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Eerste Nacht van het Dorp
De eerste Nacht van het Dorp op zaterdag 29 oktober was een groot succes, aldus de organisatie. “De bezoekers bezochten in groten getale de vele locaties van de deelnemers aan de Nacht en waren vol lof”, aldus Gerard Reijnders van de organisatie. “Het mooie weer heeft hier een belangrijke rol in gespeeld. We willen alle deelnemers
bedanken voor hun inzet en sponsoring en zijn de bezoekers dankbaar voor hun interesse.” Naar verwachting hebben zo’n 1.500 tot 2.000 mensen een kijkje genomen bij de
vele deelnemende hobbyisten, verenigingen en bedrijven die hun deuren openden. Het evenement werd geopend met een stoet die van
gemeenschapshuis Kerkeböske naar de openingsceremonie op het Mariaplein liep. Onder andere burgemeester Wilma Delissen-van Tongerlo en haar echtgenoot, wethouder
Raf Janssen, de organisatie, fanfare, schutterij, gymnastiekvereniging en kinderen met blauwe en witte ballonnen liepen hierin mee. Nadat de ballonnen waren losgelaten,
kon het evenement officieel beginnen. Vanaf 22.00 uur werd ter afsluiting nog een tombola gehouden in Kerkeböske. (Foto: Stefan Koopmans)

‘Meer bezoekers en hogere uitgaven’

Maximale subsidie voor DOK6 Theater verhoogd
Stichting DOK6 Theater in Panningen heeft in de periode 2017 tot 2020 maximaal 330.000 euro subsidie ter
beschikking. De gemeenteraad van Peel en Maas besloot tijdens de raadsvergadering op dinsdag 1 november tot
het verhogen van het subsidieplafond.
Namens het bestuur van het
theater diende voorzitter Mart Hurks
afgelopen juli opnieuw een subsidieaanvraag in bij de gemeente. Het
College van B&W evalueerde de
resultaten van het theater over de
periode 2012-2016. Daaruit bleek
onder andere dat het aantal betalende bezoekers fors is gegroeid,
zowel bij sociaal culturele voorstellingen als professionele theatervoorstellingen. In totaal werden er in 2013

5.639 kaartjes verkocht. Twee jaar
later was dat aantal gegroeid naar
15.359.
Volgens Stichting DOK6 Theater
is de groei in het aantal bezoekers
te danken aan het feit dat sociaal
culturele partijen uit Peel en Maas
graag en veel gebruik maken van de
theaterzaal en hiervoor geen huur
wordt gevraagd. Ook eigen producties
als The Show Must Go On, In The Mix
en Project K en het aanbieden van

grote en bekende theatervoorstellingen hebben er volgens DOK6 Theater
toe geleid dat het aantal bezoekers
flink is gegroeid.
Het gevolg van die groei is volgens
het bestuur ook dat de kosten van
het theater jaarlijks stijgen. Daardoor
verdient de stichting in verhouding nog
steeds niet genoeg en is een hoger
subsidieplafond nodig. “We hebben
geen buffer op kunnen bouwen en
de verwachting is dat we dat ook de

komende jaren niet kunnen doen”, liet
voorzitter Mark Hurks tijdens een eerdere raadsvergadering weten. “Als we
worden geconfronteerd met tegenvallers, kunnen we die misschien niet aan.
Ons verzoek aan de gemeenteraad is
om ons niet in de steek te laten.”
Tijdens de raadsvergadering op
dinsdag 1 november gingen alle
partijen akkoord met het verhogen van
de subsidie naar 330.000 euro per jaar,
gedurende vier jaar. Met de kanttekening dat wethouder Roland van Kessel
samen met DOK6 Theater op zoek
gaat naar een manier om meer geld
te verdienen. Het theater de horeca

over laten nemen was volgens de
wethouder geen optie vanwege een
eerder gesloten afspraak, dus moet
er gezocht worden naar een andere
manier.
Stichting DOK6 Theater ontvangt
sinds 2012 steun van Peel en Maas.
Toen besloot de gemeenteraad de
exploitatie van DOK6 in Panningen
op te splitsen in drie onderdelen:
horeca, cinema en theater. Stichting
DOK6 Theater is de stichting die
boven deze drie onderdelen staat.
Zij exploiteert sindsdien het theater
en treedt op als verhuurder voor de
overige ruimten van DOK6.
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Poolse onderscheiding

Nominatie politieagenten Ere Polonus
Twee agenten van het basisteam van politie Horst/Peel en Maas zijn
genomineerd voor de Ere Polonus 2016. De Poolse onderscheiding wordt
ieder jaar toegekend aan Nederlandse personen of organisaties die zich
inzetten voor integratie van en verbinding met Polen in Nederland.
Ger Cox en Tiny Verhaegh sleepten de nominatie in de wacht.
Natuurlijk vinden ze het een eer,
die nominatie, zeggen Ger Cox en
Tiny Verhaegh. Maar eigenlijk doen
ze gewoon hun werk. “De politie is er
voor iedereen”, zegt Cox. “Ook voor
de Poolse mensen die in deze regio
wonen. De taal spreken is erg belang-
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rijk als je in contact wilt komen met
de Poolse gemeenschap”, zegt Cox.
“We spreken het niet uitgebreid, maar
kunnen ons wel verstaanbaar maken.”
Verhaegh vertelt over de verandering van de houding van Polen.
“Zo’n tien jaar geleden was het nog
goed merkbaar dat Poolse mensen
een bepaalde terughoudendheid hadden tegenover de politie. Als er iets
speelde, dan was de stap om hulp te
vragen vaak te groot. Dat is nu echt
veranderd.”

De politie is er
voor iedereen
Daarbij wordt ook samengewerkt
met collega’s uit Polen. “Regelmatig
komen er agenten uit het land naar
ons team om te kijken hoe wij ons
werk uitvoeren”, aldus Verhaegh.
“Een mooi voorbeeld is dat men in
de politie-eenheid Noord-Holland
onze manier van werken toepast in
het zoeken naar verbinding met de
Poolse gemeenschap daar. Ook daar is
samenwerking ontstaan met collega’s

Agenten Tiny Verhaegh en Ger Cox in gesprek met de pastoor van de Poolse
parochie in Meterik en Krystyna Górska van het Poolse servicepunt
uit Polen zoals dat in het politieteam Horst/Peel en Maas gebeurt.”
Naast de politie Horst/Peel en Maas is
ook gemeente Peel en Maas (mede)
genomineerd voor een Ere Polonus.
Zij kreeg de nominatie, samen met

gemeenten Venray, Horst aan de
Maas, Venlo en Leudal, voor het project Het Belang van Arbeidsmigranten.
Stichting Polonus reikt sinds
2011 elk jaar de Polonus (Pool van
het jaar) uit in vijf categorieën,

waaronder business, carrière en cultuur. Daarnaast is er de Ere Polonus.
De winnaars worden gekozen op basis
van stemmen en jurybeoordeling.
Kijk voor meer informatie op
www.polonus.nl

Landelijke actie Gezond Schoolplein

Nieuw schoolplein De Merwijck
Kessel geopend
Het nieuwe schoolplein van basisschool De Merwijck in Kessel is woensdag 2 november officieel geopend. In samenwerking met een aantal
organisaties, waaronder Jantje Beton, is het Gezonde Schoolplein gerealiseerd in het kader van een landelijke actie.
Het hek dat voorheen om het
schoolplein stond, is grotendeels verwijderd en verlaagd om het toegankelijker te laten uitzien. Op het plein
van de onderbouw is de bestaande
zandbak uitgebreid met een heuvel, voorzien van drie kruipbuizen.
Ook is er een vogelnestschommel
geplaatst.

Kijk voor meer foto’s op
www.hallopeelenmaas.nl

Moestuinbakken en
een uitkijktoren
Beide schoolpleinen zijn groener gemaakt door beplanting aan
te brengen en op het talud naast de
bestaande glijbaan is een stammetjestrap en een bandentheater aangelegd,
die door de kinderen zelf is geschilderd. Verder zijn er enkele moestuinbakken en een uitkijktoren geplaatst,
er is een kunstgrasveldje aangelegd,
een ‘Kessels klimschip’ geplaatst en
een ‘chillplek’ gerealiseerd. “Het plein
biedt nu voor elk wat wils. Kinderen
kunnen zich naar hartenlust uitleven”,
aldus Lucille Keursten, directeur van de
basisschool.
Het nieuwe schoolplein is tot stand
gekomen door een samenwerking
tussen organisaties als Jantje Beton,
natuurorganisatie IVN, het RIVM
Centrum Gezond Leven, de PO-raad,
VO-raad en MBO Raad. Zij helpen tot

het einde van dit jaar zeventig scholen
uit het basisonderwijs, voortgezet
onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs (MBO) met de realisatie van
een zogeheten Gezond Schoolplein.

“Een Gezond Schoolplein prikkelt
de fantasie, stimuleert beweging en
leert over het belang van de natuur”,
aldus de samenwerkende organisaties.
Basisschool De Merwijck uit Kessel

werd geselecteerd en kreeg een nieuw
schoolplein. Daarnaast wordt de school
gezien als een landelijk voorbeeld
en draagt deze vanaf nu het vignet
Gezonde School.

nieuws 03

03
11

Sinds 1961 actief

Dirigent Theo Verhaegh
stopt ermee
De 79-jarige Theo Verhaegh uit Grashoek is al sinds 1946 actief als muzikant. Vanaf 1961 kwam daar ook een rol
als dirigent bij. Volgend jaar stopt de in Panningen geboren Theo vanwege zijn hoge leeftijd met alle muzikale
activiteiten. Op zondag 26 maart wordt er speciaal voor de muziekliefhebber een concert georganiseerd door
Stichting Bevordering Blaasmuziek.

Kassalade aangetroffen in Kessel
Aan de Hazenakkerweg in Kessel is zondag 30 oktober een kassalade
aangetroffen. Enkele voorbijgangers meldden de vondst bij de politie, die
op zoek is naar de eigenaar.
In de ochtend werd de kassalade
gevonden langs de Hazenakkerweg,
gelegen tussen de Rijksweg en
de Houterpeelweg in Kessel. In de
lade lagen een aantal oranje plastic
muntjes, in het midden voorzien van
een gaatje in sterretjesvorm. De politie vermoedt dat het om horecapenningen gaat en wil weten van wie de
muntjes en de kassalade zijn. Toen de
lade werd gevonden, was deze droog.

Volgens de politie lijkt het erop dat de
lade er nog niet zo lang lag. Mensen
die meer informatie hebben over de
mogelijke diefstal of het dumpen van
de lade langs de Hazenakkerweg,
worden door de politie verzocht zich
te melden. Dat kan door een persoonlijk berichtje te sturen naar hun
Facebookpagina of door te bellen naar
0900 88 44 of Meld Misdaad Anoniem
via 0900 88 00.

Vijftig euro gestolen
door wisseltruc
Een inwoner van Panningen werd dinsdag 1 november op straat
aangesproken door een man die een muntstuk van twee euro wilde
wisselen. Later bleek een briefje van vijftig euro uit de portemonnee van
het slachtoffer te zijn verdwenen.

Theo Verhaegh staat vooral
bekend om zijn verdiensten binnen
de Böhmische blaasmuziek. Zo was hij
dirigent van onder meer Die Lustigen
Buben uit Grashoek en Die Lustigen
Freunde uit Beringe. Momenteel is Theo
nog dirigent van het orkest Böhmische
Klänge. Ook had hij jarenlang een

muziekwinkel op de Raadhuisstraat in
Panningen. Verder is Theo al zeventig jaar lid van Koninklijke Harmonie
Concordia Panningen, is hij na zijn pensionering tot 2014 lid van de Keverberger
muzikanten geweest en sinds een paar
jaar maakt hij nog muziek bij Senioren
Orkest Meijel.

Theo werd ook een aantal keer
onderscheiden voor zijn verdiensten.
Zo werd hij in 2008 cultuurprijsdrager
van de gemeente Helden en kreeg
hij een CISM-onderscheiding van de
Europese muziekbond. Daarnaast werd
hij al in 2001 benoemd tot lid in de orde
van Oranje Nassau.

De politie heeft een signalement ontvangen van de man die
de wisseltruc op de burger heeft
toegepast. Het  zou gaan om een
lichtgetinte man in de leeftijd van
twintig tot vijfentwintig jaar die
gebrekkig Engels sprak. Hij is volgens
de politie 1.75 tot 1.80 meter lang,
heeft een smal postuur en donkerblond haar dat netjes naar achteren
was gekamd. Hij droeg een donkere
pantalon, een donkere trui met

Bergthee

TUIN
PLANT
van de

verschillende kleuren en daaronder
een overhemd. Vermoedelijk heeft
diezelfde man eerder op de dag
ook al geprobeerd geld afhandig te
maken door middel van een wisseltruc. Daarbij zou de truc niet zijn
gelukt. Mensen die denken te weten
wie de persoon is of iemand op
straat zien die aan het signalement
voldoet, worden verzocht contact
op te nemen met de politie door te
bellen naar 0900 88 44.
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Sloop woningen Helden
Tien woningen aan de Carolusstraat in Helden worden momenteel gesloopt. Wooncorporatie Wonen
Limburg gaat er acht levensloopbestendige huizen voor in de plaats zetten. Die worden volledig
elektrisch, zo laat de organisatie weten. “Het worden nul-op-de-meter-woningen genoemd”, laat een
woordvoerster weten. “Alle energie die de huizen verbruiken, wordt door zonnepanelen op de woningen zelf opgewekt. Er komt geen gasaansluiting in de panden.” De woningen moeten in het tweede
kwartaal van 2017 klaar zijn.
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Gemeente vraagt hulp inwoners

Toekomst vmbogebouw nog onbekend
De toekomst van het terrein waar voorheen de vmbo-locatie van het
Bouwens gevestigd was in Panningen, is nog onbekend. De gemeente
houdt op maandag 7 november een bijeenkomst in het Huis van de
Gemeente om zo ideeën, kansen en wensen van burgers te kunnen
horen.
De gemeente is binnenkort
eigenaar van de gebouwen op het
terrein. Het Bouwens besloot de
locatie af te stoten om zo één locatie
te creëren voor alle leerlingen aan de
Minister Calsstraat in Panningen.
Mede vanwege voorspelde krimp in
het aantal leerlingen kwam de
middelbare school tot dit besluit.

College wil woningen in
Beringe
Het College van B&W van gemeente Peel en Maas heeft ingestemd met het plan van Dorpsoverleg Beringe om
twintig woningen voor ouderen en starters te bouwen in het dorp. De huizen moeten op de plek van de oude
basisschool aan de Kardinaal van Rossumstraat komen. Het ontwerpbestemmingsplan ligt momenteel ter inzage bij
de gemeente.

De spullen in de vmbo-locatie
werden eerder al online geveild.
Eerder dit jaar maakte de
gemeente wel bekend dat er geen
supermarkt op de locatie komt.
Het verhuizen van supermarkten zou
leegstand in het centrum opleveren
en dat is onwenselijk, zo liet wethouder Paul Sanders toentertijd weten.

Het bestemmingsplan geeft volgens de gemeente uitvoering aan de
wens van de gemeenschap Beringe om
woningen voor diverse doelgroepen te
realiseren. Het streven van het college
is om het bestemmingsplan in januari

2017 vast te laten stellen. “Dat hangt af
van eventuele bezwaren die ingediend
worden”, laat de gemeente weten.
“Het plan is een wens van en
in samenspraak met het dorpsoverleg opgesteld”, aldus de gemeente.

“De herinvulling van het gebied vraagt
om ruimtelijke kwaliteit, zorgvuldigheid en aansluiting bij de karakteristiek
van het dorp, zodat een aantrekkelijk
woongebied ontstaat dat bij Beringe
hoort.”

Koelwagen voor
Voedselbank
Stichting Voedselbank Peel en Maas heeft een nieuwe bus gekregen. Dankzij sponsoring van verschillende
bedrijven werd de koelwagen gefinancierd. Met de nieuwe bus kan de voedselbank aan de eisen van de
Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) voldoen.

HALLO in Bulgarije
Herman en Toon Ottenheijm uit Panningen waren onlangs op
een sportieve hikingvakantie in Bulgarije. Daar bezochten ze onder
andere een deel van het Rilagebergte, dat wel 2.700 meter op zijn
hoogst is. Tijdens de afdaling besloot het duo een kortere route te
nemen. “We hebben zes uur lang afgedaald zonder een enkel pad
tegen te komen”, aldus Herman. “Rond 20.30 uur en met enorme
dorst voelden we pas weer verharde weg onder onze voeten. Bij
het huis dat we tegenkwamen kregen we twee heerlijke bekers
water van de toegesnelde bewoner die ons wilde helpen.” Bij hun
bezoek aan een authentiek Bulgaars klooster, poseerden vader en
zoon voor een foto mét hun favoriete weekblad.

“In samenwerking met alle
voedselbanken in Nederland zijn er
afspraken gemaakt met donateurs dat
verse producten verantwoord vervoerd
kunnen worden”, laat Voedselbank
Peel en Maas weten. Met de koelwa-

gen kan de stichting vers voedsel bij
bijvoorbeeld supermarkten en tuinders
ophalen. “We zijn de donateurs dankbaar dat we voortaan op een veilige
manier het verse voedsel kunnen
vervoeren.”

Gemeente Peel en Maas, Lions Club
Peel en Maas, Kiwanis Club Peel en
Maas, Rabobank Peel, Maas en Leudal,
AutoArena Panningen en Arton tekenden voor de sponsoring van de nieuwe
koelwagen van de voedselbank.
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GEPLUKT Jo Sonnemans

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

Op zijn 19e begon hij aan zijn
dienstplicht. Dat beviel goed.
“Ik kwam bij het Nederlands schietteam waar de beste mitrailleurschutters van Nederland bijzaten.
Tijdens mijn dienstjaren heb ik voornamelijk demonstraties gegeven aan
andere militairen.” Na zijn tijd in het
leger begon Jo als vrachtwagenchauffeur. Eerst bij transportbedrijf Frans
Maas en later bij bouwbedrijf
Heijmans.

Tien vaten bier op
het veld

Eigenlijk werd hij geboren in Maasbree, maar Jo Sonnemans (76) voelt zich in alles een Grashoekenaar. Ook zijn twee zoons en twee kleinkinderen
wonen in Grashoek. De voormalig vrachtwagenchauffeur is klusjesman bij de Ankerplaats en werkte nog in de mijnen. Hij wordt deze week geplukt.
Jo werd geboren op de Struiken,
achteraf in Grashoek. “Officieel is het
Maasbree, maar wij gingen naar school
en naar de kerk in Grashoek”, legt hij
uit. “Alleen voor het gemeentehuis
en de dokter moesten we naar het
gemeentehuis in Maasbree.” Hij was
de op een na jongste in een gezin met
twaalf kinderen. “Mijn ouders waren al
wat ouder toen ze mij kregen”, vertelt
Jo. “Mijn vader werd nog in 1899 geboren en mijn moeder in 1901.”
De Struiken liet hij al lang geleden
achter zich. Inmiddels is Jo alweer

43 jaar getrouwd met Ied en wonen ze
midden in Grashoek, praktisch tegenover De Ankerplaats. Dat komt goed
uit. “Omdat ik dichtbij woon, ben ik zo
daar”, vertelt hij. “Ik maak regelmatig
de deur open of juist op slot. Ook moet
ik vaak het alarm aan- of uitzetten.
Ik ben er in tien seconden. Het zou
toch van de zotte zijn als iemand een
kwartier moet rijden om iets te doen
wat ik binnen een minuut gedaan kan
hebben.” Daarnaast verricht hij nog
verschillende andere klusjes. Hij repareert kapotte dingen en controleert of

alles in orde is als er activiteiten zijn
geweest. Jo: “Als er bijvoorbeeld een
bult was voor de wasmachine ligt,
duw ik dat erin en zet ik het apparaat
aan. Of ik haal het juist eruit als dat
nodig is.”

Werken op 710
meter diepte
Werken kan Jo wel. Al op zijn 15e
begon hij met zijn werkende leven.
Net als vele anderen uit de regio
stapte hij iedere morgen de bus in

naar het zuiden van Limburg om te
werken in de mijnen. “Bussen vol van
Roedje Gielen gingen die kant op.
Na een opleiding begon ik daar met
werken in de staatsmijn Emma bij
Hoensbroek. Ik zat 710 meter onder
grond. Na driekwart jaar vond ik het
goed geweest. Het verdiende goed,
zo’n 65 gulden per week, maar ik was
altijd op mijn knieën aan het werken
in een gangetje van zeventig centimeter hoog. Dat was niet gemakkelijk.”
Na de mijnen ging Jo werken in de
Buizenfabriek Blerick.

Inmiddels is hij alweer een tijdje
met pensioen en vult hij zijn tijd met
andere activiteiten. Zo gaat hij nog
wel eens kijken als kleinzoon Dinand
moet voetballen. “Ik heb zelf ook lang
gevoetbald. Toen lag het veld nog aan
de andere kant van Grashoek, bij café
Geuyen. Daar moesten we omkleden
en douchen in de kroeg. Je moet je
voorstellen dat we na de wedstrijd
allemaal een kommetje water kregen
om ons af te wassen. Dat was het”,
herinnert Jo zich nog. Later werd
hij nog leider van het vijfde elftal.
“Dat was een vriendenteam. Ik weet
nog dat een scheidsrechter mij in de
rust een keer vroeg hoeveel vaten bier
er op het veld stonden. Tien, antwoordde ik. ‘Kom maar bij mij in het
lokaal zitten’, stelde de scheids toen
voor. Dan hoefde ik niet in de stank te
zitten”, lacht Jo.
Tegenwoordig doet Jo het wat
rustiger aan. Hij biljart nog bij café
Leanzo en bij goed weer stapt hij op de
fiets. In de zomer gaan hij en Ied ieder
jaar naar de gemeente Baierbronn in
het Schwarzwald. “Dan gaan we met
de trein en de bus de omgeving in.
We zijn er al meer dan twintig keer
geweest, maar het verveelt nooit.
Je raakt niet uitgekeken daar.”

PUZZEL

NOTE
BORN

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
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en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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HET MOOISTE MAATWERK VOOR UW INTERIEUR
NU MET UNIEKE KORTING
Zoekt U een kast die écht bij u past? Dan komt u vanzelf uit bij NOTEBORN.
Hier vindt u een ongekend ruime collectie schuifdeuren, kastwanden en
inloopkasten. En het mooie is: elke kast is maatwerk. U bepaalt dus helemaal
zelf de stijl, de kleuren en de indeling. Profiteer de hele maand november van
onze unieke korting van 15% op al onze NOTEBORN kasten en deuren.

Deze actie geldt van 1 november t/m 30 november 2016. Vraag naar de actievoorwaarden bij onze dealer:

VERHAAG
SCHUIFWANDKASTEN| |Horsterweg
Horsterweg38
38 || 5975
5975 NB
NB Sevenum
VERHAAG
SCHUIFWANDKASTEN
Sevenum
www.verhaagschuifwandkasten.nl
|
t
077
467
22
44
1 9 8 5
t 077
22 44
VERHAAG www.verhaagschuifwandkasten.nl
VERHAAG
SCHUIFWANDKASTEN
SCHUIFWANDKASTEN
| Horsterweg
|| Horsterweg
38467
| 5975
38
NB |Sevenum
5975 NB Sevenum

www.verhaagschuifwandkasten.nl
www.verhaagschuifwandkasten.nl
| t 077 467| t22
077
44467 22 44
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Als een bloem zo is het leven
Het begin is teer en klein
De een die bloeit uitbundig
De ander geurt heel fijn
Sommige bloemen blijven lang
Weer anderen blijven even
Vraag niet bij welke bloem je hoort
Dat is het geheim van het leven
Na een dappere strijd is in de vroege ochtend
in het bijzijn van zijn gezin ingeslapen
mijn man, onze pap en opa

Harrie Sonnemans

* 25 oktober 1942

Beringe
† 29 oktober 2016
echtgenoot van

Dien Sonnemans - Willemsen
Martien en Jolanda
Kim en Rick
Vera
Johan en Chantal
Jet
Sien

Correspondentieadres: Dhr. H. Sonnemans
p.a. Fien Bos Uitvaartzorg
Ninnesweg 131
5981 PB Panningen

Als trotse eigenaar van

Leon

gaat
voortaan
ook met de 30-ers mee! Proficiat!
Fleur en Suze
P&C - V&M
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.hallopeelenmaas.nl
klik rechts op de pagina op ‘zoekertjes’.
Via het formulier ‘zelf uw advertentie
hier plaatsen’, kunt u uw tekst opgeven en meteen de kosten voldoen.
Aardappelen.
Wij bezorgen onze eigen geteelde
nieuwe aardappelen (Frieslanders)
gratis bij u thuis. Min. 5 kg. Absoluut
de lekkerste. Tevens uien te koop.
Tel. 077 307 88 53.
Alles voor uw feest, ook frietwagen
aan huis en evenementen.
PartyServiceBever tel. 06 12 54 76 38.

50 jaar getrouwd
Proficiat namens
Ruud, Danielle, Juul, Tom,
Ties, Miriam, Ralf,
Femke en Stef

Huis verkopen? Dit is nu mogelijk
voor € 500 excl. Voor meer informatie
tel. 06 55 12 69 96 of kijk op
www.heikevastgoed.nl

Intens verdrietig, maar dankbaar voor alle liefdevolle jaren
die we mochten delen en de herinneringen die blijven,
geven wij kennis van het overlijden
van mijn dierbare echtgenoot en vader

Op vrijdag 4 november om 19.00 uur zullen we Harrie
gedenken tijdens de avondwake in de kerk van
Heilige Jozef gelegen aan de Kanaalstraat te Beringe.

Jo “Jupke” Boots

Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen
tijdens de afscheidsdienst op zaterdag 5 november
om 11.00 uur in crematorium 'Midden-Limburg'
gelegen aan de Kasteelweg 10 te Baexem.

Lies Boots-Peeters

echtgenoot van

vader van
Peter †
Johan
✫ Kessel, 14 januari 1933

† Venlo, 29 oktober 2016

Correspondentieadres:
Dr. Schaepmanstraat 10, 5981 TL Panningen

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

Zorgzaam & betrokken

tel. 077-3078642
Panningen

Giel

26 oktober 2016
Zoon en broertje van
Johan, Sanne en Lien
Selen-Houben
Rect. Thomassenstraat 6
5987 AE Egchel

Albert en Mien
Delissen-Manders

Harrie is thuis. Er is dagelijks gelegenheid om Harrie
te bezoeken tussen 14.00 en 16.00 uur en tussen
19.00 en 20.30 uur. De koffie staat klaar.

Liever geen bloemen maar een gift voor Zonnebloem
Beringe stellen we zeer op prijs.

Geboren

De uitvaartdienst zal worden gehouden
op vrijdag 4 november a.s. om 13.30 uur
in zaal De Houbereij Kerkstraat 68-70, 5981 CH Panningen.
Waarna wij dan in besloten kring afscheid gaan nemen
in het crematorium te Blerick.

www.janssenuitvaart.nl

Op zoek naar professioneel kleuren/of interieuradvies, of een
compleet en praktisch interieurplan?
Jacqueline Janssen van Sfeer en
kleur@home werkt graag samen
met u aan de plek waar u zich thuis
voelt. Voor meer informatie
www.sfeerenkleur.nu of bel Jacqueline:
06 29 36 38 77.
Workshop glasversmelten.
Maak een schaal of vlinder van glas.
Nog enkele plaatsen vij op do 17 nov
en vrij 9 dec. Voor meer info:
www.lajina.nl of bel 06 57 59 81 55.
www.hulpaanhuislimburg.nl
Zoekt u hulp in de huishouding? Of
ondersteuning bij mantelzorg? Kijk op
onze site of bel 077 467 01 00.
Thema Avond Angst bij Kinderen.
Paramedisch Centrum Maasbree.
Maandag 7 november 20.00-21.30 uur.
Aanmelden: www.pmcmaasbree.nl
Te koop vastkokende en kruimige
aardappelen/Frieslander Belana
bintje/vele soorten kas- en
vollegrondgroenten, koolrabi,
knolvenkel 0.25 pst, boerenkool 1 euro
per zak. Kwekerij Brummans Vosberg
16a Panningen.
Open Huis. Zaterdag 5 november
Open Huis bij Schatkist van 13.00 tot
16.00, Loosteeg 14e in Panningen.
Klein meubel, woonaccessoires,
brocante, curiosa, en het adres voor
het restylen van uw meubels.
SchuifwandkastenOpMaat.nl
Ruim 20 jaar specialist in maatwerk
schuifwandkasten en inloopkasten
met de laagste prijsgarantie! Gratis
offerte aan huis! Tel. 06 53 88 61 01
(Pascal van Kempen - Sevenum).
Appartement te huur. Te huur
in centrum Helden ruim 3-kamer
appartement (ca. 105 m2) met
berging en parkeerruimte in kelder.
Beschikbaar v.a. 01-12-2016
info: 06 15 34 00 00.

Vier generaties
De familie Maessen uit Helden verwelkomde onlangs de vierde stamhouder in de familie. Zoon Ties van Matje Maessen maakte de
vierde generatie vol. Overgrootvader Jan en opa Mat zijn uiteraard apetrots op de jongste telg.

Durf naar jezelf te kijken,
de eerste grote stap…
www.theogeurtscoaching.nl
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15 VRAGEN

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

jongeren 07

aan
Evi Geraets

Dorpsleven
Terwijl ik door de grote stad
loop, denk ik aan de grootsheid die deze plek heeft.
De drukke straten, overvolle
terrasjes en hectische mentaliteit zijn het tegenovergestelde
van de rust en verbondenheid
van de kleine dorpjes die
samen de gemeente Peel en
Maas vormen.

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Evi Geraets
14 jaar
Panningen
Het Bouwens

Wat voor reis zou je ooit willen
maken?
Het lijkt me leuk om een wereldreis
te gaan maken als ik ouder ben.
Ik zou dan graag door Amerika, Azië
en Afrika willen trekken en zo veel
mogelijk mooie plekken op de wereld
ontdekken. Vooral Thailand en de stad
New York wil ik echt een keer gaan
bezoeken.
Wat zou de beste uitvinding zijn?
De beste uitvinding zou een mobiel zijn
waarvan de accu nooit leeg gaat. Ik kan
echt niet zonder mijn mobiel en ik vind
het vervelend dat hij zo snel leeg gaat.
Dat zou dus super handig zijn.
Als je in een ander land en in een
andere cultuur geboren zou zijn,
welke zou dat dan zijn?
De Amerikaanse cultuur spreekt mij erg
gaan. Ik vind veel dingen in het land
erg interessant, onder andere de high
school. Het lijkt me ook leuk om later in
Amerika te gaan wonen.

Wat is je leukste en wat is je stomste
vak op school?
Het leukste vak op school vind ik
economie. Ik ben er ook vrij goed in,
daarom denk ik dat ik het ook leuk
vind. Geschiedenis vind ik een stuk
minder leuk, omdat het vaak lange
teksten zijn die moeilijk te lezen zijn.
Wat is je favoriete hobby?
Zingen, het maken van muziek en
afspreken met vriendinnen zijn mijn
grootste hobby’s. Ik zing al van kleins
af aan, maar sinds drie jaar doe ik er
meer mee. Ik heb zangles en ik heb af
en toe een optreden waarbij ik zing en
ook gitaar speel.
Waar ben je verslaafd aan?
Ik ben toch wel verslaafd aan mijn
mobiel. Mijn ouders zeggen wel eens
dat ik hem even weg moet leggen.
Wat doe je het liefst op een vrijdagof zaterdagavond?
Het liefst ga ik in het weekend uit met
mijn vriendinnen. We gaan meestal
ongeveer twee keer per maand
bijvoorbeeld naar discotheek Apollo
in Helden. Ook gaan we wel eens bij
iemand thuis gezellig op de bank zitten
kletsen.

Wie is je grote voorbeeld?
Mijn grootste voorbeeld is de zanger Ed
Sheeran, hij zingt en speelt daarbij ook
gitaar. Dit spreekt mij erg aan, omdat ik
dat zelf ook doe. Ik heb nog nooit een
concert van hem bijgewoond, maar het
lijkt me gaaf om hem een keer live te
zien spelen.
Wat is je beste en wat is je slechtste
eigenschap?
Mijn beste eigenschap is dat ik een
sociaal persoon ben. Ik vind het leuk
om met vriendinnen af te spreken en
met mensen om te gaan. Mijn slechtste
eigenschap is denk ik dat ik soms een
beetje chaotisch ben. Ik kan erg druk
zijn en doe vaak van alles door elkaar.
Wat is je favoriete sociale medium?
Mijn favoriete sociale medium is
Instagram. Ik vind het leuk om aan
de hand van foto’s te zien wat andere
mensen aan het doen zijn. Je kunt ook
ideeën opdoen via Instagram en af en
toe plaats ik zelf ook een foto.
Wat vind je belangrijk in een
vriendschap?
Ik vind het belangrijk dat je elkaar kunt
vertrouwen en dat je over alles kunt
praten. In een grote vriendinnengroep

heb je toch wel een aantal personen
waarmee je iets beter bevriend bent.
Dat zijn meestal de mensen waarmee
je goed kunt praten.
Hond of kat?
Ik zou kiezen voor een hond. Ik heb zelf
geen hond, maar dat zou ik wel willen.
Honden zijn echte gezelschapsdieren en
persoonlijk houd ik niet zo van katten.
In welke situatie was jij het meest
zenuwachtig?
Ik was het meest zenuwachtig voordat
ik mocht optreden in DOK6. Het was
vorig jaar toen ik voor de eerste keer
mee deed met de revue op school.
Dit jaar ga ik weer auditie doen.
Festival of discotheek?
Ik kies voor een festival, omdat dit
groter is en er vaak meerdere artiesten
optreden. Ik ga op dit moment vaker
naar een discotheek. Voor een festival
moet je namelijk vaak ouder zijn. Als ik
wat ouder ben, dan wil ik graag meer
festivals gaan bezoeken.
Introvert of extravert?
Ik ben een extravert persoon, omdat ik
houd van gezelschap. Ik ben sociaal in
omgang en vind het erg leuk om met
vriendinnen leuke dingen te doen.

Neurofeedback: rust in je hoofd
Gedurende 10 jaar heb ik, Petra Driessen,
mijn praktijk in Neurofeedback in Baarlo.
Heb jij, of ken jij iemand met leer- of slaapproblemen, faalangst,
stotteren, autisme, ADHD, epilepsie, trauma’s, oorsuizen of migraine?
Dan kan Neurofeedback helpen om de klachten te laten verdwijnen
of te verminderen. Daarnaast ben ik gecertiﬁceerd therapeut voor
Voetreﬂex, regressie therapie en Ik Leer Anders.
U kunt vrijblijvend met mij contact opnemen
(06-45311116). Consulten worden geheel of
gedeeltelijk vergoed door de zorgverzekeraar.

In elk dorp kent het
merendeel van de mensen
elkaar en zegt elkaar gedag.
Alle faciliteiten zijn dichtbij of
zelfs op fietsafstand. Kleine
wijkjes worden afgewisseld met
grote stukken land en bossen die
zich verspreiden over een groot
deel van de gemeente.
Mijn moeder komt uit
Zuid-Holland, waardoor ik mijn
hele leven al Nederlands spreek
in plaats van het dialect waar je
in grote delen van de gemeente
mee omringd wordt. Het dialect
zorgt er, geloof ik, voor dat men
zich een groep voelt. Een groep
uit dezelfde omgeving met
hetzelfde dialect die opgegroeid
zijn op dezelfde plek. Dit groepsgevoel is veel sterker dan in
grote steden als Utrecht en Den
Haag. Als je op vakantie
Nederlanders tegenkomt of
iemand in de trein aanspreekt,
zal deze ongemerkt merken dat
je uit Limburg komt omdat we
een ‘accent’ hebben. Gek is dat
eigenlijk, dat we nog zo’n klein
landje zijn en toch onderscheid
kunnen maken tussen ‘iemand
uit het zuiden’, ‘iemand uit de
Randstad met hun harde g’ en
‘iemand uit Fryslân’.
Hoe zouden deze kleine
verschillen in de cultuur van
Nederland zijn ontstaan?
Net zoals de verschillende
dialecten die we in verschillende
delen van het land spreken?
Al jaren zeg ik dat ik wil
studeren in Amsterdam. Op de
vraag waarom deze stad mij juist
zo erg trekt, weet ik zo snel niet
het antwoord. Het zal een droom
zijn die uitkomt, maar ik denk
dat ik uiteindelijk toch weer ga
verlangen naar het dorpsleven
op het platteland met de mooie
natuur en de rust.

Voor meer informatie kunt u terecht op

www.haardstede.nl

www.stillenwateren.nl

Daphne
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Vijftiende kerstshow Naatjeshof in Kessel

Twintig jaar natuurlijke kunstwerken
Atelier Naatjeshof in Kessel viert dit jaar haar twintigste verjaardag. Al die tijd verzorgt eigenaresse
Yvonne Peeters al workshops en maakt ze decoratiestukken die gebruikt kunnen worden in huis of bij evenementen. Het hoogtepunt van het jaar is voor Yvonne altijd de kerstshow. Die beleeft op vrijdag 4, zaterdag 5 en zondag
6 november de vijftiende editie.

natuurlijke materialen, zijn die stukken
toch allemaal anders.”
Yvonne praat over vrouwen, want
het zijn voornamelijk dames die ze op
bezoek krijgt in het atelier. “Maar er
komen ook weleens families of buurtverenigingen langs waar ook mannen
bij zitten”, vertelt ze. “Dan laat ik de
mannen het zaag- en timmerwerk
maken en dan kunnen de vrouwen
met bloemstukjes of iets dergelijks
aan de slag. Aan het einde past het
dan bij elkaar, zodat ze samen één
stuk hebben.”

Kerst duurt vier
maanden

Naast haar huis ligt de loods
waarvan een gedeelte dienst doet
als atelier van Yvonne. Daar geeft ze

workshops aan mensen. Ze maakt
cadeau-artikelen en decoratiestukken van natuurlijke materialen.

“Natuur spreekt mij aan en je hebt
altijd iets anders. Als een aantal
vrouwen hetzelfde stuk maakt met
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De naam van haar atelier had
Yvonne snel verzonnen twintig jaar
geleden. “Als ik vroeger ergens kwam,
zeiden de mensen meteen: ‘Jij bent
er eentje van Naatjeshof’. Dat komt
omdat mijn vader is opgegroeid
op een boerderij in Kessel-Eik die
Naatjeshof werd genoemd”, legt ze
uit. “Iedereen wist dat en dus noemden ze mij ook zo. De naam van mijn
atelier had ik dus zo bedacht.”
Van kinds af aan was Yvonne al
bezig met knutselen en fröbelen.
Pas nadat ze ging samenwonen,
bedacht ze het idee om een eigen

bedrijfje te beginnen. “Als er mensen
op bezoek kwamen, vroegen ze altijd
waar ik die spullen toch vandaan had.
Dan moest ik steeds zeggen dat ik ze
zelf gemaakt had. Toen kreeg ik steeds
meer opdrachten en uiteindelijk ben ik
een eigen zaak begonnen. Ik was hoogzwanger toen ik mij inschreef bij de
Kamer van Koophandel, die keken me
nog raar aan toen”, vertelt ze lachend.
Het hoogtepunt van het jaar is
voor Yvonne de kerstperiode en dan
met name de kerstshow die ze al voor
de vijftiende keer op de planning heeft
staan. Drie dagen lang kunnen belangstellenden komen kijken naar de creaties die ze bedacht en zelf creëerde.
“Als de kinderen na de zomervakantie
weer naar school gaan, begin ik met
de kerstshow”, zegt Yvonne. “Vooral
met kerst kun je alles zo mooi aankleden. Dat vind ik geweldig.”
Vanaf vrijdag 4 november zijn
de bezoekers welkom in de loods
van Naatjeshof. “Ze mogen komen
snuffelen, ze kunnen zien wat voor
workshops er zijn en vrijwel alles is te
koop”, vertelt Yvonne. “Van september
tot en met de kerstshow ben ik met de
show bezig, daarna ben ik in november en december druk met workshops.
Kerst duurt bij mij dus een maand of
vier”, besluit ze lachend.
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• (zwem)vijvers en waterpartijen
• tuinaanleg en -onderhoud
• tuinontwerp en sierbestrating
• speciaalzaak voor tuin en vijver
Baarloseweg 20 • 5988 NM Helden
077-3071962 • www.tuinhelden.nl

Kent u het gemak
van onze

KLEDING REPARATIE
SERVICE al?
Tel. 077-3072462
www.vanhalstomerij.nl
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Agrarische sector
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KI Samen Grashoek

Peel en Maas is een landelijke gemeente met veel bedrijven in de agrarische sector. HALLO licht de komende weken een aantal van die bedrijven
uit. Van witlof telen tot koeien melken, de hele sector komt voorbij in deze serie. Deze week vertelt Bas Engelen uit Koningslust wat meer over zijn
bedrijf KI Samen uit Grashoek, dat zich voornamelijk bezighoudt met de verkoop van stierensperma wereldwijd.

Het verhaal achter KI Samen
gaat heel wat generaties terug.
Wat ooit begon als melkveebedrijf,
werd in 1982 uitgebreid met het
kunstmatige-inseminatiestation
KI Samen. Beide bedrijven worden
nog steeds geleid door de familie
Engelen. Bas Engelen (70) begon
vroeger, samen met zijn oudere
broer Theo, in het familiebedrijf.
“We wilden graag boer worden”,
aldus Bas. “Samen zijn we in de
jaren tachtig begonnen met het
uitbouwen van de KI van destijds
naar een volledig KI-station.”

Bas is geboren in Grashoek, maar
woont inmiddels al tien jaar in
Koningslust met zijn vrouw Rien. Samen
hebben ze vier kinderen: zoons Gerbert,
Ralph en Bas jr. en dochter Nancy, die
al ruim twintig jaar in Tsjechië woont
waar ze een hotel runt.

Klanten in veertig
verschillende landen
Wat begon als kleine organisatie, groeide steeds verder uit.
“Eerst deden we vooral zaken in
Limburg, Noord-Brabant en uitein-

VLEES VAN NU,
DE SMAAK VAN
VROEGER...

delijk heel Nederland”, aldus Bas.
“Daarna breidde de handel zich uit
naar België, Duitsland, Oost-Europa en
inmiddels hebben we klanten over de
hele wereld in veertig verschillende
landen. Omdat we in 1990 een officiële
Europese erkenning kregen en daarmee
aan alle exporteisen voldeden, gaf dat
ruimte om te groeien en groter te
worden. De komende jaren willen we
ons blijven ontwikkelen en blijven
groeien.” KI Samen is inmiddels het op
één na grootste kunstmatige-inseminatiestation van Nederland. Verdeeld
over vier stallen aan de Lorbaan heeft

KI Samen zo’n 160 stieren staan die het
sperma leveren. “Die beesten kunnen
een meter zestig tot twee meter hoog
worden en 1.450 kilo wegen”, aldus
Bas.

800.000 rietjes
sperma per jaar
Het dekken gebeurt niet geheel
op een natuurlijke manier. De levende
bokstier wordt in een speciaal daarvoor
ingerichte stal als het ware gemotiveerd om te dekken. ‘Het voorspel van
de liefde’, zoals Bas het zelf noemt.

EXTRA VOORDEEL beide actieweken:
Slagerspakket:

- 2 kerrie carré’s
- 2 roomschijven
- 2 pikante gehaktschijven
- 2 Heezer gehaktballen

Samen voor
maar € 6,95
Vleeswarenpakket:
3 soorten vleeswaren
per week

Samen voor
maar € 4,95
MARKT 73 | PANNINGEN | (077) 306 17 23 | WWW.SLAGERIJRUTTEN.NL

Het sperma wordt vervolgens
opgevangen in een kunstschede.
“Voordat het sperma voor verkoop
wordt uitgegeven, wordt het microscopisch onderzocht en op kwaliteit
gecontroleerd in ons laboratorium
om aan alle EU-eisen te voldoen en
goede kwaliteit te leveren.” Aan de
muur hangen informatieve posters
met afbeeldingen en illustraties
van ‘goede’ en ‘slechte’ zaadcellen.
Als het zaad de controles goed heeft
doorlopen, worden de rietjes, in het
vak pailette genoemd, gevuld. In de
plastic rietjes gaan twintig miljoen
zaadcellen (zes druppels sperma) in.
Bas: “Elke stier heeft zijn eigen kleur
pailette. Op het rietje wordt genoteerd van welke stier het sperma
afkomstig is, de datum wanneer het
rietje gevuld is, van welke KI het
afkomstig is enzovoort. Daarna gaan
de rietjes in grote vaten gevuld met
stikstof. Uiteindelijk worden ze afgeleverd bij de klant. Over het water
met het vliegtuig, over land vaak
gewoon met de auto. Gemiddeld
ruim 800.000 rietjes per jaar.”
Het sperma wordt daarbij niet alleen
verkocht, maar ook gebruikt bij het
eigen melkveebedrijf. “Dat fungeert
als testbedrijf. We maken de koeien
drachtig, om zo zelf tijdig informatie
te verkrijgen over de nakomelingen
van onze stieren”, aldus Bas.
Op de vraag wat zijn werk zo
mooi maakt, antwoord Bas: “It’s life,
het is leven. Elke dag ben je bezig
met nieuw leven. Je zou het een
roeping kunnen noemen. Ook de
genetica die erachter zit, vind ik
interessant. Ik roep altijd dat het
verschil tussen koeien en mensen
niet zo groot is. Een man ziet in één
oogopslag hoe een vrouw er van top
tot teen uitziet. Bij een koe is dat
ook, maar dan moet je naar haar
achterwerk kijken.”
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Peel en Maas tegen armoede
Armoede maakt sommige mensen sterk en inventief, maar veel mensen worden erdoor
beschadigd voor hun hele leven. Dat geldt zeker voor kinderen. In Nederland groeit één op
de acht kinderen op in een gezin waar risico op armoede bestaat. Dat zijn ruim 420.000
kinderen. Meer dan 150.000 kinderen kunnen niet meedoen aan sport en cultuur; bij
60.000 kinderen is thuis geen geld voor verjaardagen; 55.000 kinderen kunnen niet mee
op schoolreisje. In Peel en Maas zitten wij gelukkig onder landelijke gemiddelden die af te
leiden zijn uit deze cijfers. Maar ook in onze gemeente gaat het om vele tientallen kinderen
die geen gelijke kansen krijgen.
Kidzz en Armoede
Vanuit het jongerencentrum Mafcentrum in Maasbree is het
initiatief genomen om aandacht te vragen voor de situatie van
kinderen die opgroeien in een situatie van armoede. Dat gebeurt
via allerlei activiteiten op scholen, bij organisaties, bij overheden,
bij werkgevers. De naam van het initiatief is Kidzz en Armoede.

Het project wordt ondersteund door een landelijk fonds (KANSfonds) en door de gemeente.
Jaarlijks wordt ook speelgoed ingezameld om kinderen van de voedselbank een mooi
sinterklaasfeest te bieden. In het jongerencentrum Mafcentrum is iedere woensdag
(10.00 – 19.00 uur) en vrijdag (10.00 – 16.00 uur) de Theaterwerkplaats geopend.
Dat is een huiskamercafé. Daar kunnen mensen terecht voor een gezellig praatje.
De inloop is gratis en het bezoek is inclusief lunch en een kop koffie. Er is professionele
begeleiding aanwezig om bezoekers te informeren, te adviseren en te ondersteunen.
Voor meer informatie kunt u terecht bij Tonny Joosten via tonny@mafcentrum.nl. Houd de
Kidzz en Armoede Facebook pagina in de gaten via ‘Mafcentrum Kidzz en Armoede’.
De Theaterwerkplaats is te bereiken via theaterwerkplaats@mafcentrum.nl.
Platform ‘een samenleving zonder armoede’
Naast Kidzz en Armoede zijn er meer organisaties en initiatieven die activiteiten
ondernemen tegen armoede in onze gemeente. Onlangs heeft een aantal van hen het
platform ‘een samenleving zonder armoede’ opgericht. Daar worden ervaringen uitgewisseld
en activiteiten op elkaar afgestemd. Hieronder staat een overzicht van enkele organisaties.
Daar kunt u terecht voor verdere informatie, voor hulp en u kunt zich ook melden om mee
te helpen.

Naam

Toelichting

Meer informatie / aanvragen

Stichting Voedselbank Peel en Maas

De Voedselbank Peel en Maas helpt inwoners met een zeer laag
inkomen door ze tijdelijk te voorzien van een voedselpakket.
Wij zijn afhankelijk van bedrijven, instellingen, overheden en
particulieren.

Voedselbank Peel en Maas
Industrieterrein 1
5981 NK Panningen
website: www.voedselbank-peelenmaas.nl
e-mail: info@voedselbank-peelenmaas.nl
Facebook: Voedselbank Peel en Maas

Stichting Kledingbank Limburg

Mensen kunnen door een erkende hulpverlener van bijvoorbeeld
de gemeente of welzijninstelling verwezen worden naar de
kledingbank. Informatie over het krijgen van een dergelijke
verwijziging kunt u krijgen via Vorkmeer, tel. 077-307 73 50.

Hoofdvestiging/uitgiftecentrum
St. Joosterweg 7, 6051 HE Maasbracht
tel. 0475 – 43 60 08
fax. 0475 – 43 65 50
e-mail: info@kledingbank-limburg.nl
website: www.kledingbank-limburg.nl
Inzamelpunt voor gebruikte kleding in de gemeente
Peel en Maas is in Helden, tel 06-21 93 20 89

Stichting Leergeld Peel en Maas

Het doel van de Stichting Leergeld is om alle kinderen te helpen
die om financiële redenen niet kunnen deelnemen aan activiteiten
die te maken hebben met school, sport, cultuur, vrije tijd. Maar ook
hulp bieden bij het aanschaffen van bijvoorbeeld een fiets of een
computer.
Meedoen is meetellen!
Een kind moet mee kunnen doen met sport, met muziek, met
activiteiten op school. Kinderen die sporten maken nieuwe
vriendjes. Muziekles helpt kinderen om hun creativiteit te ontwikkelen. Kinderen die samen naar school fietsen, horen erbij.
Voor wie?
Doelgroep zijn kinderen van 4-18 jaar van wie de ouders een laag
inkomen hebben – tot maximaal 120% van het bijstandsniveau.
Schulden kunnen een andere reden zijn voor Leergeld om een
kind te helpen. De situatie wordt per gezin bekeken. Hiervoor komt
een intermediair bij u thuis en bekijkt samen met u waar hulp
geboden kan worden.
Stichting Leergeld Peel en Maas werkt nauw samen met het
• Jeugdcultuurfonds: dit fonds biedt kinderen de mogelijkheid mee
te doen aan culturele activiteiten zoals dans, muziek maken,
toneelspelen, tekenen.
• Jeugdsportfonds: kan voorzien in een bijdrage in de contributie
voor sportclub en sportkleding/attributen.

Een aanvraag kan gedaan worden door een ouder of verzorger:
• het online aanvraagformulier op www.leergeld.nl/peelenmaas
• e-mail: info@leergeldpeelenmaas.nl
• tel. 06-38 48 33 06, dinsdagmiddag 14.00 - 16.00 uur
Een aanvraag voor het Jeugdsportfonds en/of het Jeugdcultuurfonds kan ook bij Leergeld Peel en Maas worden gedaan.
Kijk voor meer informatie op:
www.leergeld.nl/peelenmaas
www.jeugdsportfonds.nl
www.jeugdcultuurfonds.nl
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Bespreking Poll week 42

Inwoners van Peel en Maas moeten meebetalen aan het opknappen van
de kerken in de gemeente
Een grote meerderheid van de stemmers wil niet bijdragen aan
het opknappen van de kerken in de gemeente. Een meerderheid van
79 procent stemde tegen de stelling. Adelbert Bosker uit Maasbree zegt
het volgende in zijn betoog: “Geloof hoort achter de voordeur. Kerken en
moskeeën enzovoorts zijn honderd procent een verantwoordelijkheid van
de gelovigen zelf. Kosten en dergelijke moeten niet worden afgewenteld
op andersdenkenden. Geen politiek!” Ook Esther Jacobs uit Egchel is een
dergelijke mening toegedaan. “Kerken zijn restanten van een verdwijnend

instituut. Voor mij mogen ze gesloopt worden. Het gros van de kerken in de
gemeente is ook historisch niet bepaald interessant of zelfs gewoon lelijk”,
laat ze weten. “Hergebruik is ook mogelijk. Ik zie elders kinderopvang en
trampolineparken verschijnen. Echter niet op kosten van de gewone burger.”
B. van Baarle uit Panningen grijpt de kans aan om zijn onvrede te uiten over
de politiek. “Mijn vertrouwen in de politiek is al niet groot, maar als men
besluit afstand te doen van het grondbeginsel scheiding van kerk en staat,
is het totaal verdwenen.”

Het Limburgs dialect moet meer aandacht krijgen
eens/oneens > www.hallopeelenmaas.nl

Streekmuseum ’t Land van Peel en Maas organiseerde de laatste tijd
verschillende lezingen over dialect en dan met name het Limburgse dialect.
Ieder jaar komt er wel weer een onderzoek voorbij waarin wordt vermeld
dat steeds minder mensen het Limburgs spreken. Moet er misschien meer
aandacht besteed worden aan het dialect?
Uit een onderzoek bleek onlangs dat mensen die dialect spreken minder
salaris krijgen dan anderen. Voor de carrière van kinderen is het dus juist
goed om Nederlands te praten. Daarnaast verhuizen veel jongeren naar grote
steden in Nederland. Vaak worden ze daar raar aangekeken vanwege hun

accent. Het is beter om accentloos Nederlands te spreken dan een taal die
maar in één provincie gebezigd wordt.
Van de andere kant is het zo dat het onze cultuur is en die moeten we
niet verloochenen. Het is toch heerlijk dat als je een Limburger tegenkomt in
Amsterdam en je fijn dialect kunt praten? Het verbindt ons als provincie en
onderscheidt ons van de rest van het land. Het moet veel meer onderwezen
worden op basisscholen, zodat dit stukje cultuur niet verdwijnt.
Het Limburgs dialect moet meer aandacht krijgen.
Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 43)
> Een woonhof als een Knarrenhof is van grote waarde voor heel Peel en Maas > eens 79% oneens 21%

DEDERT ICESTICKS BV in Horst
is een internationaal opererend
bedrijf dat jaarlijks 100 miljoen
vrieslollies produceert. Een
klein team van medewerkers is
verantwoordelijk voor de totale
productie: van voorbereiding tot
opslag. Een prettige werksfeer
en collegiale samenwerking zijn
kenmerkend voor ons bedrijf.

DEDERT ICESTICKS zoekt twee enthousiaste productiemedewerkers.
Ben jij handig en snel, zodat je het productieproces kunt bijhouden?
Ben jij een gemotiveerde, zelfstandige werker? Vraag je hulp als je ziet
dat het mis gaat? Dan zijn wij op zoek naar jou!
Solliciteer naar:

Productiemedewerker A m/v
die controlerende en repeterende handelingen verricht.

Ben jij naar net iets meer uitdaging op zoek?
Werk jij zorgvuldig en nauwkeurig? Ben jij leergierig en heb je interesse
in andere (technische) verantwoordelijkheden?
Solliciteer naar:

Productiemedewerker B m/v

die controlerende en repeterende handelingen verricht en
andere taken ter ondersteuning van de technische afdeling heeft.
Bij beide functies gaat het om staand en lopend werk. De werktijden
zijn van maandag t/m vrijdag van 8:00 tot 17:00 uur. Voor aanvullende
informatie bel met mevr. D. van der Meij (06 53 22 23 40).

Montagebedrijf van Weringh is werkzaam op het gebied
van terreinbegrenzing/-bescherming en beveiliging.
Kernactiviteit is het monteren van compleet en hoogwaardig
assortiment hekwerksystemen. Ook met toegangscontrole
en terrein-beveiliging heeft de onderneming een zeer
betrouwbare naam opgebouwd.
Voor ons bedrijf in Beringe zijn wij op zoek naar

HEKWERKMONTEUR m/v
Taken en verantwoordelijkheden
Een hekwerkmonteur bij Montagebedrijf van Weringh verricht
dagelijks verantwoordelijk werk. Je staat in voor de veiligheid
en bewaking van grote en kleine instellingen, sportaccommodaties etc. Dagelijks ben je in de weer met het monteren van hekwerken, fauna raster en poorten. Je werkt mee aan de opstart
van projecten, je installeert en levert op.
Wat wij verwachten
Je houdt van werken in de buitenlucht en de termen “kwaliteit”
en “gemotiveerd” zijn je op het lijf geschreven. Je hebt voldoende technisch inzicht en bent een doorzetter. Je bent in het bezit
van een rijbewijs B en verder heb je geen 8 tot 17 mentaliteit.
Wat wij bieden
Je gaat in teamverband werken. Het werkklimaat is stimulerend en plezierig en je mag rekenen op een uitstekend salaris
en goede secundaire arbeidsvoorwaarden. Werkkleding, goed
materiaal en gereedschap zijn vanzelfsprekend.
Interesse?
Heb je belangstelling mail dan naar arnoutwe@xs4all.nl
of schrijf naar; Montagebedrijf van Weringh,
t.a.v. Natasja van Weringh, Groeze 8a, 5986 NT Beringe.
Bellen kan natuurlijk ook, na 18:30 uur tel. nr. 06-15863656.

VAKGARAGE
PEETEN BV

Wij bieden:
Afwisselend werk, goede arbeidsvoorwaarden en een fijne werksfeer.
Wij zien jouw schriftelijke reactie graag tegemoet binnen 14 dagen.
Per brief: Directie Dedert Icesticks B.V.
t.a.v. mevr. D. van der Meij, Industriestraat 15, 5961 PG Horst
Per e-mail: dominique@dedert.nl
Voor meer informatie www.dedert.nl

Onderhoud en
reparatie van
alle merken

APK

www.vakgaragepeetenbaarlo.nl

tel. 077 477 15 90

Herbestemmen
In de HALLO stond onlangs
een artikel over een inventarisatie die de gemeente samen
met de parochies gemaakt
heeft over de kerken in Peel en
Maas. Als alle kerkgebouwen
opgeknapt zouden worden,
zou dat 2 miljoen euro kosten.
Er kwamen veel reacties dat de
kerken dit maar zelf moeten
betalen. Dat is te kort door de
bocht mijns inziens.
De kerk is in ieder dorp een
gezichtsbepalend punt geworden. Afbreken is dus sowieso
geen optie. Een herbestemming
lijkt me ideaal. Denk je eens in
wat voor prachtige dingen in de
kerk zouden kunnen komen.
Een bibliotheek, een koffietentje
of een overdekte markt zijn wat
eerste ideeën die bij mij
opkomen. En als je iets heel
anders zoekt, zijn een discotheek, een skatebaan of een
museum ook een optie. Of, zoals
in Meijel, een toeristisch punt
maken van de toren. Dan hebben de burgers er ook iets aan
en is de kerk niet zes dagen per
week overbodig. Als één van die
ideeën gebruikt wordt, profiteren ook de bewoners van de
dorpen. Zo’n herbestemming die
ik voor ogen heb, betekent wel
dat de traditionele functie van
de kerk in de meeste gevallen
vervalt. Dat moet geen probleem
zijn. Parochies kunnen samengevoegd worden. Als voetbalteams
van verschillende dorpen samen
kunnen bestaan, waarom
parochies dan niet?
De Grashoekse parochianen die
iedere zondag in de kerk zitten,
passen goed in Koningslust erbij
of andersom. Het is iets verder
reizen, maar daar kan de
parochie op in springen door de
mensen op te halen met busjes.
De kerken hoeven niet weg,
maar van mij mogen er best
minder op de traditionele
manier gebruikt worden en een
herbestemming krijgen.
Niet afbreken, maar verbouwen,
daar kunnen we als gemeenschap best aan bijdragen.
Rob
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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 Peel en Maas (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

Snel internet voor iedereen
Het CDA wil dat Limburg onderscheidend wordt met een vitaal en
levendig platteland. Toegankelijkheid tot snel internet voor iedereen is
een basisvoorwaarde om dit te kunnen bereiken.
Na ruim een jaar in de Provinciale
Staten is het de hoogste tijd om
even terug te blikken op deze periode. De provincie is verantwoordelijk
voor onder andere het ruimtelijke
beleid (woningen en bedrijfsterreinen) en het openbaar vervoer, maar
ook een vitaal platteland. De provincie zit mede door de verkoop van

Essent ruim in de middelen. Daarom
wordt er ook veel geïnvesteerd in de
economie zoals eigen woningbezit,
duurzaamheidsinvesteringen, isolatie,
zonnepanelen, enzovoorts. Maar ook in
lokale initiatieven.
Het centrumplan van Meijel, Kasteel
De Keverberg, de nieuwe school in
Beringe, de MFA in Maasbree, zo kan ik

nog even doorgaan, zijn allemaal mede
mogelijk gemaakt met provinciale middelen. Lokale gemeenschappen die zich
verantwoordelijk voelen voor hun eigen
leefomgeving en zich daar ook voor in
willen zetten. Resultaten om trots op
te zijn. Vanaf dag één in de provincie
heb ik me sterk gemaakt voor snel
internet in heel Limburg. Snel internet
is wat het CDA betreft een voorziening,
vergelijkbaar met riolering, elektriciteit
en stromend water. Het internet is in
toenemende mate nodig in de zorg

en het onderwijs, het versterkt de
gemeenschapszin, faciliteert (zakelijke)
dienstverlening en geeft een krachtige
impuls aan de economie. Snel internet
vormt een noodzakelijke (nuts-)
voorziening voor iedereen. Mooi is
dat op initiatief van de provincie onze
gemeente samen met vier gemeenten
uit de regio afspraken heeft gemaakt
om glasvezel aan te leggen, mits er
voldoende animo is.
John Verhoijsen,
lid Provinciale Staten CDA

Van Regiotaxi naar Omnibuzz
In een eerder artikel in dit weekblad heeft Lokaal Peel en Maas u
geïnformeerd over de veranderingen in het vraagafhankelijk vervoer in
Limburg. De gemeenteraad was bij de besluitvorming vrij kritisch toen
besloten werd om toe te treden tot Omnibuzz.
De organisatie Omnibuzz is nu
acht maanden later de Limburgse
gemeenten op diverse punten tegemoet gekomen. De gemeenteraad
wordt bijvoorbeeld tweemaal per jaar
bijgepraat over de ontwikkelingen bij
Omnibuzz. Op zondag 11 december
houdt de Regiotaxi op te bestaan en

gaat het WMO-vervoer dus over naar
Omnibuzz.
De huidige Regiotaxi werd in
Limburg door de klanten hoog gewaardeerd met een gemiddeld rapportcijfer
van een acht. Op bijna alle punten zoals
herkenbaarheid, de toegankelijkheid,
garantie aankomsttijd en de terug-

belservice, is Omnibuzz van plan deze
basiskenmerken van de Regiotaxi over
te nemen. Ook de toegankelijkheid
voor een rolstoel, rollator en scootmobiel blijft zoals het was.
Verder worden er ook verbindingen
gezocht met het openbaar vervoer
Limburg en de vrijwillige vervoerorganisaties in de gemeente. Ook bij
Omnibuzz blijft de gemeente verantwoordelijk voor de indicatiestelling van
hun inwoners en bepalen zij of iemand
in aanmerking komt voor vervoer en

onder welke voorwaarden. Omnibuzz
begint op zondag 11 december met het
WMO-vervoer. In een latere fase zullen
het WMO begeleid vervoer en mogelijk
andere vormen van vraagafhankelijk
vervoer worden toegevoegd.
Lokaal Peel&Maas blijft alle ontwikkelingen bij Omnibuzz kritisch volgen.
Voor vragen kunt u zowel bij Omnibuzz
als bij het Huis van de Gemeente
terecht.
Wie Naus,
raadslid Lokaal Peel&Maas

OPEN HUIS

WINTERAGENDA
18 november
wild- amuseavond: een 9-gangen amuse diner
inclusief een welkomstdrankje van het huis.

€37,50 p.p.

4 december
Onze uitgebreide en gezellige Sinterklaasbrunch
met een bezoekje van de Sint en zijn Pieten.

€26,50 p.p.

25 en 26 december (1e en 2e Kerstdag)
Complete en sfeervolle Kerstbrunch.
Ontvangst 10:30 uur aanvang 11:00 uur.

€26,50 p.p.

zaterdag 5 en zondag 6 november
van 10.00 tot 16.00 uur

Herfstactie! Gratis motor
bij een nieuwe sektionaaldeur!

voor de kinderen van 0-4 gratis
en kinderen van 5-12 €13,50 *

voor de kinderen van 0-4 gratis
en kinderen van 5-12 €13,50 *

Rese

25 en 26 december: Kerstdiner;
een 3 of 4 gangen menu met keuze uit veel
smaakvolle gerechten.
4 gangen
3 gangen met soep
3 gangen met voorgerecht
Kindermenu

rvee

r tij
dig
€39,50 p.p.
€31,50 p.p.
€34,00 p.p.
€10,50 p.p.

*Met speelruimte en kinderbuffet.
Grand Cafe Gallery Kerkstraat 3 5981 CD Panningen 077-4660466 info@grandcafegallery.nl

Garagedeuren
Zonweringen
Kunststof kozijnen
Showroom: Simonshoek 4 Meijel
www.mathpeeters.nl
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Controle afvalinzameling
De nieuwe manier van afval inzamelen verloopt goed. Onze inwoners scheiden het afval
veel beter en het restafval is sterk verminderd. Positief nieuws waar we zeer tevreden over
zijn. Natuurlijk zijn er ook nog wat aandachtspunten waar we nog aan moeten werken.
De komende tijd controleren wij de containers en de restafvalzakken strenger dan u van ons
gewend bent.
Waarom controleren we strenger?
• Het sorteren en het aanbieden kan nog beter, er zit nog teveel vervuiling in per afvalsoort en
het aanbieden gebeurt ook niet altijd op de juiste manier
• Wij willen voorkomen dat de verwerker ons afval afkeurt
• We willen de inzameling nog verder optimaliseren zodat we sneller en efficiënter werken
Wat houdt strenger controleren in?
• Containers zonder sticker van Peel en Maas maken wij niet meer leeg
• Zakken of containers waar het verkeerde soort afval inzit laten wij staan
• Verkeerde containerzak gebruikt of bij het aanbieden de zak niet losgemaakt?
Wij laten deze container ook staan.
Wat verwachten wij van u?
• Zet zoveel mogelijk volle containers aan de
straat. Nu het kouder is zorgt het afval niet voor
stankoverlast
• Grote containerzakken gebruiken in de GFTcontainer mag alléén als het composteerbare
zakken zijn en eenmalig worden gebruikt
• Gebruik alléén een doorzichtige zak in de
PMD-container of bij voorkeur géén. Wij moeten
kunnen zien wat erin zit
• De grijze Restafvalzakken van Peel en Maas
zijn alléén voor restafval en mag niet voor PMD
gebruikt worden
• Bouw- en sloopafval breng je naar het
Milieupark, ook als het maar een klein beetje is.
• Bouw- en sloopafval is brengt schade toe aan
onze afvalwagens
• Containerzakken maakt u los en vouwt u naar
binnen anders gebeurt er dit....
Niet fijn voor uzelf maar ook niet voor onze medewerkers!

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

Elektronisch gemeenteblad

Het is de enige officiële bron van de gemeente waaraan rechten kunnen worden ontleend,
wordt wekelijks uitgegeven als pdf-bestand en is te raadplegen op de gemeentelijke website.
Een geprint EGB kunt u inzien in de informatiehoek van het Huis van de Gemeente, bij de
bibliotheken en de gemeenschapshuizen in Peel en Maas. In dit weekblad wordt in het kort
aangegeven welke regels en (bestemmings)plannen aan de orde zijn.
Partiele herziening van het bestemmingsplan kern Beringe.
Burgemeester en wethouders van Peel en Maas maken bekend dat, op grond van de artikelen
3.1 en 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht,
ter inzage ligt het ontwerp van de partiele herziening van het bestemmingsplan kern Beringe.
Kennisgeving melding Wet Milieubeheer
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Peel en Maas maakt bekend dat
de volgende melding is ingediend op grond van de artikelen 8.40 en 8.41 Wet milieubeheer en
het Activiteitenbesluit milieubeheer: Panningen, 5981 XZ, Koninginnelaan 4. Het oprichten van
het Plattelandshoes. Verzonden: 27 oktober 2016.
Bekendmaking beleidsregels participatiewet
Op 24 oktober 2016 heeft het college beleidsregels vastgesteld. Deze beleidsregels zijn
opgenomen als Bijlagen 1 t/m 6 EGB week 44 - 2016 en treden in werking op 1 januari 2017.
Daarnaast heeft het college het aanvraagformulier schuldhulpverlening en het gemeentelijke
crisisprotocol schuldhulpverlening vastgesteld en de beleidsregel persoonsgebonden budget
begeleid werken Wet sociale werkvoorziening gemeente Peel en Maas ingetrokken.
Wijziging Regeling CAR-UWO (Arbeidsvoorwaarden gemeentepersoneel)
Burgemeester en wethouders en de werkgeverscommissie van de raad van de gemeente Peel
en Maas maken bekend bij besluit van 10 oktober 2016 dat de arbeidsvoorwaardenregelingen
van de gemeente Peel en Maas worden gewijzigd. De regelingen zijn opgenomen als Bijlagen 7
t/m 10 EGB week 44 - 2016

Vanaf 12 november

Wijziging inzameling
oud papier in Panningen
Door aan één kant van de weg het papier op te halen, kan er efficiënter én vooral veiliger
worden gewerkt door de vrijwilligers van Jong Nederland Panningen.
Wij verzoeken u om het oud papier aan een kant van de weg aan te leveren, daar waar u
ook de GFT/PMD-containers en zakken aanbiedt. Dit kan betekenen dat u het papier aan de
overkant van de weg moet neerzetten én geclusterd. Papier goed gebundeld, in handzame
pakketten/dozen aan bieden. Géén plasticzakken of kratten gebruiken die op de stoep terug
gezet moeten worden.
Heeft u vragen over het oud papier Jong Nederland, dan kunt u mailen naar
opa@jnpanningen.nl. Bedankt voor uw medewerking!

Officiële bekendmakingen
Voornemen ambtshalve opname in de
Basisregistratie Personen (BRP)
Het college van Peel en Maas heeft
het voornemen de bijhouding van de
persoonslijsten van de onderstaande
personen op te schorten, omdat uit een
ingesteld adresonderzoek geen uitsluitsel is
verkregen over de verblijfplaats.
Naam
Ananiadis
Matwiejuk
Bozidis
Mészáros
Brink van den
Mezlonidis
Bucataru
Mihoc
Budek
Muntean
Eminidis
Nowakowska
Georgiadis
Papadopoulos
Huszák
Ragalie
Igiannidis
Schutte
Iloc
Smieszek
Kolodziejska
Sprycha
Koszulap
Sutkowska

Voorletters
N.
M.
N.
C.
D.J.
K.
V.
N.
K.S.
I.
M.
A.
G.
I.
M.
B.C.
A.
H.J.
V.
A.
M.A.
R.J.
B.
Z.

Geb.datum
23-05-1962
06-03-1966
24-09-1966
05-07-1986
05-11-1966
14-06-1984
09-05-1990
30-08-1969
17-04-1984
22-09-1974
11-06-1977
26-02-1955
07-07-1984
15-10-1973
09-08-1977
31-05-1984
21-07-1969
23-07-1961
15-12-1973
28-09-1982
04-05-1986
22-07-1960
04-04-1966
07-02-1959

Kotsidis
Sutkowska
Kotsidou
Szántó
Kotsidou
Toth
Kozieja
Velek
Lebedevs
Wilk
Leitans
Zarnowska
Zvolenszki

A.
I.Z.
N.
Z.
G.
N.
A.J.
R.
M.
E.
L.
B.B.
J.

31-08-1977
30-06-1988
14-05-1973
14-08-1992
13-11-1992
11-04-1967
14-02-1989
31-05-1979
17-11-1992
05-11-1989
14-02-1992
02-11-1968
12-02-1974

Voornemen ambtshalve uitschrijving
naar ‘land’ in de Basisregistratie
Personen (BRP)
Naam
Voorletters
Boloz
J.
Goncalves da Silva M.E.
Herrmann
T.
Turajska
M.W.
Zawadzki
W.

Geb.datum
11-02-1996
07-06-1949
14-01-1997
11-06-1966
11-04-1969

Belanghebbenden kunnen tot 14 dagen
na de verschijningsdatum van dit huisaan huisblad tegen het voornemen,
(de persoonslijst op te schorten of het
voornemen ambtshalve uit te schrijven naar
een ander ‘land’) bij voorkeur schriftelijk,
hun zienswijze kenbaar maken bij het
college, Postbus 7088, 5980 AB Panningen of
via info@peelenmaas.nl

Raad
Aankondiging Besluitvormende Raadsvergadering

Op dinsdag 15 november 2016 wordt vanaf 17.00 uur een Besluitvormende Raadsvergadering
gehouden in het Huis van de Gemeente, Wilhelminaplein 1, 5981 CC Panningen. De agenda met
uitgebreide toelichting per onderwerp vindt u op de website: www.peelenmaas.nl/ bestuur ->
gemeenteraad -> besluitvormende raadsvergadering -> datum 15 november 2016.
Voor de besluitvormende vergadering staan het volgende onderwerp op de agenda:
• Begroting 2017 (2016-084)

Huis van de Gemeente
Wilhelminaplein 1
5981 CC Panningen

Postbus 7088
5980 AB Panningen

077 - 306 66 66
info@peelenmaas.nl

www.peelenmaas.nl
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Oppe Koffie en stichting Durnééve

Dorpsdagvoorziening in Meijel voor alle
volwassenen
Lunchroom Oppe Koffie in Meijel is in 2014 opgericht en vervult sinds dat moment de rol van ontmoetingsplek
voor iedereen. Nu, twee jaar later, gaat de lunchroom een aantal functies splitsen en is de stichting Durnééve
opgericht. Deze stichting organiseert een soort dorpsdagvoorziening, genaamd Durnééve, in de Meijelse lunchroom
voor alle volwassenen die behoefte hebben aan sociaal contact en activatie.

creatieve dingen gedaan kunnen
worden. “Geïnteresseerden kunnen op
drie dagdelen bij het dorpsdagverblijf
terecht, namelijk op maandag- en
woensdagmiddag en zaterdagochtend”, aldus Henkjan Louman,
voorzitter van stichting Durnééve.
“We beginnen ieder dagdeel in de
lunchroom met een kopje koffie en
wat lekkers en er wordt een warme
lunch aangeboden. Daarna vragen we
wat ze graag willen gaan doen en passen we het programma daarop aan.
Samen met een aantal vrijwilligers
worden er diverse activiteiten gedaan,
die variëren van wandelen en knutselen tot bakken en breien. Omdat we
Durnééve kunnen organiseren bij Oppe
Koffie, kunnen we ook gebruik maken
van hun ruimte en voorzieningen.
Denk bijvoorbeeld aan de keuken om
koekjes te bakken.”

Niets moet,
alles mag

Hoewel Meijel al een aantal voorzieningen kent, zoals het zorgcentrum
en zorgboerderij De Katsberg, is de
dorpsdagvoorziening een aanvulling,
aldus de stichting. “Waar we ons op
de eerste plaats mee onderscheiden
van de andere dorpsdagvoorzieningen,
is dat iedereen welkom is”, vertelt

Bertine van Heugten-Jossten, medeoprichtster van lunchroom Oppe Koffie
en één van de initiatiefnemers van
de nieuwe dorpsdagvoorziening. “Dat
betekent dat niet alleen ouderen hier
terecht kunnen, maar ook jongvolwassenen. Omdat de meeste dorpsdagvoorzieningen in en buiten Meijel vaak

niet voor een jongere doelgroep zijn,
richten we ons ook op iedereen buiten
ons dorp die behoefte heeft aan sociaal
contact.”
Naast de lunchroom Oppe Koffie
is er ook een ruimte naast de lunchroom ingericht voor de deelnemers
aan Durnééve, waar spellen en andere

Op deze manier wil stichting
Durnééve een huiskamergevoel creëren
waar niets moet en alles mag. “Het is
jammer dat er bij veel mensen een
algemeen en deels negatief beeld
opgeroepen wordt wanneer het woord
‘dorpsdagverblijf’ ter sprake komt”,
vertelt Bertine. “Omdat veel mensen
denken dat de voorziening bedoeld is
voor ouderen die hulp nodig hebben, is
de drempel hoog voor iemand om zich
op te geven. Vooral voor jongvolwassenen. Dat is jammer, want iedereen
die geen zorgindicatie heeft, is gewoon
welkom. Wanneer iemand meer hulp of

zorg nodig heeft dan alleen ons dorpsdagvoorziening, verwijzen we ze door
naar zorgverleners in Meijel.”
De nauwe samenwerking is voor
beide partijen van grote toegevoegde
waarde. “Desondanks moet wel in
het achterhoofd gehouden worden
dat Oppe Koffie en stichting Durnééve
twee aparte dingen zijn”, benadrukt
Bertine. “Ze hebben wel veel met
elkaar te maken, maar de stichting
heeft bijvoorbeeld absoluut geen commerciële insteek terwijl Oppe Koffie dat
wel heeft.”
De deuren van het nieuwe dorpsdagverblijf bij Oppe Koffie in Meijel
staan zondag 6 november open voor
iedereen die een kijkje wil nemen.
Naast de officiële opening om 11.00 uur,
is het tot 15.00 uur open dag en worden
er activiteiten gedaan waar iedereen bij
aan kan sluiten.

Rechtgezet
In het artikel over het 1-jarig
jubileum van het eetpunt ‘Effe wat
anders bij Casa di Mia’ in de editie
van 27 oktober zijn een paar foutjes
geslopen. Zo krijgen senioren die
deelnemen geen lunch, maar een
warme maaltijd geserveerd om
12.00 uur. Naast het kaarten kunnen senioren ook gezellig biljarten.
Elke eerste woensdag van de maand
is iedereen welkom om deel te
nemen. Opgeven kan bij Mia Strijbos
via 06 42 31 94 67.

Reanimatie- en
AED-cursus
Stichting Reanimatie- en AED onderwijs Helden organiseert in
november een reanimatie- en AED-cursus. De cursusavonden zijn op
donderdag 10, 17 en 24 november en duren van 19.30 tot 21.30 uur.
“Na twee of drie avonden, dat
is afhankelijk van de groepsgrootte,
zijn de deelnemers op de hoogte
van de juiste reanimatietechnieken
en weten ze hoe een AED-apparaat
bediend moet worden”, laat de
stichting weten. De stichting geeft al
enkele jaren scholing op het gebied
van reanimatie, het gebruik van AED
en andere levensreddende hande-

lingen. Er werden inmiddels al ruim
450 mensen opgeleid. De cursussen
vinden plaats in het leslokaal van
het Rode Kruis in sporthal Piushof
in Panningen. Neem voor meer
informatie of om op te geven contact op met Bianca Gielen via
06 51 07 21 56 of stuur een mail
naar secretarisheldenreanimeren@
gmail.com

Artiesten Café
Kessel-Eik
In het gemeenschapshuis van Kessel-Eik vindt op zondag 6 november
de jaarlijkse Artiesten Café-middag plaats. Limburgse zangers en
groepen, van eigen bodem en uit de wijde omgeving, komen langs
voor een optreden in het gemeenschapshuis.
Tijdens de muzikale middag
vindt ook de kaartverkoop voor de
Hierezitting van zaterdag 11 februari
plaats.

De HIEVA Boys tekenen voor de
organisatie van het evenement en
de kaartverkoop. Het Artiesten Café
begint om 15.00 uur.

HALLO op Aruba
Wiel Stemkens uit Kessel-Eik vertoeft op dit moment op het zonovergoten Aruba, samen met zijn
vrouw Mariet en hun oudste kleindochters Aniek (16) en Gitte (14). Daar bezoeken ze onder andere een
petekind van Mariet en genieten ze van al het moois dat het land te bieden heeft. “We hadden deze
reis al in februari geboekt”, vertelt Wiel. “Het is onze tweede keer op Aruba, maar het was de eerste
keer vliegen voor onze kleindochters. We hebben nog vijf kleinkinderen, dus er staat nog flink wat
reisgeweld aan te komen.” Vanaf het parelwitte strand mét een exemplaar van HALLO doet Wiel de
groeten “van de op één na trotste opa van het westelijk halfrond”.
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55-jarig jubileum Maasbreese carnavalsvereniging D’n Hab

‘Startkapitaal was na één avond op’
Carnavalsvereniging D’n Hab uit Maasbree viert dit seizoen het 5x11jubileum. Waar het in het begin nog wat rommelig was, hebben de verschillende tradities en evenementen inmiddels een plek veroverd bij de Maasbreese inwoners. Om het feit te vieren, organiseert D’n Hab op zaterdag 12
november een jubileumdag met een revue, receptie en feestavond.

Hij praat nog steeds gewoon ‘Brits’
ondanks zijn tijd in Australië.”
Een prins vinden was niet het enige
opstartprobleem. Dré: “Van bierleverancier Sef van de Loo kregen we een
startkapitaal van 245 gulden. Dat was
na één avond in de kroeg alweer op.”
Na het organiseren van een autocross en een bijbehorend feest in een
tuinbouwloods na afloop, werd de kas
gespekt met 22.000 gulden en kon
de vereniging zich opmaken voor een
mooie toekomst.
55 jaar en 54 prinsen later heeft
D’n Hab verschillende eigen tradities
ontwikkeld. Zo is de schrijfwijze van
carnaval opvallend in Maasbree. “In de
rest van Limburg is het vastelaovend,
maar bij ons is het vestelaovend”, vertelt Bart. “Hoe dat precies gekomen is,
weet niemand meer. Het is ooit verzonnen en altijd blijven hangen.”

Ook het prinsenbos op het Laor is iets
speciaals in Maasbree. “Iedere oudprins plant na zijn regeerperiode een
boom in het bos”, legt Bart uit.

Niet hoephap,
maar hand
Over waar de naam van de vereniging vandaan komt, bestaat nog
wat onduidelijkheid bij Dré en Bart.
Bart: “Op de scepter van de prins hebben we een vogel. Dat is een hoephap
die naar verluidt in het Vlasrooth in
Maasbree voor het laatst gebroed
heeft hier in de buurt. Daar zou de
naam vanaf komen.” Dré: “We hebben
de naam toen bedacht omdat we iets
hadden in Maasbree: ‘weej habbe
wat’. Dat we een volle hand hadden.
In Baarlo hielden ze altijd de hand
op omdat ze iets nodig hadden en

wij hadden wel iets”, vertelt Dré met
een knipoog.
De jubileumdag op 12 november
vindt plaats bij café Niëns, de residentie van D’n Hab. “We hebben bewust
niet voor de elfde van de elfde gekozen
om carnavalsvierders die het inluiden
ergens anders vieren niet in de weg te
zitten”, vertelt Bart. De jubileumdag
begint met een revue van 16.00 tot
18.00 uur. Bij de revue wordt gebruik
gemaakt van het format van televisieprogramma De Wereld Draait Door.
Tafelgasten komen voorbij, net als
optredens van eigen artiesten die
voorheen op zittingen kwamen, oude
foto’s en filmpjes van de vereniging.
Om 19.11 uur begint de receptie en
aansluitend vindt een feestavond
met feestband Khick plaats vanaf
20.00 uur. “Uiteraard is iedereen welkom”, sluit Bart af.

Prins Jeu I met burgemeester Schols van Maasbree
De grote vereniging heeft al
jaren een stabiel ledenaantal, vertelt
president Bart Linssen (36). “We zitten
al geruime tijd zo rond de 290 leden.
Waar we heel blij mee zijn, is dat zestig
daarvan lid van de dansgroep zijn.
Deze groep groeit elk jaar en heeft nu
zelfs een wachtlijst. Dan hebben we
ook nog vierenveertig oud-prinsen en
vijfentwintig leden van het bestuur en
de raad. Ook qua leeftijd van de leden
zit het goed. Er is genoeg toekomst.”
De jaren vóór de officiële oprichting
van D’n Hab in 1961 worden de ‘wilde
jaren’ genoemd binnen de vereniging.
Dré Timmermans (79) was de laatste
‘wilde prins’ en hij was medeoprichter
van de vereniging en lid van het eerste
bestuur. “In de ‘wilde jaren’ waren
we met wat mensen die carnaval leuk
vonden, maar we organiseerden weinig

zelf. Bijvoorbeeld toen ik prins was in
1960. We stonden in de kroeg, maar
we hadden geen muziek geregeld.
We zagen veel Maasbreenaren naar
andere dorpen trekken, aangezien het
daar beter geregeld was. Toen hebben
we besloten D’n Hab op te richten.”

‘Australische’
eerste prins
Jeu van Bertus werd de allereerste
prins van CV D’n Hab. “Dat was ook
nog zoiets”, weet Dré nog. “Niemand
wilde prins worden in het dorp. Jeu was
eerder met zijn familie geëmigreerd
naar Australië en hij was op vakantie in
Maasbree toentertijd. Hij werd meteen
tot prins verkozen.” Bart: “We hebben Jeu ook uitgenodigd om naar de
receptie en de feestavond te komen.

Workshop
Mantelzorgen doe je
niet alleen
Vorkmeer Steunpunt Mantelzorg en Mantelzorgforum Peel en Maas
houden op dinsdag 8 november een workshop met als thema Mantelzorgen doe je niet alleen. De workshop wordt in samenwerking met Eigen
Kracht Centrale georganiseerd.
Bij de workshop kunnen mantelzorgers ervaringen met elkaar delen.
Vragen als ‘Hoe maak je je kring
groter?’, ‘Wat zijn hobbels?’, ‘Hoe ga
je om met teleurstellingen?’ en
‘Wat helpt?’ komen voorbij. Er wordt
gebruik gemaakt van filmmateriaal
ter ondersteuning. Bezoekers kunnen
vragen stellen en door middel van
korte gesprekjes en oefeningen wordt
van gedachten gewisseld en worden
er handvatten aangereikt die mogelijk
bruikbaar zijn in de eigen situatie.
De workshop is bedoeld voor
mensen die op enige wijze meer of
minder betrokken zijn als mantelzorger en die willen dat de situatie

verbetert. De werkvorm bij de workshop is interactief en nodigt uit tot
meedenken en verder denken.
Eigen Kracht Centrale ondersteunt
in heel Nederland organisaties en
overheden bij het werken vanuit
vragen van burgers en de organisatie
heeft al ruim vijftien jaar ervaring met
familiegroepsplannen.
De workshop vindt plaats op
8 november in het activiteitencentrum van Vorkmeer aan de Kerkstraat
in Panningen. De bijeenkomst begint
om 19.00 uur. Neem voor meer informatie of voor aanmelding contact op
met P. Selen via p.selen@vorkmeer.nl
of bel naar 077 307 73 50.

Prins Bart II met de raad van elf

Try-out DSG Expression
Dans- en showgroep DSG Expression uit Baarlo houdt op zondag 6 november een try-out om alle nieuwe dansen
en kleding te laten zien. De zaal van jongerencentrum Sjiwa gaat om 13.30 uur open en tussen 14.00 en 17.00 uur
passeren alle dansen de revue.
“Nog niet alle uitvoeringen van de
twaalf nieuwe dansen zullen helemaal
vlekkeloos verlopen tijdens deze try-out”,
laat de dansclub weten. “Het geeft de

trainsters de mogelijkheid om onder
andere te bekijken of er nog choreografische aanpassingen gedaan moeten
worden voor het nieuwe toernooisei-

zoen begint.” Ook worden er nieuwe
groepsfoto’s gemaakt die later op de
Facebookpagina van de dansvereniging
te vinden zullen zijn.

Beschermheer van de jacht en buitenleven

Hubertusviering WBE
Everlose Beek Maasbree
Wildbeheereenheid WBE Everlose Beek uit Maasbree viert zaterdag 5 november haar jaarlijkse St. Hubertusdag.
Tijdens de viering wordt stilgestaan bij de rol van Sint Hubertus als patroonheilige en beschermer van de jacht en
het buitenleven.
WBE Everlose Beek zet zich in voor
de voortzetting van een lange en waardevolle christelijke en cultuurhistorische
traditie. Ook dit jaar ontvangen de leden
een gezegend Hubertusbroodje, worden
de jachthonden gezegend en wordt er

stilgestaan bij het ‘jachtige leven’ dat
wordt geleid en de normen en waarden
die de vereniging hanteert ten opzichte
van de natuur en henzelf.
De St. Hubertusdag wordt voor de
derde keer gevierd bij de veldkapel

St. Anna aan de Heezestraat in Maasbree.
De viering wordt geleid door kapelaan
Te Boekhorst en wordt muzikaal opgeluisterd door de jachthoornblazers van de
Jagdghezellen. De viering begint zaterdag
5 november om 08.30 uur.
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Kijk voor meer foto’s op
www.hallopeelenmaas.nl

Dorpsoverleg Meijel en politie

Informatiebijeen
komst over veiligheid
Het Dorpsoverleg Meijel en de politie Peel en Maas houden woensdag
9 november een informatiebijeenkomst over veiligheid. Deze vindt plaats
bij gemeenschapshuis D’n Binger in Meijel.
Tijdens de bijeenkomst komen
verschillende onderwerpen aan bod.
Bijvoorbeeld babbeltrucs, waarmee
criminelen door middel van smoesjes
in huis proberen te komen om spullen
te stelen. Ook het Donkere Dagen
Offensief staat op het programma.
In de wintermaanden slaan criminelen
veelvuldig hun slag, met een piek voor
de feestdagen. Tot en met maart zet
de politie extra maatregelen in tegen
woning- en auto-inbraken, overval-

Lopen tegen hersentumoren
in Meijel
Honderden mensen liepen op zondag 30 oktober mee bij de Walk4Brains in Meijel. De wandeltocht
tegen hersentumoren was georganiseerd door Joost Cranenbroek die geld wilde inzamelen voor
onderzoek naar de ongeneeslijke ziekte. Zijn vrouw Judith werd vijf jaar geleden gediagnosticeerd met
een hersentumor. Tijdens de zonovergoten zondag konden de wandelaars kiezen uit een route van 5 of
10 kilometer. De volledige opbrengst van de dag ging naar Stichting Stop Hersentumoren. Ook werden
voorafgaand aan de tocht de drie dj’s van het P&M Hoés bekendgemaakt. Walk4Brains is één van de
goede doelen die gesteund worden door het P&M Hoés aan het einde van dit jaar.

Nationale Natuurwerkdag
In de gemeente Peel en Maas kan tijdens Nationale Natuurwerkdag op zaterdag 5 november op twee plaatsen
gewerkt worden. In Maasbree en Helden kunnen deelnemers zich nuttig maken door mee te werken aan het bijwerken van de natuur. In totaal gaan in Nederland op deze dag meer dan tienduizend deelnemers aan de slag.

“Op beide locaties zijn ouders met
kinderen en jongeren welkom”, laat de
organisatie weten. “We willen van deze
dag een leuke werkdag maken met
plezier in de natuur en tegelijkertijd
leerzaam bezig zijn.”
In Maasbree kan er gewerkt
worden aan het project WesteringlaanSevenumsedijk. Het werk bestaat uit het
knotten van wilgen en het verwijderen
van berken en elzen. Er wordt in kleine
groepjes gewerkt die allemaal aan een
eigen klus beginnen. Het werk begint

om 10.00 uur. Om 12.00 uur volgt er
een pauze met erwtensoep en broodjes.
Om 15.30 uur zit de dag er weer op.
Jeugd en Natuur Maasbree begeleidt de
werkzaamheden. Aanmelden kan via
www.natuurwerkdag.nl of door te bellen
naar Peter Schutte via 077 465 31 83.
In Helden staan werkzaamheden
in het Kwistbeekdal op de planning.
De poelen worden vrijgemaakt van
begroeiing, waardoor de flora en fauna
weer kans krijgt om zich te ontwikkelen. IVN-jeugdleden zijn aanwezig

en helpen met snoeien en takken
opruimen.
De werkzaamheden beginnen om
09.00 uur en eindigen om 12.00 uur.
Er wordt om 08.45 uur verzameld bij
het IVN-gebouw aan de Kloosterstraat
in Helden. Vanuit daar wordt er
gezamenlijk naar de locaties gereden.
Kijk voor meer informatie of om aan te
melden op www.natuurwerkdag.nl of
neem contact op met Henk van Loon
via 077 307 68 74 (na 18.00 uur) of via
phjvanloon@onsbrabantnet.nl

len en straatroven, oftewel de ‘high
impact crimes’. Daarnaast vertelt de
politie over haar inzet het hele jaar
door, legt uit hoe criminelen te werk
gaan en geeft diverse tips over veiligheid. Het Dorpsoverleg en de aanwezige agenten gaan met de aanwezigen
in gesprek over wat men zelf kan doen
en hoe sociale media hier mee kunnen
helpen. De informatiebijeenkomst bij
D’n Binger begint om 19.30 uur en
duurt tot ongeveer 21.00 uur.

Ontspannend en stressverlagend

Kleuren voor volwassenen bij De Paort
De ouderenvereniging KBO Kessel biedt op dinsdag 22 november
een heel nieuwe activiteit aan bij gemeenschapshuis De Paort in Kessel.
Senioren kunnen die middag meedoen met ‘kleuren voor volwassenen’.
‘Kleuren voor volwassenen’ is een
bezigheid waarbij volwassenen
kleurplaten inkleuren met verschillende moeilijkheidsgraden. Het is een
populaire activiteit omdat het
ontspannend en stressverlagend kan
werken. KBO Kessel-Dorp biedt deze
activiteit aan voor alle inwoners van
het dorp, zowel leden als niet-leden.
Wie mee wil doen aan de activiteit,
moet zelf kleurpotloden, een punten-

slijper en een gum meenemen.
Voor de kleurplaten en een plakje cake
wordt gezorgd. Een consumptie is voor
eigen rekening. De kleurmiddag vindt
plaats bij gemeenschapshuis De Paort
aan de Markt in Kessel en duurt van
13.30 tot 15.30 uur. Aanmelden kan tot
en met zaterdag 12 november door te
mailen naar binneveldwich@home.nl
of door een briefje in te leveren bij
Marion Binneveld.

Pascal Stappers
slimste mens van Meijel
De tweede editie van de quiz De Slimste Mens van Méél is
gewonnen door Pascal Stappers. De Meijelnaar wist 69 punten te
scoren en zich daarmee te kronen tot slimste mens van het dorp.
De quiz vond plaats in gemeenschapshuis De Binger. Pascal volgt
Ruud Strijbos op die een jaar geleden de titel opeiste. Het beste
team werd voor de tweede keer op rij We te ge wal, witte genie.
De organisatie laat weten dat op 28 oktober 2017 de derde editie
wordt gehouden.
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Tegenstander Zwolle naar slachtbank

Zelfvertrouwen Peelpush
dames een boost
Door: volleybalvereniging Peelpush Meijel
Het zelfvertrouwen van het eerste damesteam van volleybalvereniging Peelpush uit Meijel heeft zaterdag
29 oktober in Zwolle een enorme oppepper gekregen. Met 3-2 werd de arrogantie van thuisploeg VC Zwolle afgestraft.
In de eerste set was al meteen
duidelijk dat Peelpush zich niet hoefde
te laten afslachten. Nikki van der Veen
serveerde naar 0-5. Pas halverwege de
set kon Zwolle de opgelopen achterstand goedmaken en uiteindelijk de
25-21 winst pakken.
Maar Peelpush speelde goed.
Voor het eerst dit seizoen vielen alle
puzzelstukjes op zijn plek. Passend
klopte het, waardoor spelverdeelster
Lieke Oomen alle aanvalsters goed
kon bedienen. Nikki van der Veen,
Loni Wissink, Laura de Jong en de
middenaanvalsters Claire Crijns en
Ilvy Sanders rammelden er lustig op
los. Toen Peelpush ook blokkerend de
sterke middenaanval van Zwolle onder

controle kreeg, was de angel uit het
Zwolse spel gehaald. In de tweede
set had de thuisploeg geen schijn
van kans. Toen de pas 15-jarige Claire
Crijns de 16-25 binnenramde, was de
vreugde groot.
In de derde set stond Peelpush
vanaf het eerste punt op voorsprong.
Op 17-19 werd het nog even spannend
toen Zwolle een punt kreeg omdat
de scheidsrechter een overduidelijke
touche over het hoofd zag, maar vanaf
18-19 werd Zwolle met een ijzersterke
serviceserie van Laura de Jong naar de
slachtbank geleid.
In de vierde set moest Peelpush
hard knokken om een 14-9 achterstand
goed te maken. Peelpush vocht zich

met degelijk volleybal naar 22-22 en
kreeg zelfs drie keer een matchpunt
om de dikverdiende 3-1 binnen te
slepen. Maar de ploeg leek verlamd
door die gedachte. Het lef maakte
plaats voor angst om een fout te
maken, waardoor Zwolle met 30-28 er
toch nog een beslissende vijfde set
uit sleepte. Daarin werd via 0-5 met
4-8 van kant gewisseld. Peelpush liet
Zwolle nog tot op twee punten komen,
maar schakelde toen nog een tandje
bij om met 9-15 te finishen. Dit tot
grote vreugde van de acht hondstrouwe Peelpush-aanhangers, die
trommelend, toeterend, klappend en
roepend de strijd op de tribune ook dik
had gewonnen.

Peelpush behoudt
koppositie na winst
Door: Rikus Leenders, volleybalvereniging Peelpush Meijel
De mannen van Peelpush uit Meijel speelden op zaterdag 29 oktober hun tweede thuiswedstrijd in sporthal
De Körref. Na vier winstpartijen op rij kwam deze keer AVV Keistad uit Amersfoort op bezoek. Keistad stond zesde op
de ranglijst dus er moest weer flink gewerkt worden om de punten in Meijel te houden.
In de eerste set begon Peelpush op
een allesbehalve dominante manier.
Hierdoor keken de Meijelnaren al
gauw tegen een kleine achterstand
aan, die pas boven de 20 punten werd
omgebogen naar een voorsprong.
Uiteindelijk scoorde Peelpush het laatste punt en wonnen de Meijelnaren set
nummer 1, 25-23.
Na een time-out in de tweede set
bleek het ineens van een leien dakje
te gaan en Peelpush vloog over Keistad
heen. De Amersfoorters hadden niets
meer in te brengen en deze set werd
dan ook uiteindelijk redelijk eenvoudig

binnengehaald door Peelpush met
25-18.
De winst in set 3 was toch wel
zeer zeker toe te schrijven aan Ken
Leenders, die de mannen van 9-9
naar 16-9 serveerde. Hierdoor kon er
vrijuit gespeeld worden en waren de
punten die af en toe gemorst werden,
geen reden tot paniek. AVV Keistad
kwam namelijk ook deze set niet boven
de 20 punten uit en moest zien hoe
Peelpush de set f maakte op een stand
van 25-18.
De vierde set werd niet fel genoeg
gestart door Peelpush, waardoor het

team steeds achter de feiten aan liep.
De achterstand werd niet groter dan
vier punten, waardoor Peelpush aan
het eind van de set nog op gelijke
hoogte kon komen met Keistad. Bij een
stand van 23-23 werd het dan toch nog
spannend. Uiteindelijk trok Keistad met
24-26 aan het langste eind.
Dit betekent dat Peelpush zijn
vijfde wedstrijd op rij winnend heeft
afgesloten. Met twintig punten uit vijf
wedstrijden behoudt de Meijelse ploeg
de koppositie en staat het team twee
punten los van de nummer twee Reflex
Kampen.

Grashoek moeizaam
voorbij Hegelsom
Door: John Janssen, voetbalvereniging SV Grashoek
Het eerste herenteam van SV Grashoek heeft thuis tegen Hegelsom op zondag 30 oktober een belangrijke 2-1
overwinning behaald. Ondanks dat alle goals in de eerst dertig minuten van de wedstijd vielen, bleef het tot het
einde een zeer amusant en enerverend duel. Grashoek-doelman Koen Clephas had een groot aandeel in de zege
door in de 16e minuut een penalty te stoppen.
Dat Grashoek geen makkelijk
middag zou krijgen was al snel duidelijk, al na drie minuten scoorde Guido
Kauffeld de 0-1. Hij kreeg veel ruimte
en kon de bal vanaf zes meter simpel
binnenschieten.
Bas Gloudemans onderschepte in
de 6e minuut de bal en wist de 1-1 te
maken. Alles leek erop dat Grashoek
achter de feiten aan bleef lopen, want
in de 15e minuut ging de bal op de
stip na een onhandige handsbal van
Bas Maessen. Dorian Teensma vond
echter de Grashoekse penaltykiller op
zijn weg.
In plaats van op achterstand te

komen, was het tien minuten later
Grashoek dat op voorsprong kwam.
Erwin Pijnenburg had al een paar
mooie acties laten zien en ook nu
weer was zijn rush over links niet te
stoppen. Erwin hield op de achterlijn
goed het overzicht en vond met een
scherpe voorzet Chris Hunnekens,
die geheel vrijstaand de 2-1 scoorde.
Deze voorsprong deed Grashoek
zichtbaar goed, want in het laatste
kwartier kregen Erwin en Chris nog
goede mogelijkheden om de score uit
te bouwen.
Chris was na rust weer dicht bij
een treffer toen hij de keeper al

gepasseerd was, maar een Hegelsomverdediger met een laatste krachtinspanning de bal van de doellijn
haalde. Het spel bleef echter op en
neer gaan en ook Hegelsom had
zijn mogelijkheden. Scheidsrechter
Kerstges uit Eijsden floot een prima
wedstrijd en liet zich niet van zijn
stuk brengen door de gasten die met
toneelspel en commentaar probeerden
de scheids te beïnvloeden.
Na afloop werd meteen naar
de andere velden gekeken, want
Grashoek had kans op een periodetitel.
America won echter met 3-2, waardoor
zij de periodetitel binnenhaalden.
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Toeschouwers grote winnaar

Spektakelstuk
tussen Helden en SSE
eindigt onbeslist
Door: Geert Metsemakers, voetbalvereniging VV Helden
Het eerste herenteam van voetbalvereniging VV Helden stond zondag
30 oktober oog in oog met tegenstander Sportvereniging Someren-Eind.
Er vielen acht doelpunten, vier aan weerszijden. Toch was er een
winnaar: de toeschouwers op sportpark Kerkeböske in Helden.
De gasten uit Someren-Eind
wisten Helden goed op eigen helft
vast te zetten. Desalniettemin was
het Helden dat op voorsprong wist
te komen. Na een twintigtal minuten
spelen kopte Freek Kessels op de paal
waarna Mairen de rebound eenvoudig
kon binnenschuiven. Nog voor de rust
maakte SSE gelijk. Ruud Briels werd
diep gestuurd, rondde hard af en liet
doelman Knippenbergh kansloos.
Na de rust ging het hard met de
teller op het scorebord. Nog maar net
bekomen van de thee had Gilian de
Bruijn de Heldenaren op voorsprong
gezet door hard binnen te schie-

ten. SSE leek weinig aangeslagen.
Binnen vijftien minuten trokken de
gasten de wedstrijd volledig naar zich
toe. Ruud Briels krulde een vrije trap
knap om de blauwe muur, en middels
Erwin Alterna en Giel Swinkels kwam
SSE op een, op het oog, comfortabele
2-4 voorsprong.
Het slotoffensief van Helden
bleek echter zeer effectief, waardoor
de punten alsnog gedeeld werden.
Mairen Zeevenhoven bracht de spanning vijf minuten voor tijd volledig
terug waarna Koen Maessen vlak voor
het eindsignaal met links het leer
hard in de kruising joeg.

Succesvol weekend
De Maasruiters
Door: paardensportvereniging De Maasruiters Kessel
Voor de ruiters van paardensportvereniging De Maasruiters uit Kessel
was het een succesvol weekend. Op zondag 30 oktober werden enkele
wedstrijden gereden.
In Nederweert namen de ruiters
bij Manege De Kraal deel aan de
tweede indoor selectiewedstrijd die
georganiseerd was voor de pony’s.
Nina Vercoulen kwam hier aan start in
de klasse C-L met haar pony LvS Abby.
Daar behaalde ze een tweede plaats.
Diezelfde dag werd bij Equestrian
Centre De Peelbergen in Kronenberg
het Bixie Event gehouden. Dit werd
speciaal georganiseerd voor de allerjongste combinaties. Hieraan namen
270 ruiters deel. Lara Hermans met
Aafke reed in de klasse AA dressuur
een mooie proef. Dat werd beloond
met een maximale score van 84 pun-

ten. Ook Emma Kessels met Blossom
kwam met springen klasse A en dressuur klasse B1 aan start en zette twee
mooie proeven neer. Beide dames
werden beloond met een beker en
een rozet.
In Helden werd bij manege
De Vosberg ook een selectiewedstrijd
springen georganiseerd. Ditmaal voor
de paarden. Voor Gerco Steeghs een
zeer succesvol weekend. In de klasse
Z behaalde hij met Bella Donna een
zesde prijs, bij de klasse L was de
vijfde prijs ook voor Gerco met Cintra
B en in de klasse B was de tweede
prijs eveneens voor Gerco met Giana.

Wist u dat…

• Vorkmeer zoekt vrijwilligers die vluchtelingen willen helpen om
wegwijs te worden in Peel en Maas. Taken zoals inschrijven bij de
gemeente, bij school, de zorgverzekering, maar ook helpen bij de
inrichting van de woning. Zodat vluchtelingen een kans krijgen om
een bestaan op te bouwen in deze omgeving.
• op 17 november een Kies groep van start gaat (bij voldoende
aanmeldingen). De Kies groep is voor kinderen van 8-12 jaar van
gescheiden ouders.
• woensdag 23 november een spelgroep Eigen Kracht voor 6-9
jarigen start. In deze training leert je kind voor zichzelf opkomen
en zijn eigen grenzen en emoties voelen en aangeven. Er is nog
plaats. Deelname is kosteloos.
• er op 24 november om 19.15 uur de Mantelzorg Muziek Salon
met Suzan Seegers plaats vindt. Gratis voor mantelzorgers en
evt. introduce. Entreekaarten af te halen bij Vorkmeer Steunpunt
Mantelzorg Peel en Maas, Ruijsstraat 20 van 8.30 tot 12.30 uur
Voor vragen of meer info, kijk op onze website of neem contact met ons op

info@vorkmeer.nl • 077 307 73 50 • www.vorkmeer.nl
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Desastreuse slotfase

Handballers Bevo schieten in eigen voet
Door: Mat Nellen, handbalvereniging Targos Bevo Hc
Na een goede eerste helft heeft het eerste herenteam van handbalvereniging Targos Bevo Hc uit Panningen na rust zichzelf in de voet geschoten
door slordig af te ronden. Toen de Belgen van Kv Sasja via een 16-14 tussenstand uitliepen naar 24-18 was de wedstrijd gelopen. Kv Sasja won verdiend
met 25-21 en is opgeklommen naar de derde plaats in de BENE League.

Een fel luchtduel tussen spelers van Targos Bevo Hc en Kv Sasja (Foto: Günter Robbrecht)

De Belgen begonnen goed aan de
wedstrijd. Voordat Panningen in haar
spelritme zat, was Sasja al uitgelopen
tot een 7-3 voorsprong. Bevo kwam
sterk terug. De ommekeer kwam
bij een 8-5 tussenstand in Belgisch
voordeel. Twee cruciale reddingen van
Bevo-doelman Markus Hammerschmidt,
die onder meer een strafworp stopte,
inspireerde de mannen van Harold
Nusser. Met uitstekend verdedigingswerk en goed aanvallend spel wisten zij
terug in de wedstrijd te komen.
De achterstand van 8-5 werd in de
slotfase van de eerste helft omgebogen in een 10-8 voorsprong. Met
deze ruststand kwam er weer hoop
in de Panningse harten. Ook na rust
kwam Bevo niet goed uit startblokken.
Onder de leiding van Kevin Jacobs, die

op het veld met Quinten Colman en
Sergio Rola aan Belgische zijde was,
wist Sasja de achterstand om te buigen
in een 14-12 voorsprong. Panningen
was van slag. De afwerking werd
steeds slordiger. Het aanvallend falen
sloeg over op de ploeg, die defensief
ook fouten ging maken. Het zelfvertrouwen zakte naar een dieptepunt.
De Belgen liepen uit tot 18-14. De slotfase was desastreus. De Belgen konden
met een man minder nog verder uitlopen naar 24-18. De Panningse ploeg
moest een gevoelige 25-21 nederlaag
slikken. De inzinking na rust kwam als
een mokerslag aan. Zo handballend als
tegen Sasja is het Targos Bevo Hc team
voer voor psychologen. De ploeg wisselt teveel goede met slechte momenten af.

Duel met Rood Wit’62 uit Helmond

Baarlo winnaar van doelpuntenfestijn
Door: Len Gielen, voetbalvereniging VV Baarlo
Net als vorig seizoen een doelpuntrijk duel tussen de eerste herenteams van voetbalverenigingen VV Baarlo en
Rood Wit’62 uit Helmond. Op zondag 30 oktober vond de eerste onderlinge confrontatie van het seizoen plaats.
Baarlo pakte in eigen huis andermaal de winst met 6-3.

Bij het eerste fluitsignaal van de
prima leidende arbiter Ron Kerkhof uit
Nuland trok Baarlo meteen het initiatief
naar zich toe. Na een kwartiertje leidde
dat tot de verdiende openingstreffer.
Op een voorzet van Maikel van Erp
vanaf de linkerflank frommelde Jeroen
van Wijlick de bal bij de tweede paal
binnen: 1-0. Uit het niets kwam Rood
Wit’62 echter een zevental minuten
later alweer langszij, doordat de bal
uit een hoekschop ongelukkig in eigen
doel caramboleerde: 1-1. Enkele minuten later was het verdediger Chauncy
Heijmans van de gasten die op zijn
beurt hetzelfde deed: 2-1.

Korte vreugde
Een tiental minuten voor rust leek
Baarlo op rozen te zitten. Uit een maar
half afgeslagen vrije trap van Stan
Canjels tekende Dennis van de Vinne
vanaf de rand van het strafschopgebied
de 3-1 aan. De vreugde van de comfortabele voorsprong was slechts van
korte duur,want nauwelijks een minuut

Jumping Indoor Helden

Tweedaagse nationale
pony-springwedstrijd
Ruim tweehonderd pony-springcombinaties uit Nederland nemen zaterdag 5 en zondag 6 november deel aan de
dertiende editie van Jumping Indoor Helden. Deze tweedaagse nationale springwedstrijd vindt plaats bij manege De
Vosberg in Panningen.
Op zaterdag begint Jumping Indoor
om 09.00 uur met een klassiek parcours
voor de klasse A/B-beginners, gevolgd
door AB-licht tot en met D-dubbel
zwaar. Op zaterdagavond staat springen
op het programma voor de teams,
waaraan vier combinaties mogen
deelnemen. Zondag staat in het teken

van de finales. Om 10.00 uur gaat de
finale van start in de klasse A-beginners
tot en met de klasse D-beginners over
natuurlijke hindernissen, vervaardigd
van berkenbomen, boomschorsen,
mais, stro of riet. Dit jaar uitgebreid
met een hindernis van waterputten.
Daarna wordt de piste omgebouwd

voor het grote werk. Om omstreeks
14.30 start de kleine derby met de
klasse CM-zwaar gevolgd door de
klasse DE-midden, gevolgd door de
grote derby voor de klasse D-zwaar en
ZZ. Het geheel wordt afgesloten met de
finale van de klasse D/E- licht over de
natuurlijke hindernissen.

later al bracht een geheel vrijgelaten
Kevin van de Kerkhof de spanning
weer geheel terug in de wedstrijd: 3-2,
tevens ruststand.
Gesteund door de aansluitingstreffer ging Helmond in de tweede helft
op jacht naar de gelijkmaker. Met een
fraaie diagonaal ingeschoten bal trok
Thijs van Rijt namens de gasten de
stand weer gelijk: 3-3. In het laatste
halfuur van de wedstrijd herpakte
Baarlo zich weer en met drie treffers
werd Rood Wit’62 alsnog aan de zegekar gebonden.
Uit een voorzet zette de ingevallen Mathijs de Vogel Baarlo opnieuw
op voorsprong: 4-3. Na eerst nog een
dot van een kans te hebben gemist
was het Dennis van de Vinne die met
zijn tweede treffer en nog maar tien
minuten te gaan de “Vorentscheidung”
bewerkstelligde door met een mooie
lob te scoren: 5-3. In de slotfase
bepaalde invaller Wouter Peeters de
eindstand zelfs nog op 6-3.
(Foto: Len Gielen)

Jongste volleybaljeugd

Cool Moves Volley
toernooi in Kessel
Sportzaal Achter De Häöf in Kessel is zondag 6 november de place to
be voor de jongste volleybaljeugd uit de regio. Dan vindt het Cool Moves
Volleytoernooi plaats bij volleybalclub VC Kessel.
Het toernooi wordt georganiseerd door volleybalclub VC Kessel
en de Nederlandse Volleybalbondregio Zuid.
Vanaf 12.00 uur strijden ruim
twintig teams uit onder andere

Kessel, Belfeld, Ell, Neer, Roggel,
Sevenum en Swalmen tegen elkaar.
Het toernooi wordt gespeeld op de
niveaus 2 en 3.
Vanaf 12.00 uur worden de
wedstrijden gespeeld.
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Open NK G-judo in Baarlo

Judoka’s van België tot aan Brazilië
In sporthal De Kazing in Baarlo vindt op zaterdag 5 en zondag 6 november het Nihon Sport - Special Needs Judo
Weekend 2016 plaats. Tijdens de twee dagen doen judoka’s mee aan het JV Alcides G-judo toernooi, het Open
Nederlands kampioenschap G-judo en het Open Nederlands Kata kampioenschap G-judo. Bij alle drie de toernooien
komen alleen judoka’s op de mat met een verstandelijke, sociaal-emotionele of lichamelijke beperking.

Er wordt onderscheid gemaakt
tussen drie toernooien. Het Open NK
G-judo op zaterdagochtend wordt
bezocht door judoka’s uit categorie
1 en 2, zegt Sjaak. “Dat zijn sporters
die doorgaans een lichte beperking
hebben”, legt hij uit. “Op zondag
komen ook de judoka’s uit de lagere
categorieën 3 tot en met 5 in actie
bij ons eigen JV Alcides G-toernooi.
Die zijn op het gebied van wedstrijdjudo wat meer beperkt.” Zo zijn er ook
wedstrijden die knielend of liggend
worden afgewerkt, vanwege de
beperkingen van de judoka’s. De deelnemers strijden in poules. Die worden
ingedeeld op functionele classificatie
en niet op grond van de beperking.
Er wordt uitgegaan van het niveau,
leeftijd, gewicht en geslacht.

Drie verschillende
toernooien

Het wordt de achtste keer dat judovereniging JV Alcides het G-toernooi
organiseert. Het toernooi wordt om de
twee jaar georganiseerd en werd voor
het eerst in 2002 gehouden. In totaal

komen er ongeveer 240 judoka’s in
actie bij de diverse toernooien. “In kasteel De Berckt in Baarlo slapen van
zaterdag op zondag zo’n 130 mensen”, vertelt toernooicoördinator Sjaak

Simons. “Er zijn deelnemers uit onder
meer Duitsland, België, Schotland en
Engeland. Er komt zelfs een delegatie
van negen man speciaal uit Brazilië
voor de toernooien.”

Dan is er ook nog het Open
Nederland Kata kampioenschap G-judo
dat in het weekend plaatsvindt.
Het kata is een apart onderdeel binnen
de judosport. In plaats van één-tegenéén-gevechten, gaat het bij kata om de
uitvoering. “Het is een jurysport waarbij
gekeken wordt naar hoe de worpen
en houdgrepen uitgevoerd worden.
Degene met de hoogste waardering
wint”, vertelt Sjaak. “Het is de eerste
keer dat we dit onderdeel in het

Special Needs-weekend erbij hebben.
Zeker voor buitenlandse teams is het
handiger om het in één weekend af
te werken, zodat ze niet vaker op en
neer hoeven te reizen. Dat scheelt in de
kosten.”

Leden uit Peel en
Maas en Venlo
JV Alcides begon in 2000 met het
aanbieden van judolessen voor mensen
met een beperking. Sjaak is sinds de
tweede maand betrokken bij het team.
“Er was in de buurt verder geen mogelijkheid voor hen, dus iedereen kwam
naar ons toe. We hadden en hebben
leden uit onder andere Maasbree,
Tegelen, Venlo, Helden en Panningen
en natuurlijk Baarlo. Het groeide hard
toentertijd en we kregen aanvragen
vanuit alle kanten. Het team had en
heeft een regionale functie, vanuit de
hele omgeving komen judoka’s hierheen. We wilden een toernooi organiseren en toen hebben we uiteraard
voor het eigen dorp gekozen. Dat is
uitgegroeid tot het volledige weekend
dat het nu is.”
Het is veel werk voor de organisatie, gezien het aantal deelnemers en
overnachtingen. Maar dat maakt voor
Sjaak niks uit. “We steken er veel tijd
in, maar dat hebben we er graag voor
over. Door het vele werk hebben we er
juist extra veel zin in.”

JC Helden in Sint-Oedenrode
Door: judovereniging JC Helden
De judoka’s van JC Helden namen op zaterdag 29 en zondag 30 oktober deel aan het Klompentoernooi in
Sint-Oedenrode. De Heldense judovereniging wist verschillende goed prestaties te realiseren.

Voor anthurium boeketten in diverse kleuren en
prijsklassen met een lange levensduur!
U kunt bij ons terecht:
Ma t/m Do 9:00-16:00
Vr
9:00-17:00
Za
9:00-12:00

Van 12:00-13:00 hebben wij middagpauze.

(Pinnen is bij ons nog niet mogelijk.)

Anthuriumkwekerij Fleuranthu,

Tongerlo16, 5993 NS Maasbree. Tel 077-4650259 (tijdens openingstijden )

Op zaterdag was het de beurt aan
de judoka’s jonger dan 12 jaar. Marlouk
Colbers en Lindsay van Os sleepte beiden een gouden medaille in de wacht
door ieder drie keer overtuigend te
winnen. Lucas Colbers, Ryan Dielissen,
Thom Schmidt, Daniel Thijssen, Nova
Peeters en Daisy van Os wonnen allemaal een wedstrijd, maar dat was niet
genoeg om het podium te beklimmen.
Op zondag was het de beurt aan
de oudere jeugd. De leeftijdsklasse tot
15 jaar beet hierin het spits af. Jarno

Hoenson was ontzettend op dreef
en werd derde na vier winstpartijen.
Joris Moors eindigde in dezelfde poule
als zevende na drie winstpartijen.
Brent Schuijers eiste eveneens het
brons op na drie mooie winstpartijen.
Kevin Janssen verloor nipt voor het
brons. Aron Theunissen bereikte knap
de finale na drie winstpartijen. Hij
verloor de eindstrijd en pakte zilver.
Luna Lucker liet wederom fantastisch
judo zien. Ze wist knap het brons op
te eisen in een zware poule.

In de leeftijdsklasse tot 18 jaar
behaalde Tom van Dijk, Mark van Dijk
en Umberto Coopmans een derde
plaats in een zware poule. Tot slot
was het de beurt aan Guus Manders,
Tim Cuppens en Guido Roumen.
Guus en Tim wisten allebei één partij
te winnen. Guido stond sinds lange tijd
weer op de wedstrijdmat. Hij judode
weer als vanouds. Het koste hem
bloed, zweet en tranen, maar het
resultaat mocht er zijn: een bronzen
medaille.
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BEVO verslaat Meijel in
eigen huis
Door: voetbalvereniging VV BEVO
De eerste herenteams van VV BEVO uit Beringe en RKMSV uit Meijel stonden op zondag 20 oktober tegenover
elkaar in Beringe. De vijftiende derby tussen de twee eindigde in een 4-0 overwinning voor de thuisploeg.

Freek Slapak naar Inters
De Heldense motorcrosser Freek Slapak heeft een promotie naar het
hoogste niveau van Nederland afgedwongen. Omdat hij in de MX1-klasse
op een achtste plaats in het klassement eindigde, mag Slapak vanaf
volgend jaar meestrijden bij de Inters.
Slapak maakte begin dit jaar de
overstap van de jeugd naar de senioren en de MX1-klasse. Daarin strijden
de nationale en de inter-rijders om
de Nederlandse titel MX1. Vanwege
de achtste plaats in het klassement
na achttien wedstrijden, dwong
Slapak promotie af naar de Inters.

Ook in de internationale reeks van de
Dutch Masters wist Slapak goed te
presteren.
Hij eindigde als dertiende
Nederlander na vijf wedstrijden in
een veld met vele toppers uit het
wereldkampioenschap en andere
Europese wedstrijdseries.

Atletiek Helden
bij IJzeren Man cross
Door: atletiekvereniging Atletiek Helden
In natuurgebied de IJzeren Man in Weert vond zondag 30 oktober de
vijftigste editie van het IJzeren Man cross-evenement plaats. De wedstrijd
is één van de negen crossen in de Limbra-competitie. Enkele atleten van
Atletiek Helden namen hieraan deel.

In de startfase wilde Meijel nog
goed van start gaan en kwam het
eerste gevaar via een afstandsschot.
Al na dertien minuten viel dat plan
in duigen. Vanuit een lange bal van
Stan Timmermans kwam de bal bij Sam
van Rijt, die na een korte dribbel van
circa 25 meter afstand de bal loepzuiver in de linkerbovenhoek krulde, 1-0.
In de dertigste minuut was het
weer raak voor BEVO. Uit een afgeslagen corner kwam de bal via Guido
Gielen en Maurice Kessels wederom
bij Sam van Rijt terecht, die eenvoudig
zijn man uitspeelde en van 20 meter

via de onderkant van de lat doel trof,
2-0. BEVO bleef goed doorgaan en
vijf minuten later was het weer raak.
Nu was het Kevin Vossen die na een
lange bal door het midden van Frank
van Berlo de bal goed oppikte en na
een korte dribbel met een bekeken
schot in de linkerbenedenhoek de 3-0
aantekende.
Voor Meijel werden de druiven nog
zuurder toen niet veel later Sem Nijssen
een rode kaart kreeg na een duwbeweging tegenover Sjors van Horen.
De echte drive was bij BEVO weg
na rust en Meijel was onmachtig om de

bakens te verzetten. Verder dan enkele
goede voorzetten kwam men niet. In de
55e minuut was het weer raak voor
BEVO. Over rechts zette Guido Gielen de
bal scherp voor, waarna Sam van Rijt
van dichtbij de bal in het doel tikte.
Een kwartier voor tijd kwam Meijel
nog maar met negen man te staan,
toen Mike Nijssen zonder tussenkomst van een tegenstander geblesseerd raakte en van het veld ging.
Ondanks deze numerieke oververtegenwoordiging wist BEVO de score
niet verder uit te breiden en bleef het
bij 4-0.

Kijk voor meer foto’s op
www.hallopeelenmaas.nl

Nationale topper Patrick Stitzinger
won zowel de korte als de lange
cross. Atletiek Helden mocht ook twee
keer op het podium plaatsnemen.
Jolanda Verstraten werd tweede op de
korte cross en bij de jongens pupillen
C werd Stijn Vissers ook tweede.

Over de afstanden 8.925 meter,
4.315 meter, 2.215 meter, 1.145
meter en de 800 meter behaalden
atleten van Atletiek Helden respectievelijk tweede, vierde, zevende, achtste, negende, dertiende en andere
plaatsen.

Bree 4.5 onderuit
tegen kampioen
Door: schietvereniging Bree 4.5
De gedoodverfde kampioen, Trefpunt uit Sevenum, kwam op zaterdag
29 oktober op bezoek in Maasbree. De Sevenumse schutters maakten hun
status volledig waar door ruim met 836-878 de zege te pakken.
Toch waren de individuele
resultaten van de Maasbreese
schutters van een zeer hoog niveau.
Marco Vissers kwam weer als beste
schutter naar voren met een totaal
van 283 ringen. Op de voet gevolgd
door Thijs Philipsen met 280 ringen
en good-old Drees Wijnen schoot

273 ringen bij elkaar. De tegenstanders misten maar 22 ringen op het
maximaal te behalen aantal van 900.
Zij schoten 295, 293 en 290 ringen.
Ondanks de nederlaag blijft Bree
4.5 de ranglijst aanvoeren, aangezien
Sevenum twee wedstrijden minder
heeft geschoten.

Ruiters TomMix Baarlo
in actie
Lotte Heggers en Christel Custers hebben het buitenseizoen goed
afgesloten in het weekend van zaterdag 29 en zondag 30 oktober.
De twee ruiters wisten verdienstelijk te presteren bij wedstrijden in
Maasbree, Arensgenhout en Diepenheim. Lotte begon ook goed aan het
indoorseizoen in Baexem.
Bij de wedstrijd in Maasbree
behaalde Lotte met haar paard Dante
een tweede plek in de klasse M1
dressuur. Bij het begin van het
indoorseizoen in Baexem werd Lotte
derde in de klasse M1.

Indoor Ruiterdagen in manege
Panningen
Paardensportvereniging De Cavaliers uit Helden organiseerde ook dit jaar weer de Indoor Heldense
Ruiterdagen Springen bij manege De Vosberg in Panningen. Op zaterdag 29 en zondag 30 oktober
probeerden ruiters uit verschillende klassen de beste tijd neer te zetten voor een plek op de kampioenschappen voor de regio Midden. Fleur Winkelmolen uit Meijel behaalde op zaterdag 29 oktober de
tweede plek in de klasse M met haar paard Farabiolga, gevolgd door de Maasbreese Sharon Lemmen
die met Fay de Tamerville derde werd. Patrick Lemmen uit Baarlo werd eerste in de klasse Z met zijn
paard Zorito. De Meijelse Jort op het Veld behaalde de eerste en tweede plaats in de klasse B met zijn
paarden Caricolle Z en Calisto Z.

Christel wist vijfde te worden bij een
SGW-wedstrijd in Arensgenhout in de
klasse L en ze werd vierde bij
eenzelfde wedstrijd in Diepenheim
met Harley van de Boshei in de
klasse M.

Schutters OVU verliezen
Door: handboogschutterij OVU Grashoek
Zowel de compoundschutter als het recurve-team van handboogschutterij OVU Grashoek verloren afgelopen week hun wedstrijd.
Op maandag 24 oktober schoten
de compoundschutters hun vierde
wedstrijd op de banen van Ons
Genoegen in Ysselsteyn tegen het
tweede team van die club. Grashoek
verloor met 823–831. De hoogste
schutter was Cor van Dooren met

278 punten. Op zaterdag 29 oktober
schoot het recurve-team eveneens hun
vierde wedstrijd en ook zij moesten in
Ysselsteyn tegen het tweede team.
Grashoek verloor nipt met 761 tegen
765 punten. De hoogste schutter was
Robert Smits met 270 punten.
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Panningen wint
in Ospel
Door: Wiet Leenders, voetbalvereniging SV Panningen
Het eerste herenteam van SV Panningen trad op zondag 30 oktober
op sportpark de Houwakker in Ospel aan tegen de nummer twee op de
ranglijst RKSVO. Het weer was beter dan het voetbal, maar toch hoefden
de toeschouwers zich niet te vervelen. Panningen nam vroeg in de eerste
helft een voorsprong en kwam daarna nagenoeg niet meer in de
problemen.
De eerste schietkans was in
de 2e minuut voor Ospel, maar al
te veel gevaar leverde het niet op.
Anders was het in de 12e minuut aan
de andere kant van het veld, Matijs
Heesen werkte een corner in het
Ospelse doel en Panningen leidde
met 0-1. Panningen had daarna een
licht veldoverwicht, maar echte grote
kansen bleven voor rust uit.
Na de thee werd het Panningse
veldoverwicht significanter en Nick
Wilmer kon een uitgespeelde kans
niet verzilveren. Even later, in de
52e minuut, moest hij het veld
verlaten. Zijn plaats werd ingenomen door William Steeghs. En deze
wissel zou niet zonder gevolgen

Belangrijke overwinning

Grashoek moeizaam
voorbij Hegelsom
Door: John Janssen, voetbalvereniging SV Grashoek
Het eerste herenteam van SV Grashoek heeft thuis tegen Hegelsom op zondag 30 oktober een belangrijke 2-1
overwinning behaald. Ondanks dat alle goals in de eerst dertig minuten van de wedstijd vielen, bleef het tot het
einde een zeer amusant en enerverend duel. Grashoek-doelman Koen Clephas had een groot aandeel in de zege
door in de 16e minuut een penalty te stoppen.

blijven, want in de 56e minuut was
het William Steeghs die een counter uit het boekje afrondde, 0-2.
Vermeldenswaardig bij deze fraaie
aanval was de rol van Ilias Amhaouch.
Trainer Paul van de Moosdijk
van RKSVO trachtte met een dubbele
wissel het tij te keren, maar toen
Remco Litjens in de 61e minuut de
0-3 liet aantekenen was de wedstrijd
gespeeld. Panningen kwam verder
niet meer in de problemen, alleen de
Ospelse tegentreffer in de 90e minuut
was een smetje op het blazoen van
de steeds sterker wordende doelman
Jordi Nelissen. Panningen boekte een
regelmatige overwinning en stoomt
op in het klassement.

Dat Grashoek geen gemakkelijke
middag zou krijgen was al snel duidelijk, al na drie minuten scoorde Guido
Kauffeld de 0-1. Hij kreeg veel ruimte
en kon de bal vanaf zes meter simpel
binnenschieten. Bas Gloudemans
onderschepte in de 6e minuut de bal
en wist de 1-1 te maken. Alles leek
er op dat Grashoek achter de feiten
aan bleef lopen, want in de 15e
minuut ging de bal op de stip na een
onhandige handsbal van Bas Maessen.
Dorian Teensma vond echter de
Grashoekse penaltykiller op zijn weg.
In plaats van op achterstand te

Overwinning in eigen huis

Sensationele stunt
dames VC Kessel
tegen koploper
Door: volleybalvereniging VC Kessel
Het eerste damesteam van volleybalclub VC Polaris uit Helmond stond
zaterdag 30 oktober voor de deur van sporthal Achter de Häöf in Kessel.
Een team dat dit seizoen nog geen enkele set heeft afgegeven. De dames
van volleybalclub VC Kessel waren dan ook lichtelijk gespannen, maar er viel
niks te verliezen.
Dat er niets te verliezen viel, was
overduidelijk te zien in de eerste set.
De kracht van het collectief was sterk
aanwezig. De set werd met een overtuigende pass en sterke aanval gewonnen met 25-16. De tweede set verliep
echter minder soepel. De overtuigingskracht was heel ver te zoeken en ook
echt nergens meer te vinden. Deze set
werd dan ook met 11-25 verloren. De
derde set pakten de dames van VC
Kessel het spel weer op, maar helaas
was dit net niet genoeg om de set te
winnen: 21-25. De vierde set moest
gewonnen worden aan de Kesselse

kant. Door een sterke servicedruk werd
dit doel ook behaald met een winst van
25-21. De eerste vijfsetter van het seizoen voor beide ploegen. De Kesselse
dames wilden Polaris heel graag de
eerste nederlaag bezorgen. De vijfde set
wisselde sterk. Er werd begonnen met
een 6-3 voorsprong, maar deze werd
vervolgens omgebogen door Polaris tot
een 12-8 achterstand. Het begint langzaam specialiteit te worden van Kessel
om een achterstand om te buigen tot
een overwinning. De laatste set eindigde met 15-13. Een 3-2 overwinning
in eigen huis. (Foto: VC Kessel)

komen, was het tien minuten later
Grashoek dat op voorsprong kwam.
Erwin Pijnenburg had al een paar
mooie acties laten zien en ook nu weer
was zijn rush over links niet te stoppen.
Erwin hield op de achterlijn goed het
overzicht en vond met een scherpe
voorzet Chris Hunnekens, die geheel
vrijstaand de 2-1 scoorde. Deze voorsprong deed Grashoek zichtbaar goed,
want in het laatste kwartier kregen
Erwin en Chris nog goede mogelijkheden om de score uit te bouwen.
Chris was na rust weer dicht bij een
treffer toen hij de keeper al gepasseerd

was, maar een Hegelsom-verdediger
met een laatste krachtinspanning de
bal van de doellijn haalde. Het spel
bleef echter op en neer gaan en ook
Hegelsom had zijn mogelijkheden.
Scheidsrechter Kerstges uit Eijsden floot
een prima wedstrijd en liet zich niet
van zijn stuk brengen door de gasten
die met toneelspel en commentaar
probeerden de scheids te beïnvloeden.
Na afloop werd meteen naar
de andere velden gekeken, want
Grashoek had kans op een periodetitel.
America won echter met 3-2, waardoor
zij de periodetitel binnenhaalden.

Wedstrijd met twee gezichten

VV Kessel verliest
van America
Door: voetbalvereniging VV Kessel
Het eerste herenteam van VV Kessel trad op zondag 30 oktober aan tegen koploper America. In een wedstrijd
die twee gezichten kende, trok America de wedstrijd in het slot naar zich toe, 2-3. Kessel kreeg daarmee te
weinig, want verlies was op basis van de tweede helft niet verdiend.
Kessel keek bij de rust tegen een
2-0 achterstand aan. Daar was op
dat moment niets op af te dingen.
America was tot de rust heer en
meester in Kessel. Op het hele veld
verloren de Kesselse spelers de
duels en de opbouw van achteruit
mislukte keer op keer. America
strafte dit hard af door in vijf
minuten tijd twee keer te scoren.
Met twee identieke aanvallen klopte
de voorhoede van America de
Kesselse verdediging.
Na de rust leek er een compleet
ander elftal op het veld te staan

aan Kesselse zijde. Er was veel meer
strijd en er werd weer gevoetbald.
America wist zich hier geen raad mee.
Kessel kreeg steeds meer grip op de
wedstrijd en creëerde ook een paar
goede kansen.
Na een uur spelen kreeg Willem
Kruijk vanaf de penaltystip de uitgelezen mogelijkheid de aansluitingstreffer te maken. Na een goede voorzet
van Juul van de Beuken werd Willem
naar de grond getrokken en hij kreeg
terecht een penalty toegewezen, die
hij zelf binnenschoot, 1-2. Een kleine
tien minuten later maakte hij na

een goede individuele actie ook de
gelijkmaker, 2-2.
De thuisploeg was daarna
dreigend en een voorsprong hing in
de lucht. Maar uit het niets kwam
America vijf minuten voor tijd op
voorsprong. De eerste keer dat
de uitploeg echt dicht bij het doel
kwam, was het op fortuinlijke wijze
meteen raak. Een voorzet vanaf de
rand van de zestienmeter werd door
niemand aangeraakt en viel zo in
de verre hoek, 2-3. Kessel was niet
meer bij machte deze tegenslag om
te draaien.
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Zoete overwinning
voetballers Egchel
Door: voetbalvereniging SV Egchel
De heren van het eerste voetbalteam van voetbalvereniging SV Egchel
hebben zondag 30 oktober weer eens het zoet van een overwinning
mogen proeven. Op sportpark de Stikker in Helenaveen won Egchel nipt
met 1-2 van het combinatieteam Helenaveen/Griendtsveen.
De driepunter was na een mindere
fase in de competitie uiterst welkom.
Arbiter Van Wingerden uit Helmond
trok maar liefst zes gele kaarten,
waarvan vijf voor de thuisclub.
Al na vijf minuten kon keeper
Jeroen van Knippenberg de bal uit het
net halen, toen na een aanval door
het midden Johannes Blenckers voor
de 1-0 zorgde. Egchel kwam na een
kwartier wat beter in haar spel en
kreeg ook enkele goede mogelijkheden. De grootste kans ontstond na
een voorzet van Frank Gielen waarbij
niemand het beslissende tikje kon
geven.
De rust ging in met een 1-0
achterstand. Dit veranderde in de
50e minuut toen na een mooie
voorzet van Lex Verstappen op een
pass van Leon Teeuwen Frank Gielen
uit een moeilijke hoek Egchel op
1-1 bracht. Na een fase waarin de
blauwhemden in een kort tijdsbestek
tegen drie gele prenten opliepen,

nam Egchel in de 65e minuut een
voorsprong. Wederom omspeelde
Frank Gielen wel vijf spelers en met
een schuiver in de linkerbenedenhoek
zorgde hij voor de 1-2. Het team kreeg
weliswaar de beste kansen in het
vervolg, maar kroop toch ook enkele
malen door het oog van de naald.
Een appèl voor strafschop in het
zestienmetergebied van de gastheer
werd weggewuifd. In het laatste
kwartier kwamen Rick Crommentuijn
en Luuk Timmermans namens Egchel
nog in het veld voor Bram Kempen en
Juul Stammen. De thuisploeg wisselde
gedurende de wedstrijd twee spelers.
Tweevoudig schutter Frank Gielen
kreeg nog een uitgelezen mogelijkheid om de bevrijdende 1-3 op het
scorebord te zetten, maar hij schoot
hard over het doel van keeper Kees
Leenders. Het laatste wapenfeit was
nog een nog duidelijkere appèl voor
een strafschop voor de gasten, maar
ook nu geen pingel.

Gongkampioenschappen Helden
Door: Heldense schaak- en damvereniging
De Heldense schaak- en damvereniging hield onlangs de jaarlijkse
gongkampioenschappen. Bij het toernooi moet iedere tien seconden op
het teken van een gong een zet worden gedaan. Pascal Schuman wist
alle wedstrijden te winnen bij het schaken en zo kampioen te worden.
Bij het dammen eindigden Lei Janssen en Nico Grubben gezamenlijk
bovenaan.
Vanwege de tijdsdruk van de
gong worden af en toe de vreemdste
vergissingen gemaakt. Er is weinig
tijd om na te denken. Zeven leden
deden mee bij de schaakafdeling die
dus elk zes partijen afwerkten.
Achter Pascal Schuman werd
Marcel Schuman tweede en Johan
Zonneveld derde.

Jos Feron Cup in Reuver
Door: mountainbikevereniging MTB Baarlo
In Reuver vond zondag 30 oktober een wedstrijd voor de Jos Feron Cup plaats. De wedstrijd was georganiseerd
door MTB Baarlo. Op de dag werd er ook gestreden om het Limburgs kampioenschap cyclocrossen. In totaal stonden
er 234 renners aan de start.

Onder de vlag van de Baarlose
vereniging verschenen 21 renners aan
de start. Te beginnen met de nieuwelingen/junioren MTB. Daar was de
voorste startrij wederom oranje met
zwart gekleurd. De renners gingen in
een flink tempo van start. Het was
Noud Peeters die ook deze week weer
het podium wist te behalen met een
tweede plaats. Tom Peeters pakte een

vierde plek. Bij de dames verscheen
Kirsten Peetoom aan de start. Na een
zeer succesvol wegseizoen, koos ze nu
weer voor de mountainbike. Ze wist als
vierde te eindigen. Daar waar normaliter geen renners van MTB Baarlo aan
de start verschijnen bij de cyclocrossers, was het nu Harrie Peeters die hier
zijn mogelijkheden wilde gaan testen.
Hij reed naar een elfde plaats.

In de middag verscheen de jongste
jeugd aan de start. Te beginnen met
categorie 2, waar Finn Keunen de derde
plek haalde. Als laatste waren de Heren
en Masters MTB aan de beurt. Bij de
heren werd Yannick Smedts na een
eindsprint nipt vierde. Peter Nielsen
reed bij de Masters lange tijd voorin
mee, maar hij viel net buiten het
podium met een vierde plek.

MVC’19 onderuit in Haelen
Door: Mat Nellen, voetbalvereniging MVC’19
Het eerste herenteam van MVC’19 uit Maasbree is zondag 30 oktober in de slotfase kopje onder gegaan tegen
een opportunistisch spelend Haelen. De met veel inzet spelende thuisploeg won op basis van haar spel in de
tweede helft verdiend met 3-1.

Bij de damafdeling deden vier
leden mee. Zij speelden ieder twee
keer tegen elkaar, waardoor iedereen
zes partijen speelde. Nico Grubben
en Lei Janssen haalden even veel
punten. Nico verloor één keer en
speelde twee keer remise. Lei verloor
twee keer. Beide mannen eindigden
op acht punten.

Middenvelder Daan Peters in actie (Foto: Math Geurts Fotografie)
MVC’19 kwam goed uit de startblokken en kwam in de 21e minuut verdiend
op voorsprong, toen een snel genomen
vrije trap Ron van den Kerkhof bereikte.
Tegen zijn schot was Haelenkeeper
Joey Cuijpers kansloos. Haelen kon in
die fase nog niet hun geliefde spelletje
spelen. De Maasbreenaren kwamen vlak
voor rust bijna op 2-0, maar het goede
schot van Daan Peters werd gekeerd.
Toch liet Haelen bij vlagen zien dat de
ploeg kan voetballen. Met de 1-0 stand
ging de rust in. Haelen kwam na rust

furieus uit de kleedkamer. MVC werd
onder druk gezet. Met veel inzet, duel–
en daadkracht joeg de Haelense ploeg
op de gelijkmaker. Al in de 48e minuut
werd bij een onoverzichtelijke situatie
voor het Maasbreese doel de bal door
een verdediger voor de voeten gelegd
van Ken Gommans, die vanaf 2 meter
de 1-1 scoorde. Haelen bleef drukken,
won de slag op het middenveld en hield
MVC’19 onder druk. Dankzij goed keeperswerk van Sander van den Broeke
bleef Maasbree overeind. In de slotfase

kreeg MVC’19 nog wat kansen, maar
ook de enthousiaste thuisploeg bleef
op zoek naar de overwinning. Nadat in
de 82e minuut Ron van den Kerkhof
net naast had gekopt, verloor MVC
een cruciaal duel op het middenveld.
De daarop volgende aanval werd door
Ruud Eikenboom afgerond, waardoor
Haelen op 2-1 kwam. Het verzet van
Maasbree was gebroken. De 3-1 van
Ken Gommans in de blessuretijd was de
absolute genadeklap. Haelen klom naar
de 4e plaats, terwijl MVC 11e blijft.
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Stichting SBI Lombok

‘Docenten spreken geen woord Engels’
Om zijn project op het Indonesische eiland Lombok bekend te maken, kreeg Rudi Peeters hulp van Stichting Mondiaal Burgerschap Peel en
Maas. De 38-jarige Maasbreenaar startte begin dit jaar met Stichting SBI Lombok. Het doel van de stichting is om taalonderwijs voor alle
inwoners van Lombok te realiseren.

Rudi kwam op het idee van de stichting
nadat hij al eerder voor een andere Maasbreese
stichting in Indonesië vrijwilligers werk had
gedaan. In 2013 kwam hij voor het eerst op
Lombok, een eiland op twee uur varen van
Bali met 2,4 miljoen inwoners. “Toen zijn mijn
ogen wel opengegaan. Het is echt een prachtig
eiland, met een betoverende natuur”, vertelt
Rudi. “Door mijn eerdere vrijwilligerswerk wist
ik wat mogelijk en nodig was voor de mensen
daar. Toen heb ik besloten een stichting te
beginnen om het taalonderwijs op het eiland
te verbeteren.” In januari van dit jaar was het
allemaal rond en werd de stichting officieel

opgericht. Hij klopte aan bij Stichting Mondiaal
Burgerschap Peel en Maas en die hielpen hem om
zijn projecten bekendheid te geven in de regio.

Pilotproject met het Bouwens
“We hebben al wat dingetjes gedaan.
Zo stuurden jongeren van Lombok post naar
Nederlandse kinderen van basisscholen in
Panningen en Maasbree. Die hebben een
antwoord geschreven, zodat de Indonesische
kinderen straks rechtstreeks een brief krijgen.
Dat is heel speciaal voor hen, want zoiets hebben
ze nog nooit gehad. En de brief is ook nog in het
Engels, dus ze leren er ook van.”

ting. “Met behulp van middelbare school
Het Bouwens hebben we een pilotproject opgezet. Het Bouwens leverde het lesmateriaal dat
nu gebruikt wordt om Engelse les te geven in
de hoofdstad van Lombok, Mataram.” Dat is ook
wel nodig, vertelt Rudi. “Veel basisschooldocenten in Indonesië spreken geen woord Engels.
Dus de kinderen leren het ook niet. En dat
terwijl Engels heel belangrijk kan zijn voor bijvoorbeeld het vinden van een baan. De kinderen zijn er gebaat bij.” Rudi hoopt volgend jaar
een fysiek schoolgebouw te kunnen openen in
Mataram. “We hebben overeenstemming met
de Indonesische regering voor het oprichten van
een stichting daar. Nu gaan we op zoek naar
fondsen om alles te financieren.”
Het gebouw hoeft niet alleen voor lessen
gebruikt te worden. “Indonesië is het grootste
moslimland ter wereld en als je op een willekeurige plaats in Lombok staat, zie je zo’n
vijftien moskeeën liggen. Daar spelen zich
veel van de sociale evenementen zich af, maar
mensen met een andere religie komen daar
niet. We willen dat het schoolgebouw een soort
gemeenschapshuis wordt waar bijvoorbeeld
ook dorpsvergaderingen plaatsvinden. Een ontmoetingsruimte voor het hele dorp.”
Stichting Mondiaal Burgerschap Peel en
Een ander voorbeeld is het knuffelproject.
Maas heeft als doel om binnen de gemeente
Nederlandse kinderen konden hun knuffels
integratie te bevorderen en meer begrip te
inleveren, zodat die mee konden naar Lombok.
kweken voor mensen uit andere culturen.
“Hier heb je als kind ik weet niet hoeveel tedVoor meer informatie of een subsidieaanvraag
dyberen en knuffels. In Indonesië heeft de jeugd
nog nooit zelfs maar een knuffel gezien. De kinde- gaat u naar www.mondiaalpeelenmaas.nl
ren zijn daar zo blij mee. Daarmee zorg je voor
wat geluk in hun leven.”
Toch is het de stichting vooral om taal te
doen. De naam van de stichting is niet voor niks
SBI Lombok, wat staat voor Sekolah Bahasa
Inggris. “Dat betekent Engels taalschool”,
vertelt Rudi. De briefuitwisseling is bezig, maar
er wordt zelfs al lesgegeven dankzij de stich-

Amusementsprogramma De Proos Helden
Voor het tweede jaar vindt amusementsprogramma De Proos plaats in Helden. In gemeenschapshuis Kerke
böske worden zondag 6 november live verschillende interviews gehouden met bekende mensen uit de gemeente.
Dit seizoen vindt het programma
drie keer plaats. Gedurende het
programma van De Proos wordt door
interviewers Robert Jansen en Marijke
Gijsen geprobeerd ‘het onbekende’
boven water te krijgen van vijf bekende

mensen uit de gemeente. Wie dat zijn,
is nog een verrassing. De interviews
worden afgewisseld door muziek van
Kate Moon en er worden ter plaatse
hapjes gemaakt. Tijdens het vorige
seizoen waren onder andere Jac Kranen,

Streekmuseum ’t Land van Peel en Maas houdt op donderdag 10 november de laatste van de drie lezingen
over het Limburgs dialect. Herman Crompvoets uit Meijel komt vertellen over het Heldens en Meijels dialect.
in café De Gasterie in gemeenschapshuis Kerkeböske in Helden. Herman
Crompvoets begint om 20.00 uur met
zijn verhaal over de dialecten. De schrij-

ver presenteerde eind vorig jaar nog
het boek Zwèmme bij Eévert, waarin
hij schreef over het dialect en de specifieke kenmerken van het ‘Mééls’.

Op zondag 6 november wordt in Baarlo het sint-maartenfeest gevierd. Alle kinderen worden om 17.30 uur op
de Markt verwacht met hun fakkels en lampionnen.
Kasteel D’Erp. Op de kasteelweide
wordt het verhaal van Sint-Maarten en
de ‘erme mins’ verteld en uitgebeeld.
Na afloop van de vertelling wordt het
vuur ontstoken. Voor een warm drankje
en een versnapering wordt gezorgd.
Kinderen tot en met groep acht van de
basisschool krijgen ook dit jaar traditi-

17.00-21.00 uur

zaterdag
5 november

17.00-21.00 uur

zondag
6 november

10.00-17.00 uur

Broek 1, 5995 PJ Kessel,
077 – 462 27 36

Hadé Collection
VOOR SFEER IN HUIS

Wij geven advies bij u thuis
• gordijnen
• binnenzonwering
• vloerbedekking

Bel vrijblijvend
voor een afspraak
Hanny Derks
Tel. 077 – 477 33 75

www.hadecollection.nl

Sint-maartenfeest in Baarlo
Al sinds een paar jaar wordt het
feest in Baarlo op een nieuwe manier
en in het dorp gevierd. Ook dit jaar
verzamelt iedereen zich op de Markt,
waarna de lampionnenoptocht om
17.45 uur onder muzikale begeleiding van de fanfare en brassband
vertrekt naar de kasteelweide bij

vrijdag
4 november

Peter Nijssen, Nadia Amhaouch,
Trudy Maessen, Gerard Reijnders en
Jos Stevens te gast. Het programma
duurt van 14.30 tot 17.00 uur. Kaarten
zijn verkrijgbaar bij het Kerkeböske en
Plus Gommans in Helden.

Lezing Herman Crompvoets
Het is de derde en laatste avond
in de lezingencyclus met als thema
De romantiek van het Limburgse dialect. Ook de laatste lezing vindt plaats

KERSTSHOW

oneel een fruitversnapering wanneer
ze weer naar huis gaan. De organisatie, Stichting Kinderfeesten Baarlo,
verzoekt iedereen voorafgaand aan
het toneelstuk weg te blijven van de
kasteelweide en deze pas te betreden met de andere deelnemers aan
de optocht.

Kringloop en
woningontruiming

J.F. Kennedylaan 211 – Panningen – 0475 440568
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Lezing door Neerlandicus
Pierre Wilms
Tijd: 20.00 uur
Locatie: Museum Peel en Maas Helden

in samenwerking met

Decennium

Artiesten Café

Tijd: 20.00 uur
Locatie: muziekpodium Thalia Baarlo

Tijd: 15.00 uur
Organisatie: HIEVA Boys
Locatie: gemeenschapshuis Kessel-Eik

Hans Liberg

We Love The 90’s

Sint-maartenviering Baarlo

Tijd: 20.15 uur
Locatie: DOK6 Panningen

Tijd: 20.00-04.00 uur
Locatie: Tommies Bar Panningen

Tijd: 17.30 uur
Organisatie: Stichting Kinderfeesten Baarlo
Locatie: vertrek vanaf Markt Baarlo

Wine, Dine & Dance

Theatergezelschap DOKwerk

Samen Zingen in Panningen

Tijd: 20.00-01.00 uur
Locatie: Club Palladio Helden

Tijd: 20.15 uur
Locatie: DOK6 Panningen

Tijd: 19.30-21.30 uur
Locatie: De Ringoven Panningen

Feest-Café Avond

De Rode Jager

Tijd: 20.30 uur
Locatie: Beej Wilmach Antiek Grashoek

Tijd: 21.00-03.00 uur
Locatie: JAKS Bar Helden

Red Cup Fissa

Latin Lovers: La Fuente + more

Kledinginzameling

Tijd: 20.30-02.00 uur
Locatie: jongerencentrum Sjiwa Baarlo

Tijd: 22.00-04.00 uur
Locatie: Club Palladio Helden

Tijd: 13.15-15.15 uur en 17.00-19.00 uur
Locatie: Kerkplein Beringe

St. Hubertusviering
Tijd: 08.30 uur
Organisatie: wildbeheereenheid WBE Everlose Beek
Locatie: veldkapel St. Anna in Maasbree

zo
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Ruilbeurs
Tijd: 09.00-12.00 uur
Organisatie: Postzegel & Muntenvereniging Kessel
Locatie: gemeenschapshuis Kessel-Eik

ma
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Kledinginzameling
Tijd: 09.00-14.00 uur
Organisatie: KBO Kessel en Reshare Leger des Heils
Locatie: carport achterzijde Dorpstraat 9 Kessel

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

Nationale Natuurwerkdag

Jumping Indoor Helden

Tijd: 08.45 uur
Locatie: verzamelen bij IVN-gebouw Helden

Tijd: 10.00 uur
Locatie: manege De Vosberg Panningen

Jumping Indoor Helden

Kinder Springfestijn

Tijd: 09.00 uur
Locatie: manege De Vosberg Panningen

Tijd: 10.30-17.00 uur
Locatie: MFA Hoës van Bree Maasbree

Nationale Natuurwerkdag

Diashantlappenkoor Venlo

Tijd: 10.00 uur
Locatie: Westeringlaan-Sevenumsedijk in Maasbree

Tijd: 11.00-13.00 uur
Locatie: Kasteel De Keverberg Kessel

Ernst, Bobbie & de rest

Cool Moves Volleybaltoernooi

Tijd: 13.00 en 15.30 uur
Locatie: DOK6 Panningen

Tijd: 12.00 uur
Organisatie: volleybalclub VC Kessel
Locatie: sportzaal Achter de Häöf

Repair Café

Try-out DSG Expression

Reanimatie en AED-cursus

Tijd: 13.00-15.30 uur
Organisatie: Stichting Repair Café Peel en Maas
Locatie: kringloopwinkel Allerhande Panningen

Tijd: 13.30-17.00 uur
Organisatie: dans- en showgroep DSG Expression
Locatie: jongerencentrum Sjiwa Baarlo

Tijd: 19.30-21.30 uur
Org: Stichting Reanimatie- en AED-onderwijs Helden
Locatie: leslokaal Rode Kruis sporthal Piushof Panningen

Wijnproeverij

Amusementsprogramma De Proos

Lezing Herman Crompvoets

Tijd: 20.00-23.00 uur
Locatie: Kasteel de Keverberg Kessel

Tijd: 14.30-17.00 uur
Locatie: gemeenschapshuis Kerkeböske Helden

Tijd: 20.00 uur
Locatie: café De Gasterie gemeenschapshuis
Kerkeböske Helden

Uw voeten in goede handen
• Medisch & Oncologisch Voetzorgverlener
• Zowel standaard als gespecialiseerde voetzorg
• Cosmetische voetzorg en vele
specialistische technieken
Diana Bouten
Dr Poelsplein 13,
5981 TW Panningen
tel: 077 - 851 46 56

Voor meer informatie: www.lachimere.nl

Workshop
‘Mantelzorgen doe je niet alleen’
Tijd: 19.00 uur
Organisatie: Vorkmeer Steunpunt Mantelzorg en
Mantelzorgforum Peel en Maas
Locatie: activiteitencentrum Vorkmeer Kerkstraat
Panningen

over veiligheid
wo Informatiebijenkomst
Tijd: 19.30 uur
09 Organisatie: Dorpsoverleg Meijel en politie
11 Peel en Maas
Locatie: gemeenschapshuis D’n Binger Meijel

do
10
11

Dag van de Mantelzorg: uitdelen
bloemetjes
Tijd: hele dag
Organisatie: Mantelzorg Peel en Maas
Locatie: huis-aan-huis

Wilt u ook een
professionele
keuken thuis?
Markt 31B, 5995 BC Kessel
T: 077 462 1898
info@verhaegenkeukens.nl
www.verhaegenkeukens.nl

Zondag 13 november 2016

METALFEST
Deur open: 18:00
Entree: 6 euro
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Kerkberichten

Kijk voor meer foto’s op
www.hallopeelenmaas.nl

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

|

pet.horst@home.nl

|
|

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

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

Petra Stienen in de bieb
Arabiste Petra Stienen gaf op donderdag 27 oktober een lezing het Huis van de Gemeente in
Panningen. De lezing werd georganiseerd door de Bibliotheek Maas en Peel en het thema van de avond
was Grenzen. Tweede Kamerlid Mustafa Amhaouch opende de avond en ook burgemeester Delissen-van
Tongerlo was aanwezig en discussieerde volop mee. Ook werden er drie tekeningen van kunstenares
Isabelle El-Hasan geveild. De opbrengst ging naar het jeugdbibliotheekproject Rojava. (Foto: Fotoclub Kiek Ze)

Dj’s P&M Hoés bekend
De drie dj’s die aan het einde van het jaar plaatsnemen in Ut P&M Hoés in Panningen, zijn op zondag
30 oktober bekendgemaakt. Rob van Soest, Sjoerd Groothuis en Carla Hermans gaan in december proberen zo
veel mogelijk geld op te halen voor de goede doelen Walk4Brains en Stichting Arjan die onderzoek naar hersentumoren ondersteunen.
De dj’s werden bekendgemaakt
voorafgaand aan de start van de
Walk4Brains in Meijel, waarbij ook
geld werd opgehaald voor het
onderzoek naar genezing van
hersentumoren.
De actieweek van Ut P&M Hoés,
georganiseerd door lokale omroep

P&M, begint op maandag 12 december. Tijdens de week vinden er
verschillende acties plaats om geld
in te zamelen voor het goede doel.
De dj’s maken op vrijdag 16, zaterdag
17 en zondag 18 december non-stop
muziek vanuit een glazen huis op het
Raadhuisplein in Panningen en eten

tijdens de drie dagen niks.
Afgelopen jaar leverde het P&M
Hoes uiteindelijk ruim twintigduizend
euro op voor het hospice en verblijfhuis het Plattelandshoés in Panningen.
Sjoerd Groothuis was bij die editie ook
één van de dj’s die in het glazen huis
verbleven.

Parochie Beringe

Parochie Koningslust

Misintenties NL21 RABO 0141939583
El Jacobs-Sturme Peelstraat 39
T 077 307 17 88 s.jacobs39@ziggo.nl
Kerkdiensten
Zondag 6 november
H. Mis 9.30 uur t.i.v. Harrie Leijten en
fam.
Mededeling
Kledinginzameling kerk Beringe
7 november van 13.15 tot 15.15 en
17.00 tot 19.00 uur. I.v.m. het vervallen van de kledingcontainer van de
gemeente, kunt u de dichtgebonden
zakken met bruikbare kleding, schoenen, dekens, gordijnen en knuffels,
iedere dag, wanneer het u uitkomt,
neerzetten bij de garagedeur achter
de pastorie ( Aan de Meule). Geen
vervoer? Bel 3076521 of 3072331 en
alles wordt opgehaald. De opbrengst
is voor het onderhoud voor onze kerk
Beringe. Bij voorbaat dank!
Overleden
Harrie Sonnemans, 74 jaar

Misintenties NL05 RABO 0120795132
A. van den Boer De Brentjes 81
T 077 465 36 81
Kerkdiensten
Zaterdag 5 november
H. Mis Allerheiligen-Allerzielen 17.30
uur t.i.v. overl. fam. Berkers-Thijssen;
fam. Nijssen-Smets, Ton Nijssen,
Erik Nijssen; Hai Gommans en overl.
fam. Gommans-Nelissen (jaardienst).
Voorafgaand aan de Mis, om 17.00 uur,
zegening van de graven op het kerkhof.
Zaterdag 12 november Geen H. Mis
Doopviering 14.00: Nathalie Sunaert

Parochie Egchel
Misintenties NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
T 077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 6 november
H. Mis 11.00 uur Allerheiligen- en
Allerzielenviering met aansluitend
zegening van de graven op het
kerkhof
Zondag 13 november
Geen H.Mis

Parochie Grashoek
Misintenties NL24 RABO 0141910526
A. Cruijsberg T 077 307 52 93
Spreekuur in kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
Zaterdag 5 november
H.Mis 19.00 uur t.i.v. Mart Schers
(jaardienst)
Zondag 13 november
H.Mis 11.00 uur t.i.v. Giel Peeters en
Leny Peeters-Strijbos

Parochie Helden

Eerste certificaten uitgereikt
De eerste deelnemers, afkomstig uit Maasbree, die de workshop Werken met de elektronische
overheid gevolgd hebben, ontvingen op woensdag 26 oktober hun certificaat. De workshop werd
gegeven door Bibliotheek Maas en Peel in samenwerking met de KBO uit Maasbree. Gedurende de
cursus werden de cursisten wegwijs gemaakt in het omgaan met overheidszaken via de computer.
Onder andere de DigiD is een belangrijk middel om digitaal de identiteit vast te stellen.

Misintenties NL61 RABO 0120795094
pastorie Rochusplein 3
T 077 3071488,
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur
donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
Vrijdag 4 november
De H. communie wordt thuisgebracht
vanaf 09.00 uur
Zondag 6 november
H. Mis 10.00 uur – herenkoor t.i.v.
Nol Jacobs en Nellie Jacobs-van Maris
(mnd); Hein Korsten en overl.oud.
Korsten-Janssen (jaardienst)
Doopviering 11.30 uur Faye Keizer
Overleden
Sjraar Nijssen, 83 jaar

Parochie Meijel
Misintenties NL16 RABO 0133405613
Pastorie Kerkstraat 5
T 077 466 18 50
W www.parochiemeijel.nl
Spreekuur
maandag 19.30 tot 20.00 uur en
donderdag van 11.00 tot 12.00 uur
secr.kerkbestuurmeijel@vodafonethuis.nl
Kerkdiensten
Donderdag 3 november
Mis 09.00 uur t.i.v. alle parochianen
09.30-10.00 uur Stille Aanbidding
Zaterdag 5 november
H. Mis 19.00 uur met Schutterij
St.Willibrordus (patroonsfeest) t.i.v.
Jeanne Verheijen (coll); Hannes
Verheijen en Elisabeth VerheijenPeeters; Gon Strijbos-Driessen (jaard.);
Piet Daems; uit dankbaarheid
Zondag 6 november
H. Mis 11.00 uur – herenkoor t.i.v. Cor
Mestrom (jaard); Thea Schers-Kessels,
Frits Schers, Miet Schers-Verstappen,
Harrie Schers, Ger Schers, Britt Schers
en Piet Heijmans; Arnoldus v.d. Heurik
en Maria v.d. Heurik-Niemans (jaard);
Jan Meeuwis (verj) en kleindochter
Janine; uit dankbaarheid
Maandag 7 november
Stille Aanbidding 18.30 uur
Rozenkrans 19.00 uur
Dinsdag 8 november
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen,
aansluitend koffiedrinken

Parochie Panningen
Misintenties NL44 RABO 0141900660
Parochiecentrum Wilhelminastraat 14
T 077 307 13 88
info@parochiecentrumpanningen.nl
Open maandag- dinsdag- woensdag
en donderdag van 09.00 tot 11.30 uur
Kerkdiensten
Vrijdag 4 november
De ziekencommunie wordt thuis
gebracht vanaf 9.00 uur
Zaterdag 5 november
H. Mis 14.30 uur “De Groenling”
H. Mis 19.00 uur – gemengd koor t.i.v.
Piet Janssen en To Janssen-van der
Linden en zoon Sjraar; Adri Luijten (coll)
Zaterdag 12 november
Viering Sint Maarten 17.30 uur voor
alle parochies - leerlingenorkest Peel
en Maas
H. Mis 19.00 – gemengd koor
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showroomkeukens

tot

50%
korting
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HORST
Witveldweg 100

WWW.SUPERKEUKENS.NL

RUIM

50

KEUKENS!

239((/6+2:5220
ROERMOND
Burghoffweg 13

(Gevestigd binnen Interchalet)

(Gevestigd tegenover Retailpark)

T. 077-3982234

T. 0475-691548

RUIM

40

KEUKENS!

02'(//(1

HEERLEN
In de Cramer 148
(Gevestigd op de Woonboulevard)

T. 0475-691548

RUIM

45

KEUKENS!

