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Special Needs judo
Sporthal De Kazing in Baarlo was op zaterdag 5 en zondag 6 november het toneel van drie toernooien voor judoka’s met een beperking. Sporters uit heel Europa en
zelfs Brazilië kwamen naar Limburg om hun kunsten te vertonen. Voor de judoka’s met een lichamelijke beperking waardoor ze niet kunnen lopen, was er het liggend judo.
Zo konden ook zij proberen de gouden medaille binnen te halen. In totaal kwamen er 240 judoka’s in actie. Op zaterdag vonden het Open Nederlands Kampioenschap G-judo
en het Open Nederland Kata kampioenschap G-judo plaats. Een dag later stond voor de achtste keer het JV Alcides G-judo toernooi op het programma. Baarlonaren Dave Bleser
en Sanne Simons werden Nederlands kampioen bij de kata-kampioenschappen. De organisatie is zeer tevreden over het verloop van de dagen. “De tribunes zaten goed vol en
we hebben geen klachten gehad”, aldus toernooicoördinator Sjaak Simons. ”Het was in één woord geweldig.”

Welzijnsstichting neemt taken VluchtelingenWerk over

Vorkmeer gaat vluchtelingen begeleiden
Welzijnsinstelling Vorkmeer gaat vanaf 1 januari vluchtelingen begeleiden bij hun start in Peel en Maas.
De organisatie neemt de taken over van VluchtelingenWerk Limburg. De vluchtelingen worden geholpen bij
praktische zaken, zoals het inschrijven bij de gemeente en een school.
De gemeente moet in de
eerste helft van 2017 in totaal
33 statushouders huisvesten.
Statushouders zijn vluchtelingen
die een asielvergunning hebben
gekregen. “Mensen staan er vaak
niet bij stil hoe vreemd en nieuw een
gemeente als Peel en Maas is voor
vluchtelingen die een oorlogsgebied
hebben moeten ontvluchten”,
zegt coördinator bij Vorkmeer

Vester Bergmans. “De coaches van
Vluchtelingenwerk Vorkmeer zijn
daarom zeer belangrijk in het wegwijs
maken van deze nieuwkomers.
Zij leveren daarmee niet alleen een
individuele bijdrage, maar ook een
bijdrage aan de samenleving, want
door hun inzet voelen de statushouders
zich sneller thuis en kunnen zij ook
beter integreren.” Zo moeten de
statushouders ingeschreven worden bij

de gemeente en een school, moeten
ze een zorgverzekering afsluiten en
hun woning inrichten. “En wat te
denken van alle papieren die men
nog niet kan lezen of de gesprekken
die men niet kan volgen omdat men
de taal vaak nog niet machtig is?”,
vraagt Vorkmeer zich af. Ook vragen als
‘Waar kan iemand terecht om sociale
contacten op te bouwen?’ en ‘Hoe kan
iemand aan een baan komen?’ worden

beantwoord door de mensen van
Vorkmeer.

‘Verbindingen
belangrijk bij
integratie’
Het doel van Vluchtelingenwerk
Vorkmeer is dat de statushouders
zelfredzaam worden, op eigen
benen kunnen staan en volwaardig
participeren in de maatschappij.
“Daarbij is het belangrijk dat ze vooral
ook in hun eigen kern de weg weten”,

aldus Tiny Valckx, één van de twee
projectmedewerkers. “Verbindingen
leggen op lokaal niveau is belangrijk
voor vluchtelingen om goed en snel
te kunnen integreren.”
Vorkmeer is op zoek naar vrijwilligers die willen helpen bij het opvangen van de vluchtelingen. “Het enige
dat nodig is, is affiniteit met andere
culturen en een beschikbaarheid van
minimaal één jaar”, aldus de welzijnsinstelling. Geïnteresseerden kunnen
contact opnemen met Vorkmeer via
077 307 73 50 of door te mailen naar
vluchtelingenwerk@vorkmeer.nl
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Keep the Heartbeat Going

Bouwens pakt prijzen bij hart-wedstrijd
Middelbare school het Bouwens uit Panningen heeft op woensdag
2 november drie prijzen in de wacht gesleept bij de Keep the Heartbeat
Going-wedstrijd. De school won de juryprijs, de publieksprijs en de prijs voor
meest inspirerende docent. Bij de wedstrijd trommelden leerlingen van
scholen uit heel Limburg om zo meer aandacht te krijgen voor reanimatie.
“We waren al heel tevreden
met het enthousiasme waarmee de
leerlingen deelnamen aan het project,
maar dat het ook met prijzen beloond
wordt, is echt magnifiek”, laat Ron
Cremers, één van de kartrekkers van
het project namens het Bouwens
weten. De school in Panningen nam
een filmpje op waarbij meer dan
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zeshonderd leerlingen tegelijkertijd
trommelden in de kantine van de
school. Vijf andere scholen in Limburg
stuurden eveneens een filmpje op
waarin getrommeld werd.
De jury beoordeelde alle ingezonden filmpjes op onbekende criteria en
het Bouwens bleek de beste trommelsessie in huis te hebben. “Ik denk dat
vooral de grootte meegeholpen heeft
aan de winst”, aldus Ron. “Tegenover
de andere inzendingen hadden wij
veel meer deelnemers. En dat terwijl
we het in vijf weken allemaal hebben moeten regelen. We hebben ons
pas laat ingeschreven en dus hadden
we weinig tijd.” Dat de publieksprijs
mee naar huis ging, was al een beetje
bekend. “Die prijs werd beoordeeld op
het aantal likes en hoe vaak de filmpjes
gedeeld waren op Facebook”, vertelt
Ron. “Collega’s van mij zeiden al dat dat
we die niet meer mis konden lopen.”

Reanimatielessen
voor studenten
Als prijs ontvangt het Bouwens
gratis reanimatielessen voor acht tot

tien docenten. De leerlingen kregen
ook een bedankje van de school. “Het
feit dat we de publieksprijs hebben
gewonnen, is geheel te danken aan
de leerlingen”, vertelt Ron. “Zij hebben het bericht massaal gedeeld en
geliked op Facebook. Daarom hebben
ze allemaal een ijsje gekregen om
hen te bedanken.” Het Bouwens vindt

reanimatie belangrijk en gaat vanaf
komend schooljaar reanimatielessen
geven aan scholieren. Ron: “We vinden
een gezonde school belangrijk en daar
hoort volgens ons ook reanimatieonderwijs bij. We leven immers in een
vergrijzende maatschappij waar het
waarschijnlijk vaker nodig is. Ik durf te
zeggen dat we door reanimatielessen

te geven aan studenten in de toekomst
levens gaan redden.”
Het project Keep the Heartbeat
Going is een initiatief van Rotary
Maastricht Oost en Taskforce QRS
Maastricht. De prijzen werden op
2 november uitgereikt in Maastricht.
Gouverneur van Limburg Theo Bovens
was aanwezig bij de uitreiking.

Apparaat buiten omheining

AED van VV Helden openbaar
voor buurt
De AED die binnen de omheining van voetbalvereniging VV Helden hing, is onlangs naar een nieuwe locatie verplaatst. Het apparaat hangt voortaan
aan de voorkant van het hekwerk bij de voetbalclub. De voetbalclub is blij dat ook de buurt in geval van nood gebruik kan maken van het apparaat,
laat bestuurslid Guus Lommen weten.
Een AED is een draagbaar apparaat
dat het hartritme kan herstellen bij
een hartstilstand. “Onze ogen werden
een paar jaar geleden al geopend
toen twee keer iemand in elkaar zakte
op het voetbalterrein”, vertelt Guus.
“De AED was daarbij uiteindelijk niet
eens nodig, maar er kwam wel een
discussie op gang dat het goed zou zijn
om er een te hebben. We hadden er al
eerder over nagedacht, maar nu kwam
het in een stroomversnelling.”
Toen de club er inderdaad eentje
aanschafte, volgde al snel een andere
vraag. “Een lid van ons, Wiel Suntjens,
maakte zich sterk voor een openbare
AED en ook Stichting Hart voor Peel en
Maas stelde ons de vraag of we de AED
buiten de omheining wilde ophangen.”
De verenigingen gingen in gesprek met
elkaar en de voetbalclub kwam tot de
conclusie dat buiten ophangen alleen
maar voordelen had. Guus: “Nu kunnen
de buurt, de beugelclub, de schutterij
en de voetbalclub gebruik maken van
de AED.”
De club vroeg aan alle betrokken
partijen om hun leden te vragen of ze
een informatieavond wilden volgen
over de AED. Op die manier konden er
genoeg vrijwilligers aangemeld worden
die het apparaat kunnen bedienen.
“Het mooie is dat van alle partijen,

de buurt, de schutterij, de voetbalclub
en de beugelvereniging, een aantal
mensen zich aanmeldden. De samenwerking is dus goed hier in de buurt.”
Guus hoopt dat de AED nooit
gebruikt hoeft te worden. “Dat is

immers nooit een goed teken. Maar nu
hebben we wel de zekerheid dat een
hartritmestoornis snel opgelost kan
worden. Als je kijkt hoeveel mensen
er hier en bij de andere verenigingen
rondlopen, is het zeker geen overbodig

apparaat. We hebben toch stiekem wel
een aantal oudere leden en er komen
vaak opa’s en oma’s kijken. En als
het spannend is op het veld, wil het
hart ook nog wel eens een sprongetje
maken”, besluit Guus.
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Landelijke Week van Respect

Amhaouch doceert
respect op het Bouwens
In het kader van de landelijke Week van Respect ging Mustafa Amhaouch, Tweede Kamerlid voor het CDA, op
maandag 7 november op bezoek bij het Bouwens uit Panningen om met leerlingen te praten over respect. De Week
van Respect duurt nog tot en met zondag 13 november en heeft dit jaar het thema #jijmaakthetverschil.

In een collegezaal van het Bouwens
woonden verschillende havo/vwo4-leerlingen de gastles van Mustafa
Amhaouch bij. Allereerst kregen de
leerlingen de vraag voorgelegd wie
volgens hen het verschil maakt in hun
nabije omgeving. Vooral ouders, broers
en zussen, trainers en opa’s en oma’s
kwamen ter sprake. Na een korte
discussie werd er een filmpje opgezet
en werd de vraag gesteld wie volgens
de leerlingen wereldwijd het verschil
maakt. Naast Bill Gates, medeoprichter
van de firma Microsoft, werden ook

Zuid-Afrikaans anti-apartheidsstrijder
Nelson Mandela en Jesse Klaver, Nederlands politicus van GroenLinks, genoemd.

’Eigenlijk keukentafelgesprek’
“We denken dat respect vanzelfsprekend is, maar eigenlijk zegt het feit
dat er een landelijke campagne voor
nodig is al genoeg”, aldus Amhaouch
na afloop. “Het moet eigenlijk gewoon
een keukentafelgesprek zijn, maar
blijkbaar is dat niet het geval aangezien

het voor sommige leerlingen moeilijk is
om erover te praten. Het is daarom wel
goed dat er nu een hele week speciaal
aandacht aan wordt besteed, maar
tegelijkertijd wel dubbel.”
Het Bouwens nodigde Amhaouch
uit, omdat het voor leerlingen een stuk
interessanter wordt wanneer er iemand
komt spreken die dicht bij de politiek
staat. Volgens de school is het belangrijk om eens stil te staan bij respect en
de leerlingen door middel van interactie bewust te maken van alles wat met
respect samenhangt.

Verslag gemeente over eenzaamheid

Gemeente wil
bewustwording over
eenzaamheid
Bewustwording creëren over eenzaamheid onder ouderen in Peel en
Maas. Dat is wat de gemeente moet blijven doen om het probleem aan
de pakken, zo blijkt uit een verslag van de klankbordgroep van de
gemeente over eenzaamheid. De gemeenteraad stelde eind vorig jaar
een motie op met het verzoek om een aanpak voor het thema eenzaamheid te ontwikkelen. In het verslag schrijft de gemeente over hoe zij de
eenzaamheid aanpakt.
Een studente van de opleiding
Toegepaste Gerontologie deed onderzoek naar wat eenzaamheid betekent
in de gemeente. De adviezen die
daaruit voorkwamen, besprak de
gemeente met de klankbordgroep die
bestaat uit vrijwilligers en professionals binnen het onderwerp. “We concludeerden dat er al veel gebeurt
in de gemeente rondom het thema
eenzaamheid”, staat te lezen in het
verslag. “Soms is dit specifiek aan dit
thema gekoppeld, maar nog meer
zijn er activiteiten of initiatieven die
de contacten tussen mensen bevorderen. Dank bijvoorbeeld aan projecten
in Grashoek en Panningen waarbij alle
75-plussers een bezoek kregen.”
De klankbordgroep kwam tot de
conclusie dat het niet gaat om het
oplossen van eenzaamheid, maar om
de bewustwording. “De leden van
de klankbordgroep stelden vast dat
er vanuit hen geen rol is wegge-

legd voor het opzetten van nieuwe
initiatieven of projecten”, schrijft de
gemeente. “Ieder is met zijn eigen
achterban al volop aan het werk om
activiteiten zo in te richten dat er
aandacht is voor het thema eenzaamheid.”
De gemeente blijft de komende
tijd het thema op de agenda zetten.
“We realiseren ons dat dat de grootste
uitdaging zit in de bewustwording van
iedereen over wat eenzaamheid is”,
is te lezen in het verslag. “We voeren
zowel intern als extern het gesprek.
De meeste winst is te behalen in
de bewustwording. Wat het voor
iemand betekent om gevoelens
van eenzaamheid te hebben en te
signaleren wanneer deze gevoelens
voor deze persoon een probleem zijn.
Oprechte interesse in elkaar en het
gesprek durven voeren over dit soort
thema’s. Als gemeente blijven we dit
gesprek stimuleren.”
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Showgroep Let’s Do It van majoretten- en dansvereniging MD Meijel stond bij het jaarlijkse
Slotconcert van de band Rowwen Hèze drie dagen op het podium in America. Op vrijdag 4, zaterdag
5 en zondag 6 november openden de Meijelse danseressen het optreden van de Limburgse band.
De twaalf meiden dansten als cheerleaders, saloon- en cowgirls voor in totaal zo’n 20.000 bezoekers.
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Restauratie voltooid

Kunstwerk Spelende
Kinderen terug in Kessel
Het beeldhouwwerk Spelende Kinderen is terug op zijn oude plek bij de multifunctionele ruimte De Merwijck in
Kessel. Het kunstwerk van Kesselnaar Wim Rijvers werd gerestaureerd omdat het door achterstallig onderhoud en
verwaarlozing af aan het brokkelen was. De restauratie werd uitgevoerd door Tom Seerden en Niki Severins uit
Kessel. Op woensdag 2 november volgde de onthulling.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallopeelenmaas.nl

Wethouder Roland van Kessel onthulde het kunstwerk (Foto: Fotoclub Kiek Ze)
Wethouder Roland van Kessel
was aanwezig om de terugkeer van
het kunstwerk officieel te maken.
Samen met een aantal kleuters van
basisschool De Merwijck onthulde
hij het vernieuwde kunstwerk dat in
1958 geplaatst werd. Toen huisde in
het gebouw nog de kleuterschool van
Kessel. “Bij het beeld werden vroeger nog de klassenfoto’s gemaakt”,
vertelt een woordvoerster van de
gemeente. “Tot 1979 diende het pand
als kleuterschool. Een grote groep mensen in Kessel heeft zo nog een speciale

herinnering aan het beeld.”
De reden dat restauraties nodig
was, is omdat er betonbrokjes van het
kunstwerk afvielen. “Het kunstwerk
kreeg een uitstraling dat niet past bij
het beeld dat vrolijk bedoeld was”,
laat de gemeente weten. “Nu is het
beeld één geheel met de sokkel, zo
komt er geen vocht meer tussen het
beeld en de sokkel en blijft het langer
mooi.”
De maker van het kunstwerk,
Wim Rijvers, werd in 1927 geboren in
Kessel en overleed in 2010 in Leveroy.

Spelende Kinderen was één van de eerste opdrachten die de kunstenaar kreeg
van gemeente Kessel. De aanleiding
was de voltooiing van de Sint Annakleuterschool. Het betonnen beeld
stelt een jongen en een meisje voor
die uitreiken naar een haan en met de
andere hand elkaar vasthouden.
De restaurateurs zijn Tom Seerden
en Niki Severins, beiden uit Kessel.
De gemeente nam samen met het
Centrum voor Tandheelkunde De Wit,
momenteel gevestigd in het gebouw,
de kosten van de restauratie op zich.

HALLO in Dublin
De ‘krasse knarren’ van Klup 7+1 van badmintonclub KSV Kessel reisden onlangs af naar het Ierse
Dublin. De groep, bestaande uit zeven Kesselnaren en één Amsterdammer, wilde haar 8-jarige jubileum
vieren met een uitwedstrijd tegen de Dubliners Shuttles. Dublin uit is altijd moeilijk volgens de Klup.
“Helaas kwam de tegenstander niet opdagen, maar gelukkig konden we in een andere ‘sportieve’
omgeving onze polstechniek oefenen”, vertelt inzender Jac Peeters met een knipoog.
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Wildbeheereenheid Everlose Beek

Jagen voor Sint Hubertus
in Maasbree
De St. Hubertusviering van WBE Everlose Beek op zaterdag 5 november vond dit jaar voor de derde keer plaats
bij de veldkapel St. Anna in Maasbree. Op deze dag werd stilgestaan bij St. Hubertus als patroonheilige en beschermer van de jacht en het buitenleven. Naast kapelaan Hans Te Boekhorst, waren er ook jachthoornblazers aanwezig.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallopeelenmaas.nl
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Heldenaar verliest
rijbewijs na botsing
Een 19-jarige Heldenaar is in de nacht van zaterdag 5 op zondag
6 november met zijn auto tegen een boom gebotst in Helden. Na een
blaastest van de politie bleek hij teveel te hebben gedronken, waarop
zijn rijbewijs werd ingenomen.
Het ongeluk vond plaats bij
de rotonde tussen de Willem van
Hornestraat en de Roggelseweg in
Helden. De beginnend bestuurder
reed over een verkeersbord en kwam
tegen een boom tot stilstand, laat de
politie weten. “Er zaten meerdere
mensen in de auto, maar niemand

raakte gewond”, aldus de politie.
De jongen had een bloedalcoholgehalte van 1,4 promille. Bij een
beginnend bestuurder is een limiet
van 0,2 promille toegestaan. “Zijn rijbewijs is dus ingenomen en er wordt
een proces verbaal opgemaakt”,
laat de politie weten.

Dorpsoverleg Meijel wil
losloopgebied honden
Netwerkgroep Natuur en Recreatie van Dorpsoverleg Meijel wil een
losloopgebied voor honden creëren in Meijel.

De viering werd muzikaal
ingeleid door jachthoornblazers
De Jagdghezellen. Vervolgens sprak
kapelaan Te Boekhorst het publiek toe
en werd er stilgestaan bij het jachtige
leven. “Sint Hubertus is geboren op 3
november en was de patroonheilige
voor de jagers”, vertelt Jose Prasing,
voorzitter van Wildbeheereenheid
Everlose Beek. “Hij is bekeerd
geworden tot priester en was een
echt christelijk figuur. Om hem te
eren, organiseren we ieder jaar rond
3 november een St. Hubertusviering.”

Naast Hubertusbroodjes werden er
ook Hubertusborrels uitgedeeld en
konden (jacht)honden gezegend
worden.
Enkele jaren geleden stond de viering gelijk aan een hele mis in de kerk
in Blerick, maar dit is langzaamaan
afgezwakt, volgens Jose. “We hebben
dit daarom drie jaar geleden verplaatst naar Maasbree, waar het toch
nog toegankelijk blijft voor iedereen.
Zoals elk jaar beginnen we de viering
bij de veldkapel St. Anna in Maasbree.
Vervolgens gaan de jagers het veld

in om te jagen. Tussen de middag is
er tijd voor soep en wordt er weer
gejaagd. ’s Avonds komen de jagers
weer bij elkaar en tonen ze wat ze
deze dag gevangen hebben.”
Wildbeheereenheid Everlose Beek
wil de waardevolle christelijke en
cultuurhistorische traditie voort blijven
zetten. Jose: “Samen met andere
gelijkgezinden sta je even stil bij het
jachtige leven dat je normaal leidt
en bij de normen en waarden die wij
hanteren ten opzichte van de natuur
en ons zelf.”

In de meeste Nederlandse
gemeenten moeten honden aangelijnd zijn tijdens het wandelen en
mogen de viervoeters alleen loslopen op plaatsen waar dit is aangegeven of buiten de bebouwde kom.
Dit is gedaan om de openbare (verkeers)veiligheid te kunnen garanderen. Naar eigen zeggen heeft de
werkgroep van het dorpsoverleg
daarvoor alle begrip. “Maar natuurlijk wil je jouw hond lekker laten
uitwaaien zonder dat hij aan een lijn
vast zit”, aldus de werkgroep Natuur
en Recreatie.
Om die reden wil Dorpsoverleg
Meijel een speciaal losloopgebied

voor honden en hun eigenaren
creëren in het dorp. Dit zijn speciale
plekken waar honden los mogen
lopen zonder dat daarbij wilde
dieren of het verkeer belemmerd
wordt. “Dit kan een natuurgebied
of een park zijn, meestal buiten de
bebouwde kom gelegen”, aldus de
werkgroep.
Wie van mening is dat er een
losloopgebied moet komen in
Meijel, mag zich melden bij de werkgroep van Dorpsoverleg Meijel via
natuurrecreatie@dorpsoverlegmeijel.nl
Het dorpsoverleg wil er zo achter
komen of er behoefte is aan een
losloopgebied.

Verplaatsing arbeidsmigranten De Berckt
Het College van B&W van Peel en Maas heeft onlangs ingestemd met
het plan om de arbeidsmigranten van camping De Berckt in Baarlo te
verplaatsen naar het voormalig racecircuit bij de camping. Het bestemmingsplan ligt momenteel ter inzage bij de gemeente. Het plan moet
ervoor zorgen dat toeristen en de arbeidsmigranten van elkaar gescheiden worden op de camping.
Het gaat om short-stayers, arbeidsmigranten die maximaal zes maanden
in Nederland verblijven. Die verblijven momenteel nog op de camping,
maar worden in de toekomst strikt
gescheiden van de toeristen die op de
camping verblijven. Het racecircuit en
de camping worden gescheiden door
de Berckterheidelaan. Het circuit werd
in 1934 gebouwd als sportpark en
werd begin jaren zestig al gebruikt als
racecircuit. Het circuit is al een tijd niet
meer in gebruik. De gemeente heeft
nog een regeling waardoor De Berckt

voor mid-stay-accommodaties moet
zorgen. Die zijn bedoeld voor arbeidsmigranten die twee jaar in Nederland
willen blijven. “Alle bedrijven of
locaties waar meer dan honderd shortstayers verblijven, moeten een aandeel
nemen van tien procent in een midstay-accommodatie”, laat een woordvoerster van de gemeente weten.
“Dat mag overal in de gemeente
zijn. Zo heeft camping Breebronne uit
Maasbree meebetaald aan de tijdelijke
huisvesting die gerealiseerd is in de
Baarlose wijk Kuukven.”

Bolleberg bij
Mijn vader is de Beste

HALLO langs de Rijn

Groep 6 van basisschool De Bolleberg uit Baarlo mag op woensdag
16 november naar de opnames van Mijn vader is de Beste. Bliss van der
Werf doet samen met haar vader Marcel mee aan het spelletjesprogramma.

Els Tielen-Leenders uit Maasbree maakt elk jaar een leuk reisje met haar Maasbreese broers en
zussen. Ze zijn de afgelopen jaren al op diverse plaatsen geweest. Dit jaar werd er gekozen voor een
trip langs de Rijn. Het gezelschap verbleef in het pittoreske Bacharach, tussen Koblenz en Mainz.
In de wijnstreek kun je heerlijk wandelen én hier ligt volgens Els de mooiste jeugdherberg van de hele
wereld: de historische burcht Stahleck. Els: “Tijdens de drie uur durende treinreis langs de Europese
rivier hebben we in HALLO het laatste nieuws uit Peel en Maas geëvalueerd. Ook tijdens de rustpauzes
met wandelen kwam het weekblad goed van pas.”

De hele klas gaat mee en ook de
ouders mogen mee naar de opnames van Zapp, het kinderblok van de
publieke omroep. Bij het programma
strijden kinderen met hun vader in
spelletjes tegen elkaar. In vier rondes

wordt beslist welke vader de beste is.
De bus richting TV Studio
Hilversum vertrekt ’s morgens om
10.00 uur. Indien er meer gegadigden zijn, kunnen die zich melden via
eveline_lamber@hotmail.com
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Soms geeft het leven je een test.
Niet om te zien hoe zwak je bent,
maar om te ontdekken hoe sterk je eigenlijk bent.
Hartelijk dank voor de steun en warmte die wij hebben ontvangen
na het overlijden van mijn lieve man, pap, schoonpap en opa

Twan Boonen
Nelly Boonen-Bruijnen
kinderen en kleinkinderen

De schok was groot toen wij vernamen dat Lei alsnog onverwacht
en niet gewild, afscheid van alles heeft genomen.
Veel beurten en toch punten was Lei’s motto!

Lei Giesbertz
Wij zijn met onze gedachten bij de naaste familie.
Biljartclub Egchel
Senioren Biljartclub Egchel

Waar je ook bent
Ik zou het niet weten
Niet in afstand of in tijd te meten
Maar ik heb je bij me
Diep in mij
Daarom ben je… zo dichtbij
Toon Hermans

Frans Slapak
Schaesberg, * 9 april 1937

Panningen, † 3 november 2016

echtgenoot van

Anny Slapak – Moonen
lieve pap, schoonvader en trotse opa van
René en Jacqueline
Freek, Joep
Irma en John
Yvonne*, Krissy, Steef
Correspondentieadres:
familie Slapak
Keizerbosstraat 7, 5988 CM Helden
De afscheidsdienst heeft dinsdag 8 november
in besloten kring plaatsgevonden.

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.
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.
Livingstore Wintersfeerdagen
Bloom art & craft, Migo Styling,
Creatru. Voor unieke sint- en
kerstcadeaus. Beumers Interieur,
Schoolstraat 55 Panningen. Speciale
openingsdagen 18-19-20 november.
www.livingstorepanningen.nl
Pedicure aan huis. Last van uw
voeten? Bel voor informatie of een
afspraak. Petra Vossen 077 462 22 04.

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

Petra Steeghs
T 0478 - 760012 • Maasbree
han-mark@arendseuitvaartzorg.nl

Grip op leren en opgroeien!
Professionele hulp (20 jr ervaring)
bij: dyslexie-Engels-Nederlands(begrijpend) lezen-rekenen-leren
leren-plannen-faalangst etc. Voor
basisschool, voortgezet onderwijs en
mbo tel. 06 50 27 19 73
www.reachup.nl
Gevraagd: woning in het
buitengebied van Maasbree,
maar toch niet te ver van de kern.
Minimaal 3000 m2 grond, mag meer
zijn, loods van +/- 200 m2. (Hogere
prijsklasse.) Schrijf naar Hallo Peel en
Maas, br.o.nr. 402, Handelstraat 17,
5961 PV Horst.
Kledingverkoop. Zat. 12 nov.
13:00-17:00 uur 2e hands (merk)
kleding, schoenen, accessoires voor
alle leeftijden! Zie voor meer info
fb Vintage Sisters Helden. Kookstudio
de Garde Molenstr 14b Helden.

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

Welkom lief ventje!

Rav
Geboren op
5 november 2016
Trotse ouders
Luuk Craenen en
Marlie Kurvers
Berkenhof 8
5985 RW Grashoek

Je relatie in een dip?
Bel eens met een spiritueel werker
over inzicht m.b.t. je levensvragen.
Liefde & relatie, kinderen, autisme,
www.betrouwbaarmedium.nl
Te koop vastkokende en kruimige
aardapppelen/Frieslanders belana
bintje. Deze week nog koolrabi venkel
0.25 per st, grote zak verse boerenkool
1euro, prei 1 kg 1 euro. Kwekerij
Brummans Vosberg 16a Panningen
Wintersfeerdagen Livingstore bij
Beumers Interieur, Schoolstraat 55,
Panningen. Benieuwd? Kom kijken
op onze speciale openingsdagen:
18 nov.12.00-20.00, 19 nov.10.0016.00, 20 nov.12.00-17.00.
www.livingstorepanningen.nl
Kennismaken met Aerial Yoga!
Vlieg eens mee op 12 of 16 november
bij Lekker Laeve! Info en aanmelden
op www.lekkerlaeve.nl
Receptionist gezocht. Wij zoeken
een receptionist m/v voor één
weekdag en de zaterdagen.
Meer weten? Kijk op breebronne.nl
Mindfulness workshop. Op 14 dec.
is er ‘n workshop in Panningen.
Mindfulness levert vaak meer rust
en ontspanning op en draagt bij aan
vermindering v. stress en ‘n verbeterde
omgang met (werk)druk.
www.sensus-pvs.nl/06 13 74 75 29.
Woninginrichting aan huis
Zie onze website:
www.woningstoffeerderijvandenbroek.nl
voor de aanbiedingen zoals trap
bekleden incl. tapijt vanaf €150,00.
Bel: 06 16 37 45 14.

Uit Beringe en Panningen

Drie Peel en Maas’ers
in Quote 500
Panningnaar Harald Swinkels en de Beringse broers Rien en Pierre
Leeyen staan dit jaar in de Quote 500. De lijst van rijkste mensen van
Nederland werd onlangs weer naar buiten gebracht door het tijdschrift.
Swinkels zakte met zijn geschatte
vermogen van vijftig miljoen euro
van plek 432 naar 498 in de lijst.
De gebroeders Leeyen daalden van
272 naar 317 met een geschat
vermogen van tachtig miljoen euro.
Swinkels verdiende zijn geld
als oprichter en directeur van de
Nederlandse Energie Maatschappij.

De gebroeders Leeyen haalden hun
vermogen binnen met het fokken
van nertsen en zijn verder actief
in de wereld van landbouwmachines en vastgoed. Zo bouwden
ze vorig jaar op een bedrijventerrein in Sittard-Geleen een 148.000
vierkante meter groot distributiecentrum.

Actiefilm Renegades

Straaljagers en helikopters Baarlonaar
in actiefilm
Twee straaljagers en twee helikopters van Baarlonaar Piet Smedts
zijn komend jaar te zien in een actiefilm. De voertuigen dienen als
decorstuk in de film Renegades.
PS Aero, het bedrijf van Piet
Smedts, heeft zich gespecialiseerd in
de verkoop en verhuur van tweedehands, voormalig militaire, vliegtuigen. Ook leent hij voertuigen uit voor
filmopnamen. Voor de film Renegades
zijn vorig jaar twee Lynx helikopters
en twee Sepecat Jaguar-straaljagers
uitgeleend.
De film Renegades is een FransAmerikaans-Duitse actiethriller die
op 26 januari 2017 in Nederland in
première gaat. De film vertelt het
verhaal van een team Amerikaanse
Navy SEALs die tijdens de burgeroor-

log in Bosnië stuiten op een enorme
Nazischat in een meer. De hoofdrollen worden vertolkt door acteurs
JK Simmons, Sullivan Stapleton,
Ewen Bremner en de Nederlandse
actrice Sylvia Hoeks. Het is niet de
eerste keer dat de Baarlonaar zijn
medewerking verleent aan een film.
Twee jaar geleden reisde Piet naar
Berlijn af, waar een aantal vliegtuigonderdelen en een cockpit als decorstuk
werden gebruikt tijdens opnames van
de film Bridge of Spies, die geregisseerd werd door Steven Spielberg en
met Tom Hanks in de hoofdrol.

Accountancy
Administratie
Initiatief raadslid Han Coenen
Advies
Tel. 077 307 35 19

Check

www.thatshappening.com

Voor ALLE vrijetijdsbestedingen
in je regio!

Zorgzaam & betrokken

tel. 077-3078642
Panningen
www.janssenuitvaart.nl

Reservebedrag
150.000 euro blijft
van Baarlo

Toen de voormalige gemeente Maasbree opging in Peel en Maas
bleef een geldpotje over dat bedoeld was voor Baarlo. Gemeente Peel en
Maas wilde het geld overhevelen naar de algemene reserve van de
gemeente, maar CDA-raadslid en Baarlonaar Han Coenen kaartte de
kwestie aan en zorgde ervoor dat het geld in het kasteeldorp blijft.
Het College van B&W wilde de
reserve Schering en Inslag, die van
de voormalige gemeente Maasbree
was meegekomen, opheffen.
Nadat het plan Maasdal, waarmee
onder andere het strand in Baarlo
is gerealiseerd, volledig afgerond
is, blijft in het geldpotje nog zo’n
150.000 euro over. De gemeente
wilde dat geld in de algemene
gemeentereserve opnemen, maar
CDA-raadslid Han Coenen was het
hier niet mee eens.
Jan Joosten, voorzitter van
Dorpsoverleg Baarlo, liet tijdens
de opiniërende raadsvergadering
op dinsdag 18 oktober weten dat
de gemeente had beloofd het geld

beschikbaar te houden voor Baarlo.
Raadslid Han Coenen vond na
enig onderzoek een raadsvoorstel
uit 2013 waarin inderdaad was
vastgelegd dat na uitvoering van het
plan Maasdal, het resterende bedrag
beschikbaar zou blijven voor Baarlo.
Tijdens de gemeenteraadsvergadering op dinsdag 1 november werd
met instemming van alle fracties
besloten het geld dan ook niet
over te hevelen naar de algemene
gemeentereserves. Het geld blijft
zodoende beschikbaar voor ontwikkelingen in het kasteeldorp. Voor
het einde van 2018 moet, in overleg
met het dorp, zijn besloten waaraan
het geld besteed gaat worden.
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GEPLUKT Ine Rutten

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.

Ine Rutten (53) werd geboren in Panningen, maar woont al bijna dertig jaar in Meijel. Ze werkt als communicatiemedewerker bij Wonen Limburg, maar is ook bij het Dorpsoverleg Meijel actief in de communicatie. Daarnaast
haalt ze veel voldoening uit het doen van vrijwilligerswerk in Afrika. Deze week wordt Ine geplukt.
Op zaterdag 10 september
vertrok Ine voor vier weken naar het
Afrikaanse Malawi om daar vrijwilligerswerk te doen. “Een paar jaar
geleden kwam ik via een collega op
het idee om naar Afrika te gaan om
daar iets voor die mensen te betekenen”, aldus Ine. “Het greep me erg aan
en zo ben ik op zoek gegaan naar een
organisatie om me bij aan te sluiten.”
Zo kwam Ine uit bij de vrijwilligersorganisatie Doin goood. Die vroeg haar
waar ze naartoe zou willen. “Ik had
geen idee wat ik moest zeggen, dus
riep ik ‘Zuid-Afrika!’. Maar dat zat toen

nog niet in het programma”, vertelt Ine
grinnikend.
Uiteindelijk vertrok Ine in 2014
naar Oeganda. Afgelopen jaar ging
ze weer, dit keer naar Malawi in het
zuidoosten van Afrika bij Mozambique,
Zambia en Tanzania. Daar hielp ze op
een schooltje, Samalani School, waar
ruim 150 kinderen verdeeld over drie
lokalen les kregen. “Ik hielp met het
uitdelen van pap in de ochtend en
heb wat lessen Engels helpen geven”,
aldus Ine. “De cultuurshock toen ik
weer terug naar Nederland ging,
was eerlijk gezegd groter dan toen ik

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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kruisbestuiving”, omschrijft Ine haar
werkzaamheden. “Meijel heeft veel
verenigingen en een sterk gemeenschapsgevoel. Alles is met elkaar
verweven en een gemeenschap blijft
in ontwikkeling. Toen ik er drie jaar
geleden bij kwam, had ik het gevoel
dat ik iets nieuws toe kon voegen aan
het overleg.” Volgens Ine zijn mensen,
vergeleken met tien jaar geleden, veel
pro-actiever in een dorp. “Jaren geleden werd alles vanuit de overheid
geregeld. Nu komen mensen zelf met
ideeën en is er veel draagvlak voor
eigen initiatieven. Kijk maar naar het
nieuwe dorpsplein in Meijel. Zonder de
inbreng van mensen uit het dorp, was
het waarschijnlijk veel soberder gebleven en had de gemeente misschien
heel andere keuzes gemaakt.”
Ine is van oorsprong een
Panningse, maar ging op haar 25e
samenwonen in Meijel. Daar woont ze
nu nog steeds. Wanneer Ine even tijd
heeft voor haarzelf, wandelt ze graag
met een vriendin of leest ze het liefst.
“Als een boek een beetje spannend
is, heb ik het vaak zó uit”, aldus Ine.
“Ook online blogs lees ik graag en ik
struin graag een beetje rond op Twitter.
Dan ben je zo een uurtje verder als je
eenmaal aan het doorklikken bent.”

Oh, zit dat zo!
Een rubriek van: InnoVista accountants en adviespartners, Intermakelaars,
Kempen Communicatie, Rabobank Horst Venray en Van der Putt Advocaten

Hoe muziek reclames
effectiever maakt
Door: Els Hekkenberg, communicatiestrateeg
‘Zooooo, in mijn sas met …’. Ken je ‘m nog? Of ‘Wasmachines leven
langer met …’. Misschien komen ze niet een-twee-drie boven, maar zet de
jingle eronder en gegarandeerd dat je deze slogans van Badedas en Calgon
kunt afmaken. Op dezelfde manier kunnen we ons waarschijnlijk geen
Kerstmis voorstellen zonder de welbekende Coca Cola-vrachtwagen en het
bijbehorende liedje. Dat bewijst: muziek maakt reclames een stuk
effectiever.

PUZZEL

Sudoku

in Malawi aankwam. Afrika is levendig,
het weer is er mooi en er is overal
iets te zien en te beleven. De mensen
zijn heel relaxed en ze hebben geen
haast. Ik vind het geweldig om op deze
manier iets van de wereld te zien en
van zo dichtbij een cultuur mee te kunnen maken.”
In het dagelijks leven werkt Ine
als communicatiemedewerker voor
woningcorporatie Wonen Limburg.
Dat doet ze inmiddels al 32 jaar.
Ine: “Na de havo ben ik naar de meao,
het middelbaar economisch en administratief onderwijs, gegaan. Ik vond heel
veel dingen leuk, maar had geen duidelijk plan. In die tijd was er ook nog eens
veel werkeloosheid, dus de banen lagen
niet voor het oprapen.” Uiteindelijk kon
Ine in 1982 bij de woningcorporatie van
destijds, Wonen Noord-Limburg, aan
de slag. “Daar ben ik blijven hangen”,
vertelt Ine. “Toen ik werd aangenomen
zei de directeur tegen me ‘Binnen een
week weet je alles’. Nu, zoveel jaar
later, weet ik nog steeds niet alles. Ik
leer elke dag weer iets nieuws en heb
nog uitdaging genoeg.”
De kennis die ze in haar werk heeft
opgedaan, komt goed van pas bij het
Dorpsoverleg Meijel waar ze sinds
2013 bij betrokken is. “Het is een soort

Kun je je Pirates of the Caribbean
of Star Wars voorstellen zonder
muziek? Zou de film net zo indrukwekkend zijn zonder de bombastische geluiden? Hetzelfde geldt voor
reclames: een goede soundtrack
creëert een grotere impact én dus
een effectievere reclame. Hoe komt
het dat we reclames met muziek
beter herinneren?
Als het beeld van de reclame,
de boodschap en de muziek elkaar
ondersteunen, is het makkelijker voor
je hersenen om de reclame te onthouden. Muziek kan namelijk functioneren als een soort herkenningspunt
voor een reclame of merk. Hoewel
jingles als ‘Liever Kips leverworst
dan gewone leverworst’ of ‘Carglass
repareert, Carglass vervangt’ wellicht

irritant zijn, ze zijn wel effectief als het
gaat om het onthouden van de slogans.
Zo zullen vele mensen jingles uit hun
jeugd nog kunnen herinneren – neem
bijvoorbeeld Duo Penotti of Haribo.
Ook zorgt muziek in reclames er
vaak voor dat je positiever denkt over
een merk. Als je een liedje leuk vindt,
koppelen je hersenen die gevoelens
onbewust weer aan het merk. Door
soms de muziek wat harder of zachter te zetten, kan de reclamemaker
je aandacht sturen naar onderdelen
van de boodschap die ze het belangrijkste vinden. Je kent het vast wel: je
hebt het met je vrienden over dat ene
mooie liedje uit die reclame met die
zeehondjes. Muziek is namelijk één van
de meest besproken elementen van
reclames. Zo krijgt de reclame stiekem
nóg wat meer aandacht.
Het moet wel bij elkaar passen:
hardrock-muziek bij een reclame van

snoep voor kinderen werkt niet echt
lekker. Het roept waarschijnlijk eerder
verwarring op.
In sommige gevallen wordt de
muziek bewust weggelaten: als er in
een reclame veel informatie gegeven
wordt, kan muziek beter weggelaten
worden. Het geheel zorgt dan niet
voor teveel prikkels, zodat je als kijker
nog steeds alle belangrijke onderwerpen kunt verwerken. Informatieve
reclames van overheidscampagnes
zijn hier een goed voorbeeld van.
Meer leuke voorbeelden van
muziek in reclames en nog veel meer
communicatie-onderwerpen vind je
op blog.kempencommunicatie.nl

Handelstraat 17, Horst
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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.

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Catootje Vorst
14 jaar
Kessel
het Bouwens

Op wie lijk je het meest?
Ik lijk het meest op mijn moeder.
We vinden dezelfde dingen leuk
en we hebben dezelfde interesses.
Ook qua uiterlijk lijk ik het meest op

mijn moeder. Dat krijg ik van veel
mensen te horen. Verder zijn mijn
moeder en ik allebei mensen die altijd
positief zijn.
Wat was je favoriete eten toen je
klein was?
Mijn favoriete eten was spaghetti met
zalm en citroen. Mijn moeder maakte
dat een keertje en sindsdien was het
mijn lievelingseten. Ik was een kind dat
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Weerbaar worden door jezelf te ontdekken
www.daletan.nl

aan
Catootje Vorst

niet van frietjes hield, maar het liefst
Italiaans at. Nu is mijn lievelingseten
spaghetti met zelfgemaakte pesto.
Ik sta graag in de keuken om iets te
bakken of mijn moeder te helpen met
koken.
Welke vorm van lichaamsbeweging
is je favoriet?
Ballet is mijn favoriete vorm van
lichaamsbeweging. Drie uur in de week
oefen ik voor het jaarlijkse examen,
oefen ik op spitzen of bereid ik mij voor
op voorstellingen. Sinds ik 4 jaar ben,
zit ik op ballet en ik vind de muziek
en de sierlijke bewegingen nog steeds
mooi.
Wat is de mooiste plek waar je ooit
bent geweest?
Elk jaar gaan we met carnaval op
skivakantie. Het mooiste vind ik wel
als we boven op de berg staan met
een zonnetje op het hoofd en de ski’s
aan onze voeten. In Ischgl boven op de
berg, midden in de natuur, voel ik me
helemaal happy. Daar word ik echt blij
van.
Als je iedereen zou kunnen
ontmoeten, levend of overleden, wie
zou je dan ontmoeten?
Ik ben erg benieuwd hoe het leven als
professioneel ballerina van Igone de
Jongh zou zijn. Zij zit bij het Nationale
Ballet in Amsterdam waar ze eerste
soliste is. Dat houdt in dat ze vaak
hoofdrollen in voorstellingen speelt en
tot de top behoort. Ik heb bewondering
voor hoe ze danst en wat ze al heeft
bereikt. Ik heb haar een paar keer zien
dansen in een voorstelling. Dat was zo
mooi.

Waar kun je jou mee opvrolijken als
je een minder leuke dag hebt?
Ik vind het heel leuk om een dagje
te gaan shoppen en de dag dan af te
sluiten met een etentje. Ik ben best
geïnteresseerd in mode en vind het ook
leuk om me daar mee bezig te houden.
Mijn favoriete merken zijn NIKKIE en
ZARA. Allebei hebben ze leuke kleding
die echt bij mij passen. Ik vind wel dat
ik mijn eigen stijl heb. Ik doe gewoon
lekker aan waar ik zelf zin in heb en
wat ik leuk vind. ‘
Wat zou de beste uitvinding zijn?
De beste uitvinding zou volgens mij
een opruimmachine zijn. Opruimen
is echt niet mijn hobby. Mijn kamer
houd ik wel netjes, ik kan namelijk niet
slapen als er rommel ligt.
Wat zou je nooit weggooien?
Mijn eerste spitzen zijn erg belangrijk voor mij. Ik was zo blij toen ik er
eindelijk kreeg. Ik heb er acht jaar op
moeten wachten. Na veel oefenen mag
je er pas op gaan staan. Ik vind het
heerlijk om er op te dansen.
In welke bestaande film had je zelf
willen spelen?
Vorige week heb ik de film Inferno
in de bioscoop gezien. Inferno speelt
zich af in Florence en gaat over een
man die een virus moet vinden om de
wereldbevolking te redden. Ik houd
heel erg van spannende films en ben
al een paar keer in Florence geweest,
waardoor ik de film extra leuk vond.
Wat deed je als kind het liefst?
Als kind hield ik ervan om niet veel stil
te zitten en veel bezig te zijn. Ik speelde
het liefst samen met vriendinnetjes met
de poppen en in mijn winkeltje. Ik had
een echte kassa met een kassarol.
Uren kon ik daarmee spelen.
Wat is het beste advies dat je ooit hebt
gekregen? Van wie was dat advies?
Mijn moeder zegt altijd dat het belangrijk is ten alle tijde jezelf te zijn en te
blijven. Ik ben iemand die altijd zichzelf
is en vind het belangrijk niet iets te
doen omdat iedereen het doet. Ik doe
gewoon altijd wat ik zelf wil.
Wat was het laatste boek dat jij heel
erg leuk vond?
Dat is het boek ‘Wreed’ van Mel Wallis
de Vries. Het boek gaat over een meisje
dat bijna vermoord wordt door iemand,
maar je weet niet wie dat heeft
gedaan. Ik houd heel erg van spannende boeken en dat is dit boek zeker.
Ik vond het erg indrukwekkend, omdat
het einde zo verbazingwekkend is.
Optimist, pessimist of realist?
Ik ben absoluut een optimist. Ik bekijk
situaties altijd vanaf de positieve kant.
Bij mij is het glas altijd half vol.
Welk kinderprogramma vind je
stiekem nog steeds leuk?
Mijn favoriete kinderprogramma’s
waren vroeger Knofje en Kerst met
Linus. Ik zou nu nog wel naar deze
programma’s willen kijken, omdat het
zo’n leuke en schattige verhalen zijn.
Knofje heb ik ontelbare keren gezien.
Wat vind je belangrijk in een
vriendschap?
In een vriendschap vind ik het belangrijk dat je heel hard kunt lachen samen
en alles aan elkaar kunt vertellen.
Verder vind ik het belangrijk dat je
eerlijk bent tegen elkaar.

Roken op
school
Stoptober is alweer een
aantal dagen voorbij. Tal
van mensen hebben geprobeerd te stoppen met roken
in de maand oktober.
Mensen stimuleren om te
stoppen met roken is een
goed initiatief, en dan niet
alleen voor volwassenen
maar ook voor jongeren.
Minimaal twintig procent
van de jongeren rond de vijftien
jaar heeft in zijn of haar, nog
korte, leven wel eens gerookt.
Veertig procent van die jongeren rookt op school samen met
een groep vrienden. Een erg
groot percentage, daar moet
verandering in komen. Dat vonden scholen in Limburg ook.
Een aantal vmbo-klassen doet
mee aan een project waarbij ze
niet mogen roken op of rondom
het schoolplein. Houden ze zich
hieraan, dan maken ze kans op
een dag naar een pretpark.
Een extra stimulans om niet,
vaak ’s morgens al voordat de
lessen te beginnen, een sigaret
op te steken op het schoolplein.
Naar mijn mening is het een
fantastische actie. Ik vind het
schokkend dat zo veel jongeren
van mijn leeftijd al in aanraking
komen met deze verslaving,
bijvoorbeeld doordat de ouders
ook roken, en misschien zelf al
een verslaving ontwikkeld
hebben. De producenten van
sigaretten moeten van de
regering mensen zelfs afschrikken om te gaan roken, door
vreselijke afbeeldingen te
plaatsen op pakjes sigaretten.
Roken is slecht voor je,
je kunt er enge ziektes van
krijgen. Dat kan je toch niet
gelukkiger maken? Jongeren
beginnen vaak met roken om er
bij te horen. Ik denk niet dat
roken de juiste manier is om
meer vrienden te krijgen.
Een sigaret weigeren en gewoon
jezelf blijven, maakt je waarschijnlijk veel gelukkiger.
Janique
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‘Meer dan nagels knippen en eelt verwijderen’

Vijf jaar pedicuresalon La Chimère Panningen
Pedicuresalon La Chimère in Panningen bestaat alweer vijf jaar. Voor eigenaresse Diana Bouten (48) was het
geen gemakkelijke start, maar inmiddels heeft haar zaak heel wat ontwikkelingen doorgemaakt en is haar
specialisatie uitgebreid. “Voor mezelf beginnen is het beste wat ik ooit heb kunnen doen.”

wilde ook graag met mensen werken.
Mensen in mijn omgeving bleven
suggesties geven, maar niets sprak me
aan. Totdat mijn moeder op een dag
langskwam en vertelde dat ze bij de
pedicure was geweest. Toen keken we
elkaar aan en vroeg ze mij: ‘Is dat niet
iets voor jou?’. Toen viel het kwartje.”

Ondernemerschap
in bloed

Diana werkte jarenlang als
ambulant begeleider bij Kleur kinder& jeugdzorg in Horst, totdat ze het

gevoel kreeg dat ze iets anders moest
en wilde doen. “Tien jaar lang heb ik
ervoor nodig gehad om te bedenken

wat ik dan wilde doen”, aldus Diana.
“Ik heb altijd iets met techniek gehad,
ben iemand die bezig moet zijn, maar

Diana begon met een opleiding
basis pedicure en werkte daarnaast
nog bij jeugdzorg. Op een gegeven
moment kwam het idee om een eigen
zaak te starten. “Het ondernemerschap zit in mijn bloed”, aldus Diana.
“Binnen de familie werken meerdere
mensen zelfstandig. Daarbij wilde
ik verder leren op het gebied van voetverzorging.” Thuis had Diana daarnaast
nog drie kinderen, waarvan één zoon
met een beperking. “Hij heeft extra
aandacht nodig, dus daar moest ik
ook rekening mee houden. De andere
twee zouden hun weg wel vinden.”
In 2011 kwam het plan om een
eigen zaak te starten in een stroomversnelling. “Met hulp van mijn ouders
heb ik een pedicuresalon naast ons
huis gemaakt waarin ik aan de slag
ging. Op 12 november 2011 opende

La Chimère officieel haar deuren.
Toen ik twee jaar later mijn baan in
Horst verloor tijdens een bezuinigingsronde, was ik volledig op de salon aangewezen. Dat was een grote uitdaging.”

Voetzorg
Panningen
Inmiddels is La Chimère een
gespecialiseerde pedicuresalon.
Diana is inmiddels een medisch en
oncologisch voetverlener met de specialisaties medical taping, voetreflex
ontspanningsmassages traumanagels
en geltechnieken. Momenteel is ze
bezig met een opleiding sportpedicure.
Daarnaast krijgt de salon binnenkort een nieuwe naam: Voetzorg
Panningen. “De diversiteit maakt
het tot zo’n mooi vak”, aldus Diana.
“Veel mensen denken dat ik vooral
nagels knip en eelt verwijder, maar
eigenlijk is dat slechts een klein deel
van wat ik doe. Doordat ik heb doorgeleerd, heb ik voor mijzelf meer variatie
en uitdaging in mijn werk gecreëerd.
Ik streef naar vooruitgang en wil niet
achterover gaan leunen. Voor mezelf
beginnen is het beste wat ik ooit heb
kunnen doen. Dat wordt nog wennen
als ik straks zeventig ben en écht niet
meer hoef te werken.”

SOMEREN
A.S. ZONDAG
GEOPEND
VAN 12.00 TOT
17.00 UUR

TOPDEAL

HOOGGLANZENDE
KEUKEN

JOUW SMAAK
VOOR ELK BUDGET
Bezoek nu een van onze vijf
inspirerende keukenshowrooms.
DEURNE

SOMEREN-EIND

STATIONSSTRAAT 67
T 0493-441111

BOERENKAMPLAAN 143
T 0493-441111

Wij zijn ook gevestigd in:
BERGEIJK

HEERLEN

TILBURG

W W W.NU VA K EUK ENS.NL

5.998,-

Incl. Granieten werkblad en achterwand,
5 luxe ATAG apparaten en eenhendelmengkraan vol RVS.
Leverbaar in 12 hoogglans
kleuren.
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Agrarische sector
7/11

Pluimveebedrijf Koch Koningslust

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. Udo Koch (42) uit Koningslust nam in 2006 het pluimveebedrijf van
zijn ouders over. De legkippen van zijn bedrijf zijn deze week het onderwerp in de agrarische serie.

een pallet terechtkomen. In totaal
kunnen er 10.800 eieren op een
pallet. Twee keer per week worden
de eitjes opgehaald en voornamelijk naar Duitsland geëxporteerd.
Slechts een klein gedeelte is voor
consumptie. Udo: “De meeste zijn
voor de verwerking. Er wordt eiwitpoeder van gemaakt of ze worden
in bijvoorbeeld koekjes of shampoo
verwerkt.”

Leeggeruimd
in 2003

Toen Udo in 1995 klaar was
met studeren, hadden zijn ouders
nog een kippenstal én een varkensstal. De bedoeling was eigenlijk
dat Udo het varkensgedeelte op
zich ging nemen en zijn vader de
kippen. “Dat liep wat anders”, vertelt Udo. “De varkenspest brak rond
die tijd uit, waardoor het slecht
ging in de varkenssector. Toen hebben we ons volledig gericht op de
kippen. En daar heb ik nooit een
seconde spijt van gehad. Als ik
nu opnieuw moest kiezen, had ik
hetzelfde gedaan.” In 2006 nam

Udo het bedrijf volledig over van zijn
vader en moeder. Hij runt de stal in
zijn eentje. “Pap en mam helpen nog
wel eens mee, maar het meeste doe ik
zelf. Dat heeft als voordeel dat ik geen
personeelskosten heb en dat ik geen
rekening hoef te houden met anderen.
Het nadeel is dat ik elke dag hier moet
zijn. Veel dingen gaan automatisch,
maar toch moet ik zelf ook nog het een
en ander doen.” Udo is getrouwd met
Femke en de twee hebben een zoontje
van drie jaar. Het bedrijf van Udo is één
van de weinige in de gemeente waar
nog legkippen te vinden zijn. Veel van

zijn collega’s stopten de laatste jaren.
Vooral vanwege de veranderingen in de
pluimveewereld, vertelt Udo.

Bedrijf boterham
waardig houden
“Het dierenwelzijn is beter
geworden en ze hebben meer ruimte
gekregen, maar dat betekent wel dat je
grotere aantallen nodig hebt om rond
te komen. Je wil je bedrijf natuurlijk
wel boterhamwaardig houden, dus
moet je met de tijd mee en uitbreiden. Om mijn bedrijf in de toekomst

op niveau te houden, heb ik ook wel
uitbreidingsplannen.”
De stallen van het pluimveebedrijf
tellen 28.000 kippen, wat het tot een
middelgroot bedrijf maakt. “De grote
bedrijven hebben meer dan 100.000
kippen rondlopen”, vertelt Udo. De kippen leggen allemaal ongeveer één ei
per dag. Via lopende bandjes worden
de eieren vanuit hokken naar voren in
de stal getransporteerd. Daar komen
ze in een machine waar handmatig de
minder goede eieren worden verwijderd. Vervolgens worden ze automatisch in doosjes geplaatst die weer op

“Voor een fokorganisatie doe ik
testwerkzaamheden”, legt hij uit.
“Zij experimenteren met kruisingen
tussen kippen en dan zetten ze die
bij mij neer om alles te onderzoeken.
Zo houd ik bijvoorbeeld het legpercentage en het eigewicht per kip bij.
Als het goede kippen zijn, kan de fokorganisatie die kruising verkopen aan
andere bedrijven. In mijn stal staan
zeg maar de kippen die over twee
jaar bij collega’s zitten. Daarnaast
ben ik ook nog testbedrijf van een
voerleverancier. Dat is hetzelfde
principe. Ze kijken naar de resultaten,
zodat ze kunnen zien welk voer goed
is.” De kippen komen de stal in als
ze zeventien weken oud zijn. Als ze
honderd weken oud zijn, maken ze
weer plaats voor andere. “Dan gaan
ze ook allemaal tegelijk weg en
wordt er bijvoorbeeld soep van ze
gemaakt”, vertelt Udo. “Weghalen is
nogal snel gebeurd. De hokken weer
vol zetten kost meer tijd.” In 2003
werd zijn bedrijf onvrijwillig leeggehaald. Nadat er in Nederweert kippenpest was uitgebroken in de regio
Nederweert, werden alle pluimveebedrijven preventief geruimd. Udo:
“Toen heeft de stal ruim elf maanden
leeggestaan. Dat was een verschrikkelijke tijd. Gelukkig heb ik het toch
weer op kunnen pakken.”

Onderlinge contacten verstevigen

Bijeenkomsten veteranenstichting bij Pierke
Stichting Veteranen Peel & Maas houdt de bijeenkomsten voortaan bij
café Pierke in Panningen. Dat kwamen de stichting en de eigenaren van de
kroeg, Pier en Marleen Janssen, onlangs overeen. De bijeenkomsten gaan
één keer per kwartaal plaatsvinden in het café.
Het doel van de bijeenkomsten is
om de onderlinge contacten tussen de
veteranen te verstevigen en ook de uitwisseling van opgedane ervaringen met
elkaar te delen. De stichting sprak ook
af dat elk jaar, na afloop van de dodenherdenking op 4 mei bij het monument
Everlo, de veteranen welkom zijn om
nog na te praten in het café.

Ervaringen met
elkaar delen

Voorzitter van de stichting Ton Engels, eigenaren van Pierke Marleen en
Pierke Janssen en secretaris en penningmeester van de stichting Erik Janssen

“Als blijkt dat er voldoende belangstelling is voor deze kwartaalbijeenkomsten, zal er ook gekeken worden
naar de mogelijkheid om deze bijeenkomsten in een ander kerkdorp van
Peel en Maas te organiseren”, laat de

stichting weten. Via mail of per brief
worden de veteranen die bekend zijn
bij de Stichting Veteranen Peel & Maas
geïnformeerd wanneer de bijeenkomsten plaatsvinden.

Mogelijk in ander
kerkdorp
Veteranen die zich nog niet hebben
geregistreerd bij de stichting, kunnen dat doen door hun naam, adres,
woonplaats en e-mailadres te sturen
naar stichtingveteranenpeelenmaas@
ziggo.nl
Ook voor meer informatie over
de stichting en de bijeenkomsten kan
een mail gestuurd worden naar het
e-mailadres.
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Bespreking Poll week 43

Een woonhof als een Knarrenhof is van grote waarde voor heel Peel en Maas
Een woonhof als een Knarrenhof is volgens 79 procent van de stemmers
van grote waarde voor heel Peel en Maas. Dus als de werkgroep Wonen van het
Dörper Overleg uit Helden het voor elkaar krijgt om een woonhof te realiseren bij de voormalige basisschool De Fontein, zouden een hoop mensen daar
positief tegenover staan. Eén van die eens-stemmers was Adelbert Bosker
uit Maasbree. “Prima initiatieven van de bewoners van Peel en Maas zelf!”,
liet hij weten. “Daar kan de politiek wat mee doen. Ik schrijf duidelijk ‘kan’,

want deze poll is mijn inziens te kort door de bocht. Want daar is onvermijdelijk
de vraag aan gekoppeld: ‘En wilt u daar ook voor betalen’.” Volgens Adelbert
wordt bij zulke initiatieven namelijk altijd medewerking van de gemeente en
een bijdrage gevraagd. Hij sluit af met: “Persoonlijk vind ik initiatieven prima,
zolang deze niet direct afhankelijk zijn van gemeenschapsgeld. Dus zelf broek
op kunnen houden, want dan wens ik de initiatiefnemers veel succes met een
Knarrenhof.”

Bewustwording over eenzaamheid
is een goede manier om het probleem aan te pakken
eens/oneens > www.hallopeelenmaas.nl

Eind vorig jaar stelde de gemeenteraad een motie op met daarin het verzoek
om een aanpak te ontwikkelen voor het thema eenzaamheid. Nadat een
onderzoek was gedaan in opdracht van gemeente Peel en Maas, kwam het
advies naar voren dat de gemeente zich moet richten op de bewustwording
onder haar inwoners. “Het gaat niet om het oplossen van het probleem”, aldus de
klankbordgroep over eenzaamheid van de gemeente. Om die reden blijft het
thema de komende tijd ‘op de agenda’ staan bij de gemeente.
De onderzoeker en de klankbordgroep hebben gelijk; het oplossen van een
probleem begint bij bewustwording van dat probleem. Mensen moeten weten

dat er veel meer mensen eenzaam zijn dan ze misschien denken. Daarbij hebben
buitenstaanders het vaak niet in de gaten. Het is dan ook belangrijk dat de lokale
initiatieven en projecten die al bestaan, zich bezighouden met voorlichting en
hierin steun krijgen van de gemeente.
Aan de andere kant is het wel erg gemakkelijk voor de gemeente om te
zeggen dat het onderwerp bij hen op de agenda staat en dat ze ’dit gesprek
blijven stimuleren’. Daaruit komt nog geen directe aanpak uit naar voren en dat
is juist iets wat een gevoelig en belangrijk thema als eenzaamheid nodig heeft.
Eerst zien, dan geloven.

Uitslag vorige week (week 44) > Het Limburgs dialect moet meer aandacht krijgen > eens 67% oneens 33%

ZONDAG
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GroenRijk Maasbree • Kanaalweg 7 • 077-4650080 • groenrĳk.nl

7 november 2016 t/m 24 maart 2017

Toverland Winter

Overdekte themagebieden geopend

19, 20 & 26, 27 november 2016

Sinterklaasfestijn

Toos krijgt bezoek van
de Sint en zijn Pieten

25 & 26 december 2016

Kerstbrunch- en buffet
Overheerlijk genieten in
een betoverende sfeer

24 december t/m 8 januari 2017

Magische Winterweken
Overdekte themagebieden
& Troy Area geopend

Info en tickets:

www.toverland.nl
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Waar
je hypotheek
ook loopt
Je wilt natuurlijk niet te veel betalen. Met
de RenteChecker bereken je in 1 minuut of
je hypotheekrente mogelijk omlaag kan.
Profiteer van extra lage rente tijdens de
RenteCheck Weken. Ga naar
of kom langs!
Je wilt natuurlijksnsbank.nl/rentechecker
niet te veel betalen. Met

Waar je hypotheek ook loopt
de RenteChecker bereken je in 1 minuut of
je hypotheekrente mogelijk omlaag kan.
Profiteer van extra lage rente tijdens de
Raadhuisplein
RenteCheck Weken.
Ga naar 38
5981 AT Panningen
snsbank.nl/rentechecker
of kom langs!

Raadhuisplein
Raadhuisplein 38
38
5981
Panningen
5981 AT
AT Panningen

Jezelf zijn
Barcelona, maandagmorgen. Een handjevol mensen,
waarschijnlijk toeristen, zwerft
over de strandboulevard.
Flats verborgen in een dichte
mist, er waait een fris briesje.
Iedereen heeft er zich op
gekleed, duikt weg in z’n
kraag.
Iedereen, behalve een wat
oudere man, dapper in ontblote
borst. Hij zet z’n fiets op de kop,
pakt z’n handdoek, vastberaden.
Wij kijken verbaasd vanuit een
verlaten strandtentje toe, het is
beslist geen weer om te zonnen.
Wat gaat hij toch doen?
Het wordt ons al snel
duidelijk als ik de yoga-oefening
herken. Hij lijkt onverstoorbaar,
niet geïnteresseerd in wat er zich
om hem heen afspeelt. Dat is
nog eens jezelf durven zijn,
bedenk ik me. Maar dan lijken
de elementen er zich mee te
gaan bemoeien. Zijn handdoek
waait op, en zelfs een stukje
weg. Uiterlijk onaangedaan holt
hij er achteraan en probeert hem
opnieuw uit te spreiden. Maar de
wind heeft besloten er een
spelletje van te maken. Wat zo
prachtig begon, ontvouwt zich
voor onze ogen tot een slapstick.
Na verschillende pogingen
zijn handdoek recht te leggen en
rustig weer opnieuw beginnen,
mengt nu ook de zee zich in het
verhaal. Voorzichtig kruipen de
golven verder het strand op.
In één keer gutsen de golven
over zijn handdoek heen en
verschrikt rent hij achteruit.
Snel grist hij de handdoek mee.
Nog steeds geeft hij niet op,
maar het zit hem niet mee.
Uiteindelijk moet hij zich
gewonnen geven, Moeder
Natuur was niet in een goede
stemming. Gelaten accepteert
hij het, draait z’n fiets weer
rechtop en lichtjes voorovergebogen verlaat hij het strand.
Van zijn trotse houding is weinig
over.
Ook voor ons is het tijd om te
gaan, er wacht een vliegtuig
naar huis. En de onverstoorbaarheid waar we getuige van
waren, die bleek later nog hard
nodig te zijn.
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Jubilarissen fanfare Maasoever
Méélse Vastelaovend Kessel
Fèstieval in Meijel
Méélse Liedjesavond

De jubilerende Koninklijke fanfare Maasoever vierde zaterdag 5 november feest in Kasteel De Keverberg in
Kessel. Tijdens de jaarlijkse Caecilia-avond werden drie jubilarissen gehuldigd.

In het 66e bestaansjaar van carnavalsvereniging De Kieveloeët
uit Meijel worden een aantal activiteiten in een nieuw jasje gegoten.
De Meijelse liedjesavond wordt dan ook omgedoopt in Méélse Vastelaovend Fèstival. Deze vindt plaats op zaterdag 26 november.
De vastelaovend schlagers van
Meijelse bodem vormen een van
de fundamenten van de Méélse
Vastelaovend. Deze editie transformeert
de liedjesavond naar een Vastelaovend
Fèstieval met een middag én avondprogramma en een heel andere
zaalinrichting en –indeling. Het middagprogramma start om 16.00 uur en
is bedoeld voor jonge gezinnen, opa’s

en oma’s. Die Heimat Kapel en de band
Puur treden die middag op met een
geheel eigen carnavalsprogramma.
Voor hapjes en drankjes wordt verzorgd
door de Méélse Flammkuchenmeisters.
De jeugdoptredens starten om 19.00
uur en aansluitend betreden de volwassen deelnemers het podium om kans
te maken op de eerste prijs en Ut
Duumke.

Reumavereniging Peel en Maas

Linedance en volksdansen in Helden
Bij gemeenschapshuis Kerkeböske in Helden vindt donderdag
17 november een ‘gezellige avond’ plaats met linedance en volksdansen.
Deze wordt georganiseerd door Reumavereniging Peel en Maas en
omstreken.
Eerst kunnen de aanwezigen kijken naar een aantal dansen die worden uitgevoerd door de dansgroepen.
Daarna mogen ze zelf aan de slag en
kunnen ze enkele dansjes leren.

De ‘gezellige avond’ begint om
19.30 uur bij Kerkeböske in Helden.
Zowel leden van de reumavereniging
als niet-leden mogen deelnemen en
komen kijken.

Opening carnavalsseizoen Kessel-Eik
Het carnavalsseizoen wordt in Kessel-Eik op zondag 13 november
ingeschoten. Dat gebeurt op het Mariaplein bij De Eikkaters om 18.11 uur.
De avond wordt vervolgens voortgezet bij café De Pleisterplaats.
Om 20.30 uur is er nog een optreden van een buuttereedner in het
café. Het inschieten wordt georganiseerd door De Pleisterplaats, de Diva’s,
de Hieva’s en carnavalsvereniging De

Eikkaters. Voordat het seizoen ingeschoten wordt, zijn tussen 16.00 en
18.00 uur bij De Pleisterplaats de
kaartjes op te halen van de dameszitting Divas’z 2017.

Jubilarissen Arno Houwen en Hadje Simons met hun echtgenotes
Vanwege zijn 70-jarig lidmaatschap werd Jan Nijssen in het zonnetje
gezet. Hij was jarenlang technisch lid
en bestuurslid. Omdat hij vanwege
gezondheidsredenen niet bij het
officiële moment kon zijn, krijgt hij zijn
gouden speld met drie zirkonia’s op

een ander moment opgespeld.
Hadje Simons kreeg een onderscheiding vanwege zijn 60-jarige
lidmaatschap en zijn jarenlange inzet
bij de jeugdopleiding. Hij is volgens de
vereniging een zeer begaafd muzikant
die vroeger nog de single Grootvaders

klok met Willy Schobben heeft opgenomen. Ook wordt hij de muzikale
vader van Thijs Bouten genoemd.
Arno Houwen ontving de zilveren speld
vanwege zijn 25-jarig lidmaatschap.
Arno is veertien jaar voorzitter geweest
en in 2010 tot erevoorzitter benoemd.

Kasteeltuin Kessel

Jagersvereniging Kessel-Baarlo
viert St. Hubertusdag
De traditionele Sint Hubertusdag wordt door Jagersvereniging Wildbeheer Eenheid Graafschap Kessel-Baarlo
gevierd op zaterdag 12 november. Deze viering vindt plaats in de kasteeltuin van Kasteel De Keverberg in Kessel.
Sinds de negende eeuw is St.
Hubertus beschermheilige van de
jagers, maar naast het succes van de
jacht zorgt hij ook voor de bescherming van jachtdieren. Tijdens zijn
naamdag wordt er stilgestaan bij de
natuur, het wild en de oogst uit het
landschap. Omdat St. Hubertus volgens
de legende ooit een man genas van
hondsdolheid, wordt hij speciaal aangeroepen tegen deze ziekte.

Jagersvereniging WBE Graafschap
Kessel-Baarlo viert traditiegetrouw haar
Hubertusviering in Kessel. Alle geïnteresseerden en hun eventuele honden zijn welkom om de traditionele
opening en sluiting van de dag bij te
wonen in de kasteeltuinen van Kasteel
De Keverberg.
Om 08.30 uur wordt de dag
geopend door pastoor Verhaegh onder
muzikale begeleiding van jachthoorn-

blazers Jagdgezellen uit Maasbree.
Aansluitend wordt het Hubertusbrood
gezegend en uitgedeeld. Om 16.30 uur
komen de jagers terug en wordt het
tableau uitgelegd. De jachtmeester
spreekt een woord van dank voor het
weidelijk jagen en volgens eeuwenoude traditie geven de jachthoorns een
laatste groet aan het wild en de natuur.
Voor elke wildsoort wordt een eigen
hoornsignaal geblazen.

Dorpsavond
Maasbree
De dorpsavond van Dorpsoverleg Maasbree vindt plaats op woensdag
16 november. Het dorpsoverleg houdt twee keer per jaar een contactmoment met de inwoners van het dorp. De bijeenkomst vindt plaats bij
Niëns Horeca. De onderwerpen van de komende avond zijn onder meer
verkeersveiligheid, de vrijwilligers-app, het Dorpsplein en statushouders.
Bij de avond worden alle vorderingen van Dorpsoverleg Maasbree
van het afgelopen halfjaar meegedeeld. Ook is er ruimte voor interactie
en feedback vanuit de aanwezigen.
Het dorpsoverleg komt bij de bijeenkomst terug op de onderwerpen
leegstand en verkeersveiligheid.
Verdere onderwerpen die deze avond
aandacht krijgen zijn: statushouders,
de Multifunctionele Accommodatie
’t Hoës van Bree, de wandelingen ‘Door
’t Lank van Bree’, de komst van het
gezondheidscentrum in het voormalige
Trefcentrum en in het bijzonder de
mogelijke komst van windmolens in

Maasbree. Daarnaast zal er een update
gegeven worden over de ontwikkelingen rondom het te voltooien nieuwe
Dorpsplein in de kern van Maasbree.
Verder wordt er gekeken naar de
vrijwilligersapp die Tom Buskens
ontwikkelde voor zijn profielwerkstuk
waarbij hulpvragers en aanbieders
elkaar kunnen vinden. Het dorpsoverleg
wil onderzoeken of de app in Maasbree
ingezet kan worden. De aanvang
van de bijeenkomst is 20.00 uur.
Aanmelden is gewenst en kan door een
mail te sturen naar info@maasbree.nl
Kijk voor meer informatie over het
dorpsoverleg op www.maasbree.nl

10.000 euro voor Plattelandshoès
Bij het event Wine, Dine & Dance van de Lionsclub Peel en Maas heeft de serviceclub een cheque van
10.000 euro overhandigd aan hospice en verblijfhuis Het Plattelandshoès in Panningen. Voorzitter Frans
Joosten kreeg de cheque overhandigd door Hans Dings van de Lionsclub. Er waren zo’n 250 aanwezigen
bij het evenement, waarbij op het einde van de avond het bedrag werd bekendgemaakt. De bijdrage
van de Lions wordt gebruikt voor de financiering van de centrale keuken in het Plattelandshoés, zo
maakte het hospice bekend.
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Oliebollenactie in vooruitzicht

verenigingen 13
Start muziekopleiding

Zonnebloemauto in het zonnetje Muziek maken met
fanfare Beringe
De afdeling Helden van de landelijke vereniging De Zonnebloem liet onlangs bij de Nacht van het Dörp in Helden
bezoekers kennismaken met de Zonnebloemauto. Die auto kan gebruikt worden door particulieren of verenigingen
die iemand willen vervoeren die in een rolstoel zit. De vereniging die zich inzet voor mensen met een lichamelijke
beperking is ook weer bijna toe aan de jaarlijkse oliebollenactie voor de vrijwilligers en gasten.

Fanfare Sint Jozef uit Beringe wil bij voldoende belangstelling starten
met een muziekopleiding. Dat maakte de vereniging onlangs bekend.
Jongeren en volwassenen die
zelf willen ervaren hoe het is om zelf
muziek te maken en nog geen muzikale ervaring hebben, mogen zich
aanmelden voor de muziekopleiding
bij Cila Kessels door te mailen naar
fwk@hetnet.nl of te bellen naar
06 10 71 45 90. Bij voldoende belang-

stelling wordt dan een opleiding
gestart.Wie nog twijfelt, kan langskomen tijdens een wekelijkse repetitie op vrijdag. Het eerstvolgende
oefenmoment vindt plaats op vrijdag
11 november van 19.45 tot 21.45 uur
bij gemeenschapshuis De Wieksjlaag
in Beringe.

Tweede editie ‘Top
100 Café van Méél’
op oudjaarsavond
De belangstelling voor de zonnebloemauto bij de Nacht van het
Dörp was groot, vertelt voorzitter Hay
Berden van de Zonnebloem in Helden.
“Er kwamen zo’n tachtig personen
een kijkje nemen”, laat hij weten.
“Het handige aan de auto is dat mensen die er gebruik van willen maken,
helemaal geen lid hoeven te zijn van
De Zonnebloem. Iedereen die tot de
doelgroep van een lichamelijke beperking behoort, kan de wagen huren.
Particulieren of verenigingen, het kan
allemaal. Ook voor meerdere dagen
of een week, bijvoorbeeld voor een
vakantie.” De reden dat Hay de auto

toonde aan het publiek, was omdat
volgens hem veel mensen niet van het
bestaan af weten. “De dichtstbijzijnde
auto staat in Roermond en daarna is
Eindhoven het dichtste bij. Ik vond het
goed om de mensen hier te laten zien
hoe het werkt en wat het precies is.
Uit de reacties die ik kreeg, bleek wel
dat de mensen het een interessant
idee vonden. Er is veel geïnformeerd.”
Neem voor meer informatie contact
op met Hay Berden via 077 307 17 80
of stuur een mail naar hay.berden@
kpnmail.nl De Zonnebloem geeft ook
dit jaar weer oliebollen aan de vrijwilligers en gasten.

Tussen maandag 7 en zaterdag
12 november maken de bakkerijen
Fleuren uit Baarlo en Gommans uit
Sevenum oliebollen voor de mensen die zich belangeloos inzetten
en de gasten van de vereniging in
deze regio. Ruim drieduizend oliebollen worden uitgedeeld in de
week. De bakkers genieten van de
actie. “Wij houden er een positief
gevoel aan over om dit samen met
De Zonnebloem te doen”, laat bakker
Bas Gommans weten. “We hebben
het gevoel dat we met een klein
gebaar een groot verschil kunnen
maken.”

De Méélse Top 100 allertijden vindt ook dit jaar weer plaats bij
gemeenschapshuis D’n Binger in Meijel. Op zaterdag 31 december,
oudjaarsavond, strijkt het Top 100 Café van Méél daar weer neer.

Geïnteresseerden in woonhof Helden

De liedjes die in de top 100
komen te staan, worden door de
inwoners van Meijel zelf samengesteld. Het thema van het evenement
is dit jaar The Black & White Edition.
Het café wordt ook voor deze editie
geheel in stijl van het thema ingericht
met een lounge-, dans- en luisterruimte. Buiten worden vuurkorven
neergezet en zal er vuurwerk worden
afgestoken om het nieuwe jaar in te
luiden.
Voor de Meijelse tieners wordt dit
jaar een oud en nieuwfeest georganiseerd in jeugdhonk De Ketter.
Met eigen muziek en spelletjes kunnen de jongeren zich daar vermaken.

Informatieavond Knarrenhof

Bij het Huis van de Gemeente

Het Dörper Overleg in Helden houdt op dinsdag 15 november een informatieavond over Knarrenhof. Deze vindt
plaats in gemeenschapshuis Kerkeböske in Helden.
De informatieavond is bedoeld voor
ouders die voor hun kind of jongvolwassene op zoek zijn naar een
geschikte woning met begeleiding en
mogelijk geïnteresseerd zijn in het

woonhof-concept Knarrenhof. De bijeenkomst begint om 19.30 uur
Het Dorpsoverleg van Helden wil op
de Sint Lambertusstraat, bij basisschool
De Fontein, een woonhof realiseren

waar starters, senioren en mensen met
een beperking naast elkaar wonen.
Aanmelden voor de bijeenkomst
kan tot vrijdag 11 november via info@
dorperoverleg.nl

De allerkleinsten kunnen in het springen ‘sjravel’-paradijs in een aparte
hoek van de zaal hun gang gaan.
Er wordt gezorgd voor springkussens,
een DVD-hoek en diverse spelletjes.
Van 16.00 tot 20.00 uur is het café
op zaterdag 31 december geopend
voor bezoekers. Vanaf 20.00 uur is er
alleen entree voor mensen die een
kaartje gekocht hebben. De top 100lijst wordt vanaf 23.00 uur gedraaid
door diverse Meijelse dj’s. Het nieuwe
jaar wordt vervolgens ingeluid door
The Deejays. Stemmen op de Top 100
van Méél kan vanaf vrijdag 11 november via www.dnbinger.nl/top100cafe
Ook begint dan de kaartverkoop.

Vrijwilligersavond
burgerhulpverleners
Alle burgerhulpverleners uit Peel en Maas worden op donderdag
17 november in het zonnetje gezet tijdens een vrijwilligersavond bij het
Huis van de Gemeente in Panningen. De gemeente Peel en Maas,
HartslagNu en de Stichting Hart voor Peel en Maas willen de hulpverleners via deze weg bedanken voor de bereidwilligheid en inzet het
afgelopen jaar.
De avond start om 19.30 uur en
kent een gevarieerd programma. Zo
verzorgt de heer Hazeleger, cardioloog
bij VieCuri in Venlo, een presentatie,
wordt de nieuwe website van Hart
voor Peel en Maas gelanceerd, geeft
HartslagNu informatie en verzorgen
professionals van AmbulanceZorg

Limburg-Noord een demonstratie. Rond 21.00 uur is het officiële
gedeelte afgelopen.
Deelnemers dienen zich voor
donderdag 10 november aan te
melden bij Gerrie van Gemert
door een e-mail te sturen naar
gvgemert@hotmail.com

Herenzitting Baarlo
Jubilarissen FNV
FNV Lokaal heeft onlangs liefst vijftien jubilarissen gehuldigd. Op de foto staan de heren Verheijen
(40 jaar lid), Steeghs (40 jaar), Gielen (60 jaar), Nijssen (40 jaar), Hendrikx (25 jaar), Bruynen
(50 jaar), bestuurslid Hans Weyers, Voesten (25 jaar), Janssen (25 jaar), Steeghs (25 jaar) en Van de
Berg (50 jaar). Ook de zittende heren Cuypers (25 jaar), Van Stratum (50 jaar), Doensen (40 jaar),
Pijpers (40 jaar) en Janssen (40 jaar) vierden hun jubileum.

Café Centraal en Zomercarnaval Baarlo houden op zaterdag 10 december de Herenzitting van Baarlo. Er komen verschillende buuttereedners
en artiesten langs om de bezoekers te vermaken.
Buuttereedners Dirk Kouwenberg
uit Rosmalen, Peter Vaassen uit
Beegden, Berry Knapen uit Heeze en
Andy Marcelissen uit Raamsdonkveer
komen hun kunsten en nieuwe
grappen laten horen. De muziek bij

de avond wordt verzorgd door het
trio De Geeraniejums uit Venlo en
blaaskapel Die Lustigen Buben uit
Panningen.
Kaarten zijn vanaf 12.00 uur op
zondag 20 november te verkrijgen.
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verenigingen

Optreden Vleisboeket

Liedjesfestival
Beringe
Het liedjesfestival van carnavalsvereniging De Beringse Kuus vindt dit
jaar op zaterdag 19 november plaats bij Kuuzetempel gemeenschapshuis
De Wieksjlaag in Beringe.
Na het hijsen van de Kuuze-vlag
bij het Kuuze-monument om elf over
half acht s’ avonds, begint aansluitend om 20.00 uur het liedjesfestival
van de Beringse Kuus.
Dit jaar strijden zes deelnemers
om de Marcel Sonnemans bokaal.
Dit is de bokaal die traditiegetrouw
aan de winnaars uitgereikt wordt.
De deelnemers bestaan uit de twee
oudgediende Good Bedoeld en de
Aod Prinsen. Verder doen er dit jaar
liefst vier nieuwkomers mee.
Dit zijn de vier jonge meiden van
Springlaevend, de drie dames van
De Dolle Drika’s, twee heren van Net

Koen Hendriks en Ruud Driessen

Nieuwe voorzitter en vorst
voor De Kook Baarlo
Vastelaovesvereniging De Kook uit Baarlo start het nieuwe carnavalsseizoen traditigetrouw met het inschieten
op vrijdag 11 november. Dit jaar gebeurt dat onder toeziend oog van een nieuwe voorzitter en een nieuwe vorst.

Neet en tot slot Jonk Belaege, een
zangtrio van twee ‘belaege’ dames
en een ‘jonkheer’. Nadat om 22.30
uur de uitslag bekend is gemaakt,
verzorgt Vleisboeket nog een optreden ter afsluiting. “Vastelaovend Next
Level, tijd voor een nieuwe sound
in de vastelaovend”, zo omschrijft
Vleisboeket zichzelf. Tijdens de liedjesavond laten zij hun hits Sjuuf Trek
Blaos Klep en Danse Pauze horen.
De winnaar van het liedjesfestival mag de Beringse Kuus gaan
vertegenwoordigen op het P&M
Liedjesfestival op 13 januari 2017 bij
Club Palladio in Helden.

Liedjesavond
en Hierezitting
Grashoek
Carnavalsvereniging CV De Graasvraeters uit Grashoek houdt op
zaterdag 12 november de liedjesavond. Het muzikale feest is tevens de
opening van het nieuwe carnavalsseizoen. De tweede editie van de Hierezitting vindt plaats op zaterdag 26 november.
De avond vindt plaats in de zaal
van café Leanzo en gaat van start
om 20.11 uur. Zes groepen hebben
zich opgegeven voor deelname
aan het Grashoekse liedjesfestival.
“Van jonk tot oad en van ervaren tot
onervaren, alles komt voorbij tijdens
de 2016-versie van de liedjesavond”,
laat de carnavalsvereniging weten.
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Bij de Hierezitting op 26 november komen artiesten als Rob
Scheepers, Marlon Kicken en
Björn van Berkel langs voor een
optreden. De voorverkoop start op
13 november. Kijk voor meer informatie op de Facebookpagina van de
Hierezitting of stuur een mail naar
hierezittinggraashook@gmail.com

Kunningsluster
Liedjes Konkoers

Ruud Driessen en Koen Hendriks
De vacatures bij de vereniging
worden vanaf de elfde van de elfde
ingevuld door de Baarlonaren Koen
Hendriks en Ruud Driessen. “We denken in Koen een waardige voorzitter
en in Ruud een goede vorst te hebben
gevonden”, laat het bestuur van De
Kook weten.
Koen kwam in 2014 bij De Kook
als prins Koen II. Hij is actief binnen

diverse andere verenigingen en organisaties in Baarlo. Vanaf 11 november
vervult Ruud de functie van vorst,
die Eric Vestjens hiermee opvolgt.
Ruud was in 2014 adjudant van prins
Koen II en is daarna lid geworden van
VV De Kook. Ook hij is binnen diverse
verenigingen in Baarlo actief en heeft
al menig avond gepresenteerd. Koen
en Ruud zijn beide actief binnen vol-

leybalvereniging Tupos in Baarlo.
Op de Markt in Baarlo wordt vrijdag 11 november het vastelaovesseizoen geopend met elf kanonschoten om 20.11 uur. Dit gebeurt met
ondersteuning van schutterij Sint
Antonius en Sint Petrus en de fanfarekapel. Daarna vervolgt De Kook haar
weg naar zaal Unitas, de residentie
van dit jaar.

Maasbreese broodmaaltijd
bestaat tien jaar
De broodmaaltijd in Maasbree vierde op woensdag 2 november de tiende verjaardag. Het initiatief waarbij
ouderen samen een maaltijd nuttigen, groeide in de loop der jaren uit van tien naar 24 deelnemers.

De liedjesavond van carnavalsvereniging CV De Brookhaze uit
Koningslust vindt plaats op zaterdag 12 november. Dorpshuis De Sprunk is
het toneel van de twintigste editie van het Kunningsluster Liedjes
Konkoer. Tien liedjes nemen deel tijdens de avond.
Een jury bepaalt welke artiesten naar huis gaan met de Albert
Swinkels Iërepries en wie de
presentatieprijs wint. De winnaar
mag meedoen aan het P&M-festival
dat dit jaar door CV De Brookhaze

wordt georganiseerd. De vorst van
De Brookhaze opent om 19.49 uur de
liedjesavond.
Kijk voor meer informatie en het
programma van de carnavalsvereniging op www.cvdebrookhaze.nl

Sint-maarten
in Egchel
De Egchelse versie van de sint-maartenviering wordt gehouden op
zaterdag 12 november. De lampionnentocht vertrekt om 18.15 uur bij
café Manders. De fanfare zorgt voor de muzikale ondersteuning bij de
tocht. Kindervakantiewerk Egchel organiseert de sint-maartenviering.
Snoeihout voor op de troshoop kan
op 12 november tussen 14.00 en 16.00
uur gebracht worden naar de hoop.
“Het mag overigens alleen schoon en
droog snoeihout zijn”, aldus de organisatie. Waar de hoop precies is, is nog

niet duidelijk. “Over de exacte plaats
waar de troshoop komt, kunnen de
mensen op zaterdag tussen 12.00 en
13.00 uur bellen naar telefoonnummer
06 29 55 21 04”, laat de organisatie
weten.

“De toenmalige dorpsdagvoorziening, die toen nog dagverzorging
heette, organiseerde de bijeenkomsten”, laat de organisatie weten.
“De bewoners van het woonzorgcomplex In den Clockenslagh waren van

harte welkom. Het doel was zorgen voor
een gezellig samenzijn en daarmee de
onderlinge contacten bevorderen.”
Inmiddels is de broodmaaltijd een
vast onderdeel van de dorpsdagvoorziening die gehuisvest is in het nieuwe

Hoës van Bree. Er kan één keer in de
twee weken deelgenomen worden.
De bijeenkomsten worden nog steeds
draaiende gehouden door een club
vrijwilligers die bijgestaan worden door
één van de coaches.
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Paul Sanders, wethouder Financiën, licht in vijf vragen de begroting 2017 toe
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Peel en Maas 2017
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1 Als wethouder Financiën hebt u onlangs de Begroting
gepresenteerd, maar wat staat er nou eigenlijk precies
in een begroting?

3 Het is een grote opgave om de begroting sluitend te

De begroting kun je goed vergelijken met je eigen huishoudboekje, maar dan
voor de hele gemeente Peel en Maas. In totaal gaat het om een bedrag van ruim

krijgen. Is Peel en Maas eigenlijk wel financieel gezond?

100 miljoen euro. Een enorm bedrag. In de begroting kun je terugvinden waar
de gemeente het komende jaar haar geld aan gaat uitgeven. De gemeente zorgt

Gelukkig kan ik die vraag eenvoudig beantwoorden: Ja, Peel en Maas is financieel
gezond. De begroting is in evenwicht en de gemeentelijke belastingen gaan alleen met

niet alleen voor de afvalinzameling, paspoorten, rijbewijzen en sportvelden,
maar financiert bijvoorbeeld ook de bouw van nieuwe scholen, zorgt voor goede

het inflatiepercentage omhoog. Om dat zo te houden werken we bijvoorbeeld met
reserves waaruit we onverwachte uitgaven kunnen bekostigen, zodat we niet moeten

(jeugd)zorg, legt fietspaden aan, onderhoudt de riolering, ondersteunt waardevolle
gemeenschapsinitiatieven en bewaakt samen met de politie de veiligheid.

korten op andere projecten of belastingen moeten verhogen.

4 Welke investeringen springen wat u betreft in 2017 en

2 U noemde net een bedrag van 100 miljoen euro.

de jaren daarna het meest in het oog?

Hoe komt de gemeente aan zoveel geld?

We investeren de komende jaren stevig in de sociale infrastructuur van onze

Het geld ontvangt de gemeente op verschillende manieren. Het grootste deel
komt van de landelijke overheid en een kleiner deel uit gemeentebelastingen en

gemeente. Zo maken we geld vrij voor de aanpak van overlastgroepen, voor
armoedebestrijding onder kinderen, voor gemeentelijke bijdragen in de uitvoering

heffingen. Waar ik, samen met de overige collegeleden, het afgelopen jaar alert op
ben geweest, is dat we als gemeente allerlei extra taken hebben gekregen die eerst

van dorpsontwikkelingsvisies en voor integratie van nieuwkomers in onze gemeente.
Ook geven we, met de regiogemeenten, een impuls aan de regionale economische

de rijksoverheid uitvoerde, zoals de Maatschappelijke Ondersteuning, Jeugdzorg
en het uitvoeren van alle regelingen voor inwoners die – tijdelijk of voor langere

ontwikkeling.

duur – buiten het arbeidsproces staan. Alleen hebben we daar van de rijksoverheid
minder geld voor gekregen dan dat ze er zelf eerst aan uitgaven. Natuurlijk doen we

5 Ruim twee jaar geleden is het College van B&W

aangetreden. Wat zijn de prioriteiten van
de gemeente Peel en Maas voor de komende jaren?

als gemeente ons uiterste best om deze taken goed uit te voeren voor de inwoners
die dat nodig hebben. Wat hierbij erg helpt, is dat Peel en Maas van oudsher bestaat

Het hebben van werk is voor veel mensen heel belangrijk. Om het aantal

uit sterke gemeenschappen waarin inwoners zorgen voor elkaar. We hebben de
afgelopen jaren de broekriem flink aan moeten halen om financieel gezond te zijn

arbeidsplaatsen te vergroten werken we samen met de werkgevers in de dorpen, en dit
begint vruchten af te werpen. Ook voor startende bedrijven willen we het makkelijker

en blijven. Mede daarom kunnen we blijven investeren.

maken om succesvol te zijn. Daarnaast proberen we ook internationale bedrijven naar
de regio te trekken, omdat dit ook weer zorgt voor een grote diversiteit aan nieuwe
banen. We vinden het ook belangrijk dat inwoners, verenigingen en ondernemers
de ruimte voelen en krijgen om initiatieven te nemen die bijdragen aan een Peel en
Maas waarin het nu en in de toekomst goed leven is. Dit soort initiatieven willen we als
gemeente de ruimte geven en – waar dit gevraagd wordt en nodig is – ondersteunen.

Reserves
€ 1.348.575,-

Reserves
€ 7.028.578,-

Wonen en Leefomgeving
€ 18.510.472,-

Sociaal Domein
€ 7.566.873,-

Financiering en
Bedrijfsvoering
€ 26.147.656,-

Baten

Lasten

2017

2017
Bestuur en Dienstverlening
€ 6.860.716,-

Totale baten
€ 101.624.625

Totale lasten
€ 101.565.670*

Economische Ontwikkeling
€ 1.173.563,-

Sociaal Domein
€ 36.880.810,-

Vitale Gemeenschappen
€ 10.643.878,-

* Begrotings overschot
€ 58.955

Wonen en Leefomgeving
€ 9.768.941,-

Vitale Gemeenschappen
€ 735.727,Economische Ontwikkeling
€ 257.851,Bestuur en Dienstverlening
€ 1.100.484,-

Financiering en
Bedrijfsvoering
€ 75.166.171,-
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Na jaren van de broekriem aanhalen, is er nu weer ruimte om te investeren
in een (duurzame) toekomst voor Peel en Maas. Op alle terreinen gaan
we er vol tegenaan. Om een paar voorbeelden te noemen: het voetpad
Kasteellaan Baarlo, verkeersmaatregelen in de Kerkstraat in Meijel,
investeringen in de riolering na de overvloedige regenval deze zomer,
integratiebeleid, armoedebestrijding onder kinderen en leefbaarheid
van de kernen.
Hoe kijken de fracties in de raad tegen deze begroting aan? Zij geven hun
mening op deze pagina. Alle fractievoorzitters zijn door onze vaste tekenaar
in een sportieve actie afgebeeld. Ze zijn aan het trainen om alvast in een
goede conditie te komen voor als we volgend jaar aan de slag gaan met de
uitvoering van deze begroting.

De rol van AndersNu
aan
Wij zijn nog de enige oppositiepartij. Blijkbaar wordt er nu al teveel gedacht
worden
adviezen
Onze
motto.
het
is
elkaar
voor
zijn
Lief
de verkiezingen van 2018.
regelmatig hooghar tig terzijde geschoven. Dat is jammer, maar
daar houden wij geen Calimero -syndroom van over. Het is niet
anders.
Wij constateren dat de OZB jaarlijks verhoogd wordt.
Hierdoor zadelen wij de burger bij voorbaat op met een
jaarlijkse lastenverhoging. AndersNu is daar tégen. De inflatie
in 2015 was slechts 0.6% en laat in 2016 dezelfde trend zien;
lastenverlíchting ligt dus meer voor de hand.
AndersNu: kritisch, niet omdat het kan maar omdat het moet.

Natuurlijk bent u van harte welkom om het begrotingsdebat bij te wonen.
De Begrotingsraad is op: 15 november vanaf 16.30 uur in de Raadszaal.
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Lokaal Peel & Maas

We gaan geld verdelen
!
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Hoe duurzaam is Peel en Maas?

Duurzaamheid is een van de speerpunten van onze gemeente, maar hoe duurzaam
zijn we eigenlijk?
In de begroting 2017 zijn landelijke indicatoren opgenomen waaruit blijkt dat we in Peel
en Maas slechts 2,9 % van de elektriciteitsbehoefte duurzaam opwekken, terwijl dat in
vergelijkbare gemeenten 10,5% is. Naast zonne-energie hebben we in Peel en Maas ook
windenergie nodig.
Bekijken we duurzaamheid breder (economisch, sociaal, milieu en energie) dan staan
we op de 72e plaats van de 390 gemeenten in Nederland. Onze begroting is nu nog
sluitend, maar willen we dat in de toekomst zo houden dan zullen onze investeringen
duurzaam moeten zijn. Elk raadsvoorstel zou op duurzaamheid gecheckt moeten
worden. Tevens zouden bij elk investeringsproject de faalkosten (wat is er niet goed
gegaan) in kaart gebracht moeten worden, zodat wij hieruit
Ton
kunnen leren. Door het steeds extremer wordende weer, zal er
Hanssen
en
afkoppelen
nog veel geld geïnvesteerd moeten worden in het
opvangen van hemelwater. We moeten de vervuiler laten betalen
en afkoppelen van hemelwater stimuleren door een lagere
rioolheffing. Ook de fijnstofproblematiek komt de laatste tijd
steeds meer in beeld. Ook in Peel en Maas is hiervoor aandacht
nodig.
Een positieve ontwikkeling is Giel Peetershof, een duurzaam
bouwplan van de gemeente. Door de crisis was de start moeizaam,
maar nu wordt de eerste duurzame woning gebouwd.
Het kapitalisme en ons huidige monetaire systeem hebben hun
beste tijd gehad. Door de vergrijzing zal onze economie nauwelijks meer groeien en zal
hij volwassen moeten worden.
Voor pilots zoals basisinkomen is de tijd nog niet rijp, maar de eerste stap naar een
lokale munt is gezet: de Sunny. Hiermee kunnen we de lokale economie een extra
impuls geven en worden we iets minder afhankelijk van de banken. Voor de Sunny
hebben we geen toestemming van de overheid nodig, maar een complementair
geldsysteem realiseren is niet eenvoudig. Hopelijk is de gemeente bereid hierin een
faciliterende rol te spelen.
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Krimp: kramp of kans?

n! Samen met
Krimp en vergrijzing staan voor de deur. Ontkennen? Nee, erkenne
bouwen
de dorpen vooruit kijken naar de kansen. Samen met en voor elkaar
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kernen zelf mede zijn opgezet en breed gesteund werden. Een aantal
deze periode verder opgepak t of tot uitvoering gekomen.
Het waren vaak verbeteringen en aanpassingen van
sportaccommodaties, gemeenschapshuizen en dorpskernen zodat
deze weer toekomstbestendig zijn en kansen bieden. Denk hierbij
o.a. ook aan kasteel De Keverberg, centrum Meijel, Hart voor
Maasbree, Kennedylaan Panningen en diverse verkeersaanpassingen.
Deze plannen hebben een stevig beroep gedaan op de reserves.
Inmiddels heeft Peel en Maas weer ruimte om te investeren.
Zonder hiervoor de burger extra te belasten overigens. Prima. Ook onze
gezamenlijke oproep aan het ministerie om aan plattelandsgemeenten
een eerlijker bijdrage te geven heeft al een stuk geholpen: we
ontvangen 1 miljoen per jaar meer.

Dit is goed voor iedereen in Peel en Maas.
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VVD

Investeren in de toekomst

PvdA/GroenLinks

Een solide begroting

PvdA /GroenLinks is blij dat het College voor
2017 een solide begroting heeft
opgesteld. Onze financiële reser ves, die de afgelo
pen jaren waren geslonken, nemen
de komende jaren weer toe. Doordat we de afgelo
pen jaren hebben bezuinigd op
(vooral) de gemeentelijke organisatie en door
een hogere algemene uitkering van het
Rijk, heeft Peel en Maas de komende jaren de
wind weer mee. Hoewel we natuurlijk
nog voorzichtig moeten zijn, kunnen we wel
weer het oog richten op nieuwe
projecten.
De lastenstijging voor onze inwoners kunnen
we beperkt houden; de OZB stijgt slecht s
licht, de afvalstoffenheffing daalt en het rioolr
echt stijgt nauwelijks. Hierdoor kunnen
we onszelf nog steeds tot een van de ‘goedkoops
te’ gemeenten van het land rekenen.
Helaas zijn er binnen onze gemeente nog steed
s mensen, ook gezinnen met kinderen,
die het moeilijk hebben. Het opgroeien in armo
ede is geen pretje en zou in ons rijke
land eigenlijk niet moeten voorkomen. Het kabin
et maak t vanaf 2017 honderd miljoen
euro vrij voor bestrijding van armoede onder
kinderen. PvdA/GroenLinks is van
mening dat ieder kind moet kunnen deelnemen
aan het maatschappelijk leven in onze
gemeenschap. Wij zullen het College hiertoe blijve
n aansporen en nauwlettend volgen.
Nog altijd loopt onze gemeente fors achter met
het huisvesten van
woonurgenten, zoals asielzoekers die een
verblijfsvergunning hebben gekregen (statushoud
ers)
en burgers die al wonen in onze gemeente en
dringend
een sociale huurwoning nodig hebben. Het is
de hoogste
tijd dat de gemeente het provincie-breed geste
unde
huisvestingsplan ‘Limburgs Maatwerk’ niet alleen
omarmt
maar ook daadwerkelijk uitvoert. Wij hebben
het College
al meerdere malen opgeroepen om hier echt werk
van te
maken. Statushouders hebben recht op wone
n en werk
Annigje
en dienen zo snel mogelijk geïntegreerd te worde
n in de
wees
Primo
gemeenschappen. Dat is goed voor de statushoude
rs én
goed voor de gemeente zelf!

Bij gelegenheid van de jaarlijkse begrotingsbehandeling kijken we vooruit.
Het verleden en het heden laten we even voor wat het is en we richten onze blik op de
toekomst, de jaren 2017 – 2020. De economie bloeit weer op. De vraag naar woningen
neemt toe en de huizenprijzen stijgen weer. De crisis lijkt bezworen en we kunnen de
toekomst weer met meer vertrouwen tegemoet zien.
De begroting over de komende vier jaar sluit met overschotten; beperkt in 2017 en
grotere (maar ook minder zekere) overschotten in de jaren 2018 – 2020. Dit biedt
perpectief; we kunnen straks onze reserves aanvullen en indien nodig extra
investeringen doen.
De motor van de lokale economie is het MKB; het midden- en kleinbedrijf zorgt
voor maar liefst 75% van de totale toegevoegde waarde. De VVD hecht eraan dat de
gemeente een ondernemersklimaat creëert waarin innovatieve ondernemers, ook in de
agrarische sector, zich maximaal kunnen ontplooien. Nieuwe ondernemers moeten alle
kansen krijgen zich te vestigen. De gemeente moet, samen met ondernemers, iedereen
zonder werk actief benaderen om zo snel mogelijk weer aan het werk te komen.
Een van de meest ingrijpende operaties in het lokale bestuur, de overgang van
zorg, werk en jeugdhulp (“de drie decentralisaties in het sociale domein”) van Rijk
naar gemeente is, met vallen en opstaan, grotendeels gerealiseerd. Voor de VVD
blijft het van groot belang dat de rijksmiddelen die hiervoor beschikbaar worden
gesteld ook volledig in het sociale domein worden aangewend.
Niet meer en niet minder; hiermee wordt qua financiering een
bestendige lijn in deze drie werkvelden gevolgd.
De gemeentelijke woonlasten (OZB, rioolheffing en
afvalstoffenheff ing) dienen jaarlijks met niet meer dan een
inflatiecorrectie verhoogd te worden. Zo kunnen we onze
positie als een van de goedkoopste gemeenten in Limburg
vasthouden. Overschotten op de afvalstoffenheff ing (als gevolg
van gescheiden inzamelen) moeten tot verlaging van het tarief
leiden, zodat de opbrengst ook als beloning bij de inwoners
terugkomt.

Geert
Seegers
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Baarlo mag ‘overbodig geld’ voor Schering & Inslag toch zelf houden

Rioolheffing naar eigenaren nog geen gelopen race
De vraag wie straks de rioolheffing gaat betalen – eigenaren of huurders – blijft nog een jaar
onbeantwoord. De raad besloot weliswaar om deze belasting volgend jaar voor een kwart over
te hevelen naar de eigenaren, maar wat daarná gebeurt hangt onder meer af van de juridische
haalbaarheid. De Besluitvormende raadsvergadering van vorige week leverde verder goed
nieuws op voor Baarlo: dat mag de ‘overbodige’ reserve voor het de verfraaiing van het Maasdal
zélf houden.
Er stond een aantal inhoudelijk vrij zware agendapunten op het programma van de Besluitvormende
vergadering. Toch duurde ze niet lang, omdat in de voorafgaande periode diverse onderwerpen al
uitvoerig besproken en bediscussieerd waren, onder meer in de Beeldvormende en Opiniërende vergaderingen, en ook in schriftelijke vragen. Dat maakte dat de raad snel klaar was met de meeste onderwerpen.
Subsidie voor DOK6
Dat gold zeker voor het eerste agendapunt: het voorstel van het college om theater DOK6 de komende
vier jaar jaarlijks 330.000 euro subsidie toe te kennen (10% meer dan de afgelopen jaren). De raad had
tijdens de Opiniërende vergadering al laten blijken enthousiast te zijn over de positieve ontwikkeling
die het theater de laatste jaren doormaakt. Het aantal bezoekers en het aantal voorstellingen is sterk
gestegen. De fracties wensten niet in herhaling te vallen en de raad stemde daarom zonder veel omhaal
van woorden unaniem vóór het collegevoorstel.
Compromis over rioolheffing
Het volgende onderwerp nam iets meer tijd in beslag: de discussie over de rioolheffing. De vraag of de
rioolheffing moet worden overgeheveld van de gebruiker van een pand naar de éigenaar maakt onderdeel uit van het collegevoorstel rond het toekomstige waterbeheer in Peel en Maas. Over de grote lijn
van het waterbeheer bestaat weinig politiek verschil van mening, zo bleek al in de Opiniërende vergadering twee weken eerder. Ook een jaarlijkse stijging van 2% van de rioolheffing tot een kostendekkend
niveau is bereikt, kan op begrip van de raad rekenen.
Maar wie moet die rioolheffing betalen? De eigenaren, vindt het college, dat voorstelt om de belasting in
vier jaar tijd in stappen van 25% te verleggen van gebruiker/huurder naar eigenaar. Het college wil op die
manier o.m. ook belasting kunnen innen voor leegstaande panden. Voor die panden moet de gemeente
immers óók kosten maken, m.n. voor de afvoer van regenwater (75% van al het afgevoerde rioolwater).
Belasten van eigenaren levert verder ook administratieve voordelen op. Al met al zou een heffing voor
eigenaren ervoor zorgen dat de rioolheffing met € 13,50 minder stijgt.
In de raad bleek enige scepsis over het voorstel. Tot op zekere hoogte vonden diverse fracties de redenering van het college valide, maar er waren twijfels over de juridische haalbaarheid. Ook wil de raad
meer inzicht krijgen hoe zwaar het regenwater in de toekomst nog meeweegt bij de rioolafvoer – en dus
in de kosten.
Uiteindelijk vond men elkaar in een amendement waarin staat dat de raad akkoord gaat met alleen de
éérste stap van 25% overheveling. Volgend jaar wil de raad de zaak opnieuw bekijken. Dan hoopt men
meer te weten over o.m. de juridische haalbaarheid van de heffing voor eigenaren.

In het stuk wordt ook melding gemaakt van de financiële afhandeling van het SIF. Zoals bekend is de
stichting die van het fabrieksgebouw een duurzaamheidscentrum wilde maken, opgeheven. Dat kost de
gemeente 8 ton aan een niet meer te innen lening, plus extra rentelasten. Dat geld wordt conform een
eerder raadsbesluit uit een reservepotje gehaald.
De meeste fracties hadden weinig aan te merken op de Berap. AndersNu wilde echter meer tijd om het
stuk te bestuderen en vroeg om een besluit hierover uit te stellen tot de volgende vergadering.
De partij wilde m.n. meer weten over de manier waarop de acht ton voor SIF zijn ‘verdampt’ en hoe
dit in deze tussenrapportage wordt ‘gladgestreken’. Ze kondigde aan hierover schriftelijke vragen te
stellen. De antwoorden daarop zullen worden meegenomen bij de besluitvorming over de Berap in de
vergadering van 15 november.
In een reactie op AndersNu zei de VVD alle vertrouwen te hebben dat de gemeente de gederfde
inkomsten terugverdient bij de verkoop van SIF. De VVD baseert zich op uitspraken van wethouder Paul
Sanders (ook VVD), die in de vorige vergadering had gezegd dat er veelbelovende gesprekken lopen over
de verkoop van de fabriek.
Omnibuzz
Ook bij het agendapunt Omnibuzz ging het over geld. Omnibuzz is de nieuwe gemeenschappelijke
regeling van alle Limburgse gemeenten die vanaf volgend jaar het doelgroepenvervoer WMO uitvoeren.
Alle gemeenteraden hebben het recht om commentaar te geven op de begroting van het samenwerkingsverband. Een raadswerkgroep heeft zich hierover gebogen. De werkgroep plaatst o.m. kritische
kanttekeningen bij de hoge begroting, bij de in impliciet in de begroting genoemde uitbreiding van
doelgroepen, en bij het grotere aantal FTE’s dan eerder gecommuniceerd. De raad nam de kritische
kanttekeningen van de werkgroep over en gaat het bestuur van Omnibuzz om uitleg vragen.
Geld voor Baarlo
Laatste agendapunt was een staartje van de behandeling, twee weken eerder, van de Nota Reserves en
Voorzieningen. Daarin staan voorstellen voor het actualiseren van allerlei reservepotjes.
Discussiepunt toen was het weghalen van 150.000 euro van de reserve ‘Schering & Inslag’. Dat is plan
om het Maasdal bij Baarlo (toeristisch) te verfraaien. Wethouder Arno Janssen (Lokaal Peel en Maas)
zei in die vergadering dat dit plan zo goed als klaar is en dat voor de anderhalve ton die nu over is,
geen directe bestemming is. Vandaar dat dit bedrag in het voorstel wordt verplaatst naar de algemene
reserve.
Het dorpsoverleg Baarlo had daarover voorafgaand aan de Opiniërende vergadering zijn teleurstelling
uitgesproken, en ook de PvdA/GroenLinks-fractie had meteen al moeite met het weghalen van het
geld. Vorige week bleek dat de hele raad bij nader inzien vindt dat de anderhalve ton specifiek voor
ontwikkelingen in Baarlo gereserveerd moet blijven. Via een amendement op het voorstel dwong de
raad dat vervolgens ook af.

Met trots presenteert de
gemeente Peel en Maas
de digitale begroting 2017
Hoeveel afvalstoffenheffing gaat u betalen? Waar geeft de gemeente haar geld aan uit
en hoe komt zij aan haar inkomsten? Veel vragen, die een duidelijk en snel antwoord
verdienen.
De gemeente Peel en Maas wil het u gemakkelijk maken. Vanaf deze week kunt u in één
oogopslag de gehele begroting raadplegen in plaats van het downloaden van het pdf
bestand.
Kijk op www.peelenmaas.nl onder het kopje Bestuur en merk zelf hoe makkelijk het is.

Straks komt het hemelwater niet meer in dit riool
Aanpassingen begroting
Het volgende onderwerp was de tweede zogeheten ‘Berap 2016’, een periodieke financiële
tussenrapportage waarin het college aan de raad voorstelt tussentijdse wijzigingen aan te brengen op
de begroting van het lopende jaar. Dat kan nodig zijn i.v.m. onverwachte ontwikkelingen.
De tweede bijstellingsrapportage voor het lopende boekjaar laat een overschot zien van ruim 112
duizend euro. Burgemeester en wethouders willen dat toevoegen aan het begrotingssaldo.

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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Aangepaste openingstijden
• op vrijdag 25 november zijn we vanaf 13.00 uur gesloten. Bibliotheek is open.
• op zaterdag 26 november zijn we de gehele dag gesloten. Bibliotheek is open.

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.
Ontwerp bestemmingsplan “Napoleonsbaan Noord 4 te Baarlo”
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,
het ontwerpbestemmingsplan “Napoleonsbaan Noord 4 te Baarlo” ter inzage ligt.
Kennisgeving melding Wet Milieubeheer
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Peel en Maas maakt bekend dat
de volgende meldingen zijn ingediend op grond van de artikelen 8.40 en 8.41 Wet milieubeheer
en het Activiteitenbesluit milieubeheer:
• Egchel, 5987 NB, Keup 10a. Het veranderen van het bedrijf van Lemmen Aardbeien; de
omwisseling van kweekveld naar aardbeienstellingenteelt en andersom.
• Grashoek, 5985 NV, Roomweg 100. Het oprichten van een inrichting waar honden worden

gehouden, Beerse Hoeve, mevrouw M.P. Gerritsen.
• Panningen, 5981 PG, Groenstraat 7B te: het veranderen van een glastuinbouwbedrijf van
Kwekerij Verlinden B.V.; het vergroten van de loods voor opslag fust. Hiervoor is tevens een
aanvraag WABO in behandeling onder zaaknummer Z-HZ_WABO-2016-00609.

Weblog
Alle informatie in deze gemeenterubriek kunt u ook vinden op onze website, maar ook:
• Wijziging inzameling oud papier in Panningen vanaf 12 november
• Controle afvalinzameling
• Inzet bestelwagen vergroot alertheid in buitengebied

Raad

Aankondiging Begrotingsraadsvergadering
aanvangstijdstip gewijzigd

Op dinsdag 15 november 2016 wordt vanaf 16.30 uur een Besluitvormende Raadsvergadering gehouden in het Huis van de Gemeente, Wilhelminaplein 1, 5981 CC Panningen.
Voor agenda kijk op www.peelenmaas.nl/ bestuur -> gemeenteraad -> besluitvormende
raadsvergadering -> 15 november 2016.
Kijk voor de nieuwe digitale begroting op www.peelenmaas.nl onder Bestuur en merk zelf hoe
makkelijk het is.
Voor de begrotingsraadsvergadering staan de volgende onderwerpen op de agenda:
1. 2e Berap begroting 2016 (2016-082)
2. Begroting 2017 (2016-084)

Huis van de Gemeente
Wilhelminaplein 1
5981 CC Panningen

077 - 306 66 66
info@peelenmaas.nl

Postbus 7088
5980 AB Panningen

www.peelenmaas.nl

Kebab
Grill House

Echte Turkse Döner Kebab!
Binnenkort ook
bezorgdienst
voor bedrijven
en particulieren.

Een belevenis, hergebruik en creativiteit; dat is Markt 133. Iets
geks schuwen we niet. Zomaar iets mode of stijl noemen doen we
niet meer. Wij creëren belevenissen waarbij de creativiteit zit in
simpele dingen.
vrijdag 11.00-20.00 uur
zaterdag 11.00-17.00 uur
Markt, Panningen
Tel: 06-10053399

Niet alles is perfect, maar dat maakt ons uniek. Dankzij
deskundigheid en expertise op het gebied van kleur, interieur,
mode en een neus voor de allermooiste vintage pareltjes wordt
shoppen een hele ervaring. Alles in de winkel is te koop. Kortom
een winkel vol verassingen van tijdloos goed.
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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.

Rioolbelasting en regenwater
De afgelopen weken heeft CDA diverse vragen gesteld om meer
helderheid te krijgen over een raadsvoorstel over het waterketenplan en
een hemelwaterverordening. Waar gaat het over?
De klimaatverandering gaat
gepaard met een toename van
forse buien. Er is ook steeds meer
verhard oppervlak in de gemeente.
Privé en openbaar. Om al dat water
samen met het rioolwater te kunnen
verwerken, moet er meer regenwater worden afgekoppeld. Daar zullen we met zijn allen aan moeten
werken. De kosten hiervan worden

vertaald in de rioolheffing. Volgens het
CDA een verantwoordelijkheid van
zowel gebruiker als eigenaar. Volgens
het college loopt de gemeente veel
rioolbelasting mis door leegstand
in huurwoningen. Om dit financiële
tekort te corrigeren, werd voorgesteld
om de heffing voortaan compleet bij
de eigenaar neer te leggen. Dan kun
je de belasting namelijk altijd heffen.

Wij vonden dat te kort door de bocht.
Zeker aangezien we hierover na de
start van Peel en Maas een fundamentele discussie hebben gevoerd in
de raad. De conclusie was toen: het
principe van ‘de vervuiler betaalt’ is
de meest rechtvaardige toepassing.
Een lastenverschuiving naar de gebruiker dus. Dit zou helemaal worden
omgekeerd. Over het aantal leegstaande woningen was overigens geen
duidelijkheid. Het CDA heeft daarom
gevraagd om deze materie eerst
breder te onderzoeken. Bij de besluit-

vorming hierover onlangs bleek dat
meer partijen behoefte hadden aan
een uitgebreidere analyse. Samen met
fractie Hanssen en PvdA/GroenLinks
heeft het CDA een aangepast voorstel voorgelegd dat vervolgens door
de gehele raad werd overgenomen.
De aangepaste heffing geldt nu
voorlopig alleen voor 2017. Er wordt
eerst goed gekeken naar gegevens en
ervaringen, voordat er wordt besloten
hoe dit daarna wordt aangepakt.
Wim Hermans,
fractievoorzitter CDA Peel en Maas

Gemeentelijk riolerings- en waterketenplan
Geen populair en alledaags onderwerp, toch de moeite van het weten
waard. Duurzame afvoer van rioolwater en hemelwater is goed voor de
volksgezondheid. Een totaal plan is dus belangrijk, denk bijvoorbeeld aan
hemelwater dat aan de natuur wordt teruggegeven in plaats van aan het
rioolstelsel.
Daardoor ontlast je ook nog eens
het rioolstelsel en heb je geen
overlast meer bij hoosbuien. Met zijn
allen verantwoording nemen en het
regenwater afkoppelen, dat is een
mooie uitdaging. Dan kan de

gemeente zorgen voor voorzieningen
om dit apart in te zamelen en te laten
bezinken. En wat te denken van de
verminderde problemen bij rioolwaterzuiveringsinstallaties? Dus ook minder
zuiveringskosten betalen als gemeente.

Een ander punt is het verschuiven
van rioolkosten van gebruiker naar
eigenaar. Hier is een landelijke, fikse
discussie over bezig. Eigenaren die zelf
in hun pand wonen, zijn ook gebruiker,
daar verandert niets aan. Voor huurders
betekent dit een meevaller. Die hoeven
minder gebruikersrioolrecht te betalen.
Voor woningcoöperaties houdt dit
juist een fikse kostenpost in. Zij dienen
de eigenaarslasten dan zelf te betalen.
Als raad moet je alle belangen afwegen,

dat is niet gemakkelijk. Besloten is nu
om het riolerings- en waterketenplan
voor één jaar vast te stellen. Volgend
najaar evalueren wij ons besluit van nu.
Dan is ook meer bekend door rechtspraak. Maar laten we in Peel en Maas
maar gewoon vooruitlopen op de wet,
hoe eerder minder kosten hoe beter.
Heeft u graag meer info hierover, neem
dan gerust contact met ons op.
Jeanne Hesen,
raadslid Lokaal Peel&Maas

Geld schering en inslag
In de afgelopen raadsvergadering is bij amendement besloten om
150.000 euro, die oorspronkelijk waren bestemd voor natuurontwikkeling
in het Maasdal (Project Schering en Inslag) te Baarlo, te behouden voor
ontwikkelingen in Baarlo.
In de nota reserves en voorzieningen werd oorspronkelijk nog
voorgesteld om dit bedrag over te
hevelen naar de algemene reserve
die voor de gehele gemeente is
bestemd. In eerste instantie was

PvdA/GroenLinks van mening dat
deze gelden bestemd moesten blijven voor natuurontwikkeling in het
Maasdal in Baarlo.
Duidelijk werd echter dat in de
raadsvergadering van mei 2013

VLEES VAN NU,
DE SMAAK VAN
VROEGER...

door de toenmalige gemeenteraad
is vastgesteld dat deze gelden ook
breder kunnen worden ingezet in
Baarlo. Dit is destijds ook zo gecommuniceerd naar het dorpsoverleg van
Baarlo.
Gezien bovenstaande heeft
PvdA/GroenLinks dan ook het standpunt ingenomen dat aan dit raadsbesluit uit mei 2013 en deze toezegging gestand moet worden gedaan.

PvdA/GroenLinks heeft daarom het
amendement (dat raadsbreed werd
ingediend) mede ondertekend.
Wel is, mede op ons initiatief, duidelijk verwoord in het amendement
dat bedoelde ontwikkelingen dienen
voort te vloeien uit de dorpsvisie van
Baarlo.

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

Fred Peeters,
raadslid PvdA/GroenLinks
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Bree 4.5 weer succesvol
Door: schietvereniging Bree 4.5
EMS uit Meerlo kwam op zaterdag 5 november op bezoek bij het schuttersteam van Bree 4.5 in Maasbree.
De wedstrijd eindigde in een duidelijke 836-769 overwinning voor het Maasbreese schuttersteam. Een verschil
van liefst 67 ringen.
In deze vorm mag het team zelfs
hopen op een tweede plaats in de

eindrangschikking. Thijs Philipsen was
dit keer de beste schutter met 283 rin-

gen. Drees Wijnen bleef Marco Vissers
één ringetje voor: 277 om 276 ringen.

JC Helden bij Geuldaltoernooi

sport 21

Koningslust verspeelt
overwinning
Door: Hay Janssen, voetbalvereniging VV Koningslust
Na twee nederlagen op rij kreeg het eerste herenteam van
VV Koningslust op zondag 6 november thuis de kans op drie punten tegen
het laag geklasseerde Sporting S.T. uit Swolgen en Tienray. De spelers van
Koningslust leken zich dat goed te realiseren en zetten vanaf de eerste
minuut veel druk op de tegenstander. Toch eindigde het duel in 2-2.

Door: Frans Manders, judoclub JC Helden
JC Helden deed op zondag 6 november mee aan het Geuldaltoernooi in Valkenburg. De judovereniging haalde
verschillende podiumplekken binnen.
Daniël Thijssen judode erg goed en
pakte met zijn tweede plaats het eerste podium. Ook zijn broertje Justin
wist na drie knappe winstpartijen het
zilver mee naar huis te nemen. Andere
tweede plekken waren er voor Daan
Smits, Janine Janssen, Joris Moors, Minke
Boonen, Cas Janssen en Milou Verlaek.
Bram Timmermans won met een aantal

knallende ippons met een linkse heupworp ook het zilver. Brons was er voor
Dali Lucker, die wederom liet zien dat ze
op de goede weg is. Brons was er ook
voor Mike Peters en Kep Verkoeijen, die
ook weer een paar mooie heupworpen in
huis had. Lucas Colbers wist in een zeer
sterk bezette poule het brons te winnen.
Met technisch goed judo versloeg hij een

aantal sterke tegenstanders. Goud werd
gewonnen door Marlouk Colbers, Noa
Janssen, Sara Theeuwen, Kevin Janssen,
Jarno Hoenson, Luna Lucker, Eefje Moors,
Tom van Dijk, Owen van Dijk en Tara van
Lier. Ook de jongelingen Sen Boonen en
Ralf Relou wisten knap al hun partijen te
winnen en gingen zodoende met goud
naar huis.

Peelpush-mannen pakken winst
Door: Rikus Leenders, volleybalvereniging Peelpush
Het eerste herenteam van VC Peelpush uit Meijel speelde op zaterdag 5 november tegen rode lantaarnsdrager
Arvevo uit Arnhem. Op papier leek dit een makkelijke wedstrijd, maar onderschatting is dodelijk. De Meijelse ploeg
won uiteindelijk met 3-1.
In de eerste set was het Peelpush
dat direct een gat sloeg van een aantal
punten. De mannen uit Meijel speelden een solide spelletje en Arvevo kon
niet onder de servicedruk uitkomen
waardoor hun aanval voorspelbaar
werd. De eerste set ging dan ook met
ruime winst naar Meijel, 12-25.
Set twee stond in het teken van
’niet verslappen’. Peelpush moest
haar eigen spelletje blijven spelen en
Arvevo onder druk houden zodat de
Arnhemse mannen niet in hun eigen
spel konden komen. Dat werd goed
uitgevoerd en ook deze set speelden de
mannen van Heren 1 weer erg scherp

en verzorgd. Er werden veel goede
acties gemaakt. Ook deze set werd
gewonnen met 14-25, wat een 0-2
voorsprong betekende. De derde set
is vaak een gevaarlijke set, aangezien
dit soms het breekpunt kan zijn en de
wedstrijd kan doen kantelen. Dit leek
aan het begin niet zo te zijn, want
Peelpush nam weer een voorsprong
van vijf punten. Coach Pellemans zag
ruimte voor wissels, maar Arvevo kreeg
ineens vertrouwen. De servedruk ging
pijlsnel omhoog en Peelpush stapelde
fout op fout. Al gauw werd de set
spannend en kwamen Arvevo en
Peelpush op gelijke hoogte. De wissels

werden weer teruggedraaid op een
stand van 23-23, maar dit mocht niet
baten. Set drie ging verloren met 29-27.
In de vierde set ging het lang gelijk
op en de servedruk van Arvevo bleef.
Uiteindelijk kwam aan het eind van de
set Thijs Brabander aan serve die van
serveren door een blessure zijn expertise heeft gemaakt. Brabander maakte
het de passers van Arvevo erg lastig
en serveerde vijf keer achter elkaar,
waaronder één direct punt. Hierdoor
kwam Peelpush op een voorsprong
die niet meer weg gegeven werd en
werd de vierde set en ook de wedstrijd
gewonnen met 20-25 en 1-3.

Peel en Maas turntoernooi
In sporthal Piushof in Panningen vond op zondag 6 november het recreatief Peel en Maas turntoernooi plaats.
Alle turnverenigingen van Peel en Maas, GV Concordia uit Panningen, KSV uit Kessel, Volharding uit Maasbree en SSS
Helden, deden mee aan de wedstrijd.
Vrijwel alle turnsters uit Peel
en Maas maakten hun opwachting.
Dat kwam neer op 120 meiden en één

jongen die hun kunsten lieten zien.
Alle deelnemers gingen naar huis
met een diploma en een zakje chips.

De nummers 1, 2 en 3 van elke groep
kregen ook nog een medaille voor de
geleverde prestatie.

Verdienstelijk spelende Sharon
Janssen in Hongarije
Door: Wiel Schers
Het resultaat tijdens de Hungarian Junior & Cadet Open van woensdag 2 tot en met zondag 6 november was niet
evenredig met het vertoonde spel van de Panningse tafeltennisster Sharon Janssen eerder in de Hongaarse stad
Szombathely. In een aantal wedstrijden was het net niet.
De 15-jarige Sharon Janssen
kwam voor het eerst uit in de juniorencategorie (16 t/m 18 jaar) en
kon zich nog niet echt meten met de
wereldtop. Maar met haar bij vlagen
sublieme spel liet zij duidelijk zien
dat met haar rekening gehouden
moest worden. Sharon begon zeer
sterk aan dit ITTF-evenement door de
uit Bosnië en Herzegovina afkomstige
Alemka Hasecic met 3-0 te verslaan.
Daarna bleek, ondanks een goed spelende Sharon, de Kroatische Andrea
Pavlovic (nr. 101 op de wereld-

ranglijst) een maatje groter te zijn.
Vervolgens was het de Noorse Maja
Haugen Gjelle die met nipte cijfers
Sharon Janssen uit het hoofdtoernooi
hield. Het was steeds in de slotfase
van elke game dat de Panningse op
die cruciale momenten net iets tekort
kwam. In het dubbelspel bereikte
Sharon Janssen, die aan de Slowaakse
Monika Urikova was gekoppeld, de
derde ronde. Tegen het zeer sterke
Chinese koppel Cheng Ying en Chen
Tsai waren zij echter niet opgewassen.

Ook in de landenwedstrijden
tegen het toonaangevende Roemenië
in de tafeltenniswereld en tegen een
mix-team van Engeland, Belarus,
Finland (respectievelijk 3-0 en 3-1
verlies) speelde Sharon enkele goede
wedstrijden. Met name de wedstrijd, die geheel werd uitgezonden,
tegen de Roemeense Andrea Clapa
(nr. 84 van de wereldranglijst) die
met 3-1 verloren ging was van hoog
niveau. Sharon staat op de wereldranglijst (junioren, U18) zelf op plaats
215.

In de tweede minuut moest de
uitstekende keepende Bram Willems
al voor de eerste keer redden na een
afstandsschot van Jurjen Verbong.
Koningslust bleef de aanval zoeken en
in de 11e minuut wist Roel Ghielen
na een uitstekende dieptepass het
net te vinden, 1-0. Ook na het eerste
doelpunt hielden de geel-zwarten
een groot overwicht, resulterend in
een aantal goede kansen. Met name
Roel Ghielen was na een dik half uur
gevaarlijk, maar zijn schot werd van
de doellijn gehaald door een verdediger van Sporting S.T.. Even later kwam
Niels Jeuken alleen voor de keeper,
maar zijn inzet werd door de keeper
net gekeerd. In de 40e minuut volgde
de eerste echte tegenaanval van
Sporting S.T.. Vanuit de rechtsbuitenpositie scoorde Bas van Aken meteen,
1-1. Na de rust eenzelfde spelbeeld,

met een dominant Koningslust en
een zwak spelend Sporting S.T.
Bram Rongen miste in de 55e minuut
nog vrij voor de keeper, maar Niels
Jeuken zette met een lob in de 60e
minuut Koningslust op een verdiende
2-1 voorsprong. Daarna volgden
kansen voor Nick Rongen, Peter
Janssen, Roel Ghielen en nogmaals
Nick Rongen, maar allen misten. In
de 85e minuut trad vervolgens een
oude voetbalwet in werking. Als je ze
zelf niet maakt, valt ie aan de andere
kant. Na slordig verdedigen zag keeper Mick Berkers zicht genoodzaakt
om een aanvaller van Sporting S.T.
onreglementair te stoppen. Tim van
Rijswick benutte die strafschop met
een zuiver schot in de linkerbenedenhoek en bepaalde daarmee de eindstand op 2-2. Opnieuw gaf Koningslust
de zege in de slotfase uit handen.

Tweede
bondswedstrijd voor
schutters Grashoek
Door: Handboogschutterij O.V.U. Grashoek
De handboogschutters van Onze Vrije Uren Grashoek schoten op
dinsdag 1 en vrijdag 4 november de tweede één pijl-bondswedstrijd in
Venray.
De wedstrijd was georganiseerd door St. Joris en vond plaats
op de banen van handboogschutterij St. Sebastiaan in Venray-Heide.
OVU Grashoek schoot die wedstrijden
met vijf schutters. Het team schoot

1.048 punten in totaal. Hoogste dame
was Gemmy Kempen met 228 punten.
Senior was Jan van Mullekom met 222
punten en schutter was Robert Smits
met 212 punten. Bram Stemkens werd
junior met 192 punten.
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Eerste verlies
Olympia in een jaar

Prijzen voor Majorettes Maasbree
Door: drumband- en majorette Younique Maasbree
Tijdens het Limburgs Kampioenschap Majorette in Sint Odiliënberg op zondag 6 november zijn de majorettes van
drumband- en majorette Younique uit Maasbree in de prijzen gevallen.

Door: volleybalvereniging VC Olympia
Voor het eerst in twaalf maanden hebben de Olympia-dames uit
Panningen een nederlaag moeten slikken. Dit gebeurde op zaterdag
5 november tegen VC Peelpush 3 uit Meijel. In de Meijelse sporthal was
Olympia niet bestand tegen het aanvalsgeweld van de thuisploeg, 3-1.
Waar de eerste set goed begon
met enkele killblocks en directe
servicepunten, ging het in de rest van
de wedstrijd volledig mis. Peelpush
maakte het spel. Olympia, hard vechtend, kon aanvallend en blokkerend te
weinig terugdoen. Toch kon in de eerste set een achterstand weggewerkt
worden. Het kwartje viel, na drie
setpoints voor Peelpush, met 28-26 de
Meijelse kant op.
Dit bleek later de genadeklap te

zijn geweest. In de tweede set stond
in een mum van tijd een 9-2 achterstand op het bord. Ditmaal kon er niet
bijgekomen worden en won de thuisploeg verdiend met 25-19. De derde
set ging hetzelfde als de eerste.
Peelpush had meer slagkracht, maar
op inzet bleef Olympia bij. Dit werd
beloond met een krappe 27-25 setwinst. Toch kwam men niet terug in
de wedstrijd. De vierde set was een
formaliteit. Peelpush won verdiend.

Gestoken in geheel nieuwe
outfits behaalden de meiden prijzen.
Het team Senioren Show Twirl won
de eerste prijs in haar categorie.
Jesse Muijsenberg werd bij de Solo
Senior Midden-Artistiek Programma
ook eerste. In Solo Jeugd 3 werd

Debbie Said tweede en in Solo Jeugd
1-2 Show Twirl behaalde Juulke van
Roy eveneens een tweede plaats.
Binnen de categorie Sterparade
Jeugd 1 wist Karin Said de eerste
plek te behalen. Bij de Sterparade
Jeugd 2 werden achtereenvolgens

Saar Smolders derde, Kedy Ruhl
tweede en Guusje Wolters eerste.
“Prachtige resultaten”, aldus de vereniging. “Zeker ook van alle andere
leden die net langs de medailles
grepen, maar wel een topprestatie
hebben geleverd.”

Baarlo wint topper in Deurne

Wij werken voor jóu!
AB Werkt is een coöperatie zonder winstdoel. Voor jou als werknemer willen wij vooral een goede werkgever zijn. We proberen je
méér te bieden dan een baan en een salaris. Wij gaan in je investeren, denken mee over loopbaanontwikkeling en bieden je gerichte
coaching en opleidingen.

Door: Len Gielen, voetbalvereniging VV Baarlo
In feite was het nog te vroeg in het seizoen om te spreken van een topper, maar op papier had het treffen tussen
de eerste herenteams van SJVV en Baarlo op zondag 6 november toch dit label. Beide ploegen waren vooraf aan dit
duel samen met Sportclub Irene koplopers van de 3e klasse C. Baarlo trok uiteindelijk aan het langste eind, 0-2.

Onze klant Wijnen Square Crops specialiseert
zich sinds 1990 in de teelt van paprika’s en
komkommers. Voor hen zijn wij op zoek naar:

Technisch-logistiek medewerker – Vac.nr. P012710

Je gaat diverse machines en apparaten repareren en onderhouden. Bij
storingen ben jij het aanspreekpunt. Ook voer je logistiek werk uit. Je
hebt een technisch mbo-diploma en ervaring.

Logistiek medewerker – Vac.nr. P012715
Sorteren, verpakken, voorraadbeheer en orders verzendklaar maken:
jij verzorgt het hele proces in de loods. Je hebt logistieke
werkervaring en kunt met een heftruck of EPT overweg.

Assistent teeltchef glastuinbouw – Vac.nr. P010643

Als rechterhand van de teeltchef stuur je de komkommerteelt aan. Klimaatbeheersing, watergift en gewasbescherming - je doet het allemaal.
Ook instrueer je medewerkers en draai je mee storingsdiensten.

Meewerkend voorman glastuinbouw – Vac.nr. P012713

Je gaat teeltwerkzaamheden combineren met de aansturing van medewerkers. Problemen los je adequaat op. Je hebt leidinggevende capaciteiten, gevoel voor kwaliteit en affiniteit met de tuinbouw.
Je gaat aan de slag in een groeiend, professioneel en innovatief bedrijf
en de arbeidsvoorwaarden zijn goed. Je start met werken via AB Werkt,
maar bij gebleken geschiktheid zijn er mogelijkheden voor een vast contract bij de opdrachtgever.
Voor meer informatie over het bedrijf zie www.square-crops.com

Solliciteer via de site of stuur direct je CV naar horst@ab-werkt.nl.

Spoorweg 6, 5963 NJ Horst. T 077 - 39 808 83
www.ab-werkt.nl

In de matige eerste helft hielden
beide ploegen elkaar in evenwicht.
Pas halverwege de eerste helft kwam
er iets meer leven in de wedstrijd
na een goede actie van Baarlo-spits
Mathijs de Vogel. Uit diens voorzet
kreeg Rik Schotman een doelkans.
Zijn schot op doel werd door de goed
opgestelde SJVV-doelman Mike Mirer
over de achterlijn gewerkt. Uit de
navolgende hoekschop schoot Jeroen
van Wijlick rakelings langs. Aan de
andere kant was SJVV met name
gevaarlijk bij hoekschoppen en moest
Baarlo-doelman Jeffrey Schouenberg

enkele malen handelend optreden om
zijn doel schoon te houden. De 0-0
brilstand, die tot aan de rust op het scorebord bleef staan, gaf het wedstrijdbeeld tot dan toe perfect weer.
In de tweede helft stuurde Baarlotrainer Rob Geenen met Wouter Peeters
en Leon Peeters twee verse krachten
het veld in. Er kwam meer druk op de
verdediging van de thuisclub en precies
op het uur spelen was het Wouter
Peeters die Baarlo op voorsprong
zette. Na een rush door het centrum
schoot hij de bal vanaf de rand van het
strafschopgebied onbereikbaar voor

SJVV-doelman Mike Mirer strak in de
rechterbenedenhoek, 0-1. In de 80e
minuut viel het doek definitief voor
de Brabantse ploeg. Uit een vrije trap
van Leon Peeters kopte Wouter Peeters
de bal door op Matthijs Hanssen, die
met een omhaal op fraaie wijze de
tweede Baarlose treffer aantekende,
0-2. SJVV drong in de slotfase tegen
beter weten in nog wel even aan, maar
de Baarlose defensie gaf geen krimp
en hield voor de vierde keer in negen
duels de nul. Dankzij deze overwinning
blijft Baarlo samen met Sportclub Irene
koploper. (Foto: Len Gielen)
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Benauwde zege BEVO op
hekkensluiter
Door: Bert Gielen, voetbalvereniging VV BEVO
Na de eclatante zege op buur Meijel een week eerder, dacht het eerste herenteam van VV BEVO uit Beringe het
klusje in Leveroy op zondag 6 november ook wel te klaren. De thuisploeg wilde hier echter niet zomaar aan
meewerken. De punten ging na een matig optreden toch mee naar Beringe.

Succesvol weekend
De Maasruiters
Door: paardensportvereniging De Maasruiters
Bij wedstrijden in Panningen en Kronenberg op zaterdag 5 en zondag
6 november behaalden de ruiters van De Maasruiters uit Kessel prima
resultaten.
In Kronenberg vond bij Equestrian
Centre De Peelbergen een springwedstrijd voor paarden plaats.
De wedstrijd was georganiseerd
door De Karwats uit Blerick. Anniek
Vervoort behaalde met Histique een
tweede plaats in de klasse B.
Gerco Steeghs pakte met Flox een
vierde prijs in de klasse M.
In hetzelfde weekend vond
voor de pony’s Jumping Indoor
Helden plaats. Marieke Vervoort
en Tongerveld’s Chiko behaalden
in de klasse D-M progressief  de
tweede prijs. Nina Vercoulen met LvS
Abby behaalde een tweede prijs in de
klasse C-L klassiek. Ook met progres-

BEVO begon in een veel te laag
tempo aan de wedstrijd en was
bovendien heel onnauwkeurig in
de passing en balcirculatie. In de
10e minuut kreeg BEVO de eerste
mogelijkheid om de score te openen,
nadat Luuk van Rijt Sjors van Horen in
stelling bracht. Die schoot echter over.
BEVO had het beste van het spel, maar
doordat Leveroy soms wel met tien
man achter de bal speelde, kon BEVO
de noodzakelijke gaten in de defensie
niet vinden. In de 30e minuut kreeg
BEVO een nieuwe mogelijkheid om

de score te openen, maar Rob Minten
miste een rebound na een schot van
Sam van Rijt. In de 38e minuut kwam
dan toch de verdiende voorsprong
voor BEVO. Na een dieptepass van
Luuk van Rijt op Sjors van Horen,
speelde de laatste de bal naar Kevin
Vossen, die beheerst binnenschoot,
0–1. De voorsprong was van korte
duur. In de 40e minuut verraste een
Leveroy-speler door vanaf dertig
meter een lob af te leveren die alles
en iedereen kansloos liet, inclusief
BEVO-keeper Nick Steeghs, 1-1. De rust

brak aan met een gelijke stand.
Nadat er in de tweede helft enkele
mogelijkheden waren gemist door de
BEVO-aanvallers, kwam BEVO In de
89e minuut verdiend op voorsprong.
Sam van Rijt kon de bal nog net
voorzetten, waarna Jorni Gielen bij de
tweede paal de bal tegendraads binnenkopte, 1-2. De ban was gebroken
en de Leveroy-spelers waren de draad
kwijt, waardoor BEVO door toedoen
van Roger Gielen zelfs nog de 1-3 kon
binnenschieten na goed voorbereidend werk van Kevin Vossen.

MVC’19 onderuit in Oploo
Door: Mat Nellen, voetbalvereniging MVC’19
Excellent heeft in Oploo op zondag 6 november efficiënt haar kansen benut in de wedstrijd tegen het eerste
herenteam van MVC’19 uit Maasbree. De met veel inzet spelende thuisclub won met 2-0. MVC streed vooral na rust
voor een goed resultaat, maar aanvallend konden de mannen van trainer Joe Wijnen geen vuist maken.
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sief wist Nina met Abby in een snelle
rit de tweede plaats binnen te slepen.
Danice Giesbertz met Vayda H kwam
aan start in de klasse D-B klassiek en
pakte de tiende plek.
’s Avonds werd ook nog het
teamspringen verreden. De teams,
bestaande uit vier ruiters, moesten
allemaal een parcours afleggen.
Elke fout telde als strafseconde,
waarna de vierde ruiters ook nog
een kruiwagenrace moesten afleggen. Het team De Powergirls, waar
Nina Vercoulen met LvS abby en
Lotte Hermans met Brummerhoeve’s
Pilgrim bij zaten, behaalde hier een
derde prijs.

Dames Peelpush
maken indruk
Door: Herman Wissink, volleybalvereniging Peelpush
Peelpush Dames 1 uit Meijel heeft op zondag 6 november met grote
overmacht de thuiswedstrijd tegen hekkensluiter Taurus gewonnen, 3-0.
Daarmee werd het puntentotaal verdubbeld naar zes en krijgt de Meijelse
eredivisionist aansluiting met de middenmoot. Het verschil met Alterno
en Zwolle is nu nog maar één punt.
Het was belangrijk dat de
stijgende lijn, die een week eerder
met de 3-2 winst op Zwolle werd
ingezet, vervolg zou krijgen. Dat lukte.
Het door blessures geplaagde Taurus
had in de eerste set niet veel in te
brengen. Met ijzersterke servicereeksen van Claire Crijns, Loni Wissink en
Laura de Jong werd Taurus onder druk
gezet. Peelpush liep weg naar een
20-4 voorsprong. Omdat de concentratie wegzakte, kon de ploeg uit Houten
nog terug komen tot dertien punten,
maar een snoeiharde bal van paserloper Nikki van der Veen maakte een
einde aan de Houtense illusies.

In set twee mochten de gasten lang dromen van setwinst.
Taurus kwam zelfs op een 6-13
voorsprong. De focus keerde echter
op tijd terug bij Peelpush en via 13-17
kwam de Meijelse ploeg op 19-19
voor het eerst langszij en met 21-20
op voorsprong. Met de 25-21 kreeg de
thuisploeg het massaal opgekomen
publiek op de banken. Passend had
Peelpush de wedstrijd volledig onder
controle en met fraai volleybal kon
ook vrij eenvoudig de derde set worden gepakt, 25-19. Terecht werd na
afloop libero Anouk de Jong uitgeroepen tot speelster van de week.

Dames VC Grashoek
winnen derby
Door: volleybalvereniging VC Grashoek
De derby tussen het eerste damesteam van VC Grashoek en Olympia
dames 3 op zaterdag 5 november was er eentje waar velen voor naar De
Ankerplaats gekomen waren. Alle vijf de punten bleven in Grashoek.

Jaap Bruijnen speelde een sterke partij op het middenveld (Foto: Math Geurts Fotografie)
Vanaf de eerste minuut werd voor
iedere meter gestreden op het zware
veld. Fysiek werd er veel gevraagd
van de 22 spelers. De defensies lieten
nauwelijks steken vallen. Kansen voor
rust waren op één hand te tellen.
Het meeste gevaar kwam uit standaardsituaties. Excellent sloeg in de 26e

minuut toe. Een corner kwam bij de
tweede paal terecht en werd fraai ingekopt door de 19-jarige Frans Cuppen.
Beide ploegen waren na rust ook
aan elkaar gewaagd. Excellent liet
MVC’19 het spel maken en speelde
verdedigend compact. Ron van den
Kerkhof lag aan de ketting bij de voor-

stopper. Echte kansen kreeg MVC’19
ook na rust niet. De wil om te winnen
was er wel, maar de hechte Excellentverdediging gaf geen krimp. Bij één
van de uitvallen sloeg de thuisclub toe.
Rick van Koulil mocht de trekker in de
76e minuut overhalen. MVC’19 was
verslagen.

Concentratie en gespannenheid
gingen aan Grashoekse zijde hand in
hand in de beginfase. Tot 9-9 ging het
gelijk op, waarna Grashoek een gaatje
wist te slaan naar 14-9. Via 21-19
werd het 24-20 in het voordeel van
de Grashoekse dames en de set leek
beslist. De thuisploeg liet Olympia
echter nog gevaarlijk dichtbij komen,
maar de opgebouwde voorsprong
bleek voldoende en daarmee was de
eerste setwinst een feit. In de tweede
en derde set was de spanning eraf en
werd er aan het publiek en tegenstander getoond wat de Grashoekse dames
in hun mars hadden. Met name de
speelsters die voorbije weken moeite

hadden om hun niveau te halen,
waren tegen Olympia de kartrekkers. Beide sets eindigden dan ook
met een ruime voorsprong, 25-14 en
25-12, in het voordeel van Grashoek.
Daarmee waren wederom vier punten
binnen. Met zo’n voorsprong werd
Grashoek nog gewaarschuwd om in de
laatste set te waken voor onderschatting. De gehele set wist Olympia de
druk erop te houden. De verdediging
van Olympia stond goed en Grashoek
had moeite om te scoren. Toch pakte
Grashoek ook de laatste set, waardoor
de vijf punten in eigen huis bleven.
De ongeslagen status bleef zodoende
gehandhaafd.
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Vijf keer zilver Atletiek Helden
Door: Atletiek Helden
In Belfeld vond op zondag 6 november de tweede wedstrijd van het Limbra cross circuit plaats. Het gloednieuwe
parcours in de Maalbekerbossen was de plaats van handeling. Atletiek Helden nam vijf zilveren medailles mee naar
huis.
Er zat een zware heuvel in het
parcours dat pas onlangs is aangelegd. De organisatie was in han-

den van Scopias Venlo. Ron Koster,
Nico Verstraten, Jolanda Verstraten,
Job Dusch en Stijn Vissers waren

succesvol bij hun eigen afstanden en
pakten allen een tweede plek en dus
een zilveren medaille.

Grashoek pakt koppositie
na grote zege
Zware wedstrijd
voor MTB Baarlo
Door: mountainbikevereniging MTB Baarlo
Voor MTB Baarlo stond op zondag 6 november de eerste wedstrijd van
de Jos Feron Cup in Zuid-Limburg op het programma. Het zware parcours
was gelegen in Schweiberg. De resultaten van de Baarlose mountainbikers waren redelijk.
Omdat er weinig regen was
gevallen, lag het parcours er goed bij.
Wel kon aan de temperatuur gemerkt
worden dat de winter eraan komt.
Bij de nieuwelingen/junioren waren
vier renners van MTB Baarlo aanwezig. Noud Peeters uit Kessel wist het
podium te halen met een derde plaats.
Glenn Caumanns kwam net niet op het
podium, hij werd vierde. Hierna was
het de beurt aan de dames (Kirsten
Peetoom) en de jeugd 3 (Tim Janssen).
Tim was bij de start meteen goed weg.
Hij ging echter in de eerste ronde al
over de kop. Hij heeft de wedstrijd wel
uitgereden en werd nog 17e. Kirsten
moest achteraan starten en wat volgde
was een grote inhaalrace. Ze raapte
vele rijders één voor één op en reed

zo naar een derde plaats. Bij de jeugd
1 en 2 werd gereden op een korter
parcours. Ze hoefden minder ver over
de steile klim, maar hadden desondanks een zware dag voor de kiezen.
Bij de jeugd 1 reed Zepp Aelen een
knappe wedstrijd. Het bleek namelijk
dat zijn remmen niet goed werkten,
maar van opgeven wilde hij niet
weten. Hij werd 17e. Finn Keunen
wist bij de jeugd 2 wederom op het
podium te komen met zijn 3e plaats.
Bij de amateurs veldrijders had Paul
Evers besloten om een keer mee te
doen. Daar waar hij normaal op een
MTB rijdt, koos hij nu voor een krom
stuur. Hij merkte echter vrij snel dat dit
niet zijn ding is. Hij werd achttiende.
(Foto: Media Schweiberg)

Rustig potje voetbal
Zvv Baarlo
Door: zaalvoetbalvereniging Zvv Baarlo
Zonder Tim Gielen, Twan Hendricks en Daan Verlijsdonk moest het
eerste team van Zvv Baarlo maandag 7 november thuis aantreden tegen
de voetballers van Zvvm/Campus 2 uit Maastricht.
Campus 2 was met tien spelers
vanuit Maastricht gekomen en hun
doelstelling was dan ook de punten meenemen uit Baarlo. Na een
vroege gele kaart voor Frank Peeters,
hij scoorde wel mooi met zijn hand,
wisten de bezoekers te profiteren van
de ‘man meer’-situatie: 0-1. Baarlo
kwam al snel weer langszij door
een doelpunt van Jeroen van Wylick,
op aangeven van Rik Schotman.
Baarlo gaf in de gehele wedstrijd
twee countermogelijkheden weg en
deze werden ook tweemaal benut.
Zo stonden de bezoekers op een riante
1-3 voorsprong. Waar Baarlo de vorige
wedstrijd nog in paniek raakte bij een
achterstand, werd er nu rustig door
gevoetbald. De 2-3 kwam op naam van
Frank Peeters, die een vrije trap hard in
de benedenhoek schoot. In de tweede
helft kwam Baarlo vrij snel terug via
uitblinker Rik Schotman. De bal werd
niet goed weggewerkt en Rik wist binnen te tikken, 3-3. Lang kon Baarlo niet

genieten van deze voorsprong, want
de 3-4 werd middels een mooi hakje
binnengeschoten. Kort hierna kreeg
Jarno Hertsig geel en ging de bal op
de stip, of toch niet. Op advies van de
tweede scheidsrechter werd de bal buiten de cirkel gegeven en leverde dat
dus een vrije trap op. Jeroen van Wylick
wist met enkele katachtige reflexen
de bal uit de goal te houden. Eenmaal
compleet kwam Baarlo op 4-4 via Rik,
net nadat de bezoekers geel hadden
gekregen. Baarlo ging door en kwam
via Joël Gielen op 5-4 en er waren nog
maar twee minuten te spelen. Er was
nog maar net afgetrapt of Jeroen van
Wylick kreeg een gele kaart. Daardoor
werd de man meer situatie benut door
de bezoekers, 5-5. Toch kwam Baarlo
in de laatste seconden nog tot een
6-5 overwinning. Rik Schotman gaf
de pass en Frank van Oijen maakte de
winnende treffer. Een overwinning die
leidde tot een tweede plek, met één
wedstrijd minder gespeeld.

Door Piet Spee, voetbalvereniging SV Grashoek
Grashoek kon de koppositie van America overnemen als op zondag 6 november van VCH werd gewonnen.
Het eerste herenteam van de geelzwarten voldeed ruimschoots aan deze voorwaarde en leverde op sportpark
Maassenhof in Boekend een soevereine voorstelling af. Drie doelpunten in de eerste helft en drie in het tweede
part bracht de score op 0-6.
Meteen na het eerste fluitsignaal
liet Grashoek haar bedoelingen zien.
De VCH-verdediging moest vol aan de
bak. Met wervelende aanvallen, de
meeste onder leiding van de grote van
Grashoek Erwin Pijnenburg, werd het
doel van Bryan Roox bestookt. Na tien
minuten opende Grashoek de score.
Na een handsbal ging de bal op de stip.
De Grashoekse captain Bas Maessen
schoot de bal hard raak,0-1.
Er volgde hogeschoolvoetbal in de
17e minuut. Op de middellijn won Erwin
een duel, controleerde de bal en stuurde hem met veel gevoel over de hele

breedte van het veld naar de linkerkant
voor de voeten van de 16-jarige Raoul
Bennenbroek. De youngster zette de
turbo aan en leverde een panklare bal
af bij Bas Gloudemans die alleen binnen
hoefde te schuiven, 0-2. De thuisclub
kwam er maar sporadisch uit en doelman Koen Clephas kreeg vanmiddag
weinig werk op te knappen. In de 37e
minuut tikte Bas Maessen een door
Bryan Roox afgeweerde bal binnen.
Ruststand 0-3.
In de tweede helft hoefde de
toeschouwers niet lang te wachten op
een nieuwe treffer. Raoul Bennenbroek

ondernam aan de linkerkant een mooie
rush en scoorde met een fraaie diagonale schuiver in de verste hoek, 0-4.
In de 75e minuut liet Erwin met een
magistrale actie zijn tegenstander staan
en bezorgde de bal bij Bas Gloudemans
die met een droog schot 0-5 liet aantekenen. Stan Cuijpers kwam binnen de
lijnen voor Raoul. De ene 16-jarige voor
de andere. Stan scoorde na 79 minuten
nadat doelman Roox een schot van
Leike Cuijpers niet onder controle kreeg.
Stan stond precies op de juiste plek om
de bal in te tikken, 0-6. Dat was ook de
eindstand.

RKMSV herstelt zich in Maarheeze
Door: Rowan de Jonge, voetbalvereniging RKMSV
Het eerste herenteam van RKMSV uit Meijel heeft zich op zondag 6 november goed hersteld van de ruime
nederlaag van vorige week bij BEVO. In Maarheeze speelde de Meijelse ploeg een sterke pot en was het zeker niet
de mindere tegen de hoger geklasseerde thuisploeg. RKMSV nam uiteindelijk één punt mee naar huis, 1-1.
Maarheeze probeerde de
Meijelnaren vanaf het begin onder druk
te zetten, maar RKMSV startte geconcentreerd aan de wedstrijd. RKMSV
liet Maarheeze komen en was alert op
het moment dat een tegenaanval kon
worden ingezet. Maarheeze was wel
te vinden op de Meijelse helft, maar in
het strafschopgebied kon Bjorn van
Nienhuijs de ballen eenvoudig oprapen.
RKMSV leek op voorsprong te
komen in de eerste helft, toen Sjoerd
Boots op knappe wijze de rebound
binnenschoot na een kopbal op de
lat van Tom Lalieu. De scheidsrechter
keurde het doelpunt echter af wegens

vermeend buitenspel. Ook Hayke
Snijders kwam er via een counter een
keer goed door, maar hij werd te ver
naar de buitenkant gedreven en de
doelman kon zijn inzet pakken.
Na de rust probeerde Maarheeze
de druk op de Meijelse helft weer te
verhogen. Wat verder in de tweede
helft was het dit keer de thuisploeg
die op voorsprong leek te komen,
maar ook dat doelpunt werd wegens
buitenspel afgekeurd. Kort daarop was
het alsnog raak, toen een afvallende
bal vanaf de rand van de zestienmeter
hard werd binnengeschoten.
RKMSV ging direct op jacht naar de

aansluitingstreffer. Ad Snijders bleek
de hele wedstrijd een plaag voor de
defensie van Maarheeze en hij bracht
RKMSV kort na de achterstand alweer
op gelijke hoogte. Vanaf links zette hij
zijn actie in, speelde zijn man knap
uit en krulde de bal in de verre hoek.
RKMSV had daarna de beste kansen,
toen het er een aantal keer na onderscheppingen op het middenveld uit
kwam. Hayke Snijders schoot vervolgens rakelings naast vanaf de middellijn. Beide ploegen hielden stand
en voorkwamen verdere tegengoals,
waardoor de 1-1 stand de eindstand
werd.

Egchel wint spektakelstuk
Door: Thijs Joosten, voetbalvereniging SV Egchel
Het eerste team van SV Egchel heeft op zondag 6 november in een wedstrijd met een zeer hoge amusementswaarde de drie punten in eigen huis gehouden. Neerkandia werd thuis met 4-3 geklopt. Naast zeven doelpunten
waren er nog legio kansen voor beide teams. Kortom, de toeschouwers kwamen volledig aan hun trekken.
Het begin was voor de gasten.
Al na negen minuten bracht Gert
Swinkels met een schuiver in de
lange hoek Neerkandia op 0-1. Na 25
minuten kwam Egchel langszij dankzij
uitblinker Juul Stammen, die een vrije
trap Frank Gielen binnenkopte, 1-1.
Zes minuten voor rust zette Mark
Thiesen de bal voor en Leon Teeuwen
bracht de thuisclub in twee instanties op een 2-1 voorsprong. Na rust
kwam Egchel In de 50e minuut op
3-1, toen na een uitstekende actie van
Juul Stammen Lex Verstappen keeper
Fabian Scholten kansloos liet. Na knul-

lig balverlies aan Egchelse zijde bracht
Joep Lemmen twee minuten later de
spanning weer volledig terug, 3-2.
Vier minuten later ging de bal op de
stip toen Frank Gielen omver werd
geduwd in het strafschopgebied.
Hij benutte de penalty zelf, 4-2.
Nadat de gasten een kans voor
open doel hadden gemist, ging de bal
nu op de Egchelse stip. Joep Lemmen
tekende voor de 4-3 in de 66e minuut.
In het laatste part van het duel waren
kansen over en weer. Frank Gielen
schoot in kansrijke positie tegen de
paal en aan de overkant behoedde

Jeroen van Knippenberg Egchel voor
de gelijkmaker met een prima safe.
In de laatste tien minuten was het
voor Egchel vrouw en kinderen eerst.
Met enkele geweldige reddingen van
de Egchelse sluitpost bleef de thuisploeg overeind. Bij een scrimmage
voor het doel was het nog de vraag
of de bal wel of niet over de lijn was,
maar arbiter Van Helden oordeelde dat
de bal de doellijn niet gepasseerd had.
Zo kwam er in de invallende duisternis
een einde aan een enerverende pot
voetbal met een nipte zege voor de
oranjehemden.
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Panningen speelt gelijk in Ell
Door: Wiet Leenders, voetbalvereniging SV Panningen
Het eerste herenteam van SV Panningen trad op zondag 6 november aan in en tegen RKESV uit Ell. Panningen gaf
een gewonnen wedstrijd, na een 2-0 voorsprong, uit handen. Een uiteindelijk terechte 2-2 uitslag was het gevolg.

Zwarte band
voor Baarlonaar
Panningen was de technisch
betere ploeg en had een licht veldoverwicht, maar de groengelen uit
Ell waren ook af en toe gevaarlijk.
Panningen kwam uit het niks op
voorsprong. Ilias Amhaouch soleerde
vanaf rechts door de verdediging
en passte op het laatste moment
op de inkomende Remco Litjens.
Een 0-1 ruststand was het resultaat.
De tweede helft was iets levendiger, met aanvankelijk hetzelfde
spelbeeld. Een technisch wat beter
Panningen creëerde af en toe een

kansje, maar ook RKESV liet zich niet
onbetuigd. Zo dwong Jesse Tunissen
Panningen-doelman Jordy Nelissen tot
een redding. In de 65e minuut maakte
Robin van Osch zijn opwachting, wat
meer dynamiek en snelheid in de
Panningse voorhoede bracht. Maar
het was middenveldregisseur Auke
Houben die Remco Litjens in staat
stelde 0-2 te scoren. Amper vijf minuten later constateerde scheidsrechter
Heil dat er sprake was van ontoelaatbaar geduw of getrek bij een corner
en hij kende RKESV een penalty toe,

1-2. Robin van Osch kwam vervolgens
vrij voor Ell-goalie Micky Beurskens,
maar zijn schot ging centimeters
naast.
Maar plotsklaps sloeg de vlam
in de pan. De Midden-Limburgers
uit Ell roken bloed, het tempo ging
omhoog en aanval op aanval rolde
op het Panningse doel af. In de 75e
minuut werd het 2-2 door Niels
Geeraths. RKESV drukte nog even en
de Panningen-supporters moesten nog
tien minuten billenknijpen, maar het
bleef bij 2-2.

Meijelse judoka’s in Valkenburg
Door: judovereniging JV Meijel
Enkele judoka’s van JV Meijel vertrokken op zondag 6 november naar Valkenburg om deel te nemen aan een
druk bezet toernooi. Thom Peeters keerde met een gouden plak huiswaarts.
Als eerste mocht Tim Janssen
aantreden. Hij zorgde voor een zeer
goede start door zijn eerste partij
winnend af te sluiten. Het tij keerde zich
later, maar uiteindelijk wist hij toch een
verdienstelijke derde plaats in de wacht
te slepen. Als tweede was Thom Bouten

aan de beurt. Na vijf gewonnen partijen
nam hij een hele mooie eerste plaats
mee naar huis.
Hierna waren Bart en Joris
Verstappen aan de beurt. Beide waren
in een hele grote poule geplaatst.
De twee jongens zijn normaal goed

voor een ereplaats, maar dit keer niet.
Bart, de lichtste in zijn poule, kon maar
eenmaal scoren. Joris deed het wat
beter door tweemaal te scoren, maar hij
haalde het podium net niet. Zusje Lieke
wist het beter te doen door een goede
tweede plaats in de wacht te slepen.

Limburgse titels voor MD Meijel
Door: majoretten- en dansvereniging MD Meijel
De majorettes van MD Meijel stonden zondag 6 november op de vloer tijdens de Limburgse
Kampioenschappen die werden gehouden in St. Odiliënberg. MD bracht vijf LK-titels mee terug naar
Meijel. Solisten Leanne, Britt en Mara, het duo Renée en Femke, het team Bente, Djem, Lotte en Maren
wisten Limburgs kampioen te worden. Zilver was er voor het duo Joyce en Iris en Leanne met
Sterparade. Brons was er voor Maren met Sterparade. Verder haalde Mara promotie en haalde Britt in
Show Twirl het hoogste puntenaantal van de dag. De dag leverde de vereniging zes NK-tickets op.

Cas Crienen (rechts op de foto) uit Baarlo ontving woensdag
2 november de zwarte band bij Pencak Silat, samen met teamgenoot Loek Willemse. De twee jongens zijn lid van Handai-Tolan
Pencak Silat in Sevenum, waar de Indonesische vechtsport Pencak
Silat wordt gegeven. De zwarte band is hierbij de eerste band die
je kunt behalen. De sport bevat elementen van judo, jiu-jitsu,
kickboksen en andere zelfverdedigingstechnieken, die samen
worden gecombineerd tot één bewegingsvorm die een uitdaging is
om te beheersen.

Turnster Danielle
Lormans geplaatst
voor NK teams finale
Door: Annelies Lormans
De Panningse turnster Danielle Lormans heeft zondag 6 november
haar eerste turnwedstrijd van het nieuwe seizoen gedraaid tijdens de
kwalificatiewedstrijd voor het NK teams 2016.
Danielle deed namens Hercules
Reuver mee in supplement B, waar
op zondag 8 teams streden voor een
plekje bij de beste drie, om zich zo
te plaatsen voor de finale. Haar team
startte op sprong. Daar hoefde Danielle
niet in actie te komen, omdat het
team uit vijf turnsters bestaat en op
elk toestel maar drie turnsters ingezet
worden. Tijdens de tweede ronde
op brug liet Danielle een stabiele
oefening zien, maar ze kreeg van de
jury niet de volledige uitgangswaarde
toegekend. Ze moest tevreden zijn
met een 9.250. Door naar de balk. Hier
zou Danielle als laatste van haar team
in actie komen. Als de eerste twee
turnsters geen fouten zouden maken,
zou ze voluit gaan.

Mochten er wel fouten gemaakt
worden, dan ging Danielle voor een
safe-oefening. Een teamgenoot
viel van de balk, waardoor Danielle
op het laatste moment voor een
minder moeilijke oefening moest
kiezen. Maar waar gehoopt werd op
een schitterende oefening, viel ook
Danielle van de balk. Een 10.550 was
uiteindelijk haar score. Op vloer werd
het tijd om het een en ander recht te
zetten en dit gebeurde ook. Met een
12.300 werd het erg spannend of ze
op een derde plaats zouden blijven
staan. Dit was wel het geval en het
team plaatste zich als derde voor
de finale in Hoofddorp. Daar nemen
ze het op tegen de tien topteams in
supplement B.

Naaimachine Specialist in Noord-Limburg

Uit vooraad leverbaar Pfaff / Zetina 2023 en 2028

Dubbelstoftransport, draadinsteker, naaldstop, quiltsteken etc.
3 jaar volledige garantie
3 gratis onderhoudsbeurten
Inruil mogelijk

Gritzner - Pfaff

Verkoop, Onderhoud & Reparatie (op afspraak)
077-3987973 / 06-38518702 Americaanseweg 13 Horst
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Krômme Gölde
Konkoer Kessel
In Kessel wordt op zaterdag 12 november het Les Artistes Krômme
Gölde Konkoer gehouden. Gemeenschapshuis De Paort is wederom de
plaats van handeling voor de uitverkiezing van het beste Kesselse
vastelaovesnummer van dit jaar. Een dag eerder wordt het carnavalsseizoen geopend in het Maasdorp.
Vorig jaar doorbraken de dames
van Binnesteboête de hegemonie
van Pim van Wylick, die de jaren
ervoor met de eerste prijs aan de
haal ging. De liedjesavond telt dit
jaar acht deelnemers. Daaronder zijn
onder meer Bottervlaai, Aod Wiever,
John Gubbels en natuurlijk Pim van

Wylick. De liedjesavond begint om
20.11 uur.
Op vrijdag 11 november schiet
carnavalsvereniging De Kevers om
20.11 uur het nieuwe carnavalsseizoen in op Markt in Kessel. De avond
wordt vervolgens voortgezet bij café
De Boesjer.

Nieuwe editie De Moennik
De nieuwe editie van historisch tijdschrift De Moennik bevat onder meer de ruzies om de grenzen van de Breetse
Peel. Verder het laatste deel van het oorlogsverhaal van Grada Reinders-van Horen en een stuk over de laatste
rustplaats van Baron Frits van Keverberg in Kessel. Het is de 58e editie van het tijdschrift van Heemkundevereniging
Helden.
De ruzie om de Breetse Peel heeft
meer dan twee eeuwen geduurd.
Nu de oude gemeentegrenzen zijn
verdwenen, lijkt er een einde aan de

grensgeschillen te zijn gekomen.
Naast de eerder genoemde artikelen
is er ook een verhaal van de emigrantenfamilie Sijben uit Beringe in

het blad te lezen. Daarnaast staat er
een artikel in over het pand van de
vroegere drukkerij De Gouden Leeuw
in Panningen.

Internationale ruilbeurs in Meijel
De jaarlijkse internationale ruilbeurs van verzamelaarsvereniging De Peelstreek uit Meijel vindt plaats op
zondag 20 november. De Rabozaal en de Verstappenzaal in gemeenschapshuis D’n Binger staan dan vol met
verzamelobjecten.
Op een enkele tafel na zijn de zalen
weer volledig volgeboekt. Op verzamelgebied is van alles te vinden bij de

beurs, zoals voetbalplaatjes, postzegels,
munten, pennen, jokers, suikerzakjes,
bidprentjes, ansichtkaarten en bankbil-

jetten. Ook zijn er tafels gereserveerd
voor ruilers. De ruilbeurs begint om
10.00 uur en duurt tot 13.00 uur.

Intocht Sinterklaas in Grashoek
Ook dit jaar komt Sint Nicolaas weer naar Grashoek. Op zondag 13 november worden alle kinderen tot en met
groep vijf met hun (groot)ouders verwacht in de zaal van gemeenschapshuis De Ankerplaats.

Precious Wood International is onderdeel van Ebony and Co, een
internationaal bedrijf met showrooms, montage teams en ondersteunend

Een dag eerder, op zaterdag
12 november, gaan zwarte pieten langs
de huizen in Grashoek om te ‘collecteren’. Kinderen tot en met groep vijf
die een kleurplaat hebben gemaakt,
mogen deze dan inleveren. In de zaal bij
De Ankerplaats worden alle kleurplaten

opgehangen. De zaal bij De Ankerplaats
gaat tijdens de intocht op zondag
13 november om 10.30 uur open.
Sint en zijn pieten komen die dag rond
10.30 uur aan, waar ze verwelkomd
worden met liedjes en muziek. Alle kinderen krijgen een verrassing. Rond

11.30 uur moet Sinterklaas weer verder.
Voor de oudere kinderen uit de groepen
zes tot en met acht wordt er een film
gespeeld in de Brem. De film begint om
10.15 uur en is rond 11.45 uur afgelopen. Tijdens de film krijgen de kinderen
een snoepzak uitgereikt.

personeel wereldwijd. Precious Wood International is als onderdeel van
Ebony and Co verantwoordelijk voor de productie van de parketvloeren.

Oproepkrachten /
Medewerkers Productie m/v
De functie
Als Medewerker Productie ben jij bij Precious Wood International
in Panningen samen met je collega’s verantwoordelijk voor het finishen
van parketvloeren. Kwaliteit van het eindproduct staat binnen de functie

MFA ’t Hoës van Bree

Sinterklaas komt naar Maasbree
Op zondag 13 november doet Sinterklaas ook Maasbree aan. Samen met zijn pieten arriveert hij bij MFA ’t Hoës
van Bree in het dorp.
De zaal bij de MFA is vanaf
13.00 uur geopend. De goedheiligman
wordt zondag ontvangen met liedjes,
dansjes en de aanwezige kinderen die

hem een warm welkom willen heten.
Voor de aanwezige papa’s, mama’s,
opa’s en oma’s is er de mogelijkheid iets te drinken terwijl de kin-

deren zich vermaken met de pieten.
Het programma bij ’t Hoës van Bree
begint om 13.30 uur en Sinterklaas
vertrekt weer om 16.00 uur.

van Medewerker Productie centraal. Je verricht diverse werkzaamheden
die nodig zijn om een vloerplank af te werken.
Deze werkzaamheden bestaan uit het schuren, beitsen, oliën of lakken van
vloerplanken. Er kan bij deze functie geen urengarantie worden gegeven.
Daarnaast is werken op oproepbasis onderdeel van deze functie.
Je taken zijn als divers te omschrijven.
Zo moet je producten het ene moment beitsen met een roller, het andere
moment ben je machinaal aan het oliën. Ondertussen heb je altijd goed
oog voor de kwaliteit van je werk. Het is belangrijk dat je over
doorzettingsvermogen beschikt en dat je flexibel bent.
Jouw profiel
• Je bent op oproepbasis beschikbaar van maandag tot en met vrijdag
tussen 8.00 en 22.00 uur
• Je bent eventueel bereid om op zaterdag te werken
• Je bent zeer flexibel ten aanzien van het werken op weekplanning
c.q. oproepbasis
• Je bent gemotiveerd om aan de slag te gaan en hebt werkinzicht
waardoor je zelfstandig kunt werken.
• Je hebt oog voor details en bent kwaliteitsgericht
• Je bent een harde werker
• Je houdt van fysiek werk
• Je hebt een no-nonsense mentaliteit en een positieve houding
• Je voelt je betrokken bij het productieproces, product en organisatie
• Je bent woonachtig in omgeving van Panningen
Geïnteresseerd?
Via onze site, www.ebonyandco.com kun je meer lezen over ons
bedrijf. Ben je overtuigd en wil je solliciteren? Mail je motivatiebrief
en je cv naar rob@ebonyandco.com

Maasbreeseweg 2 | 5981 NB Panningen | www.ebonyandco.com

Mamacafé in samenwerking met therapeute

Themabijeenkomst over hooggevoelige kinderen in Panningen
Bij basisschool Nieuweschool in Panningen vindt woensdag 16 november een themabijeenkomst plaats.
Het Mamacafé heeft dit keer in samenwerking met een therapeute een avond georganiseerd over hooggevoelige
kinderen.
Wat is hooggevoeligheid en
hoe ga je daar als ouder mee om?
Hoe herken je hooggevoelige kinderen en kom je er ooit vanaf? Wat zijn
de kwaliteiten en valkuilen, do’s en
don’ts in de begeleiding van een
hoogsensitief kind?
Op deze en nog veel meer
vragen wordt tijdens de themabij-

eenkomst antwoord gegeven door
therapeute Bianca Colbers van Pieds
Nus VoetreflexPlustherapie. Ze is zelf
hooggevoelig en is ervaringsdeskundige als moeder van een hoogsensitief kind.
Aan de hand van theorie en praktische tips leren de aanwezigen hoe
ze hun kind beter kunnen begrijpen

en begeleiden, zowel thuis als op
school. Aanmelden kan tot op de dag
van de bijeenkomst via mamacafepeelenmaas@outlook.com
De themabijeenkomst vindt
plaats bij basisschool Nieuweschool
in Panningen en begint om 20.00 uur.
Rond 21.30 uur is de avond afgelopen.

Lampionnenstoet met fanfare

Sint-maartenfeest in Helden
Voor alle inwoners van Helden wordt vrijdag 11 november het vreugdevuur aangestoken vanwege Sint-Maarten.
De lampionnenstoet vertrekt vanaf gemeenschapshuis Kerkeböske in Helden.
Het sint-maartenfeest, ook
wel Sinter Merte genoemd, is van
oorsprong een feest voor de armen.
Martinus, zoals Sint-Maarten eigenlijk heette, gaf de helft van zijn rode
mantel aan een bedelaar die het koud
had.

In Helden wordt het feest gevierd
met een vreugdevuur en alle kinderen
mogen hun lampion meebrengen.
De lampionnenoptocht vertrekt vrijdag
om 18.30 uur vanaf Kerkeböske, met
de fanfare voorop, naar de Sinter
Mertehoop.

Wie nog takken en hout heeft om
het vuur mee aan te steken, kan vanaf
donderdag 10 november 19.00 uur
contact opnemen met de organisatie
om dit langs te brengen door te bellen naar 06 11 40 30 07 of
06 52 04 11 40.
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Focus on Nature in Meijel

Expositie Meijelse kunstschilder
Pieter Verstappen
Bij Wildlife Art Galerie in Meijel start vrijdag 11 november de herfstexpositie Focus on Nature van de Meijelse
kunstschilder Pieter Verstappen. Daar zijn bronssculptures en schilderijen van hem te zien tot en met zondag
13 november.

GAMMA Helden
Panningen

extra
voordeel!

30%
korting

op LED lampen

35%
korting

op glaswol

Het is de veertiende keer dat Pieter
Verstappen in zijn eigen galerij een
expositie organiseert. Zowel zijn
bronzen sculpturen als schilderijen
geven een goed beeld van het oeuvre

van de Meijelnaar, dat de natuur als
hoofdonderwerp heeft. Op de laatste
dag van de expositie, op zondag
13 november, is boetseerkunstenares
Maria Stams te gast. Die dag geeft zij

een demonstratie en boetseersessie.
De expositie is van vrijdag 11 tot en
met zondag 13 november te bezoeken in de galerie aan de Kanaaldijk in
Meijel tussen 11.00 en 17.00 uur.

Aankomst bij veer

Intocht Sinterklaas Peel en Maas
in Kessel

30%
korting

op deurkruksets

Sinterklaas en zijn zwarte pieten komen zondag 13 november aan in Kessel. Kinderen uit Peel en Maas kunnen
de sint een warm welkom heten bij het veer.

35%
korting

op garderobekasten

m.u.v. OK artikelen en Altijd Extra Goedkoop artikelen. Geldig t/m 13 november 2016.

GAMMA Helden Panningen
J.F. Kennedylaan 28
077 - 307 50 50
gamma.nl
facebook.com/gammaheldenpanningen

De intocht wordt voor de 41e
keer georganiseerd door Stichting
Kindervakantiewerk Kessel.
De boot meert naar verwachting
om 13.30 uur aan bij het Kesselse veer.
Na aankomst heet burgemeester Wilma
Delissen-van Tongerlo de goedhei-

ligman en pieten officieel welkom.
Sinterklaas heeft daarna nog even tijd
om de handen te schudden van de
aanwezige kinderen, om daarna met de
auto naar de kerk in Kessel te rijden.
Pastoor Verhaag wacht daar op de
komst van de sint. Ook kinderen, in de

leeftijd van één tot tien jaar, mogen
naar de kerk komen om na afloop van
het kerkprogramma Sinterklaas iets te
vragen of een verlanglijstje of tekening
te geven. Kinderen uit Kessel krijgen
daarna nog een buikman mee naar
huis.

openingstijden
Maandag t/m vrijdag 9.00 tot 21.00 uur
Zaterdag 9.00 tot 18.00 uur
Zondag open 12.00 tot 17.00 uur

dat zeg ik
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Agenda t/m 17 november 2016
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Oliebollenactie

Voorstelling De Méeélse Revue

Tijd 09.00 uur
Organisatie schutterij St Hubertus Beringe en
Slaagwerkgroep Beringe
Locatie maatschap Peeters, Kaumeshoek Beringe

Tijd 20.00 uur
Locatie D’n Binger Meijel

Oliebollenactie

Glow Night

Intocht Sinterklaas Helden

Tijd 20.00-04.00 uur
Locatie Tommies Bar Panningen

Tijd 14.00 uur
Locatie gemeenschapshuis Kerkeböske Helden

Liedjesfestival Les Artistes Krômme
Gölde Konkoer

Voorstelling De Méeélse Revue

Tijd 10.00 uur
Organisatie schutterij St Hubertus Beringe en
Slaagwerkgroep Beringe
Locatie kerkplein Beringe

Oliebollenactie

Tijd 13.30-16.00 uur
Locatie MFA ’t Hoës van Bree Maasbree

Tijd 14.30 en 20.00 uur
Locatie gemeenschapshuis D’n Binger Meijel

Liedjesavond Grashoek

Opening carnavalsseizoen Kessel-Eik

Expositie Pieter Verstappen

Tijd 20.11 uur
Organisatie CV De Graasvraeters
Locatie café Leanzo Grashoek

Tijd 18.11 uur
Organisatie CV De Eikkaters Kessel-Eik
Locatie Mariaplein Kessel-Eik

Tijd 11.00-17.00 uur
Locatie Wildlife Art Galerie Meijel

Toneelvoorstelling Habbekrats
Tijd 20.15 uur
Locatie DOK6 Panningen

Sint-Maarten Helden
Tijd 18.30 uur
Locatie vertrek vanaf gemeenschapshuis
Kerkeböske Helden

55e editie 11e van de 11e D’n Hab
Tijd 19.33-01.03 uur
Organisatie CV D’n Hab Maasbree
Locatie Niëns Horeca Maasbree

Tijd 20.00 uur
Organisatie Aod Wiever Kessel
Locatie café Biej Ton en Marij Kessel

Loslopend Wild

Voorstelling De Méeélse Revue

Liedjesavond CV De Graasvreaters

Tijd 20.00 uur
Locatie gemeenschapshuis D’n Binger Meijel

Tijd 21.00-00.00 uur
Locatie café-Zaal Leanzo Grashoek

Improvisatievoorstelling Op Sterk
Water

Rock in JAKS: Powerslave

Tijd 21.00-03.00 uur
Locatie café De Boesjer Kessel

Sint Hubertusviering

De Zoes Live

Tijd 08.30 en 16.30 uur
Organisatie jagersvereniging WBE Kessel-Baarlo
Locatie Kasteel De Keverberg Kessel

Tijd 21.30 uur
Locatie café De Zoes Helden

Expositie Pieter Verstappen

STTRBSTN & Apres Ski Met Timmie
Tirol
Tijd 22.00-04.00 uur
Locatie Apollo Helden

55 jaar D’n Hab in 2x55 minuten

Poeslief!

Tijd 16.11-18.11 uur
Locatie Niëns Horeca Maasbree

Tijd 22.00-04.00 uur
Locatie Club Palladio Helden

Tijd 18.15 uur
Organisatie Kindervakantiewerk Egchel
Locatie vertrek bij café Manders Egchel

Knarrenhof
di Informatieavond
Tijd 19.30 uur
15 Organisatie Dörper Overleg Helden
11 Locatie gemeenschapshuis Kerkeböske Helden
wo Kienavond
13.30 uur
16 Tijd
Organisatie KBO Koningslust
11 Locatie dorpshuis De Sprunk Koningslust
Informatiebijeenkomst voedingscoach en mindful eten
Tijd 20.00 uur
Organisatie ZijActief Kessel
Locatie café Biej Ton en Marij Kessel

Voorstelling An Philipsen
‘Det ich dit nag mit mot make’

Tijd 21.00 uur
Locatie JAKS Bar Helden

Tijd 11.00-17.00 uur
Locatie Wildlife Art Galerie Meijel

zo
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Tijd na 17.30 uur
Organisatie zangvereniging Konzagro Koningslust
Locatie huis-aan-huis Koningslust

Kienen

Tijd 21.00 uur
Locatie Café Ramones Grashoek

Tijd 20.15 uur
Locatie DOK6 Panningen

Speculaas- en mandarijnenverkoop

Tijd 20.30 uur
Locatie jongerencentrum Sjiwa Baarlo

Tijd 20.11-02.00 uur
Organisatie CV De Kevers Kessel
Locatie inschieten op Markt, daarna bij café De
Boesjer Kessel

Sint-Maarten Egchel
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Kelderrock: Ammy-Day Afterparty

Rock’s Off!

11e van de 11e De Kevers
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Intocht Sinterklaas
Maasbree

Tijd 20.11 uur
Locatie gemeenschapshuis De Paort Kessel

Tijd 16.00 uur
Organisatie schutterij St Hubertus Beringe en
Slaagwerkgroep Beringe
Locatie huis-aan-huis Beringe

vr
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in samenwerking met

Intocht Sinterklaas Grashoek
Tijd 10.30-12.00 uur
Locatie gemeenschapshuis De Ankerplaats
Grashoek

Receptie & Fiësoavend D’n Hab 5x11

Expositie Pieter Verstappen

Tijd 19.11-12.00 uur
Locatie Niëns Horeca Maasbree

Tijd 11.00-17.00 uur
Locatie Wildlife Art Galerie Meijel

Kunningsluster Liedjes Konkoers

Intocht Sinterklaas Kessel

Tijd 19.49 uur
Organisatie CV De Brookhaze Koningslust
Locatie dorpshuis De Sprunk Koningslust

Tijd 13.30 uur
Locatie veer Kessel

Tijd 20.00 uur
Organisatie ZijActief Grashoek
Locatie gemeenschapshuis De Ankerplaats
Grashoek

Themabijeenkomst hooggevoelige
kinderen
Tijd 20.00-21.30 uur
Org Mamacafé Peel en Maas ism Bianca Colbers
Locatie basisschool Nieuweschool Panningen
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Kwekerscafé
Tijd 19.15-22.00 uur
Org Boomteeltstudieclub Horst aan de Maas
Locatie Niëns Horeca Maasbree

Linedance en volksdansen
Tijd 19.30 uur
Organisatie Reumavereniging Peel en Maas e.o.
Locatie gemeenschapshuis Kerkeböske Helden

Vrijwilligersavond burgerhulpverleners
Tijd 19.30-21.00 uur
Organisatie gemeente Peel en Maas, HartslagNu
en Stichting Hart voor Peel en Maas
Locatie Huis van de Gemeente Panningen

10
11

Instrument bespelen bij drum- en brassband Voorwaarts

Muziekcheck
voor Baarlose kinderen
Kinderen die graag een muziekinstrument willen bespelen, maar niet weten wat het beste bij hen past, kunnen
bij drum- en brassband Voorwaarts uit Baarlo deelnemen aan een ‘muziekcheck’. Hierbij wordt in acht lessen
gekeken naar de muzikale aanleg.

service 29

Kerkberichten
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

Parochie Beringe
Misintenties NL21 RABO 0141939583
El Jacobs-Sturme Peelstraat 39
T 077 307 17 88 s.jacobs39@ziggo.nl
Kerkdiensten
Zondag 13 november
H. Mis 9.30 uur - koor t.i.v. uit
dankbaarheid; overl. fam.Wilms en
overl. fam. Heijnen; Jac Tulmans en
Miet Tulmans-Vervoordeldonk; Frans
Peeters (jaardienst).

Parochie Egchel
Misintenties NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
T 077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 13 november
H. Mis 11.00 uur
Zondag 20 november
Geen H. Mis
De check is in het leven geroepen na afloop van het muziekproject
dat in samenwerking met de drie
Baarlose basisscholen was georganiseerd. Leerlingen van groep drie
van De Bolleberg, Panta Rhei en de
Omnibus kregen vier weken lang
muziekles en mochten dit donderdag
3 november ten gehore brengen bij

zaal Unitas in Baarlo. Kinderen die het
leuk lijkt om een muziekinstrument te
bespelen, kunnen er via de brassband
achter komen welk instrument het
beste bij hen past. Op een speelse
wijze geeft dirigent en docent Antoine
van Buggenum lesjes aan de kinderen
om te kijken naar hun muzikale aanleg.
Onder andere ritmiek, gehoor, toon-

voorstellingsvermogen, fijne motoriek,
coördinatie, fysieke gesteldheid en
geheugen komen aan bod.
Na afloop wordt er een rapport
opgesteld met een advies over een
eventuele instrumentkeuze.
Aanmelden voor de muzikale
check van Voorwaarts kan via
a.van.buggenum@vodafonethuis.nl

Op Sterk Water in DOK6
tocht langs snelle grappen, intelligente
invallen en ter plekke verzonnen
vergezichten. Op aanwijzingen van het

publiek wordt de show iedere keer
anders ingevuld. De voorstellingen van
Op Sterk Water begint om 20.15 uur.

Intocht bij Kerkeböske

Sinterklaasfeest in Helden
Sinterklaas komt dit jaar op zondag 13 november aan in Helden bij gemeenschapshuis Kerkeböske.
De organisatie ervan is in handen van Gezamenlijke Buurten Helden Dorp.
Alle kinderen worden, met hun
ouders, om 14.00 uur bij het
Kerkeböske verwacht om de sint en
zijn pieten te ontvangen.
Voorafgaand aan het feest

kunnen de kinderen een snoepkaartje
kopen. Na afloop van het sinterklaasfeest ontvangen de kinderen tegen
inlevering van het kaartje iets
lekkers.

Kinderen kunnen daarnaast
meedoen met de kleurwedstrijd door
de tekening te downloaden via de
Facebookpagina van Gezamenlijke
Buurten Helden Dorp.

Acu-Balance

Acupunctuur, Homeopathie, APS-pijntherapie
Energie- en Hormonale Balans
Pijn, RSI, Migraine, Overgang, IVF
Ondersteuning Roken en Afvallen!

Rob Coumans

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

Misintenties NL24 RABO 0141910526
A. Cruijsberg T 077 307 52 93
Spreekuur in kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
Zondag 13 november
H.Mis 11.00 uur t.i.v. Giel Peeters en
Leny Peeters-Strijbos

Parochie Helden

Cabaretgroep Op Sterk Water speelt op vrijdag 11 november een show in DOK6 Theater. De groep improviseert
de hele show bij elkaar. Op Sterk Water is een samenwerking tussen cabaretiers, acteurs, muzikanten en theatermakers gespecialiseerd in improvisatietheater.
De groep speelde al meer dan
duizend voorstellingen in Nederland
en België. De show is een onbekende

Parochie Grashoek

VO OR AL UW

Misintenties NL61 RABO 0120795094
pastorie Rochusplein 3
T 077 3071488,
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur
donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
Zondag 13 november
H. Mis 10.00 uur – herenkoor
t.i.v. Josephine van Dooren (jaardienst); Nentje Lemmen-Scheres en
Piet Lemmen (jaardienst);
Doopviering 11.30 uur:
Ivy Raaymakers

Parochie Koningslust
Misintenties NL05 RABO 0120795132
A. van den Boer De Brentjes 81
T 077 465 36 81
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TH UIS- & BEDRIJF

SFEESTEN

Vlasvenstraat 51, 5962 AC Melderslo

WWW.HH-MARKTKRAMEN.NL

Kerkdiensten
Zaterdag 12 november
Geen H. Mis
Doopviering 14.00: Nathalie Sunaert

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 10 november
H. Mis 09.00 uur t.i.v. alle parochianen
09.30-10.00 uur Stille Aanbidding
Zaterdag 12 november
H. Mis 19.00 uur - dameskoor
t.i.v. Peter Verstappen en Maria
Verstappen-Thijssen en overl. familie
(gest.jaardienst); Wim Scheres en
An Scheres-Vissers (jaardienst); uit
dankbaarheid
Maandag 14 november
Stille Aanbidding 18.30 uur
Rozenkrans 19.00 uur
Dinsdag 15 november
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen,
aansluitend koffiedrinken
Donderdag 17 november
H. Mis 09.00 uur t.i.v. alle parochianen
09.30-10.00 uur Stille Aanbidding

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
Zaterdag 12 november
Viering Sint Maarten 17.30 uur – voor
alle parochies m.m.v. leerlingenorkest
“Peel en Maas” en leerlingen van de
basisscholen.
H. Mis 19.00 – gemengd koor t.i.v.
Joke Goes; overl. ouders Johannus en
Hendrina van den Beuken-Kempen
(coll); Giel van Neerven, Mia van
Neerven-Hendriks en overl. fam.
Hendriks

Jacks reinigen +
waterafstotend maken

10% korting
Tel. 077-3072462
www.vanhalstomerij.nl

Enthousia st, gastvrij en betrouwbaar!
WIJ ZIJN OOK DÉ SPECIALIST OP ICT-GEBIED!
Zwart of wit
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LAST VAN SLECHT WIFI?
WIJ LOSSEN HET DIRECT OP!
Heeft u thuis problemen met uw draadloze netwerk?
Is uw bereik slecht, willen pagina’s niet laden en heeft
u geen idee waar het aan ligt? Dan kan een ZLȴVFDQ
voor u uitkomst bieden! Onze specialist komt bij u
thuis langs en brengt met behulp van professionele
apparatuur al uw netwerkproblemen in kaart. Vervolgens bespreekt hij met u de mogelijkheden en kosten
om deze te verhelpen. Indien gewenst
kan hij de oplossing meteen voor u
realiseren. Voor meer informatie
belt u naar 0475 42 52 62, komt u
bij ons langs of stuurt u een mail
naar het volgende adres:
info@electroworldtummers.nl

79,-

Afbeeldingen kunnen afwijken, drukfouten en wijzigingen voorbehouden.

www.electroworldtummers.nl
DE BESTE SERVICE
DE SCHERPSTE PRIJZEN

PANNINGEN
Markt 121
T. 077 307 13 00

14 DAGEN NIET GOED, GELD TERUG GARANTIE

TEGELEN

Kerkstraat 27
T. 077 373 85 11

ROERMOND

Schaarbroekerweg 28
T. 0475 42 52 62

7 DAGEN PER WEEK ONDERSTEUNING

IEDERE ZONDAG OPEN

ECHT

Zuiderpoort 68
T. 0475 31 95 95

ROERMOND: 11.00 - 17.00 uur
PANNINGEN: 12.00 - 17.00 uur
ECHT:
13.00 - 17.00 uur

EIGEN INSTALLATEURS EN REPARATEURS

