwinst (25-22).
Het sterke spel van het einde van de
vorige set zetten de heren van Olympia
voort in het begin van set twee. Lang
hielden ze het niet vol en kreeg de gretigheid van de Hertenaren de overhand.

Achterstanden werden bij vlagen ingelopen, maar onvoldoende. Het wedstrijdbeeld werd gekenmerkt door lange
rally’s. Slordigheden in de Panningse
verdediging waren uiteindelijk funest.
Ditmaal won VC Hero de set met 25-22.
Ook de derde set kende lange rally’s.
Het spel golfde lange tijd, maar de
Panningenaren hadden de lichte overhand. Bij 24-21 behaalde de thuisploeg
een belangrijke 2-1 voorsprong. Drie
setpunten bleken onvoldoende om de
listige serve van VC Hero onder controle
te krijgen.
Terwijl in de voorgaande, spannende sets lange rally’s het spelbeeld
bepaalde, was set vier in een mum van

tijd afgelopen. De heren van Olympia
lieten hun ware aard zien en degradeerden VC Hero tot hun speelbal. Met maar
liefst 25-10 werden de bezoekers bijna
letterlijk weggeslagen.
Set vijf paste bij het wedstrijdbeeld en
moest de beslissing brengen in deze
krankzinnige wedstrijd. In een ware uitputtingsslag bleken de Panningenaren
het beste met hun krachten in de
wederom lange rally’s om te gaan en de
eigen fouten te beperken. Na twee uur
volleybal was de eerste winst binnen
voor Olympia.

Tekst: Pieter Selen, VC Olympia

Beugelen

Mooie overwinning HBC 1
Na drie wedstrijden mocht beugelclub HBC 1 uit Helden spreken van een miserabele start van de competitie.
Werd er al twee keer met 3-2 verloren van Maasbree en Ell, kwam er nog een 5-0 nederlaag achteraan tegen
Neer. Nu won HBC dan eindelijk en wel met 5-0.
Ondanks de dikke nederlaag in Neer
bood het spel in Baarlo genoeg perspectief. Alle partijen liepen redelijk eenvoudig onze kant op. Johan P.
versloeg Piet met ruime cijfers. Frank
speelde een solide partij tegen invaller Piet en Johan V. versloeg eenvoudig Ester. Marc won na een stroeve
openingsfase van de Baarlose Mark.

Johan H. speelde tegen Roy een meer
evenwichtige wedstrijd die Johan won
door koel te blijven. Zo konden ze een
mooie 5-0 overwinning bijschrijven.
Nieuwkomer in de LOTTO Ereklasse
HBC 2 kent ook een moeizame start
in deze competitie. Na verlies in
Hegelsom en Maasbree, was er verlies thuis van Tegelen en afgelopen

weekend van Ell. Toch worden er puntjes gepakt en is er een stijgende lijn
waarneembaar. Komende weekend
staat koploper Neer 1 op het programma.

Tekst: Geert Teeuwen, HBC

Albert Trines beste hengelaar
Albert Trines hengelde zaterdag 5 oktober 1.370 gram vis uit de Noordervaart en werd daarmee winnaar van
de ‘Slagerij Philipsen’.
ADVERTENTIE W E E K
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Het was de zeventiende wedstrijd van
het seizoen voor hengelsportvereniging ‘De Ruisvoorn’ uit Helden.
Zoals vaker op de Noordervaart
bepaalden vele kleinere vissen het

gewicht. Sjraar Dorssers haalde 3 pond
minder uit het kanaal (1.070 gram)
en werd tweede. Oscar Huidekoper
nam plek drie in beslag met 920 gram.
De Top-5 werd gecompleteerd door

Martijn Muurmans (870 gram) en
Pieter Trines (780 gram).
De volgende wedstrijd is zaterdag
12 oktober aan de vijver in Helden.
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Handboogschieten

Vijfde plek

Nipte zege Bevo tegen
Tongeren
De handballers van Herpertz Bevo Hc boekten op zaterdag 5 oktober een nipte zegen. Het team speelde thuis tegen het Belgische
Tongeren. De wedstrijd eindigde in 30-29.
Herpertz Bevo Hc kwam goed uit
de startblokken. Al snel nam de
Panningse ploeg een 3-0 voorsprong, maar de Belgen kwamen
sterk terug. Met hun manier van
handballen ontregelden de Belgen
het spel van Bevo. Ze namen brutaal een voorsprong van drie goals.
Zelfs in ondertal scoorden de gasten. Na een time-out kreeg trainer
Jo Smeets zijn ploeg weer op de
rails. Nog voor de rust kwam Bevo
terug tot 12-12.

Niek Jordens was
met 7 treffers de
uitblinker

Polman zijn comeback. Zijn inbreng
was direct te merken. Hij scoorde
vier maal. Bevo nam op een gegeven moment een 22-19 voorsprong,
maar de veerkrachtige Belgen
bogen deze achterstand om naar
een 26-24 voorsprong. Bevo vocht
zich terug in de wedstrijd en sloeg
in de slotfase toe. De 30-29 zege
kwam met veel bloed, zweet en
tranen tot stand.

Vijfde plaats
Uitblinker Niek Jordens was met
zeven treffers topscorer aan
Panningse zijde. De jeugdige Koe
Serras was met zes treffers succesvol. Doelman Arjan Versteijnen
maakte ook weer een goede
indruk. Herpertz Bevo Hc bleef
ondanks de winst op de vijfde
plaats staan.

Vier goals
In de tweede helft gaven beide
ploegen elkaar geen duimbreed
toe. Na de pauze maakte Dario
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Tekst: Mat Nellen, handbal
vereniging Bevo Panningen

Familie Bots wint Open Koningsluster
Kampioenschappen
De familie Bots won de zeventiende Open Koningsluster Kampioenschappen op de banen van
Handboogvereniging De Indianen in Koningslust. Hoogste schutter werd John Donders.
Zes teams streden op zaterdag
5 oktober om het eremetaal. Na een
voorronde van twintig pijlen had de
familie Bots al veruit de meeste punten: 607.
Samen met de teams familie Peuten,
Bull’s Eye en Robin Hood gingen ze
naar de finale. Familie Bots won van

Robin Hood, met 165 tegen 131 punten. Familie Peute won van Bulls Eye
met 155 tegen 150 punten.
De finale tussen familie Bots, en
familie Peute ging over veertig pijlen, tien pijlen per schutter. Familie
Bots wist deze editie op haar naam
te zetten door met een verschil van

43 punten te winnen. Familie Bots
schoot 333 punten.
Hoogste schutter van de avond
werd John Donders met 166 punten.
Hoogste dame was Suzanne Peute met
158 punten. De poedelprijs ging naar
Ron Schreuder met 79 punten.

Peelpush laat punten achter in Hengelo
De tweede uitwedstrijd werd afgelopen zaterdag gespeeld in Hengelo. De mannen van Webton hadden de
eerste twee wedstrijden verloren, maar op dit punt in de competitie wil dat natuurlijk nog vrij weinig zeggen.
Wel was bekend dat er een bak ervaring binnen de lijnen stond.
Na een flinke show aan het begin
van de wedstrijd inclusief vuurwerk,
spots en luchtkussen, werd de eerste
bal over het net gepoeierd. Direct
werd duidelijk dat Webton lastig te
kraken was. Degelijke verdediging,
een goed blok en aanvallers aan de
buitenkanten die vakkundig de punten binnen sloegen. Toch bleef het
aan het begin van deze set gelijk op
gaan. Uiteindelijk wisten de mannen van Webton toch een aantal

punten uit te lopen. Dit resulteerde
in een verlies met 25-20 in de eerste set. Ook set twee begon weer
gelijk opgaand, dit keer wisten de
Hengelose mannen sneller uit te
lopen. Het blok stond wederom als
een huis, wat veel moeilijkheden
opriep. Deze set werd al gauw met
25-15 beslist. Met een aantal wissels
ging Peelpush fris de derde set in.
Hoewel Rick aan de lopende band
over het midden bleef scoren, blok-

keerden de middenaanvallers van
Webton de ballen aan de buitenkant
aanzienlijk beter. Een opleving van
een aantal puntjes op het einde van
de set mocht niet baten, ook deze
set ging naar Hengelo. Een eerste
3-0 verlies.

Tekst: Rikus Leenders,
Peelpush Heren 1

Zaterdag 19 oktober van 10.00 - 16.00 uur

Kookdemo Bauknecht
Deurne

Tijdelijk
bij aankoop van
een keuken

KitchenAid
cadeau*
*Vraag naar de voorwaarden in de showroom.

nuvakeukens.nl
Bezoek onze inspirerende keukenshowrooms in
Bergeijk | Deurne | Heerlen | Someren | Tilburg
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Hallo op reis

Dirk van Lierop in Guatemala
Het is alweer vier jaar geleden dat Dirk van Lierop uit Grashoek vrijwilligerswerk deed in Chiquimula,
Guatemala. Afgelopen zomer ging hij nog eens terug naar de school waar hij destijds les gaf. Tijdens deze
reis had hij tijd om ook de Maya Ruïnes van Tikal te bezoeken. Tikal is een oude Maya-stad midden in de
Jungle. In zijn hoogtijdagen telde Tikal 500.000 inwoners. Nu trekt het jaarlijks duizenden bezoekers.
Onder wie dus Dirk van Lierop.

Hennie en Eugène
in Rusland
Hennie en Eugène van der Linden uit Kessel-Eik namen HALLO Peel en
Maas mee op hun rondreis door Rusland. Ze bezochten St.Petersburg
en Moskou, steden met veel historische bezienswaardigheden. Op de
foto de beroemde Basilius kathedraal op het Rode Plein naast het
Kremlin in Moskou.

Brenna en Steef in Peru
Steef Halmans uit Egchel en Brenna Peeters uit Panningen reizen drie weken rond door Peru en Bolivia.
Deze foto is gemaakt op een zandbuggy tijdens een rondrit in de woestijn van Huacachina in Peru.
Huacachina is een kleine oasis in de woestijn met minder dan 100 inwoners.Rijden door die woestijn is net een
ritje in de achtbaan. Na de doldwaze rit zijn ze van de 30 meter hoge duinen afgegleden met een snowboard.

Niels Crienen op de Alpe D’Huez
Niels Crienen uit Baarlo is een nieuwe bezorger van HALLO Peel en Maas. Pas geleden is hij wel erg ver
omgefietst. Hij was helemaal in de Franse Alpen. Daar fietste hij samen met andere kinderen en begeleiders uit Peel en Maas als deelnemer aan De Big Climb 2019 van het Blariacumcollege. Hun doel was geld
inzamelen voor de Stichting Villa Joep. Op de foto toont hij de HALLO bij de finish op de Alpe D’Huez.

Herman en Theo
in Papenburg
Hermans Ewalds en Theo Metselaars uit Baarlo hadden na het
incasseren van het applaus even de tijd om HALLO Peel en Maas te
lezen. Herman en Theo zijn lid van mannenkoor Animo uit Steyl.
Op uitnodiging van het Papenburger Shanty-Chor die hun veertigjarig bestaan vierde, maakte Animo een concertreis naar Papenburg
in Noord-Duitsland.
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Natuurwerkdag in Kerkeböske
De jeugdwerkgroep van IVN Helden e.o. organiseert in de herfstvakantie weer een natuurwerkdag voor
de basisschooljeugd van Peel en Maas. Onder supervisie van IKL gaan de kinderen natuuronderhoud
plegen bij het Kerkeböske in Helden.
’s Middags is er ook tijd om te spelen en hutten te bouwen. De dag
begint met een instructie. Wie deze
mist, kan niet deelnemen vanwege

de veiligheid. De natuurwerkdag
vindt plaats op dinsdag 15 oktober,
van 10.00 tot 15.00 uur bij het IVN
gebouw, Kloosterstraat 12, 5988 CK

Helden. Opgeven kan via
jeugdwerkgroep@ivnhelden.nl

Wie binnen gemeente Peel & Maas
verdient een mantelzorgcompliment?

Muziek en dans

Lisa Selen speelt Hartslag

Kent u een mantelzorger waarvan u vindt dat hij/zij als
waardering een kleine attentie verdient? In aanloop naar de dag

De Kesselse zangeres en presentatrice Lisa Selen presenteert de show Hartslag. Een gevarieerde show
met veel muziek en dans.
Samen met haar vier muzikale
vriendinnen, Nikki, Maud, Éowyn
en Jente trakteert Lisa haar publiek
op popsongs, musicalliedjes, lichtklassieke liederen en dansnummers. Ook zanggroep Velocity uit

Maasbree, enkele slagwerkers van
fanfare Semper Avanti uit Grashoek,
showdansgroep Let’s do It uit
Meijel en de All Season-band uit
Venlo zullen van zich laten zien en
horen. Voor aanvang en tijdens de

pauze van de show speelt TeMBé,
een bandje van muzikanten met
een verstandelijke beperking, in
de foyer. De show vindt plaats op
12 oktober om 20.15 uur in DOK6 in
Panningen

Lezing Naco Stockcarraces de Berckt
In het kader van Baarlo 800 jaar geeft Baarlonaar Robert Wilms op dinsdag 15 oktober een presentatie
over de historie van de Stockcarraces en de NACO in Baarlo.
De geschiedenis gaat terug naar
1964 toen de autosport naar Baarlo
werd gehaald door Jacques Claes uit
Nijmegen. Hij had in Engeland kennisgemaakt met de autospeedway.
Het is alweer zo’n 20 jaar geleden dat er een eind kwam aan het

racecircuit op De Berckt. Honderden
coureurs en tienduizenden fans kwamen hiervoor naar Baarlo.
De presentatie wordt gehouden op dinsdag 15 oktober in het
Trefcentrum aan de Hoogstraat in
Baarlo en begint om 20.00 uur.

Aanvullen collectie

Verzamelbeurs in Meijel
Verzamelaarsvereniging De Peelstreek uit Meijel organiseert op zondag 20 oktober haar maandelijkse
ruilbeurs. Het evenement vindt plaats in het gemeenschapshuis D’n Binger in Meijel.
Voor verzamelaars een mooie
gelegenheid om de collectie uit te breiden of aan te vullen. Op verzamelgebied is van
alles te vinden zoals postzegels,

munten, pennen, bidprentjes,
geboortekaartjes, ansichtkaarten, bankbiljetten, suikerzakjes
en voetbalplaatjes. Er zijn zoals
gewoonlijk een aantal tafels gere-

serveerd voor ruilers. De ruilbeurs
opent om 09.00 uur en duurt tot
ongeveer 12.30 uur.

Weerbaar tegen babbeltrucs
Steeds vaker komen er ongewenste bezoekers aan de deur met geloofwaardige verhalen, maar verkeerde bedoelingen. Ook in Peel en Maas praten ze zich naar binnen om met kostbare materialen te
vertrekken. Vaak weten ze ook pinpassen buit te maken en zelfs de pincode.
Dit soort babbeltrucs komt ook voor
op straat, in winkels en bij pinautomaten. Om met name de oudere
inwoners van de gemeente Peel
en Maas weerbaar te maken tegen
dit soort babbeltrucs, organiseert
Vorkmeer samen met een wijkagent

en een Rabobankmedewerker op
donderdag 17 oktober een voorlichtingsbijeenkomst waarbij met
voorbeelden uit de praktijk wordt uitgelegd hoe misbruik gemaakt wordt
van mensen die te goedertrouw
zijn. Er worden tips gegeven hoe

babbeltrucs of insluipingen zijn te
weerstaan. Ook andere veiligheidssituaties, zoals de handelingen rondom
internetbankieren en smartphonegebruik kunnen aan de orde komen.
De bijeenkomst vindt plaats bij MFC
De Engelbewaarder in Baarlo.

Postverkeer tussen Lombok en Maasbree
Onder de noemer Send a Postcard werken de stichting SBI Lombok en basisschool de School uit
Maasbree ook dit jaar weer samen om kinderen uit Indonesië en Nederland met elkaar in het Engels te
laten communiceren.
Naast het ontwikkelen van
Engelse taalvaardigheden is het
project ook gericht op mondiale

attenties verstrekt die u dan als aanvrager zélf mag aanreiken
aan die mantelzorger.
Het aanvraagformulier voor het mantelzorgcompliment kunt
u downloaden via www.vorkmeer.nl of
www.mantelzorgpeelenmaas.nl. U kunt ook een papieren
versie ophalen bij Vorkmeer, Kerkstraat 32 te Panningen.
Als u er eentje thuisgestuurd wilt hebben, kunt u bellen met
Ondersteuning Vorkmeer, 077 - 3077350.
U kunt het mantelzorgcompliment aanvragen tot 28 oktober 2019.

Baarlo 800 jaar

Historische Werkgroep de Borcht
Baarlo organiseert de lezing over de
hoogtijdagen van de autospeedway
in Baarlo in het kader van Baarlo
800 jaar. Wilms kent alle ins en outs
van het Stockcargebeuren op de
Berckt.

van de mantelzorg op zondag 10 november worden er namelijk

bewustwording. De stichting
is daarnaast bezig met het
bouwen van een school en een

gemeenschapshuis op het eiland
Lombok.

meer met mensen!
(077) 307 73 50 - vorkmeer.nl
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Agenda t/m 17 oktober 2019

do
10
10

Thema-middag ‘Erfrecht en
nalatenschap’

Tijd: 21.00 uur
Locatie: Pub Tinus Panningen

Tijd: 14.00 uur
Locatie: De Vriendschap, Hoogstraat 70, Beringe

‘Dans met mij’ voor iedereen met of
zonder dementie
Tijd: 14.00 uur
Organisatie: KBO Meijel
Locatie: Gemeenschapshuis d’n Binger Meijel

Kienen
Tijd: 13.30 uur
Organisatie: KBO Kessel-Eik
Locatie: Gemeenschapshuis Kessel-Eik

vr
11
10

za
12
10

met kledingverkoop
ma Modeshow
Tijd: 14.00 uur
14 Organisatie: Dorpsontmoeting De Koeberg
10 Locatie: Aan de Koeberg 3, Helden

Optreden Lovehandle

zo
13
10

Shot Safari

Genealogie Café

Tijd: 22.00 uur
Organisatie: Jaks Bar en Club Ultra
Locatie: Club Ultra Helden

Tijd: 18.30-20.30 uur
Locatie: Bibliotheek Kessel

Paddenstoelenwandeling
Tijd: 09.00 uur
Organisatie: IVN Helden e.o.
Locatie: parkeerplaats Rabobank Baarlo

di
15
10

Thema-avond Alzheimer Café
Peel en Maas

wo
16
10
do
17
10

Kienen

Tijd: 19.00-21.30 uur
Organisatie: Alzheimer Café
Locatie: Gemeenschapshuis ‘t Erf Egchel

Kermis Beringe

Kofferbakverkoop

Locatie: centrum Beringe

Tijd: 09.00-16.00 uur
Organisatie: Schutterij St. Willibrordus
Locatie: clubgebouw schutterij Meijel

Tasty

Op de foto met D’n Um

Tijd: 21.30 uur
Locatie: Sjiwa Baarlo

Tijd: 10.00-12.00 uur
Organisatie: schutterij St. Willibrordus
Locatie: Jumbo Meijel

Repair Café Meijel

Garageverkoop

Kienen

Tijd: 09.30-11.30 uur
Locatie: Oppe Koffie/Durnééve Meijel

Tijd: 10.00-15.00 uur
Locatie: in de straten van Helden

Tijd: 19.30 uur
Organisatie: Reumavereniging Peel & Maas e.o.
Locatie: MFC Kerkeböske Helden

30+ party

Brocante tuinfair

Voorlichting over babbeltrucs

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: ‘t Café en The Apollo Reünie
Locatie: ‘t Café Helden

Tijd: 11.00-17.00 uur
Locatie: Café de Pool Maasbree

Tijd: 13.30-15.30 uur
Organisatie: Vorkmeer e.a.
Locatie: MFC De Engelbewaarder Baarlo

Liedjesaovend Kook van eige deig

Expositie ‘Meijel 75 jaar bevrijd’

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: V.V. De Kook
Locatie: zaal Unitas, Baarlo

Tijd: 14.00-17.00 uur
Organisatie: Heemkundevereniging Medelo Meijel
Locatie: Museum Truijenhof Meijel

Tijd: 13.30 uur
Organisatie: KBO Koningslust
Locatie: Dorpshuis de Sprunk Koningslust

Kienen
Tijd: 13.30 uur
Organisatie: KBO Kessel-Eik
Locatie: Gemeenschapshuis Kessel-Eik

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

12 OKTOBER OPEN
11.00 -17.00 UUR DAG
Warmtepompshow
Aircoshow

JF Kennedylaan 250, Panningen
077 208 31 79

Méér dan 20 jaar specialistische kennis

www.kts.nl
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Kerkberichten
Vincentiusparochies
Parochie Beringe
Misintenties
NL21RABO 0141939583
Een H. Mis opgeven kan tijdens
het parochiespreekuur op
dinsdagochtend. Ook bij kapelaan
Roger Maenen tel. 077-4661850 of
per email roger.maenen@ziggo.nl.
Spreekuur
Iedere dinsdag van 10.30 tot
11.30 uur in de sacristie.
Kerkdiensten
Zondag 13 oktober
H. Mis 09.30 uur bgv Kermis.
Geen koor. T.i.v. de gezinnen en
families
Woensdag 16 oktober
H. Mis 09.00 uur in sacristie
Overleden: Jo Vorstermans, 85 jaar

Parochie Egchel
Misintenties
NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens
Eemsestraat 12
077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 13 oktober
H. Mis 11.00 uur t.i.v. Truus
Vanmaris-Wijnen (b.g.v. verj)
Zondag 20 oktober
Geen H. Mis

Cluster MKBE
Parochie Maasbree
Misintenties
NL58RABO0131001973
Pastorie Dorpstraat 4
077 465 12 19
par.aldegundismaasbree@hetnet.nl
www.parochiemaasbree.nl
Kerkdiensten
Zondag 13 oktober
11.00 uur: Zang Dameskoor
Lectoren: Dhr. Jacques Bouten –
Mevr. Marianne Verhappen
Intenties: Jaardienst Lucia Stienen
en overl. familie. Jaardienst Jo
Boerland-Martens en Gerhard
Boerland. Jaardienst Els PeetersBeeren. Jaardienst Jo van Dijck en
overl. familie. Jaardienst Corry van
de Beuken-Boots.
Mededelingen
Overleden: Luus Hermans-Linssen,
Broekstraat (Heideweg 13), 86 jaar.
Datum Eerste H. Communie
Zondag 17 mei 2020 zullen de
kinderen van groep 4 van de
basisschool voor het eerst de H.

Parochie Grashoek
Misintenties
NL24 RABO 0141910526
A. Cruijsberg,
077 307 52 93
Spreekuur
In kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
Zondag 13 oktober
H. Mis 11.00 uur t.i.v. Joop Reerink
(verj)
Overleden: Door van Bergen-Janssen,
93 jaar

Parochie Helden
Misintenties
NL61 RABO 0120795094
pastorie Rochusplein 3, 077 3071488,
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur
Donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
Zondag 13 oktober
Mis in kerk Panningen 10.00 uur; zie
Kerkberichten Panningen
Overleden: Truus Engels-Korsten, 82
jaar
Op de 5 zondagen dat de Hoogmis
in Panningen is kunt u voor vervoer
vanuit Helden ook het HEP-busje van
het Seniorenvervoer bellen. Tel. 06
42047075. Zoals gebruikelijk tijdig
tussen 09.00 en 10.00 uur, uiterlijk vrijdag. Voor het normale tarief.

Communie ontvangen in de viering om
10.30 uur. De ouders van de leerlingen
die de Eerste H. Communie willen
ontvangen, kunnen hun kind aanmelden
van 25 oktober t/m 2 november via het
mailadres van de Parochie Maasbree
par.aldegundismaasbree@hetnet.nl.
Donderdag 24 oktober a.s. is om 19.30
uur een informatieavond bij de Violier.
Zondag 19 april 2020 is om 10.30 uur de
Kennismakingsviering en
zondag 14 juni is om 11.00 uur
de Dankviering samen met de
communicanten.

Parochie Kessel
Gezinsbijdrage NL39RABO0125305311
Pastorie Dorpstraat 13 077 462 12 65
lajverhaag@parochiekessel.nl
Kerkdiensten
Woensdag 9 oktober
9.00 uur H.Mis voor de zieken van de
parochie.
19.00 uur Lezing in de kerk over het
werk van de zusters, door “Kerk in
Nood.”
Zaterdag 12 oktober
19.15 uur. H.Mis voor de parochie.

Complimenten aan de chauffeurs van
het H.E.P. die in deze weken op zondag willen rijden! Een geweldig mooi
gebaar.

Parochie Koningslust
Misintenties
NL05 RABO 0120795132
A. van den Boer De Brentjes 81
077 465 36 81
Bij geen gehoor kunt u contact
opnemen met het parochiecentrum in
Panningen 077 307 13 88
Kerkdiensten
Zaterdag 12 oktober
Geen H. Mis
Zaterdag 19 oktober
H. Mis 17.30 uur

Parochie Meijel
Misintenties
NL16 RABO 0133405613
Pastorie Kerkstraat 5, 077 466 18 50
www.parochiemeijel.nl
Spreekuur
maandag 19.30 tot 20.00 uur en
donderdag van 11.00 tot 12.00 uur
joke.holscher@gmail.com
Kerkdiensten
Donderdag 10 oktober
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de overledenen.
Aansluitend: Stille Aanbidding
Zaterdag 12 oktober
H. Mis 19.00 uur met jubilerende
Schutterij St. Nicolaas & Corps, bij

Maandag 14 oktober
19.00 uur. Rozenhoedje in Wozoco.
Woensdag 16 oktober.
9.00 uur. H.Mis voor de zieken van de
parochie.
Zaterdag 19 oktober
19.15 uur. Zes wekendienst voor
Harrie Smits. Voor een ernstige zieke.
Jaardienst en vanwege de verjaardag
voor Jan van Kessel.
Mededelingen
In de oktobermaand is er iedere
maandag avond een rozenhoedje in
Wozoco om 19.00 uur.
Dit schooljaar heeft het H.Vormsel
plaats op vrijdag 7 februari 2020.

Parochie Baarlo
Misintenties
NL31RABO0103903860
Pastorie Markt 3
077 477 12 75
kapelaan@parochiebaarlo.nl
www.parochiebaarlo.nl
Kerkdiensten
Zaterdag 12 oktober
17.00 uur H. Mis in Verzorgingshuis Ter
Borcht.

gelegenheid van 100 jaar. T.i.v. Harrie
en Miet Schijven-Thijssen (jaardienst);
overl. oud. Wijnands-Manders, Wiel
Wijnands, Petra Wijnands-Rongen,
Josje Wijnands en Pieter Vestjens; uit
dankbaarheid.
Maandag 14 oktober
18.30 uur Stille Aanbidding
19.00 uur Rozenkrans
Dinsdag 15 oktober
H. Mis 09.00 uur voor de gezinnen,
aansluitend koffiedrinken.
Donderdag 17 oktober
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de overledenen.
Aansluitend: Stille Aanbidding

Parochie Panningen
Misintenties
NL44 RABO 0141900660
Parochiecentrum Wilhelminastraat 14
077 307 13 88
info@parochiecentrumpanningen.nl
Open maandag-, woensdag-,
donderdag- en vrijdagochtend van
08.30 uur tot 11.30 uur
Kerkdiensten
Donderdag 10 oktober
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Vrijdag 11 oktober
H. Mis 09.00 dagkapel
Zaterdag 12 oktober
H. Mis 14.30 uur “De Groenling”
H. Mis 19.00 uur – samenzang t.i.v.
Joke Goes; Jeanne Briels-Janssen
(coll); Graad Janssen, Maria Janssen-

Zondag 13 oktober
9.30 uur H. Mis. Zang: Herenkoor.
Jaardienst Harry Pennings en Tiny
Pennings-Retera.
Lina Peeten-v.der Velden wegens
verjaardag.
Jaardienst Piet Smedts.
Wiel Janssen wegens verjaardag.
Donderdag 17 oktober
8.30 uur H. Mis.
Vrijdag 18 oktober
18.30 uur rozenkransgebed in de
St. Annakapel.
Mededeling
Allerheiligen/Allerzielen wordt gevierd
op zondag 3 november.
Om 13.30 uur is het Allerzielenlof.
Voor alle overledenen wordt er een
kaarsje opgestoken. Daarna worden
de graven op het kerkhof gezegend.

Parochie Kessel-Eik
Misintenties
NL41RABO0125300522
L. Timmermans, 077 462 16 78
Kerkdiensten
Zondag 13 oktober
9.30 uur Jaardienst Frits Niessen.

Schers en dochter Annie en Jac van
Zeeland, Marietje van Zeeland-van
Tongeren en zoon Jos
Zondag 13 oktober
H. Mis 10.00 uur in de parochiekerk
(!) – herenkoor Helden t.i.v. Lies
Caris-Geraats en Thei Caris (jaardienst)
H. Mis Missiehuis 10.30 uur
Dinsdag 15 oktober
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Woensdag 16 oktober
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Donderdag 17 oktober
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Vrijdag 18 oktober
H. Mis 09.00 dagkapel

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

Zondag 20 oktober
9.30 uur Jaardienst; Jan Geraets ,
Sjaak Gereats , Sjra Geraets en Nel
Gereats Verscharen.
Mededelingen
Zondag 3 november word om 9.30
uur de Allerzielenviering gehouden,
en tevens het zegenen van de
graven.

Administrator (pastoor)
Deken de Graaf Woutering
077 398 14 16
a.degraafwoutering@rkhorst.nl
Maasbree/Baarlo
Kapelaan te Boekhorst
077 477 12 75
kapelaan@parochiebaarlo.nl
Kessel/Kessel-Eik
Pastoor Verhaag
077 462 12 65 | 06 50 69 45 07
Kerkbestuur
Secretaris Arno Houwen
077 462 17 50
houwenarno@gmail.com

Vernieuwde Kermis Beringe

Liedjesaovend Baarlo telt zes deelnemers

In Beringe krijgen ze dit jaar een heel nieuwe kermis. Op het kerkplein komt een heuse Schirmbar: een moderne variant van een
feesttent. Elke dag treedt hier een deejay op.

Baarlo krijgt er zes nieuwe carnavalsschlagers bij. Tijdens de liedjesaovend Kook van eige deig wordt uitgemaakt wie met de Arno Janssen-bokaal naar huis gaat en Baarlo mag vertegenwoordigen op het Peel en Maas
liedjesfestival.

Mark van Roy van Café `t Hukske
en Ves van Rijt van Café de Nabber
gaan samen de kermis organiseren
van 11 tot 15 oktober. De locatie
blijft hetzelfde: het kerkplein bij

de Wieksjlaag. Hierop zal de grote
tent geplaatst worden, die op een
andere manier wordt aangekleed
en ingedeeld.

Bij de jeugd nemen dit jaar maar liefst
drie groepen deel: De Diamant Girls
met het liedje Ozze pap; Basisschool
de Omnibus met het liedje ’t Boere
Circus en groep 4 van de Diamant met
het liedje Zinge en sjpringe. Bij de vol-

wassenen zullen optreden: Manon en
Bart met het liedje Ein manier; Maud,
Meike en Sterre met het liedje Weej
gaon door en Twieë Half Um met het
liedje Ozze Harie.
In de pauze is er een optreden

van Thei en Marij en na afloop van
Natascha Domeck. De fanfarekapel
zorgt voor de begeleiding. De liedjesaovend is op zaterdag 12 oktober
in zaal Unitas in Baarlo en begint om
20.00 uur.
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Jij maakt ‘m super

3.999,322 cm

Bach

Compacte keuken, uitgevoerd in de eigentijdse
kleur saliegroen. Compleet met oven,
Airforce afzuigkap, vaatwasser, koelkast,
spoelbak en werkblad. Inclusief 5 jaar
appartuurgarantie en meteen voor
de laagste prijs.

5.999,247 x 249 cm

Breitner

Vinci Magnolia

de combinatie van een licht eiken hout-

minimaal zijn. De handige wandplanken met

structuur en zwarte elementen zoals de

landelijke uitstraling bieden ruimte voor

apparatuur, greeplijst en accessoires.

mooie keukenaccessoires. Meteen de

Meteen de laagste prijs en inclusief

laagste prijs en inclusief

apparatuur met 5 jaar garantie.

apparatuur met 5 jaar garantie.

Praktisch ingedeeld waardoor de loopafstanden

Een opvallende maar toch rustige keuken door

HORST

ROERMOND

HEERLEN

Witveldweg 100

Burghoffweg 13

In de Cramer 148

(Gevestigd binnen Interchalet)

(Gevestigd tegenover Retailpark)

T. 077-3982234

T. 0475-691548

(Gevestigd op de Woonboulevard)

T. 045-5751230

6.099,188 x 260 x 305 cm

SUPERKEUKENS IS
ELKE ZONDAG GEOPEND!

