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Peel en Maas

In de roze limousine
Met een roze limousine werd Sem Verlinden uit Grashoek (10) woensdagochtend 30 oktober van school opgehaald. Plaats van bestemming: het Prinses Máxima Centrum in Utrecht.
Daar ontmoette ze haar grote idool, Chantal Janzen die tevens ambassadeur is van het Prinses Máxima Centrum. Haar vader en moeder en oudere zus Pip mochten ook mee, plus
drie vriendinnen.
Het was de kinderarts van het
Wilhelmina Kinderziekenhuis
in Utrecht die de Make a Wish
Foundation had ingeschakeld.
Sem (uiterst rechts op de foto)
heeft een heftig jaar meegemaakt.
Haar kinderarts vond dat ze een
hoge dosis positiviteit nodig had.
Sem is eerder opgenomen geweest

in het Prinses Máxima Centrum voor
kinderoncologie. Ze bleek geen kanker te hebben, maar haar symptomen
wezen op een afwijking van haar lymfeklieren, wat duidde op een zeldzame
ziekte, vertelt haar moeder Nicole.
Hiervoor kreeg ze zware medicatie die
haar hele wezen veranderde. “Ze had
echt last van die medicijnen”, zegt

Nicole. “Ze is heel wat kilo’s aangekomen.” Al ging het vaak met moeite,
ze ging wel zoveel mogelijk gewoon
naar school en naar volleybal.
Tot ze er afgelopen maart in Madrid
achter kwam de medicijnen voor niks
geslikt te hebben. De specialist aldaar,
maar ook artsen in Boston die materiaal hadden onderzocht, verklaarden

dat het niet deze ziekte was. “Het kan
een vorm van kanker zijn die nog niet
is ontdekt, een auto-immuunziekte
waar flinke medicatie voor nodig is of
een onbekend virus.”
Op dit moment gaat het goed met
Sem. Sinds twee maanden is ze medicijnvrij. “Ze krijgt weer een normaal
postuur en wordt weer een vrolijk

tienjarig meisje”, vertelt Nicole. Nu is
het afwachten of de ziekte voorbij is,
of toch weer terugkomt. Ze zal dus
regelmatig naar Utrecht moeten voor
controles. Zo niet afgelopen woensdag. Toen was het feest in Utrecht.
Tekst: Marc van der Sterren
Beeld: Jack Jacobs

Nog steeds geen duidelijkheid

Alle agenten Horst-Peel en Maas worden verhoord
Politiechef Schäfer zou het liefst volledige transparantie geven. En dat gaat ze ook zeker doen. Voorlopig kan
ze alleen vertellen over het brede onderzoek dat de politie heeft ingesteld. Er is dus vooral nog steeds veel
onduidelijkheid over wat zich heeft afgespeeld binnen het basisteam Horst-Peel en Maas. Maar het is niet
niks. Er is voldoende aanleiding voor het OM om een strafrechtelijk onderzoek te beginnen.
“We weten nog niet wat er gebeurd
is en we weten zelfs niet of het waar
is wat er gezegd is dat er is gebeurd”,
vertelt Ingrid Schäfer, Politiechef
eenheid Limburg. Een halfjaar na het
buiten functie stellen van de eerste

vier agenten uit het basisteam HorstPeel en Maas, is er nog niets bekend
over wat zich exact heeft afgespeeld.
Het enige dat zeker is, is dat er vier
medewerkers zijn geschorst, waarvan
één leidinggevende en vier buiten

functie gezet.
“Wij moeten op straat de burger
aanspreken als ze zich niet goed
gedraagt. Dus ja, wij moeten het
intern op orde hebben. Vandaar dat
we het onderzoek zo uitgebreid en

secuur mogelijk doen. En vandaar
dat we graag volledige transparantie
geven. Maar dat kan gewoon niet.
Vanwege de wet op de privacy,
maar ook vanwege het belang van
het onderzoek.” Ze noemt het een
duivels dilemma.

Belangenverstrengeling
Het onderzoek is groots opgezet.
Dat kan de politiechef wel vertel-

len. Iedereen binnen het basisteam,
alle medewerkers, leidinggevenden,
maar ook oud-medewerkers, wordt
uitgebreid geïnterviewd in het kader
van een intern disciplinair onderzoek.
Niemand wordt gespaard.
“De onderste steen moet boven, maar
we willen ook de volledige context en
kleur duidelijk krijgen.”
Lees verder op pagina 05
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Ricardo gaat voor de Big Six

Marathons rennen voor KiKa
Ricardo Geeraets (25) uit Panningen liep op zondag 13 oktober de Chicago Marathon uit met het team van
stichting Kinderen Kankervrij (KiKa). Daarbij verbeterde hij ook nog eens zijn persoonlijk record met
15 minuten. In april is hij één van de geluksvogels van KiKa en mag hij met negen anderen de Boston
Marathon rennen.
Ricardo heeft een eigen sportschool,
Sportcenter Balance, in Panningen.
Dus sporten is hem niet vreemd.
In 2016 begon hij met hardlopen.
“Helaas is mijn vader vroegtijdig overleden”, vertelt hij. “Ik heb daarna zijn
sportschool overgenomen. En om zijn
verlies een beetje te verwerken en
voor wat afleiding ben ik gaan hardlopen. Dat beviel mij wel.” Na een
tijdje kreeg Ricardo de smaak te pakken. “In het begin wilde ik bepaalde
afstanden in zo’n snel mogelijke tijd
afronden. Op een gegeven moment
wilde ik het anders. Ik besloot me
meer te richten op langere afstanden
in plaats van op snelheid.”

Jarenlange wachtrij
Ricardo zat helemaal in een hardlopersverslaving en had één grote
droom: “De marathon van New York.
Voor veel mensen staat deze marathon uitlopen bovenaan in de bucketlist.” Hieraan meedoen gaat niet
zo makkelijk. Je kunt je niet zomaar
inschrijven, het vliegtuig pakken en
beginnen aan de marathon. “Er staat
een jarenlange wachtrij om hieraan
deel te nemen. Dus moest ik op zoek
naar een andere mogelijk om me in
te schrijven.” Ricardo wist dat een
aantal goede doelen elk jaar met een

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

Oplage 19.275 exemplaren
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Redactie en webredactie
077 208 32 21
redactie@hallopeelenmaas.nl

Commercieel adviseurs

speciaal team deelnemen. “Op één
of andere manier kwam ik bij KiKa
terecht. Ik vind het een fantastisch
doel. Ik weet nog wel toen ik een
keer op een infodag kwam en daar de
ernstig zieke kinderen zag. Dan weet
je: daar doe ik het voor. Het doet dan
heel veel met je.”

Negative split
Tijdens de afgelopen marathon in
Chicago in oktober verbeterde Ricardo
zijn persoonlijk record met 15 minuten. “Ja, dat is best veel.” Het kwam
door een nieuwe aanpak. “In mijn
sportschool werkt een voedingsconsulent, hij heeft mij op een speciaal
dieet gezet. In aanloop naar de marathon dronk en at ik afgestemde voeding zoals extra magnesium, eiwitten
en koolhydraten. Door deze natuurlijke
producten kreeg ik een extra energieboost.” Het was zelfs zo dat hij een
negative split rende. “Dat betekent dat
je de tweede helft van je marathon
sneller rent dan de eerste. Mijn benen
raakten niet vermoeid. Die laatste
kilometer ren je wel op karakter,
dat was even zwaar.”

Geven
Om mee te rennen in het team van
KiKa Nederland gaat niet zomaar.

Je moet onder andere per marathon minimaal 6.000 euro ophalen
om mee te doen. “Je doet het echt
voor het goede doel, niet voor jezelf.
Dat is ook zo mooi.” Om dit geld
bijeen te krijgen voor de volgende
marathon in Boston organiseert
Ricardo verschillende activiteiten. “Zo heb ik benefietavonden
gehouden. Ik wil niet de deuren
afgaan of bij sponsoren aanbellen om te vragen of ze geld willen geven. Wat teruggeven voor de
investeerders vind ik heel belangrijk.” Zo organiseert hij op zondag
3 november Vlog for KiKa in Club
Ultra in Helden. YouTube-ster Dylan
Haegens uit Venray komt langs voor
een meet en greet en er zijn allerlei andere activiteiten te doen als
workshop vloggen, een Playstationtoernooi en zijn er verschillende dj’s
en acts.

Big Six
Ricardo kijkt uit naar zijn marathon
in Boston. “Ik ga mijn persoonlijk
record natuurlijk weer proberen te
verbeteren. Daarnaast heb ik heel
veel plezier in het organiseren van
de activiteiten waarmee ik geld
ophaal voor KiKa. Mijn uiteindelijke
droom is om de Big Six uit te ren-

nen: Boston, Londen, Berlijn, Tokyo,
Chicago en New York, waarvan ik de
laatste drie al heb gehad. Daarna kijk
ik eventueel verder om een Iron Man

garcon.nl

Bezoek- en correspondentieadres
Handelstraat 17, 5961 PV Horst

Aanlevertijden (uiterlijk)
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
Beeldmateriaal en kopij dient vrij van r echten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur dient bij
aanlevering expliciet te worden g
 emeld. Bij verzuim
komen kosten voor r ekening van de aanbieder.
De artikelen worden doorgaans gepubliceerd in de
elektronische versie van HALLO Peel en Maas.
Kempen Media bv behoudt zich ten aanzien van de
inhoud van deze uitgave zowel het auteursrecht voor
conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het
databankrecht.

Tekst: Niels van Rens

Woonpas gaat niet door
Gemeente Peel en Maas heeft besloten niet mee te werken aan de Woonpas. Grote struikelblok is de baatbelasting die aan het instrument is gekoppeld.
Peel en Maas heeft van de
VNG (Vereniging Nederlandse
Gemeenten) het advies gekregen
niet in zee te gaan met financieringsvormen die gebruik maken van de
baatbelasting. Gevreesd wordt voor
problemen bij het innen van deze
belasting.
De Woonpas heeft de gemeentelijke
baatbelasting nodig om de lening
te financieren. Het verduurzamen
van woningen betaalt zich op lange

termijn terug. Aan het isoleren en
het installeren van zonnepanelen
valt zelfs geld te verdienen. De tijd
dat investeringen zich terugverdienen, kan echter oplopen tot 30 jaar.
De Woonpas ziet hier echter wel een
businessmodel in. De investeringen kunnen betaald worden uit een
lening. De meest voordelige financiering is die via de baatbelasting
van de gemeente.
Volgens de gemeente zijn er nu en

in de nabije toekomst voldoende
alternatieven om woningeigenaren
te ondersteunen bij het verduurzamen van de woning, zoals de
Stimuleringslening Duurzaam Thuis
van Provincie Limburg.
Daarnaast ontwikkelt de rijksoverheid instrumenten om duurzame
doelstellingen voor woningeigenaren behaald kunnen worden.
De gemeente volgt deze ontwikkelingen nauwlettend.

077 208 32 25
advertentie@hallopeelenmaas.nl

Bezorgklachten

te voltooien. Genoeg te doen dus.
En dat allemaal voor het goede doel.”

Morgenstond
De morgenstond heeft goud in de mond.
En zeker deze morgen op de Rootsdijk
in Egchel. We zien de koperen ploert op
een vochtig landschap schijnen, waar,
voordat de zon opkwam, nog ijskristalletjes te vinden waren. Op neushoogte
had het immers nog niet gevroren,
maar wel op de grond. Op 10 centimeter
hoogte was het 1 graad boven nul.
Het is een week met twee gezichten.
In de eerste helft van deze week waren
nog zeer rustige condities precies onder
een hogedrukgebied, maar dit verandert. Lagedrukgebieden vanuit het westen worden weer opdringerig.
Met oktober verdwijnt het mooie weer.
Het wordt wisselvallig, maar wel met
stijgende temperaturen.
/ Tekst en beeld: Nicky de Bruijn

Weer in Peel en Maas

Bovendien oriënteert Peel en Maas
zich ook op de financieringsmogelijkheden. Gebouwgebonden financiering, zoals ook de Woonpas aanbiedt,
zou één van de hulpmiddelen kunnen zijn. Dit is een financieringsvorm
waarbij de investering in verduurzamingsmaatregelen gekoppeld
wordt aan de woning en daarmee
overdraagbaar is aan een volgende
koper.

Tekst: Marc van der Sterren
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Boerendebat zoekt
boerenkracht

Gemeente maakt Helden
verkeersvriendelijker

Duizenden tractoren op het Malieveld. Honderden boeren op het provinciehuis in Maastricht. De afgelopen
weken toonden boeren uit heel Nederland hun kracht. Journalist Marc van der Sterren uit Koningslust leidt
een debat tussen boeren waarin hij zoekt naar de kracht van de boeren.

Geen enkele andere beroepsgroep
weet tijdens protesten beter zijn spierballen te tonen dan boeren met hun
tractoren. De Nederlandse landbouw
staat wereldwijd bekend om de innovatiekracht en Nederland is de tweede
landbouwexporteur van de wereld.
Op die manier toont de landbouw zijn
kracht, tegelijkertijd loopt het tegen
de grenzen van de maatschappij, de
natuur en het dierenwelzijn.
Tijdens een debat staan vier boeren centraal. Fred Willems uit
Grubbenvorst verbouwt biologische groenten. Daarmee is het
een volledig andere ondernemer
dan varkenshouder Evert Hendrikx
uit Lottum. Hij bundelt zijn krachten met andere intensieve varkenshouders in de Varketing Group.
Een bedrijf dat is genomineerd voor de
Ondernemersprijs Horst aan de Maas
2019.
De andere twee deelnemers zijn Zef
Soogelee uit Ransdaal. Hij is vleesveehouder en verkoopt het vlees

rechtstreeks aan de consument.
Melkveehouder Mark van Lipzig uit
Velden heeft een grootschalig melkveebedrijf.

Wereldmarkt
Van der Sterren wil niet debatteren
over, maar juist met boeren. Zij zitten
immers niet altijd op één lijn. De ene
boer produceert zo veel mogelijk
voedsel voor de consument die weinig
geld heeft. De ander werkt juist biologisch of vanuit een ander natuurlijk of
diervriendelijk gedachtegoed. De één
produceert voor de lokale markt, de
ander voor de wereldmarkt. En dan
zijn er nog boeren die grootschalig
produceren omdat dat het beste loont,
terwijl anderen goed boeren juist
omdat ze bewust kleinschalig blijven.
De avond bestaat uit een debat tussen de boeren en een dialoog met
de zaal. Het debat vindt plaats op de
gemengde zorgboerderij met schapen
en pluimvee van David en Sef Janssen
in Veulen.

World Press Photo
Marc van der Sterren organiseert het
debat samen met de Werkgroep Landen Tuinbouw Noord-Limburg en Annie
van Gemert, documentair fotograaf en
winnaar van een World Press Photo.
Twee van de boeren die deelnemen
aan het debat zijn door haar gefotografeerd voor het boek ‘Boerenkracht
– Generaties in beweging’, waarin
ze foto’s maakte van boeren in heel
Limburg. Het boek is deze avond ook
te koop.
Journalist Marc van der Sterren uit
Koningslust is onder meer redacteur
van HALLO Peel en Maas en schreef
tien uitgebreide interviews voor het
fotoboek. Hij neemt de presentatie
van de avond in handen.
Het debat vindt plaats op 15 november
op zorgboerderij de Haam, Lorbaan 10
Veulen. De zaal is open om 19.30 uur.
Aanmelden kan door een mail te sturen aan info@marcvandersterren.nl

Gemeente Peel en Maas is bezig met een verbetering van de verkeersveiligheid en het oplossen van de verpaupering van de
Molenstraat in Helden. Per 1 november is Peel en Maas eigenaar
van twee dichtgetimmerde panden in deze straat.

De Molenstraat is de entree van
Helden. Deze twee dichtgetimmerde huizen zijn een doorn in het
oog van het dorp. De panden hebben een negatieve uitstraling op
de rest van de straat. Ook op het
gebied van verkeer zijn er volgens
het dorp kansen. Er is een tekort
aan parkeerplaatsen, hierdoor
parkeren bestuurders auto’s op de
rijbaan en op voetgangerspaden.
In combinatie met het laden en
lossen ontstaan opstoppingen en
onveilige situaties.

Parkeerplaatsen
Wethouder Rob Wanten ziet realisatie van nieuwe parkeerplaatsen in
Helden. “Met de aankoop van deze
panden zien wij kans om dertig à
veertig parkeerplaatsen te reali-

seren. Hierdoor worden een aantal problemen op het gebied van
verkeer opgelost. Door de locatie
op een nette manier in te richten
heeft het ook een positief effect
op het straatbeeld”, zegt Wanten.
“Een win-win situatie voor het
dorp.” Wethouder Anget Mestrom
is er ook blij mee: “Ik vind het fijn
dat we als college dit pand hebben aangekocht. Ik ben het eens
met wethouder Wanten dat dit een
goede eerste stap is in het toekomstbeeld van Helden. Hiermee
laten we de gemeenschap van
Helden zien dat hun tomeloze energie en bijdrage in dit proces tot
resultaat leidt.”

Tekst: Niels van Rens

Rectificatie OLS
In de HALLO van donderdag 27 oktober staat in het artikel
‘Felicitaties met D’n Um’ een foutieve naamsvermelding. In de tekst
werd vermeld dat Twan de Bruin de nieuwe voorzitter is van OLS
2020 in Meijel. Dit had oud-burgemeester Hubert Vos moeten zijn.

Beeld: Annie van Gemert

Hallo op reis

Klup 7+1 naar Sittard
Klup 7+1 is een vriendenclub bestaande uit een Amsterdammer (links, Eric) en zeven Kesselnaren:
Paup, Sjuul, Janny, Jac, Jos, Hattie en Arno. Deze keer gingen zij niet naar de Templebar in Dublin maar via
Tempelhof Berlijn naar het Tempelplein te Sittard. Daar brachten zij wederom een bezoek aan het
Oktoberfeest. Tijdens de vlucht werd de tijd gevuld met het lezen van HALLO Peel en Maas.

Winterheide
Erica darleyensis.
Ø 12 cm.
Per stuk 2.99
3 stuks 8.97

Actie

ZONDAG OPEN VAN 12.00 TOT 17.00 UUR

3 VOOR

5.99

GroenRijk Maasbree • Kanaalweg 7 • 077-4650080 • groenrijkmaasbree.nl
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Eerste rugby fitnessvereniging in Nederland

Laagdrempelig rugbyen bij Victorians Rugby Fitness
Ooit gehoord van Rugby Fitness? Nee? Dan ben je vast niet de enige. Want de Victorians Rugby Fitness vereniging in Panningen is namelijk de
eerste in Nederland. Panningnaar Remco Claessens is één van de oprichters en wil dit jaar de rugbysport toegankelijker te maken.

gedaan. Na een tijdje raakte ik geblesseerd en ben ik gestopt. Maar mijn rugbyhartje bleef kloppen en toen kwam
ik met dit idee.” Remco heeft een ideale combinatie gevonden tussen zijn
werk en deze sport. “Als militair doe
je ook veel aan bootcamp en andere
sportieve oefeningen. Die laat ik vaak
terugkomen tijdens de trainingen van
rugby fitness. Zo tillen we tractorbanden en gooien we boomstammen.”
Maar niet alleen fysiek is belangrijk.
“Elke training is anders. We doen ook
veel aan tactiek, want dat is tijdens
rugby enorm belangrijk. Ik kijk echt
specifiek wat er die dag op het programma staat en daar speel ik dan op
in, zelfs tijdens de warming-up.”

Bekend in Peel en Maas

Want volgens Remco heeft de sport
nogal een stigma. “Niet dat het
geen leuke sport is, maar iedereen
denkt bij rugby meteen aan één
ding: het gaat hard”, legt Remco uit.
“Zoek bijvoorbeeld rugby maar eens
op YouTube op. De eerste resultaten
zijn vooral video’s waarin spelers
worden neergehaald en het ziet er
allemaal best hard uit.” Hierdoor sluit
maar een beperkte groep geïnteresseerden zich aan bij een rugbyclub.
“Rugby is niet alleen maar tegen
elkaar aanstoten en de ander proberen neer te halen. Er komt voornamelijk veel tactiek bij kijken en het
allerbelangrijkste is het respect naar
de tegenstander.”

Eigen niveau
Door dit vooroordeel durven veel
liefhebbers van de sport zich niet op
te geven. “Daarom heb ik Victorians
Rugby Fitness opgericht. Mensen die
een beetje angst hebben om meteen
wedstrijden te spelen, kunnen hier
stap voor stap de sport ontdekken.”
En dat doet iedereen op zijn eigen
manier volgens Remco. “Dat is het
mooie in onze club. Iedereen is welkom: jong en oud. We spelen op het
Thyass complex in Panningen. Ook
traint iedereen op zijn eigen niveau,
jij bepaalt zelf wat je wil bereiken
met de trainingen. De één zoekt een
nieuwe manier van fitness en de
ander komt juist om rugby te leren.

We stellen de trainingen zo samen dat
het voor iedereen te behappen is.”

Lachen, gieren en
brullen staat centraal

Fysiek en tactiek
Victorians Rugby Fitness is de eerste rugby fitnessclub in Nederland en

hiermee is een nieuwe sport geboren.
De rugbyclub werd in 2017 gestart
door twee anderen. Na een aantal
bestuurswisselingen kwam Remco
erbij en besloot het nieuwe bestuur
een andere richting in te slaan.
Hieruit ontstond dit jaar het idee van
Remco op te gaan focussen op rugby
fitness. Vanwege het sportverleden
van de Panningnaar is hij het idee
van rugby fitness gestart. “Ik ben
al achttien jaar actief als militair en
daarnaast heb ik jaren zelf aan rugby

Voor Remco is het belangrijk dat de
sport laagdrempelig is. “Iedereen mag
komen en lachen, gieren en brullen
staat centraal, dit is heel belangrijk tijdens trainingen voor mij.” Zijn ultieme
droom? “Om de rugbysport bekender te
maken hier in Peel en Maas. Het wordt
geen voetbal of volleybal, maar ik wil
graag dat zoveel mogelijk mensen in
contact komen met deze geweldige
sport.” Tot nu toe heeft Remco nog een
klein team, hij hoopt natuurlijk op meer
aanwas. “Misschien kunnen we dan
ooit de overstap maken om echt wedstrijden te spelen. Daar is deze club ook
voor. We trainen op een laagdrempelige manier de sport rugby en wie weet
spelen we ooit een wedstrijd.”
Tekst: Niels van Rens

BEZORGERS
GEZOCHT!
VOOR DE VOLGENDE ROUTES:

Meijel rondom Hoek € 10,00
Beringe rondom Mr. Beumersstraat € 18,00
Maasbree rondom Broekstraat € 11,25
Panningen rondom Schoutenring € 9,00
Panningen rondom Ringovenstraat € 13,00
bedragen per week
WERKZAAMHEDEN Elke donderdag, vrijdag of zaterdagochtend het nieuwsblad HALLO bezorgen.
INTERESSE OF INFORMATIE Mail naar bezorgers@garcon.nl of bel 085 071 10 90.

Handelstraat 17 5961 PV Horst

Erepenning voor voetbalclub MVC’19
Maasbree
Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van voetbalvereniging MVC’19 uit Maasbree, reikte burgemeester Wilma Delissen-Van Tongerlo van gemeente Peel en Maas vrijdag 25 oktober een Koninklijke
Erepenning uit aan de voetbalvereniging. MVC’19 beschikt over 750 leden met heren- en damesteams.
Ook beschikt de voetbalclub al meer dan 20 jaar over een G-afdeling waar zo’n 25 G-voetballers uit de regio
iedere zaterdag met veel plezier voetballen. De Koninklijke Erepenning is een ereteken dat kan worden
verleend aan verenigingen, stichtingen of instellingen. Het symboliseert het respect en de waardering die
de koning heeft voor de vereniging. / Beeld: Stefan Koopmans
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Alle agenten Horst-Peel en Maas worden verhoord
er duidelijkheid komt. Ze voelen zich
serieus genomen en werken graag
mee.”
Op landelijk niveau is de cultuur
volledig verziekt, blijkt uit een brief
die Carel Boers van de landelijke
diversiteitsraad van de Nationale
Politie aan minister Grapperhaus
van Jusitie en Veiligheid stuurde.
In de brief beschrijft hij hoe dienders
in hun interne appgroep spreken
over burgers als ‘kankermongolen,
pauper-allochtonen, k*tvolk en
k*tafrikanen.’ Hij spreekt van ‘grove
misstanden in de top van de politie’,
van aanrandingen tot ernstige
discriminatie.

Is er wel ruimte voor
een andere manier
van denken?

Plichtsverzuim

Als politiechef voelt Ingrid zich verantwoordelijk, “maar ik wil geen
enkele schijn van belangenverstrengeling op me laden, vandaar dat ik
dit onderzoek heb uitbesteed aan de
landelijke afdeling VIK (Veiligheid,
Integriteit en Klachten).
Behalve het interne onderzoek is er
voldoende reden voor een strafrechtelijk onderzoek. En daar kan Schäfer
geen uitspraken over doen, want dat
ligt bij het OM. En zolang het OM met
de acht agenten bezig is, kan het
interne onderzoek niet veel verder.
Eerst moet duidelijk zijn welke van de

deze dienders daadwerkelijk worden
berecht. Pas dan kan het VIK verder
met het interne onderzoek naar de
overige dienders van het achttal.

Spookverhalen
De sfeer is dus gespannen op de politiebureaus in Panningen en Horst.
“De meest rare spookverhalen gaan
rond, terwijl er gewoon gewerkt
moet worden”, meldt Schäfer. Ze kondigt alvast een vacature aan die binnenkort openbaar wordt. “Gewoon
omdat een wijkagent iets anders gaat
doen. Intern.” Niet dat lezers weer

van alles gaan denken wanneer ze
die vacature zien staan.
Om alles in goede banen te leiden is
er een zorgplan, met een team van
onder meer vertrouwenspersonen,
coaches en psychologen. “Je moet je
realiseren: het heeft ontzettend veel
impact.
“Agenten vinden het vreselijk dat
hun naam te grabbel wordt gegooid.
Ze doen buiten gewoon goed politiewerk. Ze staan 24/7 klaar, ondanks
alle verhalen.” De dienders werken
volgens Schäfer graag mee aan het
verhoor. “Ze vinden het juist goed dat

Volgens Schäfer hebben de misstanden in het korps Horst-Peel en Maas
hier niets mee te maken. “Ik wil daar
geen enkele vergelijking mee trekken,
want ik denk niet dat dat het geval is.”
Plichtsverzuim. Daar had het mee te
maken. En onprofessioneel gedrag.

En ja, de cultuur is niet zoals deze
moet zijn. Het gaat om in- en uitsluiting. “Is er wel ruimte voor een andere
manier van denken? Is de interne veiligheid wel in orde? Kun je wel doen
wat je wilt?”
Ze stelt het bewust in de vraagvorm,
het moet immers allemaal nog onderzocht worden. “Maar de link met wat
er op landelijk niveau speelt, gaat me
tien stappen te snel. En mij hoor je
niet zeggen dat er een verziekte politiecultuur in Nederland is. Daar neem
ik afstand van. Ons bedrijf is echt oké.”
Politie Nederland telt 69.000 werknemers, weet Schäfer. “En waar mensen werken, worden fouten gemaakt.
Maar bij het politieapparaat past dat
niet. Wij hebben een voorbeeldfunctie,
wij moeten roomser zijn dan de paus.
En daarom doen we dit onderzoek.
Juist om het vertrouwen van de burger
te behouden. En juist daarom wil ik
het liefst volledige openheid geven.”
Wanneer, dat blijft nog de vraag.
“Ik kan niet zeggen binnen een half
jaar of later. Ik hoop alleen dat het zo
snel mogelijk kan. Want ja, voor de
beeldvorming is het killing.”

Tekst en beeld: Marc van der Sterren

De Nacht van het Dorp in Helden
De tweede editie van De Nacht van het Dorp vond op zaterdag 26 oktober plaats in Helden. Het evenement
werd georganiseerd door Jong Nederland Limburg in samenwerking met een plaatselijke afdeling in
Helden. Tijdens het evenement staan bedrijven en organisaties in het dorp centraal om met elkaar kennis
te maken. Hierdoor ontstaat er een vertrouwensband en wellicht een samenwerking. / Foto: Jordy Strijbos
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75 jaar bevrijding Sjraar van Horen en Jo Verhaegh-Kessels Beringe

‘Je moest heel voorzichtig
zijn met wat je zei’
Sjraar van Horen en Jo Verhaegh-Kessels zijn oorlogskinderen uit Beringe. Voor HALLO Peel en Maas doen
ze hun verhaal.

Van Verzet naar Vrijheid’
Beringe viert 75 jaar vrijheid op zaterdag 2 en zondag 3 november
met de muziektheatervoorstelling ‘van Verzet naar Vrijheid’ in de
Sint-Jozefkerk in Beringe.
De voorstelling verhaalt in tekstfragmenten over bijzondere en
alledaagse zaken tussen 1940 en
1945 in Beringe. Vaak persoonlijke belevenissen en gevoelens die
worden versterkt door de muziek,
maar ook door spel, dans, belichting, geluidseffecten en de locatie. De Sint-Jozefkerk speelt een
belangrijke rol in de voorstelling.
Aan dit culturele dorpsproject heb-

ben in totaal honderd mensen van
zeven verenigingen, voor en achter
de coulissen gewerkt. De enscenering en regie zijn een uitwerking
van de Neerse Marij Dorssers.
de muziektheatervoorstelling ‘van
Verzet naar Vrijheid’ in de SintJozefkerk in Beringe wordt opgevoerd op zaterdag 2 november om
19.30 en op zondag 3 november
om 16.00 uur.

Bevrijdingsconcert Helden
Het is in november 75 jaar geleden dat de geallieerden Helden
bevrijdden van de Duitse bezetting. Fanfare St. Cecilia uit Helden
herdenkt de donkere jaren en viert de vrijheid op zaterdag
2 november met een bevrijdingsconcert onder leiding van
Sander Simons.
De fanfare brengt een combinatie van livemuziek met zang van
Lisette Vervoort, dans door leerlingen van Balletstudio Susan en
gedichten van leerlingen van de

In het jaar dat de oorlog uitbrak
werd Sjraar van Horen uit Beringe
11. Jo Verhaegh-Kessels was net 14.
“Ik werd 18 op de dag van de invasie van Normandië. Die verjaardag
is er helemaal bij ingeschoten.”
Officieel kon niemand het weten,
want radio’s waren in 1944
streng verboden door de Duitsers.
“Je kwam in een concentratiekamp
terecht als ze er achter kwamen”,
weet Sjraar. Maar iedereen wist
het. Bij Sjraar thuis hadden ze stiekem een radio. En bij Jo ook.
Of NSB’ers officieel een radio
mochten hebben weet Jo eigenlijk
niet, maar zij spraken er wel openlijk over. “Hitler heeft weer schoon
gesproken”, zeiden ze dan. “Alleen
jammer dat we hem niet konden
verstaan.”
Het is het soort humor waar Sjraar
zich nu nog om kan verkneukelen.
Hij weet nog hoe de oorlog begon.
“De Duitsers kwamen met de fiets.
Eén had de fiets kapot, die moesten ze duwen”, vertelt hij. Jo weet
het ook nog. “Ze waren allemaal straalbezopen. Ze waren zat
gevoerd, want ze moesten voorop
om in Meijel te sneuvelen.”

Bluswagen
Ze moesten in die begintijd een
paar dagen evacueren. Jo ging naar
Panningen, naar de Beekstraat,
Sjraar naar Helden dorp. “Het was
vrijdagmiddag 10 mei”, weet
hij nog. “We gingen met paard
en wagen. Het was warm weer.
Duitsers hadden een bluswagen
van de brandweer ingepikt en die
gebruikten ze om de eigen troepen
af te koelen.”
Sjraar was hevig onder de indruk
van het marcheren en zingen van
de Duitsers. Nog steeds kijkt hij
graag naar marsmuziek op de
Duitse zender. “Und wihr fahren
gegen Engeland”, zongen ze dan.
“Ja”, zegt Jo. “En dan zongen wij:
‘plons plons’.”

Naarmate de oorlog vorderde, werd
het spannender. ’s Avonds moest
iedereen binnenblijven en het huis
verduisteren. En er was steeds minder te krijgen. Jo: “In de winkel was
niks. En alles was op de bon.” Sjraar
zegt nooit honger te hebben geleden.
“Wij zaten op de boerderij.” Wel kwamen de Duitsers vee stelen. “Ze hebben zeker zeven koeien meegenomen.
Op het eind van de oorlog hadden we
er nog maar twee.”

Boter
En hij vertelt hoe hij ’s morgens in alle
vroegte de wei in ging om te melken,
en alleen nog wat resten terugvond
in de put. “Die hadden de Duitsers
’s nachts ter plekke geslacht.” De nood
werd hoog. Vooral in de stad. Hij weet
nog dat er rijkelui met de paardentram
uit Venlo kwamen. “Die betaalden zestig gulden voor een kilo boter!”
Sjraar heeft geluk gehad dat hij aan de
kerkrazzia is ontsnapt. “Van mijn leeftijd, jongens van 14 en 15, zijn er heel
wat meegenomen. Maar ik was nogal
tenger gebouwd.”
Jo is haar broer acht maanden kwijt
geweest. “Onze Jan moest naar de
Hermann Göring Werke in Polen.
Hij was net op tijd weg, anders waren
de Russen binnengevallen.” Vandaar
ging Jan naar Wuppertal. “De eerste
dag hadden ze de soep weggegooid,
want die was niet te eten. Later kregen ze er spijt van dat ze toen die
soep hadden weggegooid.”
Op 8 mei 45 was hij terug. In die tijd
gonsde Beringe van de verhalen van
jongemannen die mondjesmaat terugkwamen. Jo: “Is hij al terug? En die en
die? Is die er nog niet?”

Engels
Sjraar vertelt over de onderduikers op
hun boerderij. Er zaten Engelse piloten
gelegerd en gedeserteerde Duitsers.
“Op een dag zei vader: ‘vanavond
komen er Duitsers. Maar het zijn geen
Duitsers, het zijn verklede Tommies.’
Maar wij kenden geen Engels, dus

kwam meester Kessels, de schoolmeester uit Panningen, om met de
soldaten te praten.”
De volgende dag had hij hem bijna
verraden: “Op school vroeg hij ons:
‘wie kan er Engels? ‘ En ik zei: ‘Je kent
toch zelf Engels? Je bent gisteren nog
bij ons met de soldaten komen praten.’” Het heeft, zover Sjraar weet
geen consequenties gehad.
“Maar je moest wel heel voorzichtig zijn met wat je zei”, vertelt Jo.
“Wij wisten helemaal niet dat er bij
jullie Engelsen zaten. Mij werd helemaal niks gezegd. En dat was maar
beter, dan kon ik ook niks verkeerds
doorvertellen.”

basisscholen De Liaan en De Pas.
Het bevrijdingsconcert vindt
plaats op zaterdag 2 november
om 20.00 uur in het Kerkeböske in
Helden.

Heemkundevereniging Medelo

Presentatie Landmijnen in
en rond de Peel
Tussen Groesbeek en Venlo en van de Maas tot Nederweert is van
september tot december 1944 langdurig en hevig gevochten. In de
gebieden met landmijnen ging de oorlog tot ver na de bevrijding
gewoon door. Heemkundevereniging Medelo uit Meijel organiseert
hierover een presentatie.

Goeie Duitsers
Ze vertelt over de luchtgevechten
van 1 januari 1945 boven Beringe.
“De Engelsen schoten een vliegtuig
uit de lucht dat precies bij opa’s huis
terechtkwam. Pas toen de rook weg
was, zagen we dat het huis er nog
stond.”
Ook Sjraar maakte de hevige bombardementen mee, met krijsende kinderen in de schuilkelder. “Wij hebben
daar de oefeningen van berouw, hoop
en liefde gebeden.” En daar maakte
hij ook mee dat er goeie Duitsers
waren. Er moest melk komen voor de
kleinsten in huis, veertig meter verderop. Het was een Duitser die zich
aandiende om tussen de bombardementen door de melk te gaan halen.
“Hij zei: ‘Beter een dode Duitse soldaat
dan een dode moeder van twee kinderen’. En met een mariabeeldje onder
zijn jas ging hij richting boerderij.”
En Jo vertelt over een Duitse soldaat
die zich bij Bos in Panningen had laten
ontvallen: ‘Ich fühle mich auch Wut
auf den Nazis’. Dit heeft hem vermoedelijk de kop gekost. “Na de oorlog
hebben we zijn naam teruggevonden
op het Duitse kerkhof in Ysselsteyn.
Hij was precies een week na die uitspraak overleden.”
Tekst en beeld: Marc van der Sterren

In het gebied midden in de
Groote Peel, met dorpen binnen het kanalenkwadrant van de
Zuid Willemsvaart en de Noorder
Vaart, wisten Engelsen, Schotten,
Duitsers en Amerikanen afwisselend het gebied te veroveren en
heroveren. Naast een strijd met
artillerie, tanks en ander gepantserd materieel is hier veelvuldig
gebruik gemaakt van landmijnen.
Dit laatste heeft ook een onuitwisbare indruk op de lokale burgergemeenschap gemaakt.
Luitenant-kolonel bd Jan
Wijdemans zal vertellen over het

gebruik van landmijnen in het
algemeen, met in het bijzonder
de grillige inzet van dit wapen
in en rond de dorpen rond de
Groote Peel. Ook gaat hij in op de
gebruikte typen landmijnen en
hun technieken.
Jan Wijdemans was als explosievenopruimer binnen defensie
actief in vredesoperaties en als
technisch adviseur in Geneve voor
de Nederlandse diplomatieke post
bij de Verenigde Naties.
De presentatie is op woensdag13 november om 19.30 uur in
Truijenhof, Tomveld 2 in Meijel.
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Geplukt

Yvonne Cup Baarlo
Ze staat positief in het leven, wat zijn weerslag heeft op haar kunst. Op die manier maakt ze de wereld een stukje mooier. Deze keer plukt
HALLO kunstenaar Yvonne Cup op haar carréboerderij op de Schafelt in Baarlo.

en andere galerieën in binnen- en
buitenland.

Liefde
Ik schilder vooral met acrylverf, maar
werk ook met keramiek, brons en
staal. Ik wil de wereld mooier maken.
Ik ben positief ingesteld, probeer
het beste in iedereen in te zien.
Als kunstenaar ben ik bewust niet
maatschappijkritisch bezig.
Als je ergens aandacht aan schenkt,
dan groeit het. Kijk naar een plant.
Die groeit en draagt eerder bloemen
als je hem positieve aandacht geeft.
Dat is met alles. Als je aandacht geeft
aan agressie, groeit het ook. Ik richt
me liever op liefde in plaats van angst.
Een thema dat ik graag gebruik is het
hart. Hartenergie en leven vanuit het
hart.
Dat is mijn positieve levensfilosofie:
alles wat ik voel en ervaar, hoe ik met
de dingen omga en hoe ik er naar kijk,
heeft z’n reflectie in de schilderijen
en beelden die ik maak. Een schilderij
of beeld kan niks anders zijn dan een
deel van mezelf, mijn werkelijkheid.

Creatief energetisch therapeut

“Pas sinds 2004 woon ik hier in de
buurtschap de Schafelt in Baarlo.”,
vertelt Yvonne. “Deze carréboerde-

rij ‘de Groëte Sjafelt’ was leenerfgoed
van Kasteel de Berckt en leverde alle
eten op het kasteel. Nu verbouw ik

Puzzel

Sudoku
Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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alleen wat groenten voor mezelf.
Ik kom oorspronkelijk uit Tegelen.
Ook daar woonden we in een
woonboerderij, maar dan midden
in het centrum. We zijn een
samengesteld gezin met vijf kinderen
en wilden een nieuwe start maken.
Toen we een nieuwe woning zochten
zei ik: ‘Ik wil wel een carréboerderij’.
Carréboerderijen zijn niet dichtbezaaid
in Noord-Limburg, maar hier zitten
we dan. Dit bewijst maar weer dat
alles met elkaar te maken heeft.
Ik ben scheppend bezig. Ik creëer m’n
eigen werkelijkheid. En met de juiste
intentie komt het ook op je pad.
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Ik ben altijd kunstenaar geweest.
Als kind was ik al aan het knommelen
en knutselen. Ik volgde bewust de
lerarenopleiding in plaats van de
kunstacademie. Daar moet je na
één jaar een richting kiezen en daar
zit je dan de rest van de opleiding
aan vast. Ik wilde kunnen werken
met elk materiaal waar ik me in kan
uitdrukken. Op de lerarenopleiding
leer je niet alleen teken- en

schildertechnieken, maar ook omgaan
met metaal, hout, fotografie, grafische
vormgeving en druktechnieken.
Ja, ik heb wel voor de klas gestaan, op
middelbare scholen in de omgeving.
Het is mooi om iets te creëren, maar
ook om dat over te dragen op anderen. Daarom organiseer ik nog steeds
workshops en cursussen.
Vijftien jaar lang werkte ik bij museum
van Bommel van Dam in Venlo. Daar
kwam de lerarenopleiding goed
van pas. Wat ik daar deed, samen
met een collega kunstenares, was
uniek in Nederland. Schoolkinderen
gaven we een rondleiding in het
museum. In het verlengde van een
bepaalde kunstenaar kregen ze een
schilderopdracht. Dus stonden de
kinderen met een schildersezel tussen
de kunst.
Inmiddels werk ik al meer dan twintig
jaar aan mijn eigen kunstwerken die ik
permanent exposeer in Galerie Sjer in
Belfeld. Daar ben ik ook werkzaam als
galeriemedewerkster. Mijn man zorgt
voor het logistieke deel. Hij brengt
schilderijen en andere kunstobjecten
rond bij particulieren, bedrijven

Deze kijk op het leven breng ik niet
alleen naar buiten via mijn kunst,
maar ook rechtstreeks als creatief
energetisch therapeut. Alles draait
om het inzicht en het beteugelen
van bepaalde gedachtenpatronen.
Waar je je op richt dat wordt je. Je creëert je eigen dag, je creëert je eigen
leven. De wereld verbeteren begint
met je gedachten, dit is ons meest
scheppende vermogen. Eerst is er de
gedachte, dan komt de rest.
Je kunt boos reageren op ontwikkelingen die je niet aanstaan, zoals oorlog,
maar dan draag je bij aan boosheid.
Je kunt ook anders reageren en oplossingsgericht kijken. Als meerdere dit
doen, slaat die houding over op de
maatschappij. De bal wordt langzaam
groter. En uiteindelijk komt die ook uit
bij de overheid en regeringsleiders die
besluiten maken over de oorlog. En zo
beïnvloed je het gedachtegoed van de
maatschappij. Als je vrede wil moet je
vrede voeren, geen oorlog.
Nee, ik doe niet aan sport, ik ga
niet actief het verenigingsleven in.
Maar mijn deuren staan altijd open.
Ik geef workshops, ik organiseer open
dagen. Dan komen er ook mensen die
weinig om kunst geven, maar voor
deze historische plek komen. En mijn
man werkt bij Boedelzorg NoordLimburg. Hij ontruimt woningen, als
iemand overleden is bijvoorbeeld.
Dus is hier in de kippenschuur vier
keer per jaar een rommelmarkt.
Er komen hier veel mensen. Dat is
leuk.”

De wereld verbeteren
kan al
met je gedachten

Tekst en beeld: Marc van der Sterren
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Je weet, eens zal het gebeuren
Je weet, eens zal zij er niet meer zijn
Je weet, de leeftijd is er naar
En nu onverwachts is haar leven voorbij
en komt nooit meer terug
Je weet het, en toch ...

Wies Houba-Janssen
Belfeld, * 13 augustus 1929

Kessel, † 28 oktober 2019

echtgenote van

Sef Houba †
mam, oma, oma Wiesje van
Kessel: Thijs en Marian
Josje†
Jos en Marloes, Noell
Kessel: Chrit en Ria
Kelly en Bart, Raff
Correspondentieadres:
Sint Corneliusstraat 16, 5995 XV Kessel
Wij nodigen u uit voor de afscheidsdienst op zaterdag
2 november om 10:30 uur in de kerk van Onze Lieve Vrouw
Geboorte, Kerkplein te Kessel. Aansluitend begeleiden we
Wies naar de parochiebegraafplaats.
Wij bedanken iedereen die voor haar klaarstond. Een woord van
dank aan de medewerkers van Proteion, dagvoorziening
“Os Thoës” en dank aan de huisartsenpraktijk Kessel.

Wij hebben kennisgenomen van het overlijden
van ons gewaardeerd erelid, de heer

Jo Peeters
De heer Peeters was ruim 57 jaar lid van de
Koninklijke Harmonie Concordia Panningen en heeft zich
een meer dan waardig ambassadeur getoond.
Voor zijn tomeloze inzet werd hij tevens benoemd tot Erelid.
Wij wensen zijn echtgenote en familie veel sterkte toe.
Bestuur en leden
van de Koninklijke Harmonie Concordia Panningen

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.

Cursus porselein Baarlo 6 lessen.
Maak je eigen porseleinen objecten
van begin tot eind. Geen basiskennis
nodig. Info: atelierrb.nl

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

Te huur royale woning buitengebied
Maasbree, 950,00 p.m. 2 pers.
Voor meer info mail info@intniet.nl

THANATOPRAXIE

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

samen met u zorgen
voor een mooi afscheid

t. 077-3078642
Panningen
www.janssenuitvaart.nl

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

uitvaartverzorgingtwanschreurs.nl

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

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

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

Maasbree
06 38 43 79 56

www.peetsteeghsuitvaartzorg.nl

Laurier 100-120cm/150-160 cm. va
€5.00. Taxus 25-30 cm/60-120 cm.
va €1.80. Hortensia’s o.a. limelight,
little lime, annabelle, rhodo ea
heesters (op stam), bodembedekkers.
Open za. 2 en 9 nov. van 10.00-13.00
uur. Info: www.veld-tuinplanten.nl of
06 40 32 71 08.

* Vintage Sisters * kledingverkoop *
Verkoop van de mooiste tweedehands
kleding, schoenen & accessoires.
Zondag 3 november - Hockeyclub
Peel en Maas - 10.00 tot 14.00u.

www.opruimingshop.nl
Iedere zat. geopend 10.00 - 15.00 uur.
Groot assortiment brievenbussen,
fietsenrekken, fietsdragers,
parkeerbeugels. Voor meer info zie
www.opruimingshop.nl Ysselsteyn
Timmermannsweg 89, poort 2.
Te koop lekkere vastkokende en
kruimige aardappelen, onbespoten
prei 0.25 pst koolrabi 0.50 knolvenkel
0.25 boerenkool gele wasboontjes
vele soorten vollegrond- en
kasgroenten en afhaalpunt weekblad
Hallo Peel en Maas voor buurt en
klanten. Kwekerij Brummans Vosberg
16a Panningen.
Tk brommob Aixam S9 Coupe
Premium Sensation, bj sept 2019, km
2472, parelmoer wit, izgst, € 11.500
TMHaegens1993@kpnmail.nl

Ger en Jet
Gommans-Vrenken
Panningen
50 jaar getrouwd
31 oktober 2019
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eens/oneens geef uw mening op facebook.com/hallopeelenmaas

Gemeente moet meer onnodige
panden opruimen
Gemeente Peel en Maas pakt de verpaupering van de Molenstraat in Helden aan door onder andere panden te ruimen (zie pagina 3). Daarvoor in
de plaats komen parkeerplaatsen. Op die manier werkt wethouder Rob Wanten niet alleen tegen verpaupering, maar ook aan het vergroten van
het aantal parkeergelegenheden en aan de verkeersveiligheid.
De twee dichtgetimmerde huizen die het veld
moeten ruimen zouden een negatieve uitstraling op de rest van de straat en binnenkomst
van het dorp hebben. Het slopen van deze
twee panden is een goede zaak. Zo wordt het
uiterlijk van het dorp, de verkeersveiligheid
en bereikbaarheid verbetert. Laat wethouder Wanten naar meerdere panden in Peel en

Maas kijken. Moeten deze ook gesloopt worden
voor parkeerplaatsen?
Aan de andere kant is het ook zonde van de
gebouwen. Deze panden zouden ook omgetoverd
kunnen worden tot appartementen of woningen.
Er zijn tal aan geïnteresseerden die een woning
zoeken. Misschien kan een particuliere partij deze
woningen ombouwen tot iets nieuws. Dit gebeurt

ook in Hegelsom in de gemeente Horst aan de
Maas. Woningen boven parkeerplaatsen en veiligheid?

Gemeente moet meer onnodige panden opruimen.
Wat vindt u?

Eikenprocessierups bestrijden kan alleen door eikenbomen
op te ruimen
De gekmakende jeukende eikenprocessierupsen hielden Nederland afgelopen zomer in de ban. Veel inwoners van ons land ervaarden veel
last van de beesten. Om ze te bestrijden zette gemeente Peel en Maas extra mankracht in. Dit kostte uiteindelijk 25.000 euro meer dan
andere jaren.
de eikenprocessierups en van een aantal kevers
die eitjes leggen in de dennen. Stop met vergif!”.
Peter Spee heeft in tegenstelling tot vele inwoners niet zo veel last gehad van de rupsen. Bij
hem deed de natuur haar werk: “Heb vier eikenbomen in de tuin. Geen rups gezien. Veel koolmezen zorgen daarvoor.” Door de koolmezen
hoeven bijvoorbeeld de bomen bij Peter niet op
geruimd te worden. Veel stemmers zijn het met
elkaar eens om van de natuur af te blijven en te
kijken naar andere mogelijkheden om de beestjes

te bestrijden. “Poeh zoiets kunnen ze never nooit
verwezenlijken, er zijn genoeg alternatieven”,
zegt Wim Mertens.
De vraag blijft natuurlijk: wat doet gemeente
Peel en Maas? Zij gaat inzetten op andere alternatieven. Het omleggen van boven is niet de
beste keuze volgens Peel en Maas. In de toekomst
wordt gekeken naar nieuwe modernere manieren
om de eikenprocessierups te bestrijden.

Stichting BiblioNu verzorgt het bibliotheekwerk voor de gemeenten Horst
aan de Maas en Venray (85.000 inwoners, 16.000 leden, 25 medewerkers,
12,7 fte) en ondersteunt schoolbibliotheken.

BiblioNu zoekt een

Directeur-bestuurder
BiblioNu zoekt met ingang van 1 januari 2020 een directeur-bestuurder
voor een betrekking van 0,6-0,8 fte, met de ruimte om in de eerste
periode meer inzetbaar te zijn. De uitgebreide vacaturetekst vindt u op
www.biblionu.nl/vacatures/directeur.
Uw sollicitatie kunt u vóór 16 november 2019 sturen aan rvt@biblionu.nl.
De eerste selectiegesprekken vinden plaats op dinsdagavond
26 november en donderdagavond 28 november.
Inlichtingen bij de voorzitter van de Raad van Toezicht,
Jan-Hein de Wit, tel. 06-27205561.

Gevraagd vrijwilligers die het
leuk vinden om ouderen op een
zorgboerderij een leuke dag te
bezorgen. Info 06 29 18 46 31
Gasterij Bergerbaan.
Uw woning verkopen en
toch blijven wonen?
Wij kopen direct aan. Bel 06 55 12 69 96
info@heikevastgoed.nl
Computerproblemen?
Karel Heines Baarlo. Verdere info &
tips: karelheines.nl. 06 50 96 29 15.

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 huur zomerhuis Mallorca
nabij het strand, voor- en najaar
www.huisbertcati.com
Gezocht hulp in het huishouden
(Maasbree) wekelijks ca. 3 uur.
Interesse, bel 06 20 62 42 79.

Column

Strikdiploma

Bespreking poll week 43

In onze poll van vorige week legden we de
stelling ‘Eikenprocessierups bestrijden kan
alleen door eikenbomen op te ruimen’ voor.
81 procent stemde tegen deze stelling. Zij zijn
het niet eens en zien andere manieren. Judith
Sluiter reageerde via Facebook: “Zeer zeker
niet. We moeten er voor zorgen dat de natuurlijke vijanden de ruimte hebben. Oftewel blijf
van het gif af om bijvoorbeeld de buxusrups te
bestrijden zodat de mezen niet dood gaan. Dit
zijn de natuurlijke vijanden van de buxusrups,

Jill’s

Bijverdienen tijdens de kerstperiode
als chauffeur? Solliciteer! a-z.nl/
vacatures. Tel. 077 467 72 07.

Woordeboök Maasbree van Frits
Wijnen nu voor € 10. Verkrijgbaar bij
de bibliotheek of Koos Wijnen.

Mega Zwarte Markt Venray zondag
3 november Evenementenhal. 600
kramen van alles en nog wat. Een van
de grootste markten van Nederland.
vanaerlebv.nl - 0492 52 54 83.

Paranormale avond: Boodschappen
van Overledenen. 6 november
Kerkeböske. Meer info: deoergodin.nl.

Zelfstandige woonruimte te
huur in Helden. Bovenetage,
geheel gemeubileerd. Voor max. 1
persoon. Info: peeters.j@planet.nl of
06 21 80 76 84.

www.ladder-outlet.nl Iedere
zater-dag geopend 10.00 - 15.00 uur.
Groot assortiment ladders en (werk-)
trappen voor vakman en DHZ-er. Voor
meer info en onze zeer scherpe prijzen
zie www.ladder-outlet.nl Ysselsteyn
Timmermannsweg 89, poort 2.

Vroeger had ik zeer kortstondig het idee piloot te worden.
Zeer kortstondig, want ik was
bijziend en kon niet goed
rekenen. Helaas, dat betekende
per definitie het kiezen van een
andere carrière. Want voor
sommige beroepen, vooral
beroepen met enig aanzien
zoals piloot, gelden nu eenmaal strenge toelatingseisen.
Komen die voorwaarden in verval, dan keldert ook het aanzien
van de piloot. Een logisch causaal
verband. Je hoort het de bakker
op de hoek al zeggen: “Iedereen
kan tegenwoordig piloot worden.”
Dat kan natuurlijk niet.
Behalve in het onderwijs, dat
beroep überhaupt kiezen, is al
voldoende om leraar te worden.
Met een zogenaamd ‘fastlane’-traject waar de overheid voor pleit,
sta je in een mum van tijd voor
de klas. Heb je daar geen zin in?
Geen zorgen, andere oplossingen
voor het lerarentekort die de afgelopen week werden aangedragen,
zijn onbevoegden of zelfs ouders
voor de klas.
In principe heb je dus geen
diploma nodig om les te geven.
Je strikdiploma is voldoende.
Minister Slob noemt dat: ‘behoud
van onderwijskwaliteit’. En terwijl de curriculumplannen voor
het onderwijs vakken eisen als
statistiek en programmeren op
de basisschool, wil men de Paborekentoets afschaffen.
Waarom moet de juf de moeilijke
redactiesommen van groep 8 nog
kunnen? We leiden enkel onze
toekomst op. Daarvoor krijgt de
leraar dan zo’n 30 procent minder
betaald dan de gemiddelde hoogopgeleide. Maar goed, iedereen
kan dan ook leraar worden tegenwoordig.
Het lijkt erop dat de oplossing
voor de lange termijn, namelijk
investeren in het aanzien van de
leraar, nog ver weg is. Ik hoorde
tevens dat de kans om piloot te
worden ongeveer 1 op 500 is.
Dus, beste aanstormende piloten: wil je een beroep waarvoor
je geen diploma behoeft, zonder
aanzien, met burn-out-garantie,
voor een flutsalaris? Word leraar!
Dan kun je tevens de ouders en de
juf voor de klas helpen met redactiesommen.

Jill
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PvdA/GroenLinks Peel en Maas

Een coalitie van nietszeggendheid?

Als oppositie proberen wij het debat aan te zwengelen in de gemeenteraad. Debat en dialoog zijn nodig om
de democratie levend te houden. Als oppositiepartij hebben we een belangrijke rol om politieke debatten
aan te zwengelen. Dat lukt echter niet zo. We bevragen de coalitiepartijen op actuele onderwerpen, maar
meestal reageren die niet. Ze zeggen gewoon niets. En dan komt een debat niet van de grond. Wij vragen
ons af waar dat niets zeggen vandaan komt. Is men bang voor de oppositie?
Is men bang voor het ontstaan of
aan het licht komen van meningsverschillen in deze overgrote coalitie die inhoudelijk gedomineerd
wordt door de kleinste partij? Of is
dit gewoon een coalitie van nietszeggendheid? Past men een beetje

CDA Peel en Maas

op de winkel en is deze coalitie niet
in staat om eigen antwoorden te
geven op actuele maatschappelijke
vraagstukken? Of is het een mix
van deze mogelijke achtergronden om raadsdebatten in de kiem
te smoren en dood te zwijgen?

Wie het weet mag het zeggen.
Wij laten ons door deze nietszeggendheid echter niet uit het veld
slaan en blijven proberen fundamentele discussies aan te zwengelen over het te voeren beleid
in Peel en Maas. Als het nodig is

bevragen we ook het college hierover. Het college is verplicht dergelijke vragen van raadsleden te
beantwoorden. Onlangs hebben
we tien vragen gesteld over het
toekomstig beleid inzake hulp bij
het huishouden. Tegen alle democratische regels in beantwoordt
het college deze vragen niet.
Ook hier wordt kennelijk de veiligheid van nietszeggendheid opgezocht. Daarmee schendt het college
de informatieplicht die het heeft

Annigje Primowees, Frits Berben
en Raf Janssen, raadsleden

Eenzaamheid
Het CDA vindt het belangrijk om op de hoogte te zijn van wat er zich in
onze samenleving afspeelt. Vaak gaan wij op bezoek bij verenigingen,
bedrijven en instellingen. Signalen die we oppikken, bespreken we en
daar proberen we vervolgens iets mee te doen.
Zo ook met het onderwerp eenzaamheid. Een onderwerp waar we
al vaker over hebben geschreven.
Nog steeds blijkt dat veel mensen
zich binnen onze samenleving eenzaam voelen. Dat probleem speelt
niet alleen bij ouderen, maar ook
bij jongeren. Door diverse oorzaken

VVD Peel en Maas

ten opzichte van de raad. En deze
nietszeggendheid legt bloot wat
iedere waarnemer intussen heeft
geconstateerd: dit college en deze
coalitie komen niet verder dan op
de winkel passen.

resse, humeur en zelfbeeld aan tot er
weinig of niks meer van over is.
Het niet kunnen meedoen en er niet
bij horen, is voor ons een reden om
dit probleem weer opnieuw aan de
kaak te stellen. Gemeenten hebben
zoals slechtere mobiliteit, minder
in het kader van de WMO de opdracht
gezichtsvermogen, financiële proom de zelfredzaamheid en de deelblemen, pesten, het ‘anders’ zijn en
name van kwetsbare mensen te
individualisering, dreigt het aantal
eenzamen alleen maar toe te nemen. vergroten en daarmee te werken aan
Dit leidt vaak tot gezondheidsproble- het terugdringen van eenzaamheid.
men, met alle gevolgen van dien. Het Het actief opsporen van mensen die
zich eenzaam voelen, daar moeten
tast je sociale vaardigheden, inte-

we veel meer op inzetten.
Ook burgers en het verenigingsleven
hebben hier een taak in. Zij zijn onze
voelsprieten in de samenleving en
kunnen vroegtijdig signalen oppikken
en melden. Geen eenvoudige taak,
maar wel bitter nodig. Samen voor
en met elkaar, zodat iedereen kan
meedoen.

Vivian Moonen en
Lon Caelers-Bos, raadsleden

WiFi in sportaccommodaties
Sporten is gezond en beweging is goed voor iedereen. Om dit goed te
faciliteren zijn er overal sportvoorzieningen waar onze gemeente
zorg voor draagt. Van diverse inwoners kregen we signalen dat er
behoefte is aan WiFi in de sportaccommodaties. Dankzij een draadloze internetverbinding kunnen verenigingen direct de wedstrijduitslagen doorgeven of een persbericht versturen
Sommige sportbonden eisen zelfs al
een internetconnectie zodat wedstrijden online gevolgd kunnen worden.
Helaas blijkt dit niet of niet goed
mogelijk voor veel sportverenigingen in onze gemeente en maakt men

gebruik van eigen 4G-netwerk of van
WiFi-netwerken op kosten van anderen. Het verbaasde ons enorm dat er
geen goede, uniforme regeling blijkt
te zijn voor WiFi in de sportaccommodaties. De gemeente wenst zelf

ook nog meer digitale communicatie
met haar inwoners. Ook is men in het
buitengebied bezig met de aanleg
van glasvezel om onder andere de
WiFi-mogelijkheden te verbeteren.
Een heel goede zaak overigens.
Wij zijn van mening dat het voor
iedere sportaccommodatie binnen
onze gemeente uniform moet zijn.
Daarnaast draagt het aanleggen van
wifi bij aan het toekomstbestendig
maken van onze sportaccommodaties. Zodoende hebben wij vragen

gesteld aan ons college. We willen
van álle sportaccommodaties weten
of en hoe de WiFi is geregeld, wie dit
betaald en of het wordt doorbelast,
of hier uniforme regels voor zijn en
binnen welke termijn de gemeente
bereid is om te zorgen voor wifi in
alle sportaccommodaties. In deze tijd
hoort zo’n voorziening er gewoon bij,
is ons standpunt als VVD.
Jeanne Hesen en
Suzan Hermans, 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.

verkoop bij inschrijving

Acu-Balance

Acupunctuur, Homeopathie, APS-pijntherapie
Energie-Balans & Hormonale Balans
Pijnklachten en Ontsteking aan o.a.:
Rug / Nek / Schouder / Ledematen

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

vintage • industrieel • brocante

nsbedrijf
Vleesvarke
k Grashoek
Vliegertsdij
Vleesvarkensbedrijf
Total Tankstation Bos/Sevenum
Vliegertsdijk Grashoek

VERKOOP BIJ INSCHRIJVING

Gevraagd:
Weekendhulp/vakantiekracht

pré-PAS vergunning 829 vleesvarkens,
2.487 kg ammoniak, ca. 6.050 m2

2x Parttimer voor
Interesse? bouwvlak, totaal perceel 0.98.37 ha.
+80 uur per maand
Interesse? bel: 0475 - 35 57 00 of
Voor info: H Bos: 06-11012777

bel: 0475-355700
mail naar: info@arvalismakelaars.nl

Bij interesse cv:
of mail naar: info@arvalis.nl
www.arvalismakelaars.nl
manager.bos@retailbnl.com

www.arvalismakelaars.nl
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2.500lomop
kring

Zaterdagopvang bij Stichting Kinderopvang Meijel
Uit een onlangs gehouden ouderenquête binnen Stichting Kinderopvang Meijel is naar voren gekomen
dat er bij meerdere ouders belangstelling is voor zaterdagopvang, voor zowel KDV als BSO.
We hebben daarom besloten dit verder te
inventariseren, en bij voldoende aanmeldingen
deze opvang te gaan aanbieden.
De verwachte ingangsdatum is 1 januari 2020.

Kringloopspullen ophalen of ontruimen?

Bel 06 10 38 89 24 voor een afspraak
J.F. Kennedylaan 260 - Panningen - allerhande-panningen.nl

Indien u interesse heeft in een KDV of BSO plaatsing
op zaterdag, of op zaterdag gecombineerd met
opvang op andere dagen, dan kunt u contact
opnemen met Stichting Kinderopvang Meijel,
tel: 077-4664560 of info@skmonline.nl

Wij sturen u dan vrijblijvend
de informatie toe over de
mogelijkheden en de
tarieven, alsmede een
aanmeldformulier
voor deze
opvang.

Stichting Kinderopvang Meijel • Kurversweg 4, 5768 RS Meijel • www.skmonline.nl
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Aangepaste openingstijden
22 november 2019
Onze dienstverlening wordt mede mogelijk gemaakt door de inzet van ICT systemen.
Regelmatig is onderhoud nodig om de dienstverlening voor morgen te garanderen.
Tijdens dit onderhoud kunnen we u niet van dienst zijn en daarom zijn we gesloten of is onze
dienstverlening beperkt.
Huis van de Gemeente
Op vrijdag 22 november 2019 zijn we tot 13.00 uur geopend.
Bibliotheek
De bibliotheek is geopend tot 17.00 uur

Glas in de glasbak
of naar Milieupark
Verpakkingsglas zoals glazen potten en flessen gooi je in de
centrale glasbak bij u in de buurt. Glazen potten en flessen mag
u met deksel en kleine restjes in de container gooien.
Andere glassoorten glas zoals: hittebestendige drinkglazen en
schalen, spiegels en vensterglas kun je gratis inleveren bij het milieupark.
Het plaatsen van glas naast de centrale inzamelcontainer is onveilig en leidt ook
vaak tot vernieling.

Waar doet u uw boodschappen?

Landelijke aanpak adreskwaliteit:
de gemeente controleert adressen
Het juiste woonadres is van groot belang. Alle overheidsdiensten gebruiken daarvoor de
Basisregistratie Personen (BRP), die de gemeente onderhoudt. Zorg, onderwijs, politie,
brandweer, sociale dienst, belastingen: overal speelt uw adres een bepalende rol.
Samenwerking
Voor een goede adrescontrole werkt de gemeente Peel en Maas mee met de Landelijke Aanpak
Adreskwaliteit (LAA). Via deze samenwerking geven overheidsdiensten hun twijfels over de
bewoning van een adres door aan de gemeente. Bij voldoende twijfel volgt een onderzoek, omdat
met een verkeerd woonadres in de BRP adresfraude, misbruik van toeslagen of het ontwijken
van (belasting)schulden en boetes mogelijk is. Tegen dit misbruik willen wij u beschermen.
Ook kunnen we mensen die zorg of (schuld)hulp nodig hebben zonder goed adres niet bereiken.
Adresonderzoek
Zo’n adresonderzoek kan soms ook bestaan uit een huisbezoek. Dit gebeurt alleen bij serieuze
twijfel. Het onderzoek voldoet aan de regels voor privacybescherming en de onderzoekers
moeten zich legitimeren. Het kán dus gebeuren dat uw adres wordt onderzocht. Dat betekent
niet altijd dat de gemeente fraude vermoedt. Vaak gaat het om een misverstand of een vergeten
verhuismelding. Als uit het onderzoek blijkt dat correctie van de BRP-registratie nodig is, dan
melden wij dat aan de bewoners. Bij voldoende bewijs is de gemeente verplicht en bevoegd die
registratie te wijzigen. Dat kan gevolgen hebben voor toelagen, uitkeringen en andere regelingen.
Wijziging in uw adresgegevens: geef het zelf door
Iedereen is volgens de wet zelf verantwoordelijk voor een juiste registratie in de BRP: wie verhuist
moet dat vlot melden aan de gemeente. Controleer zelf of u goed staat geregistreerd op
https://mijn.overheid.nl door in te loggen met uw DigiD. Correcties kunt u aan ons doorgeven
www.peelenmaas.nl > zoekwoord ‘Verhuizen’. Bent u slachtoffer van adresmisbruik? Vraag dan
om een adresonderzoek!
Vragen over het adresonderzoek
Voor meer vragen over het adresonderzoek, neem dan contact op met het Klant Contact Centrum,
telefoon: 077 - 306 66 66.

Provincie Limburg start een onderzoek naar koopgedrag. Het onderzoek brengt in beeld
waar inwoners van Limburg hun boodschappen doen.
De informatie uit het onderzoek helpt de provincie en de gemeente bij het verbeteren van de
winkelvoorzieningen. Iedereen kan mee doen! www.startvragenlijst.nl/ksol2019

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

Ondernemers opgelet!
De industriële Kring Peel en Maas organiseert samen met de Rabobank,
Crossroads Limburg en de gemeente Peel en Maas een interessant congres.

WhatsApp

Wanneer: 18 november
Waar: DOK6 in Panningen
Tijd: van 17.00 uur tot 21.00 uur

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

Waar gaat het congres over?
We gaan in gesprek over de kansen die de investeringsagenda Noord-Limburg van 40 miljoen
biedt voor het bedrijfsleven. Na de pauze neemt gastspreker Mathijs Bouman ons mee in de
energietransitie én wat dit betekent voor ondernemers.

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

Voor wie is het congres?
Alle ondernemers van Peel en Maas zijn van harte welkom.
Aanmelden kan via www.nu-aanmelden.nl.

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

info@peelenmaas.nl
06 - 12 36 09 04

www.peelenmaas.nl
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Vaster op de laatste plaats

MVC’19 verliest cruciaal duel
MVC’19 uit Maasbree heeft in Nederweert de cruciale wedstrijd tegen Merefeldia uit Nederweert op zondag
27 oktober met 3-1 verloren. Door deze nederlaag staat MVC’19 vaster op de laatste plaats in de 3e klasse C.
MVC’19 miste onder meer de geblesseerde spelers Daan Peters, Erik Schoof,
Willem Holthuijsen. Rodey Berben en
Bart Crienen. Joris Timmermans was
wel van de partij. Beide ploegen onderstreepten deze middag waarom ze zo
laag op de ranglijst staan. Het spel was
namelijk niet van een hoog niveau.
In de 15e minuut kwam MVC’19 gelukkig op 1-0, nadat Joris Timmermans uit
een niet goed uitgevoerde vrije trap
van Joost Hesen toch wist te scoren.
Wie had gehoopt dat MVC’19 zelfvertrouwen putte uit deze voorsprong,

kwam bedrogen uit. Het spel bleef
matig en Merefeldia werd steeds
gevaarlijker door goed genomen corners en vrije trappen. In de 43e minuut
ging het in de Maasbreese defensie
goed mis en scoorde Maik Vaes voor de
thuisclub de 1-1.
Na de rust werd het spel van beide
zijden niet beter. Merefeldia kwam in
de 53e minuut na een goed genomen
corner via een klutsbal op 2-1 door Jay
Stals. De geplaagde Maasbreese trainer Tom van Bergen bracht drie invallers tussen lijnen, maar die konden

MVC’19 niet de gewenste impulsen
geven. In de 67e minuut werd het zelfs
3-1 voor de thuisclub door Maik Vaes.
MVC’19 speelde een slechte wedstrijd
en wist de hele wedstrijd geen kans
te creëren. Het lijkt wel of de ploeg
meer tegen zichzelf dan tegen de
tegenstander voetbalt. Dat baart zorgen. Komende zondag komt het sterke
HBSV op bezoek in Maasbree. Kan
MVC’19 de malaise doorbreken?

Tekst: Mat Nellen, MVC’19

Laat doelpunt

Bittere nederlaag voor Grashoek
Grashoek heeft op zondag 27 oktober, op bezoek bij FC Oda uit Weert, in blessuretijd een nederlaag geleden.
Door een laat doelpunt van Cep Smeets ging Grashoek pijnlijk onderuit: 2-1.
Het begin was veelbelovend. Na een
kwartier kwam Grashoek op voorsprong. Scheidsrechter van Uden uit het
Brabantse Boekel had hands gezien.
Erwin Pijnenburg benutte de toegekende penalty. Grashoek kon niet lang
plezier beleven van die voorsprong.
Na twintig minuten zorgde Bryan Tanga
namens de thuisclub voor de gelijkmaker met een schot dat via binnenkant

paal doel trof. Beide ploegen schuwden de aanval niet. Zo werd het een
open wedstrijd. Dat beeld zette zich
ook in de tweede helft voort. Het zag
lang uit naar een remise. Grashoek
was niet tevreden met één punt en
zette aan voor een krachtig slotoffensief. In het laatste kwartier sneed Erwin
Pijnenburg op rechts keer op keer door
de verdediging van FC Oda en cre-

ëerde op die manier drie hoogwaardige
kansen zonder dat er een werd benut.
Dit brak Grashoek lelijk op. De klok
was al de 90 minuten gepasseerd toen
FC Oda het nog één keer probeerde.
Een hoge bal voor het doel viel voor
Grashoek verkeerd en werd door Cep
Smeets ingetikt: 2-1.
Tekst: voetbalvereniging Grashoek

Fraaie zege SV Egchel
Voetbalvereniging SV Egchel heeft zondag 27 oktober een 5-0 zege geboekt op Olympia Boys uit Ommel.
De overwinning werd extra glans gegeven door enkele fraaie doelpunten.

Open
avond
Interesse in een baan, afstudeeropdracht of
stage in de techniek? Of wil jij je ontwikkelen
tot allround elektromonteur via onze interne
BBL-opleiding? Neem een kijkje achter de
schermen, ga in gesprek met onze mensen en
ontdek welke kansen er voor jou liggen.
En solliciteer direct!

John F. Kennedylaan 218 5981 WX PANNINGEN

In het begin zag het er niet naar uit
dat Egchel een ruime overwinning
ging behalen, want aan beide kanten waren kansen te noteren. In de
9e minuut bracht Luuk Timmermans
Paul Ververgaert in stelling en achter het standbeen langs werkte hij de
bal met zijn hak in het doel, 1-0. In
de 29e minuut scoorde Ververgaert

zijn tweede van de middag, 2-0. Twee
minuten voor rust kwam de 3-0 op het
scorebord toen Bruisten een vrije trap
in de linkerbovenhoek deponeerde.
In de tweede helft werd de voorsprong verder uitgebouwd. In de 58e
minuut haalde Bruisten vernietigend
uit waardoor het 4-0 werd. Sami
Amhaouch zorgde in de 80e minuut

voor de 5-0 met een mooie uithaal,
waarmee de eindstand bepaald was.
Zondag 3 november staat de uitwedstrijd tegen SVVSH in Someren-Heide
op het programma.

Tekst: Thijs Joosten, SV Egchel

Gelijkspel in Peel en Maas-derby
tussen Helden en Baarlo
Het onderhoudende en spannende Peel en Maas-duel tussen Helden en Baarlo eindigde uiteindelijk in een 1-1
gelijkspel. Een puntendeling waarmee thuisclub Helden het meest tevreden mocht zijn, daar waar er voor
Baarlo gezien het spel en de mogelijkheden meer in had gezeten.
Na een korte aftastende fase was
het Baarlo dat op het sportpark
Kerkeböske in Helden de wedstrijd
naar zich toe trok. Binnen het eerste
half uur werd de Heldense achterhoede diverse keren met goed aanvalsspel in verlegenheid gebracht.
De thuisclub kwam heel goed weg
bij kopballen van Matthijs de Vogel,
Jort Kluthausen en Roel Bouten, die
rakelings het doel misten. Helden
wist op zijn beurt counterend slechts
wat speldenprikken uit te delen.
Het duurde nog tot kort voor rust
eer Baarlo verdiend de leiding nam.
Uit een vrije trap dook Laurents van
den Ham als een duveltje uit een
doosje vrij voor Helden-goalie Nick
Bouten op. Deze had slechts een

half antwoord op zijn eerste inzet,
waardoor het in de rebound alsnog
raak was: 0-1. Daarbij bleef het - tot
opluchting van Helden - tot aan het
rustsignaal.
Voor Helden bleef er zodoende perspectief en de thuisploeg ging in
de tweede helft dan ook nadrukkelijker op jacht naar de gelijkmaker.
De Baarlose defensie kwam nu ook
meer onder druk te staan en ontsnapte rond de 65e minuut aan een
tegentreffer toen de bal uit een hoekschop op de paal werd gekopt. Een
tiental minuten later was het wel raak.
In een onoverzichtelijke situatie viel
de bal bij de tweede paal plots voor
de voeten van de vrijstaande Heldenaanvaller Bas Wijnands die geen

moeite had om de stand weer in evenwicht te brengen: 1-1. In het spannende slotkwartier waren de grootste
kansen op alsnog een zege echter
weer voor het gevaarlijk counterende
Baarlo. De beste was voor invaller
Sander Gulev die na een prima opgezette aanval in stelling werd gebracht
door Dennis van de Vinne en Baarlo
naar de winst leek te gaan schieten.
Zijn schot miste het doel echter op
een haar na en ook een 2-tal goede
mogelijkheden voor Laurents van den
Ham bleven daarna helaas onbenut.
En moest Baarlo zich uiteindelijk tevreden stellen met ‘slechts’ één winstpunt bij buur Helden.
Tekst: Len Gielen, VV Baarlo
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Slordig Koningslust verliest
kostbare punten
VV Koningslust heeft het thuisduel met VV Reuver verloren.
In Koningslust werd het zondag 27 oktober 1-3 voor de gasten.
Bram Rongen maakte het doelpunt voor de thuisploeg.

Reuver kwam op bezoek in
Koningslust met het doel om zich
te ontdoen van de nul punten en
de kloof met Koningslust kleiner
te maken. Met fel spel probeerde
Reuver Koningslust onder druk te
zetten. Koningslust speelde slordig
en had daardoor geen antwoord
op de felheid van Reuver. Het was
Reuver dat middels twee schoten de 0-1 en 0-2 op het scorebord
zette. Koningslust creëerde wel
kansen, maar die vertaalden zich
niet in doelpunten. Tot vlak voor
rust: een vrije trap van Koningslust
wordt nog door de keeper weggewerkt, maar eindigde uiteindelijk
op het hoofd van Bram Rongen die
de bal in het net kopte: 1-2.

Deze opsteker wist Koningslust na
rust niet te vertalen in een goed
vervolg: wel kansen maar geen
doelpunt. Reuver wist meer raad
met zijn kansen: een aanval over
rechts landde bij de tweede paal,
waar de bal werd binnengeschoten: 1-3. Bram Rongen en Roy Bos
kwamen daarna nog dicht bij een
doelpunt, maar de stand bleef
ongewijzigd. Ook toen een Reuverspeler alleen voor Mick Berkers
opdook, bleef het 1-3 door een
prima redding van Mick.

Tekst: voetbalvereniging
Koningslust
Beeld: Peter Janssen

Jan Liebregts beste biljarter
van Meijel
In café De Siem in Meijel werden zaterdag 26 oktober de finales
gespeeld van de MBV competitie 2019. Daarbij kwam Jan Liebregts
als beste biljarter uit de bus.

De eerste halve finale tussen Wim
Kessels en Huub Verstappen was
een biljartthriller. Huub Verstappen
gaf goed partij maar bij de beslissende penalty’s trok Wim net aan
het langste eind.
De tweede halve finale tussen
Jan Liebregts en Paul Kessels was

een kat in het bakkie voor Jan.
Paul beet wel, maar deze hap bleek
voor hem te groot. Tijdens de finalewedstrijd tussen Wim Kessels en
Jan Liebregts, had Wim na vijftien
beurten de winst zo goed als in
de zak. Maar Jan wist met enkele
series alsnog de winst te behalen.

Kessel knokt zich naar punt
VV Kessel heeft zondag 27 oktober één punt weten over te houden aan de thuiswedstrijd tegen RKESV uit Ell.
De hoofdmacht van Kessel mistte maar liefst vijf basisspelers. Desalniettemin werd een 0-2 achterstand
omgebogen in een 3-2 voorsprong. Helaas maakte Ell in de slotfase nog gelijk waardoor 3-3 de eindstand werd.
Pas halverwege het tweede bedrijf
kwam de wedstrijd echt los met kansen over en weer. In de 39ste minuut
keek Kessel plots tegen een achterstand aan. Een strakke hoekschop
kon bij de eerste paal ingekopt worden dankzij miscommunicatie in de
Kesselse defensie. Direct hierna wist
Ell al vrij snel de voorsprong te verdubbelen. Via de linkerflank van Ell werd
er eenvoudig door de laatste linie van
Kessel gesneden. Een bekeken schot
werd in eerste instantie nog gekeerd
door doelman Bart Jacobs, maar in de
rebound werd de bal alsnog binnengetikt. Toch wist Kessel vlak voor rust
nog de aansluitingstreffer te maken.

Uit een hoekschop is tot op heden
niet duidelijk wie het laatste zetje
gaf, maar vooralsnog kwam de treffer op naam van Kessel captain Noud
Peeters.
Na rust werd een handsbal in het
doelgebied van Ell bestraft met een
penalty. Willem Kruijk legde aan vanaf
11 meter, maar mistte. Gelukkig mocht
Willem enkele minuten later wederom
aanleggen om op het doel te vuren.
Ditmaal wel een meter of 10 verder
van het doel af. Willem mikte de bal
precies goed in de kruising waardoor
de doelman van Ell kansloos bleef.
Vrij kort na de gelijkmaker kon Kessel
met tien man verder. Bram Geraedts

kreeg namelijk zijn tweede gele prent
van de middag te zien. Toch wist
Kessel met tien man nog op voorsprong te geraken. Via een vlijmscherpe counter maakte Kessel de
3-2. Nota bene rechtsback Ruud van
Knippenbergh was helemaal mee
opgekomen om na een knappe rush
van Willem Kruijk de 3-2 binnen te tikken. Jammer genoeg konden de tien
man van Kessel niet lang standhouden
tegen het slotoffensief van Ell. Enkele
minuten voor zette Dave Heijkers
namens Ell de eindstand op het scorebord: 3-3.
Tekst: VV Kessel

Spaar voor het
goedgevulde
Boodschappenpakket.
• Van zondag 27 oktober t/m zaterdag 1 februari 2020
• Ontvang 1 spaarzegel bij elke 10 euro aan boodschappen*
• Lever je volle spaarkaart in en ontvang een gratis Boodschappenpakket
t.w.v. 50 euro
• Het pakket is goed gevuld met producten, een voucher voor gratis
bezorging en een kortingsvoucher voor geweldige dagjes uit
Kijk voor meer informatie op
plus.nl/boodschappenpakket

GRATIS
pen

boodschap
t.w.v.

*Van de actie zijn uitgezonderd: geneesmiddelen, alcohol, tabak, zuigelingenvoeding, boeken, telefoonkaarten, postzegels,
cadeaubonnen, toegangstickets, loten, beltegoed, statiegeld en emballage en eventuele overige niet wettelijke toegestane artikelen.

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
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Panningen sleept overwinning uit het vuur
tegen DES Swalmen
Voetbalvereniging SV Panningen trad op zondag 27 oktober aan tegen DES, Door Eendracht Sterk, uit
Swalmen. De wedstrijd was lastiger dan verwacht. Zonder uitblinker Jordy Nelissen in het Kepèlse doel werd
de wedstrijd in het eerste kwartier al beslist in het voordeel van Swalmen. Pas na een half uur kwam
Panningen enigszins in haar spel en viel ook de beslissing in de wedstrijd.

Amper twee minuten later pegelt Dani
Hoogmans hard en zuiver op doel,
maar weer houdt Nelissen Panningen
in de wedstrijd. Langzaam herstelt
Panningen zich enigszins en in de 27e
minuut kan Youri van den Hurk een
voorzet van Remco Litjens inkoppen.
Het is de eerste echte Panningenaanval. Swalmen forceert twee hoekschoppen achter elkaar, maar scoort
niet. Langzaam ontworstelt Panningen
zich aan de Swalmense druk. Een harde
lage voorzet wordt ternauwernood
door zowel Lars Mestrom als door Ilias
Amhaough gemist. Remco Litjens komt
in de 34e minuut oog in oog te staan
met Swalmen-doelman Remco Janssen
maar scoort niet. Nick Wilmer probeert
het met een stift over Janssen, maar
ook dat lukt niet. Tijdens de 43e minuut
brengt Remco Litjens de bal uit een

snel genomen vrije trap bij Nick Wilmer
en die scoort beheerst het enige en
dus ook beslissende doelpunt van deze
wedstrijd: 1-0.
Na de thee is er eerst een schrikmoment voor de Panningen-aanhang.
Uitblinkende doelman Jordy Nelissen
blesseert zich bij een redding, maar
kan verder. In de 54e minuut blijkt dat
broodnodig en redt hij met de voet
een inzet van Swalmense linksbuiten
Giel Kluitmans. In de 85e minuut krijgt
invaller Sjoerd Trepels van Swalmen
uit een mislukte uittrap van uitblinker
Jordy Nelissen een nieuwe kans. De bal
gaat naast. In laatste vier minuten krijgen Remco Litjens en Ilias Amhough
beiden nog een niet te missen kans.
Tekst: SV Panningen
Beeld: Knuurke

Spannende confrontatie
eindigt in voordeel HBC
Het eerste kwartier is voor Swalmen.
De poging van veertig meter om de
ver voor zijn doel staande Panningendoelman te verschalken in de tweede

minuut is een eerste waarschuwing.
Gelukkig voor de groen-witten zeilt de
bal naast het doel. In de vierde minuut
moet Jordy Nelissen weer handelend

optreden bij een hard schot en in de
tiende minuut lijkt Swalmen op voorsprong te komen. Tot tweemaal toe
redt de Panningse doelman het team.

VACATURE MONTEUR STANDBOUW
Ben jij iemand waar wij op kunnen bouwen en steek je graag je handen uit de mouwen?
Dan is Displaying You op zoek naar jou!
Ter uitbreiding van ons team zoeken wij een enthousiaste:
Monteur standbouw (m | v)
Functie?
Het zelfstandig of in teamverband transporteren en op- en afbouwen van
(beurs)stands binnen Europa. Daarnaast vervul je een logistieke rol binnen
de werkplaats, zoals het klaarzetten, laden, lossen en ordenen van
beursmaterialen. Een afwisselende mix van werken op locatie en de
vestigingsplaats in Neer!
Wie is Displaying You?
Een internationaal opererend bedrijf met uitgebreide ervaring in
(modulaire) standbouw. Bij ons draait alles om het leveren van kwaliteit en
bijbehorende service richting onze klanten.
Check onze video via www.displayingyou.nl/nl/zon en zie van A tot Z hoe
een project wordt uitgevoerd.
Wie zoeken wij?
Een collega met een aanpakkersmentaliteit, technisch inzicht en de nodige
spierkracht. In bezit van eigen vervoer (auto).
Rijbewijs C met code 95 is een pré!
Geïnteresseerd?
Hou je van een uitdaging en wil je ons team komen versterken?
Neem dan contact met ons op en stuur je CV en motivatie naar Laurens de Bruijn via
l.debruijn@displayingyou.nl of bel 0475 47 64 06
www.displayingyou.nl | Heldenseweg 25A | 6086 PD Neer

Het eerste team van beugelclub HBC uit Helden heeft in een onderling treffen gewonnen van het tweede: 2-3. Beide ploegen maakten
er een spannend en sportief treffen van.
In de eerste partij speelde Mark
Bos een sterke partij tegen Johan
Verest. Deze nam met goed spel
twee punten voorsprong. Bij 14-16
maakte Johan een flats zodat Mark
op gelijke hoogte kwam. Mark had
het initiatief maar Johan bleef druk
houden. Bij 22-20 zette Johan Mark
zijn bol vast zodat hij weer bij kon
komen. Johan drukte door en haalde
zo het eerste punt binnen voor HBC
1. De tweede partij ging tussen
Johan Selen en Frank Kusters. Johan
speelde een sterke pot en Frank
moest vanaf de tien in de achtervolging. Wat Frank ook probeerde,
Johan had overal een antwoord
op en won verdiend: 1-1. Gerard
Reijnders begon onfortuinlijk aan
de partij tegen Marc Korsten. Deze
tegenslag kwam hij niet te boven en
in een supersnelle partij won Marc
vrij eenvoudig.

Miranda Maassen speelde tegen
Johan Hoeijmakers. Miranda speelde
een erg goede partij. Tel hierbij op
dat Johan een zwakke partij afleverde en het moge dan ook duidelijk
zijn dat de wedstrijd duidelijk naar
Miranda ging: 2-2 Met een gelijke
stand betraden Sander Maasen en
Johan Peeters de beugelarena om uit
te maken wie de winst zou pakken.
In een afwachtende beginfase waarin
bleek dat beide spelers gebrand
waren op de winst wist Johan met
goed spel een kleine voorsprong te
pakken. Sander wilde van geen wijken weten maar kon niet voorkomen
dat de voorsprong van Johan vergroot
werd naar vier punten. Ook in de
eindfase kon Sander achterstand niet
meer goedmaken en pakte Johan
verdiend de winst: 2-3.
Tekst: beugelclub HBC

Peelpush mist volgende
bekerronde
De Körref in Meijel was zaterdag 26 oktober het toneel van de
tweede ronde van de nationale volleybalbeker. De bezoekers deze
dag waren competitiegenoot Webton Hengelo en Numidia/VC
Limac uit Linne.
De eerste wedstrijd verliep voor de
Meijelse heren niet zoals gehoopt.
De druk van Webton was groot,
waardoor het spel van Peelpush
voorspelbaar werd. In de derde set
kwam met het binnenhalen van de
set een opleving. Die opleving was
van korte duur en Webton drukte
door in de vierde set waardoor de
nederlaag een feit was.
Oud-international Nico Freriks stond
bij Limac in de ploeg, waardoor het
op voorhand een moeilijke opgave
zou worden. In de eerste twee sets

bleef Peelpush aan de goede kant
van de score. In de derde set kwam
Limac op een 21-24 voorsprong,
verzuimde om door te drukken
maar pakte even later toch de set.
De vierde set ging na een spannend verloop nipt verloren. De vijfde
set werd gewonnen door de
Meijelnaren. Limac won ook de wedstrijd tegen de mannen uit Hengelo
en plaatse zich zo voor de volgende
ronde van het bekertoernooi.
Tekst: Rikus Leenders, VC Peelpush
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Brynn Verlinden Meijel
me ook wel grappig.

Waar heb je het laatst de slappe
lach om gekregen?
Toen ik met een paar vriendinnen op
de kermis in een attractie zat. Er zat
toen ook zo’n meisje die we niet
kenden in en die was allemaal gekke
geluidjes aan het maken. Dat vonden
we allemaal wel grappig, dus toen
kreeg ik de slappe lach.

Wat is je favoriete luchtje?
Uhm, ik heb eigenlijk geen favoriet
luchtje. Maar bij de Rituals hebben
ze wel altijd hele lekkere geurtjes
staan, vind ik. Bij Pourvous hebben
ze onder andere ook Rituals staan
dus daar hebben ze ook weer die
lekkere geurtjes. Maar ik heb dus
geen favoriet luchtje die ik zelf altijd
graag draag of zo.

Wat heb je liever: iedereen hoort
wat jij denkt, of jij hoort wat
iedereen denkt?
Op sommige momenten zou ik
kiezen voor iedereen hoort wat jij
denkt, want stel er is iets wat je wel
wilt zeggen maar je durft het niet,
dan weten ze het alsnog. Dit zou me
heel fijn lijken, want soms kan het
heel moeilijk zijn om iets belangrijks
te zeggen. Maar soms ben ik ook wel
benieuwd wat anderen denken, want
dan zie je bijvoorbeeld aan mensen
dat ze iets willen zeggen maar dat ze
het niet durven. Op die manier weet
je dan wel wat ze graag kwijt willen. Dus eigenlijk lijkt het me allebei
op andere momenten wel fijn om te
hebben.

Waar ben je het meest trots op?
Ik ben trots op het feit dat ik wel
een beetje mijn eigen kledingstijl
heb. Ik draag niet altijd wat andere
meiden al dragen, maar ik doe meer
m’n eigen ding qua kleding.

Heb je een bijbaantje?
Ja, eigenlijk een beetje van alles wat.
Ik werk iedere zaterdag bij de prei
van Bree en ik pas af en toe samen
met mijn tweelingbroertje Sam op
familie of andere kinderen die we
kennen. En natuurlijk help ik wel
vaker mee in de bakkerij van mijn
ouders.

Naam:
Woonplaats:
Leeftijd:
School:

Brynn Verlinden
Meijel
13 jaar
Het Bouwens
van der Boijecollege

Wat is je favoriete plek thuis?
Ik denk dat dat onze bank is, omdat
ik daar lekker met mijn ouders en
met mijn broertje naar de televisie
en naar Netflix kan kijken.

Wat kies je? Je kunt onder water
ademen of mag overal de muziek
bepalen.
Het lijkt me allebei wel grappig om
te kunnen, maar dan zou ik toch voor
onder water ademen kiezen. Het lijkt
me namelijk echt heel mooi om dan
bijvoorbeeld dieper in de zee rond te
kunnen kijken zonder dat ik op zuurstof en zo’n soort dingen moet letten.

Wanneer zing je?
Haha, ik zing eigenlijk alleen in de
douche. Soms ook nog wel voor de
lol met vriendinnen op school of
ergens anders, maar verder zing ik
eigenlijk nooit.

Wat is het verste dat je ooit van
huis bent geweest?
Het verste dat ik ooit ben geweest
is in Zuid-Afrika. Daar zijn we twee
weken geweest en hebben we rondgereisd. Dat was echt heel erg leuk
en mooi.

Wat is je grootste blunder?
Weet ik eigenlijk niet, ik denk dat ik
een keer tegen de verkeerde persoon iets heb gezegd of dat ik ooit
naar de verkeerde persoon ben toe
gelopen, wat natuurlijk best wel
gênant is.

Waar ben jij het meest dankbaar voor?
Voor mijn familie natuurlijk.
Mijn ouders en broertje helpen
me altijd met dingen. Maar mijn
vrienden ben ik ook heel dankbaar.
Daar is het altijd gezellig mee en
door hen is school leuker.

Wat is het laatste smoesje dat
je gebruikt hebt?
Nou ja, eigenlijk weet ik het niet.
Maar ik heb vast wel eens tegen een
docent gezegd dat ik heb geleerd
terwijl dat niet zo was.

Je hebt altijd groen licht en wind
mee, of kunt foto’s maken door
met je ogen te knipperen. Wat
kies je?
Het lijkt me allebei ontzettend fijn
maar ik hou toch wel het meest van
foto’s maken. Dan kun je van ieder
uitzicht foto’s maken, wat me echt
heel leuk lijkt. Maar groen licht en
wind mee is natuurlijk ook erg handig met fietsen.

Wie zijn jouw helden?

Welke superkracht zou je willen
hebben?

Mijn helden zijn mijn ouders en
broertje. Ze zijn gewoon heel erg lief
en leuk. En ze doen gewoon altijd
veel voor me en maken me blij.

Vliegen. Dan hoef je bijvoorbeeld
niet met de fiets naar school, maar
kun je er gewoon heel snel heen
vliegen. Maar onzichtbaar zijn lijkt

Tekst: Lisa Osinga
Beeld: Jac Willekens

Hoi

Column

Lange
verhalen
Grappig zeg, hoe dat kan gaan.
Het ene moment heb je gewoon
een paar kleine ideetjes voor
een verhaal en het andere
moment heb je al meer dan
14.000 woorden. In het begin
verwacht je dat het weer zo’n
verhaaltje wordt dat je gewoon
even gaat uitwerken naar
aanleiding van een paar ideeën
die je graag wilde opschrijven,
maar als je het verder gaat
uitwerken blijkt het toch wel
iets meer te zijn dan dat.
Ik vind het leuk om verhalen te
schrijven, maar grote, lange verhalen zijn toch wel wat ingewikkelder
dan die kortere verhalen die ik normaal schrijf als opdrachten. Wat ik
vaak merk als ik een lang verhaal
schrijf, is dat ik ineens, zo ongeveer
op de helft van het verhaal, een
hele andere kant op ga. Het idee
wat ik dan had in het begin,
is totaal anders uitgekomen.
Dit vind ik dan soms wel jammer,
omdat ik dan een bepaald beeld
heb van wat ik wil dat het wordt,
maar het helemaal niet zo eindigt. Maar er zijn natuurlijk ook
meerdere dingen die het schrijven
van een lang verhaal uitdagender
maken. Behalve het feit dat het
natuurlijk veel meer werk is, is het
in veel gevallen ook moeilijker.
Je moet er de hele tijd op blijven
letten dat je genoeg informatie
hebt en soms als je er een lange
tijd mee bezig bent geweest heb
je er ineens ook niet meer zo’n zin
om er aan door te werken en dan
stop je.
Toch schrijf ik nog steeds het liefst
lange verhalen, zoals het verhaal waar ik op dit moment aan
werk. Het mag dan wel extra tijd
en moeite kosten, maar ik vind
het wel leuker dan korte verhalen.
Het voelt voor mij dan alsof het
echt een projectje is dat de moeite
waard is. Ik wil er dan echt aan
verder werken, alsof het een serie
is die ik af moet kijken.
Dus ondanks het feit dat er wat
nadelen aan lange verhalen zitten,
zijn er natuurlijk ook een heleboel
dingen die het wel leuk maken.
Nu ik er zo over nadenk, misschien
schrijf ik zelfs wel een boek.

Lisa
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Opening carnavalsseizoen
Kook’59
Carnavalsvereniging de Kook’59 schiet op maandag 11 november
het carnavalsseizoen in. Dan zullen er kanonschoten worden
gelost op de Markt in Baarlo.
De schoten worden om precies
20.11 uur gelost. Het zijn er in
totaal elf, vanwege het gekkengetal van carnaval. Schutterij Sint

Adler Cup 2019 in Frankfurt

Judoclub Helden behaalt prijzen
Judoclub Helden heeft zaterdag 26 en zondag 27 november deelgenomen aan de Adler Cup 2019 in Frankfurt.
Meer dan 2.500 deelnemers en 30 nationaliteiten deden mee aan het toernooi waar diverse prijzen behaald werden.

Antonius en Sint Petrus voeren
deze schoten uit. Het geheel wordt
muzikaal opgeluisterd door fanfare
Kapel.

Ruilbeurs
Postzegel- en Muntenvereniging Kessel organiseert in het
Gemeenschapshuis in Kessel-Eik op 3 november een ruilbeurs
tussen 09.00 en 12.00 uur.
Behalve postzegels en munten, is
er een grote verscheidenheid aan
ruilobjecten, zoals kaarten, suikerzakjes en bidprentjes.

Voor wie spullen te ruilen heeft zijn
voldoende vrij te gebruiken plaatsen beschikbaar.

Djow Joris eindigde als eerste op het podium

Kesselse beugelaars opnieuw
onderuit
De beugelaars van Kessel hebben opnieuw een zware nederlaag
geleden. OVU ging vrijdag 26 oktober met 1-4 onderuit tegen Ell.
Bas Ottenheim kwam vier punten voor, maar moest zijn voorsprong afgeven. Op 28-28 kreeg hij
een kans om de overwinning naar
zich toe te trekken, maar die kans
werd niet gegrepen. Invaller Roy
Dorssers was niet in goede doen en
moest het punt aan de tegenstander laten. In de derde partij was
het Hay Jacobs die een voorsprong
van vier punten pakte, maar hij gaf
die in het eindspel ook weer net zo
makkelijk af, waardoor de 0-3 op
het bord kwam.
Roel Ottenheim mocht aantreden

tegen de kopman van Ell en in een
lange en spannende partij trok hij
aan het langste eind en zorgde
ervoor dat Kessel het eerste punt
kon noteren. Maikel Leenders kon
in de laatste partij ervoor zorgen
dat het een draaglijke nederlaag
werd. Dat lukte niet. Hij kwam
direct op achterstand en zijn
ervaren tegenstander speelde de
wedstrijd eenvoudig uit. Regerend
kampioen Neer is de uitdager in de
volgende wedstrijd.

Djow Joris werd in de klasse tot en met
9 jaar de winnaar. Daisy van Os verloor
haar eerste partij van de uiteindelijke
finaliste. Daarna wist ze drie partijen
te winnen, maar moest ze vanwege
een blessure stoppen. Lucas Colbers
verloor zijn tweede wedstrijd.
Bij de meisjes tot en met 14 jaar wist

Lindsay van Os geen partij te winnen.
Bo van den Brand verloor haar eerste
partij, maar daarna won ze twee partijen en mocht ze het voor de derde
plek opnemen tegen een Griekse. Die
was een maatje te groot.
Marlouk Colbers wist de finale te
behalen die ze net verloor. Aron

Theunissen wist in de klasse tot 18
jaar begon met twee overtuigende
zeges. Vanwege een blessure verloor
hij in de kwartfinale.

Tekst en beeld: Judoclub Helden

Sint Maartensvuur Beringe
Het Sint Maartensvuur in Beringe wordt zaterdag 9 november rond 18.15 uur aangestoken. De troshoop ligt
achter de tennisbanen aan de Pastoor Geurtsstraat. Om 18.00 uur start de lampionnenoptocht vanaf de
parkeerplaats bij de plaatselijke voetbalvelden.
Jeugdwerk Beringe wil door het bieden van activiteiten aan de jeugd
binding creëren in het dorp. De activiteiten kennen dan ook met name

een sociaal karakter. Het accent ligt op
creatief, buitenleven en sport & spel.
Voor meer informatie over Jeugdwerk
Beringe kijk op www.jwb-beringe.nl

Aanmelden voor de activiteit van
zaterdag 9 november is niet nodig.

Tekst: Coy Sieben, OVU Kessel

ER WARM BIJZITTEN

www.haardstede.nl

Zilveren speld voor Piet Lagarde
Piet Lagarde heeft op de najaarsvergadering van de Koninklijke Nederlandse Politiehond Vereniging
afdeling Limburg de zilveren speld uitgereikt gekregen. Piet heeft ongeveer tien jaar de bestuursfunctie
als voorzitter in het afdelingsbestuur bekleed en werd hiervoor door de afdeling Limburg bedankt met een
zilveren speld. Piet Lagarde is lid van politiehondenvereniging Onze Vrije Tijd Helden waar hij vanaf 2005
ook de functie van voorzitter bekleedt.

3110 \ cultuur
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Agenda t/m 7 november 2019
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Koffie met Dré Hanssen en meneer
van Rijswijck

za
02
11

Natuurwerkdag in De Westering

Expositie Meijel 75 jaar bevrijd

Tijd: 10.00-15.30 uur
Organisatie: Jeugd & Natuur Maasbree
Locatie: Hoek Westeringlaan-Sevenumsedijk,
Maasbree

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

Cultureel erfgoedoverleg

Repair Café Helden

Start vijfde seizoen van De Proos

Tijd: 19.15-21.30 uur
Organisatie: Gemeente Peel en Maas
Locatie: Huis van de Gemeente, Panningen

Tijd: 10.00-12.30 uur
Organisatie: Stichting Repair Café Peel en Maas
Locatie: Gemeenschapshuis Kerkeböske Helden

Tijd: 14.30 uur
Organisatie: werkgroep De Proos
Locatie: Gemeenschapshuis Kerkeböske Helden

Jubileum-theatervoorstelling Ut
Overgerdien

Theatervoorstelling Gouwe Handjes

Optreden Arizona Chain

Tijd: 20.15 uur
Locatie: DOK6 Panningen

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Theatergroep Habbekrats
Locatie: Hoës van Bree Maasbree

Tijd: 15.00 uur
Locatie: Mafcentrum Maasbree

Expositie recyclekunst

Bier Pong Tournament

Theatervoorstelling Gouwe Handjes

Tijd: 14.00 uur
Locatie: Sunny Informatieloket Panningen

Tijd: 20.00 uur
Locatie: ‘T Café Helden

Tijd: 15.00 uur
Organisatie: theatergroep Habbekrats
Locatie: Hoës van Bree Maasbree

Theatervoorstelling Gouwe Handjes

Bevrijdingsconcert 75 jaar bevrijding

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Theatergroep Habbekrats
Locatie: Hoës van Bree Maasbree

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Fanfare St. Cecilia
Locatie: MFC Kerkeböske Helden

Jubileum-theatervoorstelling Ut
Overgerdien

Pauperfest

Samen zingen

Tijd: 20.30 uur
Locatie: D’n Binger Meijel

Tijd: 19.30-21.30 uur
Organisatie: KBO Panningen
Locatie: Gemeenschapshuis In Kepèl Panningen

Tijd: 15.00 uur
Organisatie: Bibliotheek Maas en Peel
Locatie: Bibliotheek Panningen

Tijd: 20.15 uur
Locatie: DOK6 Panningen

Dotjes Halloweenparty
Tijd: 21.00 uur
Locatie: Dotje’s Skihut Panningen

Kattenkwaad

zo
03
11

Verzamelruilbeurs
Tijd: 09.00-12.00
Organisatie: Postzegel & Muntenvereniging Kessel
Locatie: Gemeenschapshuis Kessel-Eik

Presentatie `t Nééj Mééls
Woordenboek met Wim Daniëls

Tijd: 21.30 uur
Locatie: JC Sjiwa Baarlo

Tijd: 11.00 uur
Organisatie: Stichting Pròt Mèr Mééls
Locatie: D`n Binger Meijel

toen en nu
ma Vastelaovend
Tijd: 18.30-20.30 uur
04 Organisatie: Genealogie Café
11 Locatie: Bibliotheek Kessel

wo
06
11

Rond de Bijbelse Lezingen
Tijd: 19.30-20.30 uur
Organisatie: Parochiecentrum Panningen
Locatie: oefenruimte kerk Panningen

Kienen
Tijd: 19.30 uur
Organisatie: Buurtvereniging Ut Dörpke
Locatie: Gemeenschapshuis Kessel-Eik

Kontschuddings

Vlog for KiKa

Bijeenkomst oudercontactgroep
Ietsje Anders Peel en Maas

Tijd: 22.00 uur
Locatie: Club Ultra Helden

Tijd: 13.00 uur
Organisatie: Ricardo Runs 4 KiKa
Locatie: Club Ultra Helden

Tijd: 19.30-21.30 uur
Organisatie: Ietsje Anders Peel en Maas
Locatie: Gemeenschapshuis In Kepèl Panningen

Sint Maartensvuur in Meijel

Adver torial

Kindervakantiewerk Meijel organiseert op vrijdag 8 november de Sint
Maartensviering. Momenteel werken vrijwilligers aan de strohoop op de
Jan Thijssensteeg in Meijel. Deze wordt op deze vrijdag aangestoken.

47 jaar dienstverband bij
Juwelier Van Doren
De viering begint om 19.00 uur bij de
ingang van Sint Jozef Wonen en Zorg in
Meijel. Daar volgt de ontmoeting met
Sint Maarten, zijn paard en de bedelaar. Daarna wordt het verhaal van
Sint Martinus voorgelezen. Schutterij
St. Willibrordus zorgt dit jaar voor de

muzikale opluistering. Hierna vertrekken de kinderen en ouders in een lampionnenoptocht door Meijel naar de
strohoop. De route is: Kappelkesweg,
Steegstraat, Hoek, Donk en Jan
Thijssensteeg. Om 20.30 uur eindigt de
viering.

Als 15-jarig meisje startte Annie Verhaeg-Koopmans als verkoopster bij Juwelier Van Doren. In die tijd bestond het
assortiment uit sieraden, horloges, klokken, brillen, bestek en kristalartikelen. In zeer korte tijd was ze helemaal
thuis in de wereld van de juweliers Jacques en Louis van Doren. Met gevoel en kennis wist ze menig klant te helpen. Na een periode van kinderen te hebben opgevoed, keerde ze terug op Markt 21. Nu werkt ze al weer 30 jaar
(op dezelfde plaats) bij Loe van Doren. Inmiddels is een deel van de winkel verhuurd aan Tiffany, the ladies shop.
Ook in de wereld van de kleding bewees ze haar verkoopkwaliteiten. Inmiddels lonkt het einde van 47 jaar werken in
de juweliersbranche. Een uniek jubileum, dat in de huidige wereld niet meer indenkbaar is. Chapeau!
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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
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. Aansluitend
zegening graven op het kerkhof
16.30 uur: Vertelling over de historische Kerkrazzia (reservering nodig)
Woensdag 6 november
H. Mis 09.00 uur in sacristie
Zondag 10 november
H. Mis 09.30 uur, Uit dankbaarheid. Aansluitend brunch
Parochievrijwilligers in de
Wieksjlaag.
Kledinginzameling Beringe:
Op maandag 4 november is de
volgende inzameling van (bruikbare) kleding, schoenen, dekens,
gordijnen en knuffels. De dichtgebonden zakken kunt u afgeven op
het kerkplein van 13.30 tot 14.30
uur en van 17.00 tot 18.00 uur. Ons
team staat klaar om u te helpen bij
het uitladen. Ook kunt u de zakken
iedere dag, wanneer het u uitkomt,
voor de garagedeur achter de pastorie (Aan de Meule) plaatsen. Kunt
u het niet zelf brengen: bel dan
3076521 en alles wordt bij u opgehaald. B.V.D.

Parochie Egchel
Misintenties
NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 3 november
Geen H. Mis
Zondag 10 november
H. Mis 11.00 uur

Parochie Grashoek
Misintenties
NL24 RABO 0141910526
A. Cruijsberg
077 307 52 93
Spreekuur
In kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
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
Zondag 10 november
H. Mis 11.00 uur t.i.v. Giel Peeters en
Leny Peeters-Strijbos

Parochie Helden
Misintenties
NL61 RABO 0120795094
pastorie Rochusplein 3
077 3071488,
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur
Donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
Zaterdag 2 november
De H. Communie wordt thuisgebracht
vanaf 09.00 uur
Zondag 3 november
H. Mis Allerheiligen-Allerzielen 10.00
uur met herenkoor en Heldens Koper
Ensemble van fanfare St. Cecilia

Recyclekunst
jacks en
regenjassen

Kunstenaars die werken met
herbruikbare materialen laten hun
kunst zien tijdens de kunstexpositie in het Sunny Informatieloket
van 1 november tot 29 november.

in de St. Lambertuskerk t.i.v. alle
overledenen van het afgelopen jaar;
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
Zondag 10 november
H. Mis 10.00 uur – herenkoor t.i.v.
Josephine van Dooren (jaardienst);
Thei Stals en schoonzoon Jan; ouders
Truus Lemmen-Gielen en Wiel
Lemmen (jaardienst) Doopviering
11.30 uur: Resi Zegers

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 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
Zaterdag 9 november
Geen H. Mis

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 2 november
Geen H. Mis. Kerkhof van 19.00-

21.30 uur verlicht met vuurkorven
en fakkels. Kerk open, met
verlichte Levensboom omgevormd
tot Pauw (Christelijk symbool
Verrijzenisgedachte)
Zondag 3 november
H. Mis Allerzielen 11.00 uur met herenkoor t.i.v. Miranda Berben-Jans (verjaardag); -Hendrina Sijbers, Piet van
Roij, Piet Lemmen sr., Chris Schreurs,
An Lemmen-van Gemert, An LemmenCrompvoets, Mia Stultiëns-van Roij,
Piet Lemmen jr., Mien vd GoorLemmen; Jan Strijbos (jaard); pastoor
Jan Schoenmakers; uit dankbaarheid;
Thea Schers-Kessels (verjaardag) 15.00
uur Allerzielenlof, met herenkoor.
Gedachtenis overledenen van afgelopen jaar. Aansluitend zegening graven
op kerkhof.
Maandag 4 november
18.30 uur Stille Aanbidding 19.00 uur
Rozenkrans
Dinsdag 5 november
H. Mis 09.00 uur voor de gezinnen,
aansluitend koffiedrinken
Donderdag 6 november
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de overledenen.
Aansluitend: Stille Aanbidding
Zaterdag 9 november H. Mis 19.00
uur met dameskoor t.i.v. alle mensen
die mantelzorg ontvangen en geven.

Parochie Panningen
Misintenties
NL44 RABO 0141900660
Parochiecentrum Wilhelminastraat 14
077 307 13 88
info@parochiecentrumpanningen.nl
Open maandag-, woensdag- en
vrijdagochtend van 08.30 uur tot
11.30 uur.
Kerkdiensten
Vrijdag 1 november
H. Mis 09.30 dagkapel – Allerheiligenclusterviering – 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
Dinsdag tot en met vrijdag
H. Mis 09.00 dagkapel Woensdag
6 november Rond de Bijbelse
Lezingen: 19.30 uur in de
ontmoetingsruimte van de kerk
Zaterdag 9 november
H. Mis 14.30 uur “De Groenling” H.
Mis 19.00 uur – gemengd koor t.i.v.
Joke Goes
Zondag 10 november
H. Mis Missiehuis 10.30 uur
Doopviering 15.00 uur: Zora Lammé

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

Vastelaovend toen en nu
De rivaliteit tussen de voetbalverenigingen SV Panningen en SV Egchel vormde een dankbaar onderwerp
tijdens de carnavalsoptocht van 1969.

(incl. waterafstotend maken)

10%
korting

geldig tot en met 30 november

Tel. 077-3072462
www.vanhalstomerij.nl

De Hypotheekshop
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Taxaties
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De expositie toont werken gemaakt
van herbruikbare materialen.
Kunstenaars die exposeren zijn Anja
Grubben, Mat van den Eertwegh en
Herman van Dijnen. Ook zijn er werken
rond het thema recycling van onder
meer fotograaf Jan Fleuren en schilderes Door Verschaeren. De kunstexpositie wordt vrijdag 1 november
geopend om 14.00 uur in het Sunny
Informatieloket aan de J.F. Kennedylaan
260 in Panningen. De expositie is
op dinsdagen tot en met vrijdagen
geopend van 10.00 tot 16.00 uur.

Foto-expo
Fotoclub Helden-Panningen organiseert een expositie met foto’s van
eigen leden in het Kerkeböske. Op
zaterdag 9 november om 14.00 uur
wordt de expositie geopend, de
expositie blijft te zien tot vrijdag
22 november.

Het is slechts één thema dat wordt
belicht tijdens het Genealogie Café op
maandag 4 november van 18.30 tot

20.30 uur in de bibliotheek in Kessel.
Het laatste Genealogie Café van dit
jaar is op maandag 9 december in de

bibliotheek in Panningen. Deze staat
in het teken van Kerstmis.
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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 3 november
Viering van het Hoogfeest van
Allerheiligen
11.00 uur: Zang Herenkoor
Lectoren: Mevr. Marlies Steijvers –
Mevr. Els Hanrats
Intenties: Petronella Vaessen. Maria
Peeters en overl. familie PeetersHermans-Haenen. Agnes en Baer
Smets. Overl. ouders Toën van der
Schoot en Dien van der SchootHermans en Jan van der Schoot.
Jaardienst Mia Muysers-Niessen
en Frans Muysers. Pastoor Frans
Lenders (verjaardag). Jaardienst
Sjeng Verlinden, Maria VerlindenHermans, Andreas Lenders en
overl. familie. Zeswekendienst Joost
Grubben en zoon Twan. Alle overledenen van In den Clockenslagh.
15.30 uur: Namiddagdienst
Allerheiligen-Allerzielen.
Assistentie Mevr. Jeanne Senden
Zang en muziek Herenkoor en
Fanfare Sint Aldegondis. Een viering waarin we allen gedenken
die vanaf Allerheiligen verleden
jaar gestorven zijn. Nel Duijf-

Aerts, Tonia Wennekers-Vorstermans,
Ben van Gaal, Sjef Fortier, Jeanne
Trepels-Peters, Hay Bouten, Piet Boots,
Lei Nijssen, Sjraar Theeuwen, Lien
Zeelen-Peeters, Dré Peeters, Graat
Peeters, Toon Thijssen, Hay Engels,
Truus Peeters-Timmermans, Grada
Crienen-Geurts, Leen Smeets-Senssen,
Mary Grubben-Akkermans, Mart
Fonteijn, Wiel Tielen, Nel van DijkHanssen, Joost Grubben, Jan Thijssen
Em. Pastoor, Lucie Hermans-Linssen,
Ton Vaessen. Na de viering gaan
we, begeleid door het Herenkoor en
Fanfare Sint Aldegondis, in processie
naar het kerkhof.
Mededelingen
Zondag 3 november
Eerste zondag van de maand
Na de H. mis van 11.00 uur is er gelegenheid om samen met kapelaan
gezellig bij te praten onder het genot
van een kop koffie of thee.
U bent van harte welkom in de
Doopkapel.
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.
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.

Parochie Kessel
Gezinsbijdrage NL39RABO0125305311
Pastorie Dorpstraat 13 077 462 12 65
lajverhaag@parochiekessel.nl
Kerkdiensten
Zaterdag 2 november
Viering van Allerheiligen.
19.15 uur .Overleden familie EngelenBeeks. 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.
Woensdag 6 november
9.00 uur H.Mis voor de zieken van de
parochie.
Zaterdag 9 november
15.00 uur. St.Hubertus viering met
schutterij en fluiterkorps St.Hubertus.
19.00 uur. H.Mis voor de parochie.

Parochie Baarlo
Misintenties
NL31RABO0103903860

Pastorie Markt 3
077 477 12 75
kapelaan@parochiebaarlo.nl
www.parochiebaarlo.nl
Kerkdiensten
Zaterdag 2 november
17.00 uur Allerzielenviering in
Verzorgingshuis Ter Borcht.
Zondag 3 November
9.30 uur H. Mis. Allerheiligen/
Allerzielen. Zang: Gemengd koor.
Jaardienst Handrie Geurts en Anneke
Geurts-Poulissen.
Jaardienst Piet Beurskens en Fien
Beurskens-Roeven.
Frits, Wiel, en An Peeters.
Cor Driessen en Ietje Driessen-Hamans
en dochtertje Liesbeth.
Jaardienst Sef Smedts en Lies Peeters.
Jaardienst Stuf Hendrikx
Wilhelmien Berden-Lenders
13.30 uur Allerzielendienst.
Donderdag 7 november 8.30 uur H.
Mis.
Mededeling
De kerkdeurcollecte voor
Wereldmissiedag heeft € 187.25 opgebracht. Hartelijk dank.

Parochie Kessel-Eik
Misintenties
NL41RABO0125300522
L. Timmermans
077 462 16 78
Kerkdiensten
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.
Sjaak Kuypers, Haarie Kuypers en
Tina Kuypers- Theunissen.
En voor alle overledenen van de
parochie. Na de H. Mis worden de
graven gezegend.
Zondag 10 november
9.30 uur Voor alle levende en
overledenen vrijwilligers van onze
parochie kerk.
Mededelingen
Familie Derix heel veel stekte met
het overlijden van Uw echtgenoot,
vader, en opa.

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

Liedjesavond CV de
Graasvraeters
CV de Graasvraeters, de carnavalsvereniging uit Grashoek, opent
op zaterdag 16 november het nieuwe carnavalsseizoen.
Traditiegetrouw wordt dit gedaan met een liedjesavond. Deze
vindt plaats bij Café Leanzo en wordt geopend door prins Frank I
en prinses Chantal.
Dit jaar zijn er zeven deelnemers,
zo laat de organisatie weten. Het
deelnemersveld is divers: jong,
oud, ervaren, onervaren, solo en
groepen. De avond start om 20.11
uur. De organisatie van CV De

Graasvraeters laat weten tevreden en trots te zijn met het aantal
aanmeldingen en kijkt uit naar een
nieuwe editie. Kijk voor meer informatie op www.graasvraeters.nl

Stemmen voor winnaar
Cultuurprijs Peel en Maas
mogelijk
Er zijn dit jaar vier bedrijven genomineerd voor de Cultuurprijs
Peel en Maas 2019. De Cultuurprijs is in het leven geroepen door de
gemeente, die trots is op het feit dat er binnen Peel en Maas veel
culturele initiatieven worden genomen.
De vier genomineerden zijn:
De Kepèlse initiatiefgroep Behoud
Lazaristen Kapel, Jac Kranen uit
Helden, Mijntje en Peter Klaasen uit
Helden en Stichting Baarlo Leeft.
Zowel amateur- als beroepsbeoefenaars komen in aanmerking voor
de prijs. De belangrijkste voorwaarde is dat personen, instellingen en initiatieven een belangrijke
bijdrage leveren aan het cultu-

rele leven binnen de gemeente
Peel en Maas. De uitreiking van de
Cultuurprijs vindt op vrijdagavond
29 november vanaf 20.00 uur plaats
in het DOK6-theater in Panningen.
Naast de Cultuurprijs worden ook
de stimuleringsprijs en de publieksprijs uitgereikt. Iedereen kan via
het e-mailadres stemcultuurprijs@
gmail.com zijn of haar stem uitbrengen voor de publieksprijs.
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Design jullie eigen relatieringen
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Jij maakt ‘m super
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OP = OP! WEG=PECH! OP = OP! WEG=PECH!
-48%

-49%
€6.499,-

Beethoven
275 x 295 cm

€3.297,UR
INCL. APPARATU NTIE!
RA
MET 5 JAAR GA

-38%
€4.199,-

€5.599,-

Lissabon
247 x 285 cm

,
7
9
8
.
€2
R
PARATUU
INCL. AP R GARANTIE!
A
JA
5
MET

€2.597,-

Livorno

INCL. APPARATUUR
MET 5 JAAR GARANTIE!

295 x 200 cm

-48%

-49%
€6.499,-

€3.297,-

Migot

INCL. APPARATUUR
MET 5 JAAR GARANTIE!

312 x 218 cm

€4.199,-

Salerno

€2.197,INCL. APPARATUUR
MET 5 JAAR GARANTIE!

300 cm

-31%

-45%

€8.199,-

€4.497,INCL. APPARATUUR E!
NTI
MET 5 JAAR GARA

Salerno Stanford
274 + 184 + 180 x 120 cm

HORST

€4.499,-

ROERMOND

Witveldweg 100

Burghoffweg 13

(Gevestigd binnen Interchalet)

(Gevestigd tegenover Retailpark)

T. 077-3982234

T. 0475-691548

50%

38%

€3.097,INCL. APPARATUUR
MET 5 JAAR GARANTIE!

Valentina
187 x 285 cm

ELKE ZONDAG
GEOPEND!

44%

50%

