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Peel en Maas

Felicitaties met D’n Um
Schutterij St. Willibrordus uit Meijel hield op zondag 20 oktober haar receptie vanwege het winnen van het OLS in Sevenum afgelopen zomer. De receptie vond plaats in gemeenschapshuis D’n Binger in Meijel. Tijdens het feliciteren werden verschillende toespraken gedaan, muziek gespeeld en vele handjes gegeven. Ook werd nieuwe voorzitter Twan de
Bruin voorgesteld. / Foto: Meijel24

25.000 euro extra bestrijdingskosten
eikenprocessierups
Met man en macht werd de afgelopen zomer gewerkt aan de bestrijding van de eikenprocessierups. Het beestje
veroorzaakte veel ergerlijke jeuk, vooral bij wandelaars, maar ook bij inwoners die in de buurt kwamen van de
rups. De bestrijding van de eikenprocessierups liep voor gemeente Peel en Maas flink in de papieren.
Ongeveer 25.000 euro bedroegen de
extra uitgaven om de eikenprocessierups dit jaar te bestrijden, dat meldt
een woordvoerder van gemeente
Peel en Maas. “Normaal gesproken
kost de bestrijding 40.000 euro per
jaar, nu dus 65.000.” Deze dikke vijftig procent stijging in kosten heeft
meerdere redenen.

de plaagdruk. “Die was groter dan
andere jaren. Hierdoor kwamen we
rupsen tegen op locaties waar voorheen geen rupsen zijn vastgesteld.
Deze moesten uiteraard worden
verwijderd. Hierbij hebben we extra
aandacht geschonken aan locaties
van evenementen, zoals kindervakantiewerk en de fietsvierdaagse.”

Grote plaagdruk

Nieuwe kaart

De eerste en meest logische ligt bij

De andere reden ligt bij een nieuwe

aannemer. “We zijn samen met deze
aannemer overgestapt naar een
nieuwe kaart waarbij alle eiken specifieker in beeld zijn. Bij de mutatie van de gegevens zijn een aantal
locaties die andere jaren preventief behandeld waren, niet terecht
gekomen in de nieuwe kaart. Deze
locaties zijn dit jaar dus niet preventief behandeld. Dit had tot gevolg dat
er rupsen zaten die achteraf moesten
worden weggehaald.” Dus er moes-

ten extra ritjes worden gedaan om
deze ‘nieuwe’ rupsplekken langs te
gaan. Voor volgend jaar is gemeente
Peel en Maas voorbereid en is de
kaart in orde en zullen naar verwachting de extra kosten lager uitvallen. Omdat de plaagdruk nog toe zal
nemen, verwacht de gemeente dat
er nog wel extra uitgaven nodig zijn.

Proeven uitvoeren
Volgend jaar gaat Peel en Maas extra
maatregelen nemen om op andere
manieren de rupsen te bestrijden.
“Zo hangen we op proef mezenkasten op”, meldt een woordvoerder.

“Mezen zijn natuurlijke vijanden
van de processierups. Ook gaan we
een proef uitvoeren waarbij we op
bepaalde locaties niet maaien tussen
de bomen (alleen voor de veiligheid indien nodig). Op die manier
willen we de processieloop van de
rupsen onderbreken.” Verder wil
de gemeente hiermee insecten als
de sluipwesp, ook een vijand van
de processierups, meer leefruimte
geven.

Tekst: Niels van Rens

02

nieuws \ 2410

14-jarige ondernemende tweeling maakt TwinArt

Ondernemers in de dop
Jong geleerd is oud gedaan, wordt
wel eens gezegd. De 14-jarige tweeling Flip en Guus Fleuren uit Kessel
heeft al hun eigen bedrijfje.
Ze begonnen met het maken van een
kunstwerk voor hun oom en inmiddels lopen de aanvragen uit heinde
en verre binnen.
Het bedrijfje van Flip en Guus, TwinArt,
is een zaakje waar menig ondernemer jaloers op zou zijn. “Sinds meerdere mensen bekend met ons zijn,
krijgen we veel opdrachten”, vertelt
Guus. Het begon allemaal toen de
twee een middag vrij hadden en op de
koffie, of beter gezegd, ranja gingen
bij hun oom en tante. “We waren aan
het chillen en we hadden ineens zin
om iets creatiefs te doen”, zegt Flip.
“Onze oom en tante kwamen met het
idee om een bord te maken voor in de
voortuin.” “Genaamd een Crazy Bird”,
vervolgt Guus. “Flip ontwierp de vogel
en tekende hem op het cortenstaal uit.
Ik ging met de plasmasnijder aan de
slag en sneed de schets uit.” Na een
tijdje was de Crazy Bird klaar en vol
trots mochten de jongens het kunstwerk plaatsen in de tuin van hun oom
en tante.

Lopend vuurtje
Flip en Guus kregen een reactie uit
onverwachte hoek. “In dezelfde straat,
een paar huizen verderop, hadden de
buurtbewoners van onze oom een
tante de Crazy Bird zien staan”, vertelt

Colofon
HALLO Peel en Maas
is een gratis uitgave van
Kempen Media b.v. en verschijnt
elke donderdag in de gemeente
Peel en Maas.

Guus. “Ze waren laaiend enthousiast
en wilden ook graag zo’n kunstwerk
bij hen in de tuin.” En zo begon het
project van de tweeling als een lopend
vuurtje zich te verspreiden. Wilden
ze hier echt wat mee doen, moesten
ze wel wat meer ervaring hebben.
“Zo hebben we veel geleerd van onze
oom en hebben we samen een cursus
lassen gevolgd. Daar waren we wel de
jongste deelnemers”, zegt Guus.

gen binnen”, zegt Flip. “Als iemand
een plan indient, komen we altijd
even langs om alles te bespreken.”
Ook op gebied van kosten hebben
ze een speciaal tarief. “We berekenen alles goed, zodat we geen verlies
maken. Want niet alleen het materiaal
en de manuren moeten betaald worden, ook kleine kosten als restafval en
onverwachte andere bedragen.”

Pensioen?

Kosten
Inmiddels ontvangen de twee al heel
wat klanten en hebben ze het poepiedruk. “We krijgen echt al veel aanvra-

Op de vraag of Flip en Guus al bijna
met pensioen kunnen gaan, geven ze
lachend antwoord: “Nee, dat is nog
net te vroeg. Maar het lijkt ons ontzet-

tend tof om met deze onderneming
door te gaan. Wie weet worden we
echt groot en als we hiermee later
onze kost kunnen verdienen, zou dat
geweldig zijn.” Eén van de grotere projecten die de tweeling heeft gemaakt,
behoort die van een bord in de tuin
van gemeenschapshuis In Kèpel in
Panningen. “Het bestuur had van onze
plannen vernomen en vroegen of we
wat voor hen wilden maken. Daar hadden we natuurlijk wel oren naar”,
zegt Guus. Uiteindelijk hebben ze een
groot bord met daarop de naam van
het gemeenschapshuis ontworpen
en die uitgesneden uit een groot stuk

cortenstaal. “Hij staat al in de tuin.
Het mooie is dat het ’s avonds verlicht
is en de groene glazen platen, die we
hebben gemonteerd, mooi oplichten.
Zo valt het goed op. Dat is wel kicken
als je voor een gemeenschapshuis
zoiets mag maken en iedereen het nu
kan zien.”
De jongens hebben nog veel plannen voor in de toekomst. “Maar voor
nu willen we vooral doorgaan met
wat we doen.” TwinArt is te vinden op
Instagram onder flipguustwinart.

Tekst en beeld: Niels van Rens
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Voor sommigen een schrothoop

Mooiste rotonde van Limburg ligt in
Panningen
In de wedstrijd rond de mooiste rotonde van Nederland is de rotonde Kennedylaan-Kerkstraat in Panningen
als derde geëindigd.
De wedstrijd werd uitgeschreven door
Vakblad de Hovenier. Winnaar werd
een rotonde in Woerden, de tweede
plaats ging naar Drachten. Daarmee is
de rotonde in Panningen als mooiste
rotonde van heel Zuid-Nederland uit de
bus gekomen.
Ves Reynders die zichzelf Groenjuwelier
noemt en verantwoordelijk is voor
de aanleg van de prijswinnende
Panningse rotonde toont zich trots en
verheugd. Vooral ook vanwege de aandacht die hij eerder kreeg in HALLO en
de commotie die het teweeg bracht
tussen voor- en tegenstanders.

Autokerkhof
Uit een peiling in HALLO Peel en Maas
eind augustus bleek dat 65 procent
van de HALLO-lezers het terecht vond
dat de rotonde genomineerd was.
De reacties op Facebook liepen zeer
uiteen. Velen vinden het ‘schandalig’,
zo’n ‘autokerkhof’. Anderen vinden de
rotonde ‘geweldig’.
Het ontwerp, dat voor sommigen een
schrothoop mag lijken, is wel degelijk
gebaseerd op een onderliggende visie.
‘Culturele Natuur’, noemt Reynders
zijn schepping die op 15 mei 2015
is geopend. Het is een modern sub-

urban art project dat is ontworpen volgens de thema’s duurzaam, educatief
en confronterend.
De historische voertuigen verwijzen
naar de historie van de gemeente Peel
en Maas zelf. Ze tonen dat schoonheid vergankelijk is en zijn als circulair
object gebruikt. De commotie die deze
rotonde teweegbrengt vindt Reynders
echter nog wel het mooiste. “Anders
wordt alles saai en voorspelbaar.”

Tekst: Marc van der Sterren

Oprichting

Erfgoedplatform Peel en Maas
Gemeente Peel en Maas organiseert op donderdagavond 31 oktober een breed erfgoedoverleg. Dit is een overleg waarvoor alle
organisaties en personen die die een warm hart hebben voor het
culturele erfgoed in de gemeente Peel en Maas welkom zijn.
Het evenement vindt plaats in de trouwzaal van het gemeentehuis
in Panningen.
Tijdens deze avond wordt bijgepraat over een aantal ontwikkelingen op het gebied van erfgoed.
Daarnaast staat de avond ook in
het teken van de oprichting van
het Erfgoedplatform Peel en Maas.
In eerdere bijeenkomsten hebben de initiatiefnemers de plan-

nen hiervoor al getoond. Nu wordt
de volgende stap genomen om
echt te starten met het erfgoedplatform. De avond begint om
19.30 uur. Rond 20.00 uur wordt
Erfgoedplatform Peel en Maas dan
gestart.

Mart Thijssen

Aanhanger DJ Matje gestolen
Gezocht naar definitieve oplossing

MFA Maasbree bruist

Ondanks het faillissement van horecaondernemer Niens in Maasbree blijft de MFA en de bijbehorende horeca
geopend. Voorlopig is er een tijdelijke regeling met vrijwilligers en twee horecabedrijven, intussen wordt
gezocht naar een definitieve oplossing.
Het eigendom van de MFA in het oude
gemeentehuis ligt nog steeds bij de
gemeente Peel en Maas. Het stichtingsbestuur van de MFA heeft de
locatie in erfpacht en verhuurde dit tot
voor kort aan Bruiz, wat onderdeel uitmaakte van Niens.
Met het faillietgaan van Niens heeft
de stichting MFA de sleutels van het
pand weer terug. De inventaris inclusief de keuken is overgenomen van de
curator, vertelt Frank Vaessen, voorzitter van het stichtingsbestuur van de
MFA.

“De exploitatie vangen we nu op met
vrijwilligers en twee bedrijven uit de
horeca”, vertelt hij. “Daarmee kunnen we de verenigingen bedienen, tot
we een nieuwe exploitant gevonden
hebben.”
Bij het zoeken van een nieuwe
exploitant staat de kwaliteit voorop,
benadrukt Vaessen. Met de huidige
invulling is de horeca best goed rond
te zetten. “Als het een maand langer
moet duren, dan moet dat maar, als
het resultaat voor de lange termijn
maar goed is.”

De aanhanger van Mart Thijssen uit Meijel, of beter bekend als
DJ Matje, is gestolen. Dat gebeurde op zaterdag 19 oktober.
Mart vertelt dat hij naar zijn loods ging zaterdag om zijn aanhanger op te halen voor een feest, maar zag dat hij weg was.

Profiel
Op dit moment wordt daarom eerst
een profiel opgesteld en daarbij de prestatieafspraken waar een
nieuwe exploitant aan moet voldoen.
“De horeca dient dienstig te zijn aan
de vereniging”, zo vat Vaessen de
prestatieafspraken alvast samen.
“Uiteraard is er ruimte voor een commerciële tak.” Die combinatie lijkt hem
ideaal voor exploitanten. “Maar bij
ons staat voorop dat het belang van
de verenigingen en de gebruikers uit
Maasbree voorop staat.”

Weer in Peel en Maas
Hij vraagt op Facebook of iemand
wat weet van zijn gestolen aanhanger. In deze wagen zitten zijn
dj-spullen opgeslagen. Bij het
Facebookbericht is een foto te zien
met zijn aanhanger. Aan drie zijden
zijn stickers te zien van Big Fun Disco

Show. Hij heeft inmiddels aangifte
gedaan bij de politie. Alleen het
mengpaneel, de set en de lichtshow
had hij nog thuis liggen. Laptops en
andere apparatuur zijn weg.
Beeld: Big Fun Disco Show

Iedere zondag open
van 12.00 tot 17.00 uur

Mysterieuze plaatjes
Deze week zien we ook weer een andere kant van de herfst. Dichte mist wikkelt het verkleurde landschap
in een deken, zoals hier op de Preuskesdijk in Egchel. Dit levert vaak mysterieuze plaatjes op. Overdag kan
de zon deze deken nog maar met moeite wegbranden, omdat ze laag staat en veel minder kracht heeft.
Als het grijze dekbed dan toch plaats maakt, kan er genoten worden van aangename temperaturen tussen
de 16 en de 20 graden. Bepaald niet slecht voor eind oktober. Een sterk hogedrukgebied boven centraal
Europa en een gordel van hoge druk vanuit de Azoren, zorgen voor een geblokkeerde stroming waarin
regenstoringen even geen vuist meer kunnen maken. Dat de wind uit het warme zuiden waait, hebben we
ook een beetje te danken aan een lagedrukgebied boven de Middellandse Zee.
/ Tekst en beeld: Nicky de Bruijn

Leucothoe

Actie

Leucothoe
axillaris ‘Curly
Red’. Ø 17 cm.

8.99

5.

99

GroenRijk Maasbree • Kanaalweg 7 • 077-4650080 • groenrijkmaasbree.nl
WK 43. GELDIG VAN 24-10 T/M 30-10. OP=OP

04

nieuws \ 2410
“Je sliep zo stil vannacht
de zon kon het niet weten
dat jij zo vreedzaam en zo zacht
de ochtend zou vergeten”

Vijftig jaar muziek in Egchel
Muziekvereniging Egchel bestaat vijftig jaar. Het begon met een drumband, die uitbreidde met klaroenen en
uiteindelijk uitgroeide tot een heuse fanfare. Bij de huidige muziekvereniging is er echter veel meer mogelijk
dan drummen of koperblazen in een korps.

Toon Hermans

Mam is eindelijk nao hoeës...

Bertha Peeters - Wilms
echtgenote van

Jacques Peeters
* Grashoek, 20 mei 1930

† Meijel, 19 oktober 2019

Helden: Peter en Laura
Egchel: Ans en Jo
Familie Wilms
Familie Peeters
Correspondentieadres:
Familie Peeters
Molenstraat 91
5988 NS Helden
De herdenkingsbijeenkomst is op donderdag 24 oktober 2019
om 12.30 uur in de aula van het crematorium,
Grote Blerickse Bergenweg 30 te Venlo - Blerick.

T.k. gevraagd land- en
tuinbouwmachines oa ploegen/
frees/spitmachine/kipper/mesttank/
schudder/hark/bloter/kopeg/tractor
enz. Tel. 06 19 07 69 59.

THANATOPRAXIE
Aandacht,
rust, tijd én....
betaalbaarheid

Bolchrysanten te koop! Maandag
t/m vrijdag vanaf 13.00 uur. Za vanaf
9.00 uur. Kwekerij Janssen-Görtz,
Sevenumsedijk 12 te Koningslust.

Kitty en Twan: 077-3512798

Baarlo
Kessel
Maasbree

www.vooraltijdbijzonder.nl

uitvaartverzorgingtwanschreurs.nl

Claudia van Haeﬀ |06-15156046

Fien Bos
Uitvaartzorg

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

www.fienbosuitvaartzorg.nl

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

Ben jij de vutter die graag achter
het stuur zit? Solliciteer! a-z.nl/
vacatures tel. 077 467 72 07.

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

T 077 - 2061585
www.arendseuitvaartzorg.nl

samen met u zorgen
voor een mooi afscheid

t. 077-3078642
Panningen
www.janssenuitvaart.nl

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

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

Willemien Naus begon met slagwerk en speelt nu schuiftrombone, Anita Gijsbers speelt sinds acht jaar bugel, oud-voorzitter
Martin van den Berg op bas en Nel Manders, lid sinds de oprichting en tevens oudste lid op bugel

Het begon eigenlijk allemaal met
Hannie Oomen uit Egchel. In 1968 was
zij lid van de drumband in Panningen.
Haar ouders, Funs en Mien Oomen raakten in gesprek met Piet van Lierop, de
toenmalige dirigent. Over waarom er in
Egchel eigenlijk geen drumband was.
‘Als jullie genoeg mensen bijeen
krijgen, geef ik een jaar lang gratis
les’, had hij hen belooft. Dus werd de
school benaderd. Voorwaarde voor
deelname was dat de kinderen breuken kenden. Binnen de kortste keren
waren er twintig leerlingen uit de
vijfde klas gevonden die wilden drummen. Geld werd bijeengesprokkeld
door de ouders van de leerlingen.
Zij sponsorden ieder één of anderhalve
trom.
Een jaar later kwamen er nog vijftien
bij. Zo ontstond in november 1969
drumband Eros, wat staat voor Egchel
Roept Ons Samen. Begin jaren 70 kwamen de klaroenen erbij. Deze boden
echter te weinig mogelijkheden, zodat
midden jaren 70 de eerste ventielinstrumenten werden geïntroduceerd.
Dit leidde tot het oprichten van de
Fanfare Egchel.

Niet iedereen wil echter meer drummen of een blaasinstrument bespelen
in een korps. En toch heeft iedereen recht op het maken en het leren
bespelen van een instrument, zo was
de opvatting in Egchel halverwege
de jaren 90. Zodoende werd Fanfare
Egchel in 1996 omgedoopt tot de huidige Muziekvereniging Egchel.

Vioolensemble
De fanfare bestaat nog steeds, maar is
slechts één onderdeel van de muziekvereniging. Nu is er tevens een vioolensemble en een gitaarensemble.
In feite is alles er mogelijk. Veel kinderen beginnen hier nog steeds met
blokfluitles, maar ongeacht welke
leeftijd kan iedereen er terecht voor
pianoles, gitaarles of eender welk
instrument. Hiermee oogst de muziekvereniging succes. Muzikanten komen
uit heel Peel en Maas, maar ook uit
Roggel, Heythuysen en Baexem.
Al deze nieuwe activiteiten gaan
allerminst ten koste van de fanfare. Telde deze twee jaar geleden
nog zeventien leden, inmiddels zijn
het er 25. Want niet alleen kinde-

Concert
De jubilerende Muziek
vereniging Egchel geeft op
zondag 3 november een concert. Vanaf 10.30 uur is de deur
van gemeenschapshuis ’t Erf in
Egchelopen, om 11.00 uur
begint het concert met voornamelijk Nederlandstalige
muziek, muzikanten worden
ondersteund door het combo en
zanger Koen Guitjens uit Meijel,
tevens dirigent van de Fanfare.
Na afloop van het concert is er
een brunch met warm buffet.
Iedereen kan zich hiervoor
opgeven via
50jaarmve@gmail.com

ren worden bij de vereniging betrokken, ook leden van 25 jaar of ouder
zijn zeer welkom. Deze bieden immers
meer zekerheid dan kinderen die vaak
opeens uitvliegen.
Tekst en beeld: Marc van der Sterren
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De Woonpas wil Peel en Maas verduurzamen
Uiterlijk eind 2021 moeten gemeenten hun plannen inclusief tijdspad klaar hebben voor de verduurzaming van
alle wijken. De Woonpas wil de gemeente bij deze doelstelling ondersteunen en woningeigenaren begeleiden bij
het volledige verduurzamingsproject. Op donderdag 17 oktober werd de behoefte in Peel en Maas gepeild.
Nederland moet van het gas af.
Nergens is echter al een bestaande
wijk van het gas afgeholpen, dus volledig omschakelen zal een zware klus
worden. “Maar Keulen en Aken zijn
ook niet in één dag gebouwd”, stelt
Richard van Rooijen uit Naarden.
Hij is naar ’t Kerkeböske in Helden
gekomen om de behoeften te peilen onder wooneigenaren voor
een Woonpas. Dit op uitnodiging
van Margreet Schouren van de
Barbapapafabriek. Een bedrijf dat landelijk opereert en maatschappelijke
samenwerkingen realiseert.
Ze organiseerde de avond bewust
voordat ze met de gemeente in
gesprek ging. “We willen de behoefte
van de inwoners peilen. Het moet
van onderop ontstaan. Dit hele verhaal klopt, er zitten geen haakjes en
oogjes aan. We moeten dit gezamenlijk oppikken. Het moet niet vanuit de
gemeente worden opgelegd, maar
een project dat door de bevolking
wordt opgepikt”, vindt ze.

Business case
De woonpas moet woningeigenaren
overtuigen eindelijk werk te maken
van het verduurzamen van het huis.
Want ondanks dat het zich terugver-

dient en er zelfs aan te verdienen valt,
zijn het isoleren en het installeren van
zonnepanelen toch flinke investeringen.
Bovendien is het voor de leek vaak
moeilijk te bepalen welke verduurzaming prioriteit heeft. Moet de spouwmuur of de vloer geïsoleerd worden?
Moet er dubbel glas komen? Of is het
beter eerst zonnepanelen te installeren? Woonpas levert advies op maat.
Ze calculeren vantevoren en inspecteren achteraf en nemen het hele technische traject uit handen.
“Een verduurzamingsinvestering
betaalt zich terug”, legt Van Rooijen
uit. “Wij berekenen de tijd dat een
investering zich terugverdiend en stellen aan de hand daarvan vast of we
een business case hebben.”

Baatbelasting
Dit kan wel 25 tot 30 jaar duren.
Daarna pas ga je verdienen aan de
isolatie of zonnepanelen. Voor de
financiering heeft De Woonpas de
gemeente nodig. “De gemeente heeft
de regierol.” De gemeente kan immers
gemakkelijker geld beschikbaar maken
en goedkoper lenen via de Bank
Nederlandse Gemeenten.
De Woonpas belooft bovendien de
gemeente een hoop werk uit han-

den te nemen. “We nemen het volledige technische deel uit handen, maar
ook de financiële afhandeling zoals
het belastingstelsel en de vorderingen. Het kost de gemeente minimale
inspanningen en er zitten verder geen
kosten aan.”
Met een maandelijkse belasting betaalt de woningeigenaar
de lening terug. De Woonpas
noemt dit een Gemeentelijke
Verduurzamingsregeling. Alles om
de naam Baatbelasting te omzeilen.
Want dat is in veel gemeenten een
heikel punt, weet Van Rooijen.
Het gaat om een omslag van de kosten die via een belasting op de burger verhaald werd. “In het verleden
gingen burgers procederen tegen
de baatbelasting, bijvoorbeeld als
het ging om parkeerplaatsen in hun
omgeving of over rioolkosten. Als ze
konden aantonen dat ze er geen baat
bij hadden, wonnen ze vaak ook.”
In dit geval is hier echter geen sprake
van, omdat de belasting per bewoner afzonderlijk wordt berekend en de
bewoner er ook voor tekent.
Via een brief aan de verschillende
dorpsraden wisten de initiatiefnemers,
verenigd in de werkgroep ‘Woonpas
Peel en Maas’ ruim dertig geïnte-

resseerden te motiveren om naar
‘t Kerkeböske te komen. Desgevraagd
staken na afloop twaalf van hen hun
hand omhoog op de vraag wie geïnteresseerd was in De Woonpas.
Schouren vindt dit aantal zeker niet
weinig. Ze deed bovendien en circulaire rondgaan waarin om emailadressen werd gevraagd. Deze mensen
krijgen een meer uitgebreide enquête.

Om in Peel en Maas een voet aan de
grond te krijgen zijn het echter niet
alleen de woningeigenaren die overtuigd moeten worden, maar vooral de
gemeente. De gemeente Peel en Maas
meldt desgevraagd zich te beraden
over het initiatief.

Tekst: Marc van der Sterren

Bijeenkomst or, bestuur en raadsleden

Andere structuur moet NLW behoeden
voor nieuwe problemen
Op initiatief van fractievoorzitter Joep Gielens van ProVenray werd maandagavond 21 oktober in het gemeentehuis van Venray een bijeenkomst georganiseerd om de perikelen rondom de NLW te bespreken. De ondernemingsraad (or) stelde dat het vertrouwen in het bestuur tot op het nulpunt gedaald is. Maar er werd ook vooruit
gekeken: Een nieuwe organisatiestructuur moet de NLW in de toekomst van deze problemen behoeden.
Aanwezig was de ondernemingsraad
en het bestuur, dat bestaat uit drie
wethouders van gemeente Venray,
Horst aan de Maas en Peel en Maas,
waarvan Anne Thielen voorzitter is.
De or stelt dat bestuur voortdurend
nalatig is geweest in het nakomen van
afspraken en dat er feiten verdraaid
worden. “Het bestuur heeft onvoldoende haar verantwoordelijkheid
genomen. Het vertrouwen is op het
nulpunt en wij voelen ons absoluut
niet serieus genomen”, zei voorzitter
van de or, Vic Brouns.

Bijlages
De or heeft een brief met dertig bijlages gestuurd naar de raadsleden om
hen te informeren over de gang van
zaken. Daaruit blijkt onder meer dat
twee procesbegeleiders, die waren aangesteld om de relatie tussen or en voormalig directeur Fleuren te herstellen,
vernietigend oordeelden over Fleuren.
Het bestuur ontkent dit. Ook een uitnodiging van voorzitter Anne Thielen voor
een bedrijfsfeest op dinsdag 15 oktober, waar Fleuren afscheid nam, zette
kwaad bloed. De or stelt dat afgesproken was dat Fleuren weliswaar door de
voordeur mocht vertrekken, maar wel
op een passende wijze. Het bestuur
zegt dat het bedrijfsfeest diende om
het einde van de transitiefase samen
met de medewerkers te vieren.

Procedure
Daarnaast was er ook nog gedoe over
de procedure rondom de aanstelling van de nieuwe interim-directeur
Rob Schmitz. De or stelt dat het daarin
adviesrecht heeft. “We hebben een
advies moeten geven puur en alleen
op basis van een naam. We hebben moeten vechten voor een cv en
een gesprek. Dat is een schande”,
zegt Brouns. De vraag is hoe het verder gaat. Waar wil de or naartoe?
Wilt Brouns dat Anne Thielen vertrekt? “Nee, dat heb ik niet gezegd.
Het bestuur bestaat uit wethouders,
dus daar gaan wij niet over. Het is aan
de politiek om op basis van de informatie hun standpunt in te nemen.
Dat hebben wij dan te accepteren.”
Dinsdag 29 oktober staat in Venray
een raadsvergadering op het programma, waar voorzitter Thielen tekst
en uitleg moet geven.

door ambtenaren. “Een typisch geval
van een slager keurt zijn eigen vlees.
Dat moet verdwijnen”, zegt Brouns.
Een onafhankelijke Raad van Toezicht
zou volgens de or toegevoegd moeten
worden om de transparantie te vergroten.

Directeur
Interim-directeur Schmitz was maandagavond ook aanwezig. Hij geniet,
in tegenstelling tot de vorige directeur
Peter Fleuren, wél het vertrouwen van
de or. “Mijn taak is de NLW in een zo’n
veilig mogelijke haven te brengen.
De verhoudingen moeten weer genormaliseerd worden zodat we samen aan
de slag kunnen. Daarbij hebben we ook
zeker aandacht voor de pijn die is ontstaan”, stelt Schmitz. Thielen sprak ook
het vertrouwen uit om met de huidige
or en directeur weer stappen omhoog
te zetten.

Governance

Rectificatie

Het was niet alleen kritiek spuien
maandagavond, maar er werd ook
gekeken naar oplossingen om dit in de
toekomst te voorkomen. Een andere
structuur zou daarbij moeten helpen. Zowel de raadsleden als de or
liet weten de huidige structuur op dit
moment niet transparant te vinden.
Onder het bestuur hangt momenteel een raad van advies, gevormd

In HALLO Venray van donderdag
17 oktober werd gesteld dat Peter
Fleuren en het bestuur in onmin leven.
Dat is niet juist. Peter Fleuren leefde
in onmin met de ondernemingsraad.
Fleuren laat in een reactie expliciet
weten altijd een goede verhouding te
hebben gehad met het bestuur.
Tekst: Robert Hesen

Reiscafé's
Reizen met een echte meerwaarde zonder meer te betalen dan
elders? Bezoek dan een van onze lokale Reiscafé’s waar u
geheel vrĳblĳvend kennis maakt met de persoonlĳke
werkwĳze en eigen 24/7 reisbegeleiding uit & thuis.
*BALTISCHE STATEN *BULGARIJE *CHINA *GEORGIË
*ITALIË *INDONESIË *KROATIË *NEPAL* ROEMENIË
*TENERIFE *TSJECHIE *ZUID-ARIKA *VIETNAM
*CANARISCHE EILANDEN
Zo. 3 Nov. Bufkes | Schoolstraat 29 Venray | 10.30 uur
Ma. 4 Nov. Kerkeboske | Koeberg 3 Helden | 19.30 uur
Di. 5 Nov. Lekker Gewoën | Kloosterstaat 14 Gr'vorst | 19.30 uur
Wo. 6 Nov. De Schakel | Broeklaan 2 Reuver | 19.30 uur
Do. 7 Nov. De Riet | Weltersweide 22 Horst | 19.30 uur
Zo. 10 Nov. De Waeg | Horsterweg 203 Blerick | 10.30 uur
Graag vooraf aanmelden via onderstaande e-mail of telefoonnummer.
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Op 22 oktober is van ons heengegaan, in de leeftijd van 71 jaar
mijn lieve schat, onze moeder en oma

Hand in hand zijn wij gegaan
tot aan de drempel.
Moegestreden, maar omringd door onze liefde,
ben je moedig en rustig heengegaan.

Jong van Dommelen - Adjiputra
Geboren als DJIE BIE JONG

Met grote bewondering en respect hebben wij je afstand zien
nemen van alles wat je dierbaar en lief was. We hebben je los
moeten laten

bij haar doop op 4-jarige leeftijd kreeg ze de namen
Margaretha Miranda

Jo Peeters

Panningen Cor van Dommelen
Mierlo Nicole Lemmens - van Dommelen
Oscar Lemmens
Inoka, Kyomi
Malden Michiel van Dommelen
Nicole van Dommelen - van de Ven
Pepijn, Floris

echtgenoot van

Tonnie Peeters-Verrijt
Hij overleed in de leeftijd van 89 jaar.
Helden: Tonnie
Helden: Hans en Ted
Sammy-Jo en Mitch
Bob en Joëlle
Tom
Panningen: Gerard en Lilian
Selina en Rob, Mees, Lana
Ruben en Susanne
Linsey en Freek, 
Mandy en Stan
Perrin en Nina
Kelly en Mike
Panningen: Arien
Mandy
Sharon en Loek
20 oktober 2019
Korenbloem 26, 5988 MC Helden

Gelegenheid tot afscheid nemen op maandag 28 oktober 2019 van
19.00 tot 19.45 uur in Rouwcentrum & Afscheidshuis ‘Panningen’,
ingang Schout van Merwijckstraat in Panningen.
In plaats van bloemen graag een donatie in de collectebussen voor
het Plattelandshóes.
Een bijzonder woord van dank aan Huisarts dr. van Kemenade,
Buurtzorg Panningen, Thuiszorg Home Instead en Hospice Het
Plattelandshóes Panningen voor de liefdevolle en intensieve verzorging / begeleiding.

Met een groot gevoel van liefde voor wat hij voor ons betekend heeft,
laten wij u weten dat is overleden, mijn geweldige man,
onze vader, schoonvader en zeer trotse opa

Ton Janssen

U kunt afscheid nemen van Jo in het Rouwcentrum & Afscheidshuis
Panningen, Schout van Merwijckstraat te Panningen,
op vrijdag van 19.00 tot 19.45 uur.

’’De witte van Tun’’
echtgenoot van

Jeanne Titulaer
Op 17 oktober is overleden ons zeer gewaardeerde koorlid
* Helden, 7 maart 1951

Wiel Derix

† Venlo, 20 oktober 2019

Helden: Jeanne Janssen - Titulaer

Vele jaren heeft hij ons koor trouw gediend.

Panningen: Paul en Jolanda
Jesse, Finn, Khick

Wij wensen zijn vrouw Door, kinderen en kleinkinderen
heel veel sterkte toe bij dit verlies.

Maasbree: Roel en Susanne
Guusje, Willem

Zangkoor Parochie Maria Onbevlekt Ontvangen, Kessel- Eik

Familie Janssen, Baarloseweg 51, 5988 NP Helden
De uitvaartdienst wordt gehouden op zaterdag 26 oktober om 10.30 uur
in de parochiekerk Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten te Panningen.

Wij danken u hartelijk voor uw medeleven bij het overlijden
van mijn lieve man, onze lieve pap en opa

Aansluitend zal het gezin Ton begeleiden naar het crematorium.

Piet Coopmans

In plaats van bloemen liever een donatie voor de Hartstichting
waartoe gelegenheid is in de collectebussen bij de condoleance.
Mochten wij iemand vergeten zijn persoonlijk te berichten,
gelieve deze kennisgeving als zodanig te beschouwen.

Uw aanwezigheid op de dag van de uitvaart
en alle andere blijken van deelneming zijn ons
tot grote steun bij het verwerken van dit verlies.

Uw woning verkopen en
toch blijven wonen?
Wij kopen direct aan. Bel 06 55 12 69 96
info@heikevastgoed.nl

Chauffeur/pensionado gevraagd
voor de woensdag, donderdag en/of
zaterdag die het vervoer van ouderen
mee vorm willen geven. Uren in
ochtend en middag. Info 06 29 18 46
31 Gasterij Bergerbaan.

Te koop bloeiende violen
M. Verhees, Egchelseweg 18,
Panningen
Pedicure aan huis
Voetsalon Gerrie
info: 06 12 79 92 38

Dankbetuiging

Riek Coopmans-Verkoelen
Kinderen en kleinkinderen.

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.

Geboren op 9 oktober 2019
Dochter en zusje van:
Django van den Beuken
& Kristel Sillekens
Saake, Foof & Dijn
Patersstraat 20
5981 TS Panningen

De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op dinsdag 29 oktober
2019 om 11.00 uur in het crematorium Yardenhuis van Venlo,
Grote Blerickse Bergenweg 30, 5927 PB Blerick.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium,
waar gelegenheid is tot schriftelijk condoleren.

Baarlo, oktober 2019

Vauk

Ringovenpark 32
5981 AK Panningen.

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag
26 oktober om 11.00 uur in de aula van crematorium Venlo,
Grote Blerickse Bergenweg 30 te Venlo-Blerick.

Dankbetuiging



In de sterren staat
geschreven dat we met
liefde blijven voortleven

We willen iedereen bedanken voor de
hartverwarmende belangstelling bij de uitvaart van

Jan Kessels
De ontelbare brieven, kaarten, telefoontjes en bloemen
die wij mochten ontvangen hebben ons een enorme steun
gegeven in het verwerken van zijn verlies.

Tom en Margriet
Rutten-Goutier
zijn op 28 oktober 2019
50 jaar getrouwd
Proficiat!
John en Astrid, Ruud en Nicole
Ken, Sam en Svenja
Niamh en Milan
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.
Gezocht hulp in het huishouden
(Maasbree) wekelijks ca. 3 uur.
Interesse, bel 06 20 62 42 79.
Voor professionele vachtverzorging
van uw hond. Trimsalon Caninity
Baarlo, tel. 06 25 58 52 58.
Computerproblemen?
Karel Heines Baarlo. Verdere info &
tips: karelheines.nl. 06 50 96 29 15.
Bijverdienen tijdens de kerstperiode
als chauffeur? Solliciteer! a-z.nl/
vacatures. Tel. 077 467 72 07.
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.
Te huur zomerhuis Mallorca
nabij het strand, voor- en najaar
www.huisbertcati.com
Garageverkoop zaterdag 26 okt.
van 10-16 uur, Vliegertsdijk 14
Grashoek. O.a. tuinbouw- en
huishoudart., windbuks, siervruchten.
Gevraagd vrijwilligers die het
leuk vinden om ouderen op een
zorgboerderij een leuke dag te
bezorgen. Info 06 29 18 46 31
Gasterij Bergerbaan.

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

Annie, kinderen en kleinkinderen
Kessel, oktober 2019
Tel 06 22 20 93 47 | www.abridak.nl
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Geplukt

Vincent Oostenbrink Panningen
Zijn naam heeft letterlijk en figuurlijk een goede klank binnen de muziekwereld. Vincent Oostenbrink (69) uit Panningen, dirigent en bekend
panfluitist, stopt per 1 januari 2020 als dirigent na 50 jaar in het vak. Deze week wordt hij geplukt.

uit Wellerlooi zijn vriendin leren kennen. “Ze was daar de penningmeester. Inmiddels zijn we al twintig jaar
gelukkig samen.” Als Vincent dit jaar
stopt in het muziekvak, verandert er
veel in zijn leven. “Het zal wel een
stuk rustiger worden, al vind ik altijd
weer iets nieuws. Ik blijf wel gewoon
muziek maken, want zonder kan ik
niet. Koren komen vaak naar mij toe
om samen liederen te maken. In mijn
studio flans ik dan het nummer voor
ze in elkaar met allerlei instrumenten
die ik digitaal verwerk.”

Ik ben in al die vijftig
jaar nog nooit kwaad
geworden op een koorlid

Eigen notenboek

“Let niet op de rotzooi”, zegt
Vincent wanneer hij de deur open
doet. “Net verhuist, dus hier en
daar liggen nog wat dozen, spullen en gereedschap.” Meteen loopt
hij door naar zijn studio. “Kijk, hier
gebeurt het allemaal. Ook hier heb
ik nog niet alles goed opgesteld,
maar dat komt binnenkort wel.
In dit kamertje maak ik ontzettend
veel muziek. Als ik thuis ben, kun
je mij hier altijd vinden.”

Geen nee

ik geheid ook last van”, zegt de
69-jarige opgegroeide Blericker.
“Hij was binnenhuisontwerper. Ik weet
nog dat hij iedereen zoveel mogelijk wilde helpen, teveel soms.” En hij
vertelt over hoe zijn vader een kast
ontwierp en de klanten niet zo blij
waren met het uiteindelijke resultaat.
“Ze vonden het resultaat niet echt
lijken op de tekening. Daar stonden
namelijk boeken in de kast. En zelfs
die regelde hij voor zijn klanten, en
toen waren ze wel tevreden. Zo gek
was hij”, zegt Vincent lachend.

Vincent begint zijn verhaal bij zijn
vader, waar hij veel van geleerd
Afscheidsconcert
heeft. “Hij was de goedheid zelve
Dat Vincent deze ‘kwaliteit’ heeft
en kon slecht nee zeggen. Daar heb geërfd, is wel duidelijk. “Ik kan slecht

Puzzel

nee zeggen. Dat kun je ook wel zien
in wat ik al allemaal heb gedaan,
vooral in de muziekwereld.” De
Panningenaar werd onder andere
gevraagd als dirigent bij het koor van
Blerick. “Ik bespeelde al wat instrumenten, maar dirigent zijn is toch wel
een vak. Ik werd gevraagd om er over
na te denken. Je raadt het al, uiteindelijk zei ik ja. Het was één van de
beste keuzes in mijn leven. Daarna
ben ik dirigent geweest van verschillende koren. Nu, 50 jaar later, neem
ik afscheid in deze muziekwereld
met een afscheidsconcert genaamd
The Grand Finale – nog één keer
Vincent Oostenbrink.” Het optreden
wordt gehouden op zondag 27 oktober
in De Wingerd in Sevenum.

Moraal
Voordat Vincent deze keuze nam,
heeft hij jaren muziekles gegeven op
verschillende scholen in Nederland.
“Dat was fantastisch. Ik werkte met

Sudoku

kleine groepjes met ongeveer drie studenten. Ik gaf ze opdrachten om een
bepaald nummer of ballade uit te werken en een paar weken later traden ze
voor me op. Dat talent van die kinderen, prachtig om te zien.” Maar na
39 jaar les te hebben gegeven is er
veel veranderd in het muziekvak.
“De leerlingen werden anders”, legt
Vincent uit. “Misschien was het plaatsgebonden, maar iets veranderde
in het moraal van mijn studenten.
Het leek of ze er minder zin in hadden. Na een tijdje dacht ik: wil ik dit
nog mijn hele leven doen? Nee, was
meteen daarop het antwoord, dus ik
besloot te stoppen.”

Stuk rustiger
Vincent was sinds zijn negentiende
te vinden in de kerk vanwege allerlei optredens die hij leidde. “Ik zeg
altijd dat mijn stretcher staat opgesteld in de kerk, zo vaak ben ik er.”
Uiteindelijk heeft hij bij koor Unisono

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Waarom werken bij ICS Groep?

€
Goed salaris

Persoonlijke aandacht

www.werkenbijicsgroep.nl

Opleidingen

Naast het maken van muziek heeft
Vincent ook zijn eigen boek geschreven. Geen spannend fictieboek,
maar een muziekboek. “Het heet
Play Time en is inmiddels in de hele
Benelux te verkrijgen en in Oostenrijk,
Zwitserland en Duitsland.” Vincent
had contact met Alsbach Educa,
een nevenbedrijf van Warner Bros.
“Ik maakte al langer bladmuziek. Toen
zij via via hoorden van mij, deden ze
een marktonderzoek of er interesse
was in mijn werk, ik had het boek
al klaar. Het werd uitgebracht onder
één voorwaarde: binnen zes tot acht
maanden moest de tweede versie
geschreven worden. Dat was wel even
aanpoten, maar het is uiteindelijk
gelukt. Het is wel tof om een eigen
boek te hebben.”

Nooit kwaad
De organisatie van het afscheidsconcert The Grand Finale schetst Vincents
werkwijze als direct en gedreven,
maar met tact, humor en respect voor
ieder lid van het koor. “Klopt helemaal”, zegt hij vol trots. “Ik ben in
al die vijftig jaar nog nooit kwaad
geworden op een koorlid. Als ik ze respect geef, verwacht ik dat ook terug.
En humor, ja dat vind ik gewoon ontzettend belangrijk in een groep. Zo ga
je ook elke keer met plezier naar een
repetitie of optreden. Dat is misschien
wel het geheim om het vijftig jaar vol
te houden.”
Tekst en beeld: Niels van Rens
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15-vragen aan

Koen Bastings Helden
Hoi

Column

Mijn vakantie
in Saarburg
Vorige week was het herfst
vakantie. Ik ben toen, net als
veel anderen waarschijnlijk,
op vakantie gegaan. Ik heb het
hier toen echt heel erg leuk
gehad, dus het leek me daarom
ook wel leuk om hierover te
schrijven.

Naam:
Leeftijd:
School:

Koen Bastings
12 jaar
het Bouwens
van der Boijecollege
Woonplaats: Helden

Wat is jouw ideale dag?
Mijn ideale dag is zaterdag.
’s Ochtends heb ik dan namelijk
meestal een voetbalwedstrijd
en ’s middags ben ik dan altijd
vrij. Op die middagen ga ik soms
lekker gezellig met mijn vrienden
afspreken.

Wie is jouw favoriete leraar?
Mijn favoriete leraar is meneer
Timmermans. Ik vind hem namelijk
heel aardig en hij is altijd ook erg
grappig. Hij is ook mijn mentor, dus
dat maakt hem natuurlijk ook leuker.

Waar dagdroom jij het
meeste over?
Ik denk dat ik eigenlijk bijna nooit
dagdroom. Als ik dan op die ene dag

Rechtgezet
Koen Bastings was vorige week
donderdag 17 oktober aan de
beurt voor de 15 vragen aan.
Helaas is er iets misgegaan en
is een foutieve foto geplaatst
van iemand anders. Daarom
komt Koen deze week nogmaals
aan de beurt in onze vaste
rubriek, ditmaal wel met de
goede foto.

een keer zou dagdromen, is het dus
denk ik niet iets wat ik echt zou onthouden.

Wat doe je als je niet kunt slapen?
Als ik niet kan slapen probeer ik me
eerst een paar keer om te draaien
tot ik weer goed lig. Als dit dan echt
niet zou werken blijf ik gewoon op
mijn wekker kijken tot ik vanzelf
wel een keer in slaap val.

Waar ben jij het meest trots op?
Ik ben het meest trots op het feit
dat ik eind augustus mee mocht
doen aan het MVC Top D toernooi
in Maasbree. Ik heb toen tegen
Ajax, Feyenoord en AZ mogen spelen en ons eigen regioteam heeft
toen gewonnen tegen Feyenoord.
Er waren toen ook clubs uit het buitenland bij, clubs zoals Arsenal en
Chelsea. Daarnaast waren er toen
ook nog een paar jongens van AZ bij
ons komen logeren, wat ook heel
leuk was.

Anderen zeggen wel vaak over mij
dat ik altijd wel sociaal en grappig ben, dus ik denk dat ik dat zou
kiezen.

Ben je bijgelovig?

Wat is het verste dat je ooit van
huis bent geweest?

Wat is het belangrijkste advies dat
je ooit hebt gekregen?

De vorige carnavalsvakantie ben
ik naar Lanzarote gegaan. Dit is
een eiland dat bij Spanje hoort en
dat ter hoogte van Marokko in de
Atlantische Oceaan ligt. Ik weet
het niet precies, maar ik denk dat
dat het verst was waar ik ooit ben
geweest.

Het belangrijkste advies dat ik ooit
heb gekregen is dat ik nooit moet
opgeven. Dit advies is voor mij best
belangrijk en het helpt mij veel als ik
bijvoorbeeld bij het voetballen een
wedstrijd heb of bij school een moeilijke toets heb.

Wat zou je kiezen? Iedereen kan
horen wat jij denk, of jij kan
horen wat iedereen denkt?
Ik zou het liefst willen kunnen horen
wat iedereen denkt. Het is namelijk
natuurlijk fijn dat, als je een geheim
hebt, je het gewoon voor jezelf kan
houden en dat niet gelijk iedereen
het weet omdat ze kunnen horen
wat jij denkt.

Wat is iets dat jij lekker
vind ruiken?

Wat zou je heel graag nog een
keer willen doen in je leven?

Dit klinkt misschien een beetje raar,
maar iets van de geur van tandpasta vind ik altijd echt superlekker
en fris ruiken. Als ik dus een lekker
geurtje zou moeten kiezen, zou dat
de geur van tandpasta zijn.

Ik zou heel erg graag nog een keer
naar Nieuw-Zeeland willen gaan.
Mijn vader is hier namelijk een paar
jaar geleden heen geweest en hij
zei toen dat hij het echt een heel
erg mooi land vond. Als ik daar ben
wil ik graag gaan wandelen in de
bergen. Ook hebben ze daar heel
veel actievere sporten, zoals onder
andere bungeejumpen en wildwater raften. Dit lijkt mij natuurlijk ook
heel erg cool om te doen.

Wat vind jij het leukste
aan jezelf?
Persoonlijk vind ik het een beetje
raar als ik over mezelf zou moeten zeggen wat er leuk aan me is.

Nee, ik ben niet bijgelovig. Ik heb er
nooit echt in geloofd en ik heb ook niet
echt het gevoel dat het echt werkt.

Heb je een bijbaantje? Ben je
zoekende?
Nee, op dit moment heb ik nog niet
echt behoefte aan een bijbaantje.
Ik krijg namelijk al zakgeld van mijn
ouders en op dit moment heb ik daar
gewoon genoeg aan.

Wat is je favoriete toetje op
dit moment?
Mijn favoriete toetje op dit moment
is aardbeien- en frambozenijs met
slagroom. Hierbij hoort dan ook nog
chocoladedressing en een handje
hazelnoten.

Wanneer had jij meteen een
klik met iemand?
Ik heb vaak meteen een klik met
iemand als deze persoon gewoon
aardig tegen mij en anderen is en
als hij of zij qua interesses ongeveer
dezelfde heeft als ik.

Normaal gaan wij in de herfstvakantie bijna altijd met ons
gezin op vakantie naar een land
dat wat dichterbij ligt, en net
als de andere keren was dit nu
ook het geval. We gingen deze
keer namelijk naar Saarburg,
in Duitsland. Terwijl we hier
waren hebben we best wel veel
leuke dingen gedaan. We zijn
bijvoorbeeld vanuit het vakantiepark naar beneden gewandeld
en hebben toen daar in het dorp,
dat aan de voet van de berg lag,
een heel erg lekkere apfelstrudel
gegeten.
Een andere dag zijn we naar
een historische plek gegaan,
hier lag een begraafplaats van
Duitse soldaten uit de Tweede
Wereldoorlog en een klein fort
waar vroeger monniken in zouden hebben geleefd. De begraafplaats was voor mij heel erg
interessant en indrukwekkend.
Het fort zag er ook heel erg mooi
uit en de omgeving waar het fort
in lag was héél erg sprookjesachtig. Hierdoor leek het echt alsof
je ineens een fantasy-boek was
ingestapt. Het enige nadeel was
dat het toen best wel een beetje
miezerde, dus op sommige uitkijkpunten kon je niet echt ver
voor je uit kijken.
De regen op zich was eigenlijk
ook gewoon een best een groot
nadeel aan onze vakantie, maar
dat kun je natuurlijk ook niet
van tevoren weten. Het regende
namelijk best wel veel, en soms
ook best wel hard, waardoor
we sommige dingen, zoals een
dagje nog naar Luxemburg gaan,
niet meer echt konden doen.
Uiteindelijk maakte dit me toch
niet echt heel erg veel uit, omdat
de dingen die we wèl hebben
gedaan heel erg leuk waren.
Om het dus kort samen te vatten: dit was een vakantie die ik
best nog wel eens over zou willen
doen.

Tekst: Lieke Stevens
Beeld: Jac Willekens
Lieke
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Eikenprocessierups bestrijden kan alleen door
eikenbomen op te ruimen
Het bestrijden van de eikenprocessierups kostte dit jaar ruim de helft meer dan andere jaren. De oorzaak van het grote aantal processierupsen
ligt echter bij het grote aantal eikenbomen.
Vorig jaar is de rups al met en man en macht
bestreden. Dit kostte toen al 40.000 euro.
Toch kwam de rups ook dit jaar weer terug.
Zelfs in grotere getalen dan vorig jaar. De kosten liepen dit jaar op tot maar liefst 65.000 euro.
Om de oorlog tegen de jeukbeestjes op te voeren, gaan de bestrijders in Peel en Maas het volgend jaar weer andere wapens inzetten. Volgens
het Kenniscentrum Eikenprocessierups ligt de
oorzaak van de explosie van de eikenprocessierups bij het aantal eiken. Eén op de vijf bomen

in Nederland is een eik, in sommige gemeenten
maken ze 80 procent van het bomenbestand uit. Er
zit dus maar één oplossing op: eikenbomen rooien.
De gemeente dient een eikenrooiprogramma op
te stellen waarin opgesteld wordt welke eiken
het eerst en in welk tempo gerooid gaan worden.
Eerst de oudste exemplaren, of juist de bomen
die de meeste processierupshinder opleveren?
Die details moet de gemeente maar met deskundigen opstellen. Vervolgens kan werk worden
gemaakt van meer biodiversiteit in het bomenbe-

stand. Er zijn mooie bomen genoeg. Denk aan de
berk, de esdoorn, de linde, de populier en de els.
Daarentegen is de eik essentieel voor het Limburgse
landschap. Immers: zonder eik geen bronsgroen
eikenhout. En andere bomen leveren weer andere
problemen. Zo is vanuit Frankrijk de dennenprocessierups in opmars. De beestjes zijn al aan de
Belgische grens gesignaleerd.
De eikenprocessierups bestrijden kan alleen door
eikenbomen op te ruimen. Wat vindt u?

Bespreking poll week 42

Kleine kernen hebben meer nieuwbouw nodig
Het Bureau Stedelijke Planning voerde voor gemeente Peel en Maas afgelopen zomer een onderzoek uit naar de woonvisie van de woonbehoefte
in de gemeente. Daaruit bleek onder andere dat de gemeente de komende jaren te maken krijgt met vergrijzing waardoor meer woningen
gebouwd moeten worden.
Het onderzoek adviseerde de gemeente om de
nieuwbouw vooral in de grotere kernen te realiseren. 80 tot 85 procent van de nieuwe woningen
moeten volgens het onderzoek in de grote kernen
gebouwd worden. Tegenover het onderzoek van
het Bureau Stedelijke Planning staat een beschei-

den onderzoek van HALLO Peel en Maas. Hieruit blijkt
dat de bewoners zelf voor het overgrote deel vinden
dat kleine kernen meer nieuwbouw nodig hebben.
67 procent van de respondenten op Facebook is het
eens met de stelling ‘Kleine kernen hebben meer
nieuwbouw nodig’. Via email reageert L. Ghielen, die

de kernen van Peel en Maas vergelijkt met een wielerploeg: ‘De grote kernen moeten de kleine meetrekken en ondersteunen om bij te blijven. Een kleine kern
kan door huizen te bouwen een grotere kern worden
en hoeft dus niet altijd op het randje van leefbaarheid
te blijven hangen.’

Pastoraaltje

Column

Palliatief
Het nadeel van een maandelijkse
column is dat je nooit actueel kunt
zijn. Maar gelukkig zijn er heel wat
onderwerpen die altijd belangrijk
zijn.
Zo was ik laatst te gast op de viering van het 20-jarig jubileum van
de Vrijwillige Palliatieve Terminale
Zorg (VPTZ), onderdeel van de
stichting ‘Leven rond de Dood’.
Dat werd gevierd met een theatervoorstelling ‘Theater van de
laatste dagen’. Een solovoorstelling voor betrokkenen in de zorg
aan mensen die geen genezingskansen meer hebben. Het was een
prachtige en vaak ontroerende
voorstelling van Nicoline van de
Beek, die ons als Ada Vogelezang,
met een lach en een traan, meenam in de moeilijkheden maar
vooral in de kansen die liggen in
de palliatieve zorg. Het pakte ons
allemaal tot de laatste minuut.
Iedereen kent wel die situaties
rond mensen die niet meer beter
worden. En hoe zwaar dat kan zijn
voor hen en voor hun naasten.
Geweldig dat er dan vrijwilligers
zijn die het mogelijk maken om
het vol te houden en uit te houden. Goede hulp, naast familie en
zorg. Vrijwilligers die mensen in
de laatste fase van hun leven het
bijzondere gevoel geven dat ze er
mogen zijn.

Met respect en geduld
Dat ze worden erkend in wie en
hoe ze zijn. Zonder dat er geoordeeld wordt of lastige vragen
worden gesteld. Vrijwilligers die
kunnen waken, luisteren, bemoedigen, troosten. Die er gewoon
zijn. Met respect en geduld.
Je wenst toch iedere mens toe,
dat er in zijn of haar laatste
levensfase van die goede lieve
engelen (m/v) zijn. Natuurlijk
komt hen dat niet vanzelf aanwaaien. Daar zal heus wel een
cursus voor gevolgd moeten
worden of zelfs meer. Maar het
voornaamste zit natuurlijk niet in
het hoofd, maar in het hart. Ik heb
diep respect voor al die vrijwilligers in de Palliatieve Terminale
Zorg. En… ze kunnen er nog meer
gebruiken.
ADVERTENTIE W E E K

43

Peter van der Horst

10

politiek \ 2410

CDA Peel en Maas

2019: Het jaar van de woningbouw, deel 2
Al eerder schreven we dat na een jarenlange impasse er weer volop
wordt gebouwd in Peel en Maas. Met onze CDA-wethouder Rob
Wanten aan het roer hebben we succesvol woonbeleid ingezet. In april
leidde dat tot vaststelling van de nieuwe woonvisie in de gemeenteraad. Deze is veel ambitieuzer dan de vorige en geeft meer ruimte
voor groei, zoals we in het CDA-verkiezingsprogramma beloofden.
Anticiperend daarop hadden we sinds
vorig jaar al meer ruimte geboden
voor goede plannen. Dat we hiermee de goede weg hebben ingeslagen, wordt nu ook bevestigd door
het onlangs gepresenteerde woon-

PvdA/GroenLinks Peel en Maas

marktonderzoek. Daaruit blijkt dat
ons beleid heeft geleid tot het aanjagen van de woningbouw. In 2018
werden al 186 bouwvergunningen
verleend, in 2019 zijn er dat tot nu
toe al 238. Voor nog eens 174 wonin-

Lokaal Peel&Maas

regelen. Daarmee is de stikstofemissie
flink teruggedrongen. Maar de verzieking van de natuur maakt duidelijk
dat technologische oplossingen niet
meer volstaan. Technologische oplossingen hebben ons de ogen doen
sluiten voor de waarschuwing die de
Club van Rome al in 1972 gaf: er zijn
grenzen aan de groei.

Vijftig jaar hebben we die waarschuwing in de wind geslagen en heeft
de technologie ons geholpen om de
‘grenzen van de groei’ te veranderen in een permanente ‘groei van
de grenzen’. De tweede overweging
betreft de emissierechten en de handel daarin. Deze zijn gebaseerd op het
liberaal eigendomsbegrip, dat eigena-

Roel Boots en Sandy Janssen,
raadsleden

ren het exclusieve recht geeft om met
hun eigendom te doen en laten wat
hen goeddunkt. Zo’n begrip past heel
goed in de vrijemarkteconomie, maar
komt steeds duidelijker op gespannen voet te staan met een economie
die zich verdraagt met de natuur.
Ontwikkelingen rond natuur en milieu
maken duidelijk dat het huidige exclusieve eigendomsbegrip op tal van
terreinen vervangen moet worden
door een gebruiksrecht op eigendom.
Behoud en bescherming van natuur

en milieu moeten wezenlijke bestanddelen worden van het eigendom.
Bezit van grond is niet primair gericht
op het verdienen van geld, maar op
het veiligstellen van ons aller bestaan.
Het gebruik dat personen maken van
de natuur, de grond en de grondstoffen mag niet botsen met het belang
dat allen hebben bij de instandhouding ervan.

Raf Janssen, raadslid

Peel en Maas groen, dat doen we samen
Heeft u dit jaar ook zo’n last gehad van de processierups? Wist u
dat deze rups heel veel vijanden heeft zoals mezen, vleermuizen en
sluipwespen? Ja, die hele mooie beestjes die we vroeger in grote
getale zagen. Nu zijn ze echter in te geringe mate aanwezig om de
processierups onder controle te krijgen.
Wat we eraan kunnen doen? Heel
simpel, zorgen dat er ruimte is
waar ze kunnen leven. Als er voldoende bomen en blijvend groen
op de bodem is, kunnen deze
beestjes leven. Dat leven op de
bodem (onder andere in tuinen

VVD Peel en Maas

woningen toevoegen: afgestemd op
de bevolkingsopbouw die de komende
jaren flink gaat veranderen. Het CDA
wil dat er gebouwd kan blijven worden in álle dorpen van Peel en Maas.
Dus ook in kleine en middelgrote dorpen. Daar komen we tijdens de behandeling van de begroting van 2020 nog
op terug. Als u vragen heeft, horen wij
dat graag.

Het liberale eigendomsbegrip moet op de schop

Boze boeren hebben afgelopen weken ons land op de kop gezet. Ze willen erkenning voor hun werk en ze
vinden dat ze al veel gedaan hebben aan de reductie van stikstofuitstoot en ze vrezen dat ze beroofd
worden van hun fosfaatrechten. De gemeente Peel en Maas wil een plattelandsagenda opstellen.
Het lijkt me goed dat de raad als
onderdeel daarvan een open dialoog
aangaat over bovenstaande gevoelens
en opvattingen. Als bijdrage aan zo’n
dialoog wil ik alvast twee overwegingen inbrengen. De eerste overweging heeft betrekking op het feit dat
de stikstofemissie tot nu toe vooral is
aangepakt met technologische maat-

gen is een vergunning in voorbereiding. Duidelijke groeicijfers. In de
meeste dorpen zien we dat al terug.
Nu horen wij u zeggen: waarom zie
ik dat in mijn eigen dorp niet terug?
Antwoord: het is vaak aan de initiatiefnemer om goedgekeurde plannen
bekend te maken. Maar wees gerust:
in álle dorpen zijn of komen (nieuwe)
mogelijkheden om te bouwen. Het
woonmarktonderzoek zegt dat onze
groeiambitie reëel is. We moeten
wel kijken dat we de juiste kwaliteit

en wegbermen) is de laatste jaren
drastisch afgenomen tonen cijfers
aan. Deze vorm van biodiversiteit
moet wat ons betreft weer meer
ruimte krijgen. Ook bomen hebben
we dus nodig voor de vogels, om
gezonde lucht te kunnen inade-

men, voor afkoeling bij heet weer
en voor het opvangen van grote
hoeveelheden regen.
Als Lokaal Peel&Maas hebben
we daar in juni aandacht voor
gevraagd tijdens de raadsvergadering. We hebben een motie
ingediend om de gemeenteraad uiterlijk november dit jaar te
informeren over de situatie. En de
mogelijkheden wat eraan te doen
én de afspraak dat er uiterlijk in het
eerste kwartaal van 2020 beleid

moet zijn om dit alles te bereiken. Ook zal er gesproken worden
over datgene wat inwoners van de
gemeente Peel en Maas zelf hierin
kunnen betekenen.
Want ook hier geldt: een mooi Peel
en Maas dat doen we samen.

bedenken. Bij de denktank (zoals we
dat noemen) zijn bijvoorbeeld taken
bedacht voor kinderen die bij de kinderraad willen.
De kinderraad is eigenlijk een
gemeenteraad maar dan voor kinderen. De kinderraad is er niet alleen
voor de lol natuurlijk, het is er niet
zonder reden en daarom heb ik hier
drie redenen waarom het zo belangrijk is:
1: Kinderen hebben een creatief denkvermogen en een ruime fantasie.

2: Zo leren ze heel wat over de politiek, iedere school bespreekt samen
wat de kinderraadsleden moeten
zeggen met de vergadering.
3: Het is de toekomst van de kinderen. Zelf wil ik vooral met andere
kinderen in Peel en Maas zaken
bespreken en vooral verbeteren zoals
bijvoorbeeld meer speeltoestellen in
de gemeente Peel en Maas en sport.”

Joep Hermans en Rob Willems,
raadsleden

Kinderen aan het woord
Er is inmiddels al veel gepraat en geschreven over de kinderraad.
In de meeste gevallen echter door volwassenen. Daarom was het zo
bijzonder dat Olaf Bruijnen tijdens de gemeenteraadsvergadering
van dinsdag 8 oktober gebruikt maakte van het inspreekrecht.
Olaf, wellicht de jongste inspreker ooit met zijn 10 jaar, zit in groep
8 van basisschool de Pas. Graag willen we zijn (iets ingekorte)
betoog met jullie delen.
“Zoals jullie misschien vernomen
hebben, komt er dit jaar een nieuwe
gemeenteraad bij: de kinderraad.
Vorig jaar is daar van alles over naar
voren gekomen en er waren ook al

wat kinderen net, zoals ik, die dat
interessant vonden. Die kinderen
zijn toen een paar keer bijeen gekomen om over de kinderraad te praten en ideeën voor de kinderraad te

Suzan Hermans en Karin Jacobs,
raadsleden

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.

Engels Asperges zoekt
landbouwgrond in de
omgeving Peel en Maas.
Heeft u grond te
koop/te huur, neem dan
contact op met ons.
Engels Asperges
Beekstraat 58, 5981 NV Panningen
Tel. 077 307 65 34
Mob. 06 25 10 40 01

VAKGARAGE
PEETEN BV

Onderhoud en
reparatie van
alle merken

APK

www.vakgaragepeetenbaarlo.nl

tel. 077 477 15 90

Kent
Kent u
u het
het gemak
gemak
van
van onze
onze

KLEDING
KLEDING REPARATIE
REPARATIE
SERVICE
SERVICE al?
al?
Tel. 077-3072462
Tel. 077-3072462
www.vanhalstomerij.nl
www.vanhalstomerij.nl
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Voor wie én waarvoor zijn de
gratis Peel en Maas afvalzakken?
Voor de afvalinzameling kunt u bij de afhaalpunten gratis zakken halen.
In Peel en Maas hebben wij drie soorten zakken voor verschillend afval.
Om deze op de juiste manier te gebruiken, zetten wij u dit nog eens op
een rij.

Bekendmaking openbare behandeling

Begroting Peel en Maas 2020
Burgemeester en wethouders van Peel en Maas maken bekend dat in de vergadering
van de gemeenteraad van 12 november 2019 de begroting 2020 van de gemeente
Peel en Maas wordt behandeld.
De begroting is te vinden op de website van de gemeente Peel en Maas: www.peelenmaas.nl

• Witte zakken voor luiers en incontinentiemateriaal: deze zakken
zijn alleen voor inwoners die luiers of incontinentiemateriaal apart
inzamelen. In elke kern is minimaal één inzamelpunt voor luiers.
• Grijze restafvalzakken: deze zakken zijn voor iedereen en alléén bestemd voor restafval.
• Doorzichtige PMD-zakken: deze zakken zijn alléén voor inwoners die in een appartement
of hoogbouw wonen. Zij hebben geen grijze PMD-container en gebruiken in plaats daarvan
PMD-zakken.
• Zakken mogen maximaal 5 kilo wegen
Onjuist gebruik van de zakken
We constateren dat niet iedereen de zakken op de juiste manier gebruikt. We treffen
bijvoorbeeld vaak grijze restafvalzakken, PMD-zakken of andere niet doorzichtige zakken aan
in de PMD-containers. De zakken worden gratis verstrekt en dat kan alleen als de zakken op de
juiste manier en alléén voor de afvalinzameling worden gebruikt .
Grote zak gebruiken in container
Soms worden grote containerzakken gebruikt door bewoners. Dat mag, maar dan moet wel de
zak vooraf los van de rand worden gemaakt door de bewoners. In de gft-container mag u alleen
maar composteerbare zakken gebruiken. Deze zakken verstrekken wij niet.
Controle op de PMD-inzameling én juist gebruik van de zakken
U mag PMD los of in een doorzichtige zak in de container aanbieden. PMD in grijze/zwarte
zakken worden door het bedrijf dat PMD sorteert afgekeurd, omdat men niet kan zien wat er in
de zakken zit. Ook zit er vaak afval in de PMD-container dat er niet in mag.
Afkeur van PMD betekent dat dit afval alsnog bij het restafval komt, dit is slecht voor milieu en
onnodig hogere kosten.
Wat is PMD
Plastic verpakkingen: plastic tassen, plastic folie, plastic verpakkingen van bijvoorbeeld
vleeswaren, kaas, boter, tubes van tandpasta. Flacons van wasmiddelen, schoonmaakmiddelen
en shampoo, plantenpotten.
Metaal (blik): drankblikjes, conservenblikken, spuitbussen, metalen deksels van potjes,
kroonkurken, aluminium bakjes, schroefdoppen.
Drankpakken: kartonnen verpakkingen van bijvoorbeeld vruchtensap, zuivel (melk, yoghurt) of
gezeefde tomaten, kartonnen flacons van vloeibare wasmiddelen.
Wat is géén PMD
Verpakkingen met inhoud, chipszakken, samengestelde verpakkingen (bijvoorbeeld
medicijnstrips met aluminium) en piepschuim zijn geen PMD. Dat hoort in de restafvalzak.
Ook hard plastic zoals speelgoed hoort bij restafval. Groot materiaal, bijvoorbeeld tuinstoelen,
kunt u gratis wegbrengen naar het milieupark.
Dank je wel!
Heel veel inwoners scheiden hun afval op een goede wijze: dank je wel daarvoor!

Vragen
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met John Mulder of een van de andere
medewerkers van het cluster Planning & Control via telefoonnummer 077 306 66 66.

Pilot ‘Hendig’ goed voorbeeld voor
verbetering Jeugdhulpverlening
Volgens Marion Smit, directeur Jeugd van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport (VWS) is de pilot Hendig een goed voorbeeld van hoe de jeugdhulp kan verbeteren.
Wethouder Wim Hermans ontving mevrouw Smit en twee VWS-beleidsmedewerkers op
11 oktober in Peel en Maas en liet hen ervaren hoe de pilot Hendig werkt. Hendig staat
voor meer, betere en simpelere samenwerking tussen gezinscoaches en ondersteuners,
hulp- en zorgverleners en tussen gemeente en netwerkpartners.

In gesprek met huisarts Van Venrooij

Aan de hand van een fictieve hulpvraag gingen de twee beleidsmedewerkers als ‘ouders’ met
gezinscoach Frank Vervoort in gesprek met een aantal beroepskrachten. Die beroepskrachten
brengen hun eigen deskundigheid in, bevragen de ouders en de gezinscoach en denken mee over
mogelijke oplossingen. De ‘ouders’ voelden zich in eerste instantie wel wat overweldigd door de
groep maar dat gevoel was snel weg. Ze voelden zich serieus genomen en op een respectvolle en
kritische manier benaderd en bevraagd. En waren tevreden met de voorgedragen oplossingen.
Samenwerking met huisartsen
Vervolgens vertrok het gezelschap naar ‘Grijp het leven’ (Grijp) aan de Ruijsstraat in Panningen.
Daar spraken ze met huisarts Esther van Venrooij van Huisartsenpraktijk Maasbree.
De huisartsen betrekken de gezinscoaches bij de hulpvragen van kinderen en gezinnen en de
gezinscoaches houden in vrijwel alle huisartspraktijken spreekuur. De afgevaardigden van het
ministerie spraken verder met een aantal managers van netwerkpartners, die vanaf het begin
bij de pilot betrokken zijn. Ook vertelde een ervaringsdeskundige haar levensverhaal en hoe het
is om bij Grijp te wonen.
Erkenning en waardering
Mevrouw Smit sprak namens het ministerie van VWS haar erkenning en waardering uit voor wat ze
tijdens het werkbezoek gezien en ervaren heeft. Zij en de beleidsmedewerkers waren aangenaam
verrast door de praktische invulling van het werkbezoek. Gewoon doen en ervaren, dat maakte
het werkbezoek voor hun speciaal. Wethouder Hermans kreeg van mevrouw Smit het boek
‘Jij hebt de sleutel’ over hoe te stoppen met separeren en betere jeugdhulp te bieden.
Kennis en ervaring delen
Wethouder Hermans vindt het delen van de kennis en ervaringen die we opdoen in Hendig
belangrijk: “Daar past het werkbezoek van VWS goed in. De beweging die we met Hendig willen
maken biedt ruimte aan beroepskrachten om de goede dingen te doen samen met de gezinnen
die hulp nodig hebben”.

Gebruik aanplakborden
De aanplakborden worden gereinigd in week 45. Alle poster worden dan verwijderd.
Houd daar rekening mee.

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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vrijdag
zaterdag
zondag

Monsterscore Bevo in de Heuf

Beter lopen
begint bij

De handbalmannen van Bevo hebben met grote cijfers gewonnen
van de Belgische hekkensluiter Atomix uit Haacht. De Belgische
debutant in de BENE-league werd door de Panningse ploeg met
41-27 verslagen op zaterdag 19 oktober.
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Bevo begon wat stroef tegen
Atomix. Tot 5-5 bleef de uitploeg in
het spoor van Bevo. Door een tussenspurt liep de Panningse ploeg
uit naar 10-5. Bij de rust was het
17-11 in Pannings voordeel. Na de
pauze schakelde Bevo over in een
hogere versnelling. Het enthousiaste publiek werd getrakteerd op
een doelpuntenfestijn. Er werden
vele fraaie doelpunten gescoord
door de Panningse formatie.
Op een gegeven moment leidde
Bevo met 30-15. Een monsterscore
lag in het verschiet. Bevo had twee
doelstellingen in dit duel: de jonkies veel speelminuten geven en
een monsterscore op het bord zetten. Beide doelstellingen werden
bereikt.

Kansen gemist
Opvallendste debutant was de
pas 16-jarige debutant Melle van
Katwijk. Hij maakte de mooiste
treffer in de slotfase. Hij bepaalde
de eindstand op 41-27. Vooral de
tweede helft van Bevo was een
reclame voor de handbalsport.
De Belgen mochten achteraf blij zijn,
dat het maar 41-27 werd. Het enige
wat je misschien mag verwijten is,
dat vele kansen werden gemist.
Door de zesde overwinning op rij
blijft Bevo op de derde plaats staan.
De ploeg heeft slechts twee punten achterstand op de koplopers OCI
Lions en Achilles Bocholt.
Tekst: Mat Nellen,
handbalvereniging Bevo

Geldig in week 43

zondag 20 t/m
zaterdag 26 oktober 2019

Peter Thiede winnaar
Afsluittoernooi
Het Afsluittoernooi van Jeu de Boulesclub Breetanque Maasbree
vond op zaterdag 19 oktober plaats in Maasbree. Peter Thiede
werd dit jaar kampioen. In totaal deden 38 deelnemers mee.

TOT 51% KORTING

1.59 - 1.69

1.-

1.75 - 2.05

1.-

Per stuk

Crystal Clear

Alle flessen of pakken à 1,5 liter

Per pot

Hero Jam

Alle potten à 270-340 gram

Meer dan 100 aanbiedingen van maar 1 EUROOTJE!
1.59

1.29 - 1.65

1.-

1.Per stuk

Per zak

PLUS
Paprika mix
Zak 3 stuks

Mora Saté, balletjes, snackbroodjes
of loempia’s
Alle bakjes of doosjes à 130-175 gram

1.29 - 1.79

1.Per pak

Campina
Vanille-, chocola- of dubbelvla
Alle pakken à 1 liter

1.45 - 1.65

1.Per pak

Roosvicee Fruitdrink
Alle pakken à 1,5 liter

Middels loting via de computer
werden de deelnemers iedere
ronde aan een willekeurige partner gekoppeld. Uiteindelijk werd
in drie rondes uitgemaakt wie de
winnaar werd van het toernooi.
Na de drie ronden waren er zes

spelers met drie gewonnen partijen. Peter Thiede werd eerste.
Leen Peeters pakte zilver en Annie
Sonnemans behaalde de derde plek.
Tekst: Jeu de Boulesclub
Breetanque Maasbree

GRATIS* BEZORGING
Bij aankoop van diverse producten op plus.nl of met de PLUS app.

Pieter Trines wint voorlaatste
wedstrijd

1.23 - 1.52

1.Per pak

Unox Cup-a-Soup
Alle pakken à 3 zakjes

plus.nl/gratis-bezorging

*Uitgezonderd PLUS Express

Pieter Trines behaalde zijn eerste overwinning van dit visseizoen
van hengelsportvereniging de Ruisvoorn. Het betrof de negentiende wedstrijd.

43/19

Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

Om al onze klanten te laten profiteren van onze scherpe aanbiedingen, geldt er een maximum van 5 aanbiedingen per klant (tenzij anders vermeld).
*De ‘NERGENS GOEDKOPER’ garantie geldt ten opzichte van alle supermarkten in dezelfde vestigingsplaats als jouw PLUS; kijk voor overige voorwaarden op plus.nl/nergensgoedkoper.

Wil je per mail op de hoogte blijven van de laatste aanbiedingen bij PLUS? Meld je dan nu aan via plus.nl

Openingstijden: ma-do 8.00-20.00 // vr 8.00-21.00 // za 8.00-20.00 // zo 9.00-18.00

plus.nl

Gommans/Kaupmanshof 34 // Helden // T: 077 4620626

2019

Klantvriendelijkste
Supermarkt

2019

Pieter hengelde 5.340 gram uit het
water. Frank Wilms volgde op plek
twee met 4.240 gram. Albert Trines
werd met 30 gram minder derde.

Theo Relouw nam plek vier in
beslag met 3.320 gram. De top 5
werd gecompleteerd door Math
Verhaeg met 3.000 gram.
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Koppositie kwijt

Lotte Hermans wint
springwedstrijd

Kessel haalt niveau niet en lijdt
nederlaag
Het vlaggenschip van voetbalvereniging VV Kessel heeft op zondag 20 oktober een dure, maar terechte
nederlaag geleden. In Thorn was thuisploeg FC Maasgouw met 2-1 te sterk voor de Kesselnaren. Hierdoor zijn
de roodhemden hun koppositie in de vierde klasse D kwijt.
Daar waar Kessel normaliter sterk is in
de fysieke duels lieten de mannen het
behoorlijk afweten vandaag. Tel daar
nog een portie offday van de creatieve
spelers bij op en je krijgt een draak
van een wedstrijd. Maasgouw daarentegen voetbalde vrij aardig en liet
Kessel niet of nauwelijks aan hun spel
toekomen. Na ruim een halfuur spelen, voltrok zich het vonnis dat niet kon
uitblijven. Maasgouw kwam namelijk
op voorsprong. De zoveelste gevaarlijke
situatie voor het Kesselse doel leidde
ditmaal wel tot de openingstreffer.
Voor rust had Maasgouw de voorsprong
nog enkele keren kunnen verdubbelen,
maar het bleef bij die ene treffer.

Snelle gelijkmaker
Na de rust was er dan toch tien minuten ook een gretig Kessel. Zo werd
Maasgouw in de openingsfase van het
tweede bedrijf flink onder druk gezet.
Dit alles resulteerde in een snelle
gelijkmaker. Met de eerste beste goede
aanval van de middag wist Juul van
den Beuken de 1-1 op het scorebord
te zetten. Juul wist wel raad met de
perfecte steekpass van Willem Kruijk
en rondde dan ook beheerst af in de
lange hoek. Wellicht dat de gelijkmaker Kessel de boost zou geven die de
ploeg zo erg nodig had. Echter keek
Kessel niet veel later alweer tegen een
achterstand aan. Een goede voorzet

werd door de spits van Maasgouw
knap ingekopt. In eerste instantie had
Bart Jacobs nog antwoord op de kopbal, maar de rebound werd ook hem
te veel, 2-1 voor Maasgouw. In het
restant van de wedstrijd had Kessel
wel wat meer balbezit, maar het elftal
had niet de kracht nog de wil om een
nieuwe achterstand om te buigen. Daar
creëerde de ploeg van oefenmeester
Paulissen simpelweg te weinig voor.

Tekst: Juul van den Beuken,
voetbalvereniging VV Kessel

Fouten benut

Koploper SC Irene troeft MVC’19 af
Op een goed bespeelbaar veld op zondag 20 oktober in Maasbree heeft ongeslagen koploper SC Irene hekkensluiter MVC’19 met 5-2 verslagen. De betere Tegelse ploeg troefde de hardwerkende Maasbreese ploeg af.
Vooral de kansen die ontstonden door fouten in de Maasbreese defensie werden benut.
MVC’19 moest aantreden zonder de
geblesseerde spelers Erik Schoof,
Rodey Berben, Joris Timmermans
en Daan Peters. De hele achterhoede van de Maasbreese ploeg
was opnieuw geformeerd. Paul van
den Kerkhof werd naar het middenveld doorgeschoven.
Lange tijd hielden beide ploegen elkaar in evenwicht, maar in
2 minuten tijd sloegen de gasten
genadeloos toe. In de 36e minuut
werd een Tegelse vrije trap verkeerd beoordeeld door keeper
Stan Caris en gaf Lano Engels zijn
aanvaller te veel ruimte die vervolgens gemakkelijk kon scoren.
In de hierop volgende Tegelse aanval werd de slag op het middenveld verloren, waarna een snelle

Tegelse aanvaller eenvoudig de
Maasbreese defensie het nakijken
gaf.

Snelle goals
De twee doelpunten in de 36e
en 37e minuut werden overigens
gemaakt door Lars Curvers en Sierd
Janssen. MVC’19 herpakte zich en
knokte zich terug in de wedstrijd.
In de 45e minuut wist Ron van den
Kerkhof de Maasbreese aansluitingstreffer te maken. Met een 1-2
stand gingen de ploegen de rust in.
In de rust werden verdediger Lano
Engels en aanvaller Bart Houben
vervangen door de aanvallers Koen
Boots en Mike Peeters. MVC’19 joeg
op de gelijkmaker. Met kunst- en
vliegwerk bleef SC Irene verdedi-

gend overeind. Aanvallend hadden de gasten echter vlijmscherpe
counters die in de 67e en 68e
minuut leiden tot de genadeslag
van MVC’19. Lars Curvers en Sierd
Janssen straften Maasbreese fouten
in de defensie genadeloos af.

Het verzet van MVC’19 was gebroken. Mike Peeters zorgde nog wel
voor 2-4 in de 70e minuut maar
SC Irene kwam niet meer in de problemen. In de slotminuut bepaalde
Adebowale Obaanlege de eindstand op 5-2 in Tegels voordeel.

Tekst: Mat Nellen, voetbalclub MVC’19

Veel doelpunten, maar geen punten
voor Koningslust
De voetbalheren van VV Koningslust speelden op zondag 20 oktober een wedstrijd tegen EMS uit Roermond.
Er vielen veel goals, maar uiteindelijk nam Koningslust geen punten naar huis. De wedstrijd eindigde in 5-3.
EMS het weer met een afstandsschot. Weer succesvol, 3-0. In het
kwartier daarna probeerde Bram
Rongen meerdere malen de 3-1 op
het bord te krijgen. Uiteindelijk lukte
dat in de 43e minuut nadat Jurjen
Verbong drie tegenstanders passeerde en de bal panklaar wist te
leggen voor Bram.

Spannend
In de rust bleef de geblesseerde
Bram Kessels achter in de kleedkamer en mocht Art Vanlier het veld
betreden. Weer was het EMS dat
middels afstandsschoten gevaarlijk
was en in de 48e minuut leverde
dat EMS de 4-1 op. In de 62e minuut

Lotte Hermans van de Maasruiters in Kessel behaalde met Orchids
Atilla de overwinning in de klasse DE-ZZ tijdens een springwedstrijd op zondag 20 oktober voor pony’s In Susteren.
Jessica Maassen van PSV de Cavaliers won hier een vierde prijs in
de klasse D-M met Bockmann’s Punto en een tweede prijs in de
klasse D-Z met Bockmann’s Coco. Emma Kessels met Zwavo’s
Coupe de Couer behaalde in de klasse CL een tweede prijs.
Inge Sonnemans van De Cavaliers
behaalde op zondag 20 oktober een
tweede prijs in de klasse M met
Uline van ter Hilst bij springwedstrijden op de Peelbergen te Kronenberg.
Ook verreden ruiters van de Cavaliers
die dag dressuur in Lottum en
Someren-Eind. In Lottum won Anne

Pouwels twee keer met Jarona in de
klasse L1 en in Someren-Eind schreef
Anouk Neefs de overwinning op haar
naam in de klasse Z1 met Guess.
Anniek Vervoort met Histique van de
Maasruiters in Kessel behaalde een
vijfde plaats in de klasse L tijdens
een springwedstrijd in Reuver.

Zeshonderd springpaarden
op Heldense Ruiterdagen
Voor de Heldense Ruiterdagen indoor springen paarden van
vrijdag 25 tot en met zondag 27 oktober hebben zich ruim zeshonderd springcombinaties ingeschreven. Hier wordt ondermeer
gerstreden om de Grote Prijs van Peel en Maas.
Het jaarlijkse ruiterfestijn in Hippisch
Centrum De Vosberg in Panningen
heeft een nieuwe opzet. Naast de
bekende rubrieken is er dit jaar ook
een rubriek voor de professionele
topruiter 1,40 meter, ofwel de Grote
Prijs van jumping indoor Peel en
Maas. Naast deze hoofdrubriek kennen de Heldense Ruiterdagen ook de

vaste rubrieken van klasse beginners
tot en met de klasse dubbelzwaar.
Hiervoor staan ruim zeshonderd
springcombinaties ingeschreven.
Voor de meeste deelnemers vindt
ook de selectie plaats voor de regiokampioenschappen die in februari
plaatsvinden en voor de springtour
Zuid-Nederlandcompetitie 2019-2020.

Verzet gebroken

EMS bovenliggende ploeg

In 4e minuut moest Mick Berkers de
bal al uit het net halen na een schot
van EMS dat hij in eerste instantie
nog wist te pareren. Uiteindelijk had
hij geen antwoord op de rebound,
1-0. 10 minuten later tekende Jurjen
Verbong voor de eerste aanval van
Koningslust, maar hij verspeelde
de bal net voor hij één op één zou
komen te staan voor de keeper.
EMS was de bovenliggende ploeg
en Mick Berkers moest regelmatig
aan de bak. In de 17e minuut was
een afstandsschot van EMS hem toch
te machtig, 2-0. Bram Kessels probeerde met een schot nog iets terug
te doen, maar zijn poging ging net
naast. In de 24e minuut probeerde
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kwam Koningslust met het antwoord: Vinnie Peeters legde breed
voor Roy Bos, die tekende voor de
4-2. Het werd nog spannender toen
Bram Rongen het ook maar eens van
afstand probeerde en de keeper de
mist in stuurde, 4-3. De spanning
was echter van korte duur. In de 85e
minuut wist de EMS-voorhoede een
verdedigende miscommunicatie aan
Koningslust-kant goed uit te spelen en om te zetten in de eindstand,
5-3. Er volgde nog een grote kopkans
voor Peter Janssen maar deze miste
doel.
Tekst: voetbalvereniging
VV Koningslust

Helenaveenseweg 38
5985 NM Grashoek
06 52 05 40 84
mhpvandengoor@home.nl

• Opperen van stenen
• Storten van beton
• Plaatsen van staalconstructies
• Leggen van dakplaten
• Leggen van sandwichpanelen
• Montage, onderhoud en reinigen op hoogte d.m.v. hoogwerkbak
• Werkzaamheden openmanbak
• Bomen snoeien en kandelaberen
• Bomen zagen en verwijderen
• Diverse andere werkzaamheden

Bel vrijblijvend voor informatie

www.vdg-verhuur.com
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
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Baarlo in de lift na thuiszege op IVO
Het eerste voetbalteam van VV Baarlo speelde op zondag 20 oktober een wedstrijd tegen IVO uit Velden. De voetbalmannen sloten de wedstrijd
met een winst van 3-1 af.

nog half verweer, maar in de rebound
schoof Matthijs de Vogel de bal van
dichtbij alsnog in het doel, 1-0 tevens
ruststand.

Billenknijpen

Vanaf de aftrap trok Baarlo het initiatief
naar zich toe. Nog binnen het kwartier
spelen waren de eerste doelrijpe kansen voor Baarlo, meer specifiek voor
Laurents van den Ham. In kansrijke

posities schoot hij eerst over en niet
veel later centimeters langs het doel op
assists van Maikel van Erp en Matthijs
de Vogel. Bijna kreeg Baarlo de rekening voor deze missers gepresenteerd

na twee messcherpe IVO-counters,
maar bleken ook de gasten het vizier
niet op scherp te hebben staan. Na nog
een gemiste kans door Dennis van de
Vinne kwam Baarlo een tiental minu-

ten voor rust toch op voorsprong.
Vleugelaanvaller Arman Melkonjan
legde vanaf de rechterflank de bal
panklaar voor Sander Gulev. Op diens
kopbal had IVO-doelman Job Heijligers

In de tweede helft ging IVO op jacht
naar de gelijkmaker. De Veldense druk
zorgde wel voor dreiging maar nauwelijks doelrijpe kansen. Dat gold vooralsnog ook voor Baarlo op de counter.
Pas halverwege de tweede helft
leidde een prima uitgevoerde aanval
tot weer een doelpunt. Dennis van de
Vinne brak door over de linkerflank
en legde de bal vanaf de achterlijn
met precisie terug op de voor het doel
vrijstaande Arman Melkonjan, die
koeltjes de trekker over haalde, 2-0.
Enkele minuten later al reduceerde
IVO de achterstand weer tot één treffer, wat de spanning in de wedstrijd
hield. Uit een onnodig weggegeven
vrije trap, waaruit IVO-speler Gido
Heger de bal vanaf twintig meter strak
in de kruising schoot, 2-1. Het was
in de slotfase nog billenknijpen voor
Baarlo, dat verzuimde de genadeklap
toe te dienen. Dat gebeurde pas in de
slotseconden, toen Timo van Roij door
het centrum gelanceerd werd. Vrij voor
doel maakte de jeugdige Baarlose
invaller geen fout, 3-1.
Tekst en beeld: Len Gielen, VV Baarlo

Omdat jouw week al druk genoeg is

Koopzondag 27 oktober
in Someren

Gratis *
montage
Als je jouw keuken in
januari 2020 laat plaatsen

*Vraag naar de voorwaarden in de showroom.

nuvakeukens.nl
Bezoek onze inspirerende keukenshowrooms in
Bergeijk | Deurne | Heerlen | Someren | Tilburg
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Adver torial

Lisette Colbers-Peeters is zeer tevreden over de borstreconstructie

‘Ik heb m’n eigen lichaam weer terug’
2013 Begon voor Lisette Colbers-Peeters rampzalig. Ze had een knobbeltje in haar borst gevoeld. De diagnose luidde kanker en de borst
moest worden geamputeerd. Haar eerste gedachte was: ‘De arts heeft vast de verkeerde patiënt op zĳn briefje staan.’ Zes jaar later
grĳpt dit haar nog steeds aan: ‘Op zo’n moment vergaat je wereld.’
Lisette herpakte zich snel. ‘Dit gaan we winnen,’ zei ze tegen haar man. ‘De artsen legden
duidelijk uit waarom ze wat deden. Ik vertrouwde de artsen van VieCuri - een oncoloog
(de behandelend arts), een chirurg en een
plastisch chirurg - vanaf het eerste moment
volkomen.’

Lichaamseigen materiaal
Al in de beginfase was er contact met plastisch chirurg John Sawor over de mogelijkheden
na amputatie. Lisette gaf de voorkeur aan een
borstreconstructie met lichaamseigen materiaal. Een DIEP-reconstructie heet die ingreep, zie
het interview met plastisch chirurg John Sawor.

Maar dit kon pas een jaar na de laatste bestraling. In de tussenliggende tijd trainde ze hard om
haar conditie weer op peil te krijgen.
Lisette: ‘Als patiënt wil je vooral snelheid, maar
je móet een traject doorlopen en dat heeft tijd
nodig. Bij VieCuri nemen ze alle tijd voor je: ook
je kinderen en familie mogen mee. Zo waren
mijn zoons erbij toen ik werd ‘’afgetekend’’ voor
de borstreconstructie. Dokter Sawor legde hen
uit wat hij ging doen. Dat maakt het allemaal
wat minder beladen. Ook uit lastige situaties
kun je zo leuke momenten creëren. VieCuri heeft
gewoon een heel goed team en een fijne aanpak
op dit terrein.’

‘Tevreden wakker
met nieuwe borst’
Oncologieverpleegkundige Jeannine
Nas werkt dagelĳks met vrouwen met
borstkanker. Dat begint bĳ het eerste
consult op de mammapoli en eindigt als
een patiënt na vĳf of tien jaar ontslagen
wordt. Jeannine: ‘Je krĳgt een band met
de patiënt en vaak ook met de partner
en kinderen, dat maakt dit werk zo
mooi. Door goede begeleiding kun je
mensen écht ondersteunen en geruststellen. En dat doen we als team.’

Mĳn borst is weer van mezelf
In oktober 2014 was het zover, de operatie
duurde zo’n zes uur. Vijf dagen lag Lisette op
de Intensive Care (IC) om te monitoren of het
transplantaat aansloeg. Dat bleek het geval en
drie dagen later mocht ze naar huis, onder de
voorwaarde dat ze zes weken niets zou doen.
‘Je buik staat heel strak, omdat er veel vet en
huid is weggehaald. Langzaamaan rekt de huid
dan weer op.’ Ze kreeg een allergische reactie
op de pleister, waardoor de wondgenezing langer duurde. Maar inmiddels doet Lisette weer
alles. Er is eigenlijk maar één beperking, en daar
kan ze prima mee leven: ‘Als ik dingen boven
mijn macht moet doen, zoals de was ophangen
waarbij je je armen omhoog houdt, dan voel
ik dat wel. Ik ben heel blij dat ik voor de Diepreconstructie heb gekozen. Het voelt allemaal
weer als míjn lichaam, zeker na de tepelreconstructie. En het ziet er heel natuurlijk uit. Er zit
ook gevoel in m’n borst, ze past zich ook aan de
lichaamswarmte aan. Ik ben echt positief over
deze ingreep, vooral ook het psychisch effect
ervan: de borst is weer van jezelf, je voelt je
meer vrouw.’

Teksten: Christel Janssen
Beelden: Hans van der Beele

Plastisch chirurg John Sawor

‘Na een borstreconstructie voelt het
leven voor vrouwen vaak evenwichtiger’
Plastisch chirurg John Sawor is specialist in borstreconstructies met eigen weefsel.
Wanneer bĳ een vrouw vanwege borstkanker een borst is afgezet, kan nu in dezelfde
ingreep de borst opnieuw worden opgebouwd, met lichaamseigen weefsel dat elders
wordt weggehaald. De patiënt ontwaakt uit de narcose met een nieuwe borst.
De meest gebruikte methode is DIEP, ook wel
de borstbuik-methode genoemd. DIEP staat
voor Deep Inferior Epigastric Perforator, ofwel
een bloedvat dat het vet en de buikhuid van
bloed voorziet. Sawor: ‘We maken van de
buikhuid met het onderliggende vet, een
nieuwe borst. De patiënt moet er wel fit voor
zijn en fysiek geschikt. Een DIEP-operatie is
namelijk veel zwaarder dan een borstprothese inbrengen en duurt gemiddeld vijf uur.
Maar er zijn veel voordelen: de borst is puur
natuur, voelt altijd warm aan en ook het
gevoel kan terugkomen. Je hoeft er de rest
van je leven niets meer aan te doen.
Een implantaat kan op termijn gaan lekken,
of er kan kapselvorming ontstaan met als
gevolg een harde borst en mogelijk ook

pijnklachten.’ VieCuri verricht jaarlijks 30 tot
35 DIEP-operaties en loopt daarmee voorop
in Nederland. Sawor: ‘Dit jaar zijn we bij de
chirurgen ingetrokken in het Oncologiecentrum.
De lijntjes zijn daardoor heel kort. Als er
iemand komt met borstkanker, kijken wij
meteen mee. De patiënt bepaalt wat ze wil:
DIEP-reconstructie of een borstprothese.
Het kan overigens niet altijd in één operatie.
Na bestraling moet de patiënt een jaar wachten. De huid kan daar op reageren en dat
vergroot de kans op problemen.
‘Het mooie aan mijn werk? Met één borst kun
je heel oud worden, maar het leven voelt voor
veel vrouwen een stuk evenwichtiger met twee
borsten. En daar kunnen wij aan bijdragen.’

‘Wanneer er sprake is van een Diep-operatie
kun je er ook familieleden bij betrekken.
Kinderen kunnen mee naar de afdeling
indien er sprake is van chemo of de radiotherapie, wat zeker niet altijd het geval is.
Zo zien ze dat er geen akelige dingen gebeuren met hun moeder. Dat stelt gerust en is
heel belangrijk voor het vertrouwen van de
patiënt.’ Jeannine vindt wel dat een patiënt
er van tevoren goed over moet nadenken of
ze een Diep-reconstructie wil: ‘Het is geen
kleine ingreep. In de eerste weken moet je
je aan een aantal leefregels houden als niet
autorijden, niet fietsen, niet zwaar tillen en
op je rug slapen. En je moet een speciale BH
en buikband dragen. Maar ondanks dat het
zwaar is, zijn de meeste vrouwen tevreden
met het resultaat.’

Borstexpertise-centrum
Om de zorg te optimaliseren werkt
VieCuri sinds kort samen met het
Laurentius ziekenhuis in Roermond in
het Borstexpertisecentrum. In multidisciplinaire ‘mammateams’ -bestaande
uit een (gespecialiseerd) mammacareverpleegkundige, een chirurg-oncoloog,
een medisch oncoloog, een radiotherapeut, een radioloog en een plastisch
chirurg- wordt nauw samengewerkt.
Voorop staat dat de patiënt zelf de regie
in handen heeft en houdt. De individuele
behoefte van de patiënt is het uitgangspunt in het Borstexpertiseteam.
Zie voor meer informatie www.viecuri.nl/
borstexpertisecentrum.

Merseloseweg 130, 5801 CE Venray
Tegelseweg 210, 5912 BL Venlo
www.viecuri.nl
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Bibliotheek Maasbree

Zwart-wit in kleur
In de bibliotheek in Maasbree wordt momenteel een tentoonstelling vertoont genaamd Zwart-wit in kleur. Er worden meerdere
foto’s vertoond van het vroegere Maasbree.
Het zijn foto’s van de verzameling van Frits Wijnen, voorzien
van tekstuele uitleg. Thema’s als
‘personen rondom de Pool’, ‘Truus
Hanraets’, ‘verenigingen’, en
‘Maose Nelke’ zijn te zien. De tentoonstelling duurt tot en met

St. Aldegondis promoveert naar
derde klasse
Fanfare St. Aldegondis uit Maasbree is op zondag 20 oktober tijdens het concours van de Limburgse Bond van
Muziekgezelschappen in de Oranjerie in Roermond gepromoveerd naar de derde divisie.

zaterdag 28 december en is te zien
in de bibliotheek van Maasbree.
De expositie is geopend tijdens de
openingstijden van de bieb.
Voor meer informatie, bel dan naar
077 465 17 86 of kijk op de website
van de bibliotheek.

Mamacafé

Workshop over
jongensenergie
Meestal zijn het jongens, maar soms ook meisjes die over veel
energie beschikken. Voor wie wil weten hoe hiermee om te gaan,
of de energie juist in een kind wil aanwakkeren, organiseert het
Mamacafé een avond met spreker Bianca van de Burgt.
Zij is coach gespecialiseerd in gevoelige kinderen met een sterke wil
en hun opvoeders. Ze heeft zes
jaar een eigen praktijk en is geregistreerd coach bij De Innerlijke
Familie. Ze is lid van de landelijke
community voor Gevoelige Kinderen

met een sterke wil en heeft zelf drie
puberzoons. De avond over jongensenergie vindt plaats op donderdag 24 oktober om 20.00 uur
op Basisschool Nieuweschoolin
Panningen. Aanmelden kan via
mamacafepeelenmaas@outlook.com

Onder leiding van dirigent Joep
Schrader kon de fanfare de jury overtuigen met de muziekwerken Malvern
Suite en Decennium. Dit leverde de
titel Limburgs Kampioen op in de
vierde divisie. Het was het resultaat
van maandenlang repeteren van het
jonge korps. De fanfare kreeg een
gemiddelde score van 85,6 punten van
de jury, wat een eerste prijs plus pro-

motie opleverde.
Fanfare St. Aldegondis speelde in
totaal drie stukken. Er werd begonnen met het inspeelwerk Where
Eagles Soar. Het eerste keuzewerk
was Malvern Suite: een uit drie delen
bestaand muziekstuk. Het statige
Worcester Cathedral, het serene The
Wye (rivier) at Hereford en het uitbundige Gloucester Market.

Feestelijk slot
Fanfare St. Aldegondis sloot
af met het tweede keuzewerk
Decennium, een muziekstuk dat
een tijdsbestek van meerdere
decennia beschrijft. De tijd van de
moerassen, de middeleeuwen, het
rustige landleven, en de huidige
industrialisatie die een opmaat is
voor het feestelijk slot.

Sjééle Waazel in Meijel

Natuurwerkdag in De Westering

CV De Kieveloeët heeft het Buuttegala in D’n Binger in Meijel
‘Sjééle Waazel Gala’ genoemd. Maar liefst zeven artiesten en
groepen zullen aantreden, te weten: Marlon Kicken, Berry Knapen,
Gilbert Petit, Helga Cornelissen, Hans Keeris en Dylano Driessens.

Jeugd & Natuur Maasbree organiseert op zaterdag 2 november een Natuurwerkdag in De Westering in
Maasbree. Iedereen kan meedoen.

Het Sjééle Waazel Gala op 7 december begint om 20.00 uur. Kaarten

zijn te koop op op
www.kieveloeet.nl en bij D’n Binger.

Wie binnen gemeente Peel & Maas
verdient een mantelzorgcompliment?
Kent u een mantelzorger waarvan u vindt dat hij/zij als
waardering een kleine attentie verdient? In aanloop naar de dag
van de mantelzorg op zondag 10 november worden er namelijk
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.

meer met mensen!
(077) 307 73 50 - vorkmeer.nl

De meeste activiteiten bestaan uit
kleinschalig onderhoudswerk zoals
snoeien, zagen, hooien, schoonmaken
van poelen en paden, het knotten van
wilgen, het maken van takkenrillen en
verwijderen van riet.
De werkdag vindt plaats op de hoek
Westeringlaan – Sevenumsedijk in
natuurgebied De Westering, een

onbekend stukje natuur aan de
Westeringlaan dat ontstond na de
ruilverkaveling. Oude knoestige eiken
markeren hier de hoge zandgronden,
een aftakking van de Everlose beek
vormt het lage, natte gedeelte waar
kinderen knotwilgen hebben geplant.
In het midden van het gebied bevindt
zich een amfibieënpoel.

Voor aanvang van het werk is er een
instructie, voor gereedschap en werkhandschoenen wordt gezorgd. Het werk
wordt begeleid door ervaren vrijwilligers. De natuurwerkdag vindt plaats in
twee gedeeltes: van 10.00 tot 12.00 uur
en van 13.30 tot 15.30 uur. Aanmelden
kan op www.natuurwerkdag.nl of bij
Peter Schutte: 077 465 31 83.

Habbekrats speelt Gouwe Handjes
Theatergroep Habbekrats uit Maasbree voert vier maal de tragikomedie Gouwe Handjes op. Haye van der
Heyden schreef deze tragikomedie speciaal voor John Kraaijkamp sr.
Louis, een gefortuneerd zakenman, moet aan het sterfbed van zijn
geliefde vrouw Emma beloven dat hij
na haar dood weer gelukkig wordt.
Een belofte waar hij niet onderuit kan.
Zijn dochter en schoonzus weten wel
wat goed voor hem is en ook de huis-

houdelijke hulp die zwabberend zijn
leven binnenstormt, bekommert zich
niet alleen om het huis. Maar dan belt
bij toeval een mooie jonge vrouw bij
hem aan.
Op vrijdag 1 en zaterdag 2 november
speelt Habbekrats om 20.00 uur en

op zondag 3 november om 15.00 uur
in ‘t Hoës van Bree in Maasbree.
Reserveren kan via 077-465 1325
of 06-499 65081. Op donderdag
28 november is er een uitvoering
om 20.15 uur in DOK6 in Panningen.
Reserveren kan bij het Theater.
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Pubquiz

Jackpot

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Mafcentrum Maasbree

Tijd: 22.00 uur
Locatie: Club Ultra Helden

za
26
10

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

zo
27
10

Kindermarkt

Tijd: 13.00 uur
Organisatie: Fanfare EMM Koningslust
Locatie: Gemeenschapshuis In de Sprunk Koningslust

Tijd: 15.00-16.30 uur
Organisatie: KVW Meijel
Locatie: Gemeenschapshuis D’n Binger Meijel

Expositie Meijel 75 jaar bevrijd

Tijd: 10.00-12.00 uur
Organisatie: fanfare Eendracht
Locatie: parkeerplaats Sprunklaan Baarlo

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

Aandacht voor fietsverlichting

Concert Breetse Bluf met Harvest
Moon

Koffie met Sil Verschaeren
Tijd: 10.30 uur
Organisatie: Bibliotheek Maas en Peel
Locatie: Bibliotheek Meijel

Nacht van het Dorp
Tijd: 17.00 uur
Organisatie: Blauw Blood, Jong Nederland Limburg
en Dörper Overleg
Locatie: MFC ‘t Kerkeböske Helden

wo
30
10

Tijd: 14.30 uur
Organisatie: Bibliotheek Maas en Peel
Locatie: Bibliotheek Kessel

Jeugdorkesttreffen

Oud-ijzerinzameling

Tijd: 10.00-12.00 uur
Organisatie: Repair Café Baarlo
Locatie: MFC De Engelbewaarder Baarlo

Koffie met Heemkundevereniging
Kessel

wo
31
10

Koffie met Dré Hanssen en meneer
van Rijswijck
Tijd: 15.00 uur
Organisatie: Bibliotheek Maas en Peel
Locatie: Bibliotheek Panningen

Cultureel erfgoedoverleg

Tijd: 14.30 uur
Locatie: Hoes van Bree Maasbree

Tijd: 19.15 tot 21.30 uur
Organisatie: Gemeente Peel en Maas
Locatie: Trouwzaal gemeentehuis Panningen

Najaarsconcert fanfare Baarlo met
fanfare Dieteren

Jubileum-theatervoorstelling
Ut Overgerdien ‘geit ut door’?

Tijd: 19.30 uur
Organisatie: Fanfare Eendracht Baarlo
Locatie: Zaal Unitas Baarlo

Tijd: 20.15 uur
Locatie: DOK6 Panningen

Uitreiking Ondernemersprijs
Tijd: 20.00
Organisatie: Kiwanis Club Peel en Maas
Locatie: DOK6 Panningen

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

Rabobank en haar leden
zijn CLUB-supporter in de
gemeente Peel en Maas
Rabobank doneert in de gemeente Peel en Maas:
Beringe

17 verenigingen :

€ 5.310,12

Egchel

15 verenigingen :

€ 4.147,83

Grashoek

13 verenigingen :

€ 4.014,89

Helden

38 verenigingen :

€ 15.470,80

Kessel

33 verenigingen :

€ 8.819,84

8 verenigingen :

€ 1.880,19

Koningslust

13 verenigingen :

€ 3.646,46

Maasbree

38 verenigingen :

€ 12.990,45

Meijel

45 verenigingen :

€ 20.120,01

Panningen

44 verenigingen :

€ 16.089,94

Kessel-Eik

€ 92.490,53

Ga naar rabo.nl/pml/clubsupport voor de video van jouw dorp,
kijk en deel deze en zorg nog voor een leuk extraatje!

Growing
a better world
together
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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 27 oktober
H. Mis 09.30 uur t.i.v. de gezinnen
en families
Woensdag 30 oktober
H. Mis 09.00 uur in sacristie
Vrijdag 01 november
H. Mis 09.30 uur Clusterviering
Allerheiligen in de dagkapel,
aansluitend koffiedrinken in de
oefenruimte van de kerk
Zaterdag 2 november
Vertelling over de historische
Kerkrazzia, 20.00 uur
(reservering nodig)
Zondag 3 november
H. Mis Allerzielen 09.30 uur met
schutterij St. Hubertus, t.i.v. de
overledenen van het afgelopen
jaar. Aansl. zegening graven op
het kerkhof
16.30 uur: Vertelling over
de historische Kerkrazzia
(reservering nodig)

Parochie Egchel
Misintenties
NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 27 oktober
H. Mis vw Allerheiligen-Allerzielen
11.00 uur m.m.v. Muziekver.
“Egchel”. Na afloop zegening van
de graven op het kerkhof.

T.i.v. Alle overledenen van het
afgelopen jaar; Grada Dorssers-Smets
(b.g.v. verj) en Piet Dorssers en overl.
fam.; Jac Gommans (b.g.v. verj)
Zondag 3 november
Geen H. Mis

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 27 oktober
H.Mis 11.00 uur t.i.v. Tinus
Spreeuwenberg (verj), Theodora
Schoeber en Wiel Spreeuwenberg;
Jan Theeuwen (verj) en overl. fam.
Theeuwen-Steeghs
Zaterdag 2 november
H.Mis 16.00 uur Allerzielendienst.
t.i.v. Mart Schers (jaardienst); voor
overl. ouders Kessels-Steeghs; voor
de overledenen in het afgelopen jaar:
Theo Spreeuwenberg, Jac. Mestrom,
Nolda Timmermans-de Jong, Door Van
Bergen-Janssen

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 27 oktober
Mis in kerk Panningen 10.00 uur; zie
Kerkberichten Panningen
Vrijdag 1 november
H. Mis Allerheiligen in dagkapel kerk
Panningen 09.30 uur
Zaterdag 2 november
De H. Communie wordt thuisgebracht
vanaf 09.00 uur

Huisartsenpraktijk
Verstraten Medico
1 jaar in Beringe
Onze huisartsenpraktijk bestaat alweer 1 jaar en dat willen we graag met
jullie vieren als dank voor het vertrouwen in ons team. Wij organiseren
daarom een feestelijke open dag! Op dinsdag 29 okt. van 16.00-19.00 u.
staan de deuren van onze huisartsenpraktijk wijd open voor iedereen.

Zondag 3 november
H. Mis Allerheiligen-Allerzielen
10.00 uur met herenkoor en Heldens
Koper Ensemble van fanfare St. Cecilia
in de St. Lambertuskerk t.i.v. Wim
Sondagh (zeswekendienst); tot een
bijzondere intentie (S); overl. fam.
Smits-Kessels; Nel en Piet WilmsHendriks, zoon Piet, dochter Mien,
kleinzoon Dennis en overl. fam.
Wilms-Hendriks (vw verj)
Aansluitend zegening van de graven
op het kerkhof
Overleden: Ton Janssen 68 jaar

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 26 oktober
Geen H. Mis
Zaterdag 2 november
H. Mis vw Allerheiligen-Allerzielen
17.30 uur t.i.v. overl. fam. BerkersThijssen; Zegening van de graven v.a.
17.00 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
Zaterdag 26 oktober
H. Mis 19.00 uur met dameskoor t.i.v.
Gerard van Pol (jaardienst); Willem
Strijbos, Anna Strijbos-Peggen en
overleden familie; Ria BrummansParren (coll); Roos Heldens-Kessels

(jaardienst); H. Mis uit dankbaarheid.
Maandag 28 oktober
18.30 uur Stille Aanbidding
19.00 uur Rozenkrans
Dinsdag 29 oktober
H. Mis 09.00 uur voor de gezinnen,
aansluitend koffiedrinken.
Donderdag 31 oktober
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de overledenen.
Aansluitend: Stille Aanbidding
Vrijdag 1 november
Dagkapel Panningen 09.30 uur –
gezamenlijke clusterviering Hoogfeest
Allerheiligen. Aansluitend koffie
Zaterdag 2 november
Geen H. Mis. Kerkhof van 19.0021.30 uur verlicht met vuurkorven
en fakkels. Kerk open, met verlichte
Levensboom omgevormd tot Pauw
(Christus symbool Verrijzenisgedachte)
Zondag 3 november
H. Mis Allerzielen 11.00 uur met
herenkoor t.i.v. Miranda BerbenJans (verjaardag); Hendrina Sijbers,
Piet van Roij, Piet Lemmen sr., Chris
Schreurs, An Lemmen-van Gemert, An
Lemmen-Crompvoets, Mia Stultiënsvan Roij, Piet Lemmen jr., Mien vd
Goor-Lemmen.
15.00 uur Allerzielenlof, met
herenkoor. Gedachtenis overledenen
van afgelopen jaar. Aansluitend
zegening graven op kerkhof.

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
Zaterdag 26 oktober
H. Mis 19.00 uur – gemengd koor t.i.v.
Joke Goes; Helena en Maria Zegers
Extra collecte misboekjes
Zondag 27 oktober

H. Mis 10.00 uur in de parochiekerk
(!) – herenkoor Helden t.i.v. Felix
Bruijnen en Catharina BruijnenDriessen en overl. fam.; Piet van
Lier;
Extra collecte vw de weekboekjes.
H. Mis Missiehuis 10.30 uur
Dinsdag tot en met donderdag
H. Mis 09.00 dagkapel
Vrijdag 1 november
H. Mis 09.30 dagkapel –
Allerheiligen-clusterviering –
samenzang
Aansluitend koffiedrinken in de
oefenruimte van de kerk
Zaterdag 2 november
H. Mis Allerheiligen 19.00 uur –
gemengd koor t.i.v. Piet Janssen
en To Janssen-van der Linden en
zoon Sjraar; Bèr Sillekens en Door
Sillekens-Pubben (b.g.v. verj.) en
overl. familieleden; Piet en Wies
Coopmans-Broekmans (jaardienst)
Zondag 3 november
H. Mis Missiehuis 10.30 uur
In de Parochiekerk is er om 14.30
uur Allerzielenlof – gemengd koor.
Aansluitend zegening van de
graven
Overleden: Wits Beumers 91 jaar,
Lei Gommans 91 jaar

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

Jeugdorkesttreffen in Koningslust
Maar liefst zes jeugdorkesten uit de regio worden verwacht tijdens het jaarlijkse Jeugdorkesttreffen in
Koningslust. Jeugdfanfare ‘de Echo’ uit Hout-Blerick, Jeugdfanfare St. Caecilia uit America, Jeugdfanfare
Eendracht uit Baarlo, Jeugdorkest St. Caecilia uit Blerick en Jeugdorkest Meijel zijn te gast.
Uiteraard geeft ook Jeugdorkest
Crescendo een optreden. Crescendo
is een gecombineerd orkest,
bestaande uit jeugdleden van

Fanfare St. Jozef uit Beringe en
Fanfare Eendracht Maakt Macht uit
Koningslust. Gemeenschapshuis In
de Sprunk opent op zondag 27 okto-

ber om 13.00 uur, optredens vinden
plaats vanaf 13.15 uur.

Kaarsjes voor overleden kinderen

WereldLichtjesDag in Helden
WereldLichtjesDag wordt in de gemeente Peel en Maas op zondag 8 december gehouden. Het evenement
vindt plaats vanaf de parkeerplaats voor supermarkt Plus in Helden.

Huisarts
Drs. Jolanda
Verstraten

Huisarts
Drs. Inge
Rutten

Assistent
Ilse
Winkelmolen

Assistent
Marij
Knechten

Wij verwelkomen jullie graag!
Peelstraat 1 • 5986 NL Beringe • (077) 782 02 22
www.jolandaverstraten.com

Wereldwijd wordt elke tweede zondag in december WereldLichtjesDag
gehouden. ’s Avonds steken mensen
over de hele wereld kaarsjes aan ter
nagedachtenis aan overleden kinderen. De wereld wordt zo even letterlijk
wat lichter voor mensen die een kind
verloren hebben en daarnaast is er
het besef dat je niet alleen bent met

je verdriet. Arianne en Ron Steeghs,
Monique en Martien Verhaegh en
Marjo en Rob Peters uit Peel en Maas
organiseren deze activiteit deze zondag.

Muziek en woorden
Vanuit de parkeerplaats voor de Plus
in Helden wordt gestart met een licht-

jestocht. Het eindpunt is de blokhut
van Jong Nederland Helden. De bijeenkomst is met passende woorden en livemuziek, waaronder het
speciaal voor deze dag geschreven
lied Precious Child. Ook bestaat de
mogelijkheid om de naam van een
overleden kind voor te laten lezen.
Na afloop is er een samenzijn.
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Cluster MKBE
Parochie Maasbree
Misintenties
NL58RABO0131001973
Pastorie Dorpstraat 4
077 465 12 19
par.aldegundismaasbree@hetnet.nl
www.parochiemaasbree.nl
Kerkdiensten
Zondag 27 oktober
11.00 uur: Zang Dameskoor
Lectoren: Mevr. Jeanne Senden –
Mevr. Elly Gooren
Intenties: Overleden leden van
de Historische Werkgroep de
Brede. Voor de intenties van de
Mariakapel op het kerkhof.
Vrijdag 1 november
Eerste vrijdag van de maand
Vanaf 9.00 uur wordt de
H. Communie gebracht bij
zieken en ouderen.
Mededelingen
Viering Allerheiligen – Allerzielen
Zondag 3 november vieren we
het Hoogfeest van Allerheiligen.
Om 11.00 uur is de hoogmis en
om 15.30 uur de namiddagdienst,
waarin we met name alle
medeparochianen gedenken,
die sinds Allerheiligen 2018 zijn
overleden. Na de viering gaan
we, begeleid door het Herenkoor
en Fanfare Sint Aldegondis,
in processie naar het kerkhof.
Datum H. Vormsel
Tijdens de Eucharistieviering van
vrijdag 24 januari 2020 om 19.00

uur zullen de meisjes en jongens
van groep 8 van de basisschool het
Sacrament van het Heilig Vormsel
ontvangen. Voorganger in deze viering
is Mgr. Maessen. Willen de ouders
van leerlingen op andere scholen,
die ook in Maasbree gevormd willen
worden, zich aanmelden via mailadres
Parochie Maasbree
par.aldegundismaasbree@hetnet.nl.
Dinsdag 22 oktober is om 19.00
uur in basisschool ‘De Violier’ een
informatieavond. De lessen zullen
plaatsvinden op 5, 12, 19 en 26
november van 14.15 uur tot ongeveer
14.45 uur, eveneens in ‘De Violier’.
Op dinsdag 21 januari oefenen in de
kerk om 14.15 uur tot 15.00 uur. Op al
deze dagen is de aanwezigheid van
1 of 2 ouders zeer gewenst.
Datum Eerste H. Communie
Zondag 17 mei 2020 zullen de
kinderen van groep 4 van de
basisschool voor het eerst de H.
Communie ontvangen in de viering
om 11.00 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 11.00 uur
de Kennismakingsviering en
zondag 14 juni is om 11.00 uur
de Dankviering samen met de
communicanten.

Parochie Kessel

Parochie Baarlo

Gezinsbijdrage
NL39RABO0125305311
Pastorie Dorpstraat 13
077 462 12 65
lajverhaag@parochiekessel.nl
Kerkdiensten
Zaterdag 26 oktober
19.15 uur H.Mis voor de parochie.
Maandag 28 oktober
19.00 uur Rozenhoedje in Wozoco.
Woensdag 30 oktober
9.00 uur Heilige Mis voor de zieken
van de parochie.
Zaterdag 2 november
Viering van Allerheiligen
19.15 uur Overleden familie
Engelen-Beeks.
Jaardienst voor Ed Beerens.
Jaardienst voor Thei Vervoort en
Maria Drissen. Jaardienst voor
Piet Timmermans.
Zondag 3 november
15.00 uur. Dienst van Allerzielen.
Na de dienst zegening van de graven.
Tijdens de dienst worden de prentjes
uit gedeeld van de overledenen van
het afgelopen jaar.
Mededelingen
In de oktobermaand is er iedere
maandag avond een rozenhoedje in
Wozoco om 19.00 uur.

Misintenties
NL31RABO0103903860
Pastorie Markt 3
077 477 12 75
kapelaan@parochiebaarlo.nl
www.parochiebaarlo.nl
Kerkdiensten
Zaterdag 26 oktober
17.00 uur H. Mis in Verzorgingshuis
Ter Borcht.
Zondag 27 oktober
9.30 uur H. Mis. Zang: Herenkoor.
Wilhelmien Berden-Lenders.
Jaardienst overleden ouders Mathias
Peeters en Maria Peeters-Geurts en
zonen Harry en Jan.
Jaardienst Johannes Beurskens
Jaardienst Gerard Hutjens en Maria
Koene
Jaardienst Lies Engels.
Jaardienst Sef Smedts en Lies Peeters.
Donderdag 31 oktober
8.30 uur H. Mis.
Mededeling
Zondag 3 november
Allerheiligen/Allerzielen
13.30 uur is de Allerzielenviering.
Voor iedere overledene zal er
een kaarsje worden aangestoken.
Daarna gaan we naar het kerkhof
voor het zegenen van de graven
en urnen.

Dit schooljaar heeft het H.Vormsel
plaats op vrijdag 7 februari 2020.
De opbrengst van de kinderen voor
de missiemand was € 295. Dank je
wel namens de kinderen in Noord
Oost Indië.

Vogeltentoonstelling in Meijel
In gemeenschapshuis D’n Binger in Meijel vindt op zaterdag 26 en zondag 27 oktober een internationale
vogelshow plaats. In totaal 1855 vogels worden tentoongesteld in het gemeenschapshuis.

De keurmeesters beoordelen de
vogels op hun kwaliteiten. Elke vogel
moet aan bepaalde standaardeisen
voldoen die vooraf door een technische
commissie van de Nederlandse Bond
van Vogelliefhebbers zijn opgesteld.

Elke vogel heeft zijn eigen raskenmerken: vorm, kleur, grootte, houding en
frisering. Daarnaast is het belangrijk dat
de vogel geen beschadigingen heeft.
Op deze eisen worden de vogels onder
andere op beoordeeld. Daarna zal er

een prijsuitreiking zijn. Op zaterdag
is de tentoonstelling geopend van
13.00 tot 22.00 uur. Zondags begint
het eerder en gaan de deuren open
vanaf 10.00 uur. Om 16.00 uur zal er
afgesloten worden.

Parochie Kessel-Eik
Misintenties
NL41RABO0125300522
L. Timmermans
077 462 16 78
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Kerkdiensten
Zondag 27 oktober
9.30 uur Jaardienst Nelke Smeets
en Servi Michels-Smeets.
Jan van der Linden en An van der
Linden-Stemkens en Nol van der
Linden.
Annie Niessen
Zondag 3 november
Allerheiligen/ Allerzielen viering
9.30 uur Miet Bongers-Berg
Lies en Dre Leenders – Geraets
Jan Colbers en Truus ColbersKonings; Harrie Stemkens en Mie
Stemkens- Zeetsen; Elizabeht en
Gertruda Timmermans – Joosten
Sjra Timmermans; Leen Joosten.
Mededelingen
Zondag 3 november word om 9.30
uur de Allerzielenviering gehouden,
en tevens is na de H.Mis 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

Speciaal optreden AHSO in
Panningen
Het ArtEz/HKU Saxophone Orchestra (AHSO) speelt op zaterdag
16 november in het Missiehuis in Panningen. AHSO is een ensemble
bestaande uit verschillende studenten van het ArtEz conservatorium in Zwolle en het Utrechts conservatorium.

AHSO staat onder leiding van
hoofdvakdocent Johan van der
Linden. Ieder jaar verzorgen
de studenten een programma
met uiteenlopende stukken.
Tijdens het optreden zijn arrangementen te verwachten, maar ook
een origineel repertoire, speciaal
geschreven voor dit ensemble.
AHSO vat het samen ‘kleurrijk,
gedurfd, avontuurlijk, ingetogen,
virtuoos en soms een tikkeltje
uitdagend’.

Tivoli
Tijdens het optreden komen onder
andere de werken Canon, Locus est
Iste, Romeo and Juliet, Bohemian
Rhapsody, Children of Sanchez
en The stars & strips voorbij. Het
ArtEz/HKU Saxophone Orchestra is
speciaal naar Panningen gehaald.
Normaal gesproken treden zij op
in grote concertzalen als Tivoli.
Het optreden is georganiseerd door
Orgelkring Peel&Maas en start om
20.00 uur.
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ALLE WINKELS VIEREN FEEST MEE! • KOM LANGS VOOR WAANZINNIGE OPENINGSACTIES!

Tummers
GRANDIOZE

(HER)OPENING
MEGASTORE
ROERMOND 25

(HER)OPE
NIN
VRIJDAG G

OKTOBER
9.30 – 21.0
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ALLE WINKELS VIEREN FEEST MEE! • KOM LANGS VOOR WAANZINNIGE OPENINGSACTIES!

GRATIS BEZORGD!

GRATIS BEZORGD!

4K

ULTRA HD

8

KG

SMART

1400
T/PM

VAN

1099,-

VAN

899,-

799,-

*

Wasmachine WDD330WPS

4K TV KD55XG8599

• Inhoud: 8 kg • 1400 tpm • QuickPowerWash • Beladingsherkenning
• WaterProof-systeem • SoftCare-trommel • Energieklasse A+++

• 55" (139 cm) • 4K Ultra HD • 4K X-Reality PRO • 100 Hz paneel
• Acoustic Multi Audio • Android TV

Tummers

1049,-

*Na €100 cashback via Miele

NIEUW!

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

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

