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Peel en Maas

Van Verzet naar Vrijheid
Peel en Maas staat de komende weken op verschillende momenten stil bij 75 jaar bevrijding. Zo was er in Beringe op zaterdag 2 en zondag 3 november de muzikale theatervoorstelling ‘Van Verzet naar Vrijheid’ in de Sint-Jozefkerk. Met muziek, dans, tekst, licht en geluid werd het verhaal verteld van alledaagse gebeurtenissen tussen 1940 en 1945 in het dorp.
In totaal honderd mensen van zeven verenigingen hebben meegewerkt aan het stuk. / Beeld: Emile Geelen

‘De Woonpas is een gemiste
kans voor de gemeente’
Erg jammer dat de gemeente Peel en Maas niet verder wil met de
Woonpas, vindt Margreet Schouren van de werkgroep Woonpas in
Peel en Maas. “Maar het kan alleen als de gemeente meewerkt.
En wij gaan niet trekken aan een dood paard.”
De investeringen voor het verduurzamen van de woning kunnen betaald worden uit een lening.
De meest voordelige financiering
is die via de baatbelasting van de
gemeente. Een constructie die de
Woonpas inmiddels al in andere
gemeentes uitvoert. Peel en Maas
heeft echter 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.
Volgens Schouren heeft de
gemeente wel de klok horen luiden,
maar weet ze niet waar de klepel
hangt. “Ze gaan uit van de oude versie van de baatbelasting. Ik begrijp
dat ze daar problemen mee hebben.
Gaan ze echter uit van de nieuwe
opgepoetste versie, dan is er niks
aan de hand”, vertelt ze.
Lees verder op pagina 02

Kleinste dijk van Nederland is geen
dijk meer
Dijkpaal 72.031 aan de Haagweg in Kessel is vrijdag 1 november verwijderd door Ton Lennaerts namens
dijkgroep Kessel, wethouder Rob Wanten van gemeente Peel en Maas en bestuurder Jos Teeuwen van
Waterschap Limburg. Het kleinste dijktraject van Nederland is daarmee niet langer een waterkering.
“Het waterschap doorliep een bijzonder proces in nauwe samenwerking met bewoners en gemeente.
Alle formaliteiten in de regio zijn
nu afgehandeld. Vandaag was een
mooie mijlpaal met het verwijderen van de dijkpaal,” vertelt Jos
Teeuwen. Dijktraject Kessel is een
van de 15 projecten vanuit het
Hoogwaterbeschermingsprogramma
Noordelijke Maasvallei. Het 145 meter
lange dijkje bij de Haagweg werd in
1996 als nooddijk aangelegd. In 2005
werd de dijk als primaire waterkering
in de Waterwet opgenomen. Het is de
kleinste primaire dijk van Nederland

en beschermt slechts één rij huizen.
De woningen daarachter liggen op
hogere gronden en hoeven niet door
de dijk beschermd te worden.

Het verwijderen van
de dijkpaal was een
mooie mijlpaal

Omdat het een primaire waterkering betreft, moet die aan de wettelijke eisen voldoen. Voor de Kesselse

dijk zou dat een verhoging van twee
meter betekenen. Daar waren de
bewoners het niet mee eens. Er werd
daarom een werkgroep opgericht.
De werkgroep ging langs de deuren,
organiseerde informatiebijeenkomsten en zamelde handtekeningen in
voor een petitie. Die werd aan de
wethouder overhandigd. De bewoners lieten een onderzoek uitvoeren en hieruit bleek dat alleen bij
extreem hoog water één of twee huizen last zouden kunnen hebben van
wateroverlast.
Lees verder op pagina 03
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Ton van Reen organiseert wolventocht

‘Hier woonde Judith die door een wolf is verorberd’
Mensen kennen de wolf alleen uit sprookjes en mens en wolf leven al
eeuwenlang zij aan zij. Zelden wordt een mens aangevallen of gedood.
Zo stellen natuurorganisaties die zich opmaken voor de terugkeer van
de wolf. Volgens Ton van Reen uit Maasbree is de angst voor wolven wel
degelijk terecht. In het verleden hebben wolven tal van kinderen verscheurd. Met een bus gaat hij op wolventocht en wijst de plekken aan.
HALLO gaat alvast met hem op pad.
‘Op heden de 27 augustus 1810,
omtrent 9 uhren ‘s avonts compareerden voor ons burgemeester Hendrix,
Hendrick de Bruijn en Martinus van
Lier, ackerlieden woonagtig op den
uijthoeck genaemt Bieringen, dewelke
ons ter kennis brengen dat omtrent
8 uhren van desen avond eenen Wolf
sig vertoont heeft op hunnen uijthoeck
den welke sagtjens sluijpende voorbij het huijs van het echtpaar Peter
Geraets en Hendrine Wilms, ontmoet
op de Landstraat aldaar de twee dogters, de eene met naeme Maria, oud
10 Jaeren, en de andere genaemt
Judith, oud 3 jaeren 11 maanden
10 daegen komende van het veld met
eenen Krujwaegen gelaeden met fourage. Dit laetste Kind met name Judith
wordt aangerand van het Wild dier en
in presentatie van sijne Suster Maria
Weggeruckt en gesleept tot in de
heijde, alwaer het vreedsaem dier sig
bemeestert van de Buijt en het onosel
Kindt geheerlijck verscheurt’.
Bron: het Register der Proces verbalen
van de gemeente Helden. Alleen al
in de jaren 1810 en 1811 zijn er in het
toenmalige arrondissement Roermond
maar liefst 15 kinderen opgegeten

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

door wolven, weet Ton van Reen uit
Maasbree. Bij dit gebied hoorde destijds ook de een groot deel van Peel
en Maas, plus een deel van Duitsland.
Als schrijver is Ton bekend met het
doorgronden van archieven en het
achterhalen van de geschiedenis.
Daags nadat de wolf de kleine Judith
had verschalkt, zo vertelt Ton, werd er
een grootse drijfjacht georganiseerd
waarbij de ingewanden van het kind
werden teruggevonden. Op 2 september werd in bij Panningen een wolf
gezien met een kinderhoofd in zijn
bek.
Ton is nog lang niet klaar met zijn wolvenverhalen. En het overzicht krijgt
hij nooit compleet. “Veertig procent
van de bevolking was helemaal niet
geregistreerd. Dat waren landlopers
die op de hielen werden gezeten
door armenjagers van de gemeente.
En Egyptenaeren of Heidens, die later
zigeuners werden genoemd. De huidige Roma en Sinti.”

Gemakkelijk hapje
Veel plekken van destijds heeft hij wel
al weten te achterhalen. Hij rijdt rechtstreeks naar het huis waar destijds de
familie Geraets woonde. Het ligt op
de Kievit, in het toenmalige gehucht
Marais waar nu de Marisbaan en de
Marisveldweg nog naar genoemd zijn.
“Marais is Frans voor Moeras. In de
Franse tijd waren hier allemaal moerassen.” We rijden achter Panningen
langs richting Kessel. De weilanden en
akkerlanden zijn tegenwoordig geëgaliseerd en goed ontwaterd. Duidelijk
is te zien dat de weg een stuk hoger
ligt. Nog tot in de twintigste eeuw kon

Ton van Reen toont wolvenklemmen zoals die in het verleden werden gebruikt

je amper van de weg af. “Wolven zijn
slim”, vertelt Ton. “Ze gaan gewoon
langs de weg op de loer liggen tot er
een hapje voorbij komt.”
Kleine kinderen vormden maar al te
vaak een gemakkelijk hapje. Vooral
voor de oude, versleten exemplaren
die uit een roedel verstoten werden. “Een volwassene, maar ook een
schaap of een geit, spartelt tegen. Een
kind doet amper iets terug”, weet Ton.
“En voor een wolf met versleten tanden is een kind lekker mals.”
In Kesseleik werd Jan Nijsen, 7 jaar
en 4 maanden oud, door een wolf
gegrepen op 23 augustus 1810 rond
12.00 uur. Veel meer is er niet over
bekend. We rijden naar Kessel Donk.
Een gehucht dat nu nog de aanblik
biedt van hoe het er destijds uitzag.
Een laaggelegen gazon in de voortuin
van een boerderij was destijds een
poel. Nu nog staan de woningen hier
rondom opgesteld, zoals in de acht-

tiende en negentiende eeuw. Het
was 26 juli 1811 toen Servaas Pluym,
4,5 jaar oud, vanuit het gehucht werd
weggesleept, naar de bossen achter
de schans.
De reis gaat verder richting het zuiden.
Naar Beesel waar Ton nog twee plekken kan aanwijzen waar kinderen zijn
geroofd. En de plek die destijds geliefd

was bij wolven: de galg van Beesel.
Deze lag slechts 100 meter van de
galg van Swalmen. En nog eens 800
meter verderop lag de galg van Bracht,
dat tegenwoordig in Duitsland ligt. “In
feite werden wolven hier gevoerd met
mensenvlees.”
Tekst en beeld: Marc van der Sterren

Wolvenbustoer
Clio Travel organiseert op 24 november een wolvenbustoer met
Ton van Reen langs tien plekken waar kinderen door wolven zijn
meegenomen. Deelnemers krijgen een inkijkje in de archieven
tijdens de tocht langs Beringe, Kessel en Kessel-Eik, Beesel,
Posterholt, Elmpt, Rödgen, Merbeck, Niederkrüchten-Silverbeek
en Brüggen.
De tocht voert door mooie natuur
en langs historische plekken, zoals
grafheuvels, min of meer verdwe-

nen mottekastelen en landweren.
Voor meer info zie: www.cliotravel

hallopeelenmaas.nl
Vervolg voorpagina

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

Commercieel adviseurs
077 208 32 25
advertentie@hallopeelenmaas.nl

Bezorgklachten
garcon.nl

‘De Woonpas is een gemiste kans voor de gemeente’
Bij de herziene versie van de baatbelasting zijn de problemen van het
innen juridisch verholpen.
Bovendien is het een gemeentelijke
financiering. “Het is slechts een tool
van de gemeente waarmee woningeigenaren hun lening kunnen aflossen.

Het kost de gemeente niets.”
De initiatiefnemers van de Woonpas
zijn inmiddels met andere gemeenten in gesprek, weet Schouren. “Het is
jammer dat ze niet met ons hebben gesproken om alle feiten helder te krijgen. Het is een kans, als de

gemeente die niet wil aangrijpen,
houdt het op.”
Mocht de gemeente ooit van mening
veranderen, dan zijn ze welkom om
het gesprek aan te gaan, op korte
termijn gaat dat niet gebeuren, verwacht Schouren. Binnenkort heeft ze

een gesprek met de gemeente over
andere duurzaamheidsinitiatieven
in de gemeente, maar niet over de
Woonpas, vertelt ze.

Tekst: Marc van der Sterren

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.
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Kleinste dijk van Nederland is geen dijk meer
De bewoners van die woningen hebben ook aangegeven dat ze het risico
willen nemen op wateroverlast.
Rob Wanten: “De daadkracht van de
bewoners en het werk dat ze hierin

hebben gestoken verdient een pluim,
het nemen van eigen initiatief is ook
kenmerkend voor de inwoners binnen
onze gemeente.” De gemeenteraad
stelde het gewijzigde bestemmings-

plan vast en het bestuur van het
waterschap besloot tot het schrappen van het dijkje uit het register van
Waterschap Limburg. Daarmee heeft
het dijkje geen formele waterke-

Lintje voor Kesselnaar
Peter Croonenbroek uit Kessel heeft zaterdag 2 november een Koninklijke Onderscheiding ontvangen.
Hij kreeg de onderscheiding uit handen van burgemeester Wilma Delissen – van Tongerlo tijdens de jaarbijeenkomst van de brandweer Peel en Maas.

rende functie meer. Het ministerie
van Infrastructuur en Waterstaat moet
nog wel formeel de wetswijziging
doorvoeren. Dit is een formele wijziging die mogelijk pas in 2023 gebeurt,

samen met andere wijzigingen in
Nederland.

Beeld: Ger Peeters

monteur
Heb jij enkele jaren ervaring als

in grondverzet, wegen waterbouwmachines?
En bezit je geen 8-tot-5-mentaliteit?
Dan zijn wij op zoek naar jou!
Interesse?
Bel naar Jan-Pieter Swinkels 06-53916495
of mail naar info@swinkelshydrauliek.nl

Swinkels Hydrauliek Service BV
Rozenobel 23 • 5986 PA Beringe • Tel. (077) 3270779
Aangesloten bij de Metaalunie

Gevraagd

Peter Croonenbroek (49) is sinds 1994
lid van de vrijwillige brandweer. Eerst
voor de voormalige gemeente Kessel
en sinds de fusie in 2010 voor de
gemeente Peel en Maas, brandweerpost Kessel. Hij heeft langdurig bijge-

dragen aan de openbare veiligheid in
zijn woonplaats en in de regio. “Hij
kan dan ook worden gekwalificeerd als
iemand die zich geruime tijd ten bate
van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd”,

aldus burgemeester Delissen-Van
Tongerlo.

KAPPER

M/V

max. 32 uur per week

Beeld: Stefan Koopmans

Doorgroeimogelijkheid naar bedrijfsleider(ster).
Wil je graag informatie,
neem dan contact op met Will Zeetsen.

Weer in Peel en Maas

Kerkstraat 40, 5981 CG Panningen
tel. 077-3075081
sjierkehaarmode@ziggo.nl

Kepelke van
Genuuje
€59,99

Lage stratusbewolking
Af en toe, als de omstandigheden het toelaten, kun je deze week een mooie opklaring zien met vaak lage stratusbewolking. Zoals hier vanuit de Ruijsstraat in Panningen is te zien. De lucht is een stuk vochtiger dan we in
de zomer gewend waren. Deze week kenmerkt zich door langzaam verplaatsende gebieden met regen of soms
een bui die de sloten weer aardig vol laten lopen. Deze neerslaggebieden zijn dan weer gekoppeld aan lagedrukgebieden die vaak een route kiezen via het zuiden van Engeland naar Frankrijk en een uitloper naar ons
hebben. De zachte lucht die de zuid tot zuidwestenwinden aan de zuidkant van die lagedrukgebieden meevoeren, kunnen ons nu niet meer bereiken. Op de wat langere termijn krijgen we samen met deze duikende lagedrukgebieden zelfs een goede kans op een blokkade van hogedruk van de Atlantische Oceaan tot in
Scandinavië waardoor koudere lucht uit het noorden onze kant op kan komen. En daarmee gloort er hoop voor
de winterliefhebbers. / Tekst en beeld: Nicky de Bruijn

Stadhoès
€59,99

Romerhoès
€49,99

Unieke Venlose
miniatuurhuisjes

Op onze website of in de
winkel verkrijgbaar
elke
zondag
open

STRAELSEWEG 370
WWW.LEURS.NL
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As ich dur neet mier bin,
zèk dan mer niks mier,
idderein wit wie ich waas.
Neem gin vlaai en ginne koffie,
drink lever same noch ein glaas.

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

Peter Wilms
Helden, * 16 oktober 1959

Gerrie Wilms-Wijnen
Rick en Maartje
Ruth en Lex
Lisa en Bob

U I T VA A R T Z O R G

T 077 - 2061585
www.arendseuitvaartzorg.nl

samen met u zorgen
voor een mooi afscheid

t. 077-3078642
Panningen
www.janssenuitvaart.nl

De afscheidsdienst heeft afgelopen woensdag
6 november plaatsgevonden.
Dankbaar zijn we voor alle steun en zorg die Peter
heeft mogen krijgen van huisarts Dr. Prudon.
Ook aan de medewerkers van thuiszorg Groenekruis
zeggen we dank je wel.
Correspondentieadres:
Gielenhofweg 8, 5987 NA Egchel

† Meijel, 3 november 2019

Meijel: Truus Daniëls - Steeghs
Panningen: Nel en Jan Stammen - Daniëls
Ronald en Miranda, Daan, Maud
Judith en Maarten, Jans, Luus
Monique en Renè, Saar, Ties
Beringe: Johannie en Wiel Bruijnen - Daniëls
Mark en Yara
Inge en Guus, Vin, Raf
Beringe: Ingrid en Mat Basten - Daniëls
Paul en Wendy, Leo, Farah, Omar
Rob
Femke
Beringe: Leon † Daniëls
Familie Daniëls
St. Jozef, Wonen & Zorg, kamer 110
Kapelkesweg 1, 5768 AW Meijel

Later op de middag zal het gezin Lei begeleiden
naar het crematorium te Baexem.

is overleden raakt ons diep.
Peter was de keeper van FC Tipsy gedurende vele jaren.
Vele wedstrijden heeft hij voor ons gewonnen.

Lei is opgebaard in St. Jozef Wonen & Zorg, kamer 114,
Kapelkesweg 1 te Meijel. U kunt afscheid van hem nemen
op vrijdag 8 november van 18.30 - 19.30 uur.

Deze strijd kon hij niet winnen.

In plaats van bloemen liever een donatie voor de dorpsontmoeting
Beringe waartoe gelegenheid is in de collectebussen
bij de condoleance.

Ons bereikte het droevige bericht van het overlijden van

in de veel te jonge leeftijd van 60 jaar. Peter was ruim 40
jaar lid van S.V. Egchel. Als keeper maakte hij verschillende
kampioenschappen en promoties mee. Daarnaast oefende
hij voor de vereniging tal van functies uit, van jeugd – en
seniorenleider, grensrechter, hulp - en keeperstrainer van
de selectie tot scheidsrechter. Bovendien was hij als trouwe
supporter regelmatig te vinden op ons complex. In hem
verliezen wij een gewaardeerd lid van onze vereniging.

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

* Meijel, 12 mei 1928

Peter Wilms

Peter Wilms

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

Truus Steeghs

De uitvaartdienst wordt gehouden op zaterdag 9 november
om 10.30 uur in de parochiekerk H. Jozef, Kanaalstraat 90 te Beringe.

Tipsy-vrienden

Meijel | 077 466 41 41
www.uitvaartvandenboom.nl

echtgenoot van

Het bericht dat onze Tipsy-vriend

Wij wensen Ger en de kinderen veel sterkte
bij het verwerken van dit verlies.

geeft zorgvuldig vorm aan
een persoonlijk afscheid,
zodat jullie met een goed
gevoel kunnen terugkijken.

Lei Daniëls

Egchel, † 31 oktober 2019

echtgenoot van

HAN-MARK
ARENDSE

Met zijn laatste woorden:
”Goh wa heb ik vandaag unne sjonne dag gehad”
begon pap aan zijn laatste reis

Wij wensen zijn echtgenote, kinderen en verdere familie
veel sterkte toe.

Mochten wij iemand vergeten zijn persoonlijk te berichten,
gelieve deze kennisgeving als zodanig te beschouwen.

Dankbetuiging

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

Jo Peeters
Uw aanwezigheid bij de uitvaart, de vele kaartjes,
de bezoekjes en alle andere blijken van deelneming
zijn ons tot grote steun bij het verwerken van dit
verlies.
Tonnie Peeters-Verrijt, kinderen en kleinkinderen
Helden, november 2019

Baarlo
Kessel
Maasbree

www.vooraltijdbijzonder.nl

Bestuur en leden voetbalvereniging S.V. Egchel.

Claudia van Haeﬀ |06-15156046

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

uitvaartverzorgingtwanschreurs.nl

Met droefenis hebben wij het bericht ontvangen
van het overlijden van ons lid

Jan Peeters
Jan was ruim 28 jaar lid van onze schutterij en volgde
op de achtergrond nog steeds onze activiteiten.
Wij wensen zijn familie veel sterkte toe in deze moeilijke dagen.
Moge hij rusten in vrede.
Beschermheer, bestuur en leden van Schutterij Sint Martinus Maasbree

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

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.

Woordeboök Maasbree van Frits
Wijnen nu voor € 10. Verkrijgbaar bij
de bibliotheek of Koos Wijnen.
Computerproblemen?
Karel Heines Baarlo. Verdere info &
tips: karelheines.nl. 06 50 96 29 15.
Bijverdienen tijdens de kerstperiode
als chauffeur? Solliciteer! a-z.nl/
vacatures. Tel. 077 467 72 07.
Wij bezorgen onze eigen geteelde
aardappelen (Frieslanders) gratis
bij u thuis. Min. 5 kg. Absoluut de
lekkerste. Tevens uien te koop.
Tel. 077 307 88 53.
T.k. gevraagd land- en
tuinbouwmachines oa ploegen/
frees/spitmachine/kipper/mesttank/
schudder/hark/bloter/kopeg/tractor
enz. Tel. 06 19 07 69 59.
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.

Wij kopen al uw (gesmolten of
kapotte) goud, munten, horloges en
sieraden. Veilinghuis Baron Kerkstraat
25 Tegelen 077 374 64 03.
Cadeautip voor Sinterklaas. Deel 2
van Grashoeks geschiedenis: Waar de
Groote Molenbeek ontspringt… Kroniek
1968-2018. Deel 1 is ook beperkt
voorradig. P.st. € 30, 2 st. € 50.
Te verkrijgen: Primera Panningen,
Coolen-Pluijm Meijel, Streekmuseum
of via henk.steeghs@home.nl
Tk brommob Aixam S9 Coupe
Premium Sensation, bj sept 2018, km
2472, parelmoer wit, izgst, € 11.500
TMHaegens1993@kpnmail.nl
Uw woning verkopen en
toch blijven wonen?
Wij kopen direct aan. Bel 06 55 12 69 96
info@heikevastgoed.nl
Trapbekleding incl. tapijt, leggen,
lijm, zijkanten en garantie voor
€ 350,00! Veel keuze in soorten en
kwaliteiten tapijt voor uw trap.
Bel ons voor een gratis prijsopgave
bij u thuis 06 16 37 45 14
Woningstoffeerderij vd Broek.

0711 \ enzo
Geplukt

Je had veel klokken maar je tijd is helaas voorbij.
Voor ons staat de klok nu even stil..

Susanne Schers Helden

Piet Cox
* Helden, 3 oktober 1942
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Voor een beetje positiviteit moet je in Helden zijn. Daar woont namelijk de 51-jarige Susanne Schers.
Ze heeft heel wat meegemaakt, maar telkens blijft ze optimistisch. Binnenkort speelt ze met toneelgroep
Aventatie een voorstelling in DOK6 in Panningen. Deze week wordt ze geplukt.

† Maasbree, 1 november 2019

echtgenoot van

Annie Cox - Hendriks
Peter en Heidi
Michiel
Ger en Riny
Kim en Koen
Rick en Joyce
Lian en Niels
Helga en Patrick
Tom
Amber
John en Erna
Yvo
Thyn
Anniek
Westering 3, 5993 NL Maasbree
Het afscheid zal in besloten kring plaatsvinden.
Een speciaal woord van dank aan
huisarts Dr. Janssen voor de fijne begeleiding.
Vo o r A l t i j d B i j zo n d e r U i t va a r t zo rg

Nieuwe meubels nodig? Bezoek
Lenders Wonen in het centrum van
Panningen. Thuis in wonen, met o.a.
mooie stoelen, (hoek)banken en een
complete (relax-)fauteuil-afdeling.
Levering aan huis en tot 5 jaar garantie
op uw aankoop! Lenders Wonen Markt
99 Panningen 077 307 79 38.

Last van ‘n winterdepressie?
Of wil je zaken leren loslaten? Wellicht
past mindfulness based counseling
bij jou! Informeer ernaar tijdens
‘n kennismaking bij Sensus, praktijk
voor counseling, coaching en training.
T 06 13 74 75 29 www.sensus-pvs.nl
(vergoeding mogelijk).



Welkom lief ventje!

Geboren op
21 oktober 2019

Geboren

Julian

Mies

Zoontje en broertje van
Kim en Steven
van Aerde-Teeuwen
Nina en Esmée
De Balmerd 136
6641 LE Beuningen

29 oktober 2019
Dochter van Ivan en Loes
Cuijpers-van de Ligt
Zusje van Thei
Notarisappel 3
5988 EV Helden

Stop met school

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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Met het middelbare diploma van
het Bouwens in Panningen op zak,
ging Susanne verder met een studie
agogisch werk in Venlo. “Daar heb
ik het niet lang uitgehouden. De
eerste stage in het bejaardentehuis vond ik prachtig. Daarna ging
ik verder bij een peuterspeelzaal.
Dat bleek uiteindelijk niets voor
mij. Na een tijdje was mijn zin in
school over en besloot ik te stoppen.” Daar waren de ouders van de
Heldense niet blij mee. “Nee, inderdaad, maar uiteindelijk stonden ze
wel achter mijn beslissing.” Op haar
zeventiende begon ze met werken.
“Ik heb in verschillende supermarkten gewerkt en na een tijdje beviel
ik van onze oudste dochter Jill en
stopte ik met werken.”

Echte vrijwilliger
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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.

Oplossing vorige week:

2

4

Susanne groeide samen met
haar zusje Nicole op in Helden.
“Een echte geboren en getogen
Heldenaar”, vertelt ze. “We hadden
het thuis altijd gezellig en groeiden op in een warm gezin.” Helaas
verliep de jeugd van de twee zussen anders dan ze hadden gedacht.
“Onze vader kreeg onverwachts
op jonge leeftijd een hartaanval.
Hij moest geopereerd worden, in
Londen. Samen met mijn moeder vertrok hij richting Engeland
voor twee weken. Het is wel even
zweten als je weet dat de operatie
spannend gaat worden. Gelukkig is
alles goedgekomen. Deze periode
heeft ons toen wel veel gedaan.”

7

Susanne heeft samen met haar man
Peter twee dochters: Jill (26) en Kim
(24). De oudste beviel onlangs van
een zoon: Lev. En zo werd Susanne
oma. “Heerlijk om met die kleine te
knuffelen. Daar ga je echt helemaal
in op. Ik straal nu zelfs als ik het
over hem heb, mooi is dat. Ik heb
ook speciaal voor hem een fotoboek
gemaakt met allerlei foto’s van de

kraamweek en daarna. Soms blader ik
het boekje even door en dan word ik
weer helemaal gelukkig.”
Na een tijdje wilde Susanne wel weer
gaan werken. “Daarvoor heb ik veel
vrijwilligerswerk gedaan. Zo zat ik in de
ouderraad van de basisschool van mijn
kinderen en hielp daar veel mee tijdens
activiteiten. Later ging ik elke week naar
Dorpsontmoeting de Koeberg in Helden,
dat doe ik nog steeds. Samen met de
deelnemers onderneem ik verschillende
activiteiten en klets ik gezellig mee.”

Wazelen
“Nee zeggen, dat vind ik wel lastig”,
zegt Susanne glimlachend. “Als iemand
mij om hulp vraagt en het kan wel een
week wachten, dan heb ik het mogelijk diezelfde dag al gedaan.” In kletsen,
of zoals Susanne het zegt, wazelen is
ze vrij goed. “Ja, dat kan ik wel”, zegt
ze lachend. “Laatst was ik bij de buurvrouw op bezoek en ik vertelde dat ik
hees begon te worden waarop zij antwoordde: ‘Misschien wat minder wazelen?’ Daar had ze wel gelijk in.” Na heel
wat uren vrijwilligerswerk, besloot
de Heldense in 2007 te solliciteren.
“De zorg kriebelde toch. Ik weet nog
goed het moment dat ik voor de brievenbus stond met de sollicitatiebrief in
de hand. Waar ben ik mee bezig, dacht
ik. Goede keuze, want ik werd aangenomen.” Susanne begon bij zorgcentrum
Vincent Depaul in Panningen. “Eerst op
verschillende afdelingen, maar uiteindelijk kwam ik als voedingsassistente
op de gesloten afdeling bij dementerenden terecht. Geweldig werk, dat heb
ik echt met passie gedaan.”

Pech
Helaas was het leven daarna geen
rozengeur en maneschijn. “In 2011
kreeg ik rugklachten, het bleek een
hernia. Snel daarna werd ik geopereerd, maar het zat allemaal nog niet
goed. Uiteindelijk ben ik nog vier keer
terug geweest om wat aan mijn rug te
doen. Ik verloor mijn baan bij Vincent
Depaul omdat ik de ziektewet in

moest.” Het was nog niet gedaan met
de pech. “Mijn dochter Jill moest na
ruim 23 weken de zwangerschap van
haar eerste kind afbreken, dat was heel
zwaar, voor de hele familie. Dit jaar
heb ik een knieoperatie gehad want
mijn knieën waren versleten. Hals overkop zat ook nog het netvlies van mijn
oog los en werd ik hiervoor ook nog
eens geopereerd, drie dagen voor de
geboorte van Lev, het tweede kindje
van Jill. Dat was echt een kloteperiode,
dat kan ik je zeggen.” Maar zoals altijd
bleef Susanne positief. “Ik stond vaak
op met de gedachte: wat zit het mij
toch tegen. Toch zit er iets in mij dat
zegt dat ik door moet gaan. Ik blijf altijd
positief, wat er ook gebeurt.”

Moord in DOK6
Omdat Susanne niet meer kon werken,
begon ze haar oude hobby weer op te
pakken: vrijwilligerswerk. “Ik heb van
alles gedaan en doe nog steeds veel.
Zo sta ik op donderdag 7, vrijdag 8 en
zondag 9 november op de planken bij
DOK6.” Samen met toneelvereniging
Aventatie voert ze het stuk ‘Moord in
DOK6’ op. “Daar heb ik echt maanden naar toegewerkt, ik heb er zo veel
zin in. Het is een prachtige hobby, dat
toneelspelen. Ik ga helemaal op in mijn
rol en wazelen en gek doen zit wel in
mijn bloed.” Onlangs ontdekte Susanne
haar verborgen talent. “Ik werd een
keer wakker en had ineens zin om mijn
gevoelens en gedachten uit te typen.
Deze verhalen stuurde ik op naar onze
regisseuse Lisette Leenders. Ze was
onverwachts ontzettend enthousiast.
Uiteindelijk worden deze verhalen volgend jaar tijdens het 40-jarig jubileum
van Aventatie vertolkt.”
Susanne heeft heel wat meegemaakt
de afgelopen jaren en hoopt nu de
tijd met haar man, twee dochters en
vooral de kleine Lev voort te zetten.
“Gewoon gelukkig zijn, dat is het allerbelangrijkste voor mij. En blijven lachen
natuurlijk.”
Tekst en beeld: Niels van Rens

06

nieuws \ 0711
75 jaar bevrijding

Heldense koninklijk
onderscheiden
Trees Dorssers-Pubben uit Helden is dinsdag 5 november onderscheiden met een lintje. Zij werd door burgemeester Wilma Delissenvan Tongerlo benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Trees Dorssers-Pubben (79) heeft
zich 25 jaar onafgebroken ingezet
voor de Zonnebloem in diverse functies. Zo was ze onder meer bestuursvoorzitter (1999-2015), bezoekt ze
meerdere gasten wekelijks (1994heden) en was ze vakantievrijwilliger
(2002-2010).
Daarnaast was ze in de jaren
80 ouderhulp bij (voormalige)
Basisschool Onderseveld in Helden.
Ook was ze actief voor de Stichting
Jeugdvierdaagse Helden waar ze

jarenlang jurylid was en de inschrijvingen verzorgde. Zij was één van de
oprichters van de boekenmarkt die
Uw specialist
voor
georganiseerd werdreparaties
voor
het
zangen restauraties
van tapijten op traditionale
koor Belcanto. Sindswijze
1984
is Trees
en vakmanschap.
Dorssers-Pubben ook vrijwilliger in
een verpleeg- en verzorgingshuis.
Tot slot was ze redactielid van het
historisch tijdschrift De Moennik, het
tijdschrift dat uitgegeven wordt door
de Heemkundevereniging Helden.

Ta p i j t k l i n i e k

Te g e l e n - L i m b u r g

V.A.

€ 3,95 M²

Bijna alle basisschoolleerlingen uit Peel en Maas kwamen op maandagochtend 4 november naar DOK6
in Panningen. Ze kregen een film over de oorlog in Irak te zien. Een heftig verhaal, maar toch luchtig en
met humor gebracht. Lisa Wade kwam de film inleiden.
‘Privacy’, klinkt het vanachter uit de
zaal. Vanuit heel de gemeente kwamen kinderen van groep 7 en 8 op
maandagochtend 4 november naar
Dok6 op uitnodiging van Mondiaal
Burgerschap Peel en Maas.
Deze stichting houdt zich bezig
met ontwikkelingssamenwerking
en het verbeteren van de interculturele dialoog. Zo draaien ze
films van Movies that Matter in
Dok6. Movies that Matter is een
stichting die is ontstaan uit het
Amnesty International Film Festival.
Mensenrechten staan hierin centraal.
Alle basisschoolkinderen zouden de
film Bekas moeten zien, zo vindt
Mondiaal Burgerschap. Zeker in de
maand waarin Peel en Maas 75 jaar
bevrijd is. En ook Movies that Matter
vond het de moeite waard Lisa
Wade te sturen om een inleiding te

geven bij de film. Lisa Wade is bekend
van het Klokhuis dat ze tot 2013 presenteerde en van de NPS-serie 13 in de
oorlog die werd genomineerd voor een
Emmy Award.
“Sindsdien word ik veel gevraagd rond
het thema oorlog en kinderen”, vertelt
Lisa voorafgaand aan de voorstelling.
Door het Nationaal Comité 4 en 5 mei
bijvoorbeeld en ook door Movies that
Matter. Ze is dan ook erg gepassioneerd
om kinderen aan het denken te zetten
over de situatie van mensen elders in
de wereld. “Ik hoop dat kinderen iets
meer begrip krijgen en meer geïnteresseerd raken in vluchtelingen. Ik hoop
dat ze zich een beetje kunnen identificeren met mensen die onder andere
omstandigheden leven dan in het
veilige Nederland. Want alleen als we
naar elkaar luisteren en begrip hebben
voor elkaar, verdwijnen tegenstellingen. En dan verdwijnt ook de oorlog.”

Humor
Dus gaan ze deze ochtend de film
Bekas vertonen. Een film van de Irakese
vluchteling Karzan Kader die het Dubai
International Film Festival van 2012
won. “Kader kwam in Zweden terecht.
Hij vluchtte voor de oorlog en volgde
daar de filmopleiding om dit verhaal
te kunnen vertellen”, weet Lisa. “Het is
geen zware film. Het is zelfs grappig.
Hij gebruikt humor om het verhaal over
oorlog te vertellen. Dat doet hij heel
slim. Op deze manier is het voor kinderen te behappen.”
Dan is het tijd om de film aan te kondigen. De film gaat over mensenrechten. “Wat zijn mensenrechten?” vraagt
ze aan de zaal. “Kan iemand een
voorbeeld noemen?” Het is dan dat de
vanachter uit de zaal een heldere stem
klinkt: ‘Privacy!’
Tekst: Marc van der Sterren

Tweede Wereldoorlog herleeft in Baarlo
Baarlo is op 22 november 1944 bevrijd. Dit viert het dorp op zondag 17 november met muziek, klederdracht, een tentoonstelling en voertuigen uit de Tweede Wereldoorlog.

Beeld: Stefan Koopmans

TAPIJT REINIGEN EN REPAREREN

MAAK NU EEN AFSPRAAK:

‘Als tegenstellingen verdwijnen,
verdwijnt de oorlog’

077-374 6403
Slechts 5 dagen!
OPPERVLAKTE
REINIGING KELIM
EN VERWEVEN TAPIJT

De kern van Baarlo wordt van
11.30 tot 17.00 weer even teruggeworpen in de tijd van de Tweede
Wereldoorlog. Inwoners uit Baarlo
lopen rond in klederdracht uit
de oorlogstijd. Regelmatig zijn
er optredens van Murrayfield’s
Regiment; the Pipers and Drummers
of the 42nd Black Watch. Deze
re-enactment doedelzakspelers
brengen muziek uit de oorlogstijd.
En rond de Grotestraat, Zuivelstraat
en Wilhelminastraat is de tentoon-

stelling ‘Baarlo in oorlog’ te zien.
‘s Morgens stellen 35 tot 40 originele
voertuigen uit de Tweede Wereldoorlog
zich op om vanuit Heythuysen, via
Haelen, Nunhem, Neer en Helden
in colonne naar Baarlo te rijden.
Om 11.50 rijden de voertuigen Baarlo
in. Vanuit de Bong steken ze, net als de
Black Watch op 22 november 1944, de
Napoleonsbaan over om zich in de straten rondom het kruispunt Grotestraat
- Zuivelstraat – Wilhelminastraat op te
stellen.

Om 12.00 uur wordt de bevrijding
van Baarlo herdacht met een Heilige
Mis in de open lucht, net als in 1944,
opgevoerd vanaf de motorkap van
een Willy’s Jeep. Na de mis zijn de
voertuigen waaronder een Sherman
tank te bezichtigen. Om 13.00 uur
vertrekt een deel van de colonne
weer richting Heythuysen. De andere
voertuigen en de Sherman tank blijven in Baarlo.
Neem voor meer informatie kunt u contact op met Mart Caris 06 10 01 61 65.

Wij komen ook bij uw thuis
bel 06-57701751
Zorg dat uw tapijt straalt
in het najaar!

Kerkstraat 25 - Tegelen - 077-3746403 - www.tapijt-kliniek.nl

Bezoek nu
onze gezellige

kerst- en
sfeershow

Zondag open van 12.00 tot 17.00 uur
GroenRijk Maasbree • Kanaalweg 7 • 077-4650080 • groenrijkmaasbree.nl

Solinso BV winnaar Ondernemersprijs
Solinso BV uit Kessel is de winnaar van de Ondernemersprijs Peel en Maas 2019. Het bedrijf won tevens de
Rabobank Publieksprijs. Dat werd bekendgemaakt op woensdag 30 oktober. Kiwanis Peel en Maas organiseerde voor de tiende maal de uitreiking van de Ondernemersprijs. Alle goede doelen van het afgelopen
tien edities uit Peel en Maas waren aanwezig bij de uitreiking. Uit al deze namen trok voorzitter Dick
Holthuis een winnaar. Stichting Herberg Papilio mocht een cheque van 1.000 euro in ontvangst nemen.
Ook de opbrengst van de avond 5.000 euro gaat naar deze stichting. / Beeld: Jordy Strijbos

0711 \ jongeren
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15-vragen aan

Valerie Simons Meijel
Hoi

Column

Boeken
Waarschijnlijk lees jij wel eens
een boek. Of het nu gewoon
een echt leesboek is of een
lesboek dat je gebruikt voor
school, je leest iedere dag wel
iets.
Het mooie aan boeken is dat er
voor iedereen wel iets leuks bij
zit. Je kunt dus eigenlijk niet iets
zeggen als “ik vind lezen niet
leuk omdat er geen leuke boeken
voor mij bij zitten”, want vaak
moet je gewoon ietsjes beter
zoeken, en dan vind je vanzelf
wel een leuk boek voor jezelf.

Er komt altijd weer
een boek bij

Naam:
Leeftijd:
Woonplaats:
School:

Valerie Simons
13 jaar
Meijel
Het Bouwens
van der Boijecollege

Hoe verras je iemand het liefst?
Ik ben echt dol op iemand verrassen. Ik vind het leuker om iemand
te verrassen dan dat ik zelf iets
krijg. Het is dan altijd zo leuk als
je diegene zo blij ziet, ook al is het
maar voor iets heel kleins.

Wat zou je nooit meer over
willen doen?
Toen ik nog wat jonger was, had
ik me aan een punt van de tafel
gestoten met mijn lip. Ik moest
daarvoor naar de dokter om een
hechting te laten zetten. De dokter zette toen de spuit wel drie
keer mis. Het deed superveel pijn
en mijn moeder werd er niet goed
van.

Wat was de laatste keer dat je
door de grond wilde zakken?
Dit is denk ik niet de laatste keer,
maar een paar jaar geleden ging
ik met mijn volleybalteam naar
de NOJK, Nationale Open Jeugd
Kampioenschappen. Het was de
bepalende wedstrijd en het was
dus natuurlijk ontzettend spannend. De tegenstander moest
nog één punt maken om te winnen. Ik maakte de fout en ik wilde
meteen door de grond zakken.
Ik voelde me schuldig, hoewel dat
eigenlijk niet nodig was, want de

anderen hadden de fout ook kunnen maken.

volgorde op bed liggen. Anders val
ik niet in slaap.

Is er een liedje waar je een
speciale herinnering aan hebt?

Wat deed je veel toen je klein
was en zou je nu ook nog willen
doen?

Vorige zomer zijn we met de boot
naar Italië gegaan. Elke keer als we
gingen varen zetten we hetzelfde
liedje op. Als ik het liedje nu terughoor denk ik steeds terug aan de
leuke vakantie.

Wat is de leukste vakantie die je
ooit hebt gehad?
Oeh, dat is een moeilijk vraag,
maar dan denk ik toch de vakantie
in Turkije. Mijn opa en oma waren
50 jaar getrouwd en toen zijn we
gezellig met de hele familie naar
Turkije gegaan. Het was daar zo
ontzettend mooi, ik zou er meteen
weer naar terug willen.

Wat is het beste cadeau dat je
ooit hebt gekregen?
Ik ben echt heel erg fan van een
Amerikaanse boyband. Mijn nicht
en ik wilden al zo lang naar hun
concert en een half jaar geleden zagen we ineens dat ze in
Nederland komen. Natuurlijk hebben we de kaartjes direct gekocht.
Ook al ben ik nog niet jarig
geweest, ik heb het cadeau van
mijn tante al gekregen. Het was zo
ontzettend leuk!

Ben je bijgelovig?
Dit is misschien heel raar, maar
altijd als ik ga slapen dan moeten
de kussens precies op de goede

Ik was vroeger een grote fan van
K3. Ik luisterde heel vaak naar hun
liedjes en had ook een jurkje van
ze. Natuurlijk ben ik daar nu te
oud voor. Ook speelde ik vaak met
LEGO Friends. Toevallig heb ik de
LEGO spullen net een paar weken
geleden op marktplaats gezet.

Wat is je favoriete tijd van het
jaar?
Natuurlijk de winter, want dan
gaan we gezellig skiën met vrienden van mijn ouders. Dit jaar gaan
we met een hele grote groep.
Als de winter afgelopen is dan
vraag ik meteen al wanneer we
volgend jaar gaan. Skiën is zo leuk
om te doen, vind ik. We gaan dan
overdag en ’s middags gewoon
skiën en ’s avonds met zijn allen
après-skiën. Ik vind het eten daar
ook altijd enorm lekker. Het is
gewoon elk jaar zo gezellig om
met zijn allen daar te zijn.

Wat is het eerste dat je van je
eigen geld kocht?
Om eerlijk te zijn zou ik dat echt
niet meer weten. Vroeger kon ik
nog niet zo goed sparen dus ik zal
vast iets onnozels hebben gekocht,
iets van slijm ofzo. Gelukkig denk
ik er nu eerst goed over na of ik
iets wel of niet koop.

Om wie lach je het meest?
Ik heb het altijd supergezellig met
mijn vriendin Yente. We kunnen om
de kleine dingen al helemaal stuk
gaan. We zijn al sinds groep 3 beste
vriendinnen en we zien elkaar nu
ook elke dag op school. Ik ben zo
ontzettend blij dat ik haar heb leren
kennen.

Wat vind je het leukste aan jezelf?
Dat vind ik altijd zo raar om over
mezelf te zeggen. Maar ik denk dan
toch dat mijn leukste eigenschap is
dat ik mensen altijd wil helpen. Ze
kunnen altijd bij mij terecht.

Wat doe je als je niet kunt slapen?
Het komt bijna nooit voor dat ik niet
in slaap kan vallen. Maar als ik dan
niet kan slapen dan ga ik een boek
lezen of kijk ik gewoon naar het plafond. Meestal val ik dan zo in slaap.

Wat zou je doen als je een week
alleen thuis zou zijn?
Dan zou ik al mijn vrienden uitnodigen en een feestje geven. En dan
natuurlijk de hele nacht opblijven!

Wie bewonder je en waarom?
Mijn ouders, omdat ze altijd voor
mij klaar staan en ik altijd op ze kan
rekenen. En natuurlijk omdat ze mij
hebben opgevoed.

Ik heb zelf best wel een groot
probleem als het op boeken aankomt. Ik heb thuis een heel erg
grote stapel liggen met ongelezen boeken die eigenlijk ook nog
gelezen moeten worden, maar
dan komt er weer een nieuw
boek uit of vind ik een boek dat
ik óók leuk vind en moet ik die
ook weer hebben! Zo blijft mijn
ongelezen boekenstapel wel
gewoon dezelfde hoeveelheid,
hoeveel boeken ik ook ga lezen,
er komen er dus altijd wel weer
bij.
Persoonlijk vind ik het mooiste
aan boeken dat je per boek wel
een verschillende wereld hebt,
tenzij het een serie is. Maar dan
heb je soms ook een andere
wereld. In deze werelden kun je
je dan ook echt helemaal in laten
komen, als het goed genoeg uitgeschreven wordt, en dan kan ik
me ook vaak het personage veel
beter voor me zien.
Personages in het algemeen vind
ik ook heel erg leuk aan boeken.
Ik ben namelijk soms best kieskeurig als het om het leuk vinden
van een personage gaat, maar
als ik dan een heel erg leuke
vind, dan kan het boek voor mij
eigenlijk niet meer slecht worden!

Tekst: Lisa Osinga
Beeld: Jac Willekens
Lieke
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Vijftig jaar muziek in Egchel
Muziekvereniging Egchel bestaat vijftig jaar. Dit werd gevierd op zondag 3 november met een uitgebreid
concert waar de hele vereniging aan meewerkte. Zo was er niet alleen een optreden van de fanfare, maar
ook van onder meer een vioolensemble en een gitaarensemble. / Beeld: Jac Willekens

Vlees met smaak
Dat is ons motto!

IVN filmavond: Bewoners van de Peel
IVN Helden e.o vertoont op donderdag 14 november de film Bewoners van de Peel. De vertoning vindt plaats in
het IVN-gebouw in Helden en begint om 20.00 uur.

Nieuw recept:

Openingstijden:
dinsdag en donderdag
10.00-15.00 uur

• Zuurvlees • Goulash
• Ragout
• Tongragout

vrijdag
10.00-17.00 uur
zaterdag
08.30-13.00 uur

Herefords Slagerij B.V. | Donk 1A, 5995 PL Kessel | 077 303 18 79

www.herefords.nl

Veertig jaar geleden maakten Peter
Keijsers en Giel Smets deze film-documentaire waarin ze laten zien hoe
het boerenleven zich in de jaren 70

VOOR DE VOLGENDE ROUTES:

tijd uitzonderlijk mooi meesterwerk
gemaakt met veel kennis over de
natuur. De filmavond is gratis toegankelijk.

Speculaasactie Jong Nederland Meijel
Jong Nederland Meijel start binnenkort met haar jaarlijkse speculaasactie. De opbrengsten zijn bedoeld voor
de vereniging.
Jong Nederland Meijel gaat van
dinsdag 12 tot en met zaterdag
16 november weer de straat op om
speculaas te verkopen. De opbreng-

BEZORGERS
GEZOCHT!

voltrok. Ook zijn er veel natuuropnames van bijzondere dieren en vogels
in het land van Peel en Maas. De film
is volgens de organisatie een voor die

sten hiervan komen geheel ten goede
aan de leden van Jong Nederland
Meijel, zodat zij activiteiten kunnen
doen samen met de kinderen. Voor

meer informatie neem contact op via
jongnederlandmeijel@live.com

Opening carnavalsseizoen Kessel-Eik
In Kessel-Eik wordt zaterdag 9 november het carnavalsseizoen geopend. Dit gebeurt vanaf 20.11 uur op het
Mariaplein bij de Eikkater.
De hoogheden van seizoen 2019 schieten hier het nieuwe seizoen in. Daarna
gaan de activiteiten bij de Pleisterplaats
verder met een buut van Rob van Elst

en artiesten van eigen bodem (Loco
Locals). Deze avond wordt georganiseerd door de Pleisterplaats, Diva’s,
Hieva’s en CV de Eikkaters. Op 25 janu-

ari is de Bontje Aovend, diegene die
mee willen doen kunnen zich alvast
aanmelden bij eug.linden@home.nl

Meijel rondom Hoek € 10,00

Alzheimer Café over mantelzorgen

Meijel rondom Berg € 14,00
Maasbree rondom Broekstraat € 12,00
Panningen rondom Loo € 12,00
Panningen rondom Ringovenstraat € 12,00

Het Alzheimer Café Peel en Maas organiseert op dinsdag 19 november een bijeenkomst in Gemeenschapshuis
‘t Erf in Egchel. Deze avond duurt van 19.30 tot 21.30 uur.
Het thema deze keer is: ervaringen
van een mantelzorger. Wat zijn praktische ervaringen van een mantelzor-

ger, die zorgt voor een partner met
Alzheimer? Welke ondersteuning heb
je nodig om te kunnen zorgen? Dat zijn

enkele vragen die aan bod komen.
Als gastspreker is een ervaren mantelzorger aanwezig.

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.

Wòr Méél Gröts Òp Is
Harmonie Eendracht uit Meijel bestaat dit jaar 100 jaar en sluit het jubileumjaar af met een feestweekend.
Onder de noemer Wòr Méél Gröts Òp Is- Final Edition worden er drie shows gegeven op donderdag 14,
vrijdag 15 en zaterdag 16 november.

Handelstraat 17 5961 PV Horst

Nog één keer slaan Harmonie
Eendracht, combo, dans en alle artiesten de handen ineen om te laten zien

hoe ‘gröts’ Meijel kan zijn op het talent
uit eigen dorp. Het wordt een terugblik
op de afgelopen edities met optredens

van 22 artiesten. Kijk voor meer informatie op www.harmoniemeijel.nl of
www.facebook.nl/wmgoi
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eens/oneens geef uw mening op facebook.com/hallohorstaandemaas.nl

Ik ben stakingsmoe
Leraren, boeren, de bouwwereld: de afgelopen weken trok de een na de andere sector naar Den Haag om te staken.
Er werd gevraagd om meer loon, betere werkomstandigheden en aandacht voor PAS en PFAS.
Dan hebben we nog de KLM-staking op Schiphol
en de landelijke OV-stakingen. Internationaal
wordt er al maanden geprotesteerd in Hong Kong
en is er de vrees voor een tweede Arabische
lente. Een staking is een goed middel om druk
uit te oefenen op de overheid, zeker als je er de

media mee weet te halen. Met een grote groep sta
je sterk en laat je zien dat het je menens is. En ach,
wat maakt het uit als er files ontstaan door honderden trekkers op de snelweg of de bussen rijden een
dag niet? Het is alleen maar goed dat mensen opkomen voor hun belangen.
Aan de andere kant kun je je afvragen of al die
stakingen nog wel zo’n zin hebben. Het lijkt wel

of iedereen tegenwoordig een geel hesje aantrekt
en naar het Malieveld gaat. Mensen worden een
beetje stakingsmoe en het wordt zo steeds moeilijker om er begrip voor op te brengen als de kinderen
bijvoorbeeld weer een dag vrij hebben omdat de
school staakt.
Ik ben stakingsmoe. Wat vindt u?

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.
de verkeersveiligheid en bereikbaarheid verbetert.
Het zou niet verkeerd zijn als wethouder Wanten
naar meerdere panden in Peel en Maas gaat kijken.
Dat vindt ook de meerderheid van het aantal stemmers op de poll. Zij zien dit soort panden liever uit
het straatbeeld verdwijnen. Er parkeerplaatsen van
maken is dat een goed alternatief.

Aan de andere kant is het ook zonde van de gebouwen. Deze panden zouden ook omgetoverd kunnen
worden tot appartementen of woningen. Je zou het
zelfs bijna kapitaalvernietiging kunnen noemen.
Sommige panden zijn ook beeldbepalend voor een
straat. Zomaar slopen tast dan het karakter aan.

per kg
1,69

nu 100 + 30 gratis

Kortingsbon

Geldig t/m 16 november

20% korting op een product naar keuze
m.u.v. lopende acties en geneesmiddelen

ADVERTENTIE W E E K
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Column

Oorlogs
verlangen

Bespreking poll week 44

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. Het slopen van
deze twee panden is een goede zaak en alvast
een begin. Zo wordt het uiterlijk van het dorp,

Marcs mening

Jan Maassen uit Helden vertelde
mij dat hij de oorlog geweldig
vond. Smakelijk vertelde hij over
verminkte en dode Duitse soldaten achter hun huis. Over een
munitiedepot van de geallieerden waar ze als kwajongens
bussen vol buskruit jatten om te
laten ontploffen. ‘Natuurlijk
mocht dat. Het was oorlog.
Alles mocht! Man wat was dat
een sjoëne tied!’
Als kop bracht ik: ‘De oorlog was
geweldig’, waarop een oorlogskind
uit Helden een boze mail stuurde:
‘Ik wil even laten weten, hoe afschuwelijk ik het artikel vond, dat u
geschreven hebt.’ En: ‘Ik zal nooit
zeggen ‘De oorlog was geweldig’.’
Natuurlijk heeft ze gelijk. Oorlog
is een verschrikking. Met doden,
zwaargewonden en getraumatiseerden. Met materiële en immateriële
schade die generaties doorwerkt.
Het is daarom dat we in november in
Peel en Maas 75 jaar vrijheid herdenken. Opdat wij niet vergeten.
Dus kwamen basisscholieren uit
Kessel zich verlekkeren aan oorlogsvliegtuigen die over de Maas scheerden om de slachtoffers van een
neergestorte bommenwerper te herdenken. In Meijel hebben ze de kazematten geopend en er is, net als in
Maasbree, een expositie over de oorlog. Bijna elk dorp in de gemeente
heeft een eigen bevrijdingsconcert.
Het concert in de kerk in Beringe was
grandioos. Zelf speel ik komende
zondag in het bevrijdingsconcert in
Koningslust. We brengen onder meer
The Story of Anne Frank, als fanfare
EMM ondersteunen we de beelden
van haar leven die op scherm voorbijkomen met dramatische muziek
en een tranentrekkende apotheose.
In Baarlo kunnen we zondag de
romantiek van WOII weer beleven
met passende muziek en klederdracht en ons laten imponeren door
oorlogsvoertuigen. De pastoor doet
de mis vanaf de motorkap van een
Willy’s Jeep. Allemaal lovende initiatieven. Maar wakkeren we zo niet
onbewust een verlangen naar oorlog aan? Het zal niet voor het eerst
zijn dat een oorlog werd aangewakkerd of begonnen uit een hang
naar vergelding, wraak en een flagrante zucht naar destructie. Moreel
gezien kan het niet en mag het niet.
Maar zijn wij mensen wel zo moreel?
Misschien heeft Jan Maassen gewoon
gelijk als hij zegt: ‘de oorlog was
geweldig!’
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CDA Peel en Maas

Dorpvisie Helden
Het Dörper overleg heeft op 22 oktober haar dorpsvisie gepresenteerd
aan de raad van Peel en Maas.
Een heldere presentatie door de
verschillende werkgroepen die
hier in Helden mee bezig zijn.
Mooie plannen die de
leefbaarheid van Helden een
flinke impuls moeten geven.
Plannen om de Kaupman beter
te kunnen bereiken en het
Mariaplein te verfraaien en er
een echt dorpshart van te maken.

PvdA/GroenLinks Peel en Maas

Ook is er nagedacht om Helden
beter bereikbaar te maken van
en naar Heldense Bossen via het
Heljes pedje, en hierbij wordt
ook aan extra verlichting gedacht
zodat ook in de avonduren het
hier een stuk veiliger wordt.
De werkgroep wil hier zo snel
mogelijk mee beginnen.
Stuk voor stuk mooie plannen

Lokaal Peel&Maas

werken in raadsvoorstellen zodat
Helden snel kan beginnen met de
uitwerking van de plannen.

Angela van Roij en John Timmermans

Duurzaamheid als sociaal probleem

Er is heel veel onrust en ongenoegen in de samenleving over vraagstukken rond natuur en milieu. Alle
beroepsgroepen en alle maatschappelijke sectoren hebben te maken met deze vraagstukken.
Het raakt de manier waarop wij als
samenlevende mensen onze samenleving inrichten. Daarom wordt in
de vakliteratuur soms een vergelijking gemaakt met de oude ‘sociale
quaestie’, de strijd tussen arbeiders
en bazen. Die strijd raakte ook alle
groepen en alle sectoren. De oude
sociale kwestie is opgelost met
de vorming van een nieuw type

die zijn gepresenteerd. Als CDA
zijn we blij dat Helden de
handschoen oppakt en met
concrete voorstellen komt. Tijdens
dit overleg kwam wethouder
Wanten nog met het nieuws
dat de gemeente het pand
aan de Molenstraat 19 en 19a
heeft aangekocht, dit alles om
de verkeersveiligheid en de
verpaupering aan de Molenstraat
aan te pakken. Het is nu aan
het college om deze plannen uit

samenleving, de verzorgingsstaat.
Deze nieuwe samenlevingsvorm is/
was een geweldige vooruitgang
voor grote groepen mensen. En de
samenleving als geheel wordt/werd
er ook beter van. Het is echter een
type samenleving die gebaseerd is
op economische groei. Die stuit nu
op grenzen. Er is maar één aarde
en daar moeten we het mee doen.

We leven momenteel op veel te
grote voet. Daarvoor presenteert
het klimaat ons nu steeds duidelijker de rekening. Daarom moeten we
onze samenleving anders inrichten.
Daarbij moeten we de principes van
vrijheid, gelijkheid en broederschap
overeind houden. Of beter gezegd:
weer in ere herstellen, want de laatste jaren zijn onzekerheid, ongelijk-

heid en armoede flink toegenomen.
Terecht wordt het klimaatvraagstuk
daarom omschreven als de nieuwe
sociale kwestie. Ook op gemeenteniveau moeten we die sociale kwestie
onder ogen zien en er antwoorden
op zoeken. De gemeente probeert
dat in de vorm van een duurzaamheidsbeleid. Het college beperkt dat
beleid echter tot de fysieke leefomgeving. Dat is een te beperkte benadering. Duurzaamheid vergt eerst en
vooral een samenleving van eerlijke

en rechtvaardige sociale verhoudingen. En gemeenschappen die mensen, en met name mensen met een
kleine beurs, volle toegang geven
tot maatschappelijke voorzieningen
en tot allerlei vormen van meedoen
in de samenleving. Gelijkheid, vrijheid en broederschap. Ook in Peel en
Maas. PvdA/GroenLinks maakt zich
daar sterk voor.

zijn. Daar blijft Lokaal Peel&Maas
kritisch op. Lokaal Peel&Maas vindt
dat burgers zo goed mogelijk ondersteund moeten worden bij wat ze
niet (meer) kunnen. Pas dan kan
iedereen een zo prettig mogelijk
bestaan hebben. In principe heeft
de gemeenteraad bij de overgang
van de zorgtaken afgesproken dat
deze uit het budget, dat we vanuit de Rijksoverheid krijgen, moet
worden betaald. Lokaal Peel&Maas
houdt nauwlettend in de gaten dat

er voldoende geld is in Peel en Maas
en dat goede zorg gewaarborgd is.
Financiën mogen niet de overhand
krijgen. Een van onze belangrijkste speerpunten in deze begroting.
Wij roepen u op te reageren als u
over de zorg in Peel en Maas iets
kwijt wilt.

Annigje Primowees, Frits Berben en
Raf Janssen, raadsleden

Zorg voor de zorg in Peel en Maas
Binnenkort bespreekt de gemeenteraad de begroting. Het document
waarin bepaald wordt waar het geld in Peel en Maas aan uitgegeven
wordt en uit welk ‘potje’ dat komt.
De afgelopen weken hebben de
kranten vol gestaan met acties en
maatregelen op het gebied van het
klimaat. Uitermate belangrijk.
Naast het klimaat zijn er ook zorgen over de zorg. Over toenemende
wachtlijsten, eenzaamheid, over
organisaties die niet genoeg met
elkaar samenwerken en geldzorgen

hebben. De gemeente is voor een
groot gedeelte verantwoordelijk voor
het organiseren en betalen van de
zorg die in Peel en Maas verleend
wordt. Soms lijkt het door alle discussies in de media, dat het in de zorg
alleen nog maar draait om kosten
en dat mensen die zorg nodig hebben, tot kostenplaatje verworden

Saskia Vervoort & Wie Naus,
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.

Wij zijn de mediakids van de Kinderraad Gemeente Peel en Maas
Wij hebben ons opgegeven om kinderjournalisten en kinderfotograaf te worden bij de Kinderraad en gelukkig
zijn wij het geworden. We gaan van alles doen voor de Kinderraad zoals stukjes schrijven voor deze weekkrant en programma’s maken voor Omroep P&M. Hiermee houden we jullie op de hoogte van alle nieuwtjes
uit de Kinderraad.
We zullen ons eerst voorstellen.
Pip Martens: ‘Ik ben 11 jaar en zit in
groep 8 van BS Onder de Linden in
Beringe. Mijn sporten zijn voetbal en de
dansmarietjes. Mijn hobby’s zijn tekenen, knutselen, Jeugdwerk Beringe en
fotograferen. Omdat fotograferen al een
hobby van me is vond ik het leuk toen
ik hoorde dat de kinderraad ook een
fotograaf zoekt. Ik vind het goed dat er
een Kinderraad komt omdat kinderen

Garagebedrijf
W. Aarts

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

WWW.GARAGEAARTS.NL

andere ideeën hebben dan volwassenen.’ ‘Ik ben Inge Zelen en ben 10 jaar, ik
zit in groep 7 op IKC De Kemp in Egchel.
Ik zit op handbal en Jong Nederland.
Ik vind het heel leuk om journalist te zijn
omdat ik dan vragen aan mensen kan
stellen. Daar leer ik weer van. Ik ben blij
dat er een Kinderraad is omdat kinderen
dan kunnen zeggen wat ze belangrijk
vinden. Daar kunnen de volwassenen
weer wat van leren.’ Luuk Gielen: ‘Ik ben

11 jaar, zit in groep 8 op Kindcentrum
Leef in Kessel. Mijn hobby’s zijn voetbal
en interviewen. Ik vind het dan ook leuk
om journalist te zijn bij de Kinderraad
omdat de kinderen de toekomst hebben. Wij hebben heel veel zin om alles
vast te leggen.’ Kijk op 13 november om 15.00 uur voor de allereerste
Kinderraadsvergadering op www.peelenmaas.eu en volg de raadsvergadering
live via de webcam.

VAKGARAGE
PEETEN BV

jacks en
regenjassen

(incl. waterafstotend maken)

10%
korting

geldig tot en met 30 november

Tel. 077-3072462
www.vanhalstomerij.nl

Onderhoud en
reparatie van
alle merken

APK

www.vakgaragepeetenbaarlo.nl

tel. 077 477 15 90
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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

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

Ben jij
een oliebol?
Nee toch!

Volg Andre Vinke in zijn strijd (3)

En nu is de maat vol …
Tijdens Stoptober 2019 doet André Vinke (65 jaar jong) weer een poging om te
stoppen met roken. GGD, Vorkmeer, Omroep P&M en de gemeente mogen hem volgen
in zijn strijd.
Wat is de motivatie van André?
André is meer dan ooit gemotiveerd om te stoppen
met roken. Op feestjes en bijeenkomsten was hij nog
een van de weinigen die rookte. Hij schaamde zich
hiervoor. Dus is hij op 1 oktober de strijd aan gegaan.
Nu 1 maand verder…. Hoe gaat het met Andre?
Ik ben nu 1 maand geleden gestopt met roken. Ik
denk nog regelmatig aan roken, maar die gedachte
is dan vluchtig en stopt na een paar minuten. In
de afgelopen weken heb ik best moeite gehad met
het niet-roken. Een paar weken geleden ben ik nog
de fout ingegaan. Ik heb toen in het weekend drie
sigaretjes gerookt. Spijtig, maar gelukkig heb ik
toen de handdoek niet in de ring gegooid en ben ik
doorgegaan met mijn ‘poging.
Roken is echt verslavend
Nog steeds heb ik ontwenningsverschijnselen’ zoals
zweetmomenten en een onrustig gevoel. Ik probeer
mij dan af te leiden door me met andere zaken bezig te houden. De lichamelijke verbeteringen
die optreden als je een tijdje niet meer hebt gerookt, wennen snel en de ongemakken die je
had van roken vergeet je ook. Maar die momenten waarop je vroeger moest roken of enorm zin
had om te roken, zijn er bijna niet meer. Dit geeft een bevrijdend gevoel en brengt meer rust en
balans in mijn leven. Gelukkig heb ik de motivatie en de juiste technieken weten te vinden om
te stoppen met roken en ook heb ik hulp gehad van een voormalige rookstopcoach van de GGD.
Gonnie, bedankt!
Moeite waard
Samenvattend kan ik zeggen dat het de moeite waard is om te stoppen met roken. Het
verbetert je levenskwaliteit (zowel geestelijk als lichamelijk) enorm. De eerste paar weken zijn
weliswaar lastig geweest, maar het loont. Een ander groot voordeel is ook dat je er veel geld
mee bespaart, want roken is inmiddels een dure gewoonte geworden.

Heel Peel en Maas bakt rond
Sint Maarten, de tijd van de
oliebollen en appelbeignets.
Maar wat doe je met de gebruikte
olie of vet? Je bent toch geen
oliebol he!

Wordt vervolgd
Over drie maanden hoor je in ieder geval hoe het verder met me gaat. Dat is eind januari 2020…
ppfff dan hebben we de feestdagen ook gehad! Daar zie ik best tegenop! Ik wens iedereen een
gezond en rookvrij 2020.

Als je geen oliebol wil zijn bewaar je
afgekoelde olie of vet in lege flessen of
melkpakken en breng je het netjes weg
zoals het hoort. Spoel olie of vet nooit
door de afvoer of het toilet want het
veroorzaakt verstoppingen. Lever olie
of vet gratis in bij het Milieupark of bij
uw supermarkt.

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

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

Kom kijken in onze vernieuwde
showroom en geniet van onze mooie
badkamers en tegelvloeren

€
Goed salaris

Persoonlijke aandacht

www.werkenbijicsgroep.nl

WIJ PLAATSEN
VAKKUNDIG ZELF
UW BADKAMER
EN TEGELWERK

Opleidingen

OPEN: DO-VR 10.00 - 17.00 UUR EN ZA 10.00 - 15.00 UUR
VAN HÖVELLSTRAAT 21, HELDEN
T 077 307 54 40 M 06 51 28 75 02 WWW.VERKOO.NL
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Jaarlijkse toernooi

Pepermunttoernooi De Indianen
Handboogvereniging De Indianen uit Koningslust organiseerde onlangs haar jaarlijkse toernooi. Ditmaal was
dit het zogenaamde Pepermunttoernooi.
Er werd deze keer op blazoenen geschoten waar men een kleine 60 jaar
geleden de wedstrijden op schoten.
De puntentelling was ook anders dan
dat er tegenwoordig gehanteerd wordt.
De telling was als volgt: 1 tot en met
6. Als men destijds de 6 getroffen
had,werd er gezegd ‘het pepermuntje
is geraakt’. Vandaar het pepermunttoernooi. Het maximaal te halen score
was dus 150 punten. Er namen dit jaar
tien verenigingen deel aan het toernooi.
De opzet was, dat men van te voren
moest aangeven, hoeveel punten men

dacht te gaan schieten. Wie na afloop
het dichts bij het opgegeven aantal
punten kwam werd winnaar van het
toernooi.
Het was Buitenlust uit Roggel, die net
als vorig jaar het opgegeven aantal
punten het dichtst wist te benaderen. Men had 557 punten opgegeven, en wist uiteindelijk 556 punten
te schieten. Jelle Doeland van Soranus
Boukoul werd de hoogste heer met 127
punten, Jessica Smits van De Schutroe
Horst werd de hoogste dame met 124
punten. Jeroen van Nispen van Roos in

Bloei Roggel werd hoogste jeugd met
124 punten, Frank Hendrikx van Soranus
Boukoul werd hoogste schutter in de
klasse 55+ met 116 punten. Har Luyten
was hoogste schutter in de klasse 65+
met 109 punten. Hoogste koning werd
Wilbert Theeuwen van De Indianen
Koningslust met 123 punten en hoogste compoundschutter was Ton Janssen
van De Indianen Koningslust met 126
punten.
Tekst: handboogvereniging
De Indianen

Teamprestatie

Eerste overwinning voor Grashoek
Een prachtige teamprestatie heeft het eerste team van SV Grashoek zondag een 4-3 overwinning opgeleverd
tegen ONDO uit Heusden. De drie punten waren zwaar bevochten.
De start van ONDO was indrukwekkend.
Binnen twee minuten werd spits Rudi
Nijssen twee maal bediend vanuit de
snelle flanken en dat leverde ook net zo
veel 100 procent- kansen op waarvan
de laatste ook verzilverd werd. Zeker in
het eerste kwartier waren de buitenspelers van ONDO ongrijpbaar en dat
leidde tot enkele hachelijke situaties
voor het Grashoekse doel waarbij Koen
Clephas en de paal redding brachten.
Grashoek probeerde zich te verweren
maar tot echte mogelijkheden kwam
het niet. Diep in blessure tijd van de
eerste helft kreeg Grashoek de eerste goede kans maar Chris Hunnekens
zag zijn schot tot corner verwerkt door
de doelman. Deze corner leek weggewerkt te worden maar kwam op
de rand van het zestienmetergebied

voor de voeten van Harmen Schilder.
Ditmaal was de goalie verslagen want
het schot was prima geplaatst en
zorgde voor een verrassende 1-1 ruststand.

Wegwerken
Na de thee ging Grashoek door. In de
57e minuut mocht Erwin Pijnenburg uithalen maar een verdediger kon de bal
bij de tweede paal nog net wegwerken. Maar ook nu kwam de bal bij een
Grashoeker in schietrijke positie terecht.
Chris Hunnekens was het goudhaantje
en scoorde identiek aan Harmen met
een geplaatste schuiver de 2-1. In de
73e minuut zag Tjerk van Sleeuwen
Harmen Schilder vrij staan om uit te
halen en bedacht zich geen moment.
Harmen kreeg de bal van Tjerk en deed

wat hij in gedachte had hij scoorde
weer met een schuiver de 3-1.

Realiteit
Maar het zou allemaal nog mooier
worden want in de 83e minuut zette
Mike Steeghs met een prima pass Chris
Hunnekens vrij voor de doelman 4-1.
De realiteit achterhaalde Grashoek
echter weer snel want 2 minuten later
had ONDO de marge van 3 doelpunten weer verkleind naar 1 doelpunt.
Beide doelpunten werden door Geert
Verberne gescoord. Het werd daarna
nog even 10 minuten flink billen knijpen maar de 4-3 bleef op het scorebord
staan.

Tekst: John Janssen

LK Majorettes in Meijel
In Meijel vonden zondag 3 november de Limburgse
Kampioenschappen voor majorettes plaats. Daar deden ook leden van
MD Meijel aan mee. In de Sterparade kreeg Loes Gielen 7,9, dit betekende een 2e plaats en NK ticket. Nanda Bernst kreeg 7,8 (3e plaats en
NK ticket). In dezelfde categorie kreeg Emma de Brouwer 7,7, Lisa
Verbugt 7,5 en Tamana Ebrahimi 7,6. Leanne Brummans eindigde met
haar optreden op de 1e plaats, net als Silke Schriks en Britt
Hoeijmakers. Het B-team behaalde een 1e plaats en het A- team een 2e
plaats. Op de foto staan de leden van het C-team met trainsters en
zussen Anne en Silke Schriks.

Baarlo doorbreekt
ongeslagen status Sparta’18
Met vijf overwinningen en een gelijkspel op zak kwam lijstaanvoerder Sparta’18 uit Sevenum flitsend en blakend van vertrouwen uit de startblokken in de wedstrijd zondag 3 november tegen
VV Baarlo. Het werd echter 2-1.

De Heldense Kantoor Installaties is een onderneming waarvan je weet dat je er terecht kunt
voor alles wat met het kantoor te maken heeft. Het assortiment en het aanbod is
veelomvattend; je vindt er alles op het gebied van kantoorbenodigdheden, multifunctionals,
kantoormachines, meubilair, facilitaire artikelen, toners en cartridges. Daarnaast hebben wij onze
eigen copy corner en kun je bij ons terecht voor een compleet interieurontwerp.
Ter uitbreiding van ons team zijn we op zoek naar een representatieve en enthousiaste:

Chauffeur/Bezorger

M/V

De volgende kernwoorden zijn op jou van toepassing:
- B-rijbewijs
- Representatieve uitstraling
- Handig, flexibel en spontaan
- Beschikbaar in de schoolvakanties
- Klantvriendelijk
- Multifunctioneel inzetbaar
- Wij nodigen ook 65-plussers uit voor een gesprek
Wij bieden:
- Parttime functie voor ca. 8uur in de week (uren verdeeld over de woensdag- en vrijdagochtend)
- Goede arbeidsvoorwaarden conform CAO
- Werken in teamverband
Voor vragen over de functie kun je contact opnemen met mevrouw J. Peeters-Bouten via 077-3071970 of stuur je sollicitatie
naar joyce@heldense.nl
Meer info over Heldense Kantoor Installaties kun je vinden op www.heldense.nl

Al na vijf minuten hadden de gasten een grote kans die door de
Baarlose defensie maar ternauwernood ten koste van een hoekschop
kon worden verijdeld. Daaruit
wist Bart Schouten namens de
Sevenumse ploeg alsnog koppend
te scoren, 0-1. Baarlo lag echter
niet wakker van de valse start. Bij
een vrije trap in de 12e minuut was
Maikel van Erp al dicht bij de gelijkmaker, maar wist Sparta-doelman
Yannick Vullings op de doellijn
nog redding te brengen. Een paar
minuten later was hij echter alsnog
kansloos op een inzet van Matthijs
de Vogel die knap weg draaide van
een tegenstander en de bal koeltjes binnen schoof, 1-1. Waarna
Baarlo rond de 25e minuut nog
wel fortuinlijk was bij een fraaie
afstandsknal op de paal. De gelijke
stand bij rust gaf de verhoudingen
in het veld echter goed weer.
In de tweede helft trok Baarlo het
initiatief meer en meer naar zich
toe. Kai Nellen had na bijna een
uur spelen de kans om Baarlo op

voorsprong te zetten. De door hem
ingekopte bal scheerde echter
langs de verste paal over de achterlijn. Baarlo verzuimde vooralsnog van het overwicht te profiteren
en kreeg daarvoor een kwartier
voor tijd bijna de rekening gepresenteerd bij een van de zeldzaam
gevaarlijke counters van Sparta’18
afgesloten met een schot rakelings voorlangs het Baarlo-doel. In
de 86e minuut viel dan eindelijk
alsnog de bevrijdende zegetreffer. Rechtstreeks vanuit een vrije
trap vanaf de rechterflank plofte de
door Maikel van Erp ingeschoten
bal in de verre hoek, 2-1. Waarna
Sander Gulev na een 1-2 combinatie met Laurents van de Ham even
later Baarlo definitief in veilige
haven had moeten loodsen maar
vrij voor doel daar niet in slaagde.
Voor Sparta’18 was de tijd desalniettemin tekort om de eerste
nederlaag af te wenden

Tekst: Len Gielen
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Drie punten voor VV Helden
VV Helden heeft zondag 3 november in Melderslo drie punten mee naar huis genomen. Het elftal van trainer
Rob Jacbos stapte na negentig minuten met een 0-1 overwinning van het veld.
De enige treffer kwam van de voet van
Mike van Lier die na een goed kwartier
de bal langs doelman Van Westerveld
schoof. Vlak na de openingstreffer leek
Freek Kessels ook voor de 0-2 te zorgen.
Zijn doelpunt werd echter teruggedraaid
nadat Bas Wijnands vlak daarvoor buitenspel had gestaan. Diezelfde Wijnands
had niet veel later nog een goede kans
om alsnog voor de tweede treffer van
de dag te zorgen. Hij kon de bal in het
zestienmetergebied echter niet goed
genoeg controleren waardoor zijn schot
hoog over ging. Vlak voor het einde van

de eerste helft liet Melderslo voor het
eerst van zich horen. Dennis Gubbels
kon vrij inkoppen maar zag zijn kopbal
via de lat over het doel gaan.
In de tweede helft zakte de Heldenaren
wat terug. Melderslo leek daarmee
wat beter in de wedstrijd te komen.
Toch kon de thuisploeg niet echt een
vuist maken. Alleen Gijs van de Lisdonk
kwam nog dichtbij de gelijkmaker.
Zijn schot miste echter richting en
spatte uiteen op de vuisten van doelman Bouten. Helden, dat de tweede
helft slordig aan de bal was, had aan

de andere kant het duel ook al voortijdig kunnen beslissen. Freek Kessels
mocht alleen richting het vijandelijke
doel maar zag Van Westerveld attent
reageren waardoor de 0-1 voorsprong
bleef staan.
Door deze overwinning blijft Helden
zich houden op de bovenste posities. Volgend weekend komt koploper
Sparta’18 op bezoek. Een interessante
testcase om te zien hoe de Heldenaren
er daadwerkelijk voor staan.
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Zes Limburgs Kampioenen
Younique Maasbree
In Meijel vonden zondag 3 november de Limburgse Kampioen
schappen majorette plaats. Daar streden de majorettes voor de
titels Limburgs Kampioen. Younique uit Maasbree nam zes titels
mee naar huis. Daarmee heeft de club zich direct geplaatst voor het
Nederlands Kampioenschap wat in januari plaats vindt in Almere.

Tekst: VV Helden

Heren 1 Vc Olympia naar volgende
bekerronde
Voor de heren van Vc Olympia uit Panningen begon zondag 3 november het bekertoernooi. Door de vele
aanmeldingen dit seizoen moesten de heren van Olympia al in de eerste ronde aantreden.
In de eerste wedstrijd was VCE/
PSV uit Eindhoven de tegenstander.
De Eindhovenaren begonnen met een
sterke serve en Olympia stond daardoor
meteen onder druk. Gaandeweg kwamen de Panningenaren onder de servedruk vandaan. Zelfs met slordig spel
pakte Olympia de eerste set. Ook in set
twee bleef het erg slordig aan Panningse
zijde. PSV had de flow te pakken en
walsten eenvoudig over Olympia heen.
Aangezien er maar twee sets worden

gespeeld in de beker, bleef Olympia steken op 1-1. Mede door het verrassende
resultaat van VCE/PSV tegen Av Flash,
de tweede tegenstander in de poule, is
één setje voor de Panningenaren voldoende om de volgende ronde te bereiken. De bezoekers uit Arcen leken tegen
Olympia de klap van de vorige wedstrijd
nog niet te boven. De heren van Olympia
waren wel scherp en deelden vooral
aanvallend harde klappen uit. Door de
eerste set overtuigend te winnen, was

plaatsing voor de volgende al een feit.
Zo gretig als de Panningenaren waren
in de eerste set tegen Av Flash, wilden
ze ook de tweede set binnenhalen. Het
niveauverschil werd wat kleiner, maar
Olympia bleef steeds de bovenliggende
partij. Nipt werd de set gewonnen en
daarmee werd het 2-0 in Pannings voordeel. Op zondag 26 januari zet Olympia
het bekertoernooi voort.

De dames van volleybalvereniging Tupos uit Baarlo speelden zaterdag 2 november in en tegen Weert. De wedstrijd werd verloren met 4-1.
enthousiasme in de wedstrijd belangrijk is, dus dit werd in set 1 dan ook
direct toegepast. Dit werd gedurende
de wedstrijd goed volgehouden. Helaas
trok Weert met haar betere spel de

en het duo Elise Dekker en Fleur
Segers Limburgs kampioen in
hun klasse. Eefje Janssen en Elise
Dekker behaalde zilver in hun
klasse. De leden staan onder leiding van trainster Suzanne
ter Voert-Hebben.

Tekst: Volleybalclub Olympia

Leerpunten voor Tupos
Tijdens het inspelen zat de sfeer er nog
niet helemaal lekker in, maar gelukkig
kwam hier in de eerste set verandering in. Van de vorige wedstrijd hadden
de dames van Tupos geleerd dat het

Jesse Muijsenberg behaalde de titel
Limburgs Kampioen en daarnaast
the best performance of the day.
Het C team behaalde naast de titel
Limburgs kampioen ook de titel
Star of the day. Naast deze titels,
werden Fenne van de Ven, Kate van
de Meene, Karin Said

wedstrijd naar zich toe en verloren de
dames uit Baarlo met 4-0. Tupos dames
1 laat deze wedstrijd achter in Weert
met veel leerpunten voor de volgende
wedstrijd tegen VC Athos’70 in Baarlo.

Winst en verlies voor
VC Kessel
De dames van VC Kessel namen het zaterdag 2 november op tegen
het 1e damesteam van ADC. Helaas konden de Kesselse dames geen
punten achter hun naam schrijven.
De dames van ADC namen de
volle 5 punten mee terug naar
Urmond; 15-25, 20-25, 19-25 en
18-25. Zondag 3 november werd
er opnieuw gespeeld door dames
1; in het bekertoernooi speelden
ze de eerste wedstrijden tegen Set
Up Meerlo en VCE/PSV Eindhoven.
De eerste wedstrijd werd gewonnen
met 2-0, geen makkelijker overwinning door de vechtlust van Set Up.
Tijdens de tweede wedstrijd werd
de eerste set overtuigend gewonnen met 25-15, maar zakte het spel
in de tweede set terug door een

aantal goede servicebeurten van
PSV. Een inhaalslag kwam net te
laat en deze set werd verloren met
21-25. De drie gewonnen sets leidde
wel tot poulewinst en betekent dat
Kessel doorbekert. De eerstvolgende bekerwedstrijd is op zondag
26 januari, de tegenstander is nog
onbekend. Eerst maar aanstaande
zaterdag 9 november, dan speelt
Kessel om 18.00 uur in de competitie tegen VC Volt dames 2 in eigen
sporthal Achter de Haof.
Tekst: volleybalclub VC Kessel

ber
Koopzondag 10 novem
uur

Dolle dagen
3 halen 2 betalen *
De Maasruiters in de prijzen
Rijvereniging de Karwats uit Blerick organiseerde op equestrian centre de Peelbergen een springwedstrijd. Marieke Vervoort van De Maasruiters uit Kessel haalde met Jumero in de klasse B een 7e prijs.
Ook was voor de pony’s Jumping indoor Helden, wat tevens de laatste selectie voor het Jumping indoor
Maastricht was voor de klasse DE-M en DE-Z,ZZ. Owen van Zuilen met Nobel Esprit behaalde in de klasse
CB progressief de overwinning. Lotte Hermans met Apache behaalde in de klasse DE-Z een 3e prijs. Op de
foto Marieke Vervoort. / Tekst en beeld: Rijvereniging De Maasruiters

Kortingen op schoenen
tot wel 50%

*tenzij anders aangegeven

.00
open van 13.00 tot 17

Graag tot ziens bij:

Doolgaardstraat 8
Horst aan de Maas
077 398 56 51
www.mariettemode.nl

500 m2 winkelplezier • GRATIS parkeren voor de deur
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De Flatsers verliest van
Tegelen
Het eerste team van Beugelclub de Flatsers uit Baarlo was donderdag 31 oktober te gast in Tegelen en verloor met 4-1. Een uitslag die
ook anders uit had kunnen vallen en wel erg geflatteerd is maar
het was nou eenmaal zo.
Roy begon niet goed aan de wedstrijd maar zijn tegenstander deed
hetzelfde. Een partij waarin beiden
spelers de nodige fouten maakten
en de gelukkigste aan het langste eind trok. In de tweede partij
moest Esther het opnemen tegen
de topspeler van Tegelen en met
een moeilijke slagbal besliste zij
de wedstrijd dik verdiend in haar
voordeel en de stand was weer in
evenwicht.
Alle hoop was nu gevestigd op Piet
die een twee punten voorsprong
goed verdedigde maar op 26 –26
een bal niet voor de ring plaatste

maar voor een moeilijke optie
koos. Een flats op de ring maakte
hem toen kansloos. Henk beugelde
een spannende en goede partij
maar miste in de gelijkmakende
speelbeurt voor 24-24 op de ring
en daarna was het over en sluiten.
In de slotpartij was Marc kansloos
tegen de jeugdige tegenstander die
het gemakkelijk kreeg omdat het
te vaak mis ging bij Marc. Vrijdag
8 november is de thuiswedstrijd
tegen H.B.C. 2

MVC’19 heeft de eerste winst van het nieuwe seizoen binnen. HBSV werd in Maasbree met 2-1 verslagen. Een
hardwerkend MVC’19 verdiende de zege op basis van inzet, passie en beleving.
MVC’19 was zeer gemotiveerd. Vanaf de
eerste minuut stond er een team op het
veld, dat voor iedere bal wilde knokken
en duels wilde winnen. Paul van den
Kerkhof was weer in het hart van de
Maasbreese defensie geposteerd, terwijl
middenvelder Clim Moonen ook een
plek in de defensie had gevonden.
Op het middenveld maakte na een
langdurige afwezigheid Django Peeters
zijn comeback. Hij was een van de uitblinkers. Verder kon trainer Tom van
Bergen ook weer beschikken over Rodey
Berben.

Extra energie
In de 13e minuut kwam HBSV door Stan
Keunen aan de leiding. MVC’19 wist
goed met deze tegenslag om te gaan.

Het leek wel of de ploeg extra energie uit deze tegenslag putte. MVC’19
joeg verbeten op de gelijkmaker. In de
30ste minuut veroverde Ron van den
Kerkhof de bal na een fout in de HBSVverdediging en bracht vervolgens Rodey
Berben in een scoringspositie.
De opgekomen middenvelder scoorde
bekwaam de verdiende gelijkmaker.
MVC’19 speelde goed en bleef hard werken om op voorsprong te komen. In de
blessuretijd van de boeiende eerste
helft was het weer raak voor MVC’19.
Joost Hesen zette de ploeg op voorsprong in de 47ste minuut. Een mooie
opsteker net voor de rust.
Na rust wilde HBSV de gelijkmaker
forceren, maar MVC’19 hield stand.
MVC’19 had pech dat in de 50e minuut

Paul van den Kerkhof door een blessure moest uitvallen. Alleskunner Joost
Hesen verhuisde van het middenveld
naar de defensie. MVC’19 kreeg kansen
om de voorsprong uit te breiden, terwijl
HBSV tevergeefs joeg op de gelijkmaker.
Na 96 minuten mocht MVC’19 juichen.
De zwaarbevochte eerste zege was een
feit. MVC’19 heeft de laatste plaats verlaten en aansluiting met de onderste
helft van de middenmoot.
Komende zondag ontvangt MVC’19 promovendus FCV in Maasbree. Een tweede
zege op rij zou MVC’19 naar de middenmoot brengen.

Tekst: Mat Nellen

Tekst: Beugelclub De Flatsers

Goed resultaat voor VV BEVO
Na drie nederlagen op rij werd er zondag 3 november eindelijk
weer eens een goed resultaat behaald door BEVO uit Beringe. In de
wedstrijd tegen VV Horn liet de ploeg zien dat ze vanaf het begin
snapte dat er veel op het spel stond.
De ploeg was gretig, agressief en
ze was er van overtuigd dat er een
resultaat nodig was. Met name
de duelkracht maakte vandaag
een groot verschil met de laatste
weken. Geen enkele speler verzaakte in de duels, waardoor BEVO
meteen goed in de wedstrijd zat.
Al na 15 minuten wist Sam van Rijt
een goed genomen corner door
Stan Spee bij de eerste paal in te
koppen. Hierna ontspon zich een
gelijk opgaande wedstrijd met kansen over en weer. Horn miste de
scherpte voor het BEVO doel om tot
de gelijkmaker te komen.
De tweede helft was het vooral
overleven voor BEVO. Met verve

Verdiende eerste winst MVC’19

werd er verdedigd en de ploeg wist
het doel schoon te houden. Hierbij
maakt Demi Basten een zeer verdienstelijk debuut in de basis. Uit
een aantal tegenaanvallen wist
BEVO ook nog voor het nodige
gevaar te zorgen, maar Ivo Martens
en Lorenzo Hanssen wisten het net
van de tegenpartij niet te vinden.
Uiteindelijk drie belangrijke punten
om onderin de vierde klasse weg te
blijven. Met de wedstrijdinstelling
van deze middag zullen er tot de
winterstop nog de nodige punten
worden toegevoegd.

Tekst: voetbalvereniging BEVO
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leergierig,
gedreven?

Dan zoeken wij jou!
Solliciteer via www.2bruder.com

‘Peelpush is als een familiehuis’
Volleybalclub Peelpush viert dit jaar het vijftigjarig bestaan. De jubilaris houdt zondag 10 november een
reünie voor leden en vooral ook oud-leden van de club. Met drie (oud-)trainers wordt teruggeblikt.

Peter Verstappen, Jan Crins en Ton Croese

Jan Crins uit Roggel en Ton Croese
uit Neer zijn al jaren niet meer actief
bij Peelpush, maar het is voor beide
oud-trainers geen gevalletje ‘uit het
oog, uit het hart’. Met grote regelmaat zitten ze naast elkaar op de
tribune in De Körref. Als oud-speler
van Vinciat (nu Accretos) kende Crins
Peelpush vooral als tegenstander.
“Spelen tegen Peelpush was iets
speciaals. De club was in de regio
toonaangevend en stond bekend als
ambitieus. Op afstand heb ik de club
zien groeien.” Gesprekspartner Ton
Croese sluit aan: “Peelpush heeft
vanaf de start in 1969 een goede visie.
Die mensen hebben de fundering
gestort, hun ziel en zaligheid in de
club gelegd. En die ziel is na vijftig jaar
nog steeds aanwezig.”

Uitdaging
Crins werd in 2000 trainer van heren-2.
De reden waarom hij benaderd werd
door de Peelclub, noemt hij bijzonder. “Ze zochten iemand die bij de club
paste. Dat vind ik opvallend van een
vereniging. Mijn uitdaging was spelers
af te leveren voor het eerste team.”
Hij bleef twee jaar, maar zou daarna de
interesse voor de club nimmer verliezen. “Peelpush is als een familiehuis.
Met ambities om de top te halen zonder
de belangen van de breedtesport uit
het oog te verliezen.” Iedereen bij de
club is belangrijk, zegt hij. “Kijk naar de
opbouwploeg, die bij thuiswedstrijden

de zaal aankleed. Zij zijn superbelangrijk, voelen zich verbonden aan de club
en aan dames-1.”

Gymzaaltje
Peter Verstappen was 13 jaar toen
hij lid werd van Peelpush. Inmiddels
is hij 48 jaar actief binnen de vereniging, eerst als speler en later van
scheidsrechter tot trainer bij verschillende teams. Ook is hij vice-voorzitter
van de club. “Het kerngevoel ligt toch
bij heren-1, de oorsprong is gelegd
door trainer Henk Leenders. Peelpush
is altijd trouw gebleven aan zichzelf met de middelen die het tot z’n
beschikking had en heeft.” De club
startte in een gymzaaltje aan de Prins
Bernhardstraat. Inmiddels is De Körref
het nieuwe thuis van de club.
Is Meijel de Parel van de Peel, Peelpush
heeft met de volleybalschool haar
eigen parel binnen de vereniging. Ton
Croese: “Er zijn in het volleybal maar
weinig clubs, die hun beste trainers
op de jeugd zetten. En het zijn trainers voor de eeuwigheid, met Johan
Leenders en Angelique Willems.”
Inmiddels is de staf uitgebreid met
Wilfred Jacobs, dit seizoen trainer-coach
van dames-1. Jeugd, die hun opleiding
bij de volleybalschool, vormt nu de
basis van de vrouwenhoofdmacht.

in de tweede divisie onder zijn hoede
nam. Eerder was hij betrokken bij
de oprichting van Bach SV in Ell.
Speelsters als Lisenka van Oorschot,
Maud Koolen en Karin Mennen vonden
later vanuit Ell de weg naar Meijel.
“In het begin waren er vooral speelsters uit Meijel, maar al snel kwamen
de meiden uit de hele omgeving naar
Peelpush. De aantrekkingskracht was
groot en de club maakte in die periode
een flinke slag naar boven. De promotie naar de eerste divisie zie ik als mijn
hoogtepunt bij de club. Dat deden
we met aanjagers als Maud Koolen
en Inge Poels en een groot talent uit
Brabant, Sophie van Gestel.”
Verstappen weet dat niet alle ambities te realiseren zijn. Heren-1 kon
enkele jaren geleden promoveren
naar de eredivisie, maar zag daarvan
af, toen het team na het kampioenschap uit elkaar viel. Vanuit heren-2
is een nieuwe hoofdmacht gevormd.
Met Meijelse spelers als Ivo Naus,
Peter Beijers en Rikus Leenders wordt
in de eerste divisie aan een nieuw succes gewerkt. Met een onderbreking
van een seizoen speelt de damesploeg nu alweer voor het tiende jaar
in de eredivisie. Met als hoogtepunten
de bekerfinale en twee ronden in de
Europacup, in Roemenië en Finland.

Aanjagers
Croese was van 1991 tot 1998 verbonden aan Peelpush, waar hij dames-1

Tekst: Peter Schoeber
Beeld: Wim Simons
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Beugelclub uit Maasbree verliest met 1-4

Voetbal

Uithuilen en opnieuw
beginnen
De verwachtingen bij Panningen voor de wedstrijd tegen TSC ‘04,
de Tiglieja Steyl Combinatie, uit Tegelen waren hooggespannen bij
de groen-witte achterban. Met vier overwinningen op een rij en
een tweede plek op de ranglijst in 4D dachten de Kepelse supporters voorzichtig aan een eventuele periodetitel. Die illusies kunnen
voorlopig in de ijskast.
De wedstrijd was niet om aan te
zien. TSC hanteerde doorgaans de
lange bal en vaak kwamen die
niet aan. Panningen ontbeerde de
creativiteit en accuratesse om er
een echte wedstrijd van te maken.
Scheidsrechter Rosbender uit Melick
moest regelmatig de 22 acteurs vermanend toespreken. Het veld was
nat, zompig en zwaar. Glijpartijen
waren schering en inslag.
De eerste kans in de wedstrijd was
voor TSC, maar Stefan Turkenberg
nam de bal ineens en volleyde
langs vanaf een meter of tien.
De tweede kans, na een misverstand tussen Panningen-doelman
Jordy Nelissen en zijn verdedigers, leverde eveneens niets op.
Maar Moreno Timp kon geheel vrij
voor het Panningse doel een aanval
over de linkervleugel van TSC feilloos afronden: 1-0.
Na rust leken de bakens verzet.
Idris Pakasa scoorde in de 48e
minuut uit een hoekschop de
gelijkmaker. De vreugde bij de
Panningen-aanhang maakte al snel

plaats voor teleurstelling. Onnodig
balverlies leidde ertoe dat Roy
Beurskens TSC’04 weer naar een
voorsprong schoot. We noteren dan
de 50e minuut. Tijd genoeg voor
Panningen om de zaak recht te
trekken dacht iedereen. Maar verder dan een gevaarlijke schuiver
van Idris Pakasa kwamen de groenwitten niet.
Ramon Sijben bracht meer lijn
in het spel van de groen-witten.
Uit dit slotoffensief ontstonden
kansen, maar De massieve Poolse
doelman van TSC keerde het schot
van Nick Wilmers. Ook Remco
Litjens kon een opgelegde kans
niet benutten.
En zo vervlogen de aspiraties van
Panningen. Het wordt uithuilen en
opnieuw beginnen voor de ploeg
van trainer William van Moorsel.
Zondag 10 november ontvangen de
groen-witten op Panningen-Noord
koploper EMS.

Ons Plezier Hegelsom te sterk voor
De Treffers
Beugelclub De Treffers uit Maasbree mocht het zaterdag 2 november opnemen tegen Ons Plezier uit
Hegelsom. De wedstrijd eindigde in 1-4.
Joris Wijnen mocht het spits afbijten
tegen Jan Saris. Joris beugelde een
sterke partij. Joris wilde een bol net
voor de poort leggen maar deze liep
iets te ver door. Jan maakte hier gebruik
van en sloeg Joris zijn bol terug naar de
goot. Joris kon dit niet meer goedmaken en verloor de wedstrijd met 26-30.
Daarna nam Hem Hendrix het op tegen
Piet Tacken. Hem gaf Piet geen enkele
kans. Hij beugelde een strakke wedstrijd en won verdiend met 30-20.

Gelijkop

Risico’s

Jo Hendrix speelde tegen Hay Hesen.
Het ging redelijk gelijkop. Jo flatste
een paar keer op de ring en hij kon
dit niet meer goed maken. Jo verloor
de wedstrijd met 24-30. Als vierde
stond Jac Lintjens aan de lat. Hij mocht
het opnemen tegen Jos Hutjens. Jac
speelde goed maar kon ook de weg
naar de poort niet zo goed vinden. Een
paar flatsers kostte Jac de wedstrijd,
20-30.

Als laatste mocht Guido Sonnemans
tegen Erik Faassen. Ook Guido had het
vizier niet goed afgesteld en flatste de
nodige bollen. Hierdoor moest Guido
de nodig risico’s nemen. Hij kon de
sterke Erik niet bijhouden en verloor
de wedstrijd met 18-30.

Tekst: Beugelclub De Treffers

Tekst: Voetbalvereniging
Panningen

De Treffers

Open Britse
Beugelkampioenschappen
Beugelclub de Treffers uit Maasbree organiseert in december en
januari de Open Britse Beugelkampioenschappen. Het toernooi
staat open voor iedereen. Leden van Beugelclub de Treffers zijn
uitgesloten van deelname.
Er is zowel een mannen- als een
vrouwentoernooi. De eerste voorronde vindt plaats op 9, 11, 13 en
18 december. De tweede voorronde op 6, 8, en 10 januari.
De finale is op 19 januari.
De wedstrijden in de voorrondes
starten om 19.30 uur en de finale

op zondag 19 januari start om
14.00 uur. Er kan geoefend worden
op 7 december vanaf 19.30 uur en
op 8 december tussen 10.00 uur
en 12.00 uur. Opgeven kan voor
24 november via activiteiten@
beugelclubdetreffers.nl

Maalbeekcross

Zes podiumplaatsen voor
Atletiek Helden
Bijna dertig leden van Atletiek Helden stonden zondag 3 november
aan de start van de Maalbeekcross in Belfeld, een zware cross met
een zeer gevarieerd parcours.
Waren er vorige week drie atleten
die het podium mochten bestreden,
zondag waren dit er zes. Ron Koster
en Wim Janssen werden 1e op de
lange cross. Nico Verstraten, die
een week eerder een sterke wedstrijd liep, deed het nu nog beter
en werd 2e bij de M60 lange cross
evenals Judith de Bruin bij de V45.
Op de korte cross werd Jolanda
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Verstraten 1e. Ook Daniek Grommen
mocht voor de tweede keer naar
het podium met een 2e plaats bij de
meisjes pupillen C. Voor alle uitslagen zie
www.atletiekhelden.nl Komende
zondag is de derde wedstrijd in de
Limbra competitie bij HAC Helmond.
Tekst: Atletiek Helden

GEZELLIGE
EN ZEER COMPLETE
KERSTBRUNCH

HEERLIJK
KERSTMENU
3 OF 4-GANGENDINER

1e & 2e
Kerstdag

1e & 2e
Kerstdag
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Zwaar bevochten overwinning Egchel
Het eerste team van SV Egchel heeft zondag 3 november in Someren-Heide een zwaar bevochten overwinning
behaald op SVSH. Het werd op sportpark De Plagge 0-2 voor de mannen van trainer Jonn Smedts.
Paul Ververgaert zorgde voor de doelpuntenproductie. Scheidsrechter van
dienst was de heer Van der Putten.
Nadat vooraf een minuut stilte was
gehouden vanwege het overlijden van
Egchel-icoon Peter Wilms kreeg Egchel
al na 10 minuten met een fikse tegenvaller te maken. Keeper Jeroen van
Knippenberg moest met een naar later
blijkt dubbele scheenbeenbreuk per
brancard van het veld gedragen worden. Met een ambulance werd hij vervolgens naar het ziekenhuis gebracht.
Kars Titulair nam zijn plek onder de lat
in. Egchel was van slag en dat kwam
het spel niet ten goede. Het werd een
rommelige eerste helft. De gastheer
had toen weliswaar het wat betere

van het spel maar wist zich geen raad
met de mogelijkheden. Verschillende
vrije trappen werden onbenut gelaten. Eenmaal belandde de bal tegen
de paal. Rust 0-0. Na de thee kwam
Sami Amhaouch binnen de lijnen
voor Luuk Timmermans. Egchel kwam
wat beter in haar spel en kreeg kansen. Ook SVSH kreeg deze. De gasten
openden verrassend de score. Uit een
snel genomen vrije trap bracht Paul
Ververgaert Egchel op 0-1 in de 59e
minuut. Ryan Bruisten verving Kai
Baetsen. Zeven minuten na het openingsdoelpunt bouwde Egchel de
stand uit naar 0-2. Na een assist van
Frank Gielen was het wederom Paul
Ververgaert die het net wist te vinden.

Vervolgens was het alle hens aan dek
bij de gasten. SVSH kreeg enorme kansen op de aansluitingstreffer maar de
voorwaartsen hadden het vizier slecht
afgesteld. Dotten van kansen gingen de
mist in of anders redde Egchel keeper
Kars Titulair. Geluk kwam ook af en toe
om de hoek kijken. Aan de overkant
kreeg Egchel, door de vrije ruimte, zelfs
mogelijkheden op meer. Het bleef uiteindelijk bij een zwaar bevochten 0-2
op basis van een betere tweede helft.
Zondag treft Egchel weer een ploeg in
het oranje, koploper S.V. Lottum komt
op bezoek. SVSH reist af naar hekkensluiter VVV’03 in Venlo.

Kesselse beugelaars winnen
bij de koploper
De spelers van beugelclub OVU uit Kessel speelden vrijdag 1 november tegen Neer. Zij wisten de strijd te winnen van deze koploper.
Erik Kleynen voorop speelde een
stroeve partij maar zijn tegenstander hield hem in leven en op het
einde van de wedstrijd wist Eric te
profiteren en de club op voorsprong
te zetten. In de tweede partij
kwam Roel Ottenheim door twee
missers van zijn tegenstander vier
punten voor. Hij speelde zich solide
naar de 30 en een stunt was aanstaande. Maikel Leenders ging de
baan in en deed wat werd gehoopt.
Hij bleef uiterst kalm en pakte zijn
eerste winst van het seizoen en

noteerde de 0-3 op het bord. In
de laatste twee partijen mochten
Hay Jacobs en Bas Ottenheim het
opnemen tegen de kopmannen van
Neer. Beiden kwamen helaas tekort
tegen twee sterk spelende nog
ongeslagen spelers. Daardoor keerden ze uiteindelijk met een 2-3
overwinning huiswaarts.
In Kessel staat volgende week de
volgende derby tegen Helden op
het programma.
Tekst: Beugelclub OVU Kessel

Tekst: voetbalvereniging SV Egchel

Verreden op eigen bodem

Leden PSV De Cavaliers
behalen prijzen

Spaar voor het
goedgevulde
Boodschappenpakket.

De Jumping Indoor Helden Pony’s werd vrijdag 1, zaterdag 2 en
zondag 3 november verreden op eigen bodem. Leden van
PSV De Cavaliers behaalden diverse prijzen.
Jessica Maassen kwam op vrijdag
met Bockmann’s Coco aan start in
de klasse D-Z klassiek en behaalde
hier een tweede prijs. Op zondag
deed zij mee aan het jacht klasse
D-Z en behaalde ook hier een
tweede prijs en mocht daarna nog
starten in de Finale klasse D-Z en
wist ook hier weer een tweede prijs
te bemachtigen. Op zaterdag reed
Isa Snijkers met Quebec de klasse
C-L klassiek binnen en behaalde een
vijfde prijs en even later startte ze
in het C-L progressief en wist hier
de overwinning op haar naam te
zetten. Op zondag mocht Damaè
Hanssen deelnemen aan de finale
klasse DE-L en behaalde hier een
derde prijs met Up Winds Byoutie.

• 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

Ook op de Peelbergen werd
gesprongen op de wedstrijd van
de Karwats Blerick. Op zaterdag
wist Janine Maassen de overwinning op haar naam te zetten in de
klasse B met Kiekiviola. In de klasse
L behaalde zij een 2e prijs met
Hevade. Op zondag behaalde Petra
Coppus een tiende prijs in de klasse
B met Korida.
Dressuur werd er verreden te
Merselo op de wedstrijd van LR
De IJsvogel Swolgen. Op zaterdag
behaalde Anne Pouwels een 4e prijs
met Jarona in de klasse L1 en op
zondag behaalde Romee Neefs een
derde prijs met Kachento.
Tekst: PSV De Cavaliers

Orde op zaken

t.w.v.

Moeizame zege Herpertz
Bevo Hc in Houten
Debutant Handbal Houten heeft het Herpertz Bevo Hc zaterdag 2
november erg lastig gemaakt. De sterke thuisclub ging zelfs met
een 13-12 voorsprong rusten. Op karakter wist de Panningse
ploeg na rust orde op zaken te stellen. Uiteindelijk wist Herpertz
Bevo Hc moeizaam met 28-27 te winnen. Door de nederlaag van
OCI Lions deelt Herpertz Bevo Hc met OCI Lions de tweede plaats
in de BENE-league.

*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

De thuisclub nam brutaal met 3-0
de leiding. Herpertz Bevo Hc dat
vooral aanvallend slordig speelde,
zag de thuisclub zelfs uitlopen
tot 10-5. Op karakter kwam de
Panningse ploeg tot 13-12. In de rust
kon trainer Jo Smeets orde op zaken
stellen. Herpertz Bevo Hc bleef
matig spelen, maar liet zien dat
je met veel passie, inzet en teamwork een slechte wedstrijd in winst
kunt omzetten. Het was een zware
bevalling. Pas laat in de slotfase
kwam de Panningse ploeg op voorsprong. Uiteindelijk gaf de ervaring
van Herpertz Bevo Hc de doorslag.

De zevende zege op rij was met
28-27 een feit. Naast de zevende
zege was er goed nieuws te melden. De Deense aanwinst Daniel
Eggert maakte zijn debuut. Hij liet
zien dat hij een aanwinst voor de
Panningse ploeg. Hij fleurde zijn
debuut met vier doelpunten op.
Zaterdag 9 november komt nummer 4 het sterke Visé op bezoek.
Bij winst van Herpertz Bevo Hc doet
de Panningse ploeg goede zaken
in de strijd om een plek in de Final
Four.
Tekst: Mat Nellen
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Mooie kanten belichten

De Springplank vult stakingsdag op
eigen manier in
Een groot deel van de (basis)scholen in Nederland deed woensdag 6 november mee aan de onderwijsstaking.
Basisschool de Springplank in Koningslust wilde een signaal afgeven zonder de school een hele dag te sluiten.
“Met al die stakingen krijgt het onderwijs geen betere naam”, zeggen de
leerkrachten. “Leerlingen en ouders
zijn er de dupe van terwijl de achterliggende boodschap in Den Haag niet binnen lijkt te komen. Uiteraard staan wij
ook achter het feit dat het lerarentekort
moet worden aangepakt dat er maatregelen worden genomen om de werkdruk structureel te verlagen. Onderwijs
zou wel een topprioriteit moeten zijn in
de Tweede Kamer, het gaat immers om

de toekomst van onze jongste wereldburgers en daarmee ieders toekomst.”
De school wilde het deze keer anders
aanpakken. Ze wilden de mooie kanten
van het onderwijs belichten. “Ja, het is
hard werken en nee, niet elke dag is vol
rozengeur en maneschijn. Werken met
deze doelgroep levert zoveel moois op.
Kinderen zien opgroeien van nieuwsgierige kleuter naar eigenzinnige tiener, wereldwijs maken, ontdekken en
ontplooien van ieders talent, samen

leren van en met elkaar. Leerkracht zijn
is zoveel meer dan alleen maar kennis overdragen.” Om toch aandacht te
geven aan de staking, werd het middagprogramma anders ingevuld.
“We zagen waar een kleine school
groot in is: jong en oud speelden, werkten en leerden naast en met elkaar.”
De kinderen konden hockeyen of buiten
spellen spelen en in het bouwlokaal
werden bouwwerken gemaakt, geknutseld en getekend.

Bevrijdingsconcert Koningslust
Fanfare en Drumband Eendracht Maakt Macht uit Koningslust geeft op zondag 10 november een
Bevrijdingsconcert. Het concert begint om 19.00 uur en vindt plaats In de Sprunk te Koningslust.
Zowel de fanfare als jeugdorkest
Crescendo brengt een afwisselend
muzikaal programma ten gehore wat
voornamelijk in het teken staat en

past bij het thema de bevrijding. Om
een extra dimensie te geven aan dit
concert, zijn er bij enkele muziekstukken ook beelden te zien. Ook de drum-

band is te horen tijdens dit concert,
waar ze nog enkele nummers speelt
die recent te horen waren tijdens het
Slagwerktreffen P&M.

Muziekpodium Thalia

Troshoop Helden blijft geheim
De locatie van de troshoop in Helden blijft traditioneel geheim tot
het laatste moment. Wel bekend is dat ouders en kinderen met hun
lampionnen op zaterdag 9 november om 18.30 bij ’t Kerkeböske
vertrekken, samen met fanfare St. Cecilia. Na afloop krijgen de
kinderen nog een traktatie.
Alleen wie snoei- en tuinafval naar
de troshoop wil brengen, krijgt de
locatie de avond ervoor te horen.

Zij kunnen vanaf vrijdag 8 november
19.00 uur bellen met Barry: 06 52 04
11 40 of Maarten: 06 41 12 87 83.

HAGENS
Verpakkingen

Fresh Park Venlo
Venrayseweg 102G
Industrienummer 3852
5928 RH Venlo
Tel.: 077 820 02 23

Hagens Verpakkingen is een opzetstation voor golfkarton en massief
karton en we zijn gevestigd op het Fresh Park in Venlo. Wij zijn een
jong bedrijf, maar hebben jaren ervaring in de verpakkingsindustrie.
Momenteel hebben we de volgende vacatures open staan:
•
•
•
•
•
•
•
•

Meewerkend voorman

mbo werk- en denkniveau (logistiek);
ervaring op de heftruck, inclusief certificaat;
teamplayer met leidinggevende capaciteiten;
goede communicatievaardigheden;
ervaring in soortgelijke functie;
accuraat, betrouwbaar en logisch inzicht;
geen 9-5 mentaliteit;
Nederlands en Engels sprekend, Pools is een pre.

Heftruckchauffeur

Pride & Joy brengt Woodstock Tribute

• ervaring op de heftruck, inclusief certificaat;
• houdt van aanpakken.

Vijftig jaar na Woodstock brengt de band Pride & Joy een eerbetoon aan dit festival met nummers van artiesten die destijds optraden op het legendarische festival Bethel bij New York. De tribute vindt plaats op zaterdag 16 november bij muziekpodium Thalia in Baarlo. De zaal gaat open om 20.00 uur.

Wij bieden een marktconform salaris met een mogelijkheid tot
een vaste fulltime baan. We werken van maandag t/m vrijdag
van 07:00 - 16:00 uur, incidenteel een zaterdagochtend.

De band brengt de drie dagen terug
naar drie uren met nummers van The
Who, Melanie en Janis, Crosby, Stills &
Nash en Joe en Jimmy. Daarbij houdt
de band de originele volgorde van de

line-up aan. Per artiest komen telkens
enkele nummers aan bod. Ook akoestische nummers komen aan bod. Gitarist
Paul Boonen vertelt tussendoor enkele
anekdotes over de soms hachelijke situ-

aties tijdens Woodstock.
Meer informatie over de band is te vinden op de website www.pride-joy.nl.
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Wil jij graag werken bij een hard groeiend bedrijf met een
Hollandse ondernemersmentaliteit? Ben je nieuwsgierig geworden?
Ga dan voor meer informatie naar onze website of stuur je
motivatie en cv naar mhagens@hagensverpakkingen.nl

www.hagensverpakkingen.nl

Dansen voor het nieuwe seizoen

Presentatiemiddag DSG Expression Baarlo
Dans- en showgroep Expression uit Baarlo presenteerde zondag 3 november in JC Sjiwa de dansen voor het
nieuwe seizoen. De diverse groepen brachten deze middag hun nieuwe dansen.

Ebony and Co is een leidend internationaal bedrijf, gespecialiseerd
in bijzondere houten vloeren voor het topsegment van de markt.
In onze locatie in Panningen verzorgen wij de productontwikkeling, de
behandeling en internationale logistiek van houten vloeren voor levering
wereldwijd. Voor deze werkplaats zoeken wij:

Productiemedewerker
Fulltime M/V
Als productiemedewerker zijn jouw taken als zeer divers te omschrijven.
Je werkt in een hecht team aan het behandelen van hoogwaardige houten
vloer en interieurproducten. Je hebt een voorliefde voor houtproducten en
oog voor kwaliteit. Je werkt graag in een klein hecht team en draagt graag
actief je steentje bij een groepsresultaat.

Jeugddanseres Indy Roeven beet het
spits af met haar nieuwe sologardedans. Daarna was het de
beurt aan juniorengardegroep New
Generation en de kaboutermeisjesdans van de allerkleinsten. Spik en
Span bracht vervolgens samen met

Unique Kampioene van de Nach op
het podium. De Sjeng Kraft Kompeneej
heeft Unique en Spik en Span gevraagd
nog een keer samen op te treden en
wel tijdens de opening van het vastelaovesseizoen in het Mecc in Maastricht.
De hoofdklasse-gardegroep First

Generation liet de nieuwe dans zien.
De junioren-showgroep bracht een
sprookjesachtige act met “Once upon
a time”. De jeugd-showgroep kwam
daarna met een show met als thema
“Witch hunt”. Als afsluiter trad de
hoofdklasse-showgroep op.

Geïnteresseerd?
Op onze site, www.ebonyandco.com kun je meer lezen over ons bedrijf.
Ben je overtuigd en wil je solliciteren? Mail je motivatiebrief en je cv aan
onze Productie Manager Dhr. John de Wert, via, HR@ebonyandco.com

Maasbreeseweg 2 | 5981 NB Panningen | www.ebonyandco.com
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Agenda t/m 14 november 2019

do
07
11

vr
08
11

Huisvlijt: samen handwerken

Lampionoptocht

Bevrijdingsconcert

Tijd: 13.30 - 17.30 uur
Organisatie: KBO Panningen
Locatie: Gemeenschapshuis In Kepèl Panningen

Tijd: 18.15 uur
Startlocatie: Café Manders Egchel

Tijd: 19.00 uur
Organisatie: Fanfare en Drumband
Eendracht Maakt Macht
Locatie: In de Sprunk Koningslust

Kienmiddag

Dameszitting Noëits miër nao hoës

Tijd: 13.30-16.30 uur
Locatie: Gemeenschapshuis De Wieksjlaag Beringe

Tijd: 19.33 uur
Locatie: Mafcentrum Maasbree

Moord in DOK6

Opening carnavalsseizoen

MamaCafé Peel en Maas

Tijd: 20.15 uur
Organisatie: Toneelgroep Avantatie Panningen
Locatie: DOK6 Panningen

Tijd: 20.11 uur
Locatie: Mariaplein Kessel-Eik

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Het Bouwens Panningen

Sint Maarten

Moord in DOK6

Tijd: 19.00 uur
Startlocatie: basisschool De Violier Maasbree

Tijd: 20.15 uur
Organisatie: Toneelgroep Avantatie Panningen
Locatie: DOK6 Panningen

Lampionnenoptocht
Tijd: 19.00 uur
Locatie: Huis van de Gemeente Panningen

za
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11

zo
10
11

wo
13
11

do
14
11

Presentatie Landmijnen in en rond
de Groote Peel
Tijd: 19.30 uur
Organisatie: Heemkundevereniging Medelo
Locatie: Truyenhof Meijel

Kienmiddag
Tijd: 13.30 – 17.30 uur
Organisatie: KBO Panningen
Locatie: Gemeenschapshuis In Kepèl Panningen

Kinderkleding/speelgoedbeurs

Bewoners van de Peel

Tijd: 10.00-14.00 uur
Locatie: MFC Kerkeböske Helden

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: IVN Helden e.o.
Locatie: IVN-gebouw Helden

Moord in DOK6

KSV kindermarkt

Tijd: 20.15 uur
Organisatie: Toneelgroep Avantatie Panningen
Locatie: DOK6 Panningen

Tijd: 10.30-12.00 uur
Locatie: Gemeenschapshuis de Paort Kessel

Expositie Repair Cafe Meijel

Expositie Meijel 75 jaar bevrijd

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

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

Opening foto-expositie

Optocht Sint Maarten

Tijd: 14.00 uur
Organisatie: Fotoclub Helden-Panningen
Locatie: Kerkeböske Helden

Tijd: 17.30 uur
Organisatie: Stichting Kinderfeesten
Startlocatie: Markt Baarlo

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

Uitnodiging
Inloopavonden plan
Windpark Groote Molenbeek
Renewable Energy Factory (REF) nodigt omwonenden en
andere belangstellenden uit voor 4 inloopavonden. U krijgt hier
informatie over het plan Windpark Groote Molenbeek en de
gelegenheid vragen te stellen. Het plan omvat plaatsing van
windmolens langs de A67, ten westen van afrit 38 Helden, op
Limburgs grondgebied.

Inloopavond in Sevenum:
Wanneer:
Waar:

dinsdag 12 nov., van 16:00 u tot 21:00 uur
‘De Wingerd’; Maasbreeseweg 2, Sevenum.

Inloopavond in Helenaveen:
Wanneer:
Waar:

donderdag 14 nov., van 16:00 u tot 21:00 uur
‘De Gouden Helm’; Oude Peelstraat 3, Helenaveen.

Inloopavond in Panningen:
Wanneer:
Waar:

maandag 25 nov., van 16:00 u tot 21:00 uur
‘Het Huis van de Gemeente’; Wilhelminaplein 1,
Panningen.

Inloopavond in Grashoek:
Wanneer:
Waar:

woensdag 27 nov., van 16:00 u tot 21:00 uur
‘De Ankerplaats’; Pastoor Vullinghsstraat 3, Grashoek.

Heeft u nu al vragen?
Dan kunt u een e-mail sturen naar info@renewablefactory.com,
of bezoek www.renewablefactory.com

Bevrijdingsconcert St. Cecilia Helden
Fanfare St. Cecilia uit Helden stond zaterdag 2 november stil bij 75 jaar bevrijding. In het
Kerkeböske vond deze avond een Bevrijdingsconcert onder leiding van Sander Simons plaats.
/ Beeld: Jordy Strijbos
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Kerkberichten
Vincentiusparochies
Parochie Beringe
Misintenties
NL21RABO 0141939583
Een H. Mis opgeven kan tijdens
het parochiespreekuur op dinsdagochtend. Ook bij kapelaan
Roger Maenen tel. 077-4661850 of
per email roger.maenen@ziggo.nl.
Spreekuur
Iedere dinsdag van 10.30 tot
11.30 uur in de sacristie.
Kerkdiensten
Zondag 10 november
H. Mis 09.30 uur: Uit dankbaarheid.
Aansl. brunch Parochievrijwilligers
in de Wieksjlaag
Woensdag 13 november
H. Mis 0.900 uur in sacristie
Zondag 17 november
H. Mis 09.30 uur met koor – t.i.v.
Jo Vorstermans (zeswekendienst);
Jac Tulmans en Miet TulmansVervoordeldonk; Jan Smeets (5de
jaardienst)

Parochie Egchel
Misintenties
NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 10 november
H. Mis 11.00 uur t.i.v. de overl.
leden en de begunstigers van de
jacht in Egchel

Cluster MKBE
Parochie Maasbree
Misintenties
NL58RABO0131001973
Pastorie Dorpstraat 4
077 465 12 19
par.aldegundismaasbree@hetnet.nl
www.parochiemaasbree.nl
Kerkdiensten
Zondag 10 november
11.00 uur: Eucharistieviering verzorgd door het Dameskoor b.g.v.
Céciliafeest. Tijdens deze viering
ontvangt mevrouw Riet Hermans
een onderscheiding van de
St. Gregoriusvereniging bij gelegenheid van en als dank voor haar
25-jarig koorlidmaatschap.
Lectoren: Mevr. Toos Leijsten –
Mevr. Jeanne Senden
Intenties: Toos Hillen-van Wylick
en Sef Hillen. Voor de overleden
leden van het Dameskoor.
Mededelingen

Zondag 17 november
Geen H. Mis

Parochie Grashoek
Misintenties
NL24 RABO 0141910526
A. Cruijsberg
077 307 52 93
Spreekuur
In kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
Zondag 10 november
H. Mis 11.00 uur t.i.v. Giel Peeters en
Leny Peeters-Strijbos
Zaterdag 16 november
H. Mis 19.00 uur t.i.v. Door Van BergenJanssen (zeswekendienst)

Parochie Helden
Misintenties
NL61 RABO 0120795094
pastorie Rochusplein 3
077 3071488,
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur
Donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
Zondag 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
Zondag 17 november
H. Mis 10.00 uur – herenkoor t.i.v.

Overleden
Jan Peeters, Piet Petersstraat 4, 87 jaar
Wereldmissiedag
De kerkdeurcollecte op
Wereldmissiedag, zondag 20 oktober,
heeft € 78,30 opgebracht. Hartelijk
dank voor uw bijdrage.
Kerkbijdrage
Het jaar 2019 loopt langzaam ten
einde. Veel mensen zijn gewend pas
op het einde van het jaar hun ‘kerkbijdrage’ over te maken. Wanneer u dit
jaar nog niet hebt bijgedragen, hopen
we dat u het alsnog wilt doen. Om
echt ‘kerk’ te kunnen zijn, moet die
kerk ook de nodige financiële ruimte
krijgen en heeft die kerk daarbij ook
uw bijdrage nodig! Verwacht mag worden dat ieder die, hoe en wanneer dan
ook, van de kerk diensten verwacht,
ook daadwerkelijk aan het functioneren van de kerk bijdraagt. Het banknummer is NL23RABO 0131005707
t.n.v. Kerkbestuur, Kerkbijdrage,
Maasbree. Wij danken u hartelijk.

Truus Engels-Korsten (zeswekendienst)
en Harrie Engels; Johanna Catharina
Bruijnen (jaardienst); Wiel Houwen en
Annie Houwen-Verlaak (jaardienst);
overleden ouders Leenders-Koppens
en hun zoon Leo; Uit dankbaarheid vw
75 jaar bevrijding;
Overleden:
Piet Peeters, 91 jaar;
An Peeters-Verlinden, 75 jaar

Parochie Koningslust
Misintenties
NL05 RABO 0120795132
A. van den Boer De Brentjes 81
077 465 36 81
Bij geen gehoor kunt u contact
opnemen met het parochiecentrum in
Panningen 077 307 13 88
Kerkdiensten
Zaterdag 9 november
Geen H. Mis
Zaterdag 16 november
H. Mis 17.30 uur t.i.v. overl. ouders
Bos-Daniëls en dochter Anna;
Dionysius Bos en Francina Bos-Daniëls.

Parochie Meijel

Kerkdiensten
Zaterdag 9 november
H. Mis 19.00 uur met dameskoor
t.i.v. alle mensen die mantelzorg
ontvangen en geven; Jan Meeuwis
(verj) en kleindochter Jannie; uit
dankbaarheid.
Maandag 11 november
18.30 uur Stille Aanbidding
19.00 uur Rozenkrans
Dinsdag 12 november
H. Mis 09.00 uur voor de gezinnen,
aansluitend koffiedrinken.
Donderdag 14 november
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de
overledenen Aansluitend: Stille
Aanbidding
Zondag 17 november
H. Mis 11.00 uur met herenkoor
t.i.v. Huub Grommen (sterfdag);
Toos Trines-Ronckers (coll);
Johan Verberne en Louis Verberne
(jaard) en alle overledenen;
Wim Scheres en An Scheres-Vissers
(jaard); uit dankbaarheid voor de
Bevrijding van Meijel 75 jaar
geleden.

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

Parochie Panningen

Parochie Kessel

Parochie Baarlo

Gezinsbijdrage NL39RABO0125305311
Pastorie Dorpstraat 13 077 462 12 65
lajverhaag@parochiekessel.nl
Kerkdiensten
Zaterdag 9 november
15.00 uur. St.Hubertus viering met
schutterij en fluiterkorps St.Hubertus.
19.00 uur. H.Mis voor de parochie.
Woensdag 13 november
9.00 uur. Voor de zieken van de parochie.
Zaterdag 16 november
19.15 uur. Jaardienst voor Sef Franssen.
Jaardienst voor de Zeereerw. Heer
Arnoldus Jacobs.
Zondag 17 november
14.30 uur. Sinterklaas en de pieten in
de kerk.
Mededelingen
Onze oprechte deelneming aan de
Familie Hendriks – Jacobs met het
overlijden van jullie Mam en Oma en
aan de Familie Houba – Janssen met
het overlijden van jullie Mam en Oma.

Misintenties
NL31RABO0103903860
Pastorie Markt 3
077 477 12 75
kapelaan@parochiebaarlo.nl
www.parochiebaarlo.nl
Kerkdiensten
Zaterdag 9 november
17.00 uur H. Mis in Verzorgingshuis
Ter Borcht.
Zondag 10 november
9.30 uur H. Mis. Zang: Herenkoor.
Marie Madeleine Baronesse d’Erp.
Donderdag 14 november
8.30 uur H. Mis.

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.

Parochie Kessel-Eik
Misintenties
NL41RABO0125300522
L. Timmermans
077 462 16 78
Kerkdiensten
Zondag 10 november
9.30 uur Voor alle levende en overle-

Kerkdiensten
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
Dinsdag t/m vrijdag
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Zaterdag 16 november
H. Mis 19.00 uur – gemengd koor
t.i.v. uit dankbaarheid vw 75 jaar
bevrijding; Overl. Fam. Pubben;
Mien de Wit-Gommans vw haar 89e
verjaardag; al onze parochianen
Zondag 17 november
H. Mis Missiehuis 10.30 uur

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

denen vrijwilligers van onze parochie kerk.
Zondag 17 november
9.30 uur Voor de parochie.
Mededelingen:
Een herinnering aan de kerk bijdragen 2019.

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

MamaCafé Peel en Maas over seksualiteit
Opvoedkundige Marina van der Wal is woensdag 13 november te gast bij het MamaCafé Peel en Maas.
Deze ouderavond vindt plaats in Het Bouwens in Panningen en start om 20.00 uur.
Opvoedkundige Marina van der
Wal is zelf moeder van twee ‘bijnaklaar-pubers’, bekend als opvoeddeskundige voor bladen, diverse
radio en tv programma’s en coauteur van Het Enige Echte Eerlijke
Puberopvoedboek over het opvoe-

den van pubers. Zelf zegt ze:
“Laten we stoppen met seksuele
voorlichting geven. F*ck de bijtjes en
de bloemetjes!”
De avond begint om 20.00 uur,
inloop vanaf 19.30 uur. De bijeenkomst is voor iedereen toegankelijk.

Aanmelden via mamacafepeelenmaas@outlook.com Deze avond
wordt mede mogelijk gemaakt
door MamaCafé Peel en Maas,
de gemeente Peel en Maas en
Het Bouwens.

Keuleman 6, Helden • tel. 077 307 92 30

www.blinkzonwering.nl

Rolluiken voor
aan uw woning

Zonwering
voor buiten

Zonwering
voor binnen

Terrasoverkappingen

Hordeuren en
-ramen

Rolpoorten
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INRU imaal € 300,-

TV
16 65
5 ’’
cm

13 55
9 ’’
cm

Inruilkorting min

4K

ULTRA HD

4K

SMART

ULTRA HD

OLED

1199,INRUILKORTING

-/-

4K TV
UE65RU7470SXXN

300,-

2299,-

899,-

• 65" (165 cm)
• 4K Ultra HD
• Dynamic Crystal Color • PQI 2000

GRATIS
BEZORGD!

INRUILKORTING

4K OLED TV
KD55AG8

-/-

400,-

*

1599,-

*Na €300,- Cashback van Sony

GRATIS
BEZORGD!

• 55" (139 cm)
• 4K Ultra HD • OLED
• Picture Processor X1 Extreme

De TV-Inruilactie is geldig op alle tv’s vanaf €995,-. Voor meer informatie informeert u bij onze verkopers of bezoekt u onze website.

FullHD

12 50
7 ’’
cm

81 32
cm’’

Nog véél meer TV-Toppers!

VAN

SMART

479,-

389,LED TV / KDL32WD759

VAN

4K

799,-

649,-

ULTRA HD

4K TV / 50PUS7394

• 32" (81 cm) • Full HD • X-Reality-PRO • Smart TV

• 50" (127 cm) • 4K Ultra HD • Ambilight • 1700 PPI

WD!

Tummers

VERNIEU

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

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

