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Peel en Maas

Weer even jong
In MFC Kerkeböske in Helden verzamelden op dinsdag 1 oktober een honderdtal ouderen. KBO Peel en Maas organiseerde voor de ouderen in de gemeente een speciale dag die in het
teken stond van de ouderen. Er werden workshops gegeven en de Hômmelschoor Zuskes sloten de dag af met een optreden.

Niederkrüchten en Peel en Maas
verenigen zich
De gemeente Peel en Maas en de gemeente Niederkrüchten gaan verenigingen uitnodigen om deel te
nemen aan een creatieve workshop met onder andere een speeddatesessie. Daarmee willen zij een
grensoverschrijdende samenwerking tussen verenigingen tot stand te brengen.
Dit initiatief maakt deel uit van een
viertal grensoverschrijdende projecten die de Europese Unie tastbaar moet maken voor bewoners
van de grensregio. In totaal stelt
het Europees Fonds voor Regionale
Ontwikkeling ongeveer 75.000 euro
beschikbaar aan deze projecten.
Behalve het project van de
gemeente Peel en Maas dat zich
richt op maatschappelijke betrokkenheid, is er een project over
wandelen (gemeente Roerdalen en
Wassenberg), Muziek (Roermond
en Düsseldorf) en 75 jaar Vrijheid

(Krefeld, Geldern, Venlo, Venray,
Nijmegen, Kempen, Straelen, Kleve,
Mönchengladbach en Wachtendonk).

Gezelligheid
Niederkrüchten, vlak over de grens
bij Herkenbosch, is met 15.000
inwoners drie keer zo klein als Peel
en Maas. Het idee van de bijeenkomst is volgens de gemeente Peel
en Maas de behoefte voor samenwerking tussen de verenigingen te
polsen. Gezelligheid en vrijblijvendheid staan daarbij voorop.
Verenigingen worden daarom niet

aangeschreven voor de creatieve
workshop, maar worden benaderd via media en social media.
“Anders zijn de verwachtingen te
hoog”, aldus een medewerker van
de gemeente.
Het initiatief past volgens hem in
een gemeente met meer grensoverschrijdende projecten, zoals
5 X Beringen Internationaal en de
vriendschapsband met het Duitse
Grevenbroich.

Tekst: Marc van der Sterren

Personeel wellicht weer in dienst

Niens werkt aan doorstart
Zes weken na het faillissement van Niens wordt nog steeds hard gewerkt
aan een doorstart. De opzegtermijn van het personeel is op 1 oktober afgelopen. Mocht er groen licht komen, dan moet worden geregeld dat de
67 werknemers met terugwerkende kracht weer in dienst komen.
Horeca-ondernemers Roy en Yvonne
Niëns zijn nog steeds in onderhandeling met investeerders, de Rabobank
en de curator. Yvonne Niëns heeft
goede hoop op een doorstart.

De bank was niet bereid
ons extra tijd te geven
Eerder legde Yvonne Niëns de schuld
van het faillissement al neer bij de
Rabobank. In HALLO Peel en Maas
van 22 augustus maakte ze het ver-

wijt dat er in de onderhandelingen
met de Rabobank telkens nieuwe
eisen bijkwamen. “De bank was niet
bereid ons extra tijd te geven”, stelt
ze. “Ik denk dat als we twee weken
meer tijd hadden gekregen, alles er
heel anders uit had kunnen zien.”
De Rabobank wil niet reageren op
individuele gevallen. Op de vraag
of de Rabobank in z’n algemeenheid eisen kan wijzigen na gemaakte
afspraken wil Guul Smeets, directievoorzitter van Rabobank Peel, Maas
en Leudal niet antwoorden. “Ik snap
de vraag, maar deze is te veel gelinkt
aan de kwestie Niens”, aldus Smeets.
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Maikel Sonnemans poseert in Boerenkalender

Even uit de comfortzone als sexy boer
De boeren in Nederland staan momenteel niet positief in de aandacht.
Verwijtend wordt naar hen gewezen als het gaat om stikstof en duizenden boeren zorgen voor files en protesteerden in Den Haag op dinsdag
1 oktober. Ze willen juist lof en daarom poseren dertig boeren en boerinnen in een sexy kalender. Maikel Sonnemans uit Meijel is daar één van.
Het is allemaal als grap begonnen,
vertelt Maikel. “Dit is de tweede editie
van de boerenkalender, van de vrouwenversie heb ik thuis al een aantal
exemplaren. Volgens mijn vriendin
ben ik wel een ‘sexy boer’. Zelf sta ik
daar heel anders tegenover, maar als
zij dat vindt, is dat helemaal prima.
Het gaat al zes jaar goed tussen ons,
dus het sexy boerimago zou één van
de redenen kunnen zijn”, zegt Maikel
lachend.

‘Dat laat ik ze geen twee keer
zeggen’
Je vriendin kan je dan wel een sexy
boer noemen, maar hoe ontstaat
het idee om je op te geven voor
een kalendershoot? “Ook die reden
ligt deels bij mij vriendin”, zegt
Maikel. “Ze zei een keer: ‘Bluf dat
je je opgeeft voor deze kalender’.
Dat laat ik ze geen twee keer zeggen. Daarom heb ik meteen een
mail gestuurd.” Prompt kreeg Maikel
een mailtje terug dat de organisatie wel in hem geïnteresseerd was.
“Eerst was er een selectiedag waar
de kandidaten zich voor moesten
stellen. Helaas, vanwege omstandigheden, kon ik niet langskomen.”
De interesse in Maikel bleef hangen

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

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

Commercieel adviseurs
077 208 32 25
advertentie@hallopeelenmaas.nl

Bezorgklachten
garcon.nl

Bezoek- en correspondentieadres
Handelstraat 17, 5961 PV Horst

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

bij de organisatie en ze stuurden
hem alsnog een berichtje of hij geïnteresseerd was. “Jazeker was ik dat.
Ik stuurde wat foto’s en een voorstelvideo op. Later kreeg ik dus te horen
dat ik langs mocht komen voor een
fotoshoot.”

Vooroordelen
Maikel doet op de eerste plaats mee
omdat hij wel in is voor een lolletje.
“Maar ik wil ook wat doen aan het
negatieve beeld van de boer. Veel
mensen hebben vooroordelen en
zien ons als lastig of irritant en ergeren zich bij langzame trekkers in het
verkeer of modder op de weg door
onze voertuigen. Dat vind ik jammer. Ik wil ook een positief, ander
beeld van de boer presenteren aan
Nederland.”

Bluf dat je je opgeeft
voor deze kalender

Uit comfortzone
De shoot was niet op het bedrijf,
Hendriks Graszoden (Heythuysen),
waar Maikel werkt en al helemaal
niet om de hoek. “Ik moest 2,5 uur
rijden naar Marknesse, een dorpje in
de Noordoostpolder. Op deze locatie
waren ook een aantal andere modellen aanwezig.” Maikel maakte foto’s
op twee plekken. “Eén bij een auto

en de andere met een tractorband.
Het was echt tof om te doen. Eerst
moest ik in de make-up en deden
ze onder andere mijn haar. Kleding
mocht ik zelf meenemen. Uiteindelijk
duurde de shoot een half uurtje.
Ik heb enorm gelachen.”
Het was wel iets buiten de comfortzone van de boer uit Meijel. “Zoiets
heb ik nog nooit gedaan en al helemaal niet met een ontbloot bovenlijf. Stiekem was het best spannend,

maar uiteindelijk vond ik het toch
wel leuk.” Maikel ziet een toekomst
als boerenmodel nog niet echt voor
zich. “Wie weet”, zegt hij lachend.
“Ik vond dit wel tof, dus ik houd me
altijd aanbevolen.”

Trots
De kalender wordt op vrijdag 4 oktober, op Dierendag, gepresenteerd in
Wilp bij een boerenbedrijf. De vijftien boeren en vijftien boerinnen

presenteren zich dan. Eindelijk komt
de droom van Maikels vriendin dan
uit. “Zelf heeft ze de foto nog niet
gezien”, zegt hij. “Ik ga er wel vanuit
dat ze trots op me is. Als het resultaat ze dan niet aanstaat, dan kunnen we de kalender altijd nog ergens
in een donker kastje opbergen.”

Tekst: Niels van Rens
Beeld: Monique Hefti-Sutman

‘Nietszeggende antwoorden
NLW-bestuur’
Anne Thielen, voorzitter van het NLW-bestuur, heeft met een brief op maandag 30 september gereageerd op de onrust die leeft bij de Ondernemingsraad (OR) van de NLW. Ze stelt onder meer de toonzetting van de OR te betreuren en zegt dat de OR het gesprek moet voeren met de nieuwe directeur. De OR
vindt de antwoorden nietszeggend. “Opnieuw wordt de verantwoordelijkheid afgeschoven. Wij gaan
hier een uitgebreide reactie op geven die naar alle raadsleden gestuurd wordt”, aldus Vic Brouns, voorzitter van de OR.
Directeur Peter Fleuren vertrekt op
dinsdag 15 oktober. Volgens de OR
na een vernietigend rapport van
twee procesbegeleiders. De bedrijfsbijeenkomst die op 15 oktober
georganiseerd wordt, vindt de OR
daarom ongepast en moreel verwerpelijk. Het ‘afscheidsfeest’ stond
ook niet opgenomen in de begroting voor 2019. “Over de ruggen van
de meest kwetsbare in de samenleving je eigen ‘hachje’ redden, dat
is moreel zeer laag”, zegt voorzitter
van de OR, Vic Brouns. De OR heeft
met een brief op dinsdag 17 september aan het bestuur van de NLW,
dat bestaat uit negen wethouders
van gemeenten Peel en Maas, Horst
aan de Maas en Venray, haar ongenoegen laten blijken over de gang
van zaken. Het bestuur gaat in een
reactie op de brief niet inhoude-

lijk in op de veelbesproken bijeenkomst. “Uw verdere opmerkingen
over de personeelsavond worden ter
kennisgeving aangenomen”, aldus
voorzitter van het NLW-bestuur
en wethouder van Venray, Anne
Thielen.

Projectmanager
Fleuren heeft onlangs Dave Robers
als projectmanager aangesteld. De
OR stelt dat zij er wettelijk gezien bij
betrokken had moeten zijn. “Het is
een onwettige en ongepaste aanstelling. Het is een vorm van ‘regeren na je dood’”, stelt de OR die ook
zegt dat Thielen in een vergadering op 1 mei heeft toegezegd dat
de projectmanager zou vertrekken.
Dat wordt bevestigd in een brief van
bemiddelaars, die waren aangesteld
om de gang van zaken te onderzoe-

ken, aan de OR. “Zowel het werken
aan een betere governance (door
bestuur) als het zich onthouden
van elke actieve bemoeienis met
de toekomst van NLW (en daarmee
het ontslag van projectmanager
Roberts) door de directeur is wat
ons betreft niet conform afspraak”,
aldus bemiddelaar Hans Hautvast in
een brief naar de OR.

Andere lezing
Wethouder Thielen laat in de bief
weten een andere lezing te hebben.
“De toezegging waar u over spreekt,
hebben wij vanuit het Algemeen
Bestuur niet geconstateerd en
wordt niet door anderen bevestigd.
Uw beroep op de Wet op de ondernemingsraden is naar onze mening
niet terecht. Dat maakt dat er niet
tegemoet gekomen kan worden

aan het door u gevraagde handelen in een personeelsdossier”, aldus
Thielen in de brief naar de OR.

‘Nietszeggend’
Het bestuur van de NLW verwijst in
de brief naar de nieuwe directeur
Rob Schmitz en zegt de toonzetting
van de OR te betreuren. Voorzitter
van de OR, Vic Brouns, stelt dat de
antwoorden van wethouder Thielen
nietszeggend zijn. “Voor de zoveelste keer wordt de verantwoordelijkheid afgeschoven. Al anderhalf
jaar worden de problemen genegeerd en de verantwoordelijkheid
verschoven. Wij gaan een reactie
geven aan alle raadsleden van de
drie gemeenten. We betreuren het
dat dit op deze manier moet, maar
als de verantwoordelijkheid voortdurend wordt weggeschoven, zijn
we genoodzaakt écht openheid
van zaken te geven”, aldus Brouns.
Peter Fleuren was niet bereikbaar
voor commentaar.

Tekst: Robert Hesen
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Basisschoolkinderen denken mee
over toekomst Maasbree
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Vier generaties

Kinderen van groep 6 van basisschool De Violier uit Maasbree dachten al mee over de toekomst van hun dorp.
Ze zitten vol ideeën om bijvoorbeeld afval en verspilling tegen te gaan en om het buitenspelen te stimuleren.

De ideeën van de kinderen worden
gepresenteerd tijdens de dorpsbijeenkomst op woensdag 2 oktober,
georganiseerd door het Dorpslab, het
Dorpsoverleg Maasbree en Rabobank

Peel, Maas en Leudal.
Het Dorpslab wil samen met de inwoners op zoek naar nieuwe ambities en
dromen voor het dorp en deze uitwerken in concrete plannen en inno-

vatieve ideeën die bijdragen aan de
leefomgeving van de inwoners.
De bijeenkomst begint om 19.30 uur in
het Hoës van Bree. Meer informatie en
aanmelden kan via www.maasbree.nl.

Dansgroep Let’s Do It wint
As ich mèr Danse kin
Showdansgroep Let’s Do It uit Meijel heeft op zaterdag 28 september As ich mèr Danse kin gewonnen in de
Muziekgieterij in Maastricht. De dansgroep mag nu optreden tijdens de 11vande11de in het MECC in Maastricht.
In totaal deden er vijf dansgroepen
mee aan de finale. De finalisten moesten ieder drie rondes dansen. De eerste
ronde bestond uit een dans ter begeleiding van een Limburgse vastelaovesartiest. Spik en Span werd gekoppeld
aan Let’s Do It. Het tweede onderdeel
was een dans naar eigen invulling.
De dansgroep uit Meijel danste hierbij op een vasteloavesmedley. In de
derde en laatste ronde wachtte het
improvisatievermogen van de groepen.

Op het lied As Ich Mèr Danse Kin van
Marleen Rutten moesten de danseressen improviserend laten zien wat ze
in huis hadden. Let’s Do It scoorde als
beste en won de wedstrijd. Ze mogen
meedansen met een aantal artiesten
tijdens de opening van de 11vande11de
in Maastricht.

Kompenei in samenwerking met L1.
Hierbij worden bekende Limburgse
carnavalsartiesten gekoppeld aan
dansgroepen. De publieksprijs
was voor de Urban Dance Factory.
Deze club uit Sittard mag optreden tijdens de Boètegewoeëne Boètezitting
in Venlo op zaterdag 22 februari 2020.

Vier generaties in Helden
In de familie Van der Heijden is een vier generaties compleet.
Roos Bouten werd onlangs geboren in Vught. De kersverse moeder
van Roos is Monique Boonen en zij is 29 jaar. De oma van Roos,
Toos Boonen- Van der Heijden komt uit Heibloem en 55 jaar. Overgroot
oma Corry Bakker (78) maakt de vier generaties compleet en zij komt
uit Helden. Op de foto zijn ze alle drie te zien met de pasgeboren Roos.

Publieksprijs
As ich mèr Danse kin is een nieuw
evenement van de Sjeng Kraft

Tekst: Niels van Rens

Weer in Peel en Maas

Vrijwilliger worden bij

Vrijwillige Palliatieve
Terminale Zorg?
Dit houdt in:

• ondersteunen van de mantelzorger
• luisteren en ‘er zijn’
• begeleiden in de terminale fase

Wat vragen wij:

• af en toe een nacht te waken bij de terminale zieke
• ontlasten van de mantelzorger (ook overdag)

Wat bieden wij:

• een opleiding van 10 dagdelen
• bij- en nascholingen
• een vrijwilligersvergoeding voor het uitvoeren van
deze functie
• een enthousiast team vrijwilligers

Hoge cirruswolken
De herfst heeft de regie weer in handen en de neerslagzones vanaf de Atlantische Oceaan hebben weer vrij
spel gekregen. Dit is ook te zien op deze foto die op de Deinderik in Helden is genomen. De zon is al ondergegaan achter wolken die een onstabiele setting hoger in de atmosfeer verraden. De wolken die lijken op
veren zijn hoge cirruswolken. Ze komen ook tijdens mooi weer voor, dit keer waren ze echter gekoppeld
aan naderende onweersbuien in de verte vanuit het westen.

Voor meer inhoudelijke informatie kun je terecht bij de coördinatoren
van de VPTZ: telefoonnummer: 0651213443
Heb je interesse kun je een schriftelijke reactie geven naar:
Stichting leven rond de dood
Dhr. H. van den Bosch
Asperge 26, 5988 JJ Helden
Telefoonnr.: 06-10729578
E-mail: boschhgm@home.nl
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Treur niet te lang om mij,
maar vergeet mij niet.
Geniet van het leven,
want het duurt maar even.
Met grote bewondering en respect hebben wij je afstand
zien nemen van alles wat je dierbaar en lief was.
We hebben Jo los moeten laten

Jo Vorstermans
echtgenoot van

Truus Thijssen
* Beringe, 16 mei 1934

† Meijel, 30 september 2019

‘‘Alles kumpt good’’

Ger Leijssen-Zelen
Egchel, * 25 maart 1949
Helden, † 30 september 2019
echtgenote van

Chris Leijssen
mam en oma van:

Mark
Linda
Angie, Mandy

Utrecht: Esther

Wij nodigen jullie uit voor de afscheidsdienst welke
plaatsvindt op dinsdag 8 oktober om 10:30 uur in
gemeenschapshuis ‘t Erf gelegen aan de Kapelaan
Nausstraat 5 te Egchel.

Beringe: Ralph en Jamara
Luca, Chiara, Emily

Liever geen bloemen maar een donatie voor de
‘‘Hoeskamer’’ Egchel wordt zeer op prijs gesteld.

Panningen: Truus Vorstermans - Thijssen
Beringe: Rosita en Jan

Familie Vorstermans
Familie Thijssen

Correspondentieadres:
Pastoor Koningsstraat 6, 5987 AT Egchel

Familie Vorstermans
Passage Kapel 54, 5981 WS Panningen
Herinner mij
maar niet in sombere dagen
als wolkenluchten licht verjagen
Herinner mij
in de stralende zon
hoe ik was, toen ik alles nog kon.

De uitvaartdienst wordt gehouden op
zaterdag 5 oktober om 10.30 uur
in de parochiekerk H. Jozef, Kanaalstraat 90 te Beringe.
Later op de middag zal het gezin Jo begeleiden
naar het crematorium.
Jo is opgebaard in St. Jozef Wonen & Zorg, kamer 122,
Kapelkesweg 1 te Meijel. U kunt afscheid van hem nemen op
vrijdag 4 oktober van 15.00 - 16.00 uur en 18.30 - 19.30 uur.
Mochten wij iemand vergeten zijn persoonlijk te berichten,
gelieve deze kennisgeving als zodanig te beschouwen.

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

uitvaartverzorgingtwanschreurs.nl

Peet Steeghs
Uitvaartzorg

Maasbree
06 38 43 79 56

www.peetsteeghsuitvaartzorg.nl

samen met u zorgen
voor een mooi afscheid

t. 077-3078642
Panningen
www.janssenuitvaart.nl

In liefde losgelaten onze lieve moeder,
schoonmoeder en oma.
Wij zullen je missen

Annie Buskens-Teelen
echtgenote van

Theo Buskens c

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

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

Zij overleed in de leeftijd van 82 jaar.

Op 20 september hebben wij afscheid moeten nemen
van ons lid en oud-hoofdsponsor

Gerjo en Ahmed
Sofian, Hind
Erik en Yvonne
Maurice en Madina
Martijn, Yfke

Tjeu Meeuwis
Wij verliezen in hem een zeer gewaardeerd lid van onze vereniging.
Gedurende zijn lidmaatschap van bijna 60 jaar heeft hij zich
altijd ingezet voor RKMSV. Wij wensen zijn familie
in deze zware tijd alle sterkte toe.
Bestuur, leden en ereleden RKMSV.

26 september 2019
Correspondentieadres: Acasiastraat 2, 5993 CA Maasbree
De crematieplechtigheid heeft op 1 oktober plaatsgevonden.

Bewust Begeleiden, cursus voor
ouders. 8 avonden over opvoeden, communiceren, gevoel en (hoog)gevoeligheid. Kijk op www.xtra4people.nl

Bolchrysanten te koop! Maandag
t/m vrijdag vanaf 13.00 uur. Za vanaf
9.00 uur. Kwekerij Janssen-Görtz,
Sevenumsedijk 12 te Koningslust.

Werkplaats of magazijn opruimen?
Dan eerst naar Hagro!! Voor al uw
magazijn + palletstellingen, stalen
kasten, werkbanken, ladenblokken,
magazijnbakken, rollenbanen, g.g.
roosters stapelblokken enz. Nieuw
en gebruikt. Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.

Voor professionele vachtverzorging
van uw hond. Trimsalon Caninity
Baarlo, tel. 06 25 58 52 58.

Hortensia’s o.a. limelight, annabelle,
magical enz. Buxusvervangers o.a.
ilex. Rhodo, vlinderstruik e.a. heesters
(ook op stam), bodembedekkers,
grassen, vaste pl. Info 06 40 32
71 08 of www.veld-tuinplanten.nl
Open za. van 9.30-16.30 uur. Oude
Heldenseweg (naast 13a) Maasbree.
Te koop: buro + conferentiestoelen,
tafels, ladenblokken, hoekburo’s,
kantinemeubilair, ordnerkasten,
garderobe + lockerkasten, kluizen,
whiteborden en kapstokken. Nieuw
en gebruikt, Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.
Appels zelf plukken (Elstar, Boskoop),
€ 0,50 per kg. Van Lankveld,
Tienraijseweg 2 Meerlo
tel. 06 53 13 01 32.
Te koop bloeiende violen
M. Verhees, Egchelseweg 18,
Panningen

Op zoek naar professioneel kleuren/of interieuradvies?
Jacqueline Janssen van Sfeer en
kleur@home werkt graag samen
met u aan de plek waar u zich thuis
voelt. Voor meer informatie
www.sfeerenkleur.nu of bel Jacqueline:
06 29 36 38 77.
Zaterdag 26 oktober gezellige dag bij
pluk en theetuin in de 7e hemel te
Grashoek. Boeken en info: https://
www.inde7ehemel.com/winkel/
Vlooienmarkt 13 oktober bij blokhut
Ôs Thôes, Kerkbosweg 34, America
van 13:30 tot 16:00 uur.
Entree € 2,50.

samen zorgen voor
een persoonlijk afscheid
regio Peel en Maas
077 308 28 33 / 06 30 92 19 61

www.fienbosuitvaartzorg.nl

Met grote verslagenheid namen wij kennis
van het overlijden van

Paul Blomert
Paul is zaterdagochtend 28 september jl. overleden
op 65-jarige leeftijd na een kort ziekbed.
Vanaf 18-jarige leeftijd was Paul bij ons werkzaam wat maakt
dat hij bijna 48 jaar voor de WEHO en later de NLW Groep
heeft gewerkt. Wij hebben Paul leren kennen als een vrolijke
medewerker en een echte allemansvriend. Zijn karakteristieke
humor zal binnen de vestiging Panningen gemist worden.

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

Ons medeleven gaat uit naar zijn familie, vrienden en zijn collega’s
binnen de NLW Groep Panningen.
Wij wensen hen heel veel sterkte bij het dragen van dit verlies.
Directie en medewerkers,
NLW Groep

Lampe Berger zuivert, reinigt en
parfumeert uw interieur. Actie: elke
2e huisparfum 500ml voor slechts
€ 9,95! Lenders Wonen - Markt 99 Panningen - 077 307 79 38.
Uw woning verkopen en
toch blijven wonen?
Wij kopen direct aan. Bel 06 55 12 69 96
info@heikevastgoed.nl

Fien Bos
Uitvaartzorg

Computerproblemen?
Karel Heines Baarlo. Verdere info &
tips: karelheines.nl. 06 50 96 29 15.

Pedicure aan huis
Voetsalon Gerrie
info: 06 12 79 92 38

Cor en Gerrie
van Gemert
50 jaar getrouwd
Proficiat van ons allemaal!
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Adver torial

bloeiend ondernemerschap

Kiwanis Club Peel en Maas reikt dit jaar voor de tiende keer de Ondernemersprijs Peel
en Maas uit. Dit jaar is het thema ‘Startups en starters’. In aanloop naar de uitreiking
stelt elke week één genomineerde zich voor.

Genomineerde Club Ultra Helden

‘Geïnspireerd om nog harder te werken’
Remco Heussen en Jip Haanen hebben beide een passie voor muziek en events. Ze organiseerden in het
verleden al vaker evenementen in de regio. Met die ervaring op zak openden ze 11 januari dit jaar de
deuren van Club Ultra in Helden.

“Zelf gingen we elke week op stap. We
zagen dat er in de regio behoefte was
aan iets nieuws, een club”, vertellen
de twee. “We hebben allebei altijd de
droom gehad om een eigen onderneming op te starten. In Helden stond

een prachtig pand leeg. Zonde, vonden wij. Tegelijkertijd een grote kans
voor ons.”
Zowel Jip als Remco heeft vaker evenementen georganiseerd. “Er zijn veel
overeenkomsten tussen het organi-

seren van events en het ondernemen
bij Club Ultra. We zijn als het ware van
één evenement per jaar naar één evenement per week gegaan.”
Het bleek nog niet zo gemakkelijk te
zijn om alles op tijd te regelen. Dat

had met name te maken met hun leeftijd. “De combinatie jonge ondernemers en grote plannen bleek voor veel
partijen lastig. We werden niet door
iedereen altijd even serieus genomen.
Dat heeft ons echter wel geïnspireerd
om nog harder te werken.”
De grootste uitdaging was het rond
krijgen van de financiën. “Er was een
behoorlijke investering nodig om
het bedrijf startklaar te maken voor
de opening. Maar dat is uiteindelijk
gelukt. We hebben een uitgaansgelegenheid gecreëerd voor onder andere
jongeren uit onze eigen regio en in de
omliggende gemeenten.”
Club Ultra

Molenstraat 13, 5988 EM Helden
info@clubultra.nl
www.clubultra.nl

Helden gaat op de schop
Begin volgend jaar, misschien dit najaar, gaat in Helden de schop in de grond voor de eerste aanpassingen Peter Kurvers, voorzitter van het
Dörper overleg, verwacht de eerste
van het centrum. Het Heljes Pedje dat een verbindende rol speelt wordt als eerste aangelegd.
geschikt gemaakt voor het organiseren van evenementen.
130 tot 160 inwoners hebben zich
uitgesproken over de visie die is aangeboden aan de gemeente nu het
definitieve plan wordt uitgewerkt

gaan de Stichting Dörper Overleg
en de werkgroepen Durper Pedje,
Kaupman, Mariaplein, Molenstraat
en Gevelaanzicht weer met de bewoners om tafel. Volgens de planning
moet alles in 2023 zijn afgerond.

successen al in 2020 binnen te halen.
“Dan is de aanleg van het Pedje
gestart, maar ook de herinrichting
van het Mariaplein en waarschijnlijk
ook de Molenstraat.”
Tekst: Marc van der Sterren

Geluidsoverlast is inherent aan een verkeersdrempel, zo liet het college weten
in antwoord op vragen van Lokaal Peel
en Maas. Uit een trillingsonderzoek
bleek dat de trillingen de huidige normen niet overschrijden. Het verwijderen van de drempel zou leiden tot een
hogere snelheid en zelfs meer verkeer,
verwacht het college. Zeker vanuit de
Julianastraal naar het parkeerterrein op
het Raadhuisplein. Voor voetgangers
wordt het dan lastiger om over te steken. Het Centrummanagement deelt de
mening van het Colege van B en W om
de drempel te handhaven.

Ongeluk zanger
Sjloetingstied
Feestband Sjloetingstied uit
Panningen hield onlangs een photoshoot in het Landschaftspark in
Duisburg. Daar kwam een abrupt
einde aan nadat zanger Jo Vaes
tijdens het maken van de foto viel.
Hij hield er een open beenbreuk aan
over. Tijdens het springen met het
maken van de foto is hij verkeerd
neergekomen en heeft daarmee zijn
been gebroken. Jo is daarna meteen naar het ziekenhuis in Duisburg
gebracht waarna hij is geopereerd aan
zijn onderbeen. Inmiddels is de leadzanger weer thuis en maakt hij het
goed. Een tijdje geen Sjloetingstied
voor hem dus.

jacks en
regenjassen

(incl. waterafstotend maken)

10%
korting

geldig tot en met 30 november

Uitnodiging

OPEN
DAG

Tel. 077-3072462
www.vanhalstomerij.nl

De Hypotheekshop
Makelaardij
Taxaties

ZONDAG 6 OKTOBER
11.00-16.00 UUR

Verzekeringen

HOOFDSTRAAT 23, LIESSEL

WWW.MENNENKEUKENS.NL
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Camping de Heldense Bossen met
jaarlijks meer dan 120.000 overnachtingen wordt met het paadje via
het Mariaplein verbonden met de
Kaupman. Het Mariaplein krijgt een
ander, moderner aanzicht en wordt

De overlast die de drempel aan de
Julianastraat in Panningen veroorzaakt blijft binnen het aanvaardbare, heeft het College van
B&W van gemeente Peel en Maas
laten weten. Vanwege de verkeersremmende werking wordt deze
niet verwijderd.

ies

Peel en Maas

Drempel
Julianastraat
blijft

at

ondernemersprijs

05

Ook kunnen p
wij uw aankijoon!
makelaar z

Panningen • Venlo
(077) 382 77 88 • www.sannen.nl
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15-vragen aan

Ries Verhaegh Panningen
Hoi

Column

Herfst
Veel mensen herkennen de
herfst als het regenachtige
seizoen. Je moet er van houden,
denk ik.
Ik denk bijvoorbeeld bij het
woord herfst niet alleen aan
gezellige, rustige boswandelingen waar je door de verkleurde
blaadjes heenloopt die van de
bomen zijn gevallen en waarbij
je de hele tijd denkt aan hoe fijn
het is om erna heerlijk thuis op
de bank te zitten, waarschijnlijk
met een kop thee, maar ook aan
de dagen dat je in bed ligt en je
als je je ogen sluit de regendruppels buiten op de grond hoort
vallen en tegen de ramen hoort
tikken.
Ik vind de herfst wel een gezellig
seizoen, vooral door deze paar
dingen. Ze zorgen voor sfeer,
en je kunt nog het hele jaar aan
dat gevoel denken. Maar misschien zijn dit wel juist redenen
waarom de herfst je minst favoriete seizoen is.

Naam:
Leeftijd:
Woonplaats:
School:

Ries Verhaegh
12
Panningen
het Bouwens
van der Boijecollege

Wat is de laatste foto die je hebt
gemaakt?
Een foto van toen ik met mijn familie op vakantie was in Oostenrijk.
Op deze foto sta ik op een klein
bruggetje met een heel mooi uitzicht
op de achtergrond.

Wat is je favoriete drankje?
Gewoon Ice Tea. Dit drink ik namelijk het liefst en vind ik vaak ook best
wel verfrissend op bijvoorbeeld een
wat warmere dag.

Wat doe je als je niet kunt slapen?
Het is bij mij eigenlijk, voor zo ver ik
weet, nog nooit voorgekomen dat ik
echt niet in slaap kon vallen. Ik slaap
normaal namelijk gewoon goed door
vanaf het moment dat ik mijn ogen
dicht de totdat het de volgende dag
ochtend is.

Welke superkracht zou je willen
hebben?
Vliegen. Ik kan dan gewoon heel erg
snel van de ene plek naar de andere
plek vliegen, wat best wel handig is
als je bijvoorbeeld op vakantie gaat,
en ik hoef nooit ergens op te wachten.

Wie is je favoriete
leraar of lerares?

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

Mijn favoriete leraressen zijn tot nu
toe Juf Marian en Juf Sylvia van mijn
basisschool, maar ik ga dit jaar ook
naar het voorgezet onderwijs, waar
ik heel erg veel nieuwe leraren krijg.
Misschien verandert mijn mening dan
wel een beetje, maar op het gebied
van basisschoolleraren en leraressen,
zijn zij wel echt mijn favorieten.

Een liedje waar ik een speciale
herinnering aan heb is het liedje
Duuzend Sterre van Bjorn en Mieke

Welk verhaal vertellen je vrienden of vriendinnen altijd over
jou?
ik weet eigenlijk niet zo welk
verhaal mijn vrienden over mij
vertellen, maar ik denk dat het
waarschijnlijk wel een verhaal is
over de tijd dat ik de jeugdprins
ben geweest van de ‘Kuus oeht
Kepel’. Dit was namelijk voor ons
allemaal wel een ontzettend leuke
tijd.

Heb je een bijbaantje? Of wat
zoek je in een bijbaantje?
Nee, ik heb nog geen bijbaantje.
Ik ben namelijk pas twaalf jaar oud
dus er zijn voor mij nog maar weinig opties beschikbaar qua bijbaantjes. Ik zou wel graag wanneer ik
veertien jaar oud ben, net als mijn
broer, in de afwaskeuken willen
werken bij het restaurant Fusion.
Dit lijkt mij namelijk wel leuk om
te doen.

Wat is de slechtste film die je
ooit gezien hebt?
Ik denk dat ik tot nu toe nog geen
slechtste film gezien heb. Ik kijk
namelijk niet zo heel erg vaak een
film en als ik er eentje ga kijken
pak ik er vaak een waar ik vooral
positieve dingen over te horen heb
gekregen. Zo weet ik namelijk vaak
dat het wel een goede film is of
niet.

Wie zijn jouw helden?
Ik heb twee helden. Als eerste
heb ik Martin Garrix, dit is een dj.
Ik zie hem als een van mijn helden omdat ik het zelf ook leuk
vind om zo muziek te draaien en dj
te zijn. Mijn tweede held is Jesse
Heffels, dit is een redelijk bekende
Youtuber. Ik denk dat het een van
mijn helden is omdat ik zelf ook
een YouTube-kanaal heb (Ries) en
hij misschien een soort van inspiratie was om mijn kanaal te starten.

Waar ben jij het meest trots op?
Ik ben het meest trots op het feit
dat ik jeugdprins ben geweest voor
de ‘Kuus oeht Kepel’, wat ik echt
een superleuke tijd vond. En ik ben

er ook trots op dat Hoondervel, de
winnaar van het LVK 2019, toen op
mijn receptie was gekomen.

Hoe breng jij het liefst een regenachtige dag door?
Gewoon lekker voor een keertje lang uitslapen en dan wanneer ik wakker word heerlijk op de
PlayStation 4 te gaan. Tussendoor
eet ik dan heel eventjes wat en dan
gaan we weer lekker door.

Wat is het belangrijkste advies
dat je ooit hebt gekregen?
Het advies dat ik gewoon altijd mijzelf moest blijven, wat anderen daar
ook van vinden. Ik vind dit belangrijk advies omdat het gewoon altijd
belangrijk is dat je je eigen ding
doet, en je niet laat beïnvloeden
door anderen.

Wat is het verste dat je ooit van
huis bent geweest?
Het verste dat ik ooit van huis ben
geweest is waarschijnlijk mijn
vakantie naar Turkije. Ik vond dit
een leuke vakantie.

Probeer je er
gewoon doorheen
te harken

Bij de herfst denk je dan bijvoorbeeld aan het seizoen waarin
het buiten al richting koud aan
het gaan is en de zon haast niet
schijnt en je weinig anders kan
doen dan gewoon een beetje
binnen op de bank zitten en door
de regen naar school of werk
fietsen.
Maar ja, van dat laatste houdt
niemand denk ik. Of dit nou je
favoriete seizoen is of niet, de
herfst is aangebroken en dat
betekent dat je de komende
weken of maanden vast wel wat
regendruppels gaat voelen en
je ook een heleboel gevallen
blaadjes zult tegenkomen. Als je
echt niet van de herfst houdt,
kun je misschien proberen je er
gewoon doorheen te harken?

Wat zou je doen als je een dag
onzichtbaar was?
Als ik een dag lang onzichtbaar zou
zijn, zou ik waarschijnlijk heel graag
stiekem naar binnen willen gaan bij
allemaal verschillende trampolineparken.
Lisa
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Geplukt

Moniek Latten Baarlo
Eigenlijk had HALLO op deze plek een beroemde fluitiste aan het woord willen laten, maar het leven van Moniek Latten (33) uit Baarlo liep
anders. Onlangs was ze nog het landelijke gezicht van de campagne van de Nierstichting, deze week heeft HALLO haar geplukt.

een dag is dat ik dialyse heb, gaat
het al niet door.” Toch is ze afgelopen
mei zelfs op vakantie naar Curaçao
geweest. Maar zoiets kost wel veel
organisatie. “Ja, ik kon daar dialyseren.
Dat moet je van tevoren wel duidelijk
vastleggen. En uitzoeken hoe het zit
met de verzekering en dat soort dingen.”
Ze kan er mee omgaan. Ze staat positief en krachtig in het leven. Ook dankzij Paul. Op haar zestiende leerde ze
haar vriend Paul kennen. Vooral in het
begin was het ook voor hem erg zwaar,
weet Moniek. “We kenden elkaar net
een halfjaar toen ik nierpatiënt werd.”
Inmiddels zijn ze 16 jaar samen.

Omroep Max

Ze groeide op in Kessel-Eik, volgde
blokfluitles in Kessel bij de fanfare, later leerde ze nog altblokfluit spelen en dwarsfluit op de
muziekschool in Venlo. Op de
muziekschool volgde ze een
VOCO-opleiding waarmee ze naar
het conservatorium zou kunnen.
Ze trad ooit op met Jan Akkerman
en deed zelfs auditie bij Guus
Meeuwis voor stadionconcerten.
Met goed gevolg: ze deed één
repetitie mee, maar van een concert kwam het niet.
Het had zo mooi kunnen zijn, maar
zonder nier begin je niet veel.
Het begon eigenlijk al toen ze twee
was. Toen bleek haar rechternier
haar te vergiftigen, dus moest
deze worden verwijderd. Met één
nier valt best te leven, maar toen
Moniek een jaar of zestien was
kreeg ze steeds vaker last van
blaasontstekingen.
Uit een bloedtest bleek dat de nier-

functie van haar overgebleven nier
slechts 17 procent bedroeg. Ze raakte
in de medische molen verzeild, want
ze moest zo snel mogelijk een nieuwe
nier. Of dialyseren. Toen ze 17 jaar was
kreeg ze een nier van haar moeder.
Zij blijkt goed met één nier minder
te kunnen leven. “Ze is nu 61 en het
gaat gelukkig goed met haar”, vertelt
Moniek.

Dappere doordouwer
Na de middelbare school volgde ze
een administratieve mbo-opleiding.
Met veel lichamelijke tegenslagen wist
ze zich er doorheen te slaan. “Ik had in
die tijd veel blaas- en urinewegproblemen. Soms ging ik met twee katheterzakjes aan mijn been naar school.”
Trots is ze vooral op het opschrift van
een leraar op haar diploma: ‘Dappere
doordouwer’, staat er. Want de nier
van haar moeder had een match van
96 procent. Dat is uitzonderlijk goed.
Toch leverde de nieuwe nier nogal wat

Puzzel

Sudoku

complicaties op. Ze is inmiddels de tel
kwijt. Werd wel honderd keer opgenomen in het ziekenhuis en minstens
vijftig keer geopereerd. De nier van
moeder ging zes jaar mee. In 2010
werd deze afgestoten. Daarna kreeg ze
nog een nier van een tante, die heeft
ze drie jaar gehad. Toen volgden er
opnieuw complicaties. Vooral met haar
blaas. En van de medicijnen kreeg ze
weer nierbekkenontsteking. Een vicieuze cirkel die haar transplantaatnier
niet ten goede kwam. Zo werd de
medische molen een zware tredmolen.

Halve marathon
Sinds juni 2014 doet ze het zonder
nieren. Dat betekent dat haar nierfunctie wordt overgenomen door een
machine. Drie keer in de week ligt
ze in het ziekenhuis in Venlo voor
een dialyse. Dan ligt ze vier uur op
één plek, met haar ene arm gekoppeld aan een machinale nier die haar
bloed zuivert. “Ik kan wel iets doen als
een boek lezen, of iets aan de laptop,
maar het is vooral erg vermoeiend.”
Het wordt ook wel vergeleken met het
lopen van een halve marathon. “Maar
de ene keer is het zwaarder dan de
andere keer.”

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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Als ik niet van het leven
kan genieten, waar leef
ik dan voor?

Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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Ze stond midden in het leven en wilde
studeren. Behalve een muziekopleiding
had ze ook een juridische opleiding
gevolgd en haar droom was om advocaat te worden. Maar ze was vaker in
het ziekenhuis dan thuis. Ze wilde van
alles, maar haar lichaam werkte niet
mee. En nog niet. Ze bleef constant
tegen grenzen aanlopen. Ze liep stage
bij Heuvelmans Advocaten in Venlo.

Maar al te graag ging ze daar aan de
slag. “En sommige dagen voel ik me
ook goed. Dan kan ik best werken.
Maar dan zijn er weer dagen…” Er volgt
een diepe zucht. “Een werkgever moet
van me op aankunnen.”

Curaçao
In mindere tijden heeft ze wel eens
gedacht: wil ik dit allemaal wel? Wil ik
wel afhankelijk zijn van al die apparatuur en me dan nog vaak niet goed
voelen? Wil ik wel zo’n leven zonder
vrijheid?
“Nee, ik was niet levensmoe”, zegt ze
stellig. “Maar ik was het leven dat ik
leidde wel moe.” Een dagje uit, een
vakantie, een concert, het kon bijna
nooit. “Als ik niet van het leven kan
genieten, waar leef ik dan voor?”,
zo dacht ze destijds.
Inmiddels heeft ze ermee leren
omgaan. Ze gaat wel eens naar een
concert. “Maar dat moet ik wel van
tevoren goed plannen. Als het op

En zo werd ze dit jaar zelfs het gezicht
van de Nierstichting tijdens de landelijke collecteweek. Met posters en een
reclamespotje dat nog te zien is op
Youtube. En ze was bij de TV-registratie
van Tour de Celeb van Omroep Max.
BN’ers beklimmen hierbij een zware
bergetappe van de Tour de France voor
nierpatiënten. Ze kwam op L1, in de
Limburger en op Omroep P&M en nu in
HALLO Peel en Maas.
“Het gaat erom bewustzijn te creëren
over het leven als nierpatiënt”, vertelt
ze. “Ik krijg nu ineens veel reacties van
mensen die geen weet hebben van de
impact op m’n leven. Van m’n zoutarme
dieet bijvoorbeeld. Ik kan niet zomaar
in een restaurant eten, want dat is toch
meestal best zout.” En een terrasje
pikken kan ook niet onbekommerd.
“Ik moet altijd oppassen dat ik niet te
veel vocht binnenkrijg, want ik raak dat
vocht pas kwijt bij het dialyseren.”
Haar grootste droom is niet meer een
beroemd fluitiste worden. Haar droom
is een nieuwe nier. “Eind dit jaar kom ik
wellicht op de lijst.” En dan kan het snel
gaan. “Omdat ik al vijf jaar heb gedialyseerd zit mijn wachttijd er eigenlijk
al op. Dus volgend jaar heb ik wellicht
een nier. Een postmortale. Van een
overleden persoon dus. En dan hopelijk
één die 30 jaar mee gaat.”

Tekst: Marc van der Sterren
Beeld: Paul Berden
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PvdA/GroenLinks Peel en Maas

Grenzen van de groei bereikt, deel 2

Nadat de Raad van State de Programmatische Aanpak
Stikstofdeposito (PAS) heeft vernietigd, heeft het kabinet een commissie, onder leiding van VVD-er Remkes, de opdracht gegeven om onderzoek te doen naar de gevolgen hiervan voor het overheidsbeleid.
De commissie komt nadrukkelijk tot
de conclusie dat de kwaliteit van de
natuurgebieden door onder andere
de uitstoot van teveel stikstof ernstig
is verslechterd en dat onmiddellijk
maatregelen moeten worden genomen om de uitstoot te verminderen.
De aanbevelingen liegen er niet om:

CDA Peel en Maas

de maximumsnelheid dient (zeker
nabij kwetsbare natuurgebieden) te
worden verlaagd en de veestapel
dient te worden ingekrompen: Niet
alles kan. Alleen op deze wijze komt
er weer ruimte om (huur)woningen
voor onder meer de laagstbetaalden
en ouderen te bouwen.

nieuwe en bestaande projecten,
zelf dient te toetsen of er een toename van uitstoot van stikstof is.
Dit geldt zeker voor uitbreidingen van
intensieve veehouderijen. Ook in de
komende Raadsvergaderingen staan
er projecten op de agenda.
PvdA/GroenLinks zal nadrukkelijk
nagaan of hierbij aan de stikstofrichtlijnen wordt voldaan.

ken met (weer of beter) leren lezen
en schrijven. Van ouderenadviseur
tot gezinscoaches van taalvrijwilliger tot werkgevers. Want ook deze
groep is echt belangrijk, de helft van
alle laaggeletterden is gewoon aan
het werk.
Maar er is meer nodig. De overheid
en alle aan de overheid verbonden
partijen moeten de hand in eigen
boezem steken. Want hoe toegankelijk is de overheid zelf? De overheid moet zorgen voor eenvoudige

en duidelijke taal en een lees-mevoorfunctie. En om de nog steeds
grote groep mensen zonder computer en smartphone van dienst te zijn,
moet de overheid dus ook gewoon
per telefoon bereikbaar zijn. Want de
overheid is er namens en voor ons,
voor iedereen.

Fred Peeters, commissielid

Week van de alfabetisering
Onlangs was het de week van de alfabetisering. Krantenberichten vol
met confronterende cijfers. Meer dan 1,3 miljoen volwassenen hebben
moeite met lezen en schrijven. Is dat erg? Vaak niet. Maar wel lastig.
Lastig om volop mee te kunnen doen
in onze, vaak ingewikkelde, samenleving. Afgaande op de cijfers is er
altijd wel iemand in de eigen omgeving te vinden die moeite heeft met
lezen en schrijven. En vaak weten we
dat niet van elkaar. Daar zit juist de
crux. Want je schreeuwt dat meestal
niet van de daken. Daardoor is het

Lokaal Peel&Maas

lastig om het leeraanbod dat er is
ook daadwerkelijk bij degene krijgen
die dat nodig hebben.
In het najaar vinden de algemene beschouwingen plaats in alle
gemeenten en ook in de Provinciale
Staten. Als CDA-fractie gaan we aandacht vragen voor de ‘vindplaatsen’
van mensen die hulp kunnen gebrui-

Dat betreuren wij als Lokaal
Peel&Maas. Wij hebben de overtuiging dat zij, mogelijk nog veel liever

Marlou Absil,
Statenlid

Peel en Maas groen, dat doen we ook samen met agrariërs

Als je Peel en Maas gaat typeren dan zal je toch vrij snel benoemen dat het een agrarische gemeente is.
Daar mogen we gerust trots op zijn en Lokaal Peel&Maas vindt het belangrijk dat we daar trots op blijven.
Het aantal agrariërs neemt helaas heel snel af en daar komt nog eens bij dat ze geregeld in een kwaad
daglicht worden gesteld.

VVD Peel en Maas

Het kabinet moet zich hier nog over
uitspreken, maar het is duidelijk dat
ook in de gemeente Peel en Maas
niet alles meer kan. Ook bij ons staan
er vele projecten op stapel waarvan onvoldoende is getoetst welke
consequenties deze hebben voor de
uitstoot van stikstof en daarmee voor
de natuurgebieden in onze (directe)
omgeving. In de praktijk wordt er
vaak gekeken of er zienswijzen zijn
ingediend. PvdA/GroenLinks is echter van mening dat het College, bij

dan veel anderen, heel veel waarde
hechten aan een mooie, schone leefomgeving met alle aandacht voor

de natuur. Vaak moeten ze uit economisch oogpunt een bedrijf runnen
op een manier die niet hun voorkeur

heeft. Ze kunnen gewoonweg niet
anders om een boterham te verdienen. Lokaal Peel&Maas vindt het van
belang dat we samen komen tot een
mooi Peel en Maas. Wat ons betreft
wordt iedereen, en dus ook de agrariër, betrokken bij een gemeentebrede discussie over hoe we kunnen

komen tot een mooie en gezonde
gemeente Peel en Maas, waar volop
ruimte blijft voor onze belangrijkste
pijler: de agrarische sector. Reageren
kan via de Facebookpagina van
Lokaal Peel&Maas.

Maar wat is er binnen hun en andere
organisaties aan inspanningen geleverd de afgelopen 10 jaar? Breng die
onderzoeken in met alle partijen.
We zullen het samen moeten doen,
ook met het buitenland. De Noordzee
en het buitenland zijn goed voor 40
procent van de neerslag (depositie)
van stikstof. Kunnen we de problematiek anders benaderen? Kijk wat
jezelf bij kunt bijdragen en op welke
manier. Een vliegreis minder en wat
vaker de fiets nemen bespaart al veel
uitstoot. Communicatie is essenti-

eel. Anders loopt men tien passen te
ver vooruit ten opzicht van andere
partijen. Wat is haalbaar, uitvoerbaar en betaalbaar? Wie staat aan de
lat voor de kosten? Kijk bij plannen
maken ook naar de effecten op korte
én lange termijn. Realistisch zullen
we moeten zijn om samen met u de
juiste keuzes te maken. Wij gaan als
VVD deze uitdaging aan.

Fractie Lokaal Peel&Maas

Stikstof
Na het Advies van Remkes vorige week is er weer volop aandacht voor
klimaat. Stikstof komt in vele vormen voor, zo is er stikstof voor
bijvoorbeeld lachgas (N²O), de uitstoot van ammoniak (NH³) en stikstofoxiden (NO²). Belangrijk is het verschil tussen uitstoot (emissie) en
neerslag (depositie).
De minister van Landbouw heeft de
aanzet tot kringlooplandbouw ingezet. Prima, dit als alternatief om uitstoot door landbouw te verminderen.
Vanaf de jaren 90 is de landbouw al
met reducerende maatregelen bezig,
er is er al een reductie gerealiseerd
van 65 procent voor wat betreft de

uitstoot. De andere vorm van uitstoot is stikstofoxide. Dit komt vrij
door verbrandingsmotoren. Door de
Euronormmotoren is hier ook een
vermindering van uitstoot in gang
gezet. Natuurorganisaties constateren dat de kwaliteit van natuur
achteruit holt. Een duidelijk signaal.

Jeanne Hesen

De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.
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Keulenman 6, Helden • tel. 077 307 92 30

www.blinkzonwering.nl

Sporthal de Wetteling
Aanvang: 10 uur
Entree: € 3

Rolluiken voor
aan uw woning

Zonwering
voor buiten

Zonwering
voor binnen

Terrasoverkappingen

Hordeuren en
-ramen

Rolpoorten

GRATIS: kinderen
onder begeleiding

ER WARM BIJZITTEN

www.haardstede.nl
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eens/oneens geef uw mening

Samenwerking met Niederkrüchten bevordert
de maatschappelijke betrokkenheid
De gemeente Peel en Maas begeeft zich op het wereldtoneel. Na het internationale Cittaslow stempel van CittaSlow, na 5X Beringe en de vriendschapsband met het Duitse Grevenbroich komt er binnenkort een nieuw initiatief: een samenwerking tussen de verenigingen in het Duitse
Niederkrüchten en verenigingen in Peel en Maas (zie voorpagina). Dit zou immers de maatschappelijke betrokkenheid bevorderen.
Maar wat hebben we daar eigenlijk te zoeken?
In een Duits plaatsje, bijna veertig kilometer
verderop? Met slechts 15.000 inwoners. Peel en
Maas is drie keer zo groot, in Niederkrüchten zijn
de verenigingen vast minder dicht bezaaid.
De gemeente trekt zich met alweer zo’n samenwerking een te grote broek aan. Voor Cittaslow
reist de gemeente al naar Italië. Met 5XBeringe
en een vriendschapsband met het Duitse
Grevenbroich hebben we wel genoeg internationale contacten.
Bovendien kunnen inwoners het aanknopen

van internationale contacten goed zelf af. We gaan
op vakantie naar het buitenland, doen er zaken of
bezoeken er familie. Daar hebben we de gemeente
niet voor nodig. De gemeente kan haar aandacht,
energie, tijd en geld beter besteden aan de regio
tussen Peel en Maas.
Of is dit juist een uitgelezen gelegenheid voor verenigingen? Kijk naar zangkoor To Be Continued uit
Helden. Zij gaven onlangs maar liefst vier concerten
in het Duitse Grevenbroich. Hiervoor kregen ze een
financiële tegemoetkoming van vier organisaties:
het Euregiofonds Interreg van de EU, de gemeente

Peel en Maas, het Partnerschaftsverein
Grevenbroich en Pfarrgemeinde St. Stephanus.
Zulke activiteiten zijn alleen maar meegenomen.
Zeker als de EU meebetaalt. Voor verenigingen is het
allemaal vrijblijvend, maar met Europese middelen
wordt het bouwen van een internationaal feestje
voor veel verenigingen wel een stuk aantrekkelijker.

Wat vindt u? Stem via Facebook op de stelling:
‘Samenwerking met Niederkrüchten bevordert de
maatschappelijke betrokkenheid’.

Bespreking poll week 39

De kinderraad schiet zijn doel voorbij
Jazeker. De kinderraad schiet zijn doel voorbij, vindt 73 procent van de respondenten op Facebook. Zij vinden het rollenspel om de toekomst van
de veehouderij te bespreken niet geschikt voor basisschoolkinderen. Daarvoor is de materie te complex.
Theo Geurts uit Helden heeft kinderen in groep
7 en 8 en vindt “een complexe case als de veehouderij” veel te ver gaan. “Het is van de zotte.
Dit is een dossier waar de landelijke politiek al
zeer mee worstelt en de samenleving lijkt te verdelen. Val daar kinderen niet mee lastig.”
Jan Haenraets is boer en vindt het goed om kinderen te betrekken bij de politiek. “Maar doe dat
dan ook op een kinderlijke manier. Kinderen zijn
heel gemakkelijk een richting in te zetten. En dit
onderwerp ligt gevoelig.” Alle boeren willen
volgens hem goed produceren en dat kan alleen
maar met goede gezonde dieren. “Ik kom over
de hele wereld en zie overal stallen met dieren.
Wij in Nederland lopen echt voorop en wij geven
de dieren voldoende ruimte goed klimaat gezond
voer en weinig stress. Neem voor die Kinderraad
toch een makkelijker onderwerp.”

Frank Tillemans doet er nog een schepje bovenop:
“De mensen die dit verzonnen hebben zijn net
kleine kinderen. Ze moeten zich schamen om deze
keuze bij kinderen neer te leggen. Iedereen weet
goed dat het misschien anders moet maar zadel
daar geen kind mee op.”

Het zijn de volwassenen
die de dingen vaak
onnodig complex maken

Het gaat hier echter slechts om lesmateriaal
dat landelijk door verschillende scholen wordt
gebruikt, zo mengt burgerraadslid Jolanda Janssen

Van Veldhoven (VVD) zich in de discussie op
Facebook. “Het wordt nu wel heel erg uit zijn verband getrokken.” Ze noemt dit “een casus met voor
en tegenstanders. Kinderen hoeven hier verder geen
mening over te vormen. Dit is puur een van de oefeningen die in de klas gebruikt kan worden.”
Marjon Minten is een van de weinigen die het
oneens is met de stelling. Zij vindt dat kinderen
in deze onderschat worden. “Natuurlijk mag je
ze al meenemen in complexe materie”, vindt ze.
“Zie de hele klimaatbeweging die nu door kinderen gevormd wordt. We zouden wat van ze kunnen
leren in plaats van ze nu neer te zetten als groep die
zich geen mening kan vormen omdat ze er niks van
snappen. Ik denk juist dat ze met verrassende oplossingen kunnen komen.” Volgens haar zijn het juist
de volwassenen die de dingen vaak onnodig complex maken.

Acu-Balance

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

Kempen creëert

lokale verbinding

Jill’s

Column

Chapeau
Weet je nog, je allereerste
spreekbeurt? Over waarschijnlijk ‘mijn konijn’, ‘voetbal’ of een
onderwerp van soortgelijk
niveau? Met een foto van het
konijn op het bord (het beestje
zelf meenemen is toch wel
zielig), vol spanning voor de
klas. Ook al waren dat slechts
dertig man.
Spreken voor publiek is voor velen
spannend, al helemaal voor een
groot publiek. Stel je voor dat je de
hele wereld eens mocht toespreken. Greta Thunberg uit Zweden
deed het vorige week, toen ze de
VN-klimaattop in New York mocht
openen met haar speech.
“Hoe durven jullie? Dit is allemaal
verkeerd’’, brieste het meisje dat
nu wereldwijd bekend is. “Ik zou
hier niet moeten zijn. Ik zou aan
de andere kant van de oceaan naar
school moeten gaan. Jullie hebben
mijn dromen en mijn jeugd gestolen.”
Ze wijst met haar vinger naar de
schuldigen: de oudere generaties
en de politieke leiders. Haar argumenten zijn feilloos, de cijfers
kloppen. Ze toont venijn en emotie, want dit onderwerp raakt haar.
Toch was niet iedereen overtuigd
van de speech van dit 16-jarige
kind. In de afgelopen week hoorde
ik reacties als ‘overdreven’, ‘toneelspel’ en ‘irritant’. Op de beelden is
te zien hoe het meisje emotioneel
wordt en ook daar kwamen felle
reacties op.

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

#kempencreëert

Ingezonden brief

Gemeente discrimineert bewoners buitengebied
Ik woon in het buitengebied van Meijel en moet voor de aanleg van glasvezel diep in de buidel tasten. Veel
gemeenten nemen de aanlegkosten voor eigen rekening. Zowel voor de aanleg in de kernen als voor de
aanleg in het buitengebied. Maar niet de gemeente Peel en Maas.
Inwoners van de kernen krijgen de
aanleg van de glasvezel geheel gratis, zo blijkt uit het artikel ‘Glasvezel
komt naar de kleine kernen’ van 19
september 2019. Maar bewoners van
het buitengebied moeten voor de
aanleg betalen. De tweede ongelijkheid zit in het feit dat de bewoners
van het buitengebied van de grotere

kernen het dubbele moeten betalen
dan de bewoners van het buitengebied van de kleine kernen.
Op de informatieavonden werd de
rechtsongelijkheid tussen de kernen en het buitengebied ter sprake
gebracht maar dit werd direct van
tafel geveegd met het argument
dat het wonen in het buitengebied

voordelen biedt. Biedt het wonen
in de kernen dan geen voordelen?
De bewoners van het buitengebied
betaalden ook al mee aan de aanleg
van het gas en het drukriool.
Gas, water, elektriciteit maar ook
glasvezel, zijn nutsvoorzieningen
waar iedereen recht op heeft. Deze
voorzieningen worden onder andere

betaald uit de belastingen die de
burgers betalen. De bewoners van
het buitengebied betalen net als de
bewoners van de kernen, belasting.
Gemeente Peel en Maas laat de
bewoners van het buitengebied in
feite meer voor de nutsvoorzieningen betalen dan de bewoners van de
kernen en discrimineert daarmee de
bewoners van het buitengebied.

Judith Bemmelmans, Meijel

De ingezonden brieven, die worden gepubliceerd in alle media-uitingen van HALLO, bevatten maximaal 350 woorden en worden met naw-gegevens geplaatst. De redactie behoudt het recht om deze in te korten. Ook kan
zij brieven weigeren die te lang zijn, te laat binnenkomen, geen nieuwe feiten bevatten of een racistische en/of grievende inhoud hebben. Ook moet de brief zakelijk van toon zijn. Er worden geen bijdragen opgenomen die
elders zijn aangeboden of die reageren op wat in andere media wordt gesteld. De redactie neemt hier geen deel aan de discussie en de brievenrubriek kan niet als rectificatie-instrument worden gebruikt.

De vinger van Greta
Thunberg wijst
accuraat

Dus. Even terug naar die eerste spreekbeurt van jezelf, hè.
Zijn daar beelden van? Als dat zou
zijn, zou je jezelf dan uitlachen?
Natuurlijk niet, je was immers nog
maar een kind en kinderen kunnen zich niet meten met volwassen speechers. Behalve Greta
Thunberg. Zij speecht alsof ze al
50 jaar niets anders doet, over een
onderwerp veel complexer dan
‘mijn konijn’. En dat doet ze op haar
eigen, krachtige en wellicht overdreven wijze.
Lieve Greta, chapeau!

Jill
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Textielinzameling
De komende weken wordt textiel huis-aan-huis ingezameld. Textiel wordt ingezameld
op dezelfde dag dat wij het andere afval komen inzamelen, kijk op de (digitale)
afvalkalender.

Aangepaste openingstijden
Onze dienstverlening wordt mede mogelijk gemaakt door de inzet van ICT-systemen.
Regelmatig is onderhoud nodig om de dienstverlening voor morgen te garanderen.
Tijdens dit onderhoud kunnen we u niet van dienst zijn en daarom zijn we gesloten of is
onze dienstverlening beperkt.
Huis van de Gemeente
• Op vrijdag 4 oktober 2019 zijn we tot 13.00 uur geopend.
• Op zaterdag 5 oktober 2019 zijn we de hele dag gesloten.
Bibliotheek
De bibliotheek is op vrijdag 4 oktober geopend tot 17.00 uur en op zaterdag 5 oktober van
8.30 uur tot 12.00 uur.
Aangepaste dienstverlening WIJZ
Op donderdag 10 oktober zijn de balies WIJZ tot 13.00 uur geopend.
Aangepaste dienstverlening balies Burgerzaken
Donderdag 17 oktober 2019 zijn we tot 13.00 uur geopend. Het aanvragen en/of ophalen
van documenten Burgerzaken, ID, paspoort en rijbewijs, is mogelijk tot 13.00 uur. Voor de
overige dienstverlening en de bibliotheek zijn we normaal geopend tot 17.00 uur.

Maandag 7 oktober
Dinsdag 8 oktober
Woensdag 9 oktober
Donderdag 10 oktober
Vrijdag 11 oktober
Zaterdag 12 oktober
Dinsdag 22 oktober
Donderdag 24 oktober
Vrijdag 25 oktober

Beringe en Egchel
Baarlo
Maasbree
Panningen
Helden
Meijel (Schutterij Sint Nicolaas)
Kessel en Kessel-Eik
Koningslust
Grashoek

Spelregels aanbieden textiel
• Bied textiel altijd aan in een gesloten plastic zak, dit voorkomt dat textiel vies en vochtig
wordt. Plak op de zak een Peel en Maas textielsticker. Deze sticker kunt u zelf printen van
onze website of halen bij de afhaalpunten van de zakken.
• Textiel is zowel mooie, bruikbare kleding als kapotte, versleten kleding. Maar ook
handdoeken, tafelkleden, schoenen, tassen, wollen dekens en gordijnen mogen bij het
textiel.
• Textiel wordt huis-aan-huis ingezameld door de inzameldienst van de gemeente (in Meijel
door de Schutterij) of lever het in bij het Milieupark of in een textielcontainer.
• Zet textiel om 7.00 uur aan de straat op dezelfde plaats waar u normaal uw container
aanbiedt.
• Kijk voor de inzameldagen op de persoonlijke afvalkalender.
• Alle ingezamelde textiel gaat het bedrijf Share and Wear in Beringe. De gemeente werkt
samen met dit bedrijf om meer waarde uit het textiel te halen. Het textiel wordt gesorteerd.
Door het textiel te sorteren krijgt kleding een 2e leven. Bij het sorteren werken mensen
met een achterstand op de arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld mensen van het Leerwerkhuis van
de gemeente. Dit zijn mensen die we helpen met inburgeren, de taal leren en zichzelf te
ontwikkelen.
Wat mag er allemaal bij textiel?
• Kleding
• Huishoudelijk textiel, zoals handdoeken, theedoeken, washandjes, etc.
• Schoenen (per paar gebonden)
• Sokken (per paar)
• Accessoires, zoals hoeden, riemen, tassen
• Zachte knuffels
Wat mag er niet bij textiel?
• Natte kleding, textiel en schoenen
• Kleding die vies is
• Textiel wat met verf of olie is besmeurd
• Vloerbedekking, tapijten en matten
• Vulling van kussens, tuinkussens of speelgoed
• Matrassen, dekbedden en kussens
Voorkom illegale inzameling
Soms zijn er illegale textielinzamelaars actief; zij rijden voor de inzameling uit en nemen
zonder toestemming de gemeentelijke textielzakken mee.
Wij vragen u daarom het textiel om 7.00 uur buiten te zetten en zeker niet de dag ervoor. De
inzameldienst van de gemeente Peel en Maas is goed herkenbaar door de gele auto's met
daarop het logo van de gemeente of de gemeentelijke huisvuilwagen.
Ziet u andere inzamelaars, waarschuw dan direct de politie via 0900-8844 of meldt dit bij het
Klant Contact Centrum van de gemeente via 077-306 66 66.

WhatsApp

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

Aankondiging
raadsvergadering
Op dinsdag 8 oktober 2019 wordt vanaf 19.30 uur een raadsvergadering gehouden in
het Huis van de Gemeente, Wilhelminaplein 1, 5981 CC Panningen.
De uitgebreide agenda met toelichting per onderwerp en bijbehorende stukken kunt u
lezen op de website: www.peelenmaas.eu > vergaderingen raad > raadsvergadering >
datum 08 oktober 2019.
De vergadering kunt u op internet volgen via de link naar de webcast:
https://channel.royalcast.com/peelenmaas. U kunt ook op www.peelenmaas.nl
of www.peelenmaas.eu de link aanklikken.
Agenda:
1. Opening
2. Vragenhalfuurtje
3. Vaststelling agenda
4. Mededelingen
5. Spreekrecht
Opiniërende vergadering
6. Instellen kinderraad (2019-056)
7. 2e Bijstellingsrapportage (2019-057)
8. Bestemmingsplan Bloemencamping de Hazenakker, Kessel (2019-058)
9. Bestemmingsplan Omzetten bedrijfswoning naar reguliere woning Prins
Bernhardstraat 5-5a Meijel (2019-051)
10. Bestemmingsplan Ruimte voor Ruimte woningen Boskesveld, Helden (2019-052)
11. Bestemmingsplan Buitengebied, locatie Landgoed Kapèlkeshof, Grashoek (2019-053)
12. Bestemmingsplan Zorgwijngaard Vinea Cura, aan de Baarloseweg, Helden (2019-054)
13. Bestemmingsplan Maasbreeseweg 55, Helden (2019-055)
14. Sluiting
Besluitvormende vergadering
Alle onderwerpen die staan geagendeerd onder het opiniërende debat vanaf agendapunt
6 tot en met agendapunt 13 worden ook geagendeerd voor de besluitvorming. Het is aan
de raad om per onderwerp vast te stellen of er een besluit wordt genomen tijdens deze
raadsvergadering op 8 oktober 2019 of tijdens de raadsvergadering van 22 oktober 2019.
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Huis van de Gemeente
Wilhelminaplein 1
Postbus 7088, 5980 AB Panningen
5981 CC Panningen
077 - 306 66 66

info@peelenmaas.nl
06 - 12 36 09 04

Wedstrijd met 2.500 euro voor de mooiste parel

Op zoek naar parels op
het platteland

www.peelenmaas.nl

XTC, daar zit een luchtje aan
XTC is een hot item in Nederland, ook in Peel
en Maas. Bij de productie van XTC en andere
synthetische drugs is er altijd gevaar voor
aanwezigheid van giftige stoffen, gassen,
brand of ontploffing. Ook ontstaat er gevaarlijk
afval wat vaak wordt geloosd op open water
of in de natuur. Dit levert gevaar op voor de
gezondheid van mensen, dieren en planten of,
bij lozingen op open water of het riool, voor de
drinkwatervoorziening. Daarom is het van belang
labs en dumpingen op te sporen en de daders van
deze drugscriminaliteit te straffen. Hierbij is uw
hulp nodig!

De gemeente Peel en Maas is
lid van het P10-netwerk, een
samenwerkingsverband van 20
plattelandsgemeenten. Samen staan
we sterker en vragen we aandacht
voor een leefbaar platteland,
nu en in de toekomst. Vanuit dit
samenwerkingsverband zijn we op
zoek naar ‘parels’ op het platteland:
een plek die het bezoeken waard
is, een energiek evenement of een
bruisend initiatief.

Komt u ook ruiken?
De signalen voor de aanwezigheid van een drugslab
in de buurt, vooral de opvallende geur, worden
onbewust wel opgemerkt maar niet direct gekoppeld
aan drugslabs en dumpingen. Wij als gemeente Peel
en Maas en politie vinden het belangrijk dat u als
inwoners dit belangrijkste signaal kunt herkennen.
Daarom bezoeken wij alle dorpen om deze geur
onder uw aandacht te brengen in de vorm van en
een nieuw parfum: XTACY. Onder het motto: ‘eens
geroken wordt later herkend’. Het doel is om zoveel
mogelijk inwoners met de geur in aanraking komen
en hopelijk meer drugslabs worden opgerold.

We dagen u uit om te laten zien hoe levendig en bruisend het platteland is. De meest
indrukwekkende ‘parel’ wint de prijs en krijgt € 2.500. Bij voorkeur is de parel door dorpen of
groepen inwoners zelf geïnitieerd. Inzenden kan tot 11 oktober 2019.
Toeristische route van plattelandsparels
Van de ingezonden plattelandsparels stelt de P10 een route samen die geïnteresseerden over
het Nederlandse platteland voert.
Meer informatie
Uitgebreide informatie over de wedstrijd is te vinden op www.p-10.nl/ha-prijs. Daar kunt u
uw parel ook indienen.
Wanneer zijn we bij u in het dorp?
Maandag 7 oktober

Volg Andre Vinke in zijn strijd (1)

En nu is de maat vol …
Tijdens Stoptober 2019 doet André Vinke (65 jaar jong) weer een
poging om te stoppen met roken. GGD, Vorkmeer, Omroep P&M
en de gemeente mogen hem volgen in zijn strijd.
Wat is de motivatie van Andre?
Ik ben nu nog meer gemotiveerd om dit te doen. Op feestjes en
bijeenkomsten merk ik dat ik een van de weinigen ben die rookt.
Ik schaam mij dan een beetje dat ik dan de enige of een van de
weinigen ben die nog rookt.
Wanneer ben je begonnen met roken?
Ik was 15 jaar toen ik begon met roken. De eerste jaren waren het maar een paar sigaretten
per dag. Naarmate ik ouder werd, rookte ik steeds meer ongeveer een pakje per dag. Op mijn
23ste kreeg ik een hersenbloeding. Tijdens mijn verblijf in ziekenhuis heb ik een tijdje niet
meer gerookt. Maar in de revalidatiekliniek ben ik weer langzaam begonnen met roken. Door
de jaren heen heb ik verschillende pogingen gedaan om van het roken af te komen met hulp
van medicijnen, acupunctuur en hypnose. Maar na een paar weken kwam de behoefte aan een
sigaret weer terug.
Extra stimulans
Op mijn 50e verjaardag besloot ik samen met mijn vrouw definitief een punt achter het roken te
zetten. Mijn vrouw leed aan astma en moest stoppen, dus een goede reden met haar samen te
stoppen. Na 7 maanden kwam ik tijdens een of ander feestje in de verleiding om er weer eentje
op te steken. Dat had ik beter niet kunnen doen… ik zat er direct weer aan vast.
Roken is echt verslavend
Negen jaar geleden moest ik een hersenoperatie ondergaan; ik had een aneurysma in mijn
hoofd, een aantal maanden gestopt met roken… en daarna weer begonnen. Dat vind ik erg
dom van mezelf. In 2018 ben ik ook gestopt per 1 oktober en heb het vol weten te houden tot de
vakantie in maart 2019. Tijdens mijn vakantie heb ik weer de verleiding niet kunnen weerstaan.

Dinsdag 8 oktober
Woensdag 9 oktober
Donderdag 10 oktober

Vrijdag 11 oktober

10.00 tot 12.00 u

Helden, Kaupmanshof

14.00 tot 16.00 u

Beringe, bij De Wieksjlaag, Kanaalstraat 94

10.00 tot 12.00 u

Grashoek, bij De Ankerplaats, Past. Vullinghsstraat 3

14.00 tot 16.00 u

Egchel - bij 't Erf, Kapelaan Nausstraat 5

10.00 tot 12.00 u

Koningslust - bij De Sprunk, Meester Caelersstraat 30

14.00 tot 16.00 u

Panningen, op de weekmarkt, Markt

10.00 tot 12.00 u

Kessel, Markt

14.00 tot 16.00 u

Kessel-Eik, bij het gemeenschapshuis, Maasstraat 20

18.30 tot 20.30 u

Meijel, bij D’n Binger, Alexanderplein

09.00 tot 12.00 u

Maasbree, bij het Hoës van Bree, Dorpsstraat

13.00 tot 15.00 u

Baarlo, Markt

Vermoed u de aanwezigheid van een xtc-lab in uw pand of uw omgeving…
Wij vragen u niet om te klikken, maar wij vragen u om uw vermoedens met ons te delen. Blijf
er dus niet mee lopen, maar meld wat u weet bij de gemeente… ook als u twijfelt. Het kan
een onderbuikgevoel zijn. Bijvoorbeeld als u steeds dezelfde mensen ziet die niet in uw buurt
wonen, met steeds weer anderen in de straat. Zeker als die mensen nerveus, gejaagd of op hun
hoede zijn, kan dat duiden op drugshandel. Schrijf opvallende gegevens op zoals kentekens van
auto’s en kenmerken van verdachte personen.
Het is een kleine moeite om daar melding van te maken. Is er niets aan de hand, dan is het goed.
Anders gaan wij iets doen en misschien helpt u uzelf of een buurtgenoot om verder in de ellende
te komen. Wij komen graag met u in contact!
Melden
• Bij de adviseur openbare orde en veiligheid, gemeente Peel en Maas - tel 077-306 66 66,
e-mail: iserietsnietpluis@peelenmaas.nl.
• Wilt u liever anoniem blijven: vul het tipformulier in op de gemeentelijke website;
www.peelenmaas.nl!
• Politie, 0900-8844 (voor dringende zaken bel 112).
• Meld misdaad anoniem: 0800-7000.
Heeft u vragen, aarzel niet en bel of mail ons!

En nu is de maat vol
Ik hoop dat ik dit keer het rookgedrag achter mij kan laten met de steun van anderen die
hetzelfde doel voor ogen hebben als ik. Ik heb me aangemeld bij Stoptober en heb de app
gedownload. Een voormalige rooktopcoach van de GGD heeft mij aangeboden om me
individueel te begeleiden. Ik ben er klaar mee. Ik deel mijn ervaringen met jullie en...
ik wil een voorbeeld zijn voor anderen.
Over twee weken hoor je in ieder geval hoe het verder met me gaat.

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

info@peelenmaas.nl
06 - 12 36 09 04

www.peelenmaas.nl
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Voetbal

Handbal

Herpertz Bevo Hc wint ook
in Aalsmeer
Herpertz Bevo Hc uit Panningen heeft de derde zege op rij in de
BENE-league behaald. In Aalsmeer werd op zondag 29 september
landskampioen GreenPark Aalsmeer met 30-25 verslagen.
Herpertz Bevo Hc miste door
blessures nog steeds de ervaren krachten Dario Polman, Niels
Poot en Daniel Eggert. Met een
mix van jonge talenten en ervaren krachten wist de ploeg uit
Panningen een zware klus in
Aalsmeer te klaren. In de beginfase stond het in defensief niet
goed bij Herpertz Bevo Hc. Na wat
tactische omzettingen kreeg Bevo
grip op de wedstrijd. De verdediging stond weer als een vesting
en poortwachter keeper Arjan
Versteijnen bleek in het doel bijna
onpasseerbaar. Aanvallend werd
weer veelvuldig de fast break
gespeeld.

Eerste puntje MVC’19
De mannen van voetbalvereniging MVC’19 hebben het eerste punt van het nieuwe seizoen binnen.
In een aantrekkelijk duel deelden MVC’19 en RKSVO op zondag 29 september de punten in Maasbree,
het werd 1-1.

Heer en meester
De jonge Belgische international
Kobe Serras speelde een hoofdrol. Hij werd topscorer met tien
doelpunten. De teruggekeerde
Nick de Kuijper had met zeven
doelpunten ook een groot aandeel in de zege. Ook Jeroen van
den Beucken was ouderwets
op dreef met zes doelpunten.
Na rust was Herpertz Bevo Hc
heer en meester. De ploeg leidde
met 29-22. Pas in de slotfase nam
Bevo gas terug. Uiteindelijk werd
het 30-25.
Tekst: Mat Nellen,
handbalvereniging Bevo

Voetbal

BEVO verslaat Panningen
in enerverende derby
De eerste Peel en Maas derby stond op zondag 29 september op het
programma in de vierde klasse. In Beringe werd Panningen uiteindelijk op een terechte nederlaag getrakteerd.
BEVO pakte goed het initiatief
vanaf het begin en dit resulteerde
in een 2-0 voorsprong door doelpunten van Eric Minten en Jeffrey
Spee. Hierna ging BEVO prima verder en er ontstond een open wedstrijd met kansen over en weer.
Panningen liet enkele open kansen liggen, waardoor meteen de
toon gezet was voor de middag.
Eric Minten wist op een fantastisch lobje over de verbouwereerde keeper van Panningen,
3-0 te scoren alvorens Nick
Wilmer namens Panningen iets
terug kon doen.
Na de thee ontspon zich een
enerverend gevecht waarin Stan
Spee voor een schijnbare veilige

4-1 voorsprong zorgde. Dit na
zeer goed anticiperen van Eric
Minten op een snel genomen
vrije trap van Panningen. De kans
werd erg vakkundig door Stan
afgewerkt.
Panningen gaf zich nog niet
geslagen, want ook hierna bleef
het billenknijpen voor de BEVOsupporters. Panningen kwam nog
terug tot 4-3 via Ilias Amaouch
en Remco Litjens, maar meer
zat er voor de bezoekers niet in.
Met kunst en vliegwerk wist BEVO
de overwinning over de streep
te trekken, iets wat vele jaren in
competitieverband niet gelukt is.
Tekst: Joost van den Beucken

Te koop vrijstaand woonhuis

Kerkveld 16 Meijel
Bieden vanaf 285.000,= k.k.
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Afspraak maken via 06 - 11 77 64 81

MVC’19 speelde vanaf het begin zeer
geconcentreerd en compact. In de
eerste helft was de Maasbreese
ploeg de bovenliggende partij, maar
na de pauze was de promovendus
de meest aanvallende ploeg. Beide
elftallen kregen voldoende kansen
om meer doelpunten maken, maar
het vizier stond niet altijd op scherp.
Bovendien waren beide keepers
Stan Caris (MVC’19) en Guus Jacobs
(RKSVO) goed op dreef.

Snelheid benut
De Ospelse topscorer Freek
Meeuwissen werd goed aan banden
gelegd door de Maasbreese defensie. Met de wind in de rug speelde
MVC’19 zijn spelletje. De snelheid
van de Maasbreese voorhoedespe-

lers werd goed benut. Er waren in
de eerste helft kansen voor Joris
Timmermans, Joost Hesen, Bart
Crienen en Rody Berben, maar de
openingstreffer viel pas in de 41e
minuut. Een scherpe voorzet van
Joris Timmermans werd door Ron
van den Kerkhof benut.

Goal uit corner
Na de pauze bracht RKSVO-trainer
Jeroen van de Kerkhof een lange
spits in het veld en de gasten togen
massaal in de aanval. MVC’19 moest
verdedigend overwerk verrichten
en was zelf aangewezen op snel
uitgevoerde counters. De Ospelse
ploeg kreeg in de tweede helft ook
verschillende kansen maar ging
hier vooralsnog slordig mee om.

Uit een snelle counter had Joris
Timmermans MVC’19 op 2-0 kunnen
zetten en zodoende de wedstrijd
kunnen beslissen, maar zijn doelpoging stuitte op keeper Guus Jacobs.
Daarentegen scoorde RKSVO bij de
achtste corner de gelijkmaker. De
corner werd door een MVC’19 verdediger verlengd waardoor de mee
opgerukte verdediger Rikkert Dings
de bal in het net kon werken.
In de slotfase kregen zowel MVC’19
als RKSVO nog kansen op de winnende treffer, maar er werd niet
meer gescoord. Beide ploegen hielden elkaar dus goed in evenwicht.

Tekst: Mat Nellen
Beeld: Ron van den Kerkhof

Voetbal

Twee maal rood en verlies
voor Koningslust
De voetbalmannen van VV Koningslust speelden op zondag 29 september tegen RKESV uit Ell. De uitwedstrijd
van Koningslust eindigde in een harde wedstrijd met twee rode kaarten en een verlies van 3-0.
Na de zwaarbevochten overwinning
van vorige week, zag Koningslust
ook kansen in Ell bij RKESV. Het is Ell
dat met een schot de eerste speldenprik uitdeelde, maar daarna was het
Koningslust dat met schoten van Roel
Ghielen, Wesley Goeden en Jurjen
Verbong de goalie van Ell stevig op de
proef stelde. Ell deed wat terug middels een schot dat Mick Berkers tot
een redding dwong.
Even later mocht Ell een vrije trap
nemen. Daarbij ging een speler
van Ell naar de grond en greep de
scheidsrechter naar zijn fluit: penalty.
Deze werd verzilverd en Ell stond met
1-0 voor. Even later probeerde Ell
deze score te verdubbelen, maar Mick
Berkers stond in de weg. Het laatste

wapenfeit voor de rust was van Roel
Ghielen die de bal over de lat lanceerde.

Tweede rode kaart
Na de rust probeerde Ell de aanvallende draad weer op te pakken.
Het eerste schot was over, maar het
tweede van buiten de 16-meter, verdween achter Mick in het net: 2-0.
Ell probeerde de wedstrijd definitief
te beslissen met een schot, zonder
resultaat. Bram Rongen nam een vrije
trap maar de keeper van Ell bracht
weer redding. Even later ontving
Bram Rongen zijn tweede gele kaart,
waardoor Koningslust met tien spelers
verder mocht. Ell bleef aandringen.
Dat resulteerde in een 3-0 voorsprong.

Daarna trok Ell alle registers open om
de voorsprong verder uit te breiden,
maar het was Mick Berkers die dat
wist te voorkomen. Een vrije trap van
Bram Kessels strandde daarna ook op
de goalie van Ell, waardoor de teller
voor Koningslust op nul bleef staan.
Jeffrey Daniëls tekende voor het laatste wapenfeit: een directe rode kaart,
waardoor Koningslust met negen spelers het slotsignaal haalde. Ell speelde
een harde wedstrijd en maakte veel
overtredingen die te vaak onbestraft
bleven. Koningslust trok gefrustreerd
en met twee rode kaarten rijker huiswaarts.
Tekst: voetbalvereniging
VV Koningslust
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Beugelen

De Treffers pakt derde 3-2 winst op rij
Nadat de afgelopen twee weken al werd gewonnen van Helden 1 en Hoogeloon 1 pakte het vaandelteam van
De Treffers dit weekeinde tegen Helden 2 de derde winst op rij. Het werd wederom: 3-2.
We hoopten de goede vorm van de
afgelopen weken vol te kunnen houden. Jac Lintjens begon tegen Johan
Selen met een flats, maar wist weer
bij te komen op 10-10. Daarna kreeg
Jac de kans om een paar bollen te
slaan en het stond 14-10 voor Jac.
Kwestie van uitbeugelen nu, zou
je zeggen. Helaas gaf Jac een paar
cadeautjes weg door te flatsen en de
tegenstander net niet onder te slaan
en het werd 18-20. Het lukte Jac niet
meer om bij te komen (26-30) en we
stonden met 0-1 achter.

Geconcentreerd
Guido Sonnemans begon tegen Gerard
Reijnders geconcentreerd het spel
rondom de beugel en kwam met 8-6
voor. Daarna een flats van Guido en
het ging gelijk op in een langzame
partij tot 20-20. Gerard kon een bol

in de ring slaan waardoor hij twee
punten voorkwam. Ineens ging het
snel omdat ze om en om door de ring
gingen. Uiteindelijk werd het 28-28
met vier bollen achter de ring. Guido
ging af maar eigenlijk net iets te kort.
Gerard ging ervoor om Guido onder te
slaan maar miste (30-28) en daarmee
was de stand gelijk.

Prachtige bol
Joris Wijnen speelde tegen Miranda
Maassen-Ottenheijm een degelijke
partij. Hij kwam in het begin voor door
een flats van Miranda en wist de score
gestaag uit te bouwen. Eindstand
werd 30-18.
De partij tussen Hem Hendrix en Pieter
Heijnen ging een stuk sneller dan de
andere partijen. Hem begon met een
voorsprong en wist deze een tijdlang vast te houden tot 18-18. Daarna

ging het gelijk op. Op 22-22 sloeg
Hem een prachtige bol over de ring.
Dit bezorgde hem de voorsprong, en
hij wist het goed uit te beugelen (3024). Daarmee was de overwinning
binnen.

Tekst: Joris Wijnen

Het eerste en het tweede team van beugelclub De Flatsers uit Baarlo speelden op vrijdag 27 september een
wedstrijd. Flatsers 1 verloor van Olland met 3-2 en Flatsers 2 verloor ook. Het team van Helden was te sterk
voor het tweede team uit Baarlo met 0-5.

Flatsers 2
In de wedstrijd tegen Helden 5 mocht
Ad het spits afbijten en speelde een
goede partij totdat hij een bal waar hij
slag op had zelf vanaf de grip wegkamerde. Daarna was de precisie eruit
wat hem tegen deze tegenstander de
das om deed, 24-30 verlies. Jospeelde
na een jaar weer zijn eerste competitie wedstrijd wat in de eerste helft
van de partij te merken was, maar
naarmate de partij vorderde haalde
hij goed in maar kon toch niet ver-

der komen dan een 24-30 verlies.
Bob speelde tot de 20 een gelijk
opgaande partij tot op het moment
dat hij een reeds uitgeschakelde bol
nog eens ging vastleggen in plaats
van voor te gaan, 26-30 verlies.
Piet startte met een flats en bleef met
die bol in de ring hangen waardoor hij
door de nieuwe regels prompt geslagen werd en kwam met 6-2 achter.
Uiteindelijk verloor hij met 24-30.
Hay speelde de laatste partij maar kon
tegen zijn tegenstander geen potten
breken en verloor met 20-30. Het team
verloor met 0-5.
Tekst: Piet Geurts en Hay Ewalds,
beugelclub De Flatsers

Kessel krijgt pak slaag in Hegelsom
De beugelclub van Kessel, OVU 1, speelde op zondag 29 september tegen het eerste team van Hegelsom. Het team
reisde af met twee invallers op het voorhand sterker geachte Hegelsom. Kessel verloor uiteindelijk met 5-0.
In alle partijen waren er mogelijkheden, maar op de momenten dat het er
echt toe deed gaven de Kesselse manschappen niet thuis en dat resulteerde
in een pak slaag van 5-0. Na drie
weken heeft Kessel 5 punten bij elkaar

gesprokkeld en dat is te weinig om
uit de onderste regionen weg te blijven. Komende week mag OVU 1 thuis
tegen topploeg Tegelen en aansluitend op bezoek in Maasbree en daar
zal het team ervoor moeten zorgen

dat het scherp en geconcentreerd blijft
zodat het zich kan handhaven in de
middenmoot.

Tekst: beugelclub OVU

Volleybal

Tupos wint van Vludoc
niet doortrekken zoals ze in set twee
geëindigd waren. Hard werken werd
beloond met een eindstand van 19-25.
De vierde set startte de dames van
Tupos vol goede moed om met vier
punten richting ‘Baolder’ terug te keren.
Door hard en slim werken trok Tupos

Jesse Muijsenberg plaatste zich met
1-baton voor de voorrondes van
het NK twirl. Daarnaast waren dit
voor haar twee extra wedstrijden
ter voorbereiding op het EK wat
plaatsvindt over anderhalve week
in Italië. Ook soliste Karin Said
en het duo Elise Dekker en Fleur
Segers behaalden mooie punten
met hun shows. Renske Janssen,

Fenne van de Ven, Tooske Janssen,
Fleur Segers en Elise Dekker van
het C-team lieten een mooie hondenshow zien in de categorie Show
Twirl, dit alles onder leiding van
trainster en coach Suzanne ter
Voert-Hebben.
Tekst: Iris Dekker,
majorettengroep Younique

Gratis en exclusief voor mantelzorgers

Philip Kroonenberg / Arwen
Linnemann / Rens van der Zalm
bij Mantelzorg Muzieksalon
24 oktober 2019 in Ut Gemeinsjapshoes te
Kessel-Eik, aanvang 20.00 uur
Philip Kroonenberg (akoestische gitaar, 5-snarige ukelele) wordt
tegenwoordig americana genoemd. Philip speelt in verschillende
combinaties met professionals die zijn stijl goed aanvoelen (The
Freelance Band, The Magic Magicians). Arwen Linnemann (Avalanche
Quartet en voorheen The Nits) speelt contrabas en zingt en Rens
van der Zalm is multi-instrumentalist: hij speelt virtuoos gitaar,
mandoline en viool in dit trio en hij zingt. Al snel begonnen ze
samen liedjes te schrijven en het resultaat is de nieuwe cd ‘Light’. Bij
optredens worden liedjes van deze cd ten gehore gebracht en ook
nummers van Philip die er al waren en die geschikt zijn om met deze
bezetting (zonder drums) te spelen.
De Mantelzorg Muzieksalon is een van de manieren waarop de
gemeente Peel en Maas mantelzorgers wil waarderen voor hun inzet
t.b.v. hun naaste(n). Deze avond wordt georganiseerd door Vorkmeer
Steunpunt Mantelzorg Peel en Maas.
Gratis entreekaarten kunnen vanaf heden tot en met 22 oktober
a.s. tijdens werkdagen tussen 8.30 uur en 12.30 uur afgehaald
worden of indien nodig gereserveerd worden bij:

Tupos vertrok rond het middaguur richting Nuth voor een volleybalwedstrijd tegen Vludoc.
In de eerste set was de slaap bij
Tupos nog niet helemaal uit de ogen.
Eindstand: 25-16. De tweede set herpakte Tupos zich door goed te verdedigen en serves druk te houden.
Dit resulteerde in een overtuigende
setwinst van 11-25. Tupos kon in set 3

De meiden van majorettengroep Younique uit Maasbree speelden
op zondag 22 en 30 september in Helmond wedstrijden om onder
andere het Nederlands Kampioenschap twirl.

Jo Hendrix speelde tegen Sander
Maassen ook een korte partij. Jo
maakt een paar foutjes en kwam daardoor al gauw op achterstand. Sander
speelde een goede partij en sloeg
enkele bollen mooi in de geut (20-30).
Uiteindelijk toch weer een overwinning te pakken, na drie weken nog
steeds ongeslagen.

Flatsers verliezen twee wedstrijden
vielen vast en wat Piet ook probeerde,
hij kon de opgelopen achterstand niet
meer goedmaken. Het team verloor
met 3-2.

Jesse Muijsenberg
geplaatst voor NK twirl

Ongeslagen

Beugelen

In de openingspartij van Olland tegen
Flatsers kon Marc een 24-16 voorsprong niet over de eindstreep brengen tegen de invaller van Olland en
dat was een flinke tegenvaller voor
het team. Esther speelde een goede
partij tegen Frans van Esch en zij bleef
met degelijk en slim beugelspel duidelijk de betere en won met 30-18. In de
derde partij moest invaller Ruud Tissen
het opnemen tegen de topspeler Jurre
en dat viel niet mee omdat een ongelukkige flats niet meer opgehaald kon
worden en Ruud achter de feiten aanliep. Het werd voor Roy makkelijk en
hij won ruim. In de slotpartij begon Piet
niet goed door een flats en tegenstander Theo deed dat ook. Beide bollen
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deze set naar zich toe: 18-25. Met deze
eerste overwinning gaat Tupos op
21 oktober naar Sittard om daar de
dames van Sittardia te ontmoeten.

Vorkmeer Steunpunt Mantelzorg Peel en Maas
Kerkstraat 32, 5981 CG Panningen

meer met mensen!
(077) 307 73 50 - vorkmeer.nl

Tekst: Yoni Hendriks
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Judoclub Helden voor het eerst
bij NK Almere

Voetbal

Judoclub Helden nam op zaterdag 28 en zondag 29 september deel aan het NK Judo in de Topsporthal in
Almere. De club was voor het eerst in haar geschiedenis vertegenwoordigd. Twee judoka’s reisden af naar het
kampioenschap.

Helden neemt volle buit mee
uit Blerick
De voetbalmannen van Helden speelden op zondag 29 september
tegen Blerick. Vorige week behaalde Helden ternauwernood een
punt, nu wonnen ze met 0-2 in Blerick.
De eerste helft was er voor beide
ploegen één om snel te vergeten. Beide teams kregen het
niet voor mekaar om het spel
te controleren. Het was daarom
ook niet vreemd dat er gerust
ging worden met een 0-0 tussenstand. Vlak voor het rustsignaal
leek Helden wel op voorsprong
te komen. Mike van Lier was het
eindstation na een serie kansen
en passeerde doelman Hauser. De
grensrechter stak echter zijn vlag
omhoog waardoor het doelpunt
geen doorgang vond.

Guus Manders kwam in de eerste
pot uit tegen Belkaid. Guus begon
sterk aan de wedstrijd, maar verloor
daarna de grip op de partij waardoor
hij uiteindelijk verloor. In de herkansing kwam hij tegen de fysiek sterke
Schoof. De eerste drie minuten gingen gelijk op met enkele kansen voor
Guus. In de laatste minuut werd hij
helaas verrast en daarmee zat zijn
toernooi erop.

Op zondag was het de beurt aan
Mark van Dijk. Mark verloor de eerste wedstrijd in de golden score van
Coen van Winden. Daarna won Mark
in de herkansing zijn eerste wedstrijd
met een ippon door middel van een
senkaku van Hessel Nilolai.

nen waarna Mark mocht aantreden
voor het brons. Deze wedstrijd was
een herhaling van de finale van het
Nationale Kwalificatietoernooi tegen
Jan-Willem Loer. Dit keer verloor
Mark echter waardoor hij vijfde werd.

Herhaling
Ook van Bobby Goedhart werd met
ippon in de golden score gewon-

Tekst: Judoclub Helden

Score openen
Na de rust kwam Helden een stuk
frisser uit de kleedlokalen. In de
tweede helft trokken de gasten het spel naar zich toe. Stan
Versleeuwen kreeg al snel een
goede mogelijkheid om de score
te openen, maar zijn kopbal werd
knap gekeerd door Dylan Hauser.
Na een dik uur spelen beloonde
Bas Wijnands het elftal wel door

de voorsprong op het scorebord
te zetten. Bart Raijmakers veroverde de bal op het middenveld
en wist de Heldense aanvaller in
het vijandige strafschopgebied
in stelling te brengen. Wijnands
liet vervolgens zien wel raad
te weten met dit soort mogelijkheden. Een tiental minuten
later wist Mike van Lier ook het
tweede doelpunt binnen te schieten. De Heldense spits was het
eindstation van een aanval over
rechts.
Met dit tweede doelpunt was de
wedstrijd ook meteen gespeeld.
Blerick toonde zich niet meer bij
machte om nog terug te komen
in de wedstrijd. Keltone Silva
kwam nog het dichtst bij de aansluitingstreffer, maar hij trof doelman Bouten op zijn pad. Helden
kwam niet meer in de problemen
en speelde de wedstrijd uit.

Tekst: voetbalvereniging Helden

Toma Cycles

Limburgse
wielrenkampioenschappen
De inschrijving is geopend voor het Limburgcross Kampioenschap
veldrijden en de Hoffz MTB Koppel-Nightride in het centrum van
Baarlo op 5 oktober.

VACATURE
Melkveebedrijf Grashoek B.V. is een modern, innovatief en vooruitstrevend melkvee- en
Holstein fokbedrijf waarbij milieu- en dierenwelzijn hoog in het vaandel staan.

Medewerker melkveehouderij

(m/v)

Ter uitbreiding van ons team zoeken wij per direct een

(Fulltime / parttime)

Wij bieden:

• Melken van de koeien in een team
volgens rooster;
• Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden;
• Werken in een modern bedrijf;
• Afwisselende werkzaamheden;
• Doorgroeimogelijkheden.

Wij zoeken:

• Een enthousiaste collega met aﬃniteit
met en passie voor koeien;
• Jouw doel is het welzijn van onze
koeien (!);
• Oplossingsgerichte denkwijze en
hands-on mentaliteit;
• Zelfstandig, maar ook in teamverband
kunnen werken;
• Ervaring in de melkveehouderij is een pré.

INTERESSE?
Aarzel dan niet en stuur jouw sollicitatie met CV naar
ralph@engelengrashoek.nl of per post naar:
Melkveebedrijf Grashoek, Vliegertsdijk 18, 5985 PD Grashoek.

Vragen?

Neem gerust contact op met Ralph Engelen op via
06 - 11 38 09 19.

Vanwege het 60-jarig jubileum
mag TWC Olympia het Limburgse
crosskampioenschap veldrijden
organiseren met de opening van
de Toma Cycles Cup. De wielerdag begint met de veldrijders die zullen strijden om het
Limburgcross Kampioenschap,
als eerste de junioren/nieuwelingen/dames, en daarna de
masters gevolgd door de amateurs. Deze categorieën zullen
alle drie hun eigen wedstrijd
rijden.
Start en finish liggen op de
Maasstraat ter hoogte van de

Tiendvrij. Het programma begint
om 13.00 uur en loopt door tot
ongeveer 21.00 uur. In het parcours is onder andere het kasteelpark de Erp opgenomen.
Vanaf 16.00 uur volgen de overige categorieën met als laatste,
zo tegen 18.00 uur, de jeugdrenners. Om 19.30 uur start de Hoffz
MTB Koppel-Nightride. Dit is
een race voor koppelrenners die
afwisselend een ronde rijden
over het donkere parcours met
verlichting op de fiets. Winnaar
is het koppel dat na een uur de
meeste rondes heeft afgelegd.

Jeu de Boules

Open Brits Boule
Kampioenschap
Het OBBK 2019 werd gespeeld op zaterdag 28 september werd.
Dit is een toernooi met vaste koppels die via loting onderling
wedstrijden spelen.
In totaal namen 18 doubletten deel
aan dit toernooi, zo ook Baarlo en
Maasbree. Na het spelen van drie
rondes waren er twee koppels met
drie gewonnen wedstrijden.
De winnaars werden, tot hun eigen
grote verbazing, Sef Gielen en Jan

Duijf. Tweede werden Peter Thiede
en Marij Thiede, de derde plaats
was voor Geert van de Beele en
Herman Janssen.
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Voetbal

Egchel wint van Kronenberg
Egchel heeft op zondag 29 september in en tegen Kronenberg met 0-2 gewonnen. Onder herfstachtige omstandigheden was Emre Inci de scheidsrechter. Nadat beide ploegen in het begin een kans hadden laten noteren
kwam Egchel in de twaalfde minuut op voorsprong.

Snijwond
Kai Baetsen werd met een snijwond

Tekst: Thijs Joosten, SV Egchel

Zelfstandig kok
Leerlingkok
Keukenhulp
Medewerker bediening

m/v

Wij hebben plaats voor:

m/v

vervangen door Koen Schroijen.
Kronenberg wisselde in totaal ook drie
spelers. Zeven minuten voor tijd viel
de beslissing. Paul Ververgaert werd
de diepte ingestuurd en met buitenkant voet krulde hij de bal keurig in de
verre linkerhoek, 0-2. Egchel behaalde
aldus een prima overwinning en reist
zondag af naar Vlierden om SPV partij
te geven. Kronenberg gaat op bezoek
bij SVSH in Someren-Heide.

m/v

veld ten faveure van Gido van Lier.
Nadat Egchel een dot van een kans
over diverse schijven via uiteindelijk
Joey gemist had, moest Jeroen uit de
tegenaanval zijn kunnen tonen en hij
deed dat prima. Egchel verzuimde de
beslissende tweede goal te scoren
waardoor Kronenberg bleef geloven in
de gelijkmaker. Het kreeg daartoe ook
mogelijkheden middels schoten en
een kopbal over het doel.

m/v

Paul Ververgaert kreeg vrije doortocht
maar werd in het 16-meter-gebied
onderuitgehaald. De bal rolde toch het
doel in zodat de arbiter voordeel gaf
en Egchel op 0-1 kwam.
Vervolgens hadden de gasten het
betere van het spel met enkele mogelijkheden. Aan de overzijde stond
keeper Jeroen van Knippenberg zijn
mannetje. Rust: 0-1. Joey Ritter kwam
na de thee in het veld voor Ryan
Bruisten.
Het spel golfde nu wat meer op en
neer. Sami Amhaouch verliet het

De uren, halve en/of hele dagen zijn bespreekbaar.

Olympia-Dames verliezen
thuiswedstrijd nipt

Bent u toe aan een nieuwe uitdagende job?
Neem dan contact met ons op en vraag naar Mevr. Feijen

De eerste thuiswedstrijd van volleybalclub VC Olympia DS1 tegen Somas Activia dames 1 begon met een
achterstand van 5-12. Ze hebben het terug kunnen brengen door een goede service naar 10-12.
De pass kwam er, maar de ballen werden te gemakkelijk naar de overkant
gebracht zonder dat ze de grond raakten. Bij Somas lukte het wel de ballen bij Olympia op de grond te knallen.
Ze zaten in de flow en dat bracht de
stand op 12-23. Uiteindelijk werd de set
door Somas binnengehaald met een
stand van 15-25. Voor de tweede set
moest VC Olympia met meer lef gaan
spelen. De dames kwamen op een
voorsprong van 10-5, en hierna op een
voorsprong van 13-7. Somas kwam na
een time out terug op een stand van
14-12. Hierna bleef het gelijk tegen

elkaar opgaan. Met allemaal een tandje
extra en inzet in strijd hebben de dames
van VC Olympia deze set binnen kunnen halen met een stand van 25-23.
Voor de derde set wisten we dat er
meer te halen viel dan maar één puntje.
Vol vechtlust begonnen ze aan de derde
set. Deze vechtlust was terug te zien
met een stand van 11-7. Met een goede
servicedruk en ballen die gescoord
werden bouwden ze een grotere voorsprong op van 21-13. Deze set werd
ook binnengehaald met een score van
25-20. De vierde set gingen de dames
van Olympia met dezelfde instelling

verder. Er werd gevochten voor ieder
punt, maar Olympia bleef Activia steeds
enkele puntjes voor. Tot 18-14. Hierna
kwam Somas beter in haar spel en wonnen ze de set met 22-25. De vijfde set
moest voor elkaar gewerkt worden, net
zoals in de tweede en derde set hadden
laten zien. De dames van VC Olympia
stonden met 6-3 voor. Door twee arbitrale dwalingen van de scheidsrechters was Olympia de concentratie kwijt.
Somas profiteerde hiervan en haalde de
laatste set winnend binnen.
Pieter Selen, VC Olympia

Duurzaam clubgebouw VV Koningslust

Provincialeweg 2, 5993 RG Maasbree
T 077 465 12 04 • info@restaurantboszicht.nl
www.restaurantboszicht.nl

vintage • industrieel • brocante

2

2.500lomop
kring

Kringloopspullen ophalen of ontruimen?

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

Vanwege de duurzame eigenschappen is het clubgebouw van VV Koningslust genomineerd voor twee prijzen:
de Limburg Duurzaamheid Award en de Euregio Duurzaamheid Award.
GRANDIOZE

GARAGE

DEUR

DAGEN 2019

van 10.00 en 16.00 uur open
Maak kans op een
Het clubgebouw van VV Koningslust
werd in 2016 officieel geopend. Het is
enerzijds duurzaam door een slim
ontwerp gericht op duurzaamheid en
anderzijds door het gebruik van hergebruikte of opnieuw te gebruiken
materialen.
Zo is in de dakconstructie van het
gebouw een kanteling aangebracht
zodat de zonnepanelen op het zuiden
gericht zijn en in een goede hellingshoek liggen. Ook is de kantine voorzien
van grote ramen met een grote overstek voor veel daglicht zonder te grote
warmte-instraling in de zomermaanden
en is het gebouw goed geïsoleerd.
De luchtinvoer van verse lucht in de

kantine en kleedlokalen loopt door de
aarden wal om het gebouw heen waardoor koude lucht in de winter wordt
voorverwarmd en warme lucht in de
zomer wordt gekoeld. De vloerverwarming is aangesloten op warmtepompen.
De buitenmuren van het gebouw zijn
opgetrokken uit clickbricks. Dit zijn
bakstenen die zonder specie aan elkaar
worden geklikt, waardoor ze op termijn gemakkelijk te hergebruiken zijn.
Daarnaast zijn veel materialen hergebruikt.
De houten leggers hebben een industrieel verleden in Overijssel, de bar is
gebouwd van schrootjes uit de oude

bar en de lambrisering is gemaakt
van het plafond uit de oude kantine.
De betonnen vloer in de kantine is
bovendien van recyclebeton.
De genomineerden voor de Limburg
Duurzaamheid Award worden beoordeeld door een een vakjury, de bezoekers van het duurzaamheidssymposium
en publieksjury waar iedereen online
aan kan deelnemen.
Beide awards worden uitgereikt tijdens
een duurzaamheidssymposium op
maandagavond 7 oktober in Venray.
De Awards zijn een initiatief van de
gemeente Venray en de Stichting
Wielerpromotie Venray, met steun van
Interreg en Rabobank Horst Venray.

gratis
garage
deur!

VRIJDAG 4 EN
ZATERDAG 5 OKTOBER
krijgt u bij aanschaf van een
garagedeur 25% korting én
een gratis LED-verlichtingslijst.
Bovendien verloten we twee
GRATIS garagedeuren PER DAG
onder alle bestelde deuren!
Kijk op GRATISGARAGEDEUR.NL en
kom naar deze dealer om kans te maken:

-

-
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Volleybal

Heren 1 stuurt Dio zonder sets terug naar Bedum
Op een druilerige zondagmiddag mochten de mannen van Peelpush Heren 1 hun allereerste thuiswedstrijd
van het nieuwe seizoen spelen. Tegenstander: Kenders Bouw/DIO-Bedum. Na de drie uur durende reis en de
warming-up van de gasten uit Groningen vloog de eerste bal over het net.
Dio was bij Peelpush onbekend, dus
ging deze club de eerste set blanco
in. Het ging in de eerste punten gelijk
op, maar ze startten fris, scherp en fel.
Hierdoor konden ze vrijwel direct een
aantal punten uitlopen. Wat de gasten
uit het hoge noorden ook probeerden,
het mocht niet baten. De servicepass
lag goed, Bram kon zijn aanvallers
goed vinden en zij scoorden op hun

beurt weer een aantal lekkere balletjes. Tel daar de fouten van Dio bij
op en je staat met 25-19 op een 1-0
voorsprong.
De servedruk was prima, waardoor Dio
niet echt lekker aan spelen toe kwam.
Set 2 had hierdoor eigenlijk een beetje
hetzelfde spelbeeld. De club uit Meijel
liep uit en Dio kon hier niet echt
bovenop komen. Uiteindelijk was het

dan Rick ‘the cucumber’ Oomen die
met een pracht van een sprongserve
de passer-loper van de Groningers
omver kegelde. 25-20 en dus een 2-0
voorsprong in onze eerste thuiswedstrijd.

Spannend slot
Het devies was om ook in set drie
scherp te blijven en de Groningers

onder druk te blijven zetten. Dit leek
in eerste instantie prima te lukken,
maar na een 5-1 voorsprong kwam
Dio, na een prima serveserie, langszij. Peelpush keek al gauw tegen een
10-15 achterstand aan, maar kwam
stukje bij beetje dichterbij. Serverend
kreeg Meijel het weer wat beter op
orde en hun aanvallers werden weer
effectiever. Dit resulteerde in een
spannend slot, waarbij Koen uiteindelijk een belangrijke rol speelde.
Na een ingeslagen bal in de verre
hoek, besloot hij een balletje te blok-

keren als onderdeel van een driemans
blok. Daarna scoorde Rick nog een bal,
en Koen mocht uiteindelijk de wedstrijd beslissen met een flinke poeier
van achter de servicelijn. 27-25 en dus
3-0. Een 3-0 overwinning brengt het
totaal van Peelpush op 4 punten uit 2
wedstrijden.

Tekst: Rikus Leenders,
Peelpush Heren 1

Baarlo in slotfase langs Melderslo
De eerste helft was Baarlo de bovenliggende ploeg en het ging ook verdiend met een 2-1 voorsprong rusten.
Melderslo gaf pal na rust meer tegengas, kwam ook langszij maar Baarlo herpakte zich tijdig en sloeg toe in
de absolute slotfase.

Vuurwerkshows in Toverland
Op 12, 15, 16, 17, 18, 19, 25 en 26 oktober 2019 vinden bij
Attractiepark Toverland weer de Halloween Nights plaats. Het park is
dan tot 23.00 uur geopend. Tijdens deze spannende avonden
staan bezoekers oog in oog met 100 angstaanjagende karakters in
9 scare zones. De Halloween Nights worden tussen 22.45 en 23.00 uur
afgesloten met een magisch mooie vuurwerkshow.
In samenwerking met onze vuurwerkleverancier streven wij ernaar
om eventuele overlast tot een minimum te beperken.
Wij wensen u een betoverend najaar toe!

BEZORGERS
GEZOCHT!
VOOR DE VOLGENDE ROUTES:

Meijel buitengebied rondom Heldensedijk € 10,00
Meijel rondom Langstraat € 10,00
Meijel rondom Nederweerterdijk € 13,00
Maasbree rondom Broekstraat € 11,25
Panningen rondom Schoutenring € 7,40
Panningen rondom Ruijstraat € 7,10

bedrag
per week

WERKZAAMHEDEN Elke donderdag het nieuwsblad HALLO bezorgen.
INTERESSE OF INFORMATIE Mail naar bezorgers@garcon.nl of bel 085 071 10 90.

Handelstraat 17 5961 PV Horst

Rik Schotman juicht na zijn openingstreffer voor Baarlo. Verslagen gezichten bij spelers van Melderslo.

Ondanks de schlemielige valse start
van de competitie vorige week in
Ysselsteyn ging Baarlo toch vol vertrouwen van start in het eerste thuisduel
tegen Melderslo. Vanaf het beginsignaal van de goed leidende 17-jarige
arbiter Timo Smulders uit Mill nam
Baarlo opnieuw het initiatief in de wedstrijd.
In tegenstelling tot een week eerder
wist Baarlo het openingsoffensief nu
wel met een doelpunt te bekronen.
Nog net binnen het eerste kwartier
tikte Rik Schotman uit een hoekschop
van Dennis van de Vinne de bal met
een subtiel hakje bij de eerste paal binnen: 1-0. Baarlo bleef ook daarna de
betere partij, maar verzuimde de voorsprong verder uit te breiden.
Min of meer uit het niets kwam
Melderslo tot de gelijkmaker. Ook uit
een hoekschop, waarbij de bal voorbij de tweede paal weer tegendraads
werd ingekopt en via een touché van

Melderslo-speler Teun Peeters in de
verre hoek in het doel belandde: 1-1.
Maar nog voor rust kwam Baarlo alsnog verdiend op voorsprong uit een
vrije schop verzilverd door Maikel van
Erp. Langs het Melderslo-muurtje plofte
de bal in de uiterste korte hoek van het
doel binnen: 2-1.
Ondanks de waarschuwingen van trainer Joeri Janssen in de kleedkamer liet
Baarlo zich pal na rust toch nog bijna
verrassen. Melderslo kwam sterk uit de
startblokken, zette Baarlo vast op zijn
eigen helft en kwam ook nog voor het
verstrijken van het uur opnieuw langszij. Melderslo-aanvaller Jeroen Gubbels
werd vanaf de linkerkant teveel ruimte
geboden en die wist daar met een
fraaie treffer wel raad mee: 2-2.

Slippertje
Even leek de wedstrijd te kantelen
maar net op tijd wist Baarlo toch weer
vat op het spel te krijgen en pakten

wissels door trainer Joeri Janssen in
de slotfase goed uit. Invaller Arman
Melkonjan profiteerde een vijftal minuten voor het verstrijken van de officiële
speeltijd maximaal van een defensief
slippertje bij Melderslo en prikte de bal
met veel gevoel in de uiterste hoek:
3-2.
In blessuretijd besliste hij de wedstrijd
definitief na fraai combinatiespel met
Laurents van den Ham en Sander Gulev.
Vrij voor doel maakte de frêle Baarlose
vleugelspits het weer met veel gevoel
koeltjes af: 4-2
Toch wel opgelucht werd de eerste
overwinning en de daarmee verbonden
eerste winstpunten over de eindstreep
getrokken. Waarmee Baarlo aanstaande zondag, in weer een thuisduel,
zonder extra druk de confrontatie met
naaste buur HBSV kan aangaan.

Tekst en Beeld: Len Gielen

VC Kessel dames wint eerste thuiswedstrijd
De dames van VC Kessel hebben zaterdag 28 september opnieuw goede zaken gedaan. In eigen hal werd
gewonnen met 3-1 van degradant VC Velden dames 2.
De eerste twee sets liep het aan
Kesselse kant gesmeerd: goede passjes
en blokjes, weinig onnodige fouten en
goede servicedruk zorgden voor een
25-19 en 25-15 winst.
In de derde set had Kessel meer moeite
met de servicepass en kwam Velden
beter aan aanvallen toe, waar Kessel

geen antwoord op had. De derde set
ging helaas verloren met 18-25. Na een
peptalk van coach Nico Maessen werd
in de vierde set hard gewerkt om de
winst in Kessel te houden.
Lange tijd ging het gelijk op, maar
een goede servicebeurt van Charlotte
Seerden zette Kessel op 3 punten voor-

sprong, welke niet meer uit handen
werd gegeven: de vierde set ging naar
Kessel met 25-21.
Komende zaterdag reizen de Kesselse
dames naar Sint Anthonis, om 14.45
uur spelen ze tegen Somas/Activia.
Tekst: Vester Peeters, VC Kessel
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Jubileumconcert Femme Vocales
Het Meijels vrouwenkoor Femmes Vocales viert op zaterdag 5 oktober haar 30-jarig bestaan. Ze viert dit met
een Jubileumconcert. Het concert vindt plaats in gemeenschapshuis D’n Binger in Meijel.

Rondje Sunny maakt
duurzaamheid tastbaar
Rondje Sunny gaat op bezoek bij lokale initiatieven waar duurzaamheid te beleven, voelen en proeven is. Op donderdag 10 oktober, de
Dag van de Duurzaamheid, start dit nieuwe initiatief met twee
excursies.
De dag start om 10.00 uur bij het
Sunny Informatieloket aan de
J.F. Kennedylaan in Panningen
en wordt hier afgesloten rond
16.00 uur. Bij Pluk en Theetuin
In de 7e hemel in Grashoek
wordt een lunch geserveerd
met belegde boerenboterham-

men en soep. Daarna wordt een
bezoek gebracht aan boswachterij
De Kievit in Beringe.
Rondje Sunny is een dagexcursie
naar projecten en bedrijven die
aansluiten bij het gedachtegoed
van Sunny: werken aan een eerlijke, toekomstbestendige wereld.

Jeu de Boules
Onder andere het mannenkoor Beeker
Liedertafel komt spelen. Naast hun
eigen repertoire wordt ook samen
gezongen. Tijdens het Jubileumconcert
komen allerlei muziekstijlen naar

voren. Van swingende gospel tot een
jazzy Gloria. Ook is er tijd voor humor
tijdens de optredens. Bij binnenkomst
ontvangen de gasten een welkomstdrankje. De zaal gaat open om 19.00

uur en een half uur later begint het
optreden. Na afloop is er nog livemuziek te horen.
Voor meer informatie, mail dan naar
info@femmesvocalesmeijel.nl

Fanfare Eendracht

Concert leerlingen basisschool Diamant
De leerlingen van basisschool De Diamant en fanfare Eendracht uit Baarlo houden op maandag 7 oktober een
concert. De kinderen spelen de hoofdrol tijdens het optreden. De groepen 3a, 4a, 6 en 6b treden op.
Zij hebben de afgelopen zes weken
op school onder leiding van de
muziekdocenten allerlei muzikale
dingen geleerd. Instrumenten als

de bugel, trompet, hoorn, bariton,
trombone en gitaar komen voorbij.
Een aantal nummers van de kinderen speelt de fanfare zelf. Het con-

Open Brits Boule
Kampioenschap
Het OBBK 2019 werd gespeeld op zaterdag 28 september. Dit is een
toernooi met vaste koppels die via loting onderling wedstrijden
spelen.
In totaal namen achttien doubletten deel aan dit toernooi, zo ook
Baarlo en Maasbree. Na het spelen
van drie rondes waren er twee koppels met drie gewonnen wedstrijden. De winnaars werden, tot hun

eigen grote verbazing, Sef Gielen
en Jan Duijf. Tweede werden Peter
Thiede en Marij Thiede, de derde
plaats was voor Geert van de Beele
en Herman Janssen.

cert begint om 18.30 uur in zaal
Unitas in Baarlo en zal ongeveer
driekwartier duren.

Progpower Baarlo 20 jaar
Sjiwa in Baarlo heeft vier headliners gestrikt voor het driedaagse metalfestival ProgPower 2019 van vrijdag
4 tot en met zondag 6 oktober: Persefone (Andorra), Psychotic Walz (VS), Voyager (Australië) en Diabolo
Swing Orchestra (Zweden).
Daarnaast staan er nog tien
andere bands op het podium.
Progpower bestaat 20 jaar en is
begonnen in Tilburg als ééndaags

festival. Al in 2000 verhuisde
het metalfestijn naar Baarlo.
Enkele jaren later groeide het uit
naar een driedaags invloedrijk

progressive metal festival.

Beeld: Voyager uit Australië

20-jarig jubileum VPTZ
Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) vierde op vrijdag 27 september haar 20-jarig bestaan in
ontmoetingsplaats Ringoven in Panningen. Vrijwilligers, bestuursleden en uitgenodigde waren aanwezig.
Het jubileum startte met de theatervoorstelling ‘Theater van de laatste dagen ‘ door Nicoline van de Beek.
Een lichtvoetige, maar ook ontroerende vertelling, geschreven door professionals en vrijwilligers werkzaam met mensen die geen genezingskans meer hebben. Daarna was er een nabespreking en uiteindelijk
werd de dag afgesloten met een besloten bijeenkomst van de vrijwilligers en bestuursleden.

ADVERTENTIE W E E K
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Agenda t/m 10 oktober 2019

do
03
10

Kienen

Optreden Minsekinder

Tijd: 13.30 - 16.30 uur
Organisatie: KBO Beringe
Locatie: De Wieksjlaag, Beringe

Tijd: 20.30 uur
Locatie: Muziekpodium Thalia,
Grotestraat 28, Baarlo

Paddestoelencursus
Tijd: 20.00 uur
Organisatie: IVN Helden e.o.
Locatie: IVN-gebouw, Kloosterstraat 12, Helden

za
05
10

zo
06
10

Ruilbeurs
Tijd: 09.00 uur
Organisatie: Postzegel en Muntenvereniging Kessel
Locatie: Gemeenschapshuis, Kessel-Eik

Metalfestival ProgPower Europe 2019

Recolour Yourself

Tijd: 3 oktober 21.30 - 6 oktober 14.30
Organisatie: Sjiwa Baarlo
Locatie: Hoogstraat 1a, Baarlo

Tijd: 09.15 - 16.30 uur
Locatie: kasteel de Berckt, De Berckt 1, Baarlo

Repair Café Helden

Watermolen geopend

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

Tijd: 11.00 uur
Organisatie: Limburgse Molendag
Locatie: Watermolen Baarlo

Jubileumconcert Femmes Vocales

Expositie Meijel 75 Jaar Bevrijd

Tijd: 19.00 uur
Locatie: Gemeenschapshuis D’n Binger, Meijel.

Tijd: 14.00 – 17.00 uur
Organisatie: Heemkunde vereniging Medelo Meijel
Locatie: Museum Truijenhof Tomveld 2

Optreden aanstormend talent Mutin-Cavaillé-Coll orgelconcerten

Effe Ankeren

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Orgelkring Peel en Maas
Locatie: kapel Missiehuis Lazaristen
Kerkstraat 8, Panningen

Tijd: 14.00 - 16.00 uur
Organisatie: BWiG
Locatie: Ankerplaats Grashoek

di
08
10
wo
09
10
do
10
10

Kienen
Tijd: 13.30 uur
Organisatie: KBO Kessel
Locatie: Gemeenschapshuis de Paot, Kessel

Kienen
Tijd: 19.30 uur
Organisatie: Buurtvereniging `t Dorpke
Locatie: Gemeenschapshuis Kessel-eik

Thema-middag ‘Erfrecht en
nalatenschap’
Tijd: 14.00 uur
Organisatie: KBO Meijel
Locatie: gemeenschapshuis d’n Binger, Meijel

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

Omdat jouw week al druk genoeg is

Koopzondag 6 oktober alle
vestigingen geopend

Tijdelijk
bij aankoop van
een keuken

KitchenAid
cadeau*
*Vraag naar de voorwaarden in de showroom.

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

0310 \ service
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Kerkberichten
Vincentiusparochies
Parochie Beringe
Misintenties
NL21 RABO 0141939583
Een H. Mis opgeven kan tijdens
het parochiespreekuur op
dinsdagochtend.
Ook bij kapelaan Roger Maenen
tel. 077-4661850 of per
email roger.maenen@ziggo.nl.
Parochie spreekuur iedere dinsdag
van 10.30 tot 11.30 uur in de
sacristie.
Spreekuur
Iedere dinsdag van 10.30 tot
11.30 uur in de sacristie.
Kerkdiensten
Zondag 6 oktober
H. Mis 09.30 uur t.i.v. uit dankbaarheid
Woensdag 9 oktober
H. Mis 09.00 uur in sacristie.

Parochie Egchel
Misintenties
NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens
Eemsestraat 12
077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 6 oktober
Geen H. Mis
Zondag 13 oktober
H. Mis 11.00 uur

Cluster MKBE
Parochie Maasbree
Misintenties
NL58RABO0131001973
Pastorie Dorpstraat 4
077 465 12 19
par.aldegundismaasbree@hetnet.nl
www.parochiemaasbree.nl
Kerkdiensten
Vrijdag 4 oktober
- Eerste vrijdag van de maand
Vanaf 9.00 uur wordt de H.
Communie gebracht bij zieken en
ouderen.
Zondag 6 oktober
11.00 uur: Zang Herenkoor
Lectoren: Mevr. Els Hanrats – Mevr.
Marianne Verhappen
Intenties: Petronella Vaessen. Maria
Peeters en overl. familie PeetersHermans-Haenen. Gies Hermans en
Anna Maria Hermans-Peters.
Mededelingen
Gedoopt is Zondag 15 september:
Ton Grubben
Overleden: Joost Grubben,
Broekstraat 65 (Iepenstraat 20),
90 jaar

Parochie Grashoek
Misintenties
NL24 RABO 0141910526
A. Cruijsberg
077 307 52 93
Spreekuur
In kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
Zaterdag 5 oktober
H. Mis 19.00 uur t.i.v. Piet Willemsen
(jaardienst), Martha Willemsen-van
der Linden en Peterke. Deze viering zal
worden opgeluisterd door het gastkoor
Schola 54 met gregoriaanse gezangen.

Parochie Helden
Misintenties
NL61 RABO 0120795094
pastorie Rochusplein 3
077 3071488,
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur
Donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
Vrijdag 4 oktober
09.00 uur De H. Communie wordt
thuisgebracht
Zondag 6 oktober
Mis in kerk Panningen 10.00 uur; zie
Kerkberichten Panningen
Mededeling seniorenvervoer:
Op de 5 zondagen dat de Hoogmis
in Panningen is kunt u voor vervoer
vanuit Helden ook het HEP-busje van
het Seniorenvervoer bellen. Tel. 06

Parochie Kessel
Gezinsbijdrage NL39RABO0125305311
Pastorie Dorpstraat 13 077 462 12 65
lajverhaag@parochiekessel.nl
Kerkdiensten
Zaterdag 5 oktober
19.15 uur. Zes wekendienst voor
Mevr. Agnes Giesbertz – van Heugten.
Jaardienst voor Dhr. Ton Timmermans
en Margaretha Jardzejewski, Har en
John Timmermans.
Maandag 7 oktober
19.00 uur Rozenhoedje in Wozoco.
Woensdag 9 oktober
9.00 uur H.Mis voor de zieken van de
parochie.
19.00 uur Lezing in de kerk over het
werk van de zusters, door “Kerk in
Nood.”
Zaterdag 12 oktober
19.15 uur. H.Mis voor de parochie.
Mededelingen
Op 9 oktober komt “Kerk in Nood “hier
in onze parochie een lezing houden om 19.00 uur over het werk van
Zusters in de wereld. Het is een zeer
interessante lezing waar ik iedereen
bij uitnodig. De entree is gratis en zal
plaats hebben in de kerk.

Jeugdige musici in
Lazaristenkapel
Evenals vorig jaar komen ook dit jaar jeugdige muzikanten uit de
regio optreden in de kapel van de Lazaristen in Panningen.
Op zaterdag 5 oktober om
20.00 uur spelen zij solo, maar
ook ensemble. Daarbij worden

ze begeleid door organist Paul
Keijsers op het Mutin-CavailléColl orgel.

42047075. Zoals gebruikelijk tijdig tussen 09.00 en 10.00 uur, uiterlijk vrijdag.
Voor het normale tarief. Complimenten
aan de chauffeurs van het H.E.P. die in
deze weken op zondag willen rijden!
Een geweldig mooi gebaar.

Parochie Koningslust
Misintenties
NL05 RABO 0120795132
A. van den Boer De Brentjes 81
077 465 36 81
Bij geen gehoor kunt u contact
opnemen met het parochiecentrum in
Panningen 077 307 13 88
Kerkdiensten
Zaterdag 5 oktober
H. Mis 17.30 uur
Zaterdag 12 oktober
Geen H. Mis

Parochie Meijel
Misintenties NL16 RABO 0133405613
Pastorie Kerkstraat 5 077 466 18 50
www.parochiemeijel.nl
Spreekuur
maandag 19.30 tot 20.00 uur en
donderdag van 11.00 tot 12.00 uur
joke.holscher@gmail.com
Kerkdiensten
Zondag 6 oktober
Sint Willibrordus -Koningsschieten
H. Mis 11.00 uur met OLS-Winnaar
St. Willibrordus & Corps, bgv.
Koningsschieten. D’n UM komt naar de
kerk, met jubilarissen. T.i.v. Jos Daems,

In de oktobermaand is er iedere
maandag avond een rozenhoedje in
Wozoco om 19.00 uur.
Dit schooljaar heeft het H.Vormsel
plaats op vrijdag 7 februari 2020.

Parochie Baarlo
Misintenties
NL31RABO0103903860
Pastorie Markt 3
077 477 12 75
kapelaan@parochiebaarlo.nl
www.parochiebaarlo.nl
Kerkdiensten
Vrijdag 4 oktober
vanaf 9.00 uur wordt de H. Communie
gebracht bij ouderen en zieken thuis.
Zaterdag 5 oktober: 17.00 uur
Gebedsviering in Verzorgingshuis Ter
Borcht.
Zondag 6 oktober
9.30 uur H. Mis. Zang: Gemengd koor.
Jaardienst Henricus Bouten.
Jaardienst Leonardus en Petronella
v.den Eertwegh.
Jaardienst Dora en Neel BerbenPeeters, Rebecca en Max
Rosenberg-de Jong,
Truus en Piet Speycken-Raymakers.

Giel Daems (coll), Ger Koopmans (coll),
Piet Daems; - Door Bukkems-Nijssen
(verjaardag en sterfdag, coll) en zoon
Marc Bukkems; H. Mis uit Dankbaarheid.
Maandag 7 oktober
18.30 uur Stille Aanbidding
19.00 uur Rozenkrans
Dinsdag 8 oktober
H. Mis 09.00 uur voor de gezinnen,
aansluitend koffiedrinken.
Donderdag 10 oktober
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de overledenen.
Aansluitend: Stille Aanbidding
Zaterdag 12 oktober
Sint Nicolaas -100 jarig Jubileum
H. Mis 19.00 uur met jubilerende
Schutterij St. Nicolaas & Corps, bij
gelegenhuid van 100 jaar. T.i.v. Harrie
en Miet Schijven-Thijssen (jaard);
-Overleden Ouders Wijnands-Manderes,
Wiel Wijnands, Petra Wijnands-Rongen,
Josje Wijnands en Pieter Vestjens; -H.
Mis uit dankbaarheid.

Parochie Panningen
Misintenties
NL44 RABO 0141900660
Parochiecentrum Wilhelminastraat 14
077 307 13 88
info@parochiecentrumpanningen.nl
Open maandag-, woensdag-,
donderdag- en vrijdagochtend van
08.30 uur tot 11.30 uur
Kerkdiensten
Donderdag 3 oktober
H. Mis 09.00 uur dagkapel

Donderdag 10 oktober
8.30 uur H. Mis.
Vrijdag 11 oktober
18.30 uur rozenkransgebed in de St.
Annakapel.
Mededelingen
In de maand oktober is er iedere vrijdag om 18.30 uur rozenkransgebed in
de St. Annakapel.
Allerheiligen/Allerzielen wordt gevierd
op zondag 3 november. Om 13.30 uur
is het Allerzielenlof.
Voor alle overledenen wordt er een
kaarsje opgestoken. Daarna worden de
graven op het kerkhof gezegend.

Parochie Kessel-Eik
Misintenties
NL41RABO0125300522
L. Timmermans
077 462 16 78
Kerkdiensten
Zondag 6 oktober
9.30 uur Zes weken dienst , Mien
Brummans-Simons
Jaardienst Wiel Vossen
Sjaak Janssen.
Zondag 13 oktober
9.30 uur Jaardienst Frits Niessen.

Vrijdag 4 oktober
H. Mis 09.00 dagkapel; De ziekencommunie wordt thuis gebracht
Zaterdag 5 oktober
H. Mis 19.00 uur – gemengd koor
t.i.v. Piet Janssen en To Janssen-van
der Linden en zoon Sjraar
Zondag 6 oktober
H. Mis 10.00 uur in de parochiekerk
(!) – herenkoor Helden t.i.v. Maria
Geurts-Nijssen (jaardienst);
H. Mis Missiehuis 10.30 uur
Dinsdag 8 oktober
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Woensdag 9 oktober
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Donderdag 10 oktober
H. Mis 09.00 uur dagkapel

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

Mededelingen
Zondag 3 november word om 9.30
uur de Allerzielenviering gehouden, en tevens het zegenen van de
graven.

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

Trekvogels tellen
IVN helpt op 5 oktober mee met het tellen van trekvogels. Bij Euro Birdwatch gaat het om het gezamenlijk
tellen van trekvogels.
Dit trekvogel-event is in feite een
mega-trekvogeltelling, waarbij verspreid over heel Europa trekvogels
worden geteld op telposten die soms
speciaal voor de Birdwatch worden
opgericht.

In ons land wordt op zaterdag 5 oktober geteld. De Europese telgegevens
worden op zondag 6 oktober verzameld. Vogelbescherming Nederland
zal gedurende de dag zelf de pers
informeren. Zij bellen mensen in het

veld. Wie wil kan de gebeurtenis meemaken. Om 8.00 wordt verzameld bij
het IVN lokaal, Kloosterstraat 12 in
Helden om van 8.30 uur tot 12.00 uur
vogels te tellen bij De schans in het
Kwisbeekdal.
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Tummers
OP = OP

VAN 799,-

4K

ULTRA HD

599,-

SMART

GRATIS BEZORGD!

4K

ULTRA HD

VAN 1499,-

SMART

4K TV / KD-49XF8096

1299,QLED TV / QE49Q70RALXXN

• 49” (123 cm) • 4K Ultra HD • 4K X-Reality PRO • TRILUMINOS-display

• 49” (123 cm) • 4K Ultra HD • Quantum HDR 1000 • Quantum Processor 4K

• HDR 10 • Motionflow XR 400 Hz • Android TV • ClearAudio+

• 100% kleurvolume door Quantum Dot • PQI 2700 • Direct Full Array 4X

VIP-demonstraties op 4, 5 en 6 oktober

VRIJDAG

ZATERDAG

ZONDAG

OKTOBER

OKTOBER

OKTOBER

4

5

6

Als u op zoek bent naar de beste televisies van dit moment komt u al snel uit bij OLED en QLED tv's. De namen van deze
technieken wekken de indruk dat ze op elkaar lijken, maar in werkelijkheid zijn ze compleet verschillend. Wat zijn deze
verschillen precies? Wat zijn de plus- en minpunten van deze technieken? Het beste kunt u dit met eigen ogen ervaren. Op
4, 5 en 6 oktober organiseren wij een uniek TV Event waarin we de nieuwste ontwikkelingen op tv-gebied onder de aandacht brengen. Ook hosten wij unieke, gratis VIP-demonstraties in onze winkels in Weert, Panningen en Horst. Onder het
genot van een hapje en drankje legt een specialist u alles uit wat u maar wilt weten. Schrijf u snel in voor een gratis sessie!

8

8

1400

64
dB

KG

KG

T/PM

Maak gebruik van
onze installatieservice!

GRATIS BEZORGD!

TIJDELIJK MET 7 JAAR
GARANTIE EN 100 DAGEN
OP PROEF!

VAN 899,-

VAN 899,-

699,-

749,-

Wasmachine / WW8BM642OBW/EN

Warmtepompdroger / WTU87691NL

• Energieklasse A+++ • Vulgewicht 8 kg • EcoBubble Technologie

• Energieklasse A++ • SelfCleaning Condenser • DirectSelect-Display

• Quickdrive: Halveert de wasduur • Samsung Q-rator App

• Vulgewicht 8 kg • SensitiveDrying System: optimale bescherming van uw kleding

Tummers

NIEUW!

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

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

