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Meijelse spelletjes
om te verbinden
Stichting Durnééve uit Meijel hield op zaterdag 23 september de tweede editie van het werelddiner. Bij lunchroom Oppe Koffie kwamen ouderen uit Meijel samen met
nieuwe Nederlanders om te lunchen en spelletjes te spelen. Bij de eerste editie maakten de inwoners van Meijel kennis met het eten en drinken uit de culturen van de nieuwe
inwoners. Dit jaar was het de beurt aan de oude inwoners, die Oudhollandse gerechten serveerden aan de immigranten. Na het eten was het tijd voor spellen in de tuin.
Wederom werd het Oudhollandse thema aangehaald, maar ook typische Meijelse spelletje kwamen voorbij. Zo mocht het kievelen niet ontbreken. Daarbij wordt een hoepel
met een stokje vooruit geduwd. De Meijelse carnavalsvereniging De Kieveloeët dankt er zelfs de naam aan. De nieuwe én oude Nederlanders beleefden veel plezier aan het
gezellig samen zijn.

Zalencentrum Maasbree getroffen door brand

Niëns in het hart geraakt door brand
Het pand van Niëns Horeca in Maasbree is op donderdag 21 september getroffen door een brand. Vooral de
bowlingbanen in de kelder van het gebouw werden zwaar getroffen, maar door roet-, rook-, en waterschade is
vrijwel het hele gebouw de komende tijd niet te gebruiken om klanten te ontvangen, zo laat eigenaresse
Yvonne Niëns weten.
“We zijn blij dat het voornamelijk
beperkt is gebleven tot de bowlingbanen, maar toch heeft de brand het
hart van onze zaak geraakt”, vertelt
Yvonne Niëns. “De ruimte waar
onder meer de cv-ketel en de
klimaatbeheersing staan, is ook
getroffen. Het hele bedrijf ligt
daardoor lam. We kunnen weinig
doen.” Het horecabedrijf laat weten
dat onder meer de elektra, internet,
telefonie, server en leidingen plat

liggen of plat gelegen hebben.
”Operationele bedrijfsvoering is
hierdoor momenteel niet mogelijk”,
aldus het Maasbreese horecabedrijf.

Alles onder de roet
De brand ontstond waarschijnlijk
in de elektra van het bowlinggedeelte.
“De brandweer moet het nog officieel
bevestigen, maar het is vrij zeker dat
het daar begonnen is”, aldus Yvonne.
De brandweerkorpsen van

Maasbree, Baarlo en Panningen
werden opgeroepen en ook het korps
van Venlo kwam na de opschaling naar
zeer grote brand ter plaatse. Het vuur
was snel onder controle.
Na de brand hadden twee medewerkers last van irritatie aan hun
luchtwegen, maar dat kon ter plaatse
behandeld worden. Verder raakte
niemand gewond.
Eén van de grootste problemen
waar Yvonne en het personeel tegen-

aan lopen, is het feit dat bijna overal
in het bedrijf roet ligt van de brand.
“Via de luchtkanalen die door het hele
pand lopen, heeft de rook zich door
het hele gebouw verspreid”, vertelt
Yvonne. “Daarbij is er ook overal roet
terecht gekomen. Zelfs in de berging
zit alles onder. We blijven zelf overal
met de handen af. Alles wordt chemisch gereinigd, zodat het straks weer
volledig in orde is.”

Per ruimte een
herstelplan
Wanneer Niëns weer open kan
gaan, is nog niet bekend. Yvonne ver-

wacht dat het in fases gaat gebeuren. Ze vertelt: “Het café en de zaal
lagen het verste weg van de brand
en zijn dus het minste getroffen.
Die zullen wel als eerste opengaan.
We zijn nu alles aan het inventariseren en bijvoorbeeld ook alle
levensmiddelen aan het weggooien.”
Het bedrijf maakt per ruimte een
plan voor herstel. “Een datum noemen dat we weer open kunnen, is nu
nog niet mogelijk. Dat bekijken we
van dag tot dag.”
Niëns laat weten iedereen op
de hoogte te houden van verdere
ontwikkelingen via de website en
Facebookpagina van het bedrijf.
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Vakantiepark Baarlo in RTL-programma

‘Er is niet volgens protocol schoongemaakt’
Er was inderdaad niet volgens protocol schoongemaakt in de chalet,
maar ”waar mensen werken, worden ook fouten gemaakt”. Dat zegt
Oostappen-woordvoerder Jos Mennen in reactie op het RTL-programma SOS,
Mijn vakantie is een hel. Een aantal in het programma getoonde gebreken
zouden na afloop van het seizoen worden aangepakt, stelt hij.
Zo’n twee weken voorafgaand aan
de uitzending huurden de programmamakers van het RTL-programma ’SOS,
Mijn vakantie is een hel’ een chalet op
de Baarlose camping De Berckt van de
Oostappen Groep om deze te inspecteren. De vondsten die de hygiëneexperts deden in het huisje waren niet
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om over naar huis te schrijven.
Dode wespen in een plafondlamp,
grote plukken haren in de sifon van de
wastafel, schilfers op de bodem van het
zwembad en zwembadwater zonder
chloor, werden geconstateerd.

Soms glipt er iets
tussendoor
Waar mensen werken, worden weleens fouten gemaakt, zegt
Oostappen-woordvoerder Jos Mennen.
“In twaalf parken met 40.000 bedden
en 800 hectare grond gaat er weleens
iets fout. Een huisje dat een keer niet
gepoetst wordt, bijvoorbeeld. Zoiets
glipt erdoor. Het personeel vond het
natuurlijk vervelend dat de camping op
deze manier in de schijnwerpers kwam
te staan.” De lamp met de wespen was
met een strook papier gecamoufleerd.
Dat had door medewerkers van de
camping opgemerkt moeten worden,
vindt Mennen. “Dat is niet goed te
praten, want het was een gevaarlijke
situatie. Onze mensen hadden dit moeten zien en oplossen.”
Andere in het programma aangetoonde gebreken, zijn zaken die
volgens Mennen altijd na afloop van
het seizoen centraal worden aangepakt. “De trap met de beschimmelde
plank bij het bubbelbad wordt bijvoorbeeld na de herfstvakantie helemaal
vervangen. Alles om de huisjes klaar
te maken voor de winter. Ook worden
dan alle afvoeren onder de wastafels
losgedraaid en schoongemaakt door

de technische dienst. Een bal haar
in de sifon terwijl het water gewoon
afloopt, wordt niet zo snel opgemerkt.
Daar hadden onze mensen dan ook
geen schuld aan, want dat zit in de
riolering en die wordt niet wekelijks
gecontroleerd. Het werd ook wat
overdreven getoond in het programma.
Zij moeten ook kijkers trekken.”

‘Onze jongens
maken geen fout’
De zwembadmedewerkers van
De Berckt en woordvoerder Mennen
waren naar eigen zeggen geschrokken
van de conclusie van de experts in het
televisieprogramma: er zou geen chloor
in het zwembadwater zitten.

“Daar volgen onze medewerkers altijd
het protocol. Zij controleren zelf het
water meerdere keren per dag en dit
wordt ook door een extern bureau
gedaan. Volgens die tests was het
water wel degelijk in orde, terwijl in het
programma werd gezegd dat dit niet zo
zou zijn.” Mennen kan zich dan ook niet
voorstellen dat daar iets mis is gegaan.
“Onze jongens maken geen fout, dat kan
ik me niet voorstellen. Ze vonden het
allemaal erg vervelend. Al snel na de
uitzending zijn controleurs van Provincie
Limburg langs geweest om het water
te controleren en toen was alles goed.”
De provincie is degene die toezicht houdt
op schoon en veilig zwemwater en die
controleert of het water aan de wettelijke eisen voldoet. Een woordvoerder

van de provincie laat weten dat tijdens
een controle een week na de uitzending
inderdaad geen overtredingen werden
geconstateerd en het water in orde was.
Mennen betreurt het beeld dat
door het RTL-programma is geschetst.
“Zeker omdat het park vijf jaar geleden
ook al in een vergelijkbaar SBSprogramma voorbij kwam. Daarna hebben we 25 jaarplaatsen afgebroken en
nieuwe neergezet. De twee gedupeerden is een alternatief aangeboden.
Dat is toen netjes afgehandeld. We hebben geleerd dat het beter is geen
stampij te maken om zo’n uitzending en
het even te laten rusten. Zo’n negatieve
publiciteit is vervelend, maar we hebben meteen actie ondernomen om alles
alsnog in orde te maken.”

Gemeente verkoopt pand
Ruijsstraat Panningen
Gemeente Peel en Maas heeft het oude pand van welzijnsstichting Vorkmeer aan de Ruijsstraat in Panningen verkocht. Passe-Partout Zorg uit Meijel is
de nieuwe eigenaar. Het bedrijf gaat zorgwoningen en een woongroep creëren en daarnaast komt er een familie-conceptstore in het pand.
Passe-Partout Zorg betaalt de
gemeente 430.000 euro voor het
pand. Kinderopvang Hoera Kindcentra
zit ook in het gebouw en gaat de
komende jaren niet weg, laat Riny
Leenders, directrice en oprichtster
van Passe-Partout weten. “We zien
kansen voor een samenwerking”,
aldus Leenders.
Het Meijelse bedrijf gaat acht
zelfstandige woonstudio’s in het pand
maken en er komt een woongroep
in. Leenders: “In die ruimtes komen

jongeren en jongvolwassenen uit
kwetsbare doelgroepen te wonen.
Denk aan mensen met een beperking
of een leerachterstand. Zij krijgen
begeleiding van ons.” Verder komt
er een talentenlab met dagbesteding
en leerwerktrajecten. “Op de nieuwe
locatie gaan we ontwikkelplekken
aanbieden op het gebied van wonen,
werken, leren en vrije tijd”, zegt Riny.
“We bieden verschillende vormen van
begeleiding en behandeling.”
In de familie-conceptstore

gaan cliënten werken van PassePartout. “Het wordt een winkel
en familiecafé in één. Er worden
onder meer workshops aangeboden.
De medewerkers kunnen in de
conceptstore op een rustige manier
instromen in de maatschappij”,
vertelt Leenders. “De mensen die
daar een leerwerktraject gaan volgen,
hoeven overigens niet per se in het
pand te wonen. We kunnen wel
een totaalaanbod bieden, maar alle
onderdelen in het gebouw staan in

principe los van elkaar.”
Passe-Partout wil zo snel mogelijk
beginnen met het verbouwen van het
pand. De kantoorruimtes worden nu
al betrokken door de werknemers.
“De verwachting is dat we begin
volgend jaar alles klaar hebben”,
vertelt Leenders. “Dan kunnen we
cliënten gaan ontvangen.” Op dinsdag
17 oktober worden de plannen
gepresenteerd in het pand aan de
Ruijsstraat. De bijeenkomst begint om
15.30 uur.

De artikelen worden doorgaans
gepubliceerd in de elektronische versie van
HALLO Peel en Maas.
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Wethouder Arno Janssen overleden

‘Peel en Maas verliest
een warm man’
De Baarlose wethouder Arno Janssen is op vrijdag 22 september overleden. De 68-jarige politicus werd zes
dagen daarvoor getroffen door een hartaanval, waarna hij in het ziekenhuis belandde. Daar kwam Janssen niet
meer bij. Op het overlijden van de wethouder voor Lokaal Peel&Maas volgden verslagen reacties. Vanuit de politiek,
maar ook vanuit zijn eigen dorp, Baarlo.
van de partij. Samen zouden ze een
rondje maken langs een aantal dorpen.
Janssen kwam echter niet opdagen.
“Dat was niks voor Arno”, vertelt
fractievoorzitter Rob Willems. “Hij nam
zijn telefoon niet op toen we belden
en appjes bleven onbeantwoord. Later
kwamen we erachter dat hij 100 meter
van ons af een hartaanval heeft gehad
en wij wisten van niks. Dat heeft ons
diep geraakt.”

aanwezig en hij hield ervan mensen
voor de gek te houden. Je kon veel
plezier met hem hebben.”

Van oppositie naar
wethouder
Voor zijn periode als wethouder bij
gemeente Peel en Maas was Janssen
al actief in de politiek in de gemeente
Maasbree. Daar zat hij in de gemeenteraad en was hij eveneens wethouder.
Na de fusie van de vier gemeentes in
2010 werd Janssen fractievoorzitter van
de toen net opgerichte partij Lokaal
Peel&Maas. De partij kwam in de oppositie. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 groeide Lokaal met twee
zetels en mocht het twee wethouders
leveren. Eén daarvan was Arno Janssen.
Hij kreeg de portefeuille Wonen en
Leefomgeving en was kernwethouder
van Baarlo en Egchel.
Voor Lokaal Peel&Maas kwam
de klap van zijn overleden hard aan.
Janssen was toen hij de hartaanval
kreeg, op weg naar een bijeenkomst

Kerkeböske in Helden
wil verduurzamen
Gemeenschapshuis Kerkeböske in Helden wil het pand graag verduurzamen. Om dat mogelijk te maken heeft
het College van B&W een voorstel bij de gemeenteraad neergelegd om iedere maand ruim 8.500 euro extra
beschikbaar te stellen voor het gemeenschapshuis. Met het geld wil Kerkeböske de CO2-uitstoot verminderen en
het klimaatbeheersingssysteem verbeteren.
In het collegevoorstel staat te
lezen dat het bestuur van het
gemeenschapshuis de hoge
energielasten naar beneden wil
halen. De stichting verzoekt de
gemeente om voor de uitvoering van

dit plan de betreffende kosten te
financieren. Het college gaat de raad
voorstellen om maandelijks 8.728 euro
extra beschikbaar te stellen aan het
gemeenschapshuis.
Verder staat in het

voorstel een plan om een
voorfinanciering te verstrekken
aan het gemeenschapshuis om de
verduurzaming mogelijk te maken.
Om hoeveel geld dat gaat, kan de
gemeente nog niet zeggen.

beladers en chauﬀeurs
voor de afvalinzameling

Kijk voor meer informatie en om
te solliciteren op:
vacatures.banenplein
limburg.nl/organisatie/69
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Het gemeentebestuur besloot
Arno Janssen postuum het ereburgerschap van de gemeente Peel en Maas
toe te kennen. Daarnaast krijgt de
overleden wethouder de erepenning
voor zijn verdiensten.
Burgemeester Wilma Delissenvan Tongerlo vindt het nog steeds lastig
te bevatten. “Het was een gigantische
schok. Arno stond midden in het leven
en hij wilde nog zo veel dingen doen.
Hij had nog veel plannen, zeker wat hij
nog wilde gaan doen na zijn politiek
pensioen volgend jaar. Daarom is het
extra hard aangekomen.” Janssen zou
na de gemeenteraadsverkiezingen van
volgend jaar niet meer beschikbaar zijn
als wethouder.
De burgemeester kijkt met plezier
terug op haar samenwerking met
Janssen. “Arno was als lid van de
vertrouwenscommissie destijds de
eerste persoon die ik sprak toen ik
burgemeester werd in Peel en Maas.
Over dat soort ontmoetingen ga je
nadenken. Wat dan vooral naar boven
komt, is zijn humor. Arno was altijd

Eén van de meest memorabele
momenten met Janssen beleefde
Willems in 2010. “Bij de eerste sessie
van de nieuwe partij Lokaal Peel&Maas
moest ieder lid iets meenemen wat
hem of haar typeerde. Arno had niks bij
zich. Toen hij aan de beurt was, liep hij
naar de kraan en vulde een glas halfvol
met water. ‘Dit ben ik’, zei hij. ‘Bij mij
is het glas altijd halfvol.’ Dat vind ik
één van de meest typerende momenten van Arno.” Willems noemt Janssen
een echt gevoelsmens. “Peel en Maas
verliest een warm, standvastig man.
Een mensenmens.”
Als echte Baarlonaar was
Arno Janssen ook zeer betrokken bij
carnavalsvereniging De Kook. Hij was
in 1980 adjudant, daarna bestuurslid
en in 1987 werd Janssen ceremoniemeester. Koen Hendriks, voorzitter van
De Kook, weet nog wel dat Janssen
op het podium stond. “Hij heeft toen
een nieuwe standaard neergezet voor
de ceremoniemeester. Heel beleefd,
maar ook ad hoc. Arno kon dat heel
goed.” Ook de stem van Janssen
wordt niet snel vergeten. Hendriks:
“Arno opende altijd de liedjesavond
in Baarlo met het nummer Kook van
Eige Deig. Hij deed ook vaker mee
aan de liedjesavond en de zittingen.
Dat zijn mooie herinneringen waar we
op terug kunnen kijken. Arno was een
toegewijd vastelaovesvierder. We gaan
hem missen.”
Op woensdag 27 september werd
er in het Huis van de Gemeente een
dienst gehouden waarbij iedereen
afscheid kon nemen van de wethouder.

Onze buitendienst zoekt
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Schadepost van 10.000 euro

Vijftig vaten

Weer drugsafval
gedumpt in Maasbree
In het buitengebied van Maasbree is op woensdag 13 september voor
de tweede keer in korte tijd drugsafval gedumpt. Rond de Hulsing
werden ongeveer vijftig vaten van 20 liter met drugsafval gevonden.
Twee weken eerder werden op dezelfde plek twaalf vaten van 100 liter
gedumpt.
De gemeente heeft aangifte
gedaan bij de politie en vraagt
mogelijke getuigen van de dumping
zich te melden. In Peel en Maas
wordt regelmatig gedumpt
drugsafval gevonden.

Vermoedens drugshandel melden
De gemeente wijst mensen op
de campagnes ’Wat zet jij op het
spel’ en ’Wat staat er op het spel’ om
inwoners en bedrijven bewust te
maken van de risico’s voor zichzelf
en hun omgeving. De gemeente
roept de burgers op om vermoedens
rond drugsgebruik, -handel en afval
te melden.

Brand verwoest clubgebouw Eiker Hondenclub
Het clubgebouw van de Eiker Hondenclub uit Kessel-Eik is in de nacht van zondag 24 op maandag 25 september
volledig verwoest door een brand. De vereniging schat de schade op zo’n 10.000 tot 15.000 euro. De hondenclub is
een crowdfundingsactie gestart waarmee ze genoeg geld bij elkaar hoopt te krijgen om een nieuw gebouw te
kunnen realiseren.

“Als u bijvoorbeeld steeds
dezelfde mensen die niet in uw
buurt wonen ziet en die steeds weer
met anderen in de straat komen,
kan dat duiden op drugshandel”,
aldus de gemeente. “Zeker als die
mensen nerveus, gejaagd of op
hun hoede zijn. Schrijf opvallende
gegevens op zoals kentekens van
auto’s en kenmerken van verdachte
personen.”
Contact opnemen met de politie
kan via 0900 88 44. Anoniem
een melding maken, kan door te
bellen naar 0800 70 00. Het team
Openbare orde en veiligheid van de
gemeente bereiken, kan door een
mail te sturen naar
iserietsnietpluis@peelenmaas.nl

De brand verwoestte de voorgevel
en het afdak van het clubgebouw dat
op het verenigingsterrein aan de
Rijksweg in Kessel-Eik ligt. “Maandagavond zijn we gaan kijken en toen
kwamen we erachter dat het gebouw
niet meer te redden is”, vertelt
secretaris Marijn Willems. “Door de
water- en roetschade moet het hele
ding plat. Hij is echt total-loss.” In het
gebouw lagen weinig waardevolle
spullen, vertelt Marijn. “Wel prijzen en
dergelijke zaken die emotionele
waarde hebben en een beetje

oefenmateriaal, maar het huisje zelf
was het meeste waard.”
Een extra domper voor de vereniging is het feit dat onlangs nog het dak
werd vernieuwd ter waarde van een
paar duizend euro. “We hebben maar
een kleine verzekering, omdat het terrein zo afgelegen ligt”, vertelt Marijn.
De verzekering dekt volgens de vereniging maar een derde van de schade
die opgelopen is. Daarom begon lid
John Stoffels een crowdfundingsactie.
Daarmee wil de politiehondenvereniging genoeg geld binnenhalen om een

nieuw clubhuis te bouwen.
Marijn verwacht dat de brand is
aangestoken. “We hadden geen vaste
stroom in het gebouw en daarbij blijkt
de brand aan de buitenkant te zijn
begonnen. Die zaken wijzen er allebei
op dat het aangestoken is. Ook het
tijdstip van 04.30 uur is opmerkelijk.
Maar we wachten de conclusie van de
brandweer af.”
Het clubgebouw werd vooral
gebruikt als kantine bij de oefeningen van de hondenclub. Die gaan wel
gewoon door, laat Marijn weten.

Open dag bij Vinea Cura
ADVERTENTIE W E E K

39

Zorgwijngaard Vinea Cura in Beringe hield op zondag 24 september een open dag. De in 2012
opgerichte wijngaard biedt zorgbehoevende mensen een plek voor dagbesteding. Eigenaren May en
Emile van Heijningen kozen qua weer een mooie dag uit voor de open dag. Onder een stralend zonnetje
konden de bezoekers genieten van een wijntje en andere versnaperingen.
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Burendag in Peel en Maas
Op diverse plaatsen in Peel en Maas werd zaterdag 23 september Burendag 2017 gevierd. Bij HALLO
Peel en Maas kwamen een aantal foto’s binnen van hoe deze dag gevierd werd.
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Inspreekavond
over jeugd
activiteiten Meijel
Stichting Tiener Events Meijel houdt op vrijdag 29 september een
inspreekavond bij gemeenschapshuis D’n Binger in Meijel. Tijdens Talk of
the Town (TOTT) kunnen jongeren uit Meijel hun mening geven over de
jeugdactiviteiten die in het dorp worden georganiseerd of georganiseerd
zouden moeten worden.
De organisatie van TOTT wil van
de jeugd uit de groepen 8 tot en met
15 jaar horen wat er in het dorp mag
veranderen en wat er nog ontbreekt
aan activiteiten die voor hen worden
georganiseerd. Met dank aan een
inspreekavond jaren geleden,

is jeugdhonk De Ketter ontstaan en
werd het evenement Summer Kick Off
opgezet.
Meepraten kan vrijdag tussen
19.00 en 21.00 uur in gemeenschapshuis D’n Binger in Meijel. Later aansluiten mag ook.

De bewoners van Loosteeg en Stox in Panningen maakten kennis met de nieuwe buren onder het
genot van een hapje en drankje.

Martens Asperges is een familiebedrijf van drie generaties, welke
gespecialiseerd is in het telen van diverse soorten rassen witte en
groene asperges. Boven alles richt Martens Asperges zich op een
hoge kwaliteit: een klasse product van eigen grond.
Onze asperges vinden hun weg naar de consument via de veiling,
de kleinhandel, restaurants en in onze winkels. Onze winkels zijn
gevestigd in Tienray, Vierlingsbeek, Apeldoorn en Arcen.
Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar een

Meewerkend
voorman
m/v

(seizoensgebonden)

Over de functie:

In de 5x Beringenhoek werd Burendag al op vrijdag 22 september gevierd. Na een grondige
opknapbeurt van de buurt werd er gezamenlijk een kop koffie gedronken. Ook ontvingen burgemeester Wilma Delissen-van Tongerlo en de buurtkinderen het eerste exemplaar van het boekje over
5xBeringen, dat feestelijk werd gevierd met het oplaten van oranje ballonnen.

Voor ons bedrijf zijn wij op zoek naar iemand met veel
verantwoordelijkheidsgevoel en de competentie om medewerkers aan
te sturen. Als meewerkend voorman ben je hét aanspreekpunt voor onze
(veelal buitenlandse) medewerkers tijdens het oogsten van asperges.
Je hebt een luisterend oor, je houdt een oogje in het zeil en bent niet te
beroerd om zelf de handen uit de mouwen te steken. Verder overleg je
dagelijks met je collega’s. Enige affiniteit/ervaring met de aspergeteelt is
een pre. Je hebt geen 9 tot 5 mentaliteit en in overleg ben je bereid om
tijdens het aspergeseizoen ook in de weekenden te werken. Kennis van
de Engelse en Duitse taal is gewenst.

Je kunt van ons het volgende verwachten:

• een veelzijdige functie binnen een dynamische onderneming;
• een afwisselende functie met hieraan gekoppeld
een stuk verantwoordelijkheid;
• tijdens het seizoen kun je omgaan met een hoge werkdruk;
• een informele werkomgeving;
• het aantal uren voor deze functie wordt in overleg bepaald;
• na afloop van het aspergeseizoen veel vrijheid;
• salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring
volgens de CAO open teelten.

Spreekt deze functie je aan en vind je het plezierig
om met een grote mate van vrijheid samen te werken
met gedreven en betrokken collega’s?
Stuur dan je sollicitatiebrief en CV vóór 15 oktober naar
Martens Asperges, t.a.v. Ron Martens, Mackayweg 2, 5865 AL Tienray
of per mail naar info@martensasperges.nl
Informatie over deze functie is te verkrijgen
bij Ron Martens, tel.nr. 06-557 45 172.
De buren van de Albert Neuhuysstraat in Baarlo gingen zaterdag bij elkaar op de koffie met
zelfgebakken lekkers. Daarna werd er ’s avonds nog pizza gegeten en een biertje gedronken.

Mackayweg 2, 5865 AL Tienray - Tel. 0478 69 28 22

www.martensasperges.nl
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Met grote verslagenheid hoorden wij het trieste bericht
van het overlijden van wethouder

Arno Janssen
Dank voor je inzet, Arno.
Wij wensen zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen
en alle anderen die hem dierbaar zijn heel veel sterkte.
Fractie, bestuur en leden van CDA Peel en Maas

Met droefheid hebben wij vernomen dat op
vrijdag 22 september 2017 is overleden

Arno Janssen
Als wethouder van Peel en Maas hebben wij gedurende de afgelopen
periode collegiaal met hem samengewerkt.
Wij wensen Tiny en de (klein)kinderen heel
veel sterkte met het verwerken van dit grote verlies.
VVD Peel en Maas

Met

Arno Janssen
verliezen wij een collega, een vriend, waarmee wij in de coalitie op
een heel fijne manier hebben samengewerkt. Iemand, waarmee wij
van mening konden verschillen en het weer eens konden worden.
Altijd met respect voor elkaar en elkaars mening.
De discussies, zijn humor en zijn gulle lach
moeten wij voor altijd missen.
Wij wensen zijn echtgenote Tiny, zijn kinderen
en kleinkinderen veel sterkte toe.

Cassandra Creatief open dag
1 okt. van 11.00-16.00 uur in
gemeenschapshuis De Wis Castenray.
Winkel is deze dag ook open
Groenten en fruit te koop. Te koop
groenten en fruit keup 4a Egchel
woe. 09.00-12.30 vrij 09.00 - 16.00
zat. 09.00-15.00. Aardappelen zijn de
gehele week verkrijgbaar voor de loods.
Te koop gevraagd sloopauto’s,
100 euro contant bij afhalen en direct
vrijwaring. Tel. 06 53 13 85 59/
077 306 12 03.
Kringloopwinkel Oud & Nieuw.
Uw Kringloopwinkel in Sevenum voor
al uw in en om het huis artikelen.
Koelkasten, wasmachines etc.
Sfeerverlichting, huishoudelijk,
speelgoed, games en nog veel meer!
Wij zijn geopend van dinsdag t/m
zaterdag van 10:00 tot 17:00 uur met
uitloop. Adres: Maasbreeseweg 3 5975
BL Sevenum E-mail:
info@kringloopwinkeloudennieuw.nl
tel. 077 374 44 80/06 31 22 84 44.
Te koop 2-persoons slaapkamer
160x200cm, 3-deurs kast, commode,
spiegel en 2 nachtkastjes, zo goed
als nieuw. Te koop poolbiljart en ronde
keukentafel met 4 stoelen.
Tel. 077 465 37 91.



Computerproblemen? Voorkom
dataverlies, bankfraude en andere
stress. Ik zorg voor een schone,
veilige en snelle pc/laptop.
Karel Heines Baarlo. Verdere tips en
info: karelheines.nl. 06 50 96 29 15.
Pgb-begeleiding gevraagd
voor pv 8.00/12.00 uur min.
niveau 2 voor i.b. 12.00/16.00 uur,
geen diploma, inzetbaar in team
7 dagen per week, in Blerick.
Ervaring dementie is een pre.
Info 06 16 51 40 21 na 20.30 uur.
Aanbieding grote coniferen!
17 thuja en 7 columnaris. 180-200cm.
hoog. 3 voor € 25,00 06 40 32 71 08.

Geboren

Vera

20 september 2017
Dochter van
Chris van Dijk &
Paulien Ramakers
Jacob van Marisring 94
5988 KG Helden

Te koop vastkokende en kruimige
aardappelen/belana frieslanders
bintje/vele soorten vollegrond- en
kasgroenten. Iedere klant lollo rosso
of bionda gratis koolrabi 0.50. Kekerij
Brummans Vosberg 16a Panningen.
Vrijwilligers gezocht voor
zorgboerderij D’n Bongerd in Sevenum.
Heeft u enkele uurtjes vrij in de
week en heeft u interesse, laat het
ons dan weten. 06 12 20 63 50 of
info@zorgboerderijdnbongerd.nl

BabyMassage bij Lekker Laeve!
De nieuwe cursus start op 3 okt.
Info en aanmelden: lekkerlaeve.nl

Nieuwe uitdaging!
Wij zijn op zoek naar 5 enthousiaste
personen met goede sociale
vaardigheden die graag opgeleid
willen worden tot Welzijnscoach/
Lifestylecoach. Stuur je motivatie naar:
info@welzijnspraktijkvitanova.nl

Cursus bloemschikken 6 lessen op
dinsdagen 19.30-22.00. Nog enkele
plaatsen vrij. T: 06 15 89 48 09 M:
j.voorter@planet.nl
Facebook: Jacqueline Voorter
/ Artiflora Bloemsierkunst.

Duizendpoot. Vergeetachtig, ernstig
ziek, hulpbehoevend, wilt u toch thuis
blijven wonen? Ik heb veel ervaring
in het ondersteunen van kwetsbare
mensen, bied u graag een helpende
hand. Kennismaken? 06 83 26 49 46.

Zola Bax
25 september 2017
Dochter van
Paul bax en Linda Brouwers
Zusje van Felicia

Soemeersingel 15, 5759RB Helenaveen
Woning te huur gezocht.
Echtpaar 60+ betrouwbaar en
zorgzaam zoekt woning te huur,
vrijstaand of 2 onder 1 kap.
Tel. 06 53 36 98 53.

PvdA/GroenLinks Peel en Maas

Zorgzaam & betrokken

Met grote verslagenheid hebben wij kennis genomen
van het plotseling heengaan van

Arno Janssen
Arno was mede-oprichter van de afdeling Peel en Maas van Veilig
Verkeer Nederland in 2011. Met zijn humor en energie heeft hij
zich met grote spontaniteit ingezet.

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

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

tel. 077-3078642
Panningen
www.janssenuitvaart.nl

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

Petra Steeghs
T 077 - 2061585 • Maasbree
www.arendseuitvaartzorg.nl

Hij heeft zich teruggetrokken als voorzitter, nadat hij wethouder
was van de gemeente Peel en Maas, waarbij hij ook de
verkeersveiligheid in zijn portefeuille had.
Ook toen hebben wij heel prettig met Arno kunnen samenwerken
op het gebied van veilig verkeer in de gemeente Peel en Maas.
Wij zullen hem erg missen en wensen zijn vrouw Tiny, zijn kinderen
en kleinkinderen veel sterkte toe om dit verlies te dragen.
Veilig Verkeer Nederland
Afd. Peel en Maas
VVN Steunpunt Zuid Weert
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.
Zwanger&Fit bij Lekker Laeve!
De nieuwe cursus start 9 oktober!
Info en aanmelden: lekkerlaeve.nl
T.k. jonge leghennen,
div. kleuren, alleen op afspraak.
Pubben, Ninnesweg111, Panningen
tel. 077 307 17 76.

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

Yoga bij Lekker Laeve! 3 Proeflessen
voor 25 euro! Info en aanmelden:
www.lekkerlaeve.nl
Bolchrysanten te koop. Maandag
t/m vrijdag vanaf 13.00 uur. Zaterdag
vanaf 9.00 uur. Sevenumsedijk 12 te
Koningslust.
Zorgboerderij zoekt chauffeur
om te helpen met vervoer van gasten
(rolstoelbus). Vaste dag of dagdelen is
bespreekbaar. Vrijwilligersvergoeding.
06 12 20 63 50 of
info@zorgboerderijdnbongerd.nl

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

Vier generaties dames in
Panningen
Mandy Kessels uit Panningen is op 13 augustus de trotse mama geworden van Fleur Smits. Daarmee
is het dorp weer vier generaties rijker geworden. Zusje Julie Smits van 2 jaar mocht natuurlijk ook op
de foto. Overgrootoma Mariet Houtappels-Joosten en oma Peet Kessels-Houtappels zijn maar wat trots
op de nieuwe aanwinst van de familie. Mandy Kessels met Julie, zittend Peet Kessels-Houtappels (links)
en overgrootoma Mariet Houtappels-Joosten (rechts) met Fleur.
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Vastgoedonderneming begint winactie

Een winkel winnen in
hartje Panningen
Wat als je een geweldig concept voor een winkel in het hoofd hebt, maar je durft die laatste stap niet te
nemen? Te veel onzekerheid over financiën, langdurige contracten en gebrek aan ervaring kunnen een drempel
vormen. In Panningen is het binnenkort echter mogelijk om je eigen winkel te winnen. Op initiatief van vastgoedonderneming SatinVastgoed.nl start namelijk de Win Je Winkel in Panningen-actie.

De actie houdt in dat iedereen met
een origineel concept een plan kan
indienen. De vijf beste concepten gaan
door om gepresenteerd te worden aan
de vakjury, die het beste plan uitkiest.
Dat concept hoeft een halfjaar lang
geen huur te betalen voor een
winkelpand op de Markt in Panningen.
Verder krijgt de eigenaar advies en hulp
van de bedrijven en verenigingen die
aangesloten zijn bij de actie. Rabobank
Peel, Maas en Leudal, gemeente Peel
en Maas, Centrum Management
Panningen, Zaal 21, Actus Advies
Accountancy Beringe en HALLO Peel en
Maas zijn partner van de winactie.
Norbert Panken van SatinVastgoed.nl
zag een deel van het idee in andere
dorpen in Nederland en bedacht dat
het in Panningen ook zou kunnen
werken. “Het is niet alleen om de paar
lege panden in het centrum vol te
krijgen, maar eigenlijk vooral om de
drempel weg te nemen voor mensen
met een idee. Ze zitten straks niet vast

aan een duur 5-jarig contract en ze
krijgen advies het gebied van marketing, financiën en recht. Zo kunnen ze
toch beginnen aan het idee dat al jaren
door het hoofd wandelt. Ik weet zeker
dat er mensen zijn die een geweldig
idee hebben, maar er niks mee doen.
Ze werken bijvoorbeeld ergens anders
en willen de zekerheid niet verliezen.
Misschien dat onze actie die mensen op
weg kan helpen zelf iets te beginnen.”

Iets toevoegen
aan het centrum
Er zitten wel voorwaarden aan de
deelname, vertelt Norbert. Zo moet
het concept vernieuwend zijn voor
Panningen. “Het moet iets toevoegen
aan het centrum”, aldus Norbert.
“Het heeft geen zin om meer van
hetzelfde erbij te zetten. Verder hebben we liever geen extra horeca meer,
alleen als het een écht vernieuwend
idee is.” Ook moet het plan toekomst-

bestendig zijn. “Het is niet de bedoeling dat de eigenaar na een halfjaar
weer stopt. We willen wel dat het
een blijver is. Dus geen pop-upstore
of outletwinkel.” Of het idee vaker
gaat voorkomen, weet Norbert niet.
“We hopen natuurlijk dat alle panden
in het centrum vol zitten, maar als we
de kans hebben, kunnen we er altijd
over nadenken.”
Inschrijven met een idee kan
van zondag 1 tot vrijdag 27 oktober.
Inschrijvingen die vóór vrijdag 17 oktober binnen zijn, krijgen een uitnodiging om op woensdag 18 oktober naar
een informatiebijeenkomst te komen
waar ze vragen kunnen stellen aan en
uitleg krijgen van de samenwerkende
partners. Begin november worden de
vijf beste plannen uitgekozen en op
zaterdag 11 november presenteren zij
hun idee aan de vakjury.
Kijk voor inschrijving en meer
informatie op
www.winjewinkelinpanningen.nl

Officiële opening Gallery’s
Grand Pub
De Gallery’s Grand Pub in Panningen wordt in het weekend van vrijdag 29 september tot en met zondag
1 oktober officieel geopend. Op beide dagen zijn er optredens van bandjes in de nieuwe pub. Zondags kunnen
kinderen spellen spelen.
Op vrijdag treden de Blue Grass
Boogiemen op in de pub. Een dag
later staat The Amazing Sonny G op
het podium. Zondags sluiten Brigit
en Geert het openingsweekend af.

Voor kinderen is er op zondag de
mogelijkheid mee te doen aan
Oud-Hollandsche spellen.
De optredens op vrijdag en zaterdag
beginnen om 20.30 uur. Op zondag

begint het muziekprogramma om
16.00 uur.
In het weekend wordt ook de
heropening van Grand Café Gallery
gevierd dat verbouwd werd.

winkel&bedrijf 07
Starters in de regio
Vallura
Bedrijf
Eigenaar
Adres
Plaats
Telefoon
E-mail
Website
Sector
Start

Vallura
Rudie Martens
Kerkveld 2a
Meijel
06 28 13 16 55
rudie@vallura.nl
www.vallura.nl
Financiële dienstverlening en belastingadvies
1 augustus 2017

Activiteiten
Vallura geeft u een
onbekommerd en onbezorgd
gevoel voor de toekomst.
Wij brengen uw
pensioensituatie en fiscale
vermogenssituatie in beeld met
behulp van eigen tools en
geven persoonlijk advies over
het inrichten en optimaliseren
ervan. Zowel in de periode dat
u werkzaam bent als wanneer
moeten, mogen wordt.
Bij Vallura krijgt u antwoord
op heel veel vragen, of u nu
werkgever of werknemer bent.
Bijvoorbeeld hoe een goed
pensioen gerealiseerd kan
worden of wat u moet doen als
de opbouwfase van uw lijfrente
afloopt. Bent u een ervaren
ondernemer of dga (directeurgrootaandeelhouder)? Vraag
ons dan hoe u opgebouwd
vermogen kunt inzetten als
inkomen voor uw oude dag of
hoe u het pensioen in de eigen
bv kunt afschaffen. Ook voor
fiscaal advies over het
verbeteren van de
vermogensstructuur bent u bij
Vallura aan het juiste adres.

Doelgroep
Persoonlijke pensioenen belastingaangelegenheden
begrijpelijk en toegankelijk
maken, dat is ons doel. Wij
richten ons op ondernemers en
bedrijfseigenaren met of zonder
personeel.
Onderscheidend vermogen
Wij ontvangen geen
vergoedingen van verzekeraars
of banken voor producten die
via ons worden afgesloten.
Vallura werkt dus volstrekt
onafhankelijk. Dat betekent
voor u het beste advies,
volledig objectief en gericht op
uw persoonlijke wensen.
Met het inzetten van zelf
ontwikkelde tools wordt de
persoonlijke situatie eenvoudig
in beeld gebracht en vervolgens
periodiek getoetst op
benodigde acties. Hierdoor blijft
de persoonlijke situatie
optimaal. Door de combinatie
van pensioenadvisering in
producten met fiscale
advisering is Vallura hét adres
voor alle vragen rondom de
ontwikkeling van vermogen en
inkomen.

Rudie Martens | Kerkveld 2a | 5768 BB Meijel
www.vallura.nl | 06-28131655
Feestelijke open dag | vrijdag 13 oktober | 15.00u - 20.00u

Te pacht gevraagd:

percelen
asperges

Bel of mail voor meer informatie naar
Ron Martens: 06-557 45 172 of info@martensasperges.nl
Mackayweg 2, 5865 AL Tienray - Tel. 0478 69 28 22

www.martensasperges.nl
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Transportbedrijf Leon Smits 100 jaar

Van kolen laden naar planten vervoeren
De overgrootvader van Leon Smits begon in 1917 met een transportbedrijfje in Panningen. Honderd jaar,
vier generaties en verschillende bedrijfsnamen later is het ophalen van turf in de Peel ingeruild voor het vervoer
van agrarische producten. Wat ooit begon als transportbedrijf Ottenheijm is door de jaren heen uitgegroeid tot
internationaal transportbedrijf Leon Smits.

hen”, vertelt Leon. “Vaak is dat richting
Duitsland. Negentig procent van de
Nederlandse veiling gaat namelijk
richting de oosterburen.”

Rekening van 100
jaar geleden

Het hoofdkantoor mag dan
inmiddels verhuisd zijn naar Venlo,
de vrachtwagens vertrekken nog iedere

dag vanuit Panningen richting de
diverse bestemmingen. Dat zijn vaak
veilingen, handelsbedrijven en

Blijven
investeren in
je toekomst?

agrarische bedrijven. “Meestal is het zo
dat bedrijven planten kopen op de
veiling en wij vervoeren het dan naar

Ik doe
met je mee!

Jos en Jolanda doen mee met Maatschap Swinkels uit Helden
"Michael en Gert Swinkels willen nog jaren een mooi scharrelkippenbedrijf runnen. Daarvoor was er een nieuwe stal nodig. Wij mochten hen
begeleiden bij de financiering en de verzekering ervan."

Bekijk de video over de nieuwe stal op rabobank.nl/pml
Een aandeel in elkaar
Op de foto van links naar rechts: Accountmanager Jos Metsemakers, Risicospecialist Jolanda Thurlings en ondernemers
Michael en Gert Swinkels.

Dat was bij het begin van het
bedrijf wel anders. Jac Ottenheijm,
overgrootvader van Leon, schreef in
1917 zijn bedrijfje in bij de Kamer
van Koophandel, zo ontdekte Leons
zoon Jeroen. Die kwam er achter dat
de eerste activiteiten uit het einde
van de negentiende eeuw stammen.
“Maar dat is niet precies te achterhalen”, vertelt Leon. Jac begon met het
ophalen van turf in de Peel. Het bedrijf
was toen gevestigd aan de Steenstraat,
naast bakkerij Broekmans. “Die kwamen laatst nog naar ons toe met een
rekening uit 1917. Dat zijn mooie
dingen”, lacht Leon.
De drie zoons van Jac namen in
1926 het bedrijf over van hun vader
en doopten het transportbedrijf
Gebroeders Ottenheijm. De activiteiten
werden uitgebreid met het transport
van land- en tuinbouwproducten.
“Zij kochten de eerste vrachtwagen van
het bedrijf en vervoerden naast producten ook vaak koeien. Veel boeren
hadden namelijk geen aanhangers om
de beesten van de stal naar de wei te
brengen.”
Na de gebroeders Ottenheijm
nam hun zwager Sil van Nienhuijs
het bedrijf eind jaren 30 over.
Hij zette de werkzaamheden voort
en breidde het vervoer van vee uit
met transporten naar de slachterijen
en veemarkten. Jeroen vond uit
dat Tuinbouw Vereniging Helden in
de oorlogsjaren opdracht gaf aan
het transportbedrijf om agrarische
producten uit de omgeving Helden
naar de veiling in Venlo te brengen.

Daarmee werd de basis gelegd voor
de huidige werkzaamheden.

Kolen laden in Blerick
Jac van Nienhuijs, de zoon van Sil,
nam het bedrijf begin jaren 60 over.
Het transportbedrijf veranderde haar
naam toen van S. van Nienhuijs in Jac
van Nienhuijs. Leon heeft door de jaren
heen veel verhalen gehoord over die
tijd. “Mijn oom Jac en mijn moeder zeiden altijd dat het hard werken was in
die tijd. In Blerick kwamen treinen aan
met wagons vol met kolen. Daar moest
Jac dan in gaan staan en met de riek
al die kolen in de vrachtwagen gooien.
Daar kreeg hij dan een bepaalde tijd
voor van de spoorbeheerder en dan
moest hij weer vertrekken. Het was
een halfuur heen rijden, twee uur
laden, een halfuur terug rijden en dan
weer twee uur lossen. Meer hand- dan
chauffeurswerk dus.”
Leon begon zelf in 1981 bij het
bedrijf en in 1993 kwam het volledige
bedrijf in zijn handen. De naam werd
toen veranderd naar Leon Smits BV.
“Jac had toen al de keuze gemaakt
om geen vee meer te vervoeren”,
vertelt Leon. “We waren vaak doordeweeks bezig met groenten en planten
vervoeren en in het weekend paarden.
Het klaarmaken van de vrachtwagen
kostte echter veel tijd. Jac koos toen
voor het transport van groenten en
fruit.”
Het bedrijf ontwikkelde zich door
en groeide door de jaren heen van
twee vrachtwagens naar veertien nu.
Het hoofdkantoor werd verplaatst naar
Venlo om dichter bij de veiling te zitten,
maar de vrachtwagens vertrekken nog
steeds vanuit Panningen. Of het een
familiebedrijf blijft, weet Leon niet.
“Misschien dat één van onze dochters
of onze zoon het over wil nemen. Of de
naam dan weer verandert, durf ik al
helemaal niet te zeggen.”

en zo 09

28
09

GEPLUKT Miriam Geerarts-Willems

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.

gebracht. “Toen ik zou stoppen met
werken, kwam ik een oproep tegen
waarin ze vrijwillige buschauffeurs
vroegen voor de Wensbus”, aldus
Miriam. “Ik heb mij meteen aangemeld
en rijd nu sinds 2015. Het is een leuke
manier om onder de mensen te komen.
Eerst was de bus trouwens een project
van de provincie, maar nu zijn we een
zelfstandige stichting.”

Enige vrouw tussen
vrijwillige chauffeurs

De enige vrouwelijke chauffeur van de Wensbus Baarlo-Maasbree is de in Maasbree woonachtige Miriam
Geerarts-Willems (70). Daarnaast kookt ze elke week voor de ouderen op de Broekstraat en gaat ze regelmatig
gymmen. Miriam drinkt niet en rookt niet, maar heeft wel een poetshulp. “Dat is de enige luxe die ik mezelf gun”,
aldus de geplukte van deze week.
Miriam is één van de twintig
vrijwilligers, van wie negentien heren,
bij het kleinschalige personenvervoer

van de Wensbus. Op doordeweekse
dagen worden minder mobiele
inwoners uit Baarlo en Maasbree thuis

opgehaald en naar bijvoorbeeld de
dagbesteding, het ziekenhuis, de
markt, het gemeentehuis of familie

Zeventig jaar geleden werd Miriam
geboren in Sevenum, waar ze tot haar
26e gewoond heeft. Toen leerde ze
haar eerste man kennen. “We zijn in
1974 getrouwd en kregen samen een
dochter en een zoon, Sandra en Ruud.
Mijn man was tuinder en naast ons huis
hadden we land waarop wortels, kool
en asperges verbouwd werden. Dat
land is nu verpacht. Ik was altijd thuis
voor de kinderen en hielp in het bedrijf
waar nodig.” Miriams man verongelukte in 1981. Enkele jaren later leerde
Miriam een andere man kennen, waarmee ze nog lang gelukkig is geweest.
“Toen ik 49 jaar was, is ook hij helaas
overleden. Sindsdien heb ik nog wat
gedate, al woon ik gewoon alleen. Na
het overlijden van mijn tweede man,
wilde ik weer iets gaan doen. Ik ben
toen als chauffeur aan de slag gegaan
waar ik kinderen naar het speciaal
onderwijs bracht. Ik heb het tot 2015
gedaan. Daarna ben ik bij de Wensbus
gekomen.”
Sommige mensen geven hun geld
uit aan sigaretten, anderen drinken
graag een glaasje van het een of ander.
“Ik rook niet en ik drink niet, dus die
luxedingen gebruik ik niet. De enige
luxe die ik mijzelf gun, is een hulp in
het huishouden. Door mijn artrose kan
ik niet alles zelf meer doen, dus het is
heerlijk om dat uit te kunnen besteden.”

Toch is Miriam naar eigen zeggen
nog een echte bezige bij. “Ik ga
graag op pad en ben daarom veel
weg. Thuis op de bank zitten, is niet
aan mij besteed. Ieder zijn ding.
Elkaar leven en laten leven, zei mijn
moeder altijd. Mijn moeder was mijn
grootste en beste vriendin. Ze was
altijd vrolijk. Dat kon je merken,
want dan zong ze. Ondanks dat ik
het soms moeilijk heb gehad, ben
ik vrolijk gebleven. Mijn dochter
merkte op dat ik ook ga zingen als
ik goede zin heb.” Sinds 2015 kookt
Miriam elke maandagochtend in
het verzorgingshuis in Maasbree.
“Voor zo’n twaalf personen maak ik
dan het warm eten voor tussen de
middag. Ik mag koken wat ik wil, maar
probeer wel iets te maken dat de
mensen kennen. Dus de ouderwetse
pot, zoals goed gare lapjes vlees of
stamppot. En een toetje na, natuurlijk.
Soms krijgen ze een toefje slagroom
erop en dat waarderen ze wel.
Een man zei toen een keer: ‘Zo, nu heb
ik weer echt zondags gegeten’.”

Zondagse kost op
maandagmiddag
Naast de ritjes die ze voor de
Wensbus rijdt, is Miriam contactpersoon
bij de lokale gymclub in Maasbree.
“Een dame uit Horst heeft de club
opgepakt toen de KBO ermee stopte
en regelt nu de zaal en de juf. Eén keer
in de week gymmen we een uurtje
in de MFA in Maasbree. We drinken
eerst een kopje koffie om even bij te
kletsen en gaan daarna aan de slag.
Achter de stoel staan, of op de stoel
zitten, rondjes lopen, armen en benen
bewegen of spellen met een bal
bijvoorbeeld. We missen wel nog wat
heren in ons groepje, want die zitten
er nog niet bij. En weet je? Ik ben met
mijn 70 jaar de jongste van de groep.”

PUZZEL

Sudoku

Niëns Horeca zet de schouders eronder

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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Het hart van het bedrijf is geraakt…
De brand is uiteindelijk beperkt gebleven, maar wat
betreft installaties, bowling, keuken, elektra, internet,
telefonie, server, leidingen; alles ligt plat of heeft plat
gelegen. Het hele pand heeft roet- en rookschade
en gedeeltelijk ook waterschade. Operationele
bedrijfsvoering is hierdoor momenteel niet mogelijk.
We zijn op dit moment druk met het inventariseren
van alle schades, maar ook met het weggooien van
levensmiddelen en dergelijke. Tevens wordt bepaald
hoe de bedrijfsvoering nu en straks verder moet.
Per ruimte wordt er een plan gemaakt voor herstel, ook
over de bowling krijgen we deze week uitsluitsel over
de status en verdere aanpak. Hoogstwaarschijnlijk zullen
we gefaseerd open gaan, maar deze week zal dat helaas
nog niet aan de orde zijn. Concreet data noemen is voor
nu helaas nog niet mogelijk,

dit zal van dag tot dag opnieuw bekeken worden.
We danken iedereen voor alle aangeboden hulp en
reacties, dat geeft kracht.
Via de website en onze Facebookpagina zullen wij u
op de hoogte houden van verdere ontwikkelingen.
(Voor bestaande reserveringen op korte termijn hebben
wij u reeds benaderd of zullen wij dit – zover wij
momenteel nodig achten – nog doen. Uiteraard kunt u
altijd contact met ons opnemen.)
We zetten de schouders eronder en hopen u zo snel
mogelijk weer bij Niëns Horeca te mogen ontvangen.
Mocht u vragen hebben kunt u ons (beperkt) bereiken
via 077 - 465 2219 of info@nienshoreca.nl
Wij hopen op uw begrip!
Familie Niëns en Team Niëns Horeca
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Vogels tellen in Helden
De vogelwerkgroep van IVN Helden neemt op zaterdag 30 september deel aan Euro Birdwatch van BirdLife
International. Leden gaan deze dag vogels tellen in het kwistbeekdal in Helden-dorp.
In Nederland doen zaterdag
30 september meer dan 150 vogelwerkgroepen en telgroepen mee, verspreid
over ongeveer 150 locaties in ons land.

Vogelbescherming Nederland verzamelt
de gegevens van de vogelaars tijdens die
dag. IVN Helden start om 08.00 uur bij
het bankje in het kwistbeekdal, de telling

duurt tot 12.00 uur. Neem voor meer
informatie contact op met Peter Maessen
via 06 81 29 32 59 of 077 465 37 61 of
via ivnmaessen@home.nl

KBO Panningen computerlessen
In samenwerking met de computerclub Helden gaat KBO Panningen weer van start met computerlessen.
Beginners die graag meer willen leren op het gebied van computers en internet, kunnen op donderdag 5 oktober
meedoen met de eerste les.
De cursus van de KBO bestaat uit
acht lessen die achtereenvolgens op
donderdag plaatsvinden. Stap voor
stap worden de cursisten ingewijd in
de mogelijkheden die een moderne
computer heeft. De KBO is een officieel
leercentrum van Seniorenweb.

In het clublokaal in De Ringoven
in Panningen worden de lessen
gegeven. De eerste les op donderdag
5 oktober start om 09.30 uur en
duurt tot 11.30 uur met een kwartier
pauze tussendoor. De lessen daarna
vinden plaats op 12, 19 en 26 oktober

en op 2, 9, 16 en 23 november.
Belangstellenden kunnen contact
opnemen met bestuurslid Tom Jacobs
via tgmjacobs@home.nl of via
077 307 45 30.
Zowel leden als niet-leden kunnen
deelnemen.

STICHTING
BEVORDERING WELZIJN
INWONERS GRASHOEK
In overleg met het Kernteam Zorg en Welzijn, dorpsoverleg Grashoek, KBO Grashoek, Infoloket,
de Zonnebloem en Zij actief is er een nieuwe stichting opgericht die o.a. de nieuwe aanpak voor
hulp in de huishouding binnen Grashoek gaat organiseren. De hiervoor nieuw op te richten
stichting “Stichting bevordering welzijn inwoners Grashoek” (Stichting BWIG) is opzoek naar een

PROFESSIONELE
DORPSONDERSTEUNER
De dorpsondersteuner is de verbindende schakel tussen bewoners, professionals en vrijwilligers die zich
bezig houden met allerlei projecten en initiatieven in het dorp die het individuele welzijn, leefbaarheid en
welbevinden van álle inwoners van Grashoek bevorderen. Gezamenlijk doel is de inwoners van Grashoek
ondersteunen in het zolang mogelijk kunnen blijven wonen en leven in de eigen vertrouwde omgeving.
Functie-inhoud:
• Is in eerste instantie
voornamelijk werkzaam voor
het mede-uitvoeren van het
project
“Hulp in de huishouding”
als algemene voorziening in
de kern Grashoek.
• Verzorgt de
keukentafelgesprekken,
toetsing hulpvraag en
geeft administratieve
ondersteuning aan de
Stichting BWIG.
• Is de verbindende schakel in
het dorp tussen de bewoners,
professionals en vrijwilligers.
• Werkt voor de invulling van
zijn/ haar taak nauw samen
met het Stichting Bevordering
Welzijn Inwoners Grashoek
(Stichting BWIG) en denkt
mee of adviseert over nieuwe
ontwikkelingen op het gebied
van individuele zorg en
welzijn.
• Geeft ondersteuning aan
hulp- en zorgtaken die
informele netwerken in de
gemeenschap
op zich nemen.

Functie-eisen:
• Minimaal afgeronde mboopleiding, met relevante
zorg- of maatschappelijk
gerelateerde werkervaring.
• Beschikt over de nodige
actuele achtergrondkennis
over WMO, PGB, Zorg in
Natura, etc.
• Kan goed luisteren, is discreet
en weet de vraag achter de
vraag te ontdekken.
• Creatief in denken en
handelen, goede contactuele
en communicatieve
vaardigheden.
• Voor deze functie zijn
wij op zoek naar een
netwerkbouwer die
samen met inwoners wil
werken aan een leefbaar
en toekomstbestendig
Grashoek.
• Is mogelijk goed op de
hoogte van zaken die in
Grashoek leven of wil zich
daarvoor openstellen.
• Wil graag (mee)bouwen aan
nieuwe ontwikkelingen en
initiatieven betreffende zorg
en welzijn.

Overige gegevens:
• Werkverband: zelfstandig of
als werknemer in dienst van
Stichting Vorkmeer op een
tijdelijke contractbasis van
één jaar.
• Sollicitaties sturen naar:
secretariaat Stichting BWIG
Pastoor Vullingsstraat 12
5985 PJ Grashoek
• Omvang werkzaamheden:
6 uur per week
• Sluitingsdatum:
zaterdag 7 oktober
• Eerste gesprekken
worden gepland op
vrijdag 13 oktober.

Voor meer informatie
kun je terecht bij:
Truus Steeghs 06-45154618
Jac Haenraets 06-21361987

Helen Steeghs koning
Beringse schutterij
Helen Steeghs heeft zich op zondag 24 september tot nieuwe
koning gekroond van schutterij Sint Hubertus uit Beringe.
Op dezelfde dag werden Jan Jacobs bij de fanfare en Rob Pubben bij
de drumband ook koning. Martien Verhaegh werd dorpskoning en
bij de ‘jeugd van vreuger’ werd Jan Jacobs de winnaar. Helen Steeghs
was degene die onder de paal stond toen de vogel naar beneden
kwam, waardoor ze zich een jaar lang koning mag noemen.

KBO Meijel

Themamiddag over
voltooid leven
Ouderenvereniging KBO Meijel houdt op dinsdag 3 oktober een
themamiddag over het onderwerp ‘voltooid leven’ bij gemeenschapshuis
D’n Binger in Meijel. Huisarts dokter Habets, kapelaan Roger Maenen en
een collega en SCEN-arts dokter Smeets zijn tijdens de avond aanwezig
om het onderwerp te behandelen en vragen te beantwoorden.
De KBO heeft gekozen om de
themamiddag over dit onderwerp te
organiseren, omdat de dood een
thema is dat mensen bezig kan
houden. ‘Rustig mogen sterven, dat
is voor uzelf en uw naasten heel
belangrijk’, schrijft de KBO. ‘We
willen zorgvuldig omgaan met dit
onderwerp, omdat we er niet graag
aan denken en iedereen er toch een
mening over heeft’. Huisarts dokter
Habets, kapelaan Roger met zijn
collega en Steun en Consultatie bij
Euthanasie in Nederland (SCEN)-arts
dokter Smeets zijn aanwezig om

vragen te beantwoorden.
Onder meer vragen over
palliatieve sedatie, ‘waardig’
sterven en een euthanasieverklaring
kunnen worden besproken. In de
pauze kunnen de aanwezigen
ook zelf schriftelijk en anoniem
vragen stellen, die daarna worden
beantwoord door een van de
aanwezige deskundigen.
De themamiddag is vrij
toegankelijk voor iedereen in
het dorp en vindt plaats bij
gemeenschapshuis D’n Binger in
Meijel. Om 14.00 uur is de aanvang.
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Georganiseerd door fanfare en drumband

Natuurwandeling in en rondom Grashoek
Het wandelcomité van fanfare en drumband Semper Avanti uit Grashoek
houdt op zondag 1 oktober haar volgende natuurwandeltocht. Deze voert
door het agrarisch landschap met weilanden, bouwland en bossen naar de
bosgebieden richting Koningslust.
Er kan gewandeld worden over
verschillende afstanden: 25, 21, 14 en
8 kilometer. Na het vertrek uit Grashoek
voert de tocht door het agrarisch
landschap met afwisselend weilanden,
bouwland en bossen naar de bosgebieden richting Koningslust. Daarna voert
de tocht naar de rustplaats aan de
Vliegertsdijk, waar iets te drinken en te
eten verkrijgbaar is.
Na de rust voert de tocht van de
21 en 25 kilometer verder door bossen
en landbouwgebieden van Maasbree.
Na de tweede rust gaan de wandelaars
van de 14, 21 en 25 kilometer verder
via natuurlijke paden van de vernieuwde Groote Molenbeek terug naar

het eindpunt van de tocht. Waar mogelijk zal de tocht ook over agrarische
bedrijven lopen. De tocht gaat overwegend over paden en onverharde
zandwegen en is uitermate geschikt
voor nordic walking.
Starten kan vanaf 08.00 uur en
voor de 25 kilometer tot 11.00 uur,
tot 12.00 uur bij de 21 kilometer, tot
13.00 uur voor lopers van de 14 kilometer en voor de 8 kilometer-route tot
14.00 uur. Sluiting is voor alle afstanden om 17.00 uur. Gemeenschapshuis
De Ankerplaats in Grashoek is de
startplaats. Neem voor meer informatie contact op met Hub Maessen via
077 307 26 24 of via 06 53 31 03 86.

Paddenstoelen-excursie in de Heldense Bossen
Paddestoelenkenner Gerard Dings neemt belangstellenden zondag 1 oktober mee op paddestoelen-excursie.
Deze trip wordt georganiseerd door natuureducatieorganisatie IVN Helden.
Onderweg hoopt de kenner naast
de algemene paddestoelensoorten

zoals de russula, amaniet,
melkzwammen, boleten en dergelijke

ook wat meer bijzondere soorten
tegen te komen zoals de echte

cantharel.
Vertrek is om 08.30 uur te
voet vanaf het IVN-gebouw aan de
Kloosterstraat in Helden. Daarna start
de excursie om 09.00 uur bij het

voormalige pompstation in Helden.
Neem voor meer informatie
over de excursie naar paddenstoelen
contact op met Gerard Dings via
0475 59 25 89.

Poeth Solids Processing is specialist in kwalitatief hoogwaardige machines en
productielijnen voor het verwerken van een breed scala aan droge stoffen.

TECHNICAL SALES ENGINEER
BROUWERĲ SECTOR M/V
In verband met de groei van ons bedrijf zijn we
op zoek naar een Technical Sales Engineer die
ons team komt versterken.
Als Technical Sales Engineer ben je actief in de
Brouwerij/Mouthandling sector en bedien je keyaccounts als Heineken, Bavaria, La Trappe, Veltins,
Hertog Jan, Sab Miller over de gehele wereld.

Dorpsoverleg Kessel/
Kessel-Eik ontvangt cheque
Uit handen van wethouder Raf Janssen ontving Ger de Vlieger
van dorpsoverleg Kessel/Kessel-Eik donderdag 21 september een
cheque ter waarde van 3.000 euro. Met deze bijdrage ondersteunt
de gemeente een initiatief van het dorpsoverleg dat gericht is op
de integratie van nieuwkomers in de dorpskernen. Verschillende
vrijwilligers zetten zich wekelijks in om de nieuwkomers wegwijs
te maken in hun dorp en de gemeente, om de Nederlandse
taalvaardigheid te verbeteren en sociale integratie te bevorderen.
De bijdrage van de gemeente is bedoeld voor de administratieve
ondersteuning van het initiatief. Wethouder Raf Janssen moedigt
de andere kernen aan om soortgelijke initiatieven te ontplooien,
laat de gemeente weten.

Samen met onze Sales Manager bezoek je
regelmatig onze klanten. Je weet de wensen van
onze klant om te zetten in een goed doordacht
concept vertaald in een duidelijke offerte.

Wat denken wij dat je daarvoor nodig hebt?
· HTS werk- en denkniveau;
· gevoel voor commercie;
· samenwerken en collegialiteit;
· leergierig en veel interesse in techniek.
Wij leveren maatwerk. Jij bedenkt de technische
oplossingen die daarbij passen;
· ambitie om te groeien. Na een investering
van jaren ben je straks in staat om zelfstandig
grote turn-key projecten te verkopen als sales
manager/manager key-accounts;
· praktische ervaring met software programma’s
zoals Inventor of Solids Works, 2D AutoCad.

CONSTRUCTIE BANKERWERKER
MACHINEBOUW M/V
Als constructie bankwerker ben je
verantwoordelijk voor het vervaardigen en
samenstellen van machines en installaties op
basis van een technische werktekening.

Wat denken wij dat je daarvoor nodig hebt?
• lbo-/mbo werk- en denkniveau;
• leergierig en veel interesse in techniek; ervaring op
het gebied van RVS TIG lassen is een pre;
• samenwerken en collegialiteit.

Solliciteren naar beide functies kan door een cv met motivatie te sturen naar h.peeters@poeth.nl.

VERDERE INFO VIND JE VIA ONZE WEBSITE WWW.POETH.NL
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Bespreking Poll week 37

Ik wil wel bijdragen aan de renovatie van een kerk
Maar weinig mensen zijn bereid bij te dragen aan de renovatie van een
kerk, zo blijkt uit de poll van twee weken geleden. In totaal gaf 75 procent
van de stemmers aan het niet met de stelling eens te zijn en dus niet bij te
willen dragen.
Als voorbeeld werd de kerk in Meijel gegeven, die volgens het bestuur
toe is aan een grondige renovatie. Om dat te kunnen realiseren, is geld
nodig van de kerk. De kerk wil op haar beurt de inwoners van Meijel vragen
ook een steentje bijdragen. En omdat meer kerken in Peel en Maas toe

zijn aan een opknapbeurt en de gemeente dit niet allemaal alleen op kan
hoesten, kan het zomaar zijn dat inwoners van de andere dorpen ook om
een bijdrage wordt gevraagd. Slechts 25 procent van de stemmers is bereid
dit te doen.
Jan van Heugten uit Meijel liet weten graag bij te willen dragen.
“In combinatie met de verlichting van De Heeren van Meijel en
De Burgemester is de verlichting ’s avonds een prachtige blikvanger.
Dorpsgenoot Dorota van Kemenade sloot zich hierbij aan.

Er moet een Europees keurmerk komen voor
Limburgse vlaai
eens/oneens > www.hallopeelenmaas.nl

Een groep Limburgse bakkers wil dat er een Europees keurmerk komt
voor Limburgse vlaai. Bakkers in Nederland die vlaaien bakken die niet aan de
gestelde kwaliteitseisen voldoen, zouden dan over enkele jaren opgespoord
kunnen worden door een soort ‘vlaaienpolitie’, zo meldde een nieuwswebsite
afgelopen week. Thijs Broekmans van Bakkerij Broekmans uit Panningen is één
van de bakkers die van de vlaai een erkend streekproduct wil maken.
Het is goed dat de bakkers van de vlaai een erkend streekproduct willen
maken. Een vlaai is immers pas een echte Limburgse vlaai als hij ook daadwerkelijk binnen de provinciegrenzen gemaakt is. Dan weet je zeker dat hij gemaakt is
zoals het hoort. Ook al kan met het keurmerk niet worden voorkomen dat vlaaien

in Amsterdam, Groningen of Brabant gemaakt worden. Het baksel mag dan in elk
geval niet meer Limburgse vlaai heten en dat is een goed initiatief.
Aan de andere kant gaat het wel wat ver, zo’n keurmerk. Zelfs binnen de provinciale grenzen bakt niet elke bakker zijn vlaai op dezelfde manier; elke bakker
moet zijn stempel immers op zijn product kunnen drukken. Mogen we straks de
Bossche bol dan ook niet meer zo noemen, omdat hij niet in Den Bosch gemaakt
is? Is het niet voldoende om te weten dat je het échte lekkere streekproduct
daadwerkelijk uit de streek moet halen waar het vandaan komt? Daar hoeft toch
geen keurmerk voor te komen?
Er moet een Europees keurmerk komen voor Limburgse vlaai. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 38) > Ik ga burendag vieren > eens 06% oneens 94%

VAC WONEN
PEEL EN MAAS
Hoe bevalt uw woning eigenlijk? Is er wel genoeg daglicht in de keuken?
Zijn er voldoende stopcontacten in huis? Passen de fietsen in de schuur?
Is er in de gang plaats voor een kinderwagen. Kunnen de ramen goed
open? Is de kleine slaapkamer groot genoeg? Heeft u leren leven met
kleine ongemakken in en rond de woning? Of zou u het helemaal net iets
anders hebben ingedeeld, wanneer u de architect was? Dan is de VAC
Peel en Maas net iets voor u!
De Stichting VAC Peel en Maas
is een onafhankelijke adviescommissie voor de woningbouw en
woonomgeving. De VAC behartigt de
belangen van de woonconsument in
de gemeente Peel en Maas en in de

gemeente Horst aan de Maas, door
vanuit een praktisch oogpunt te
kijken naar de gebruikskwaliteit van
de woningen en de woonomgeving
binnen de sociale sector (huur en
koop) en de zorgsector.

Voor uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar een

ADVISEUR
WOONKWALITEIT
die als adviseur op het gebied van
woonkwaliteit een bijdrage wil
leveren aan de activiteiten van
onze organisatie.
Wie zoeken wij?
• interesse in zaken aangaande
bouwen en wonen
• affiniteit met woonkwaliteit en
bereidheid om zich hiervoor als
vrijwilliger in te zetten
• samenwerkingsbereidheid en
ook zelfstandig kunnen werken
Wat bieden wij u?
• invloed op woningbouw-plannen
en mee adviseren over hoe
woningen beter kunnen
• een fijne groep mensen om mee
samen te werken

m/v

• een kans om de Gemeente Peel
en Maas op een andere manier
te leren kennen
• vakgerichte cursussen
afgestemd op de activiteiten van
de Adviescommissie Wonen
• een interessante leuke en
nuttige tijdsbesteding
Hebben wij uw nieuwsgierigheid
gewekt en wilt u meer weten,
neem dan contact met ons op via
e-mail vacpeelenmaas@gmail.com
of telefonisch 06 2701 7325
(Els Hanraets).
Neem ook eens een kijkje
op onze website
www.vacpeelenmaas.nl

Dedert Icesticks in Horst is een
internationaal opererend bedrijf
dat jaarlijks 130 miljoen vrieslollies
produceert. Dit doen we met zelf
ontworpen en gebouwde machines
die wij met ons klein technisch team al
meer dan 40 jaar onderhouden en verder
ontwikkelen. Wij streven naar een prettige
werksfeer en collegiale samenwerking, die
ervoor zorgen dat in het ijsseizoen een
optimale productie kunnen draaien.

Dedert Icesticks zoekt een

Vakbekwaam
allround monteur m/v
die verantwoordelijkheid draagt voor onderhoud,
reparatie en constructiewerkzaamheden aan mechanische
installaties in samenwerking met ons technische team.
Wij vragen:
• LBO+ of MBO niveau;
• geen 8 tot 5 mentaliteit;
• kennis en ervaring met lassen, frezen, hydrauliek en
constructiewerkzaamheden;
• zelfstandig kunnen werken, inzicht hebben en oplossingsgericht denken;
• de drive te hebben om samen, jij als monteur,
de machine goed draaiende te houden:
• storingen snel, veilig en efficiënt oplossen;
• een kritisch oog hebben en tijdens inspecties de noodzaak
tot onderhoud kunnen signaleren;
• construeren van nieuwe ontwikkelingen.
Voor aanvullende informatie bel met Dominique van der Meij
op 077-3981794 of 0653222340.
Wij bieden:
Fulltime baan van 40 uur per week, prima arbeidsvoorwaarden,
een goed salaris en fijne werksfeer.
Wij zien jouw reactie graag tegemoet binnen 14 dagen, per post
Dedert Icesticks B.V.
t.a.v. D. van der Meij
Industriestraat 15
5961 PG Horst.
of per e-mail: dominique@dedert.nl
Voor meer informatie www.dedert.nl

Hoop doet
leven
Keihard natuurgeweld heeft
de laatste maand weer veel
ellende aangericht bij weerloze
slachtoffers: de aardverschuiving
in Sierra Leone, overstromingen
in Zuidoost-Azië en Texas, de
orkaan op Sint Maarten, de
aardbeving in Mexico. Wat een
drama’s voor die mensen.
Maar soms kan het ook
stormen en schudden in iemands
privéleven. Bijvoorbeeld door
ziekte, ongeluk, tegenslag of de
dood van een dierbare. Je zult
maar te horen krijgen dat je niet
meer beter wordt. Je zult maar
alleen achterblijven. Je zult op je
werk maar aan de kant gezet
worden als je contract niet
verlengd wordt. Je zult er maar
achter komen dat je partner je
bedriegt. Hoe dan verder?
Hoe blijft een mens overeind als
alles ingestort lijkt?
Mensen zeggen: ‘Je moet
altijd hoop hebben.’ Ja, hoop
doet leven. Maar hoe dan?
Hoop is vaak het gemis
overstemmen door het
projecteren van een visioen in
de verte. Zo van: eens wordt het
beter. Eens komt er licht in deze
duisternis. Volhouden dus.
Als christen zeg ik dat hoop
ook te maken heeft met de
liefde van God, die ons niet in de
steek laat, wat er ook gebeurt.
We kennen ook het kruis van
Jezus, martelwerktuig, maar
geworden tot teken van hoop.
Hoop die alles te maken heeft
met vertrouwen. Een ander
symbool van hoop is het anker.
Midden in de storm ligt een
schip toch veilig verankerd.
Midden in de stormen van het
leven heb je niets aan
wegvluchten in een
droom, maar komt het
aan op volhouden, het
uithouden, niet
opgeven. En dan
vertrouwen dat je
daartoe kracht en
troost ontvangt, van
God en van lieve
mensen om je heen.
Niet voor een
gedroomde toekomst,
maar in het harde nu.
Hoop is een lichtje in je
hart dat je vandaag
moed geeft en morgen
kracht.
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Beperkte dienstverlening
Op vrijdag 29 september zijn we voor gemeentelijke diensten tot 13.00 uur geopend.
De Bibliotheek is open van 13.00 tot 17.00 uur.
Op zaterdag 30 september zijn we voor gemeentelijke diensten gesloten.
De Bibliotheek is open van 8.30 tot 12.00 uur.

de
herinnering
blijft

Herinrichting deel Dorpstraat

Laatste fase van
Hart voor Maasbree

Met pijn en verdriet waren wij woensdag 27 september
aanwezig bij de afscheidsdienst van wethouder

Arno Janssen

Op 2 oktober 2017 starten we met de herinrichting van een gedeelte van de Dorpstraat.
Hierdoor zal de Dorpstraat verbonden worden en een geheel vormen met het nieuwe
Dorpsplein enerzijds en het gebied rondom de kerk/Clockenslaghplein anderzijds.
Werkzaamheden
Het deel van de Dorpstraat ter hoogte van de twee genoemde pleinen , zal worden voorzien van
nieuwe bestrating. De bushaltes worden verwijderd en de overgang van plein naar straat wordt
geleidelijk vormgegeven. Door Enexis worden tijdens dit werk kabels vernieuwd, waarna de
schijnwerpers voor de kerktoren ook weer aangesloten kunnen worden. Tenslotte wordt ook de
pomp teruggeplaatst op het terras voor Bruiz.
Bereikbaarheid
Door het werk in twee fases uit te voeren blijven het Hoes van Bree (MFA), de
Dorpsdagvoorziening en Bruiz goed bereikbaar. Tevens zijn alle winkels in de Dorpstraat
gewoon bereikbaar. De kerk zal vanaf het Clockenslaghplein bereikbaar blijven. Doorgaand
verkeer door de Dorpstraat is tijdelijk niet mogelijk. Omrijden kan via Achter de Hoven,
Heermoesstraat en Heierveldlaan, of via de Broekstraat, en natuurlijk over de provinciale weg.

Een bijzonder afscheid in het Huis waar hij zich thuis voelde.
Wij herinneren Arno als een bestuurder en collega met passie,
humor en een man van zijn woord. Wij zijn dankbaar voor
zijn tomeloze inzet en betrokkenheid.
Wij wensen zijn echtgenote, kinderen, kleinkinderen en
naaste familie heel veel kracht en sterkte bij dit grote verlies.
Arno, vaarwel

Tijdsduur werkzaamheden
Het totale werk neemt tussen de 6 en 8 weken in beslag.

College van Burgemeester en Wethouders
Gemeenteraad

Afspraak maken

Medewerkers Gemeente Peel en Maas

Noodzakelijk: voor aanvragen van alle producten van Burgerzaken, voor Vergunning
Toezicht en Handhaving én afspraak op maandagavond en zaterdagochtend voor Werk,
Zorg en Jeugdhulp
Mogelijk: Werk, Zorg en Jeugdhulp overdag.
Via onze website www.peelenmaas.nl maakt u eenvoudig digitaal een afspraak.
Geen internet? Neem dan contact op met ons Klant Contact Centrum
077 - 306 66 66. Zij helpen u graag!

Fotograaf aanwezig

maandag 08.30 – 12.30 en 16.00 – 19.30 uur donderdag 08.30 – 12.30 en 13.30 – 15.30 uur
dinsdag 08.30 – 12.30 en 13.30 – 15.30 uur vrijdag
08.30 – 12.30 en 13.30 – 17.00 uur
woensdag 08.30 – 12.30 en 13.30 – 17.00 uur zaterdag 08.30 – 12.00 uur

Huis van de Gemeente
Wilhelminaplein 1
5981 CC Panningen

Postbus 7088
5980 AB Panningen

077 - 306 66 66
info@peelenmaas.nl

www.peelenmaas.nl

HALLO in Tirol
De Baarlose Herman, Patrick en Dennis Ewalds
hebben er weer een week in de Tiroler bergen op
zitten. Vader Herman en zijn twee zoons noemen
zich de ‘sjravelaers’. Vrij vertaald ‘de onrustigen’.
De drie reisden onlangs af naar Oostenrijk om daar
samen de hoge, maar prachtige bergen te
trotseren. “Na enig klim en klauterwerk werd de
top bereikt en hebben we even de tijd genomen
om HALLO Peel en Maas te lezen”, laat Patrick
weten. Samen met pap poseerde Patrick voor de
foto, die broer Dennis maakte.
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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.

In memoriam Arno Janssen
Vorige week waren wij onderweg met Lokaal Peel&Maas. Op ons
afgesproken verzamelpunt stonden wij op hem te wachten, want ook Arno
was er altijd trouw bij, bij onze bezoeken aan de burgers. Helaas heeft hij
die reis niet kunnen volbrengen. Wij voelen ons verdrietig en verslagen nu
onze sympathieke collega er niet meer is.
Voordat de fusiegemeente Peel
en Maas er was, is Arno een aantal
jaren actief geweest in de
Maasbreese politiek. Hij was
raadslid en ook wethouder en stond
aan de wieg van onze huidige partij
Lokaal Peel&Maas. Nadat we de
eerste verkiezingsperiode in Peel en
Maas in de oppositie zaten, was
Arno onze fractievoorzitter.
Rustig, weloverwogen, begiftigd
met een ruime politieke en

inhoudelijke ervaring, én humor,
voerden wij met hem aan kop, de
oppositierol.
Het had succes. Lokaal Peel&Maas
groeide met twee zetels en mocht
twee wethouders leveren. Samen met
Roland van Kessel begon Arno aan
zijn functie als wethouder met de
portefeuille ruimtelijke ordening.
Niet de geringste portefeuille.
Ruimtelijke ordening grijpt namelijk
altijd ‘ruim’ in. Burgers, ruimte,

ondernemers, natuur, elk besluit
heeft gevolgen voor de of de ander.
Arno ging daarbij moeilijke dossiers
niet uit de weg. Hij vond dat burgers
recht hebben op voortvarende,
zorgvuldige besluitvorming, daarbij
altijd rekening houdend met belangen
van de burgers en de ondernemers.
Hij kon goed luisteren en daarmee
aan de slag gaan.
Hij wilde het goed doen voor de
individuele (buitenlandse) burgers
en ondernemers, maar hield zich
ook aan het beleid van gemeente
Peel en Maas. Hij moest daar wel
eens voor op de barricades, maar
die schuwde hij niet. Vastberaden en
met open vizier overlegde Arno met

de betrokkenen de gemeentelijke
plannen. Er zijn de afgelopen vier jaar,
mede dankzij hem, veel besluiten
op het gebied van ruimtelijke
ordening genomen. Veel burgers
konden daardoor vooruit met hun
leefomgeving of met hun bedrijf.
Ook voor buitenlandse mensen die
hun toekomst in Peel en Maas zochten
en zoeken, maakte hij zich sterk.
Arno, dank je wel voor wie
je was. We zullen je warme
persoonlijkheid, je humor, je enorme
gedrevenheid en vriendschap erg
missen. Wij wensen Tiny, kinderen en
familie alle sterkte toe.
Fractie, bestuur en leden
Lokaal Peel&Maas

Omdat jouw week al druk genoeg is

Aanstaande zondag alle
vestigingen geopend

Gratis
montage
Als u uw keuken in
januari 2018 laat plaatsen*

Extra cadeaus:
het gehele jubileumjaar
een GRATIS

KitchenAid
+
vaatwasser**

*bij aankoop van een keuken gekocht na 1 oktober 2017. ** vraag naar de voorwaarden. Het jubileumjaar loopt van 1 mei 2017 t/m 29 april 2018

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

jongeren 15
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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.

aan
Renée Cox

Amanda
Doordat sociale media de
afgelopen jaren steeds
populairder worden, krijgt
men steeds meer contact met
mensen uit het buitenland.
Zo heb ik ook Amanda
ontmoet. Zij is een vriendin
van mij uit New York. Ik heb
haar een half jaar geleden
leren kennen.
Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Renée Cox
14 jaar
Helden
Het Bouwens

Heb je een bijbaantje?
Ja, sinds kort ben ik begonnen als
jongerencolumniste bij de HALLO.
Ik kijk erg uit naar mijn tijd bij HALLO
samen met Lique. Hiernaast werk
ik ook bij Lemmen, waar ik vooral
roze handen krijg van het aardbeien
plukken. Ook doe ik op het moment
’s morgens kranten rondbrengen en
geef ik hockeytraining.
Welke trend heb jij gevolgd die je
nu helemaal niet meer leuk vindt?
De ‘dab’. Voor mij is het nooit iets
geweest dat ik leuk vond en het is
altijd een grap geweest tussen mij
en mijn vriendinnen. We snapten
nooit waarom iedereen eraan
meedeed, dus lachten we er maar
mee.
Wat doe je het liefst op een
vrijdag- of zaterdagavond?
Eerlijk gezegd kijk ik het liefst series
op Netflix samen met vriendinnen
met een zak chips. Misschien had ik
een spannender antwoord kunnen
geven, maar na een drukke week
vind ik het fijn om mee te leven met
de personages.

Wanneer heb je voor het laatst
iemand geholpen?
Ik zou het niet precies weten.
Mijn beste gok is dat ik een aantal
van mijn vriendinnen heb geholpen
door met hen te praten toen er iets
aan de hand was. Zo’n gesprekken
kan iedereen weleens gebruiken.
Wat is jouw favoriete film?
Dat is de film Dunkirk. Ik heb
hem niet lang geleden in de
bioscoop gezien en het was super
indrukwekkend. De film geeft je
echt een idee over hoe de Tweede
Wereldoorlog was voor sommige
mensen. Het feit dat voormalig One
Direction-zanger Harry Styles er een
rol in speelt, is natuurlijk slechts een
klein detail.
Wat is de leukste vakantie
die je ooit had?
Dat was een vakantie naar Londen.
Toen ik in groep 8 zat, ben ik samen
met mijn moeder naar Londen
geweest. We hebben toen veel
plezier gemaakt en veel gezien van
de stad. Ik ben in totaal drie keer in
Londen geweest en ik vind het nog
altijd een geweldige stad.
Wat is het belangrijkste advies dat
je ooit hebt gekregen?
Dingen in perspectief zien. Mijn vader
heeft me geleerd dat je niet kunt

kiezen wat er in je leven gebeurt,
maar dat je wel kunt kiezen hoe je
hier op reageert en er tegenaan kijkt.
Waar ben je het meest trots op?
Op mijn tekeningen ben ik het meest
trots. Van jongs af aan hou ik al erg
van tekenen. De afgelopen twee jaar
ben ik echter beter geworden. Ik teken
graag ogen en portretten in zwart-wit.
Verder houd ik ook erg van schilderen.
Wat zou je als eerste doen als je de
loterij zou winnen?
Ik zou waarschijnlijk een groot deel
aan de kant zetten voor mijn studie,
toekomstig huis en mijn toekomstige
auto. Ik denk nu al veel na over mijn
toekomst en ik vraag me af hoe ik ooit
voor dingen zoals bovenstaande moet
gaan betalen.
Waar ben jij het meest dankbaar
voor?
Mijn twee beste vriendinnen.
Ze hebben me enorm geholpen en zijn
er altijd voor me. Ik zou niet weten
hoe ik ze kan bedanken daarvoor.
Wat is je favoriete luchtje?
Love Spell van Victoria’s Secret. Als ik
in Londen kom, koop ik altijd minstens
drie body mists bij Victoria’s Secret.
Dit zijn geurtjes die niet al te sterk
ruiken en die je over je hele lichaam
kunt sprayen. Tot nu toe is Love Spell
mijn favoriet.

Waar maak jij je huiswerk
het liefst?
Op de hockeyclub. Als ik in een kamer
zit die te persoonlijk voor me is, ben
ik al snel afgeleid, op de hockeyclub
heb ik dit totaal niet en kan ik me
eigenlijk altijd goed concentreren.
Wanneer had je meteen een klik
met iemand?
Toen ik mijn internet vriendin, Maja,
ontmoette. We begonnen ons eerste
gesprek op Instagram en we zijn sinds
dat moment altijd close geweest.
We hebben elkaar zelfs al twee keer
in het echt ontmoet.
Wat is het verste dat je ooit van
huis bent geweest?
In 2015 ben ik naar Athene, de
hoofdstad van Griekenland, geweest.
Té ver van huis, vind ik. Ik blijf liever
thuis tijdens vakanties, vreemde
landen die op weinig manieren zoals
Nederland zijn maken me onrustig.
Oost west, thuis best.
Waar zou je later graag
willen wonen?
Ik zou graag in Engeland, Liverpool om
precies te zijn, willen wonen. Ik ben
één dag in Liverpool geweest en ik
ben nooit vergeten hoe aardig en
gastvrij alle mensen waren. Daarnaast
vond ik de stad ook super netjes ook al
is het een populaire stad.

Verhuizing bloedafname Maasbree
Vanaf maandag 2 oktober vindt
de bloedafname plaats in

Gezondheidscentrum
Maasbree
Achter de Hoven 4
5993 CR Maasbree
Openingstijden
Ma t/m vrij
8.00 - 8.30 uur

Gevraagd

WEEKEND-/
VAKANTIEHULPEN
voor Total Sevenum

Minimumleeftijd 18 jaar
Voor info H. Bos 06-11012777
Stuur bij interesse je cv naar
manager.bos@retailbnl.com

Amanda en ik praten vaak
over de verschillen tussen de
Verenigde Staten en Nederland.
Laatst hadden we een gesprek
over school. Ik kwam er achter
dat in Amerika twee dingen een
belangrijkere rol spelen dan hier:
geld en politiek.
Natuurlijk spelen die hier ook
een belangrijke rol, maar daar
krijgt zelfs Amanda er in haar
dagelijks leven veel mee te
maken. Ze vertelde me dat in
Amerika de scholen met de
beste opleiding het duurste zijn.
Dit geldt voor alle scholen, van
basisschool tot universiteit.
Kinderen die rijk zijn opgegroeid
hebben dus de grootste kans op
een goede toekomst. Hier in
Nederland is dit niet zo, wij
hebben vrijwel allemaal
dezelfde educatie, er zijn alleen
verschillen qua niveau, zoals het
vmbo en het vwo.
Amanda vertelde mij dat de
politiek de afgelopen paar jaren
een steeds grotere rol is gaan
spelen. Dit komt vooral door de
duidelijke tweescheiding in de
politiek. De republikeinen en de
democraten. Haar ouders zijn
republikeins en hadden dus op
Donald Trump gestemd.
Hierdoor hebben sommige
vrienden van Amanda het
contact verbroken, wat ze erg
raar en jammer vindt. Hier in
Nederland hebben we veel meer
partijen, die tussen links en
rechts in zitten.
Het is erg interessant om een
gesprek te voeren met iemand
uit het buitenland, zeker over de
verschillen tussen beiden
landen. Als je ooit iemand
tegenkomt uit het buitenland,
op sociale media of in het echt,
dan zou ik zeker aanraden om
een gesprek aan te gaan.
Lique
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Seizoensopening

Kessel verspeelt
voorsprong en verliest

Eerste winst in halfjaar
tijd voor Grashoek
Door: John Janssen, voetbalvereniging SV Grashoek
Met 2-0 heeft het eerste herenteam van SV Grashoek op zondag 24 september in haar eerste competitiewedstrijd VCH uit Blerick verslagen. Met de overwinning hebben de geelzwarten vooral zichzelf een goede dienst
bewezen, aangezien de laatste driepunter al van zes maanden geleden dateerde.

Door: Wouter Allard, voetbalvereniging VV Kessel
Het eerste elftal van VV Kessel reisde op zondag 24 september af naar
Altweerterheide om de competitie af te trappen. De ploeg bleek niet in
staat een goede 0-2 voorsprong vast te houden. Sterker nog, er werd met
3-2 verloren. Een zware domper voor staf en speler.
De tactiek voorafgaand aan de
wedstrijd was duidelijk: met passie
en strijd de technisch sterke
zaalvoetballers van Altweerterheide
overtreffen. Toch was het de
thuisploeg die Kessel in de
openingsfase het vuur na aan de
schenen legde. Kessel, dat er een
enkele keer toch goed uit kwam,
werd uiteindelijk het meest
gevaarlijk uit een standaardsituatie.
Halverwege de eerste
helft was de eerste echt goede
aanval van Kessel meteen raak.
Rechtermiddenvelder Bram Geraedts
wist met een afgemeten voorzet
Willem Kruijk te vinden. De Kesselse
spits ramde de bal snoeihard tegen
de touwen, 0-1. Enkele minuten later
wist Kessel voor de tweede keer
het net te vinden. Via een aanval
over links kwam de bal bij Remco
Paulissen terecht. Die zette voor,
waarna back Tom Ottenheijm de
0-2 binnen wist te tikken. Een prima
scenario leek zich af te spelen voor
de heren uit Kessel, maar de euforie

duurde niet al te lang.
Altweerterheide wist haar sterke
spits te bereiken en deze wist in
twee instanties te scoren. Met nog
enkele minuten tot de rust gaf
Kessel haar luxepositie helemaal uit
handen. Een hoekschop werd door de
Kesselse verdediging niet op waarde
geschat. Het gevolg was dat een
speler van Altweerterheide de bal
tussen vier Kessel-verdedigers bij de
eerste paal binnen kon tikken, 2-2.
Nadat Kessel halverwege de
tweede helft met moeite de gelijke
stand op het scorebord hield, riep
de ploeg het onheil over zichzelf af.
Uit een inworp werd op eigen helft
balverlies geleden. De middenvelder
van Altweerterheide twijfelde
geen moment en nam de bal
direct vanaf dertig meter vol op
de pantoffel. De bal vloog over
doelman Wouter Allard heen, 3-2.
Kessel probeerde nog wel met een
slotoffensief de gelijkmaker te
forceren, maar echte kansen kregen
de roodhemden niet meer.

Volleybaldames verliezen

Vanaf de eerste minuut was
duidelijk dat het klasseverschil tussen
VCH en Grashoek erg groot was deze
middag. In de eerste 24 minuten was
Grashoek maar liefst vier keer heel
dicht bij de openingsgoal. Het was
ook vier keer Bas Gloudemans die een
treffer op zijn voeten had liggen. De
eerste drie werden nog gemist door
de Grashoekse spits, maar de vierde
mogelijkheid er dan toch in. De treffer

werd ingeleid door Dirk van Lierop
die een goede hoge voorzet vanaf
links gaf, waarna Bas via de paal raak
schoot. Acht minuten later was het 2-0.
Ditmaal was het Erwin Pijnenburg die
een strakke voorzet vanaf rechts gaf en
bij de tweede paal Raoul Bennenbroek
vond. Die schoot de bal loeihard tegen
de touwen. Voor de rust kregen Erwin
Pijnenburg en Dirk van Lierop nog twee
dikke kansen op de 3-0, maar alle

vier de keren lukte het niet. Ook in de
tweede helft miste Grashoek scherpte.
Aan de andere kant van het veld had
de Grashoekse defensie alles onder
controle en bleef het rustig, want VCH
kwam niet verder dan de rand van de
16-meter en van echte kansen was
geen sprake. Grashoek behaalde een
meer dan verdiende overwinning, maar
de ploeg moet nog groeien wil het
echte tegenstanders van repliek dienen.

Eerste punten binnen Judoclub Helden in Susteren
voor Grashoek
Goud voor judoka’s
Door: volleybalvereniging VC Grashoek
De openingswedstrijd voor het eerste damesvolleybalteam van
VC Grashoek stond zaterdag 23 september gepland in Voerendaal.
Daar wachtte een onbekende tegenstander. Ondanks een 3-2 verlies wist
Grashoek toch de eerste punten van het seizoen in de wacht te slepen.

In de openingsset kwamen de
dames uit Grashoek goed op gang.
Met afwisseling in de aanval en een
goede servicedruk kwam zomaar de
eerste setwinst in de 1e klasse in
beeld. 25-19 was het resultaat en
daar waren de dames blij mee.

Twaalf passfouten
bij Grashoek
Dit was te zien in de tweede
set. De pass, normaliter niet
hun zwakste punt, liet het aan
Grashoekse zijde helemaal afweten.
Ze kregen de afspraken onderling
niet gemaakt en Voerendaal had
het serveren over een andere boeg
gegooid. Maar liefst twaalf passfouten mocht Grashoek noteren.
Als je dan met 25-18 de tweede set
verliest, dan weet je waar het aan
lag. De tussenstand kwam daarmee
op 1-1.
In de derde set knokten de
ploegen zich zij aan zij door de
set heen. Op 19-19 zorgde een
tussensprintje ervoor dat Grashoek
op 23-21 voorsprong kwam, maar

de twee sets winnen leverde ook
spanning op. De Grashoekse dames
zagen Voerendaal langszij komen
op 24-24. Met twee rally’s die
beide in het voordeel van Grashoek
vielen, ging de derde set ook mee
naar huis.
De kans op de eerste winst
was er, maar in de vierde set
gebeurden vergelijkbare zaken als
in de tweede set. Grashoek keek
teveel naar elkaar en het lukte op
de een of andere manier niet om
de concentratie vast te houden.
Ook ontbrak het aan spelvreugde,
wat voor irritatie zorgde. De vierde
set was er een om snel te vergeten.
Maar toen moest de vijfde
beslissende nog gespeeld worden.
Tot 4-3 ging het wel, maar daarna
sloeg Voerendaal een gat van
4 punten.
Er werd gewisseld van kant
met 8-4 in het nadeel van Grashoek.
Deze achterstand werd niet meer
goedgemaakt, waardoor de set
met 15-11 verloren werd. En de
wedstrijd met 3-2 in Voerendaal
bleef.

Door: Frans Manders, judoclub Helden
De judoka’s van judoclub Helden deden zondag 24 september mee aan een judotoernooi in Susteren. De jongste
talenten wisten maar liefst acht keer goud binnen te halen. De rest van de club volgde hun voorbeeld, waardoor JC
Helden zowel ’s morgens als ’s middags het clubklassement won.

Goud was er voor de jonge JC
Helden-talenten Dennis Nowakowski,
Sten Luijten, Luuk van den Berg, Frits
Hermans, Vian van Dril, Daisy van Os,
Finn Tillemans, Minke Boonen, Noa
Janssen, Eefje Moors, Guus en Daan
Smits, Kevin Janssen, Aron Theunissen
en Lenn Dirckx.

Zilver was er voor Ralf Relou, Sen
Boonen, Ryan Dielissen, Toon van
Ravenstein, Marlouk Colbers, Isis van
Dril, Dali Lucker, Rens Legué, Niels
van den Berg, Lucas Colbers, Bram
Timmermans en Owen van Dijk.
Brons was er voor Charlotte Krekels,
Kep Verkoeijen, Willem Zelen, Milou

Verlaek, Lindsay van Os, Siem Lacroix,
Joris Fransen, Brent Schuijers en Guus
Timmermans.
De judoka’s Justin en Daniël
Thijssen, Levi Lijssen, Daan Fila haalden
ook brons. Meike Timmermans viel
helaas net buiten de prijzen. Allemaal
goed gedaan, mooie toernooi!
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Team Grashoek op Raceway Venray

Persoonlijk record stockcarracer Laura Vervuurt
Door: Laura Vervuurt en Marcel Bol
Een nieuw persoonlijk record op Raceway Venray kenmerkte voor Laura Vervuurt de races van zondag
24 september. De beste score was een negende plaats in de heats.
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In bedreigde zone

Verdiende
overwinning
beugelclub Kessel
Door: Coy Sieben, beugelvereniging OVU Kessel
De beugelspelers van het eerste team van beugelvereniging OVU
Kessel speelden op zondag 24 september een wedstrijd tegen Ell.
Ondanks de achterstand in het begin, wist Kessel de wedstrijd van Ell te
winnen met 3-2.
De eerste partij tussen Roel
Ottenheim en Gerard Driessen ging
gelijk op tot de 20. Gerard kwam door
een pechbal van Roel op voorsprong
en bracht het punt geroutineerd
binnen voor Ell. Sjaak Ottenheim op 2
had een complete off-day en zo keek
Kessel tegen een 0-2 achterstand aan.
De ploeg toonde echter veerkracht en Bjorn Bongers speelde
bijzonder sterk tegen de topper van
Ell, Marco Caris, met de aansluiting
als gevolg. Ralf Joosten tegen Mat

Tunissen was een cruciale partij die
door Ralf werd gewonnen en de
gelijkmaker betekende.
Roy Dorssers kwam in de laatste
partij tegen Jo Briels wat moeizaam
op gang, maar greep halverwege het
initiatief en zorgde voor het derde
punt en de verdiende 3-2 overwinning.
Volgende week in het Belgisch
Limburgse Bree moet Kessel proberen
afstand te nemen van de bedreigde
zone met minimaal een driepunter.

Handboogvereniging op jubileumtoernooi
In de trainingen wilde het nog niet
gaan zoals Laura het graag had. Samen
met haar vader had ze allerlei dingen
geprobeerd om net op tijd voor de
wedstrijden de oorzaak te vinden.
De heats gingen direct een stuk beter.
De stockcar lag zoals ze het graag had

en de snelheid zat er heel goed in.
Tijdens de heats kwam Laura als
14e, 19e en 9e over de finishlijn.
Vooral over die 9e plaats was Team
Grashoek enorm tevreden. Zeker gezien
het feit dat ze startte in een goed
gevuld veld met veel snelle jongens

die meer ervaring hadden. In de finale
wist Laura ook weer een 14e plaats te
behalen. Als eerste witdakker (beginner) kwam ze over de finish. Kijk voor
meer informatie over Team Grashoek
op de gelijknamige Facebookpagina.

Koningslust nog niet
helemaal op schot

(Foto: Marcel Bol, Paddock 14)

Door: handboogvereniging De Indianen
Handboogvereniging De Indianen uit Koningslust nam vrijdag
22 september met dertien schutters deel aan het jubileumtoernooi van
Diana handboogvereniging Venray.

Heren Tupos naar punt
bij debuut derde divisie
Door: Peter van Wijlick, volleybalvereniging VV Tupos
Het eerste herenteam van VV Tupos uit Baarlo heeft bij het debuut in de derde divisie een punt gepakt.
Op zaterdag 23 september stond het team tegenover het tweede team van HLB van Daal uit Den Dungen.
Die wonnen met 3-1, maar door de gewonnen set bleef er wel een punt in Baarlo.

De schutters moesten van
tevoren aangegeven hoeveel punten
men dacht te schieten deze avond.
De Koningsluster schutters waren nog
niet helemaal op schot, gezien het
aantal punten wat men te weinig
schoot ten opzichte van wat men
opgegeven had. Men had 2.562
punten opgegeven, maar schoot
slechts 2.492 punten.
Laura Joosten schoot in dit prille
seizoen al gelijk een nieuw persoonlijk record met 211 punten. Hoogste
schutter was Rene Koopmans met
224 punten. Hoogste dame was

Jori van de Velden met 207 punten.
Hoogste jeugd was Laura Joosten
met 211 punten. Hoogste senior was
Harrie van Horne met 216 punten en
hoogste compound schutter was Mat
Steeghs met 227 punten.
Verder namen Marc en Laura
Joosten zaterdag 23 en zondag 24 september deel aan een
3D-wedstrijd in de bossen nabij
Cadier en Keer. Na twee dagen op
3D-dieren geschoten te hebben,
werden de volgende punten behaald:
Marc Joosten schoot 647 punten en
Laura schoot 275 punten.

Maasbreese beugelaars herstellen zich
van nederlaag
Door: Jac Lintjens, beugelclub De Treffers
Het eerste team van De Treffers uit Maasbree wist op zaterdag
23 september zichzelf te herstellen van de grote nederlaag die een week
eerder werd geleden in Ell. Olland kwam op bezoek in Maasbree en
keerde met een 3-2 nederlaag huiswaarts.
De mannen van coach Jos Nelis
hadden het zwaar in de eerste set.
Met aanvoerder Tom Heines op de
middenpositie kon men het redelijk
goed bijbenen tot de 10 punten-grens.
Onder andere met een block tegen
diagonaal Tom Claus nam de kampioenskandidaat uit Den Dungen afstand
met als resultaat een 16-25 setstand.
De tweede en derde set gaven een
vergelijkbaar beeld: tot de 10, 15 punten kon Tupos redelijk mee. De grote
punten waren echter vanaf die stand
telkens voor HLB van Daal. Libero Sjoerd

Verkoeijen kreeg vele kanonskogels
op zich afgevuurd. Het inbrengen van
Aryton Janssen op de middenpositie
en Wouter Peeters als diagonaal mocht
niet baten. De setstanden waren 21-25
en 22-25. De mannen van Tupos werden niet weggespeeld, maar het was
niet genoeg om een set te pakken.
In de vierde set werd met steun
van het publiek nog een keer vol gas
gegeven. Door slim spel kon men
gaten slaan in de verdediging van
de gasten. In eerste instantie werd
een voorsprong gepakt van 3 punten,

waarna HLB van Daal weer uitliep.
Tupos knokte zich terug tot 11-11.
Vervolgens pakten de gasten een
voorsprong van 13-17 en zag het
er even slecht uit. Door een goede
servicebeurt van Sjors van den Beuken
boog Tupos de achterstand om naar
een voorsprong van 18-17. Om en
om werden punten gepakt, waarna
met captain Tom Heines aan service
de twee beslissende punten werden gepakt. Met 25-22 werd, onder
luid applaus, verdiend een puntje in
Baarlo gehouden.

Jo Hendrix kwam vrij snel
6 punten voor. Hij gaf deze
voorsprong niet meer uit handen
en won uiteindelijk vrij gemakkelijk
van Theo Timmermans met 30-20.
Jac Lintjens stond na het
opbeugelen met 4-0 voor tegen
Roze van Weert en won met
geconcentreerd spel met 30-22.
Daarna speelde Jos Janssen
tegen Leo Markus. Het ging gelijk
op tot 20-20, waarna Jos door
een flats en een net niet goed

vastgezette bal de partij verloor
met 26-30. Daarna was het de
beurt aan Hem Hendrix tegen
Theo van Weert. Ook hier ging het
gelijk op tot de 20. Hem kwam
met bekeken spel 4 punten voor
en speelde dit uit tot 30-24.
Het laatste speelde Wim Grommen
tegen topspeler Jurre Verhagen.
Wim kreeg geen kans. Een kleine
voorsprong werd door Jurre
geleidelijk uitgebouwd tot 20-30
verlies voor Wim.
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Maximale prestaties
Atletiek Helden
Door: Wiel van Lier, atletiekvereniging Atletiek Helden
Onder een stralend nazomerzonnetje stond zondag 24 september de Kwaakerrun op het programma voor de
renners van Atletiek Helden; een gezellige stratenloop in de Venlose buurtschap ’t Ven.
Op de 5 en 10 kilometer stonden
vijf atleten van Atletiek Helden aan de
start waarvan er vier plaats mochten
nemen op het podium. Richard
Sonnemans had nog nooit onder de
21 minuten gelopen en dat moest er
nu eens eindelijk van komen. Dat is
hem ook gelukt, hetgeen ook nog eens
werd beloond met een derde plaats in
de 40+ categorie. De eerste podiumplaats voor Richard.
Op de 10 kilometer senioren
behaalde Ron Spreeuwenberg een
derde plek. Luc Verkoelen en Wiel van
Lier deden niet veel voor elkaar onder,
maar Luc had de betere eindsprint.

Wiel werd wel derde bij M50. Ten slotte
liep Tanja Wanten een berekenende en
gedegen wedstrijd en hoefde ze maar
één dame in het hele veld voor te laten
gaan. In haar categorie werd ze met
een straatlengte voorsprong eerste.
Op de 5 kilometer werd Richard
Sonnemans derde met een tijd van
20,50 minuten. Ron Spreeuwenberg
werd derde op de 10 kilometer
met een tijd van 37,12 minuten.
Luc Verkoelen werd met 42,51 minuten
zevende, Wiel van Lier derde (43,08
minuten) en Tanja Wanten eerste met
een tijd van 44,06 minuten.
Op dezelfde dag was ook de

Kermisloop in Belfeld. Hier stonden
twee snelle jongens van Atletiek
Helden aan de start. Job Dusch werd
derde op de 5 kilometer in 16,57
minuten en Ron Koster derde op de
10 kilometer in een tijd van 35,19.
Voor beiden supersnelle tijden.
De jeugd van Atletiek Helden nam
deel aan de 5x5 kilometer estafetteloop in Weeze. Hier wisten ze in de
Jedermansklasse een achtste plaats te
bereiken. Verantwoordelijk hiervoor
waren Tom van de Pasch (23,21),
Anouk Bussemakers (22,47), Guus van
Riel (24,50), Loek Peute (22,59) en
Rik Heijnen (16,29).

VC Olympia te gast in Boekel

Verjongd Heren 1 onderuit in vijfsetter
Winst voor visser
Rob Bakker

Het was op een mistige zondag 24 september op de vijver in
Meijel op veel plaatsen lastig om de vis aan de praat te krijgen.
Het was zelfs zo mistig dat sommige vissers een uur voor het
eindsignaal zagen dat er aan de overkant ook nog vissers zaten.
Het was Rob Bakker die met 12 kilo en 340 gram overduidelijk
eerste werd en zodoende de bokaal in ontvangst mocht nemen.
Tweede werd Mat Leunissen (2.760 gram), gevolgd door Sjaak van
Rhee (8.120 gram).

HBC in eigen huis

Heldense beugelaars
winnen topper
van Neer
Door: beugelclub HBC
De beugelaars van het eerste team van HBC uit Helden hebben op
zaterdag 23 september de topper tegen Neer in hun voordeel beslist.
In eigen huis werd het 3-2 voor de Heldenaren.
De openingswedstrijd ging tussen
Johan Peeters en Onno van
Knippenberg. In een zeer lange partij
waren beide spelers aan elkaar
gewaagd. Onno pakte al vroeg twee
punten voorsprong door een mooie
kamerbal. Al vrij snel wist Johan
hetzelfde te doen en zo was de partij
weer in evenwicht. In een spannende
eindstrijd trok Onno de partij naar
zich toe.
In de snelste partij van de avond
kon Martin op ’t Roodt het niet
bolwerken tegen Johan Verest en
zo stond de 1-1 op het scorebord.
Vervolgens moest Marc Korsten het
opnemen tegen Erik Versteegen.
In een partij waar Marc een paar
kleine kansjes kreeg, maar deze niet

benutte, was het uiteindelijk Erik die
met de winst ging lopen.
Frank Kusters kwam goed uit de
startblokken tegen Jochen op ’t Roodt.
Hij bouwde al snel een voorsprong
van 4 punten op. In het midden van
de partij werd het nog even spannend
door twee flatsers, maar hij herpakte
zich prima en won verdiend, 2-2.
Invaller Edwin Zelen mocht aantreden tegen topspeler Rob Geelen.
Edwin beugelde een solide partij
en wist Rob onder druk te houden.
Halverwege de partij pakte Edwin
twee punten voorsprong en wist
deze uit te bouwen naar 4 punten.
Deze voorsprong gaf hij niet meer af
en zo won de Heldense ploeg met 3-2
van de kampioen van vorig jaar.

Door: Luc Mommers, volleybalvereniging VC Olympia
De verjonging die afgelopen seizoen werd ingezet bij het eerste herenteam van volleybalvereniging VC Olympia
uit Panningen, is dit seizoen doorgezet. Het jonge, team wordt verder versterkt door twee ex-Olympia spelers die
terugkeren op het oude nest. Tegen VC Unitas uit Boekel leden de heren zaterdag 23 september een 3-2 nederlaag.

Het verjongde heren 1 treedt dit
seizoen toch aan in de eerste klasse,
ondanks de degradatie van afgelopen
seizoen. Vanaf het eerste fluitsignaal
werd er gewerkt voor ieder punt.
De strijd ging gelijk op waarbij de
foutenlast aan beide kanten van het
net, de gehele wedstrijd, redelijk hoog
was. De beleving in het veld aan
Panningse zijde gaf de doorslag in de
eerste set. Een eindsprintje aan het
eind was voldoende om de eerste set
binnen te halen (25-21). De mannen
van Unitas herpakten zich in het begin
van de tweede set. Een mindere fase

van VC Olympia werd meteen afgestraft. Een gat van 6 punten was snel
geslagen door het thuisteam. Dit gat
konden in het vervolg niet worden
gedicht, ondanks de spannende lange
rally’s.
In de derde set waren de rollen omgekeerd. De heren uit Boekel
stonden vanaf het begin onder druk
door de serve van de Panningse heren.
De vroege voorsprong werd door
Olympia niet uit handen gegeven,
25-19. In het vervolg van de wedstrijd
werd het spelverloop een beetje voorspelbaar. Unitas sloeg, mede door een

goede serve, aan het begin een gat en
dat hielden de mannen vast. De setwinst voor Unitas was in het vervolg
een formaliteit (25-19).
Een vijfde set moest de beslissing brengen tussen de twee zeer
aan elkaar gewaagde teams. Olympia
begon echter zwak (3-9) aan de vijfde
set. Bij 12-12 was het gat gedicht dat
wat door beide teams eerder in de
wedstrijd niet lukte. Echter, het baatte
niet. De foutenlast in de beslissende
fase deed VC Olympia de das om,
13-15. Dat zette de eindstand op 3-2
voor Boekel.

Vuurdoop tweede divisie

Goede start dames VC
Olympia
Door: Luc Mommers, volleybalvereniging VC Olympia
Voor het eerste damesteam van volleybalvereniging VC Olympia uit Panningen vond zaterdag 23 september de
vuurdoop in de tweede divisie plaats, nadat ze afgelopen seizoen kampioen waren geworden in de derde divisie.
De eerste winst en eerste punten tegen VC Volt uit Beers werden meteen verzilverd.
Doordat drie speelsters het team
hebben verlaten en er maar één
speelster bij is gekomen, is de selectie
voor dit seizoen erg klein. Ook heeft
het team afgelopen seizoen afscheid
genomen van coach Mat Goossens
en assistent-coach Ron van Tongerlo.
Dit seizoen zal de nieuwe coach Kees
Bosch de dames naar successen proberen te leiden.
De eerste competitiewedstrijd vond
plaats in Beers tegen VC Volt dames 1.
Ondanks dat het voor de eerste keer in
de tweede divisie een beetje onwennig
was, begonnen de dames toch gefocust

aan de wedstrijd. De eerste set liep
redelijk gelijk op. De verdediging stond
sterk en er werd voor elke bal gevochten. Boven de 20 bleek VC Olympia
net een tandje beter en mede dankzij
de trouwe supporters werd het team
in de eerste set naar de overwinning
gejuicht.
Die focus die de dames in de eerste
set hadden, verloren ze in de tweede
en derde set. Er werd minder gepasst,
waardoor de aanval minder ging lopen
en er werden te veel persoonlijke
fouten gemaakt. Daardoor kon de
tegenstander te makkelijk scoren.

In de vierde set daarentegen ging
het tot 10-10 gelijk op, wat begon te
lijken op de eerste set. Maar deze keer
konden de dames eerder in de set een
gaatje slaan en zo uitlopen naar 20-14.
VC Olympia liet de tegenstander nog
een beetje terugkomen, maar speelde
de set netjes uit.
Tijdens de kantwissel in de vijfde
set, stond VC Olympia met 8-5 achter.
Maar door veel vechtlust en te werken
voor elkaar, werd deze set toch nog
gepakt. Dat leverde de eerste overwinning en de eerste punten in de tweede
divisie op.
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Eerst helft al 3-0

VV Baarlo start met
overtuigende zege
Door: Len Gielen, voetbalvereniging VV Baarlo
Het eerste herenteam van VV Baarlo is de competitie op zondag 24 september goed gestart met een ruime en
verdiende zege bij FCV Venlo, vorig seizoen nog ongenaakbare kampioen in de vierde klasse. De basis voor de zege
werd met drie treffers al in de eerste helft gelegd, waarin Baarlo heerste. Het werd 4-1 voor de gasten uit Baarlo.
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Helden snel klaar
met Linne
Door: Geert Metsemakers, voetbalvereniging VV Helden
Na een langere zomerstop dan voorheen begon op zondag
24 september dan toch de competitie voor het eerste herenteam van
VV Helden. In Linne wisten de Heldenaren meteen een overtuigende
overwinning te boeken. De blauwhemden, die in de rode uittenues
aantraden, wonnen met 0-4, een stand die al na een half uur spelen op
het scorebord stond.
Helden kwam erg sterk uit de
startblokken. Jeroen Thijssen stelde
Juul Stammen al binnen twee
minuten in staat om de score te
openen. De van Egchel overgekomen
aanvaller rondde koelbloedig af,
waarmee de dans meteen geopend
werd. Vlak daarna was Ton Peeters
het eindstation van een vlotlopende
aanval en bracht met een diagonaal
schot de stand op 0-2. Echt tijd om bij
te komen, kregen de gastheren niet.
Mike van Lier en wederom Ton
Peeters zorgden binnen het half uur
nog voor het derde en vierde
doelpunt, waarmee de wedstrijd al
snel gespeeld was.

Na het vierde doelpunt werd
het spel slordiger. De tweede helft
kabbelde dan ook voort zonder
veel noemenswaardige momenten.
Helden kreeg nog enkele kansjes
om de score verder uit te breiden en
Linne bleek ook in de tweede helft
niet in staat om het Helden moeilijk
te maken, waardoor de wedstrijd als
een nachtkaars uitging. Ondertussen
zag Helden wel aanvoerder Jeroen
Thijssen, verdediger Guus Maessen
en buitenspeler Tom Peeters met een
blessure het veld verlaten. Een flinke
domper voor de Heldenaren met het
oog op volgende week. Dan treft
Helden Beringe in eigen huis.

Egchel pakt met wat
geluk eerste zege
Matthijs Hanssen in actie (Foto: Len Gielen)
Baarlo zette de promovendus
vanaf de aftrap meteen onder druk
en kwam vroeg op voorsprong.
Matthijs Hanssen tikte na een
voorzet van Rik Schotman de bal
binnen, 0-1.
FCV bleef in het verloop van de
eerste helft de onderliggende partij.
Met name de technisch en fysiek
sterke Tayo Janssen was met zijn
acties regelmatig een plaag voor de
FCV-verdediging. Na bijna een half
uur spelen ging de bal op de stip en
Matthijs Hanssen schoot de pingel
vervolgens onberispelijk binnen, 0-2.
Na een korte onderbreking voor

Venloos blessuregeval sloeg Baarlo
andermaal toe. De waarschijnlijk
nog beduusde FCV-verdediging
verkeek zich volkomen op een verre
uittrap van Baarlo-doelman Jeffrey
Schouenberg. Tayo Janssen had vervolgens vrije doortocht op het FCVdoel en maakte het koeltjes af, 0-3.
In het eerste kwartier van de
tweede helft zette FCV nog een
wanhoopsoffensief in. De voor rust
nauwelijks geteste Baarlo-doelman
Jeffrey Schouenberg moest plotseling
enkele malen aan de bak. Na een
tiental minuten moest hij echter toch
capituleren op een afstandsschot van

FCV-speler Tim Houben, 1-3. Even leek
er hoop voor FCV, maar al snel wist
Baarlo de wedstrijd weer onder controle te krijgen.
Halverwege de tweede helft was
het opnieuw Matthijs Hanssen die de
bal na een voorzet bij de eerste paal
binnentikte en het verschil weer op
drie treffers bracht, 1-4. Even later
ging het duel helemaal in het slot
toen FCV-speler Michiel Hermans na
een grove charge met rood moest
gaan douchen. Baarlo speelde het
duel verder zonder problemen uit en
mocht meteen en volkomen verdiend
de eerste winstpunten incasseren.

Eerste punten nieuwe seizoen

Koningslust te sterk
voor Leveroy

Door: Thijs Joosten, voetbalvereniging SV Egchel
Het eerste herenteam van SV Egchel heeft de competitie zondag
24 september geopend met een zwaarbevochten 1-0 overwinning op
Heythuysen. De thuisploeg liet enkele goede mogelijkheden onbenut.
In de laatste minuut kroop Egchel door het oog van de naald toen een
strafschop voor de gasten tegen de paal werd geschoten.
Egchel begon goed aan de
wedstrijd en kreeg al na vijf minuten
de eerste kans, maar de bal ging net
voorlangs. Het spel golfde op en neer
met het meeste gevaar voor de
gastheer. Na ruim 20 minuten kreeg
Paul Ververgaert de kans op de 1-0.
Hij ging de keeper voorbij, maar
treuzelde te lang waardoor een
verdediger de bal kon wegwerken.
Tien minuten later ging aanvoerder
Luc Crommentuijn alleen door.
Zijn schot werd echter geblokt en uit
de rebound zag Luuk Timmermans
zijn schotpoging een gemakkelijke
prooi worden voor de doelman.
Heythuysen wist met enkele
snelle uitbraken ook voor gevaar
te zorgen in de Egchelse defensie,
maar tot doelpunten leidde dit niet.
Op slag van rust viel de openingstreffer voor Egchel. Een mooie bal van

Door: Anton Eggers, voetbalvereniging VV Koningslust
Het eerste herenteam van VV Koningslust heeft op zondag 24 september de eerste punten van het nieuwe
seizoen binnengehaald. Thuis werd met 4-0 gewonnen van de gasten uit Leveroy.
Koningslust begon sterk en
toonde veel inzet tijdens de wedstrijd.
Leveroy had vooral in de beginfase weinig in te brengen. De grootste kans was
al na een paar minuten voetballen toen
Roel Ghielen zo door kon lopen richting
doel. De keeper van Leveroy had een
overtreding nodig om de aanvaller af
te stoppen. De vrije trap leverde niets
op. Halverwege de eerste helft werd
Koningslust beloond voor de inzet.
Na een goede voorzet van Roel Ghielen
vanaf rechts schoot Rob Lemmen de bal
binnen.
Naarmate de wedstrijd vorderde,
ging Leveroy beter voetballen, maar
veel kansen werden er niet gecreëerd.

De kansen die Koninglust kreeg,
eindigden vooral in ongevaarlijke
corners, waardoor Koningslust met een
1-0 voorsprong ging rusten.
De tweede helft ging de wedstrijd
wat meer gelijk op, al waren de
grootste kansen voor Koningslust.
Uiteindelijk wist die ploeg na een uur
voetballen de voorsprong te vergroten.
Nick Rongen legde de bal goed terug
op Jurjen Verbong die de bal hard en
geplaatst binnenschoot.
Nog geen drie minuten later was
het weer raak. Een lange bal van Roel
Hunnekens werd goed doorgekopt door
Roel Ghielen, waardoor Bram Rongen
zo door kon lopen richting keeper en de

bal netjes binnenschoot, 3-0.
Leveroy moest uiteindelijk
noodgedwongen met tien man de
wedstrijd uitspelen. De keeper van
Leveroy kon na een ongelukkige
botsing met Roel Ghielen niet verder
spelen en omdat Leveroy al drie
keer gewisseld had, moest er een
speler gaan keepen. Jurjen Verbong
besloot om deze keeper maar meteen
uit te testen door van 20 meter te
schieten. Zijn schot werd halverwege
nog door een speler van Leveroy
van richting veranderd, waardoor de
bal onhoudbaar voor de keeper in
het doel belandde. De 4-0 was ook
meteen de eindstand.
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Lex Verstappen op Paul Ververgaert
werd door laatstgenoemde keurig
afgerond, 1-0.
Direct na de thee verzuimden
de mannen van trainer Twan van de
Mortel het duel voortijdig te beslissen. Drie mogelijkheden werden om
zeep geholpen. Tussendoor hadden
de gasten aan de overzijde een keer
de Egchelse paal geraakt. Heythuysen
kwam wat vaker in de buurt van het
Egchelse doel en Egchel wist met
enkele uitbraken niet de verlossende
tweede goal te scoren.
In de laatste minuut ging de bal
op de Egchelse stip na een overtreding in het strafschopgebied.
De pingel werd echter tegen de paal
geschoten en vervolgens weggewerkt. Arbiter Van der Leeden floot
daarna tot grote opluchting van de
thuisploeg voor het einde.
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Panningen pakt winst in derby met Beringe
Door: Wiet Leenders, voetbalvereniging SV Panningen
De eerste herenteams van VV BEVO uit Beringe en SV Panningen stonden op zondag 24 september tegenover
elkaar voor de eerste derby van het seizoen. Het was voor beide ploegen ook de eerste wedstrijd van de competitie.
Panningen bleek beter uit de zomerstop gekomen en boekte een 2-0 zege in Beringe.

kansen niet verzilveren. Tot in de 73e
minuut van de wedstrijd. Tom Vullers
verzond een fraaie pass naar Idris
Pakasa en diens assist op de doorgelopen Matijs Heesen was er een
uit het boekje. 0-1 voor Panningen.

In de 78e minuut schoot Idria Pakasa
de 2-0 op het scorebord. Daarna was
de wedstrijd gespeeld. Gescoord
werd er niet meer, zodat Panningen
de eerste punten van het seizoen
kon bijschrijven.

Klinkende overwinning biljartclub
Maasbree
Door: Ria Willekens, biljartvereniging Maasbree
De spelers van het eerste team van biljartvereniging Maasbree
konden donderdag 21 september klinken op een 0-7 overwinning op de
biljarters van ’t Klötske uit Venlo.

In de eerste minuut kreeg Beringe
al een grote kans toen een Panningenverdediger de bal in de voeten speelde
van Roger Gielen. Het leidde niet tot
een voorsprong voor BEVO. Voor vleugelaanvaller Joey Bodde zat de
wedstrijd er na welgeteld zes minuten

al op. Geblesseerd moest hij het veld
verlaten en hij werd vervangen door
Idris Pakasa.
Roger Gielen moest in de 21e
minuut een inzet van Remo Litjens van
de doellijn halen en aan de andere kant
werd een hard schot van Kris Hermans

geblokt door de Panningse verdediging.
Kansen waren er over en weer en het
tempo lag hoog. Toch ging de rust in
met een 0-0 stand.
Panningen trok in de tweede
helft de wedstrijd naar zich toe, maar
de ‘Kepèlse’ aanvallers konden de

Frans Muysers begon de eerste
partij tegen Ben Boumans. Als vanouds begon Frans de partij in de
winning mood: in slechts 21 beurten
speelde hij de benodigde 65 caramboles om de partij te winnen. Met een
gemiddelde van 3,09 was de partij
snel beslist. Daarna was Sjraar Roelofs
aan de beurt tegen Jon Schuurman.
Jon begon de partij voorspoedig en
halverwege de partij kwam de
kentering. Sjraar wist een 36-9
achterstand om te buigen in winst.

Negentien beurten en met een
hoogste score van 15 caramboles
leverde Sjraar een mooi gemiddelde op
van 2,73. Vervolgens was Ben Aerts
aan de beurt tegen Elfriede Achten.
Elfriede, onverstoorbaar als altijd, zette
Ben meteen op achterstand. Ben liet
zich niet kennen en vocht terug. In 33
beurten, op zijn laatste tandvlees, won
Ben uiteindelijk de partij met 55
caramboles en een gemiddelde van
1,66. Het wedstrijdpunt ging daarmee
dan ook naar Maasbree.

Samen met
s
lokale ondernemer

100% voordeel in Helden.
Met de Lokaal levenlokaal besteden cheque.

Actievoorwaarden
• De cheque is uitsluitend te verzilveren bij de
deelnemende bedrijven
(uitgezonderd bij PLUS Gommans).
• De cheque is niet inwisselbaar voor contanten.
• U kunt meerdere cheques tegelijk verzilveren.
• De voorwaarden kunnen per bedrijf verschillen,
kijk voor informatie bij het deelnemende bedrijf.

Hoe werkt het?
1 Spaar PLUSpunten bij PLUS Gommans.
2 Lever uw volle zegelboekje in bij PLUS Gommans. (Een vol zegelboekje heeft u €4,- gekost.)
3 Vraag bij inlevering naar de Lokaal leven-lokaal besteden cheque. De waarde hiervan is €8,-. Dus een spaarwinst van 100%!
4 Kijk voor de deelnemende bedrijven op plus.nl (PLUS Gommans)
5 Verzilver uw Lokaal leven-lokaal besteden cheque bij een van de deelnemende bedrijven.
Openingstijden: ma-do 8.00-20.00 // vr 8.00-21.00 // za 8.00-19.00 // zo 10.00-17.00

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

plus.nl

28
09

Mierlo-Hout te sterk
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MVC verliest thuis van Brabantse ploeg
Door: Mat Nellen, voetbalvereniging MVC’19
De meest besproken speler na afloop van het duel tussen de eerste herenteams van MVC’19 en Mierlo-Hout op
zondag 24 september was Sander Vereijken. Niet alleen nam hij de twee treffers van de gasten voor de rekening,
maar ook zorgde hij voor de nodige roering op het veld door zijn voetbalkwaliteiten en irritante trekjes. Het werd
2-1 voor Mierlo-Hout.

Beide ploegen lieten vanaf het
begin zien dat ze van goed verzorgd
aanvallend voetbal houden. Het werd
vanaf het begin een slag op het
middenveld. De eerste twintig minuten
waren voor MVC’19, dat vaak wist door
te breken via de flanken. De Maasbreese ploeg kreeg wel kansen, maar de
reus in het gastendoel liet zich niet
verschalken. Toch was hij in de
20e minuut kansloos toen de kleinste
man op het veld, Daan Peters, een
fraaie voorzet van Quinten Ambaum
tegendraads inkopte, 1-0.
Vervolgens kregen Ron van den
Kerkhof en Rob Custers nog kansen om
de voorsprong te vergroten. Na zo’n
dertig minuten kantelde de wedstrijd
echter. De behendige rechtspoot op de
Brabantse linkerflank Sander Vereijken
etaleerde zijn voetbalkwaliteiten,
terwijl spelbepaler Chafik Mezziani ook

ontwaakte. Deze rasvoetballers stonden
aan de wieg van de verdiende gelijkmaker. Sander Vereijken verschalkte op
een gelukkige wijze Stan Caris met een
van richting veranderd schot, 1-1.
De uit de tweede klasse gedegradeerde ploeg uit Mierlo-Hout won
in de tweede helft de slag op het
middenveld. Qua fysieke kracht schakelden de Brabanders een tandje bij.
De Maasbreese kansen werden schaarser. In de 70e minuut bracht Sander
Vereijken met een fraaie kopbal MierloHout verdiend op voorsprong, 2-1.
MVC’19 bleef op de gelijkmaker
jagen en leek in de blessuretijd nog
een 2-2 in de wacht te slepen, toen
Daan Peters opdook voor het vijandelijke doel, maar hij miste. Een gelijkspel
had de Maasbreese ploeg wel verdiend,
maar de Brabanders waren gehaaider
dan MVC. (Foto: Math Geurts Fotografie)

Volleybal

IJzersterke competitiestart dames Kessel
Door: VC Kessel Dames 1
Na een intensieve maar geslaagde voorbereiding ging zaterdag 23 september de competitie van start voor het
eerste damesvolleybalteam van VC Kessel. De eerste tegenstander was geen onbekende: Stravoc uit Stramproy.
Kessel begint de competitie ijzersterk en nam vijf punten mee naar huis.
Kessel is Stramproy zowel in de
voorbereiding als in eerdere
seizoenen tegen gekomen. Na een
goede voorbespreking, met de
nodige tips gingen de dames van
start. De tips werden goed opgevolgd
en al snel werd er een voorsprong
opgebouwd. Stravoc kreeg geen grip
op de sterke service van Kessel en zo
eindigde de eerste set in 25-15.
In de tweede set werd dit spel
vast gehouden. Het spel werd

uitstekend verzorgd, waardoor
Kessel heerste en hem binnenhaalde
met 25-11. De derde set startte
iets minder als de eerste twee,
waardoor Stravoc terugkwam in het
spel. Scoren werd steeds lastiger
voor Kessel en zo bleef de score in
deze set ook lang gelijk oplopen.
Uiteindelijk wist Kessel toch op tijd
een gaatje te slaan, waardoor de set
gewonnen werd met 25-20. De winst
was binnen.

Kessel wilde ook dat laatste puntje
binnenhalen. Hiervoor werd nog een
keer alles op alles gezet. De vierde
set kende een moeizame start, maar
verder in de set nam Kessel toch
weer de overhand. Er werd een klein
gaatje geslagen, dat niet meer werd
ingehaald door Stravoc en zo eindigde
deze set in 25-21. Een zeer geslaagde
start van de competitie waardoor
Kessel de vijf punten mee terug naar
huis mocht nemen.

Bevo in slotfase voorbij
Belgische ploeg
Door: Mat Nellen, handbalvereniging Herpertz Bevo Hc
De eerste herenteams van Herpertz Bevo Hc en HV Sasja hebben op zaterdag 23 september in De Heuf in
Panningen een wedstrijd met vele gezichten afgewerkt. Lang zag het er naar uit dat de Belgen met de winst naar
Antwerpen zouden afreizen, echter kon een conditioneel beter Bevo de zege naar zich toetrekken. Het werd 31-28
voor de mannen van trainer Jo Smeets.
Beide ploegen begonnen in een
moordend tempo aan het duel. Alle
aanvallen waren doeltreffend. Binnen
een mum van tijd stond het 6-6. Toen
begonnen er bij Bevo foutjes in de
aanval te sluipen. Kansen werden niet
benut. HV Sasja wist met gevarieerd
aanvalsspel bressen te slaan in de
Panningse defensie. Via een tussenstand van 10-7 werd het zelfs 15-11

voor HV Sasja. In die fase liep het niet
goed, maar Bevo bleef wel knokken
voor een goed resultaat.
De rust ging in met 18-16 voor de
Belgen. In de beginfase van de tweede
helft kwam de thuisclub snel op 20-20.
Vervolgens begon een tijdelijke pechserie voor de Panningse ploeg en liepen
de Belgen weer uit naar 25-22. Op dat
moment viel bij HV Sasja de ervaren

Kevin Jacobs uit. Deze zware aderlating
was de genadeslag voor de Belgen.
Bevo kon onder meer dankzij Pim
Augustinus, uitblinker Robin Jansen en
de routiniers Jeroen van den Beucken
en Dario Polman een definitieve kloof
bewerkstelligen. Pas in de slotminuut
werd de zege binnengehaald. Bevo
won op karakter met 31-28.

Danice Giesbertz met Vayda H

De Maasruiters in Geldrop

Podiumplaatsen
voor ruiters Kessel
Door: Maja Dorssers, paardensportvereniging De Maasruiters
Een aantal ruiters van paardensportvereniging De Maasruiters uit
Kessel was in het weekend van zaterdag 23 september aanwezig op het
Geldrop Hippique. Deze springwedstrijd voor pony’s werd georganiseerd
door de Geldropse Jagertjes.
Lara Hermans met Mercus Tessa
behaalde zaterdag een tweede prijs
in de klasse AB-B. Ze plaatsten zich
hiermee voor de finale en behaalde
een derde prijs. Danice Giesbertz met
Vayda- H plaatste zich ook voor de
finale. Met een foutloze eerste
omloop en een snelle barrage rit
behaalde ze de overwinning in de

klasse D-L. Lotte Hermans met
Brummerhoeve’s Pilgrim waren ook
weer in vorm. Op zaterdag behaalde
ze in de klasse C-M 2 fasen een derde
prijs. Ook kregen zei een ticket voor
de finale klasse C-M. Ze reden een
foutloze eerste omloop en na een
snelle barrage rit was ook voor hen
de overwinning daar.
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Grashoekse Ingrid brengt boek uit over zoon

Voor altijd een tastbare herinnering
aan Thom
Het leven van Ingrid Joosten uit Grashoek veranderde op 10 maart 2014 ingrijpend. Haar 20-jarige zoon Thom
reed met zijn auto tegen een boom en overleed. Drie jaar lang liep Ingrid rond met haar emoties en herinneringen
zonder echt te weten wat ze ermee moest doen. Begin dit jaar besloot ze een blog te beginnen. Die werd zo goed
ontvangen dat ze besloot de teksten in boekvorm te gieten.

SPEEL
JE MEE?

Het verwerken van het enorme
verlies was een lang proces, vertelt
Ingrid. “Meteen na het ongeluk zei een
psycholoog al dat het lang duurt
voordat het helemaal binnenkomt.
Het komt in kleine beetjes. Soms verwacht je gewoon dat hij zo binnen
komt lopen. Het is inmiddels 3,5 jaar
geleden, maar nog steeds vergis ik me
wel eens. Dan zie ik een kast staan bij
Ikea en dan denk ik: Thom helpt wel
even met die opzetten. Het duurt maar
een paar seconden, maar het gaat wel
even door je hoofd.”
Ingrid ging door met haar leven,
maar ze merkte dat ze ’s nachts wakker
lag in bed. “Ik begon te merken dat
ik zaken over Thom aan het vergeten
was. Dat wilde ik absoluut niet hebben.
De geleerden zeggen allemaal dat je
moet schrijven om over je verlies heen
te komen. Op de bank gaan zitten
en met pen en papier aan de slag te
gaan, is niets voor mij. Toen ben ik op
Facebook een blog begonnen. Niet op
mijn eigen pagina overigens. Ik was
bang dat mensen dan zouden denken:
daar is zij weer met haar verhaaltje.
Daarom heb ik een nieuwe pagina
gemaakt die mensen zelf leuk kunnen
vinden. Dan kiezen ze er zelf voor om
me te volgen.”

Bij tweeduizend views
een nieuwe blog
Op de Facebookpagina ‘Alleen
Thom.’ begon ze haar verhalen te
vertellen. Over haar verdriet, de
herinneringen aan Thom, haar kwaadheid op iedereen, mensen die op
bezoek kwamen en ga zo maar door.
“Eigenlijk alles wat zich achter onze
voordeur afspeelt. In het begin zat ik
zo vol met verhalen dat ik iedere dag
twee of drie berichten op de pagina

plaatste”, vertelt ze. “Ik heb op een
gegeven moment tegen mezelf
gezegd dat ik pas bij tweeduizend
views een volgend bericht zou plaatsen. Dat komt neer op ongeveer één
bericht per dag.”
Ingrid kreeg vele reacties en
‘likes’ op haar inmiddels 124 blogs.
Niet alleen van bekenden of dorpsgenoten, maar van mensen uit het hele
land. “Ik kreeg privéberichtjes waarin
mensen me bedankten voor mijn teksten”, vertelt de Grashoekse. “Dat ik
ze geholpen heb of dat ze vertellen
dat ze kracht halen uit mijn verhaaltjes. Het mooiste berichtje kreeg ik
van iemand van wie een kennis een
kind was verloren. Zij wist nooit waar
ze het over moest hebben als ze op
bezoek ging en dankzij de blog in een
keer wel. Dat deed mij zo goed. Dat ik
iemand echt geholpen heb.”

Thom in de
boekenkast
Ingrid besloot honderd van haar
blogs te bundelen in een boek.
De reden is om een tastbare herinnering te hebben aan haar overleden
zoon. “Al ontploft het internet, ik
heb straks altijd een herinnering aan
Thom bij me. Dat geeft me rust.”
Ingrid vond een uitgever die haar
wilde helpen en die het boek nalas
en de foutjes eruit haalde. Het boek
is inmiddels te krijgen bij plaatselijke
boekwinkels en onder meer te bestellen via jouwboek.nl/webwinkel
“Ik vind het zo’n mooie gedachte
dat de herinneringen aan Thom
straks bij mensen in de boekenkast
staan. Dat ze aan hem denken. Al is
het maar een paar seconden als
ze toevallig naar het boek kijken.
Zo wordt hij niet vergeten.”

Wandeling Door
’t lank van Bree
In en rondom Maasbree staat op zondag 1 oktober de wandeling
Door ’t Lank van Bree gepland.

WIN MOOIE PRIJZEN EN KOM LANGS
BIJ ONS OP DE HILTHO.

Deelnemers kunnen kiezen voor
drie afstanden. Bij de 10 kilometer
worden wandelaars vergezeld
door een gids en bij de 15 en 21
kilometer is dat niet het geval.
Starten voor de wandeling kan

tussen 08.30 en 11.30 uur bij het
clubhuis van de drumband aan de
Oude Heldenseweg in Maasbree.
De wandeltochten met een
gids vertrekken tussen 09.30 en
10.30 uur.

Kinderkledingbeurs
in Meijel
De kinderkledingbeurs komt ook dit jaar weer naar Meijel.
Op woensdag 4 oktober kan er bij gemeenschapshuis D’n Binger weer
najaarskleding worden geshopt.

PANNINGEN / RAADHUISSTRAAT 160 / T. 077 - 307 1791 / E. INFO@LEENDERSGIELEN.NL
PANNINGEN • BAARLO • MAASBREE

WWW.LEENDERSGIELEN.NL

Ten opzichte van vorig jaar duurt
de beurs dit jaar een half uur langer.
Dit is gedaan om bezoekers zo veel
mogelijk tijd te geven en de kans om
te slagen te verhogen.

Volwassenen en kinderen kunnen
tussen 13.30 en 15.30 uur hun slag
slaan op de beurs. Kijk voor meer
informatie op de Facebookpagina van
Kinderkledingbeurs Meijel
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Kindermusical over historie kasteel

Het raadsel van de
Keverbergput
‘Het raadsel van de Keverbergput’ is een nieuwe kindermusical die zondag 1 oktober wordt uitgevoerd in
Kasteel De Keverberg in Kessel. De voorstelling vertelt de historie van het kasteel met een knipoog en is speciaal
voor en door kinderen gemaakt.

De musical vertelt het verhaal van
de Keverbergput. Want soms, wanneer
je rond middernacht in het kasteel
komt, kun je kinderliedjes uit de put
horen klinken. ‘Iedereen weet dat de
Baron een echte kindervriend is en op
zijn verjaardag de Kesselse kinderen
trakteert op appelen’, gaat het
verhaal. ‘Helaas heeft de bediende per
ongeluk het kinderliedjesboek van
Baron Frits in de waterput laten vallen.
Iedereen denkt dat de baron elk jaar

naar de politiek in Den Haag
gaat. Volgens jonkvrouw Louise is dat
een smoesje. De waarheid is dat de
baron altijd op zoek is naar nieuwe
kinderliedjes.’
Op zijn 50e verjaardag komt
Baron Frits terug uit Den Haag en
hoort hij over zijn verdronken liedjesboek in de put. ‘Gelukkig heeft de
baron een prachtig nieuw kinderliedjesboek van de Hollanders gekregen.
Dit blijkt het boek te zijn waar wij

in 2017 nog steeds kinderliedjes
uit zingen. Als je nu goed aan de
Keverberput luistert, hoor je nog altijd
de oude kinderliedjes.’
Tien kinderen zingen tijdens de
musical en acht volwassenen spelen
een rol in het verhaal. De musical
is vrij toegankelijk en begint om
15.00 uur in Kasteel De Keverberg.
De tweede kindermusical, ‘Het tweede
Sinterklaasfeest in het land van Kessel’
wordt op 3 december opgevoerd.
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Optreden en cd-presentatie

Den Soeten Inval
met Ton Engels
Bij Kasteel De Keverberg in Kessel presenteert Ton Engels zondag
1 oktober zijn nieuwe cd Herfstkampioen. Dit doet hij tijdens een nieuwe
editie van het muziekevenement Den Soeten Inval, waar hij ook zijn muziek
speelt.

Op de nieuwe cd speelt Arthur
Lijten op drums, wordt Ton Engels door
Eric Coenen bijgestaan op bas en
bespeelt Mike Roelofs de toetsen.
Engels maakt als solo-artiest liedjes in
het dialect van en over zijn
geboortestreek in Midden-Limburg en

verwerkt hierin eigen verhalen.
Per editie van Den Soeten Inval
is er plek voor zo’n honderd gasten.
Entreekaarten zijn op de dag zelf
verkrijgbaar bij het kasteel. Het
muziekevenement duurt van 11.00 tot
13.00 uur.

Voorbereiding Open Limburgs Korenfestival

Najaarsconcert Femmes Vocales
Ter voorbereiding op het Open Limburgs Korenfestival houdt vrouwenkoor Femmes Vocales uit Meijel zondag
1 oktober haar traditionele najaarsconcert. Dirigent Véron Jongstra begeleidt de zangeressen.
Onder meer het twee-korige Ave
Maria van Biebl, Ain’t no grave can
hold my body down en I ask for
peace in our time worden uitgevoerd
tijdens het najaarsconcert. Daarna
wordt het optreden afgesloten met

Children of the earth, waar een aantal
slagwerkers van Beatz aan mee doet.
Gastkoren zijn Coro Incanto onder
leiding van Ron Hanssen en Heisa
uit Heibloem onder leiding van Tjeu
Geelen. Het Meijelse vrouwenkoor

neemt op zaterdag 7 oktober deel
aan het concours.
Om 13.30 uur begint het
najaarsconcert, dat plaatsvindt bij
gemeenschapshuis D’n Binger in
Meijel. De entree is vrij.

Don’t fear the stage

Een feestje met muzikale
vrienden in Kessel
Bigband The Ambassadors uit Kessel brengt zaterdag 30 september een avondvullend programma naar
gemeenschapshuis De Paort in Kessel. Er staat tijdens Don’t fear the stage gevarieerde muziek met zangers en
zangeressen van eigen bodem op het programma. Op zondag 1 oktober vindt een speciale senioreneditie plaats.
Blazers, gitaren, toetsen en een
ritmesectie vormen bigband
The Ambassadors, dat onderdeel is
van Koninklijke Fanfare Maasoever
Kessel. De band heeft eigen zangers
onder haar leden, zoals Pim van
Wylick, Nikki Selen en Ton Janssen,
waardoor een variëteit aan muziek
gebracht kan worden. Tijdens het

evenement Don’t fear the stage staan
ook andere zangers en zangeressen uit
Kessel en omgeving naast de bigband.
Onder meer muziek van Spice Girls, Ike
en Tina Turner, Caro Emerald en Ilse de
Lange komt voorbij. Dansgroep
DanceXplosion is ook van de partij.
De avond wordt opgewarmd en
afgesloten door dj Peulluh. Geen mu-

ziek om bij stil te zitten, daarom zijn er
ook maar enkele zitplaatsen. De entree is zaterdag vrij en om 20.00 uur
gaan de deuren open. Voor de ouderen
in Kessel en omgeving vindt op zondag
1 oktober een speciale editie plaats
met een aangepast programma. Er zijn
volop zitplaatsen en Don’t fear the
stage begint dan om 11.00 uur.

Cabaretier Pieter
Derks in DOK6
Cabaretier Pieter Derks staat op zaterdag 30 september met zijn nieuwe
voorstelling SPOT in het DOK6 Theater in Panningen. In de show keert de
cabaretier de wereld binnenstebuiten. De voorstelling begint om 20.15 uur.
Pieter Derks werd vooral bekend
door zijn optredens bij het bekende
televisieprogramma De Wereld Draait
Door. In SPOT heeft hij zichzelf maar
één ding voorgenomen: alles dat
zichzelf serieus neemt, moet bespot

worden. Hij wil het publiek laten
lachen om de wereld, het nieuws en
zichzelf.
Kijk voor meer informatie over de
voorstelling en kaartverkoop op de
website van DOK6.
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Agenda t/m 5 oktober 2017
vr
29
09

Bezoek koffiebus
Tijd: middag
Organisatie: Vorkmeer
Locatie: Egchel

Inspreekavond jeugdactiviteiten
Talk of the Town

Tijd: 20.15 uur
Locatie: DOK6 Panningen

Openingsweekend Gallery’s Grand
Pub met optredens (t/m zondag)
Tijd: 20.30 uur (zondag 16.00 uur)
Locatie: Gallery’s Grand Pub Panningen
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Kindermusical ‘Het raadsel van
de Keverbergput’

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Koninklijke Fanfare Maasoever Kessel
Locatie: gemeenschapshuis De Paort Kessel

Tijd: 15.00 uur
Locatie: Kasteel De Keverberg Kessel

Cabaretvoorstelling Pieter Derks
Tijd: 20.15 uur
Locatie: DOK6 Theater Panningen

Tijd: 19.00-21.00 uur
Organisatie: Stichting Tiener Events Meijel
Locatie: foyer gemeenschapshuis D’n Binger Meijel

Danscollectief Cronos

Don’t fear the stage
Optreden Big Band The Ambassadors
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Natuurwandeling
Tijd: start vanaf 08.00 uur
Organisatie: fanfare en drumband Semper Avanti
Locatie: start vanaf gemeenschapshuis Grashoek

Wandeling Door ’t lank van Bree
Tijd: 08.30-11.30 uur (met gids tussen 09.30-10.30 uur)
Locatie: start bij clubhuis Maasbree
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Opening Wereld Express bus
(t/m 15 oktober)
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Themamiddag ‘voltooid leven’

Tijd: 12.30 uur
Organisatie: De School Maasbree
Locatie: Parkeerplaats op de Kemp Maasbree

Tijd: 14.00 uur
Organisatie: KBO Meijel
Locatie: gemeenschapshuis D’n Binger Meijel

Opening doe-tentoonstelling
Wereld Express-bus
Tijd: 12.30 uur
Locatie: parkeerplaats Op de Kemp Maasbree

Vogeltelling

Paddenstoelen-excursie

Kinderkledingbeurs

Tijd: 08.00-12.00 uur
Organisatie: IVN Helden
Locatie: start bij bankje Kwistbeekdal Helden

Tijd: vertrek om 08.30 uur
Organisatie: IVN Helden
Locatie: start vanaf IVN-gebouw Kloosterstraat Helden

Tijd: 13.30-15.30 uur
Locatie: gemeenschapshuis D’n Binger Meijel

Oud-ijzerinzameling

Den Soeten Inval
Optreden en cd-presentatie
Ton Engels

Thema-avond voor vrouwen
Oktoberfeest

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

Tijd: 19.30 uur
Organisatie: Eige Wiës Beringe
Locatie: gemeenschapshuis De Wieksjlaag Beringe

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

Muziek onder de Toren
Bigband Xpero

Don’t fear the stage
Optreden Big Band The Ambassadors

Tijd: 13.30-16.30 uur
Organisatie: Muziek onder de Toren
Locatie: Raadhuisplein Panningen

Tijd: 11.00 uur
Organisatie: Koninklijke Fanfare Maasoever Kessel
Locatie: gemeenschapshuis De Paort Kessel

Concert jonge muzikanten

Najaarsconcert Femmes Vocales

Show Veldhuis & Kemper

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Orgelkring Peel en Maas
Locatie: kapel Lazaristen Panningen

Tijd: 13.30 uur
Locatie: gemeenschapshuis D’n Binger Meijel

Tijd: 20.15 uur
Locatie: DOK6 Theater Panningen

Tijd: 09.30-11.30 uur
Organisatie: KBO Panningen en computerclub Helden
Locatie: KBO-clublokaal De Ringoven Panningen

DOK6 Theater

Danscollectief Cronos
Het danscollectief Cronos verzorgt op vrijdag 29 september een avondvullende programma bij DOK6 Theater in
Panningen. De groep bestaat uit vijf net afgestudeerde danskunstenaars uit Nederland en het buitenland. Ze laten
hun show The Simpel Past zien op 29 september.

Duo Veldhuis &
Kemper in DOK6
Veldhuis & Kemper komt op donderdag 5 oktober een show verzorgen in
DOK6 Theater in Panningen. Het cabaretduo speelt de nieuwe voorstelling
‘Geloof ons nou maar’. De show begint om 20.15 uur.
Het duo Veldhuis & Kemper nam
een tijdje een sabbatical om zaken op
een rijtje te zetten. Met een frisse blik
kwamen de twee mannen weer bij
elkaar. Ze kwamen tot de conclusie dat
mensen zelf moeten nadenken en

kritisch moeten blijven. Omdat dat niet
gemakkelijk is, zetten Veldhuis &
Kemper op een rijtje wie de bezoekers
wel en niet kunnen geloven. Kijk voor
meer informatie over de show en de
kaartverkoop op de website van DOK6.

Cronos maakt fysieke en poëtische
dansstukken en de dansers gebruiken
hun lichaam om kritische thema’s aan
te kaarten. Met de voorstelling wil de
groep in de nostalgie van het leven

duiken. “Het is een ode aan alles wat is
geweest, alles wat goed was”, aldus de
groep. De dansers van Cronos zijn
allemaal afgestudeerd aan de opleiding
Moderne Theaterdans van de Hoge-

school van Amsterdam
De voorstelling vindt plaats op vrijdag 29 september en begint om 20.15
uur. Kijk voor meer informatie over
tickets op www.dok6.eu
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Kerkberichten
Vincentiusparochies
Parochie Beringe
Misintenties NL21 RABO 0141939583
El Jacobs-Sturme Peelstraat 39
T 077 307 17 88 s.jacobs39@ziggo.nl
Kerkdiensten
Zondag 1 oktober
H. Mis 09.30 – koor t.i.v. Martinus
Janssen.
Woensdag 4 oktober
H. Mis 09.00 uur sacristie.

Parochie Egchel
Misintenties NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
T 077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 1 oktober
Geen H. Mis
Zondag 8 oktober
H. Mis 11.00 uur

Parochie Grashoek
Misintenties NL24 RABO 0141910526
A. Cruijsberg T 077 307 52 93
Spreekuur in kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.

Cluster MKBE
Parochie Maasbree
Misintenties NL58RABO0131001973
Pastorie Dorpstraat 4 T 077 465 12 19
E par.aldegundismaasbree@hetnet.nl
W www.parochiemaasbree.nl
Kerkdiensten
Zondag 1 oktober
H. Mis: 11.00 uur
Lectoren: Dhr. Jacques Bouten Mevr. Marlies Steijvers
Zang: Dameskoor
Intenties
Petronella Vaessen. Maria Peeters
en overl. familie Peeters-HermansHaenen. Elisabeth Gielen-Minten en
Handrie Gielen en zoon Jac. Jaardienst
Leny Anagnostopoulos-van Seccelen.
Vrijdag 6 oktober
Eerste vrijdag van de maand.
Vanaf 09.00 uur wordt de H. Communie
gebracht bij zieken en ouderen.

Kerkdiensten
Zaterdag 30 september
H. Mis 19.00 uur t.i.v. de zieken in onze
parochie
Woensdag 4 oktober
H. Mis 19.00 uur t.i.v. lev. en overl.
leden Zij-Actief; Henny Cuijpers-Kurvers

Parochie Helden
Misintenties NL61 RABO 0120795094
pastorie Rochusplein 3
T 077 3071488,
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur
donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
Zondag 1 oktober
H. Mis 10.00 uur – herenkoor t.i.v.
Peter van Loon (vw trouwdag); Mia
Rademakers-Gerris (jaardienst); Stien
Peeters-Mertens (vw verj);

Parochie Koningslust
Misintenties NL05 RABO 0120795132
A. van den Boer De Brentjes 81
T 077 465 36 81
Bij geen gehoor kunt u contact
opnemen met het parochiecentrum in
Panningen T 077 307 13 88

Parochie Kessel
Gezinsbijdrage NL39RABO0125305311
Pastorie Dorpstraat 13 T 077 462 12 65
E lajverhaag@parochiekessel.nl
Kerkdiensten
Zaterdag 30 september
19.15 uur. Jaardienst voor Piet
Timmermans.
Maandag 2 oktober
19.00 uur. Rozenhoedje in de kerk.
Woensdag 4 oktober
9.00 uur H.Mis voor de zieken in de
parochie.
Zaterdag 7 oktober
Gezinsviering. ”een oprecht hart wordt
altijd beantwoord.”
19.15 uur. Sjaak Timmermans vanwege
de verjaardag.
Mededelingen
Ons oprecht medeleven aan de familie
Geraats / Giesbertz met het overlijden
van uw man, Pap en Opa Ook aan de
familie van de Voort met het overlijden
van Sebilla..

Wereld doe-
tentoonstelling
In aanloop naar de Indonesische markt Pasar Malam in Helden op
zondag 29 oktober, openen de deuren van de Wereld Express-bus op
woensdag 4 oktober. Deze mobiele doe-tentoonstelling staat tot zondag
15 oktober bij basisschool De School in Maasbree.
De bus is een twaalf meter lange
trailer waarin thema’s als anders-zijn,
herdenken en vooroordelen aan bod
komen tegen de achtergrond van de
Indische geschiedenis. De jongeren die
de bus bekijken, worden daardoor
uitgedaagd om te ontdekken, na te
denken, te discussiëren en te reflecteren.
De Expressbus is bedoeld voor jongeren
tussen de 10 en 14 jaar. De tentoonstelling is ontwikkeld in samenwerking met
Stichting SBI Lombok, stichting Semangat en SSK en Stichting Mondiaal

Burgerschap Peel en Maas heeft het
project financieel gesteund. De bus sluit
aan bij de markt die eind oktober
georganiseerd wordt in gemeenschapshuis Kerkeböske in Helden, waar onder
andere de Indonesische cultuur centraal
staat. De School heeft scholen uit de
omgeving uitgenodigd om een kijkje te
komen nemen in de bus die op het
parkeerterrein bij de school staat op
Op de Kemp in Maasbree.
Woensdag 4 oktober om 12.30 uur
wordt de bus officieel geopend.

Kerkdiensten
Zaterdag 30 september
Geen H. Mis
Zaterdag 7 oktober
Geen H. Mis vw jubileumviering KBO!

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 28 september
H. Mis 09.00 uur t.i.v. alle parochianen
09.30 stille aanbidding
Zondag 1 oktober
H. Mis 11.00 uur – herenkoor t.i.v. Rinie
Broekmans-Geenen (coll); Frits Thijssen
en Noor Thijssen-Schreurs (jaard);
Netje en Jacques Geraets-Lenders en
overl. familie en voor Agaath en Jean
v.Berlo-Foss en overl. fam.; Ben Janssen
en Miet Janssen-Verlinden (jaard);
Gerardus Janssen en Maria Janssen-

In de maand oktober is er iedere maandag avond een rozenhoedje in de kerk.

Parochie Baarlo
Misintenties NL31RABO0103903976
Pastorie Markt 3
T 077 477 12 75
E pastoor@parochiebaarlo.nl
W www.parochiebaarlo.nl
Kerkdiensten
Zaterdag 30 september
17.00 uur Gebedsdienst in
Verzorgingshuis Ter Borcht.
Zondag 1 oktober
9.30 uur H. Mis. Zang: Herenkoor.
Jaardienst Henricus Bouten
Jaardienst Leonardus en Petronella
v.den Eertwegh.
12.30 uur Doopsel van Ivan van der
Perre, Kramerstr.
13.00 uur Doopsel van Naomi Bergsma,
Past. Geenenstr.
Donderdag 5 oktober
8.30 uur H. Mis.

Peeters en schoonzoons Harry Bruijnen
en Gerard Thelosen (jaard); Harrie
Thijssen, Mien Thijssen-Engels, Coen
Stammen en overl. fam.Thijssen-Engels:
An Janssen-Thijssen en Loet Janssen
(jaard.); uit dankbaarheid
Maandag 2 oktober
Stille Aanbidding 18.30 uur
Rozenkrans 19.00 uur
Dinsdag 3 oktober
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen,
aansluitend koffiedrinken
Donderdag 5 oktober
H. Mis 09.00 uur t.i.v. alle parochianen
09.30 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
Vrijdag 29 september
H. Mis 09.00 uur in de dagkapel

Vrijdag 6 oktober
vanaf 9.00 uur wordt de H. Communie
gebracht bij zieken en ouderen thuis.
Overleden: Sef Gommans, 83 jaar,
Hoogstraat 19. Truus HoezenTimmermans, 91 jaar, Zuivelstraat 25.
Bep Knippenbergh-van Dooren, 91 jaar,
Steenbakkerstraat 78. Panningen.

Parochie Kessel-Eik
Misintenties NL41RABO0125300522
Misintenties 25,L. Timmermans T 077 462 16 78
Kerkdiensten
Zondag 1 oktober
9.30 uur
Jaardienst Wiel Vossen.
Sjaak Janssen v.w, verjaardag
Zondag 8 oktober
9.30 uur
Voor de parochie.
Mededelingen
Namens het kerkbestuur en het fancyfair comité iedereen hartelijk dank,

Zaterdag 30 september
H. Mis 19.00 uur – gemengd koor t.i.v.
Nelly Lemmen-Hendrix; Jan Wolter
Extra collecte misboekjes
Zondag 1 oktober
H. Mis kapel Missiehuis 10.30 uur
Mededeling
M.i.v. september is er op vrijdag om
09.00 uur een H. Mis in de dagkapel voor
hen die graag nog een keer extra de H.
Mis willen meevieren. Als er die ochtend
een uitvaart is dan vervalt deze Mis.

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

die bij gedragen hebben aan de
67 fancy-fair.
In 2018 vind de 68 fancy-fair plaats
op 8 en 9 sept.

Administrator (pastoor):
deken de Graaf Woutering
077 398 14 16
a.degraafwoutering@rkhorst.nl
Maasbree/Baarlo:
kapelaan te Boekhorst
077 477 12 75 | 06 52 29 66 46
kapelaan@parochiebaarlo.nl
Kessel/Kessel-Eik:
pastoor Verhaag
077 462 12 65 | 06 50 69 45 07
Kerkbestuur:
secretaris Arno Houwen
077 462 17 50
houwenarno@gmail.com

Concert met jong talent
Ook dit seizoen biedt stichting Orgelkring Peel en Maas een podium aan jong muzikaal talent uit Peel en
Maas. Op zaterdag 30 september vindt een concert plaats in de kapel van de Lazaristen in Panningen.
Aanstormende jeugdige muzikanten treden zaterdag, zowel solo als in
ensemble, op in de kapel van de

Lazaristen in Panningen. Ze worden
daarbij begeleid door organist Paul
Keijsers op het 110-jaar oude Mutin-

Cavaillé-Coll orgel.
Het concert begint om 20.00 uur
en is vrij toegankelijk.

Jaarlijkse Ladies-avond met thema

Oktoberfeest Beringse dames
Zoals elk jaar houdt vrouwenvereniging Eige Wiës uit Beringe een Ladies-avond met thema. Dit jaar vindt er
op woensdag 4 oktober een feestavond plaats, geheel in het Oktoberfeest-thema.
Na andere jaren onder andere een
zorgmarkt en modeshow georganiseerd
te hebben, werd voor dit jaar gekozen
voor Oktoberfeest. Er wordt gezorgd
voor hapjes, er zijn wijn- en bierproeve-

rijtjes, er vindt een show van tirolerkleding plaats en er is muziek en dans.
De avond is vrij toegankelijk voor alle
vrouwen uit Beringe en omgeving die zin
hebben in een feestje. Het Oktoberfeest

begint om 19.30 uur en vindt plaats bij
gemeenschapshuis De Wieksjlaag in
Beringe. Neem voor meer informatie
contact op via svhoren@t-mobilethuis.nl
of via 06 46 37 22 81.

Tummers

Enthousiast,
ga stvrij & betrouwbaar!

EP:Tummers waardebon t.w.v.

€ 500,- VERDIENEN?
Help ons aan een nieuwe collega!
Wij groeien, en daarom zoeken wij enthousiaste mensen om ons leuke team te komen versterken. Kent u
iemand die goed zou passen binnen ons team? Help ons aan een collega en u ontvangt van ons een
waardebon t.w.v. € 500! Bezoek www.eptummers.nl/vacatures voor meer informatie.

81 32
cm’’

Acties!
469,-

429,-

LAPTOP / A315-51-33U5

349,-

LED TV / KDL32WE610

• Intel Core i3-6006U • 4 GB werkgeheugen • 128 GB SSD opslag • Intel HD Graphics 520

• 32 inch (81 cm) • HD Ready (720p) • 50 Hz • Smart TV • X-Reality PRO

Wijzigingen en drukfouten voorbehouden. Afbeeldingen kunnen afwijken.

Panningen
Markt 121
5981 AA Panningen
T. 077-3071300

Horst
Hoofdstraat 25
5961 EX Horst
T. 077-3983021

Tegelen
Engerstraat 2
5931 EL Tegelen
T. 077-3738511

Heythuysen
Dorpstraat 82
6093 ED Heythuysen
T. 0475-440353

Roermond
Schaarbroekerweg 28
6042 EJ Roermond
T. 0475-425262

Echt
Zuiderpoort 68
6101 KA Echt
T. 0475-319595

Al onze winkels zijn
elke zondag geopend!
Roermond: 11.00 - 17.00
Overige vestigingen: 12.00 - 17.00

