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Peel en Maas

Kazematten
na jaren open
De kazematten aan de Vossenberg in Meijel zijn op maandagavond 14 oktober officieel geopend. Dit deed de vrijwillige brandweer. Deze oorlogsverblijfselen zijn na de Tweede
Wereldoorlog dichtgemetseld. Sindsdien heeft nooit iemand de bunkers in de Peel nog vanbinnen gezien. De kazematten worden in ere hersteld om de herinnering aan de
Tweede Wereldoorlog weer levend te maken in het thema 75 jaar bevrijding. Voorafgaand aan het openen van de kazematten is de fundering uitgegraven en is er bewapening aangebracht voor het storten van het beton dat na het openen wordt gestort. Het zand dat aanwezig was in de bunker, is verwijderd. Daardoor zijn er nu ook trappen zichtbaar. Het is de
bedoeling dat de peeltroef op zondag 17 november in gebruik wordt genomen. / Tekst: Niels van Rens, Beeld: Jordy Strijbos

Tweeduizend nieuwe woningen nodig in Peel en Maas
Gemeente Peel en Maas krijgt tot ongeveer 2030 te maken met een groei in de bevolking. Om deze nieuwkomers op te vangen, zijn circa tweeduizend woningen nodig, waarvan drie- tot vierhonderd woningen voor
arbeidsmigranten. Ook zijn veel bestaande woningen niet levensloopbestendig.
Dat blijkt uit een onderzoek dat
Bureau Stedelijke Planning uitvoerde
voor gemeente Peel en Maas. Een
belangrijke reden voor de uitvoering van dit onderzoek was om te
kijken of de eerder uitgesproken
ambities voor een toekomstbestendig woningaanbod en groei realistisch zijn. Wethouder Rob Wanten
laat weten dat Peel en Maas de
goede koers vaart. Het motto van de
gemeente is de juiste woning met
de juiste kwaliteit op de juiste plek.
“Vorig jaar hebben we de regels
opgerekt, waardoor er meer bouwmogelijkheden bijkwamen”, licht

Wanten toe. “Het onderzoek laat zien
dat dat goed heeft uitgepakt en dat
er qua woningaanbod een inhaalslag
is gemaakt.”

Arbeidsmigranten
In totaal zijn er momenteel 3.400
arbeidsmigranten werkzaam in
Peel en Maas. Volgens het onderzoek volgt de komende tien jaar een
groei in het aantal arbeidsmigranten. Wethouder Wanten vindt het
belangrijk om hen naar Peel en Maas
te trekken zodat zij zich hier gaan
vestigen. “Dat willen we niet alleen
doen door aantrekkelijke en goede

huizen voor ze te bouwen, maar ook
de voorzieningen moeten top zijn.
Daar gaan we ook aan werken.”

‘We kunnen de
eigenaren natuurlijk
tot niets verplichten’

of ver daarvoor. Hierdoor zijn ze niet
levensloopbestendig en al helemaal
niet energiezuinig. Peel en Maas
wil dit probleem graag aanpakken,
maar stuit op één probleem. “Het zijn
voornamelijk woningen in particulier bezit”, zegt Wanten. “We kunnen de eigenaren natuurlijk tot niets
verplichten.” Wel kan de gemeente
de bezitters enthousiast maken door
subsidies te verlenen en infoavonden
te organiseren. “Dat doen we al, we
hopen dat zoveel mogelijk huishoudens hun woning levensloopbestendig maken.”

Niet verplichten

Richten op grote kernen

Een nadeel in veel dorpskernen zijn
de oude bestaande woningen. Ze zijn
vaak gebouwd in de jaren zeventig

Uit het onderzoek van Bureau
Stedelijke Planning blijkt ook dat
als Peel en Maas zich wil richten op

nieuwbouw, ze dat 80 tot 85 procent
moeten doen in de grotere kernen.
“Dan hebben we het over dorpen als
Helden, Panningen, Meijel, Baarlo en
Maasbree”, legt wethouder Wanten
uit. Daar zijn meer en betere voorzieningen. “Ook bij kleinere dorpen kunnen we kijken voor het
woningaanbod, maar in de grotere
dorpen zijn gewoon meer voorzieningen te vinden als supermarkten,
huisartsen en andere belangrijke
faciliteiten.” De gemeente gaat de
uitkomsten van dit onderzoek voorleggen bij een aantal partijen en gaat
zo kijken wat allemaal haalbaar is.

Tekst: Niels van Rens
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10 jaar seniorenvervoer H.E.P.

De seniorentaxi staat altijd voor mensen klaar
De bekende busjes van stichting Seniorenvervoer H.E.P. (Helden, Egchel
en Panningen) rijden inmiddels tien jaar door de dorpen van Peel en
Maas. Met een speciaal ingericht klanten- en bezorgsysteem brengt de
stichting de senioren en minder validen in de drie dorpen overal waar ze
heen willen.
Het begon allemaal toen uit een
enquête in 2004 onder 55-plussers
uit de toenmalige gemeente Helden
bleek dat 25 procent zich eenzaam
voelde. Daar schrokken provincie
Limburg, universiteit Maastricht en
gemeente Helden, die de enquête
hielden, nogal van. Al helemaal toen
uit een andere vragenlijst bleek
dat 40 procent van de 75-plussers
zich eenzaam voelde in gemeente
Helden. Tijd voor actie dus.

Persoonlijke service
Om deze eenzaamheid tegen te
gaan werden verschillende ontmoetingscentra opgericht en ook het
project Leven in het Dorp Wonen
Welzijn Zorg. Hieruit ontstond uiteindelijk stichting Seniorenvervoer
Helden Egchel Panningen. “Het vervoer naar activiteiten is voor sommige ouderen een probleem”, legt
Willy Janssen, één van de vrijwilligers, uit. “De gewone lijnbus stopt
meestal niet daar waar men moet
zijn. En de regiotaxi kent lange
wachttijden, wat heel vervelend is
als je aan tijd gebonden bent.” Dat is
ook één van de redenen dat de bussen door de drie dorpen rijden.

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

Systeem
Maar hoe werkt zo’n busje? Kun je
gewoon een nummer bellen van
de taxi en komt de chauffeur je
dan ophalen? “Ja en nee”, zegt Hay
Zeelen, vrijwilliger Seniorenvervoer.
“Onze ‘klanten’ willen bijvoorbeeld
naar de huisarts, de markt bezoeken
of met een aantal anderen in een
gemeenschapshuis samen wat drinken of een activiteit ondernemen.

Die kun je goed voor de
gek houden
Dan geven ze dat minimaal een dag
van tevoren aan en dan regelen wij
dat we langskomen wanneer ze dat
willen. We hebben een ideaal systeem waarin we de adressen opnemen en de computer maakt er weer
een zo ideaal mogelijke route van.
Onze chauffeurs krijgen daar de dag
ervoor een uitdraai van. Zo weten ze
waar ze ongeveer heen moeten.”

Iedere mens helpen
In totaal heeft Seniorenvervoer
H.E.P. een kleine vijftig vrijwilligers. Veelal chauffeurs, maar ook
coördinatoren en bestuursleden.
De chauffeurs komen één keer in
de drie weken één werkdag aan de
beurt. “Het belangrijkste is dat we
ieder mens willen helpen om op
de gewenste bestemming te krijgen”, zegt Janssen. “Dat is ons doel.”

Om de bussen te onderhouden en
de benzine te betalen, leeft H.E.P. op
allerlei bijdragen. “We worden deels
gesubsidieerd door de gemeente,
halen sponsoren binnen en ieder
ritje kost 1,50 euro, dat is de vaste
prijs.”

Voor de gek houden
In die afgelopen tien jaar vervoerde
het Seniorenvervoer heel wat mensen. “We hebben gemiddeld per
week 225 klanten, dus dat zijn er
heel wat”, zegt Janssen. “De afgelopen jaren hebben we ook heel veel
beleefd, het is toch een tekende

Hallo op reis

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

077 208 32 25
advertentie@hallopeelenmaas.nl

Bezorgklachten
garcon.nl

Bezoek- en correspondentieadres
Handelstraat 17, 5961 PV Horst

Aanlevertijden (uiterlijk)

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.

Op woensdag 2 november viert het
Seniorenvervoer dan haar jubileum
bij Parkhoeve de Middelt in Kessel.
“Het wordt een gezellig samenzijn
met de vrijwilligers”, zegt Janssen.
“We hebben een aantal activiteiten
waaronder oud Hollandse spelen
en uiteindelijk mondt het uit in een
barbecue. Daarbij kunnen we terugkijken op een mooie tien jaar aan
trouw vervoer.”

Tekst en beeld: Niels van Rens

Week van de veiligheid

In de week van de veiligheid is het flexteam van de gemeente Peel
en Maas gestart met de eerste integrale controle. Toezichthouders
van de gemeente Peel en Maas, de politie en de Belastingdienst
controleerden op dinsdag 8 oktober gezamenlijk drie bedrijfspanden in Beringe, Panningen en Meijel.

Commercieel adviseurs

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.

Feestje

Integrale controle bij drie
panden in Peel en Maas

hallopeelenmaas.nl

Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur

doelgroep.” Zeelen die zelf al jaren
chauffeurt, zegt dat hij altijd wel kan
lachen met zijn klanten. “Meestal
heb je ouderen in je busje, die
kun je goed voor de gek houden.
Soms brengen we ook verstandelijk
gehandicapten naar een bowlinguitje. Hartstikke leuk om met hen
mee te rijden. Om de twee weken
breng ik ze daarheen en iedere keer
zijn ze net zo fanatiek tijdens het
bowlen. Al moet ik sommigen nog
wel eens wakker maken als ze aan
de beurt zijn”, zegt Zeelen lachend.
“Naar zo’n uitjes kijken ze gewoonuit.”

Oud-leidsters
in Noord-Italië
Ank, Carla en Marijke uit Helden en Tonnie uit Panningen reisden
begin september af naar het Iseomeer in Noord-Italië. De vier zijn
oud-leidsters van een peuterspeelzaal in Helden. 25 jaar geleden
maakten zij hun eerste uitstapje. Ieder jaar proberen ze weer een
driedaagse reis te plannen met een citytrip. Dit jaar waren ze in
Bergamo in Italië. De oud-leidsters vonden Bergamo een mooie stad,
waar veel te zien was. De tweede dag was het Iseomeer aan de beurt,
daar maakten ze ook een foto met de HALLO.

De controles zijn uitgevoerd
op basis van informatie die via
verschillende kanalen bij de
gemeente terecht is gekomen.
Tijdens deze controles is geconstateerd dat een aantal zaken
niet op orde waren op het gebied
van bouwregelgeving en strijdigheid met het bestemmingsplan.
Daarnaast worden vraagtekens
gesteld bij de bedrijfsvoering op
een aantal locaties. Hierop vindt
nader onderzoek plaats.

Actie ondernemen
“Met de controles van dit nieuwe
flexteam willen we misstanden
tegengaan”, licht burgemeester
Wilma Delissen-van Tongerlo toe.
“Door samen te werken met de
politie, Belastingdienst en soms

ook andere partijen kunnen er
tegelijkertijd verschillende zaken
aan het licht komen.
Van het niet volgen van het
bestemmingsplan, tot belastingfraude of drugshandel. Vervolgens
kunnen meerdere partijen actie
ondernemen, dit alles in het
belang van de veiligheid van onze
inwoners.”

We willen
misstanden
tegengaan

Tekst: Niels van Rens
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Geen nieuwbouw in de kleine
kernen in Peel en Maas?
Uit onderzoek van Bureau Stedelijke Planning in opdracht van gemeente Peel en Maas bleek onlangs dat tot
2030 meer woningbouw nodig is in de gemeente. Om onder andere de vergrijzing op te vangen, adviseerde het
onderzoeksbureau te investeren in woningen in de grotere kernen, met meer voorzieningen. Wat kunnen de
kleinere dorpen dan verwachten?
Het is geen nieuws dat we te maken
hebben met een vergrijzing. De groep
ouderen heeft in de komende jaren
onderdak nodig en daarom moet
er geïnvesteerd worden. Uit het
onderzoek van Bureau Stedelijke
Planning bleek de optimale huisvestingsplaats de grotere kernen als
Helden, Panningen, Meijel, Baarlo en
Maasbree te zijn. Daar zijn immers
meer voorzieningen zoals huisartsen,
basisscholen en de supermarkten liggen op een reisbare afstand.

Overgeslagen
Het bureau adviseert 80 tot 85 procent van nieuwbouw in de komende
tien jaar te richten op de grote kernen.
Toch is er veel vraag in de kleinere
dorpen als Kessel, Kessel-Eik en Egchel
als het gaat om nieuwbouw. Recent
onderzoek van Dorpsoverleg Kesselen Kessel-Eik en Zuyd Hogeschool
Heerlen bevestigt dit.
Uit de aanbevelingen in het onderzoek

van Bureau Stedelijke Planning blijkt
echter dat deze dorpen juist worden overgeslagen omdat nieuwbouw
vooral gericht is op grote kernen.
“Dat is echt niet zo”, legt wethouder
Rob Wanten uit. “We willen heel graag
investeren in de kleine kernen. Sterker
nog, in Grashoek bijvoorbeeld kunnen
we zo aan de slag, net als in Kessel.
De plannen voor nieuwbouw liggen
klaar.”

Niemand wordt
overgeslagen

Aan tafel
Uit het onderzoek van de twee dorpen bleek dat in Kessel vraag is naar
66 woningen. “Ik begrijp dat er veel
vraag is”, zegt Wanten. “We gaan ook
zoveel mogelijk met de bewoners van

de dorpen in gesprek om tot het best
mogelijke beleid te komen.”
Nadeel is dat er een mismatch is.
Het grootste deel van de woningvoorraad in 2030 in Peel en Maas staat er
al. In de periode 2030-2050 ontstaat
door afname van het aantal huishoudens vermoedelijk een overschot
aan woningen. Het vervolg nu is dat
gemeente Peel en Maas aan tafel gaat
met meerdere partijen aan een zogenaamde ‘woontafel’.
“Ook gaan we natuurlijk in gesprek
met de bewoners van alle dorpen”,
licht Wanten toe. “Dat er woningen
worden gebouwd in alle kernen, staat
vast. Niemand wordt overgeslagen.
Eerst eens kijken hoe we de resultaten van dit onderzoek zo goed mogelijk kunnen verwerken, het zijn ook
immers aanbevelingen.”

Tekst: Niels van Rens

Bijeenkomst Dorpslab

Maasbree uit dromen en ideeën
Dorpslab Maasbree heeft de behoeften en ideeën van het dorp gepeild. Ruim vijftig aanwezigen tijdens een
dorpsbijeenkomst op woensdag 9 oktober brachten hun ideeën in.

Donderdag, vrijdag en zaterdagochtend

Verspreidingstijd
HALLO verruimd
Nieuwsblad HALLO heeft de verspreidingstijd verruimd. Vanaf deze
editie kan HALLO tot zaterdag 12.00 uur op de mat vallen. De verschijningsdatum blijft donderdag, maar door deze aanpassing
hebben bezorgers meer tijd om de krant te bezorgen. “Door deze
maatregel kunnen we garanderen dat we een écht huis-aan-huisblad
blijven”, aldus Eric van Kempen, uitgever van HALLO.

DO VR ZA
12
9
6
Bezorgdienst Garçon regelt voor
Kempen Media, uitgever van
de drie HALLO-edities in Peel
en Maas, Horst aan de Maas
en Venray, de verspreiding van
HALLO. De bezorgdienst signaleerde de afgelopen periode een
toename van het aantal klachten. Een toename die met name
te wijten is aan het tekort van
bezorgers die steeds minder tijd
hebben om een route te lopen,
zo laat Garçon weten.

Scholieren
Het rondbrengen van de kranten vindt voornamelijk plaats
door scholieren. Zij zijn vanwege hun schoolrooster steeds
later thuis, waardoor ze maar
beperkt tijd hebben om te bezorgen. Wanneer hun school- of
sportrooster dan ook nog eens
verandert, zijn ze vaak genoodzaakt om te stoppen. “Doordat
er nu naast de donderdag ook
op vrijdag en zaterdagochtend
bezorgd kan worden, blijft het
voor bezorgers aantrekkelijk om
HALLO rond te brengen en biedt
het de mogelijkheid om meerdere routes per week te verzorgen. Daarnaast gaan we ervan
uit dat het aantal bezorgers op

Het dorp wil een bruisend Maasbree,
vol groen en horeca, waar iedereen
elkaar kent en elkaar helpt. Een ontmoetingsplek voor jong en oud in het
centrum van Maasbree blijft daarbij onontbeerlijk. In het dorp dienen
voldoende woningen voor starters te
komen en het liefst ook levensloopbestendig
Tijdens de avond kwamen nog tal
van andere ideeën ter tafel. Zo moet
het Mafcentrum wekelijks activiteiten voor jongeren blijven brengen om
Maasbree interessant te houden voor
jongeren. Ook voor kinderen dient

er genoeg te beleven zijn. Zij moeten kunnen opgroeien in een veilige
en groene omgeving. Daarom dienen
groene speel- en ontwikkelplekken de
creativiteit te stimuleren.

Moestuinen
Moestuinen zijn wenselijk om gezinnen en ouderen met elkaar te verbinden. Van een basisschool kwam het
idee afvaldumping tegen te gegaan
met een campagne. Andere ideeën:
een divers sportaanbod voor de jeugd
onder begeleiding van een sportleraar
en sportlessen voor ouderen.

Om activiteiten voor ouderen te
verbinden zou een kernteam geïnstalleerd kunnen worden, of een ouderenondersteuner, die met input uit de
omgeving aan de slag gaat. En het
hofje bij het Wozoco dient opnieuw
geopend te worden. Om de vele vrijwilligers te waarderen zouden alle
verenigingen samen een vrijwilligersavond kunnen organiseren.
De ideeën zijn nog niet concreet.
Het Dorpslab gaat eerst aan de slag
om de ideeën en de haalbaarheid te
inventariseren. Pas daarna wordt een
vervolg op deze avond gepland.
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deze manier wordt uitgebreid”,
stelt Van Kempen.

Verschijningsdatum
Veel verandert er niet, stelt de
directeur van Kempen Media.
De verschijningsdatum blijft
namelijk op donderdag. “Op die
dag is HALLO altijd beschikbaar
op één van de ophaalpunten en
online. Maar omdat de bezorgers
nu meer tijd krijgen het nieuwsblad rond te brengen, kan het
soms iets langer duren voordat
HALLO op de mat ligt.”

Huis-aan-huisblad
Meerdere uitgevers hebben
problemen met de bezorging.
Zo maakte VIA Limburg, een uitgave van Mediahuis Limburg,
onlangs bekend over te stappen naar een digitale uitgave.
“Wij geloven in een papieren editie. Door deze maatregel kunnen
we garanderen dat we ook écht
een huis-aan-huisblad blijven.
Het is en blijft voor veel mensen
een belangrijke nieuwsvoorziening”, zegt Van Kempen. Voor
meer informatie over het bezorgen van HALLO en de ophaalpunten kijk op www.garcon.nl

04

nieuws \ 1710

Realisatie Maasboulevard Kessel
bijna van start

BEZORGERS
GEZOCHT!

De start van de realisatie van de Maasboulevard in Kessel begint in het voorjaar van 2020, na de hoogwaterperiode. Een exacte datum is nog niet bekend. Dat meldt werkgroep Maasboulevard Kessel.

VOOR DE VOLGENDE ROUTES:

Meijel rondom Hoek € 10,00
Beringe rondom Mr. Beumersstraat € 18,00
Maasbree rondom Broekstraat € 11,25
Panningen rondom Schoutenring € 7,40
Panningen rondom Ruijstraat € 7,10

bedrag
per week

Helden rondom Jacob van Marisring € 7,00
WERKZAAMHEDEN Elke donderdag, vrijdag of zaterdagochtend het nieuwsblad HALLO bezorgen.
INTERESSE OF INFORMATIE Mail naar bezorgers@garcon.nl of bel 085 071 10 90.

Voordat de realisatie kan starten, moeten nog aanvullende financiële middelen verkregen worden. Het plan is
namelijk uitgebreid met informatie en
suggesties vanuit het dorp. Deze werkgroep in Kessel is bezig met de ontbrekende middelen te vinden. Via het
aanvragen van subsidies bij verschillende fondsen kan het plan vooruitgang bieden. Dit zijn belangrijke

Nieuwe loswal
Richting het eind van dit jaar moet duidelijk zijn welke aanvullende financiële middelen beschikbaar zijn. Daarna

wordt een aannemer gekozen die het
plan uit gaat voeren. Als alles goed verloopt, kan de realisatie in het voorjaar
van 2020 beginnen. Daarna kan bijvoorbeeld aangemeerd worden aan de
nieuwe loswal en wandelen langs de
Maas. Voor meer informatie, kijk dan
op de website van Dorpsoverleg Kessel.
Tekst: Niels van Rens

OR haalt opnieuw uit naar bestuur

‘Bedrijfsbijeenkomst kost 11.000 euro’
11.000 euro, dat kostte het bedrijfsfeest en de receptie van de NLW Groep op dinsdag 15 oktober waar
directeur Peter Fleuren afscheid heeft genomen. Dat heeft het College van B&W van gemeente Venray
bekendgemaakt in antwoord op vragen van politieke partij PRO Venray. De ondernemingsraad haalt in een
brief, ter voorbereiding op een speciaal belegde bijeenkomst op maandag 21 oktober, opnieuw hard uit naar
wethouder Anne Thielen van Venray, voorzitter van het NLW-bestuur.
Directeur Peter Fleuren en het bestuur,
dat bestaat uit negen wethouders
van gemeenten Venray, Horst aan de
Maas en Peel en Maas, leven al lange
tijd in onmin. Twee procesbegeleiders
werden aangesteld om de relatie te
lijmen, maar zij concludeerden dat dat
niet mogelijk was, zo laat de or weten.
Fleuren maakte bekend te vertrekken
waar de or mee akkoord ging, mits
dit op passende wijze gebeurde.
Nadat de or in september lucht kreeg
dat Anne Thielen 1.100 medewerkers
had uitgenodigd en dat er een receptie
werd gehouden op de dag dat Fleuren
vertrok, was voor hen de maat vol.

Handelstraat 17 5961 PV Horst

bedragen die nodig zijn in een afrondende fase. Daarnaast moeten een
aantal onderdelen vermarkt worden in
het plan. Denk hierbij aan sponsoring
van verschillende diensten.

Procesbegeleiders
Onduidelijk blijft wat exact de
bevindingen van de procesbegeleiders
waren. Het college stelt dat ‘in
goed overleg met alle betrokkenen

een koers uitgestippeld is richting
de toekomst’. De or stelt dat de
bevindingen vernietigend waren en
de directe aanleiding zijn geweest
voor het opstappen. Daarnaast stellen
zij geluidsopnames te hebben van de
bevindingen van de procesbegeleiders.
De or wil verder zicht in de financiële
afspraken die met Fleuren zijn gemaakt
over zijn vertrek. De raad stelt dat
vanwege het vrijwillige vertrek hier
inzicht over gegeven kan worden.

Passend
Zo’n 300 medewerkers zijn bij de
bedrijfsbijeenkomst aanwezig geweest.
In antwoord op de vragen van PRO
Venray stelt het college dat het financieel en moreel prima te verantwoorden is. “Het is ook om de medewerkers
te bedanken voor hun bijdrage. Het
gebeurt wat ons betreft op een rede-

lijke en passende wijze”, zo antwoordt
het college op vragen van PRO Venray.
Fleuren heeft vrijdag 11 oktober ook
een feestavond georganiseerd voor het
hoger management, bevriende medewerkers en hun partners.

Nieuwe bijeenkomst
Maandag 21 oktober wordt op
initiatief van PRO Venray een
bijeenkomst in gemeentehuis
van Venray georganiseerd om de
NLW-problematiek te bespreken.
Ter voorbereiding heeft de or een
brief gestuurd naar alle raadsleden.
Daarin haalt zij opnieuw uit naar het
bestuur. “Het bestuur, en wethouder
Anne Thielen in het bijzonder, is keer
op keer gemaakte afspraken én
toezeggingen niet nagekomen en
heeft de or op geen enkele wijze
serieus genomen.”

Weer in Peel en Maas

Altocumulus floccus
ADVERTENTIE W E E K

42

De hoogzomerse periode hebben we achter de rug. Afgelopen zondagmiddag, werd het maar liefst 24
graden, maar in de middelste luchtlaag was toen al de nodige instabiliteit aanwezig. Dit is enigszins te zien
aan de Altocumulus floccus-wolken op de foto. Ze zijn herkenbaar als kleine stapelwolkjes op middelbaar
niveau met een wat rafelige basis. Dezelfde avond trok er een heftige buienlijn vlak langs Peel en Maas,
met een paar keer weerlicht. We laten deze warme toestanden nu achter ons en de temperaturen gaan
weer wat meer richting het gemiddelde. Daarbij blijven er eind deze week nog geregeld buien vallen of zijn
er perioden met gestage regen. / Tekst en beeld: Nicky de Bruijn
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Kermispret in
Beringe
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Kijk voor meer foto’s op
facebook.com/hallopeelenmaas

De jaarlijkse kermis in Beringe vond
plaats van zaterdag 12 tot en met
dinsdag 15 oktober. Wethouder Rob
Wanten opende de kermis zaterdag om
16.00 uur. Daarna kon het kinderpret
beginnen. Tijdens de kermis werden
naast de attracties verschillende
activiteiten georganiseerd. Zondags
konden kinderen geschminkt worden
en later op die dag kwam er een clown.
Voor de ouderen was er ook veel te
doen. De gebruikelijke feesten werden
in het centrum van Beringe. Onder
andere kwamen daar Beatcrooks,
Bandje Speciaal, Rene Karst en
Anderkovver optreden in een feesttent
op het Kerkplein.

/ Foto: Jordy Strijbos

Meer dan honderd vergunningaanvragen worden wel behandeld

Stikstofbesluit legt honderd bouwplannen stil
Honderd vergunningaanvragen in de gemeente Peel en Maas liggen stil.
De gemeente heeft een afwegingskader opgesteld om de impasse te
doorbreken. Zonder dit instrument zouden meer dan tweehonderd
vergunningaanvragen op de plank blijven liggen.
Bij de gemeente Peel en Maas liggen
212 vergunningprocedures waarbij stikstof een rol speelt. Hiervan
kunnen er 112 zonder consequenties worden doorgezet. Deze cijfers zijn inzichtelijk gemaakt na het
gebruik van een Afwegingskader
Toestemmingsbesluiten Stikstof
problematiek besloten. Het betreft
een momentopname van 8 oktober.

Wachten
Dankzij het opstellen van dit afwegingskader door het College van
B&W is nu duidelijk dat honderd
aanvragen nog niet door kunnen
gaan. Deze zijn door het stikstofbesluit in strijd met het bestemmingsplan. Ze wachten op regelgeving van
het rijk, wat kan duren tot medio
2020. Dan wordt een definitief en
compleet advies verwacht van de
commissie Remkens, een adviescommissie aangesteld door Minister
Schouten van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit (LNV).

Groote Peel
De onduidelijkheid rondom de stikstofuitstoot komt door de uitspraak
van de Raad van State. Op 29 mei
verwees deze de Programmatische
Aanpak Stikstof (PAS) naar de prullenbak. De PAS die in 2015 werd
vastgesteld, bood ruimte aan economische ontwikkelingen die stikstofdepositie veroorzaken op Natura
2000-gebieden zoals de Groote
Peel. Door rekening te houden
met toekomstige ontwikkelingen,
die zouden leiden tot een deposi-

Honderden boeren uit heel Limburg togen dinsdag 15 oktober met hun tractor naar het provinciehuis in Maastricht. Dit omdat de provincie in het beleid de veehouderij onevenredig hard aanpakt en
nog verder gaat dan de landelijke overheidsrichtlijnen.
In een petitie laken de Limburgse
Land- en Tuinbouwbond (LLTB) en
het Limburgs Agrarisch Jongeren
Kontakt (LAJK) de beleidsbrief van
de provincies waarin zij de uitvoe-

tiedaling, kon een deel opnieuw
toegekend worden aan andere
activiteiten, zoals veehouderijen,
wegen en industrieën.
Volgens de hoogste rechter voldoet

ring van de landelijke regels kenbaar maken. Provincies gaan bij die
uitvoering verder dan de plannen
van de landelijke overheid. Boeren
vinden het onterecht dat hun

het PAS niet aan de Europese regels.
Nagenoeg elk nieuw initiatief werd
daarmee stilgelegd. Het gaat daarbij niet alleen om uitbreidingen van
veehouderijen, industriële activi-

ruimte opnieuw wordt ingeperkt,
terwijl juist zijn sinds 1990 de
ammoniakuitstoot met 65 p
 rocent
hebben teruggebracht.

teiten en infrastructurele projecten,
maar ook om woningbouwplannen.

Tekst: Marc van der Sterren

Oh, zit dat zo!

Wet Arbeidsmarkt in balans (WAB)
Enkele weken eerder schreef ik op deze plek al over de wijziging van de sectorpremies per 1 januari 2020. Kortgezegd is de werkgever
daardoor aanmerkelijk meer WW-premie verschuldigd voor tijdelijke contracten dan voor vaste contracten. Dit is echter maar één van de
wijzigingen die in het kader van de arbeidsmarkt in balans worden doorgevoerd.
voorbij zijn moet minstens zes
maanden worden gewacht voordat
weer een tijdelijk contract kan
worden afgesloten. Deze termijn
kan in de cao worden teruggebracht
naar drie jaar.

Geen invloed
Een vergunning kan voor die tijd wel
worden verstrekt aan initiatiefnemers
die kunnen aantonen dat hun plannen geen negatieve gevolgen hebben
voor wat betreft de stikstofuitstoot.
Ook is het mogelijk hun plannen aan
te passen.
Op de honderd procedures die stil liggen, heeft de gemeente geen enkele
invloed. Vandaar dat ze moeilijk in
kunnen schatten om welk type bouwplannen of verbouwingen het gaat en
of het gaat om particuliere aanvragen of bedrijven. De gemeente schat
dat ongeveer de helft van de honderd procedures bestaat uit woningen en de helft uit bedrijven. Van de
categorie bedrijven heeft ongeveer
de helft een agrarische achtergrond.
De gemeente is er van overtuigd dat
van de honderd initiatieven er nog
een substantieel aantal kan aantonen
dat er geen negatieve gevolgen zijn.

Boeren naar Maastricht

Zo is het vanaf 2020 weer mogelijk
voor een maximale periode van
drie jaar tijdelijke contracten aan
te bieden. Feitelijk wordt de oude
situatie hiermee weer hersteld,
dit was immers voor de invoering
van de Wet Arbeid en Zekerheid
ook al het geval. Als de drie jaar

Ook de berekening van de ontslagvergoeding (Transitievergoeding)
verandert. De uitzonderingspositie
voor de oudere werknemer is
vervallen, zodat de transitievergoeding voor deze groep vanaf 2020
lager zal uitvallen. Anderzijds geldt
de vergoeding vanaf 2020 meteen
vanaf de eerste dag dat een
werknemer in dienst is.
Voorheen was er pas recht op een
transitievergoeding na twee jaar in
dienst te zijn geweest bij een werkgever.
Een andere belangrijke wijziging
betreft payrolling. Werknemers

die via de payroll worden
ingehuurd krijgen dezelfde
rechten als werknemers die in
vaste dienst zijn bij een bedrijf.
De arbeidsvoorwaarden van de
inlener, waaronder de toepassing
van de cao waaronder de inlener
valt, gelden dan dus ook voor via
een payroll bedrijf ingeleende
werknemers.
Ten slotte zijn er ook wijzigingen
voor oproepkrachten. Bijvoorbeeld
ten aanzien van het oproepen,
dat dient minimaal vier dagen van
te voren plaats te vinden en voor
minimaal 3 uur per oproep.
Trekt de werkgever de oproep
binnen die vier dagen in moet hij
toch loon betalen.
Verder wordt de werkgever
verplicht om na twaalf maanden
een aanbod te doen voor een
vast aantal uren.

Meer weten over de WAB?
Op 28 en 29 oktober houdt InnoVista
een Aan Tafel over de WAB.
Zie www.innovista.nu/
over-innovista/aan-tafel
Door: Mathieu Hooijmaijers RB
Belastingadviseur

Vestiging Horst
Spoorweg 10, 5963 NJ Hegelsom
T 077 - 398 46 00
Vestiging Roggel
Groenstraat 2, 6088 CW Roggel
T 0475 - 49 46 28
www.innovista.nu
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De zon scheen
de vogels floten
de bloemen bloeiden
en toen werd het stil...

Het afscheid
Van een krachtig man
Met een krachtig besluit
Mijn schatje, onze papa en ons baasje

Intens verdrietig hebben wij afscheid moeten nemen van
mijn lieve man, onze pap, schoonvader en opa

Gert Hermkens

Sjraar Joosten
Koningslust, * 26 oktober 1936

*23 juni 1957 - † 06 oktober 2019

Panningen, † 13 oktober 2019

Monnique Hermkens-Lamberigts
Sanne
Charl
Lotte
Xira en Norah

59 jaar in liefde verbonden met

Jo Joosten-Verstappen
WilA
Jozé en Huub
Irene en Joep
Jens en Lisanne
Mirthe en Boy

Bongerd 8, 5768 BL Meijel
Er is in besloten kring afscheid genomen

Correspondentieadres: Dhr. Sjraar Joosten
p.a. Fien Bos Uitvaartzorg
Ninnesweg 131, 5981 PB Panningen

Wies Rutten-Fransen
Lieve mensen…

In plaats van bloemen stellen we een gift voor het Plattelandshoés
zeer op prijs. Hiervoor staan collectebussen gereed op de
condoleance tafel.

Wij willen jullie bedanken voor de lieve, ontroerende en
mooie berichten, kaarten en brieven die wij hebben mogen
ontvangen na het overlijden van Wies.

Met grote verslagenheid namen wij kennis
van het overlijden van ons erelid

Ook willen wij jullie bedanken voor de aanwezigheid bij het
afscheid en de vele bloemen die in de kerk aanwezig waren.

Henk Adams

We zijn blij dat we Wies een mooi afscheid hebben mogen
geven en zijn dankbaar voor de vele mooie herinneringen.

Henk was, spelend op zijn trompet,
vele jaren een trouwe muzikant bij de harmonie.

Een speciaal woord van dank aan dokter Keereweer,
pastoor van der Horst en ’t Plattelandshoes
voor hun betrokkenheid en steun.

Hij zette zich in om grote projecten met solisten mogelijk te maken,
zoals de concerten met Marco Bakker en Lee Towers.

Jan
Funs en Annelies, Lizzy, Jan
Bart en Inge, Lina
Noortje en Judith, Tijn

Ook toen Henk niet meer meespeelde in het orkest genoot hij
nog regelmatig van de concerten en was hij trots op “zijn” harmonie.
We wensen de familie veel sterkte toe bij het verwerken
van dit verlies. Henk blijft in onze herinnering als een
trouwe muzikant en fijne muziekvriend.

Panningen, oktober 2019

Bestuur en leden
Harmonie Eendracht Meijel

Appels zelf plukken (Elstar, Boskoop),
€ 0,50 per kg. Van Lankveld,
Tienraijseweg 2 Meerlo
tel. 06 53 13 01 32.
Bolchrysanten te koop! Maandag
t/m vrijdag vanaf 13.00 uur. Za vanaf
9.00 uur. Kwekerij Janssen-Görtz,
Sevenumsedijk 12 te Koningslust.
Pedicure aan huis
Voetsalon Gerrie info: 06 12 79 92 38
Te koop bloeiende violen
M. Verhees, Egchelseweg 18,
Panningen
Trap bekleden incl. tapijt €350,00.
Laminaatvloer €26,50 m2 incl. leggen.
Raambekleding 10% korting mnd okt.
06 16 37 45 14 gratis prijsopgave.
Woningstoffeerderij vd Broek.
Voor professionele vachtverzorging
van uw hond. Trimsalon Caninity
Baarlo, tel. 06 25 58 52 58.

Dankbetuiging

Hortensia’s (limelight, annabelle,
magical enz.) Rhodo e.a. heesters (op
stam), grassen, ilex (buxusvervangers)
e.a. planten. Open za. 9.30-16.30
uur. Oude Heldenseweg (naast 13a)
Maasbree, 06 40 32 71 08.

Wij bedanken u hartelijk voor uw medeleven bij het overlijden
van mijn vrouw en onze moeder

Nieuwe meubels nodig?
Bezoek Lenders Wonen in het centrum
van Panningen. Thuis in wonen, met
o.a. mooie stoelen, (hoek)banken en
een complete (relax-)fauteuil afdeling.
Levering aan huis en tot 5 jaar garantie
op uw aankoop! Lenders WonenMarkt 99-Panningen-077 307 79 38.
Te koop vastkokende en kruimige
aardappelen Frieslanders Belana bintje
onbespoten handpluk heerlijke groene
en gele wasboonjes prei 0.25 per
stuk 1kg 1 euro slasoorten koolrabi
andijvie ijsbergsla 0.50 venkel 0.25
Kwekerij Brummans Vosberg 16a
Panningen, vers en niet duur.

Gon Aerts - Reintjes

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

Fien Bos
Uitvaartzorg

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

www.fienbosuitvaartzorg.nl

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

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

Peet Steeghs
Uitvaartzorg

Maasbree
06 38 43 79 56

www.peetsteeghsuitvaartzorg.nl

Uw aanwezigheid op de dag van de crematie
en alle andere blijken van deelneming,
zijn ons tot steun bij het verwerken van dit verlies.
Bèr Aerts
Wilbert en Will
René
Panningen, oktober 2019

Woonruimte te huur in Helden. 1e
etage van een 2-onder-1-kap woning.
Geheel gemeubileerd. Voor max. 1
persoon. Info: peeters.j@planet.nl

samen met u zorgen
voor een mooi afscheid

t. 077-3078642
Panningen

Dankbetuiging

Uw woning verkopen en
toch blijven wonen?
Wij kopen direct aan. Bel 06 55 12 69 96
info@heikevastgoed.nl

Soc. weerbaarheidstraining voor
je kind (8-12jr). Nog 2 plaatsen.
Werken aan zelfvertrouwen en
weerbaarheid. Start 30 okt in Horst.
Info: zelfverzekerdkind.nl

Didi

1 oktober 2019
Dochter van
Tom van de Perre
en Nena Heeskens
Zusje van Lieva
Westeringlaan 47
5993 CE Maasbree

Dankbetuiging

Wij nodigen jullie uit voor de afscheidsdienst op zaterdag
19 oktober om 11:00 uur in crematorium Midden-Limburg,
Kasteelweg 10 te Baexem.

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

Geboren

Op 8 oktober is thuis in Grashoek overleden

www.janssenuitvaart.nl

Frits Groenestijn
Ook na zijn kerkmeesterschap waren er voor ons
nog vele mooie momenten samen.
Parochieplatform H.Hart van Jezus

Laurier 100-150-180 cm. v.a. € 5,00,
Taxus 80-100-120 cm. v.a. € 5.50
Vooraf bestellen via 06 40 32 71 08.

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

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

uitvaartverzorgingtwanschreurs.nl

1710 \ enzo
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Geplukt

Pim van Wylick Kessel
Provinciaal bekend vanwege zijn deelname aan verschillende LVK-finales. Lokaal werkzaam als monteur. Pim van Wylick (25) fitnesst daarnaast ook zo nu en dan. Deze week wordt
de fervent vastelaovesvierder uit Kessel geplukt.

Soms zie je ze rijden: zo’n witte
auto met in blauw en rood de
letters s.p.i en e erop. De kans is
groot dat het de bekende schlagerzanger uit Kessel is: Pim van
Wylick (25). De leeftijd tussen
haakjes in de vorige zin kan nog
net. Op vrijdag 18 oktober viert hij
zijn verjaardag. Met vrienden en
met zijn vriendin uit Heythuysen.
Thuis bij z’n ouders, want daar
woont hij.
Hij is detacheringsmonteur en
bouwt complete machines.
Machines die van de tekentafel

komen, bouwt hij helemaal op totdat ze draaien. Hij bouwt alles, van
achtbanen tot kippenslachterijen.
Momenteel is hij gedetacheerd bij
Unisign in Panningen waar metaalbewerkingsmachines worden gebouwd.

Bigband The Ambassadors
Van Wylick is een techneut. Na de
lagere school ging hij naar SintJansberg in Maaseik waar hij de
opleiding Computergestuurde
werktuigmachines volgde.
Na school kon hij meteen aan de
slag als werkvoorbereider, CNC’er

Puzzel

Sudoku
Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.

8

3

8

9

9

en in de constructie.
In de praktijk sta je veel achter de
machine en veel op één plaats.
Dit had hij snel gezien. Hij ging in
de horeca aan de slag. En dat beviel
hartstikke goed. “Alleen moest je wel
altijd in de weekenden en op feestdagen werken. Dat viel me tegen.”
De techniek bleef kriebelen.
“Ik kan ook tekeningen lezen
en beredeneren. Dus ik kan ook
machines bouwen.” Toen hij de
kans kreeg, werd hij monteur. En zo
komt het dat hij nu al een paar jaar
in een auto rondrijdt met letters in
blauw en rood.
Van Wylick heeft zijn hele leven
in Kessel gewoond en is altijd
met muziek bezig geweest.
Hij leerde blokfluit spelen bij de
Koninklijke Fanfare Maasoever wat
nu de Muziekvereniging Kessel is.
Van blokfluit ging hij naar Altsax.
De muziekvereniging telt vier
verschillende muziekgroepen.
Pim speelt saxofoon en hij zingt bij
Bigband The Ambassadors.

Oplossing vorige week:
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Laat mij de smeerolie
maar zijn
En hij speelt soms ook een beetje
piano en gitaar. “Maar dat gebruik
ik vooral om aan nieuwe liedjes te
werken.” In de woonkamer staat
een oude buffetpiano. Pim laat
horen hoe vals hij is. “Ik wil een
keer al het binnenwerk eruit halen

en er een elektrische piano in
installeren.”

Reggaeton en samba
Hij is goedlachs en joviaal. Van
muziek word je vrolijk en Pim maakt
vooral vrolijke muziek. Buiten zijn
baan staat zijn leven in het teken
van de muziek. Hij heeft het druk
met het KVL, het LVK voor kinderen,
en het TVK, het LVK voor tieners.
In 2018 stond hij op het LVK-podium
met het nummer ‘Weej Kleure de
Waereld’. En afgelopen seizoen
bereikte hij de halve finale van het
LVK met ‘Os Leedje’. Samen met
Chantal Spreeuwenberg-Peeters uit
Maasbree.
Dit jaar staan ze weer samen op het
podium. De titel van het nummer is
nog niet bekend, wel wordt het een
uptempo nummer met zomerse tinten, verklapt hij. Met reggaeton en
samba. “We slaan daarmee bewust
een zijweg in. Het is weer iets
nieuws. Iets anders dan de bekende
stampers.” Pim en Chantal gaan definitief met z’n tweeën verder en werken daarom aan hun eigen sound.

Musical
Als schlagerzanger heeft hij inmiddels zo veel succes dat zijn muzikantenbestaan haast professioneel
wordt. Maar het meeste plezier
beleeft hij toch aan muziek als
hobby, vertelt hij. Neem de musical
in Panningen die in 2020 de West
Side Story op het toneel brengt. “Ik
doe dit echt als hobby. Het is vooral
leuk om te doen. De sfeer is gewel-

dig en je maakt er echt vrienden.”
Hij mag de hoofdrol van Tony spelen maar moet hard studeren om
de liedjes en teksten erin te krijgen.
Pim is nog lang niet uitgespeeld.
Muziek blijft de rode draad in z’n
leven. Sport is veel minder z’n ding.
Ja, hij doet aan fitness. Maar dat
is vooral om kilo’s kwijt te raken.
“Ik ben een Bourgondiër”, verklaart
hij. “En twee jaar terug ben ik
gestopt met roken. Toen bleven de
kilo’s wel hangen. Die moeten er
nu vanaf.” Doel is tien kilo minder.
“Zesenhalve kilo ben ik al kwijt.”
Hij is op de goede weg. Maar het
Vastelaovesseizoen is weer in zicht.
“Ja, dan moet ik ook bewust keuzes
maken. Niet alleen over hoeveel,
maar ook: wanneer ga ik drinken
en wanneer ga ik eten.”
Voor de Bourgondiër blijft de vastelaovend een mooie tijd. Al was het
maar vanwege de muziek. In Kessel
zit hij helemaal op z’n plek. Net als
op zijn werk. “Ik ga daar van het
ene naar het andere bedrijf, dus
het werk is altijd anders. Maar ooit
wil ik nog wel een team aansturen.
Een verbindende rol spelen in een
bedrijf. Vaak gaat het fout met de
interne communicatie. Een organisatie is als een tandwielbak.
Alle radertjes moeten goed blijven draaien. Laat mij de smeerolie
maar zijn.”

Tekst en Beeld: Marc van der Sterren

08

Week van de armoede
Deze week is het de Week van de armoede. Om extra aandacht aan dit thema te geven heeft het platform Maatschappij Armoedevrij Peel en Maas
deze uitgave voor u gemaakt. Het platform is een samenwerking van tien partijen die zich inzetten voor een armoedevrij Peel en Maas.

Wat hebben we bereikt?

In 2018 hebben Leergeld Peel en Maas,
Jeugdfonds Sport, Jeugdfonds Cultuur
en Speelgoedbank Peel en Maas het
mogelijk gemaakt dat 582 kinderen
kunnen meedoen in de samenleving.
Denk hierbij aan zwemles, gitaarles,
een fiets, laptop of cadeautje met de
feestdagen. Dit is 14% meer dan in 2017.
Ook hebben 850 leerlingen van het
basisonderwijs en het Bouwens
armoede bespreekbaar gemaakt. Kidzz
& Armoede heeft hen hierbij geholpen
en jongeren geactiveerd om hier iets aan
te doen. Dit is 12% meer dan in 2017. Het
MAF-centrum heeft aan 115 kinderen
speelgoed gegeven tijdens de jaarlijkse
speelgoedactie. Dit is 37% meer dan in
2017.
Hieruit blijkt dat afgelopen jaren veel
inwoners hulp hebben gevraagd. Aan de
ene kant is dat niet iets om trots op
te zijn, want het geeft
aan dat

er nog steeds sprake is van armoede
in onze gemeente. Wist u dat er 40
huishoudens wekelijks gebruik maken van
de Voedselbank Peel en Maas en er 498
kledingpakketten zijn uitgedeeld door
de Kledingbank Limburg in 2018? Aan de
andere kant is het wel een teken dat we
als gemeenschap bereid en in staat zijn
om mensen die het moeilijk hebben een
helpende hand toe te steken. En daar
mogen we best trots op zijn.

Zijn we nu klaar?

Nee, nog lang niet. Een op de 5
huishoudens in Nederland heeft
geldproblemen of betalingsachterstanden.
Mensen in armoede zijn vaak heel creatief
en vindingrijk met middelen en contacten
die ze hebben. Ze staan klaar voor de
ander, zoals ze graag willen dat de ander
voor hen klaar staat. Ook hebben ze
vaak een groot doorzettingsvermogen!
Toch kan armoede een grote impact
hebben op het gevoel van eigenwaarde.
Het veroorzaakt bij veel mensen een
gevoel van schaamte, waardoor ze zich
terugtrekken. Wij weten zeker dat dit niet
nodig is want niemand kiest voor
armoede, het overkomt
je.

Ook in Peel en Maas zijn huishoudens die
niet of nauwelijks kunnen rondkomen van
hun inkomen. De kans is dus groot dat ook
iemand in uw omgeving deze problemen
heeft. Een collega, een vriend, een
familielid, een studiegenoot. Misschien wel
de buurvrouw die u dagelijks groet.

Toegeven dat men een
probleem heeft

Het is belangrijk dat mensen zo snel
mogelijk hulp krijgen bij hun geldzorgen.
De eerste stap naar een oplossing is:
toegeven dat u een probleem heeft. Dat
is belangrijk. Want zo kan iemand met
geldproblemen in contact komen met de
juiste instanties. Maar dit vraagt om moed
en lef van degene die geldproblemen
heeft en van mensen in diens omgeving.
Als familie, vriend of kennis kunt
u daarbij helpen. Ook het sociale
netwerk kan vaak meer doen en is meer
bereid om te helpen, dan men denkt.

Hoe komt u erachter
of iemand anders
geldproblemen heeft?

Vaak is er sprake van een grote
gebeurtenis, met grote financiële gevolgen.
Een scheiding, een onverwacht ontslag,
ziekte, arbeidsongeschiktheid. Denk ook
aan het overlijden van de partner.
Het is soms
lastig om je te
verplaatsen in de
situatie van een
ander. Mensen met
geldzorgen leven
vaak bij de dag. Ze
doen dingen die, van
een afstand bekeken,
onverstandig lijken. Trek
niet te snel conclusies.
Ga niet alleen uit van uw
eigen waarden, normen en
belevingswereld. Luister en
vraag wat de ander beweegt.

En nu?

Het platform Maatschappij
Armoedevrij Peel en Maas blijft
doorgaan op de ingeslagen weg en
roept iedereen die (financiële) steun
kan gebruiken op, zich te melden bij de
WegWijzer. Vragen kost niets, maar kan
wel een positief verschil maken voor de
(financiële) toekomst.

Welke dingen kunnen u opvallen? Een paar
voorbeelden:
•
Een stapel ongeopende post
•
Hij komt niet meer naar feestjes of
sociale activiteiten
•
Ze hebben geen geld voor cadeautjes
of schoolreisjes
•
De koelkast is nauwelijks gevuld
•
Zij wil uw telefoon lenen omdat ze
haar mobiel is 'vergeten’
•
Hij draagt steeds dezelfde kleding
•
De kinderen blijken geen
schoolspullen te hebben.

‘Kom je eruit?’

‘Kom jij eruit?’ is een eenvoudige vraag,
waarmee u het gesprek kunt beginnen. U
kunt in het gesprek rekening houden met
het volgende:
Luister eerst, zonder oordeel, en vraag
wat er is
Vertel wat u is opgevallen. Vraag of iemand
hulp zou willen. Probeer niet te oordelen.
Wil de ander niet antwoorden, dan is dat
ook een antwoord. Geef niet zomaar op.
Iedereen heeft behoefte aan contact en
een luisterend oor.
Moedig aan om eerlijk te zijn over de
situatie
Niemand praat makkelijk over zijn
geldzorgen. Je weet immers nooit hoe
een ander hierop reageert. Maar openheid
kweekt begrip. Wees daarom zelf eerlijk,
open en kwetsbaar over uw zorgen. Dat
opent de deur voor de ander.
Verwijs door en bied uw hulp aan
In Peel en Maas kunnen de leden van
het platform helpen. Weet u niet bij
welke organisatie u moet zijn? Neem dan
contact op met de WegWijzer. Zij helpen
met vragen over onder andere inkomen,
werk, wonen, inburgering, financiën,
vrijwilligerswerk, belastingzaken etc. Ook
kunnen zij helpen met het aanvragen van
een uitkering of u in contact brengen met
een van de leden van het platform.
Soms willen mensen zelf liever geen
contact opnemen. U kunt aanbieden
dat u dat doet, en informeren naar de
hulpmogelijkheden.

Contact via De WegWijzer

Inloopspreekuur: op maandag tot en
met vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur en
elke 1e maandag van de maand 17.00
tot 19.00 in het Huis van de Gemeente,
Wilhelminaplein 1 – Panningen
Mail: wegwijzer@vorkmeer.nl
Telefoon: 077 - 308 25 65
Website: www.vorkmeer.nl/contact/
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Inspiratiedag werkzoekenden
De derde inspiratiedag voor werkzoekenden in de gemeente Peel en
Maas wordt op dinsdag 22 oktober georganiseerd. Het evenement
vindt plaats in het MFC Kerkeböske in Helden.
Deze dag is speciaal georganiseerd
voor werkzoekenden. Er zijn verschil-

lende workshops en netwerkmomenten. Tijdens deze bezigheden gaan

deelnemers met elkaar aan de slag
met de zoektocht naar een baan. De
inspiratiedag wordt aangeboden door
de stuurgroep werkzoekenden Peel
en Maas en mede organisatoren zijn
gemeente Peel en Maas en de biblio-

theek Maas en Peel. De dag begint
om 10.00 uur en bestaat uit twee
dagdelen. Om 17.00 uur wordt het
programma afgesloten.

Adver torial

ondernemersprijs

Peel en Maas
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.

John de Wolf
opent nieuw
bedrijfspand
KTS
Oud-profvoetballer John de Wolf
opende op vrijdag 11 oktober het
nieuwe bedrijfspand Koeltechnisch
Bureau Schreurs (KTS) in
Panningen. Vanwege het 15-jarige
bestaan van het bedrijf kwam de
oud-profvoetballer langs.

Genomindeerde EVE Kids Kessel

‘We creëren werkgelegenheid’
Voor Evelien Fassotte en Evert van Damme is de ondernemerswereld een prille stap. Ze komen niet uit een
ondernemersfamilie en zijn sinds 1 september 2018 voor het eerst zelf ondernemer met het bedrijf EVE
Kids in Kessel. Ze ontwikkelen innovatieve producten die het leven van jonge ouders makkelijker maakt.

Het begon allemaal met een lang
gekoesterde droom. “We zijn spe-

cifiek deze onderneming gestart,
omdat de mogelijkheid toevallig

voorbij kwam”, leggen de twee uit.
“Het toenmalige kindermerk Kleine
Dreumes was een klant van Wicro
Plastics (waar Van Damme algemeen
directeur is, red.) en de toenmalige
eigenaresse gaf te kennen het bedrijf
te willen verkopen. Wij waren, en zijn
overigens nog steeds, ervan overtuigd dat je met goede producten in
de markt van baby- en kinderproducten zeer succesvol kunt zijn. Kortom,
we zagen kansen. Omdat Kleine
Dreumes reeds een verkoopnetwerk in de Benelux had en een goed
lopend product, besloten we ervoor
te gaan en namen het bedrijf over. “
En zo begon het avontuur van Evelien
en Evert. Het was geen vlekkeloze
overname. “We zitten nog steeds
volop in de nasleep hiervan. Dit kost
tijd en energie die je liever in ontwikkeling en groei zou willen steken.
Onze uiteindelijke klant is de consument, echter koopt de consument bij

grootwinkelbedrijven als Babypark,
Babydump, Prenatal en webshops als
Bol.com en Amazon.” Maar inmiddels
gaat het prima met het bedrijf. “We
creëren werkgelegenheid. Onze groei
gaat direct gepaard met groei van
ons personeelsbestand, maar ook het
personeelsbestand van onder andere
Wicro Plastics waar onze producten
gemaakt worden.”
Inmiddels is EVE Kids een gevestigde naam en onderscheid zich in de
babybranche “EVE biedt praktische
producten aan voor het leven met
baby’s en kindjes, waar je je ook nog
eens mee kunt laten zien als volwassene.”

Karreweg-Noord 47, 5995 MG Kessel
info@evekids.nl, www.evekids.nl

Oh, zit dat zo!

Het jubileum werd op vrijdag 11 en
zaterdag 12 oktober gevierd. Voor eigenaar Joris Schreurs was het een
wens die uitkwam. Hij is een groot
Feyenoord-fan en met de komst van
De Wolf was het één van de hoogtepunten van deze dag. Schreurs begon
in 2004 als eenmanszaak in Heibloem,
momenteel heeft hij acht medewerkers in dienst. Tijdens het jubileumfeest
konden vrienden, bekenden en andere
geïnteresseerden van 11.00 tot 17.00
uur een kijkje nemen.
Foto: Lambèr

Het belang van een goede taxatie
Eindelijk heb je jouw droomhuis gevonden, het bod is geaccepteerd en de hypotheekadviseur begint over een taxatierapport.
Nog meer extra kosten en waarvoor is dit eigenlijk nodig, de prijs staat toch al vast?!
Kosten

Reële waarde

Als je een huis koopt, wilt de bank
weten of de koopprijs wel klopt
met de waarde van de woning.
Zij willen namelijk weten of het
onderpand toereikend is voor het
bedrag dat ze lenen. Hier is het
van belang om een NVM-taxateur
in te schakelen, die de markt in
Peel en Maas tot in de puntjes
kent. Je mag namelijk slechts
100% van de woningwaarde
lenen. Komt de woningwaarde
lager uit dan de koopprijs die jij
hebt betaald, dan moet je het
resterende bedrag betalen uit
eigen portemonnee. Een hele dure
aangelegenheid dus!

Ja, aan het opstellen van een
taxatierapport zitten kosten, wat
wel goed is om te weten is dat
deze kosten aftrekbaar zijn bij de
belastingaangifte. Én, een goede
taxatie kan je wel eens meer
opleveren dan kosten! Zoals net
gezien, mag je slechts 100 % van
de getaxeerde waarde lenen van
de bank. Het is dus beter om 100
euro meer te betalen voor een juiste
taxatie door iemand die de markt
écht kent, dan een goedkope taxatie
van iemand die de markt niet kent
waardoor je onnodig duizenden
euro’s extra eigen geld moet
betalen.

Natuurlijk moet de waarde
reëel zijn. Indien jij vanwege de
marktomstandigheden hebt besloten
om een bod boven de vraagprijs uit
te brengen, is de NVM-taxateur de
aangewezen persoon om de reële
marktwaarde te bepalen.
Niet alleen bij de koop van
bestaande woningen, maar ook
bij nieuwbouwwoningen of bij het
oversluiten van jouw hypotheek
kan een taxatierapport nodig
zijn. Ook hier is het van belang
een goede NVM-taxateur in te
schakelen. De rente die je betaald,
wordt namelijk deels bepaald door
de waarde van jouw huis en de

hoogte van de hypotheek, een
goede taxatie kan dus geld voor
je opleveren.
Een NVM-makelaar uit Peel en
Maas zal altijd een zogenoemd
gevalideerd rapport voor je
opstellen, dat door alle banken in
Nederland geaccepteerd wordt.
Kijk dus goed voordat je zelf, of
voordat jouw hypotheekadviseur
opdracht geeft voor een taxatie of
dit een NVM-taxateur is uit Peel en
Maas!

Kent
Kent u
u het
het gemak
gemak
van
van onze
onze

KLEDING
KLEDING REPARATIE
REPARATIE
SERVICE
SERVICE al?
al?
Tel. 077-3072462
Tel. 077-3072462
www.vanhalstomerij.nl
www.vanhalstomerij.nl

De Hypotheekshop
Makelaardij
Taxaties

Door: Nick Bouten,
makelaar Bouten Groep Makelaardij

Verzekeringen
ds 1979 •
S in
•
VENLO

•

•••

Verplicht

M

www.aelmans.com

www.boutenmakelaardij.nl

www.hoeijmakersmakelaardij.nl

at

ies

NNINGEN
a k PA
x
e l a a r d i j • Ta

Al 40 jaar
uw Makelreaagiro!
in de

Panningen • Venlo
(077) 382 77 88 • www.sannen.nl

10

jongeren \ 1710

15-vragen aan

Koen Bastings Helden
wat iedereen denkt. Het is namelijk
natuurlijk fijn dat, als je een geheim
hebt, je het gewoon voor jezelf kan
houden en dat niet gelijk iedereen het
weet omdat ze kunnen horen wat jij
denkt.

Hoi

Wat zou je heel graag nog een keer
willen doen in je leven?
Ik zou heel erg graag nog een keer
naar Nieuw-Zeeland willen gaan. Mijn
vader was hier namelijk een paar jaar
geleden heen geweest en hij zei toen
dat hij het echt een heel erg mooi land
vond. Als ik daar ben wil ik graag gaan
wandelen in de bergen. Ook hebben
ze daar heel veel actievere sporten,
zoals onder andere bungeejumpen en
wildwater raften. Dit lijkt mij natuurlijk
ook heel erg cool om te doen.

Ben je bijgelovig?
Nee, ik ben niet bijgelovig. Ik heb er
nooit echt in gelooft en ik heb ook niet
echt het gevoel dat het echt werkt.

Wat is het belangrijkste advies dat
je ooit hebt gekregen?

Koen Bastings
12 jaar
het Bouwens
van der Boijecollege
Woonplaats: Helden

Wat is jouw ideale dag?
Mijn ideale dag is zaterdag. ’s
Ochtends heb ik dan namelijk
meestal een voetbalwedstrijd en ’s
middags ben ik dan altijd vrij. Op die
middagen ga ik soms lekker gezellig
met mijn vrienden afspreken.

Wie is jouw favoriete leraar?
Mijn favoriete leraar is meneer
Timmermans. Ik vind hem namelijk heel aardig en hij is altijd ook
erg grappig. Hij is ook mijn mentor,
dus dat maakt hem natuurlijk ook
leuker.

Waar dagdroom jij het meeste
over?
Ik denk dat ik eigenlijk bijna nooit
dagdroom. Als ik dan op die ene
dag een keer zou dagdromen, is het

dus denk ik niet iets wat ik echt zou
onthouden.

Wat doe je als je niet kunt slapen?
Als ik niet kan slapen probeer ik me
eerst een paar keer om te draaien tot
ik weer goed lig. Als dit dan echt niet
zou werken blijf ik gewoon op mijn
wekker kijken tot ik vanzelf wel een
keer in slaap val.

Waar ben jij het meest trots op?
Ik ben het meest trots op het feit dat ik
eind augustus mee mocht doen aan het
MVC Top D toernooi in Maasbree. Ik heb
toen tegen Ajax, Feyenoord en AZ
mogen spelen en ons eigen regioteam
heeft toen gewonnen tegen Feyenoord.
Er waren toen ook clubs uit het buitenland bij, clubs zoals Arsenal en Chelsea.
Hiernaast waren er toen ook nog een
paar jongens van AZ bij ons komen
logeren, wat ook heel leuk was.

Wat vind jij lekker vind ruiken?
Dit klinkt misschien een beetje raar,
maar de geur van tandpasta vind ik

vintage • industrieel • brocante
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altijd echt superlekker en fris ruiken.
Als ik dus een lekker geurtje zou moeten kiezen, zou dat de geur van tandpasta zijn.

Wat vind jij het leukste aan jezelf?
Persoonlijk vind ik het een beetje raar
als ik over mezelf zou moeten zeggen
wat er leuk aan me is. Anderen zeggen wel vaak over mij dat ik altijd wel
sociaal en grappig ben, dus ik denk dat
ik dat zou kiezen.

Wat is het verste dat je ooit van
huis bent geweest?
De vorige carnavalsvakantie was ik
naar Lanzarote gegaan. Dit is een
eiland dat bij Spanje hoort en dat ter
hoogte van Marokko in de Atlantische
Oceaan ligt. Ik weet het niet precies,
maar ik denk dat dat het verst was
waar ik ooit ben geweest.

Wat zou je kiezen? Iedereen kan
horen wat jij denk, of jij kan horen
wat iedereen denkt?

Heb je een bijbaantje? Ben je
zoekende?
Nee, op dit moment heb ik nog niet
echt behoefte aan een bijbaantje.
Ik krijg namelijk al zakgeld van mijn
ouders en op dit moment heb ik daar
gewoon genoeg aan.

Wat is je favoriete toetje op dit
moment?
Mijn favoriete toetje op dit moment is
aardbeien- en frambozenijs met slagroom. Hierbij hoort dan ook nog chocoladedressing en een handje hazelnoten.

Wanneer had jij meteen een klik
met iemand?
Ik heb vaak meteen een klik met
iemand als deze persoon gewoon aardig tegen mij en anderen is en als hij
of zij qua interesses ongeveer dezelfde
zijn als ik.
Tekst: Lieke Stevens
Beeld: Jac Willekens

Ik zou het liefst willen kunnen horen

.00
open van 13.00 tot 17

*

Graag tot ziens bij:

Kringloopspullen ophalen of ontruimen?

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

Er zijn van die momenten.
Die momenten waarop je met je
vingers al boven het toetsenbord hangt, maar je maar niet
weet wat je nou eigenlijk moet
typen. Je hebt geen idee wat je
nou precies wilt vertellen.
Misschien had je wel de hele week
al een idee, maar dan schrijf je de
eerste twee regels op, en dan vind
je het eigenlijk toch niks. Of je bent
het simpelweg vergeten. De hele
week spookt het rond in je hoofd,
alle zinnen prachtig in detail, maar
als je er dan klaar voor bent om het
op te schrijven, weet je het plots
niet meer.

Maar de volgende dag zit je een
beetje te kijken naar de tekst,
je afvragend hoe je ooit had kunnen denken dat dit een goed idee
zou kunnen zijn. Ja, er zijn van die
momenten waarop je denkt dat
niks goed is wat je schrijft. Waarop
je vindt dat alles wat je typt eigenlijk nergens op slaat en alles maar
het beste meteen verwijderd kan
worden.

Misschien moet
je daar dan over
schrijven

Wat doe je als je zoiets hebt? Als je
zo inspiratieloos bent dat je eigenlijk alles wilt opschrijven wat in
je hoofd komt, maar tegelijkertijd
vindt dat wat je dan daadwerkelijk
op papier zet totaal niet goed is?
Het komt mij best vaak voor, dat ik
echt geen idee meer heb.

r
Zondag 20 oktobe
uur

Broeken
week

Inspiratieloos

Het kan ook zijn dat je je het
de avond van tevoren bedacht.
Vaak ’s avonds laat, ze zeggen dat
je dan de beste ideeën hebt. En ja
als je daar toch zo een beetje probeert te slapen, kun je net zo goed
ideeën bedenken voor een belangrijke opdracht die je de dag erna
moet inleveren. Toch?

*tenzij anders aangegeven

Naam:
Leeftijd:
School:

Het belangrijkste advies dat ik ooit
heb gekregen is dat ik nooit moet
opgeven. Dit advies is voor mij best
belangrijk en het helpt mij veel als ik
bijvoorbeeld bij het voetballen een
wedstrijd heb of bij school een moeilijke toets heb.

Column

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

500 m2 winkelplezier • GRATIS parkeren voor de deur

Een half uur later heb ik dan toch
nog iets gevonden, maar goed...
Als je het echt, echt niet meer
weet, misschien moet je daar dan
iets over schrijven. Over het feit dat
je af en toe simpelweg even niets
te vertellen hebt.

Lisa
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Kleine kernen hebben meer
nieuwbouw nodig
Het Bureau Stedelijke Planning voerde voor gemeente Peel en Maas afgelopen zomer een onderzoek uit naar de woonvisie van de woonbehoefte
in de gemeente. Daaruit bleek onder andere dat de gemeente de komende jaren te maken krijgt met vergrijzing waardoor meer woningen
gebouwd moeten worden. Het onderzoek adviseerde de gemeente om de nieuwbouw vooral in de grotere kernen te realiseren.
80 tot 85 procent van de nieuwe woningen
moeten volgens het onderzoek in de grote
kernen gebouwd worden. Voor de vergrijzende
doelgroep een fijn besluit, daar zitten immers alle grote voorzieningen als huisartsen,
winkelcentra en onderwijs. Wil je de woningen bouwen in de kleinere dorpen als Kessel,
Kessel-Eik en Grashoek moeten daar speciaal
veel voorzieningen voor worden gebouwd, en
dat kost geld.
Een logische uitkomst uit het onderzoek dat de

gemeente zich vooral moet richten op nieuwbouw
in de grote kernen. Maar worden de mensen die
graag wonen in kleine dorpen dan niet overgeslagen? Ook zij hebben recht op onderdak waar
zij zich het fijnst bij voelen. Sterker nog, de vraag
is hoog in kleine kernen. Uit een onderzoek van
dorpsoverleggen Kessel en Kessel-Eik, gemeente
Peel en Maas en Zuyd Hogeschool Heerlen bleek
dat er veel vraag is naar woningen in kleine kernen. Geïnteresseerden zouden maar liefst 66 woningen in Kessel gebouwd zien worden.

Volgens wethouder Wanten houden ze zeker ook
rekening met de kleine kernen. “Niemand wordt
overgeslagen”, meldt hij. Toch wordt er geadviseerd om met nieuwbouw vooral te richten op
grote kernen. Hoe ziet Peel en Maas er dan over
tien jaar uit? Kleine kernen hebben meer nieuwbouw nodig.

Wat vindt u?

Bespreking Poll week 41

Xtc-reukmonsters verspreiden is niet voldoende om drugslabs
op te rollen

Karin vertelt

Column

Herfstgeluk
Het is een zaterdag met een
frisse start, maar de zon schijnt
al veelbelovend. Eerst nog iets
binnen doen, voordat we naar
buiten mogen. Het daarop
volgende uur l uisteren we
aandachtig naar een hele brok
theorie, bedoeld om ons wegwijs te maken in de wereld van
de digitale fotografie.

Knopjes en technologie behoren
niet tot mijn sterkste punten, maar
foto´s maken vind ik leuk om te
doen. Ondertussen lonkt de zon,
nodigt ons uit om naar buiten te
komen. En zo trekken we het bos
een xtc-geur ruiken. Bewoners van Peel en Maas kun69 procent van de respondenten op Facebook vindt werktijden en maar eenmalig ’s avonds. Een grote
in, enthousiast als jonge veulendoelgroep wordt zo niet bereikt. 31 procent daarenhet verspreiden van xtc-reukmonsters niet volnen dan zelf de politie inlichten wanneer ze dezelfde
tjes.
geur ruiken. Een goede zaak, want hiermee worden
doende om drugslabs op te rollen. Alleen geïnteres- tegen vindt dat de gemeente met het ruiken aan een
Allemaal gaan we op jacht naar
burgers ‘opgenomen’ in het team van de politie. Want,
reukmonster wel voldoende actie heeft ondernomen
seerden komen naar de stands toe. De burgers die
onze eigen fotoschatten. Want het
meer zielen, meer vreugd. Burgers zijn ook oplettender
tegen het oprollen van drugslabs. Nu iedereen weet
geen of weinig interesse hebben in het onderwerp
bos is op toch op z´n allermooist
nu ze weten hoe een drugslaboratorium ruikt.
dat een xtc-lab naar anijs ruikt, hebben burgers volkomen dus niet in aanmerking met de reuk. Daarin de herfst. De eerste kleurende
naast zijn de meeste bezoeken in de dorpen tijdens doende kennis om de politie in te lichten wanneer ze
bladeren, zonlicht wat er nét mooi
doorheen valt, en natuurlijk paddenstoelen. Al moeten we naar
die laatste nog best hard zoeken, want op dat moment moet
de echte paddenstoelentijd nog
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moeite wordt beloond. Piepkleine
paddenstoelen in prachtige
herfstkleuren, in totaal niet groter dan de nagel van mijn pink.
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste
Maar inmiddels weet ik precies
hoe ik ze vol in beeld kan krijgen.
Het eindresultaat is prachtig, zonder al te veel trucjes. Als we terug
Open dagen zaterdag 19 en zondag
zijn, is iedereen nieuwsgierig naar
Kerstshow en tevens
20 oktober van 10.00 tot 15.00 uur inschrijven kerstworkshops
elkaars foto´s. Trots als een pauw
voor ons team in Panningen, voor op zaterdag,
zijn we, al weten we dat we nog
Zaterdag 21 nov. - Zondag 22 nov.
Kom vrijblijvend kijken wat
zondag en in de vakanties.
veel moeten oefenen. Hier ga ik
Zaterdag 28 nov. - Zondag 29 nov.
Blomenböske allemaal te bieden
zeker nog veel plezier aan bele10.00-16.00 uur
Interesse?
heeft op het gebied van workshops,
ven. Wat trouwens niet betekent
Open iedere zaterdag
Mail een korte motivatie en je CV naar
inspiratie, cadeau-artikelen van
dat ik nu continu alles door de lens
van 10.00-15.00 uur
personeelszaken@bakkerijbroekmans.nl
natuurlijke materialen, bijzondere
Verder op telefonische afspraak.
bekijk. Want de mooiste momenof bel naar 077-3079899
producten en de komende
ten, die leg je vast met je hart.

Samen met politieteam Horst-Peel en Maas liet gemeente Peel en Maas op verschillende centrale locaties in de gemeente de passanten de reuk
van een xtc-lab ruiken. Wellicht heeft u het parfum al geroken dat het Openbaar Ministerie speciaal voor dit doeleinde liet ontwikkelen. Zo niet:
een xtc-lab ruikt naar anijs.

VanVan
nieuwe
deurtjes
nieuwe
deurtjes
Van nieuwe deurtjes
tottot
eeneen
complete
renovatie
complete
renovatie
tot een complete renovatie

verkoper of
verkoopster

LOSLATENDE
FOLIE
OPOP
LOSLATENDE
FOLIE
LOSLATENDE FOLIE OP
UW
KEUKENKASTJES?
UW
KEUKENKASTJES?
UW KEUKENKASTJES?

Blomenböske creëert
en inspireert al
twintig jaar

kerstdagen. Wij vieren ons jubileum
met 20% korting op alle losse
artikelen.

De lekkerste bakker bij u in de buurt

Blomenböske is in de maanden
november en december iedere
zaterdag open van 10.00 tot
15.00 uur of na telefonische afspraak.

Heldensedijk 11 Roggel
Tel.
0475 49 1311
15
Heldensedijk

www.blomenboske.nl
Roggel tel. 0475-491315
www.blomenboske.nl

Karin
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Aangepaste dienstverlening
balies Burgerzaken

Bladkorven
De herfst komt eraan en daarbij horen vallende bladeren. Omdat bladeren van
gemeentelijke bomen ook in uw tuin terecht kunnen komen, plaatst de gemeente
bladkorven. Deze service wordt u aangeboden om u tegemoet te komen in de overlast.

Donderdag 17 oktober 2019 zijn de balies Burgerzaken tot 13.00 uur geopend.
Het aanvragen en/of ophalen van documenten Burgerzaken, ID, paspoort en rijbewijs
is mogelijk tot 13.00 uur.
Overige dienstverlening
Voor de overige dienstverlening én de bibliotheek zijn we geopend tot 17.00 uur.

Textielinzameling
De komende week wordt textiel huis-aan-huis ingezameld.
Textiel wordt ingezameld op dezelfde dag dat wij het andere afval
komen inzamelen, kijk op de (digitale) afvalkalender.
Dinsdag 22 oktober
Donderdag 24 oktober
Vrijdag 25 oktober

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 of lever het
in bij het Milieupark of in een textielcontainer.
• Zet textiel om 07.00 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 naar 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 07.00 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 via (077) 306 66 66.

Waar worden de bladkorven geplaatst?
Er worden ongeveer 250 bladkorven geplaatst binnen de bebouwde kommen van Peel en Maas.
Bij de locatie keuze wordt gekeken naar het aantal én de grootte van de gemeentelijke bomen.
Maar ook de bereikbaarheid (i.v.m. ledigen) en het gebruik speelt een rol bij de keuze voor
locaties. Op www.peelenmaas.nl kunt u zien waar de bladbakken staan. Zodra alle bladeren
van de bomen zijn, worden de bladkorven weer weggehaald.
Spelregels
• De bladkorven zijn alleen bedoeld voor bladeren.
• De bladeren moeten afkomstig zijn van gemeentelijke bomen.
• Bladeren van eigen bomen of snoeiafval uit eigen tuin mag niet in de bladkorven. U kunt
hiervoor uw groene container gebruiken of de bladeren gratis naar het milieupark brengen.
• Het is niet de bedoeling dat u hele aanhangwagens blad naar de korven brengt. Rijdt u dan
alstublieft door naar het milieupark.
• Bij misbruik wordt er een waarschuwing aan de bladkorf gehangen. Bij herhaaldelijk misbruik
wordt de bladkorf weggehaald.
Er mag geen blad gestort worden langs de bladkorven.
Hoe vaak worden de korven leeg gemaakt?
Afhankelijk van de hoeveelheid blad die in de korven zit, worden de korven 1 of 2 keer per week
leeggemaakt.
Blad blazen en vegen in de openbare ruimte
In de herfstperiode zet de gemeente extra veeg- en zuigwagens in om bladeren op te ruimen.
Van week 45 t/m week 48 doen we dit vier dagen per week op plekken waar het meeste blad ligt.
Hoewel we bijna dagelijks rijden, kunnen we natuurlijk niet overal tegelijk zijn. We vragen uw
begrip daarvoor.

Volg André Vinke in zijn strijd (2)

En nu is de maat vol …
Tijdens Stoptober 2019 doet André Vinke (65 jaar jong)
weer een poging om te stoppen met roken. GGD, Vorkmeer,
Omroep P&M en de gemeente mogen hem volgen in zijn strijd.
Wat is de motivatie van André?
André is meer dan ooit gemotiveerd om te stoppen met roken.
Hij gaf aan dat hij op feestjes en bijeenkomsten een van de
weinigen is die nog rookt. Hij schaamt zich hiervoor. Dus is hij op
1 oktober de strijd aan gegaan.
Nu 2 weken verder... Hoe gaat het met Andre?
Afgelopen week heb ik het best zwaar gehad. Ik heb verschillende keren aan ‘mijn’ sigaretje
gedacht. Vooral na het eten en bij het bakje koffie had ik het er moeilijk mee. Afgelopen
weekend was ik bij mijn kinderen en kleinkinderen in Alkmaar. Vrijdagavond bij een biertje
met mijn zoons kon ik de verleiding niet weerstaan en heb ik een sigaretje gerookt. In
datzelfde weekend heb ik nog twee keer de verleiding niet kunnen weerstaan!
Roken is echt verslavend
Gelukkig heb ik de handdoek niet in de ring gegooid en vanaf zondagmiddag heb ik niet meer
gerookt. Een terugval noemen ze dat... ik ga nu weer verder met mijn voornemens er helemaal
van af te komen. Ik heb me in september aangemeld bij Stoptober en de app gedownload,
het helpt. Maar het is echt moeilijk om helemaal te stoppen. Ik ga contact opnemen met de
voormalige rookstopcoach van de GGD om mij 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.
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Week van de Veiligheid

Donderdag 31 oktober 2019

Cultureel erfgoedoverleg
Beste erfgoed liefhebbers!
Op donderdag 31 oktober 2019 organiseert de gemeente Peel en Maas een breed
erfgoedoverleg. Dit is een overleg waarvoor we alle organisaties en personen die een warm
hart hebben voor het culturele erfgoed in de gemeente Peel en Maas uitnodigen.
Doet u mee?
Tijdens de avond praten wij u bij over een aantal ontwikkelingen op het gebied van erfgoed.
Daarnaast staat de avond ook in het teken van de oprichting van het Erfgoedplatform
Peel en Maas. In eerdere bijeenkomsten hebben de initiatiefnemers de plannen hiertoe
getoond. Het door de deelnemers uitgesproken enthousiasme heeft nu geleid tot de
volgende stap. Het plan voor een Erfgoedplatform en de concept-statuten van de nieuwe
vereniging kunt u vinden op www.peelenmaas.nl.
Locatie:
Tijd:

www.peelenmaas.nl

Huis van de Gemeente, Wilhelminaplein 1 in Panningen (trouwzaal)
19.30 - 21.30 uur

Agenda:
19.30 - 19.40 uur Opening
19.40 - 20.00 uur Nieuws vanuit de gemeente Peel en Maas
- 75 jaar bevrijding Peel en Maas
- Hotspots
20.00 - 21.00 uur Oprichting Erfgoedplatform Peel en Maas
21.00 - 21.15 uur Nieuws vanuit de gemeenschap?
21.15 - 21.30 uur Rondvraag en afsluiting

Vorige week bezochten gemeente en politie alle elf dorpen van Peel en Maas, om inwoners
bekend te maken met de geur van XTC-productie. Burgemeester Delissen-van Tongerlo:
“We hebben de hulp van inwoners hard nodig. Het is ontzettend belangrijk dat zij signalen
doorgeven. Op basis van deze signalen kunnen wij gaan controleren en indien nodig
handhaven.”
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.
Integrale controle bij drie panden in Peel en Maas
Ook is het flexteam van de gemeente Peel en Maas vorige week gestart met de eerste
integrale controle. Toezichthouders van de gemeente Peel en Maas, Politie en Belastingdienst
controleerden op dinsdag 8 oktober gezamenlijk drie bedrijfspanden in Beringe, Panningen en
Meijel.
“Met de controles van dit nieuwe Flexteam willen we misstanden tegengaan”, licht
burgemeester Delissen-van Tongerlo toe, “Door samen te werken met de politie,
Belastingdienst en soms ook andere partijen kunnen er tegelijkertijd verschillende zaken
aan het licht komen. Van het niet volgen van het bestemmingsplan, tot belastingfraude of
drugshandel. Vervolgens kunnen meerdere partijen actie ondernemen. Dit in het belang van de
veiligheid van onze inwoners.”

Deelname
Wij vragen u om uw deelname (plus naam organisatie) vóór 25 oktober 2019 aan te
melden voor dit overleg via info@peelenmaas.nl. Voor deze bijeenkomst hebben wij de
bij ons bekende erfgoedliefhebbers al uitgenodigd. Het staat u vrij om deze uitnodiging
door te sturen.

Controles op basis van signalen
De controles zijn uitgevoerd op basis van informatie die via verschillende kanalen bij de
gemeente terecht is gekomen. Tijdens de controles is geconstateerd dat een aantal zaken niet
op orde waren op het gebied van bouwregelgeving en strijdigheid met het bestemmingsplan.
Daarnaast worden vraagtekens gesteld bij de bedrijfsvoering op een aantal locaties. Hierop
vindt nader onderzoek plaats.
Vermoed u de aanwezigheid van een xtc-lab?
Meld wat u weet bij de gemeente, ook als u twijfelt. Het kan een onderbuikgevoel of
vermoeden zijn. Schrijf opvallende gegevens op zoals kentekens van auto’s en kenmerken van
verdachte personen.
Geef uw melding door via:
• de adviseur openbare orde en veiligheid van de gemeente Peel en Maas,
telefoon 077-306 66 66, e-mail: iserietsnietpluis@peelenmaas.nl;
• het tipformulier op www.peelenmaas.nl als u liever anoniem wilt melden;
• de politie, 0900-8844 (voor dringende zaken bel 112);
• Meld misdaad anoniem: 0800-7000.

Tot 31 oktober 2019!
Uw gastheer van de avond,
Wethouder Wim Hermans

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.

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

VVD Peel en Maas

Elkaar aankijken? Heel normaal
Wie het nieuws gevolgd heeft de laatste weken, heeft er ongetwijfeld
iets van meegekregen. In augustus van dit jaar is de wet gedeeltelijk
verbod op gezichtsbedekkende kleding in werking getreden. Dit houdt
onder andere in dat het verboden is om met een bivakmuts, boerka,
integraalhelm of nikab openbare gebouwen en het openbaar vervoer
te betreden.
Een Haags compromis, als VVD hadden we graag gezien dat dit helemaal verboden zou worden. Elkaar
aan kunnen kijken in Nederland is
wat ons betreft de absolute norm.
Iemand die je niet aan kunt kijken,

geeft geen prettig gevoel en van
iemand die zich hieraan onttrekt is
het heel moeilijk om de intenties in
te schatten. Wat is iemand van plan?
Is het een man of een vrouw? Is
iemand blij of boos? De invoering van

de wet is niet bepaald soepel verlopen. Daarover heb ik in de Provinciale
Staten vragen gesteld. De provincie
Limburg is namelijk verantwoordelijk
voor het openbaar vervoer en betaalt
er ruim zestig miljoen euro per jaar
voor. Op deze vragen kwamen teleurstellende antwoorden, het provinciebestuur voelde zich niet geroepen
om iets te doen. Daarom heb ik in
Provinciale Staten met steun van PVV,
FvD, SP en Lokaal Limburg succesvol
een motie ingediend die het college

opdracht geeft om aan te dringen bij
de minister op betere handhavingsinstrumenten en om Arriva vanuit onze
rol als ‘klant’ te benadrukken dat we
wensen dat deze wet streng gehandhaafd wordt. Wet is wet en wetten
gelden er voor iedereen. Wij blijven
het kritisch volgen.

Provinciale Statenlid, Teun Heldens

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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Kinderraad en reeks kleine bestemmingsplannen:
gemakkelijk avondje voor gemeenteraad
De Kinderraad kan definitief aan de slag, en ook de verplaatsing van zorgwijngaard
Vineacura naar Helden heeft definitief groen licht. In een korte vergadering tikte
de gemeenteraad in recordtempo een serie eenvoudige, politiek ongevoelige
agendapunten af.
Zoals altijd was er ook het traditionele Vragenhalfuurtje aan het begin van de vergadering.
Dat werd afgetrapt met een vraag van de fractie PvdA/GroenLinks. Raf Janssen wilde van
wethouder Anget Mestrom (Lokaal Peel en Maas) weten of zij zich, zoals eerder toegezegd,
inderdaad sterkt maakt voor invoering van een zgn ‘dorpsvoorziening’ voor uitvoering van de
Hulp in de Huishouding. Zo’n dorpsvoorziening houdt in dat dorpen zélf veel van die hulp blijven
organiseren en dat die hulp (anders dan wat Den Haag wil) deels ook inkomensafhankelijk blijft.
Dat is wat een raadsmeerderheid wil.
Wethouder Mestrom antwoordde dat ze hierover overleg heeft gehad met vertegenwoordigers
van de dorpen, en dat er ook juridisch advies is ingewonnen over de haalbaarheid van dit plan.
Volgende maand al zal ze op basis van dit voorwerk een voorstel aan de raad voorleggen. Er is
haast geboden, want de regering wil voor alle hulp bij het huishouden vanaf 1 januari a.s. een
vast maandtarief.
Niëns en het Hoës van Bree
De tweede vraag had te maken met het faillissement van horecaonderneming Niëns in
Maasbree, en kwam van AndersNu-raadslid Peter Craenmehr. Hij wilde weten wat de gevolgen
daarvan zijn voor het Hoës van Bree, waar Niëns immers de horeca (onder de naam Bruiz)
exploiteerde. Wethouder Mestrom meldde dat dit het Hoës inderdaad geldt kost. Zo kan het de
achterstallige huur van Niëns niet meer innen, en loopt het MFA inkomsten mis omdat er - door
het ontbreken van volwaardige horeca - ook minder ruimtes worden verhuurd. Mestrom zei dat
de gemeente het bestuur van het Hoës met haar expertise helpt ‘in deze bijzondere situatie’.
Wat betreft een door de gemeente aan de ondernemer verstrekte lening zei wethouder
Wim Hermans (CDA) dat er nog geen duidelijkheid is of die teruggevorderd kan worden.
Driekwart van een eventuele verliespost op dit soort leningen wordt overigens door het Rijk
gedekt, zei Hermans erbij.
Kinderraad
Na het Vragenhalfuurtje was het volgende agendapunt de formele bekrachtiging van de
oprichting van de Kinderraad. Dat die er komt, was al enkele maanden duidelijk - maar nog
niet officieel door de raad besloten. Het initiatief kwam vorig jaar al van VVD-raadsleden Karin
Jacobs en Suzanne Hermans. Zij vinden dat een Kinderraad (met leerlingen uit de hoogste
twee groepen van alle basisscholen) een goed middel is om erachter te komen wat er onder
kinderen leeft en wat hun mening is over onderwerpen die hen raken, zoals bijvoorbeeld
speelvoorzieningen. Een Kinderraad is ook goed om kinderen wat te leren en enthousiast te
maken over de lokale democratie, zo is de gedachte.
Het voorstel werd voorafgaand aan de raadsbehandeling warm aanbevolen door de 10jarige Olaf Bruijnen, die daarvoor - misschien wel als jongste ooit - gebruik maakte van het
Spreekrecht.

De hele raad schaarde zich achter het voorstel, dat ook op de scholen goed is ontvangen.
Die gaan nu snel verkiezingen organiseren, zodat de Kinderraad op 13 november kan worden
‘geïnstalleerd’. De raad komt zo’n 3 à 4 keer per jaar bij elkaar en wordt na één jaar geëvalueerd.
Lagere Rijksbijdrage
Na de kinderraad stond de tweede zogeheten Berap op de agenda. In deze tussentijdse
‘bijstellingsrapportage’ laat het college zien welke onverwachte ontwikkelingen er het afgelopen
halfjaar zijn geweest, waardoor de begroting van november j.l. moet worden bijgesteld.
De rapportage geeft een tekort van ruim 425 duizend euro, voor een groot deel te wijten aan een
incidentele, onverwacht lagere Rijksbijdrage. Deze bijdrage kan een volgende keer weer hóger
uitvallen, zo weet de raad. De raad vond de voorgestelde bijstellingen alleszins redelijk en zag
geen reden het college hierover kritisch te bevragen. Het tekort kan zonder problemen gedekt
worden uit de Algemene Reserve, zo besloot de raad op voorstel van het college.
Hazenakker en Vineacura
De rest van de agenda betrof een hele reeks van kleinere bestemmingsplannen. Mede omdat
er in de meeste gevallen geen bezwaren waren ingediend en alles volgens de regels is gegaan,
kon de raad daar snel doorheen lopen.
Zo mag Bloemencamping De Hazenakker in Kessel aan de slag met de uitbreiding met tien
trekkershutten, een handboogschietbaan en de aanleg van een kleine natuurcamping.
De raad was erg te spreken over de aanstaande verhuizing van zorgwijngaard Vinea
Cura, dat van Grashoek naar een voormalige veehouderij aan de Baarloseweg in Helden
verhuist. Daar heeft het straks ruimte voor een dubbel aantal wijnranken (vijfduizend),
een kinderboerderij, er komt een proeflokaal met terras en een winkel voor streekproducten.
De voormalige bedrijfswoning op het adres Prins Bernhardstraat 5-5a in Meijel
(Schriks Konfektie) kan worden omgezet naar een reguliere woning. Aan de weg Böskesveld in
Helden mogen twee woningen worden gebouwd in het kader van de zgn. Ruimte voor Ruimteregeling.
En het bestemmingsplan voor de locatie Kapèlkeshof in Grashoek wordt op details gewijzigd,
zodat de geplande kavels voor drie woningen iets gunstige uitpakken voor de beoogde koper.
Tot slot ging de gemeenteraad akkoord met het voorstel dat de verhuizing regelt van
bouwbedrijf Dorssers in Helden. Dat vertrekt van Schrames (waar woningen komen) naar de
Maasbreeseweg 55/hoek Loo. Daar ligt nu nog een (binnenkort te slopen) glastuinbouwbedrijf
met kassen, loods en bedrijfswoning. Dorssers gaat er een nieuw bedrijfsgebouw met
loods neerzetten en op termijn ook twee bedrijfsverzamelgebouwen. Twee bezwaren door
omwonenden leidden tot kleine aanpassingen van het plan, dat unaniem door de raad akkoord
werd bevonden.
Algemene Beschouwingen
Omdat alle collegevoorstellen al in deze ‘opiniërende’ vergadering zijn goedgekeurd, komt de
‘besluitvormende’ vergadering van 22 oktober te vervallen. De eerstvolgende raadsvergadering
zal zeker langer duren: dat zijn de Algemene Beschouwingen, waarin de raad zijn licht laat
schijnen over de begroting voor 2020.

Vineacura verhuist naar Baarloseweg (bron CycloMedia Technology B.V.)

www.peelenmaas.nl
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PvdA/GroenLinks Peel en Maas

Actie in Maasbree gewenst

Op dit moment zijn er in Maasbree een aantal ontwikkelingen die vragen om een oplossing en om leiderschap. Door het faillissement van een horeca-onderneming is het aanbod van horecagelegenheden fors
afgenomen.
Dit wreekt zich met name bij de
horecavoorziening die is gekoppeld
aan het Hoês van Bree. Verenigingen
kunnen hier niet meer terecht en
moeten nu halsoverkop provisorische
maatregelen nemen. Het is daarnaast
bekend dat de kantine bij de sporthal
niet helemaal aan de behoefte kan
voldoen. Hier moet snel een goede

CDA Peel en Maas

oplossing voor komen.
Onlangs heeft een student een mooi
ontwerp gemaakt voor een toekomstige invulling van onder andere de
driehoek Baarlosestraat-Dorpstraat.
Bij deze invulling is er plaats voor
een aantal betaalbare woningen in
combinatie met een aantal voorzieningen. Deze driehoek zou een

centrale functie moeten gaan krijgen
in Maasbree, gekoppeld aan een centrumfunctie van het gebied tussen de
kerk en de school.
Het Kennedyplein zou in de praktijk
een verblijfsfunctie moeten hebben. De huidige invulling met roestige bakken, deels half op de weg
geplaatst, en met nog steeds veel

geparkeerde auto’s, voldoet hier
geenszins aan. In de Dorpstraat
zou vooral, in het deel van de
Venloseweg tot aan de kerk, meer
groen moeten worden aangelegd en
maatregelen moeten worden genomen om de snelheid van gemotoriseerd verkeer omlaag te brengen.
De kerk zou naast haar functie als
gebedshuis ook voor andere doeleinden kunnen worden ingezet.
Dit zijn uitdagingen die de burgers
van Maasbree een kans geven om te

laten zien wat ze als gemeenschap
voor elkaar kunnen krijgen. Het
dorpsoverleg kan de burgers hiertoe
uitdagen. Dat lukt in andere dorpen
van Peel en Maas en dat kan dus ook
in Maasbree. PvdA/GroenLinks roept
College en Raad op zo’n burgerbeweging in Maasbree voluit te faciliteren
en te ondersteunen. Samen gaat het
lukken om het voorzieningenniveau
in Maasbree weer op peil te brengen.

we vragen besproken als: wat
doet de gemeenteraad? Wat
is een wethouder? Wat is een
raadsvoorstel? Ook werden er
tussendoor veel leuke vragen
gesteld door de kinderen zelf.
Voor ons is het erg belangrijk dat
we de politiek kunnen verbinden
met de jeugd. Dit is een perfect
middel hiervoor. Naderhand hebben
wij ook nog even gevraagd in de
klas hoeveel kinderen mee zouden
willen doen en op die vraag kregen

wij gelukkig heel veel handen die
omhoog gingen.

inwoners een aantal oplossingen
bedacht voor Maasbree op de
probleem gebieden: jongeren,
ouderen en het leven in
Maasbree.
Leuk hierbij was dat de nadruk
lag op niet alleen de traditionele
‘stenen’ oplossingen, maar ook
op wat we zelf als gemeenschap
hierin kunnen bereiken. Kortom,
mooi om te zien dat door het
harde werk geleverd door het
Dorpsoverleg en alle betrokken

bewoners ook hier het principe
van zelfsturing vorm krijgt en
zelfs erkend wordt door instanties
buiten onze gemeente.

Fred Peeters, commissielid

Kinderraad
In de gemeente Peel en Maas gaat de kinderraad op woensdag
13 november van start en worden de kinderraadsleden officieel
beëdigd. Alle zeventien scholen doen mee met het initiatief.
Van elke school krijgen dus een
aantal kinderen een rol in deze
raad. Deze groep komt een aantal
keer per jaar bij elkaar om samen
een voorstel te maken. Dit houdt
in dat de kinderen leuke ideeën
en oplossingen gaan bedenken.
Ook zullen ze samen in discussie
gaan om te kijken welk voorstel

Lokaal Peel & Maas

echt uitgevoerd zal worden.
Ter voorbereiding krijgen de
kinderen lessen over de politiek van
hun eigen leerkracht. Ook komt er
op elke school een raadslid langs
om een gastles te geven. Vijf van
onze CDA-raadsleden zijn dan ook
langs een aantal verschillende
scholen gegaan. Hierbij hebben

Ebie Peeters, raadslid

Zelfsturend Maasbree
Prachtig om te zien hoe Maasbree in grote getale aanwezig was
op woensdag 9 oktober voor het Dorpsoverleg. De avond begon
met een aantal originele ideeën, gepresenteerd door de
enthousiaste creatieve breinen van de basisschool.
Hierop volgde een groep
jongeren die, ondanks een helaas
wat geringe bijdrage van de
overige leeftijdsgenoten, toch
ook een vooral positief beeld
schetste van onze kern. Na de
presentaties van de jongeren
werd de zaal willekeurig

verdeeld in een aantal groepen.
De directeur van Rabobank
presenteerde het principe van
het ‘Dorpslab’, een experiment
waarbij Maasbree als kern
voor Peel en Maas uitgekozen
was. Via de werkmethode van
deze organisatie werd door de

Robert Hermans, raadslid
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Ruime thuiszege voor
De Treffers

Cavaliers en Maasruiters halen
prijzen binnen

Het eerste team van beugelclub De Treffers boekte een ruime
thuiszege op zaterdag 12 oktober. Het Kesselse OVU werd met een
4-1 verlies huiswaarts gestuurd.

Anouk Neefs van PSV De Cavaliers uit Helden reed woensdag met Guess het Z1 dressuur binnen te Geldrop
Hippique en wist hier de overwinning op haar naam te zetten. In het weekend van vrijdag 11 tot en met zondag 13 oktober werd er in Baexem selectiedressuur verreden. Monique Peeters behaalde hier op zaterdag
12 oktober een tweede prijs met Consciento in de klasse L1, op zondag behaalde Cynthia Louwers een zesde
prijs met Ilian in de klasse L2.

Guido Sonnemans opende tegen
Hay Jacobs en op 20-14 speelde
Guido met enig risico een wereldbol
waarop Hay geen antwoord had en
de partij was gespeeld, 30-24. Joris
Wijnen trof in de tweede partij een
sterke opponent, Roel Ottenheim.
Het bleef lang spannend tot Roel
twee punten voor kwam en het
niet meer uit handen gaf, 22-30.
Vervolgens speelde Jo Hendrix tegen
Maikel Leenders een lange partij
waarin Jo uiteindelijk nog vrij makkelijk de winst kon pakken, 30-20.

Teveel missers
De vierde partij tussen Hem
Hendrix en Bas Ottenheim ging
gelijk op tot 18-18, daarna was het
Hem die een voorsprong pakte en
het verder prima uitspeelde, 30-22.
Als afsluiter van de avond speelde
Jac Lintjens een degelijke partij
tegen Eric Kleynen die teveel missers maakte en daardoor geen kans
meer kreeg, 30-20.
Tekst: Jo Hendrix, beugelclub De
Treffers

SV Panningen komt op stoom
Met twee nederlagen en een overwinning op Koningslust was de
start van het vaandelteam van SV Panningen niet heel florissant.
Maar zoals in de wedstrijd tegen Reuver zou blijken is Panningen
inmiddels op stoom.
Panningen start goed en Nick Wilmer,
door trainer William van Moorsel op
de linkerflank geposteerd, laat vooral
in de eerste helft regelmatig zijn
directe tegenstander zijn hielen zien.
Alleen in de afronding is de van een
langslepende blessure teruggekeerde
middenvelder ongelukkig. Een kopbal
in de 10e minuut en een kans voor
open doel 2 minuten later leveren
nog geen voorsprong op. In de 28e
minuut is het Panningens goudhaantje Remco Litjens, die op aangeven
van Nick Wilmer, de stand naar 1-0
tilt. Een verkeerde terugspeelbal
leidt nog tot een kans voor Reuver.
Maar dat is voor deze wedstrijd wel
het laatste echte wapenfeit van de
Reuvernaren. Het is nu Panningen dat
de wedstrijd dicteert. Matijs Heesen
soleert door de Reuverse verdediging
en passeert Reuver-doelman Etienne
Ottenheim, maar een verdediger
redt. De daarop volgende hoekschop
wordt door Etienne Ottenheim van
de doellijn gehaald. In de 33e minuut
redt de paal Reuver van een grotere achterstand. Remco Litjens en

Nick Wilmer komen meteen na rust
niet tot scoren. Dan wordt in de 54e
minuut Nick Wilmer onreglementair
gestuit in het strafschopgebied. De
toegekende penalty wordt feilloos
benut door Remco Litjens. Trainer
William van Moorsel wisselt Youri
van den Hurk voor Ilias Amhaough
en diens eerste balcontact is meteen
een succes: 3-0 in de 56e minuut.

Curieus moment
In de 60e minuut het meest curieuze moment van de wedstrijd:
Panningen-goalie Jordy Nelissen trapt
een bal vanuit zijn eigen strafschopgebied naar de Reuverse 16 meter
lijn. Remco Litjens is sneller bij de bal
dan zijn tegenstanders en tilt de bal
over de Reuverse doelman heen. 4-0.
Youngster Dion Cuijpers komt Nick
Wilmer vervangen en krijgt een kans
op een presenteerblaadje aangeboden van Remco Litjens. Het betekent
5-0 in de 82e minuut en dat is tevens
de eindstand.

Damaè Hanssen nam deel aan een
springwedstrijd in De Mortel bij Het
Zwarte Water en wist hier een tweede
prijs te behalen in de klasse D-L met
Up Winds Byoutie.
Bij de Peelbergen was zondag 13 oktober een springwedstrijd voor paarden

en pony’s. In de klasse B behaalde
Janine Maassen een vijfde prijs met
Kiekiviola en in de klasse L wist zij de
overwinning te behalen met Hevade.
Met Jelena behaalde ze een tweede
prijs. In de klasse D-L behaalde Famke
Engels een tweede prijs met Blueberry

Ice en in de klasse D-M behaalde Nikki
Hanssen een 3e prijs met Mutsaards
Pascha. Danice Giesbertz van De
Maasruiters uit Kessel haalde hier
een tweede prijs met Vayda H. Lotte
Hermans met Apache behaalde er een
tweede prijs in de klasse D-Z .

Bevo derde na overwinning
In Zwartemeer heeft handbalvereniging Bevo uit Panningen haar opmars in de BENE-league voortgezet.
Het geduchte Hurry Up werd met duidelijke cijfers verslagen op zaterdag 12 oktober. De wedstrijd werd met
33-27 gewonnen.
Vanaf de eerste minuut trok Bevo het
initiatief naar zich toe. Met vlot lopende
aanvallen werd het fysiek sterke Hurry
Up verrast. Vooral de jeugdige Belgische
international Kobe Serras ontpopte
zich als een ware kwelgeest van de
thuisclub. Liefst elf maal trof hij doel.
Verdedigend stonden de mannen van
trainer Jo Smeets als een huis. Jonkies
en routiniers vormden een ingespeeld
team, dat bergen werk verrichtte. De
passie en de strijdlust straalde er van af.

Derde plek
Dario Polman, Nick de Kuyper, Niek
Jordens en de gebroeders Jeroen en
Nick van den Beuken voelen zich klaar,
terwijl jonkies als Kobe Serras Bertels,
Sybren Stijweg en Jordin van Berlo
steeds beter werden. In Zwartemeer
nam de ploeg brutaal een 10-6 voorsprong, die voor rust nog werd uitgebouwd tot 18-12. Na rust kwam deze
voorsprong eigenlijk geen moment in
gevaar. Bij de stand 27-23 in Pannings

voordeel hoopte Hurry Up nog terug te
kunnen komen, maar ze kwamen van
een koude kermis terug. Bevo speelde
de wedstrijd geroutineerd uit tot
33-27. Panningen klom naar de derde
plaats en heeft maar twee punten
achterstand op de koplopers Achilles
Bocholt en OCI Lions.

Tekst: Mat Nellen,
handbalvereniging Bevo

Tegen TSC’04

Veel goals bij Koningslust
De voetbalmannen van Koningslust speelden op zondag 13 oktober een thuiswedstrijd tegen TSC’04 1.
Het beloofde een wedstrijd te worden met veel goals. Einduitslag, 4-3 in het voordeel van Koningslust.

Tekst: Wiet Leenders

Vacature voor zaterdag en vakanties
Wij zijn op zoek naar een

enthousiast
persoon
die bij onze bakkerij wil zorgen dat alle producten
ingepakt worden en mee de bakkerij schoon kan maken.
Interesse?
Mail een korte motivatie en je CV naar
personeelszaken@bakkerijbroekmans.nl
of bel naar 077-3079899.

De lekkerste bakker bij u in de buurt

Koningslust ging goed van start en
het was Jurjen Verbong die het eerste
schot loste, het ging over. De volgende
kans ontstond toen Bram Rongen een
steekpass gaf op Roel Ghielen die net
werd onderschept door de keeper
van TSC. Daarna was het TSC dat met
drie schoten Mick Berkers op de proef
stelde, Mick hield de nul. Even later
probeerde Bram Rongen Roel Ghielen
weer in stelling te brengen. Zijn bal
was echter net te scherp. Uiteindelijk
was het Roy Bos die Roel Ghielen wist
te vinden. Zijn schot werd nog van
richting veranderd, maar trof doel, 1-0.
Daarna waren de kansen grotendeels

voor Koningslust. De volgende kans
ontstond toen Roy Bos een steekpass
gaf op Roel Ghielen, die deze keer de
keeper verschalkte, 2-0. Daarna was
het Jurjen Verbong die zich vrij draaide
en Roel Ghielen de bal meegaf. Deze
zette diep voor op Roy Bos en tekende
voor de 3-0. Even later was het bijna
4-0 toen Roy weer uithaalde. TSC wist
vlak voor rust toch nog wat terug te
doen. Met een schot kwam de 3-1 op
het scorebord te staan.

Berkers stond in de weg. Koningslust
bleef kansen scheppen. Een vrije trap
van Bram Rongen werd gered, maar
toen hij zijn hoofd tegen de bal stootte
bij een vrije trap van Rob Lemmen,
verdween het leer in touwen, 4-1.
TSC gaf echter niet op en Mick Berkers
werd in een 1-op-1-situatie omspeeld,
4-2. Het werd helemaal spannend toen
TSC een penalty mocht nemen. Mick
redde in eerste instantie, maar had
geen antwoord op de tweede inzet
van de penaltynemer, 4-3.

Aanzetten
In de tweede helft probeerde TSC
het tij definitief te keren, maar Mick

Tekst: Hans Pollaart, voetbalvereniging VV Kessel Beeld: Peter Janssen
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Volleybal

Judoclub Helden

VC Kessel vergeet het af te maken

Veel goud tijdens
Nijmegen open
37 judoka’s van judoclub Helden namen op zaterdag 12 oktober
deel aan de Nijmegen open in Nijmegen. Ze behaalden meerdere
eerste plekken en sommigen misten net het podium.

Een eerste plek was er voor:
Daisy van Os, Noa Janssen,
Barbara Konings, Marlouk Colbers,
Reff Joris, Sten Luijten, Aron
Theunissen, Diego Coopmans,
Tim Cuppens en Guus Manders.
Tweede zijn geworden: Vian van
Dril, Fleur van Sundert, Line Bos,
Pleun Janssen, Yannick Verheijen,
Luna Lucker, Brent Schuijers en
Luuk van den Berg. En een derde
plek was er voor Dali Lucker,
Sanne van Sundert, Isis van Dril,

Thyke Verstegen, Bart Verstappen,
Ryan Dielissen, Rick Manders en
Bart Cuppens. Kep Verkoeijen miste
ondanks vier overwinningen nipt
het podium. De andere judoka’s
grepen naast de prijzen. In de
strijd om de verenigingsprijs werd
Judoclub Helden door deze prestaties eerste. De gouden medaille
voor deze prestatie werd door
coach Mark van der Linden in ontvangst genomen.

De beugelaars van HBC 1 uit Helden speelden op woensdag 9 oktober een wedstrijd tegen Hoogeloon 1. Ze wonnen met 5-0. HBC 2
speelde ook een wedstrijd. Ze verloren op vrijdag 11 oktober van
Neer 1 met gelijke cijfers als het eerste team van Helden.
Onderspit delven
HBC 2 speelde uit tegen de koploper in de LOTTO Ereklasse, Neer
1. Alle vijf de partijen werden
verloren waarbij flatsen op de
poort vaak een oorzaak van achterstand opleverden. Miranda,
Mark en Johan verloren op rij,
3-0. Gerard streed in een gelijk
opgaande partij en moest toch
het onderspit delven met 30-28.
Een vroege voorsprong in de partij
leverde Pieter geen winst op en
ook hij verloor, eindstand 5-0.

Tekst: Beugelclub HBC Helden

Peel en Maas Bridgetoernooi
Bridgeclub Brits Bridge in Maasbree organiseert op zondag 10
november het elfde Peel en Maas bridgetoernooi in Restaurant
Boszicht, Provincialeweg 2 in Maasbree van 09.30 uur tot 17.30 uur.
Er wordt gespeeld in drie niveaus.
Voor ieder niveau is onder meer een
wisselbeker beschikbaar. Inschrijven
kan tot 3 november via het inschrijf-

Voor de Kesselse dames stond zaterdag een thuiswedstrijd tegen Hajraa (Eindhoven) op het programma.
In het begin van de eerste set keek Kessel aan tegen een sterk scorend Hajraa. Na een achterstand wist Kessel
langzaam terug te komen in de set. In de set werd flink gevochten wat resulteerde in een spannend seteinde.
De stand ging gelijk op maar Hajraa trok aan het langste eind en won de set met 24-26.

De tweede set was een kopie van de
eerste. Een gelijk oplopende stand
zorgde wederom voor vechtlust aan
beide kanten van het veld om de set
binnen te halen. Echter wist Hajraa
weer aan het langste eind te trekken door de set met 25-27 binnen te
halen.
In set drie gebeurde iets ongekends.
Mede door een sterke service van

Marloes werd Hajraa mentaal gebroken wat resulteerde in een 17-0 voorsprong. Nu was het aan Kessel de taak
om attent te blijven en het spel voort
te zetten. Dit werd keurig gedaan en
de set werd binnengesleept met 25-5.

goed lopende spel niet vast te houden
wat al snel zorgde voor een achterstand. Deze achterstand wist Kessel
niet meer om te buigen waardoor de
set verloren werd met 12-25. Een 1-3
voor Hajraa, wat niet zo voelde aan de
Kesselse kant.

Ommekeer
Tekst: Anouk Peeters,
VC Kessel Dames 1

De vierde set werd een ommekeer
van de derde set. Kessel wist het

Beugelen

Flatsers 1 en 2 verliezen allebei

Winst en verlies voor
beugelclub HBC

HBC 1 heeft in de thuiswedstrijd
tegen Hoogeloon 1 laten zien dat ze
op de weg terug is. Deze wedstrijd
werd met 5-0 gewonnen. Johan
Peeters, Frank Kusters, en Johan
Hoeijmakers wonnen hun partij met
goed beugelspel eenvoudig met
30-24. Johan Verest had een gemakkelijke avond. Hij speelde foutloos
en zijn tegenstander kon hier zeer
weinig tegenover stellen, 30-14. Na
een zwakke start (2-8) met een flats
en een mislukte kamerbol lukte het
Marc Korsten om de partij, met enig
fortuin, toch naar zich toe te trekken
en daarmee de 5-0 winst binnen te
slepen.
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formulier op www.bridgetoernooi-peel-en-maas.nl. Voor meer
informatie kunt u bellen met Cor
Loeffen: 077 306 10 70.

De Flatsers uit Baarlo wisten met op vrijdag 11 oktober beugelen geen winst binnen te halen. Flatsers 1
verloor van Hegelsom 1 en Flatsers 2 uit Baarlo verloor van Grathem 2.
De Flatsers speelden een wedstrijd die
weinig geluk kende voor de Flatsers 1.
Piet begon goed tegen Jan Saris maar
een flats betekende een achterstand
die niet werd opgehaald. Ook Henk
beugelde sterk, maar een misser op
de ring werd hem ook fataal en Hay
Hesen ging er met de winst vandoor.
Roy had duidelijk zijn avond niet en
hiervan maakte Erik Faassen goed
gebruik en hij won ruim. De vierde
partij had het eerste punt voor De
Flatsers moeten opleveren, maar Mark
verzuimde dit punt binnen te halen.
Zodoende pakte Piet Tacken alsnog de
winst.
Esther speelde in de slotpartij een

klassewedstrijd tegen Jos Hutjens die
door een ongelukkige speelbal op
achterstand kwam en deze niet meer
ongedaan kon maken omdat Esther
gewoon goed doorbeugelde en ruim
won.

Flatsers 2
Flatsers 2 speelde thuis tegen Grathem
2. Ad beet het spits af en ondanks dat
zijn tegenstander tot drie maal toe
met beugelen uit de grip, en alle bollen onder, in de ring bleef zitten wist
Ad er zich goed uit te werken en won
verdiend met 30-26.
Daarna was de beurt aan Bob, die
een speler met platte sleeger tegen

kreeg, wat voor een jonge speler met
weinig ervaring toch extra moeilijk is.
Ondanks dit gegeven wist Bob 22 punten te halen. Piet speelde een tactisch
goede partij maar vandaag deed het
flatsen hem de das om: 24-30 verlies.
Hay speelde een verdienstelijke partij,
deed er goed door wat zijn tegenstander niet deed en won zo verdiend met
30-16. Ruud speelde weer een goede
partij, en toen zijn tegenstander zichzelf van achter door de ring en in de
goot speelde was de partij gelopen
met 30 -18 winst.

Tekst: Mia van Helden

Nederlandse kampioenen

Finales motorcross Meijel
Tijdens de slotwedstrijden van het motorcrossseizoen 2019 op zondag 27 oktober in Meijel worden niet alleen
de prijzenpotten van de ‘No Fear Energy Cup’ en de ‘Pro Tempo Cup’ verdeeld onder de snelste solorijders en
zijspancoureurs, ook worden de Nederlandse kampioenen bekend van diverse klassen.
In de stand om de ‘No Fear Energy
Cup’ voert Eric Leijtens het klassement
aan, maar Davy Janssen en Dylan van
Veghel zitten hem nog zodanig op de
hielen de beslissing in pas Meijel gaat
vallen.
De zijspanners strijden voor de ‘Pro
Tempo Cup’. Ook daar is het nog lang
geen uitgemaakte zaak wie met de
winst aan de haal gaat. De combinatie

Greup-Visser heeft momenteel de leiding, maar ook Wijers-van der Putten
van MCC Meijel en de Europese kampioenen Mulders en van der Wiel doen
nog mee voor de eindzege.
Verder aan de start de MX Open
Junioren, de MX Open Senioren, de
MX Open Nationalen en de MX2
Nationalen/Inters. Tijdens de laatste NK wedstrijden worden in Meijel

diverse Nederlandse kampioenen
gehuldigd.
Een dag eerder, op zaterdag 26 oktober, worden de Open Clubwedstrijden
van MCC Meijel verreden. Dan komen
aan de start de Besloten Clubklasse,
de Open Clubklasse solo, de Kids and
Sidecars, de Classic zijspannen en de
coureurs van de TM cup.
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Weer verlies MVC’19

Leanne Brummans
dertiende op EK Majorette
Leanne Brummans van Majorette & Dans Meijel is tijdens de
Europese Kampioenschappen Majorette dertiende geworden.
Het evenement vond plaats van donderdag 10 tot zondag 13 oktober in Lignano Sabbiadoro, Italië.

MVC’19 verloor zondag 13 oktober in Blerick voor de tweede maal dit seizoen. Nu was Blerick met 2-1 te sterk.
MVC’19 was in de eerste helft de betere ploeg, maar een feller Blerick trok na rust de zege naar zich toe.

MVC-speler Willem Holthuijsen (l)

Leanne plaatste zich voor deelname al in mei. Tot het afgelopen
weekend werd Leanne begeleid door Miranda Vaes. Zij is niet
onbekend met majorette. Ze was
instructrice bij verschillende verenigingen en heeft in 2012 als lid
van een groep van Majorette &

Dans Meijel nog meegedaan aan
het Europees Kampioenschap in
Frankrijk. In het traject naar het EK
heeft Leanne deelgenomen aan
een aantal verplichte trainingen en
wedstrijden, georganiseerd door de
organisatie van het EK.

Beugelen

Fikse nederlaag voor OVU1
In Maasbree werd OVU 1 uit Kessel zaterdag 12 oktober op een
fikse nederlaag getrakteerd. Treffers 1 uit Maasbree won met 4-1.
Hay Jacobs kwam goed uit de
startblokken maar nam bij een
voorsprong van 12-10 teveel risico,
verloor 4 punten, en zag zijn
opponent er met de winst vandoor gaan. Roel Ottenheim op
twee pakte door een flats van zijn
tegenstander direct een kleine
voorsprong en speelde zich hierna
relatief eenvoudig naar de 30 en
zorgde dus voor de gelijkmaker.
Aan Maikel Leenders de kans om
ons weer op voorsprong te zetten
maar dit lukte helaas niet. Maikel
kwam 4 punten achter en tegen
een ervaren en bekeken spelende
tegenstander kreeg hij niet meer
de kans om terug te komen. Bas
Ottenheim mocht aan de bak en

moest geruime tijd alle zeilen bij
zetten om bij te blijven, maar op
het moment dat zijn tegenstander
uitliep van 2 naar 4 punten was
het verzet gebroken en dat betekende dan ook het derde punt voor
Maasbree.
Eric Kleynen achterop had de
scherpte niet. Enkele missers op
de ring hielpen zijn tegenstander in het zadel. Die wist daar wel
raad mee en maakte er 4-1 voor
Maasbree van. Een flinke domper
voor Kessel maar eigenlijk gewoon
een terechte nederlaag. Na vijf
wedstrijden staat OVU1 met 9 punten op een negende plaats.
Tekst: Coy Sieben, OVU1

Gezocht: Polycel Panningen zoekt een

M/

Kopkans

Omschakelmomenten

Na de rust begon MVC’19 goed wat
resulteerde in een kans voor Joris
Timmermans. Zijn schot ging echter
rakelings langs het doel. Direct hierop
viel het doelpunt aan de andere kant.
Nadat scheidsrechter Pennings een
handsbal van een Blerick-speler over
het hoofd had gezien, sloeg Dennis
Meho in een snelle omschakeling
genadeloos toe: 2-1.
De na de rust veel feller spelende
thuisclub kreeg na de voorsprong grip
op de wedstrijd, terwijl MVC’19 in de
organisatie fouten ging maken. De
Blerickse zege kwam hierdoor nauwelijks meer in gevaar. Alleen Joris
Timmermans kreeg in de 76e minuut
nog een goede kopkans, maar Blerickdoelman Dylan Hauser stopte deze
inzet op een fraaie wijze.

Wouter Holthuijsen en Ian Boots kwamen nog als vervangers van Clim
Moonen en Joost Hesen in het veld.
De Maasbreese ploeg probeerde nog
een punt te forceren door Willem
Holthuijsen mee naar voren te sturen,
maar in de omschakelmomenten had
Blerick de betere kansen. Er viel echter
geen doelpunt meer.
MVC’19 zal de komende thuiswedstrijd
uit een ander vaatje moeten tappen,
anders gaat koploper Irene met drie
punten uit Maasbree vertrekken. Het
missen van kansen en het uiteenvallen van de organisatie zijn pijnpunten
die opgelost dienen te worden.

Tekst: Mat Nellen, MVC’19
Beeld: Math Geurts Fotografie

Helden en Ysselsteyn delen punten
Nadat de week ervoor het duel tegen Ospel werd afgelast, kon Helden zondag 13 oktober thuis tegen Ysselsteyn
laten zien dat het de goede start van de competitie kon voortzetten. Een gezapige eerste helft en onscherpe vizieren in het tweede bedrijf zorgden er echter voor dat Helden op eigen veld niet verder kwam dan een 1-1 gelijkspel.
De eerste helft was zoals gezegd mat.
Helden kreeg desalniettemin twee
goede mogelijkheden om de score
te openen. Mike van Lier schoot van
dichtbij over en een schot van Bart
Raijmakers miste kracht en richting.
Aan de andere kant wist Ysselsteyn
wel te scoren. Bas Coopmans kon net
buiten het strafschopgebied vrij uithalen en schoot de bal hard buiten het
bereik van doelman Bouten.
Helden wist dat het de tweede helft
meer van zich zou moeten laten zien.

Helden was de hele tweede helft de
bovenliggende partij maar de scherpte
ontbrak op de cruciale momenten.
Onder andere Bas Wijnands en Freek
Kessels hadden een vrije doortocht
richting het vijandelijke doel maar
geen van hen wist doeltreffend te zijn.
Gelukkig voor de Heldenaren was
Mike van Lier dat vlak voor tijd wel.
De Heldense centrumspits draaide
goed van zijn tegenstander weg en
passeerde vervolgens met een bekeken schot de doelman van Ysselsteyn.

Ondanks dat er nog en krappe tien
minuten te spelen was na deze gelijkmaker lukte het Helden niet meer
om het overwicht om te zetten in
een doelpunt. Door deze puntdeling
blijft Helden momenteel steken op de
vierde plek. Volgend weekend gaat
Helden op bezoek in ’t Ven om het op
te nemen tegen FCV.

Tekst: Geert Metsemakers

V

medewerker Polyester
Fulltime
Ervaring met polyester is geen vereiste

Ben jij HANDIG en heb je
zin in een afwisselende baan?
Stuur je CV naar panningen@polycel.nl

Het begin van de wedstrijd was
spectaculair. Na een overtreding van
MVC’19 –doelman Stan Caris in het
strafschopgebied, kreeg de thuisclub
in de 10e minuut een strafschop. Luca
Willems benutte deze. MVC’19 had
al snel het antwoord klaar. In de 11e
minuut gaf Joris Timmermans goed
voor en zorgde Bart Crienen voor de
verdiende gelijkmaker.
MVC’19 was in de eerste helft de
betere ploeg, maar moest beducht
zijn voor de snelle counters van de
thuisclub. Joris Timmermans en Bart
Crienen kregen kansen, maar konden
die niet verzilveren. In de 37e minuut
moest MVC’19- trainer Tom van Bergen
vleugelverdediger Erik Schoof vervangen na een grove charge van een
Blerick speler. Willem Holthuijsen verving hem.

Jos Janssen wint met ruim verschil
viswedstrijd
De achttiende wedstrijd van het visseizoen voor hengelsportvereniging De Ruisvoorn uit Helden werd op
zaterdag 12 oktober gespeeld. Deze keer ging het om de Bakkerij-lunchroom ‘t Bolke Helden-prijzen.
Na de loting ging het vrij grote deelnemersveld aan de slag. Jos hengelde
9.580 gram uit het water. Albert Trines
volgde op ruime achterstand met 4.930

gram. Met minimaal verschil werd
Sjraar Dorssers derde met 4.920 gram.
Theo Relouw nam plek vier in beslag
met 3.800 gram. De top-5 werd gecom-

pleteerd door Junior Bos met 2.900
gram. De één na laatste wedstrijd van
het seizoen 2019 is zaterdag 19 oktober
aan visvijver De Breeërpeel in Helden.
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Baarlo lijdt omstreden nederlaag
bij Sportclub Irene
Baarlo heeft op zondag 13 oktober op bezoek bij Sportclub Irene een dubieuze nederlaag geleden. Het duel leek
lange tijd op 0-0 af te stevenen, maar vlak voor tijd scoorde de ploeg uit Tegelen nog twee keer. De eerste
treffer leek te worden voorafgegaan door een overtreding.

De huidige directeur verlaat eind 2019 vanwege
zijn leeftijd Stichting Openluchtmuseum de Locht.
Daarom is het stichtingsbestuur op zoek naar een

MUSEUMDIRECTEUR (0,4) én een
ECONOMISCH DIRECTEUR (0,4)
Openluchtmuseum de Locht is een organisatie met
250 vrijwilligers. Voor het museum zijn de vrijwilligers
van levensbelang, zij vormen het hart van de organisatie.
Ook de directiefuncties worden vervuld op basis van vrijwilligheid.
Een uitgebreide functiebeschrijving vindt u op
www.delocht.nl > Over ons > Vacatures
Voor meer informatie:
dhr. Jan Hulsen (voorzitter), privé tel. 06 53 18 36 14.
Sollicitaties kunt u sturen aan:
dhr. Henk Steenbekkers (secretaris)
Gussekuulke 5, 5962 BC Melderslo
of per mail aan henk.steenbekkers@gmail.com.

De sluitingsdatum is 7 november 2019.
Voor rust was Sportclub Irene het
meest dreigend. De wedstrijd was
sportief en spannend, maar niet al te
hoogstaand. Na een half uur spelen
viel de eerste kans te noteren. Baarlodoelman Jeffrey Schouenberg wist met
een redding de openingstreffer echter
te voorkomen. Baarlo wist voor rust het
net weliswaar te vinden, maar de treffer van Laurents van den Ham werd na
een vlagsignaal van de Tegelse assistent-scheidsrechter wegens vermeend
buitenspel afgekeurd.

Kansen over en weer
Na rust had Baarlo het betere van
het spel, maar echte kansen waren
schaars. Na een uur spelen leek
Dennis van de Vinne te scoren, maar
hij treuzelde te lang. Aan de andere
kant raakte Sportclub Irene de paal.
Vijf minuten voor tijd viel de treffer
alsnog. Benji Nunumete zorgde voor
de beslissing in het duel. Volgens alles
en iedereen aan Baarlo-zijde maakte
Nunumete een overtreding, maar felle
protesten hielpen niet. In de overge-

bleven speeltijd ging Baarlo vol man
en macht op zoek naar de gelijkmaker
en zag het Tayo Janssen daar een grote
kans op krijgen. Zijn schot op doel
was echter te zwak. Irene profiteerde
van de ruimte die Baarlo weggaf en
maakte in de slotseconde de 2-0.
Zondag speelt Baarlo thuis tegen IVO.

Tekst en beeld: Len Gielen

Grashoek geeft voorsprong uit handen
Vierdeklasser Grashoek heeft op zondag 13 oktober bezoek bij s.v. Laar een 3-2 nederlaag geleden. De gasten
gaven na rust een 1-2 voorsprong uit handen.
Grashoek begon zwak aan het duel. Al
na drie minuten kon Mike Wouters de
thuisploeg gemakkelijk op 1-0 brengen. Ruim vijf minuten later stond
Grashoek echter op voorsprong. Erwin
Pijnenberg maakte drie minuten na
de openingstreffer de gelijkmaker,
waarna Stan Cuijpers drie minuten

later voor de voorsprong zorgde. De
wedstrijd werd daarna rommeliger.
Laar werd pas vlak voor rust echt
gevaarlijk. Doelman Koen Clephas
hield Grashoek met twee knappe reddingen echter op de been.
Na de pauze kon Grashoek aanvallend
niets meer uitrichten. Laar verhoogde

de druk en dat gebeurde met succes.
Na een uur spelen werd Clephas verrast door een schot van Stijn Jacobs:
2-2. Tien minuten later werd het nog
erger toen Clephas zich verkeek op
een schot van Rens Geerts: 3-2. In de
slotfase miste Laar nog twee strafschoppen.

Volleybal

Keistad neemt punten mee uit Meijel
Het was een weerzien tussen twee teams die elkaar vaak troffen in zowel competities als in oefenprogramma’s zondag 13 oktober in de Körref. AVV/Keistad uit Amersfoort kwam op bezoek bij Peelpush Meijel.
De twee teams deden niet veel voor
elkaar onder en de score ging in set 1
gelijk op. Zowel Keistad als Peelpush
was aanvallend effectief, haalden veel
ballen van de grond en speelden een
leuk spelletje. Helaas werd er tegelijkertijd een aantal servicefouten
gemaakt door beide teams, toch bleef
de stand in evenwicht. Pas op het eind
was het dan toch de diagonaal van
Keistad die de bal het net in vuurde.
1-0 voor Peelpush met 25-23.
Keistad bleef een taaie ploeg en al
wonnen ze set één, nog steeds zouden ze tot het gaatje moeten gaan
om één of meerdere punten thuis te

houden. Dit werd ook al snel duidelijk
in de tweede set. Keistad begon beter
te serveren, en bleef de ballen van
de grond halen. Dit zakte helaas bij
Peelpush wat weg, wat resulteerde in
een achterstand van zo’n vijf punten.
Iedere volleyballer weet dat deze achterstand niet onoverbrugbaar is, maar
dat het wel een pittige opgave kan
zijn. En zo geschiedde. Keistad bleef
een degelijk spelletje tonen, en haalde
hiermee de tweede set binnen.
Eigenlijk hadden set 3 en 4 eenzelfde
spelverloop. Op het moment dat ze
dichterbij de Amersfoorters kwamen,
slopen er toch weer een aantal foutjes

Broekhuizerdijk 16d Melderslo | www.delocht.nl

in. Keistad liep weer uit, waarop wij
de achtervolging in zetten. Behalve
het feit dat Koen aan de buitenkanten
de spelers van Keistad nog een aantal
keren bijna door midden sloeg, kon
Peelpush niet meer aanhaken en bleef
we met lege handen zitten.
Het was van tevoren bekend dat
Keistad een goede start en een
degelijk, op elkaar ingespeeld team
had. Een lichtpunt is wel dat er een
beter spel vertoond werd dan vorige
week in Hengelo.

Tekst: Rikus Leenders, Peelpush Heren 1

Govers Hekwerk is met 45 jaar ervaring inmiddels een begrip
in de hekwerk branche. Met een team van 30 medewerkers bieden
wij een totaaloplossing op het gebied van terreinbeveiliging voor
zowel de zakelijke als de consumenten markt.
Ons werkgebied strekt zich uit over Nederland en België.
Ter uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar een:

HEKWERK MONTEUR
REGIO VENRAY-HORST

m/v (fulltime)

Functieomschrijving:

Als onderdeel van een enthousiast montage team draag je zorg
voor de installatie van hekwerken en toegangspoorten op locatie.
Hierbij staat de aandacht voor netheid en kwaliteit voorop.
Als montage team draag je zorg voor het gewenste eindresultaat
voor onze opdrachtgevers.

Wij vragen:

Iemand die van aanpakken houdt
Iemand die houdt van buiten werken
op steeds wisselende locaties
Collegiale instelling, zelfstandig en
flexibel
Affiniteit met techniek

Wij bieden:

Uitstekend salaris conform opleiding en werkervaring
Intern/extern opleidingsprogramma
Goede primaire– en secundaire arbeidsvoorwaarden
conform CAO Klein-metaal
Prettige werksfeer in een klein team
Afwisselende werkzaamheden en aansprekende projecten
Bij gebleken geschiktheid een vast contract

Geïnteresseerd?

Neem contact op met Jean-Paul Govers of stuur een schriftelijke
reactie naar info@goverssierhekwerk.nl, ter attentie van de heer
Jean-Paul Govers.

’t Inne 32 | 6021 DA Budel | T 0495-494453 | www.goverssierhekwerk.nl
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Jeugdorkesten

Wijngaard De Potde

Halloweenconcert

Wijngilde haalt goede oogst binnen

De Jeugdorkesten Peel en Maas houden op zaterdag 19 oktober
een speciaal jubileumconcert. Dit jaar bestaan ze vijf jaar en
dat vieren ze met een Halloweenconcert in MFC Kerkeböske
in Helden.

Het wijngilde heeft een goede oogst binnengehaald uit wijngaard De Potde in Helden. Dankzij de warme
zomer hebben de druiven een hoog suikergehalte wat de kwaliteit van de wijn ten goede komt.

Het optreden wordt onder leiding
van Maarten Rijs verzorgt. Om in
de griezelsferen te komen, wordt
vooraf om 19.00 uur een korte
wandeling door het bos gehouden.
Het leerlingenorkest, met dertien
nieuwe muzikanten, zal deze avond
het spits afbijten met een aan-

tal nummers. Vervolgens zal het
Jeugdorkest de deelnemers onder
andere Eve of the War, Thriller,
Game of Thrones, Mr. Blue Sky en
Jurassic Park opvoeren.

Tekst: Jeugdorkesten Peel en Maas

Beringse verenigingen

Bevrijdingstheater in kerk
De voorverkoop voor het muziektheatervoorstelling Van verzet
naar Vrijheid is begonnen. De voorstelling brengt persoonlijke
verhalen over de Tweede Wereldoorlog in Beringe in beeld.
Zeven Beringse verenigingen vieren samen dat ze 75 jaar in vrijheid
leven met een optreden in de SintJozefkerk. Meer dan honderd inwoners van jong tot oud werken voor
en achter de coulissen. Het scenario

en de regie zijn van Marij Dorssers.
De voorstelling wordt twee avonden opgevoerd, op zaterdag en
zondag 2 november om 19.30
en op zondag 3 november om
16.00 uur.

Leden van het druivengilde gaan
de druiven persen en verwerken tot
gildewijn. Ook zijn 1.500 kilo appels

geperst tot 500 liter appelsap en
onder de leden verdeeld. Zij kunnen
hier eventueel appelwijn van maken.

Wie meer informatie wil over het
maken van wijn kan terecht bij
www.wijngildepeelenmaas.nl

Vogelmarkt in Helden
Vogelvrienden Helden e.o. houdt een vogelmarkt op zondag 20 oktober van 9.30 tot 12.00 in ’t Kerkeböske, aan
de koeberg 3 in Helden.
Er zijn onder meer kleurkanaries, tropische vogels en parkieten te koop,

maar ook bijbehorende materialen
als nestkastjes, voerbakken en boe-

ken. Bel voor meer informatie met:
077 307 53 88.

Slagwerktreffen Peel en Maas
Het jaarlijkse Slagwerktreffen Peel en Maas vindt dit jaar plaats op zondag 20 oktober. Deze editie wordt
georganiseerd door Koninklijke Harmonie Concordia Panningen.
Vijf verschillende verenigingen komen
optreden: de organiserende partij, slagwerkgroep fanfare St. Cecilia
Helden, drumband Eendracht Maakt
Macht Koningslust, drumband Semper

Ben jij op zoek naar een bijbaan
waarbij je deel uitmaakt van een
groeiend familiebedrijf en waarbij je
flexibel in de avond kunt werken?
Wij hebben een

VACATURE VOOR 2 MENSEN
Die beide 2 avonden per week beschikbaar zijn voor het inscannen
van barcodes van kleding en ander textiel.
Daarnaast worden de afmetingen van gordijnen nauwkeurig
opgemeten en in een logboek genoteerd.
De werkzaamheden vinden plaats in de stomerij in Beringe.
Wat vragen wij:
• je bent twee avonden per week 3 à 4 uur beschikbaar;
• je hebt eigen vervoer (industrieterrein Beringe);
• dit werk is geschikt voor m/v vanaf 18 jaar.

www.vanhalstomerij.nl

Avanti Grashoek en slagwerkgroep
muziekvereniging Kessel. Deze middag zal het melodisch slagwerk zoals
marimba’s en xylofoons zorgen voor
gespeelde composities. De talenten

zijn te aanschouwen vanaf 13.30 uur
bij gemeenschapshuis in Kepèl in
Panningen. De toegang is gratis.

Najaarsconcert Fanfare Eendracht Baarlo
Fanfare Eendracht Baarlo heeft zaterdag 26 oktober Fanfare Eendracht Dieteren onder leiding van
dirigent Bart Deckers te gast. Deckers was tot eind vorig jaar nog dirigent in Baarlo. De Baarlonaren
laten zich sinds begin dit jaar dirigeren door Maurice Daemen uit Maasbracht. Dit is de eerste
concertuitvoering onder zijn leiding.
Voor dit concert is een vrijwel nieuw
programma ingestudeerd met daarbij
ook The story of Anne Frank Dit werk
wordt ook uitgevoerd op zondag 17
november in de kerk in Baarlo tijdens

de speciale herdenking van 75 jaar
bevrijding Baarlo.
De gastvereniging uit Dieteren viert dit
jaar haar 150-jarig bestaan en speelt
onder meer filmmuziek als Jurassic

Parc van John Williams en At world’s
End van Hans Zimmer.
Het najaarsconcert vindt plaats op
zaterdag 26 oktober om 19.30 in Zaal
Unitas in Baarlo.

Kroetactie St. Hubertus Kessel
Leden van Schutterij, Fluit- en Tamboerkorps St. Hubertus Kessel komen op zaterdag 26 oktober vanaf
11.00 uur aan de deur komen met Schutterskroet.
De prijs voor een pot kroet is 1,80
euro of 10 euro voor 6 potten. Wie

niet thuis is kan de bestelling doorgeven aan Ton Bol 06 28 23 38 74, of

Albert van Emden 06 12 02 63 63.
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Informatiemiddag over
uitvaarten
KBO Maasbree organiseert op vrijdagmiddag 18 oktober een
informatiemiddag over het thema uitvaart. De middag wordt
gehouden in het Hoes van Bree aan het Kennedyplein in Maasbree.
Iedereen krijgt wel met uitvaart
te maken. Wat is er momenteel
allemaal mogelijk op dit gebied?
Wat kan en mag allemaal en hoe
gaat dat in zijn werk? Dit soort
vragen komen aan bod tijdens
de infomiddag. Ook wordt er
ingegaan op verzekeringen,
locatiekeuze, rouwkaarten, spre-
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Kindermusical Heksendans
De kindermusical Heksendans wordt op zondag 27 oktober opgevoerd in kasteel De Keverberg in Kessel.
De cast bestaat naast volwassen acteurs, ook uit een kinderkoortje en dansers.

kers, bloemen en alles wat er
nog bij komt kijken. De informatiemiddag begint om 14.00 uur
en de zaal zal vanaf 13.30 uur
open zijn. Deze middag is voor
iedereen toegankelijk, ook voor
niet KBO-leden.

Jeugdorkest brengt
jubileumconcert
Tina Turner, K3, The Blues Brothers en Ilse de Lange. Het zijn maar
een paar namen die voorbij komen tijdens het concert van het
jeugdorkest Meijel.
Ter gelegenheid van het 100-jarig
bestaan van Harmonie Eendracht,
organiseren de ruim vijftig orkestleden een speciale WMGOI-kidseditie met muziek, zang en dans.

WMGOI staat voor Wòr Méél Gröts
òp is.
Het concert vindt plaats op zaterdag 19 oktober om 19.00 uur in
D’n Binger in Meijel.

Baarlose Bospartizanen
De Baarlose Bospartizanen organiseert op zaterdag 19 oktober
een wandeling door de Baarlose bossen. Vertrekpunt is de parkeerplaats van Château de Raay.
Tijdens de wandeling wordt regelmatig gestopt om te vertellen wat
zich tijdens de laatste maanden
van 1944 in de bossen van Baarlo
heeft afgespeeld. De route is 8 kilometer lang en is niet geschikt voor

kleine kinderen en minder validen. De tocht begint om 10.00 uur
en duurt ongeveer twee uur. Deze
activiteit wordt georganiseerd vanwege 75 jaar bevrijding.

Voorstelling Moord in DOK6
Toneelgroep Aventatie voert op donderdag 7, vrijdag 8 en zaterdag
9 november haar voorstelling Moord in DO6 op. Dit is een komische
thriller in het dialect met de eigen bekende groep.

De musical speelt zich af omstreeks
het jaar 1500 rond kasteel De
Keverberg. In vroegere tijden werden
de inwoners in het Land van Kessel
herhaaldelijk geplaagd door heksen.
Regelmatig stierven koeien, geiten,
schapen en paarden aan onbekende

ziektes. Een groep jonge heksen had
de gewoonte om op vrijdagavond,
precies om middernacht, te zingen
en te dansen op het pleintje Veers.
De kasteelheren Jan Van Kessel plus
zijn broer Mathijs Van Kessel plaatsten
een oproep om de heksen te verdrij-

ven, want ook moeder Van Kessel
was doodsbenauwd voor heksen.
De binnenplaats is gratis toegankelijk om deze musical bij te wonen.
Voorstelling één begint om 11.30 uur
en de tweede om 14.30 uur.

Familievoorstelling in D’n Binger
De jeugd van toneelvereniging C.O.M. Meijel presenteert op zaterdag 9 en zondag 10 november een familievoorstelling. De voorstelling, Het huis van tante Agaath, wordt gehouden in gemeenschapshuis D’n Binger in Meijel.
De toneelvereniging heeft meer dan
een half jaar onder regie van Elies van
Doorn hard gewerkt om deze komische familievoorstelling te presenteren
aan hun publiek. De voorstelling gaat
over nichtje Sophie die een weekend
gaat logeren bij haar tante Agaath.

Tante Agaath is niet zomaar een tante,
maar een hele grappige en aparte
tante die in een oude maar gezellig huis woont. Ook nichtje Mikkie
logeert bij Agaath. Ze is dol op skaten
en muziek. Dan gebeuren er opeens
vreemde dingen. Maar waarom?

Mikkie en Sophie vertrouwen de boel
niet en gaan op onderzoek uit.
De voorstellingen vinden plaats op
zaterdag om 19.00 uur en op zondag
om 14.00 en 16.30 uur in D’n Binger.
Voor meer informatie, mail dan naar
reserveren@toneel-meijel.nl

Zondagsconcert in Hoës van Bree
Twee cellisten, Dolcello Duo, zijn te gast in Maasbree op zondag 27 oktober. Zij houden een concert in de foyer
van Hoës van Bree in Maasbree.
De twee cellisten verzorgen een
gevarieerd concert met klassieke en
moderne werken. Beide groeiden op
in een zeer muzikale familie. De ene
bij Sofia Lluchia in Spanje en de ander
bij Degtyarev Stanislav in Rusland.
Op 4-en 5-jarige leeftijd begonnen
ze met muziek. Sofia eerst op piano

en later op cello. Degtyarev eerst op
fluit en piano en ging daarna over op
cello. Beiden studeren tegenwoordig
in Maastricht bij Gustav Rivinius. Sofia
was lid van het Nationaal Jeugdorkest
in Nederland. Ze won een tweede
plek tijdens het internationaal kamermuziekconcours in Spanje. Degtyarev

geeft solo-concertten en is lid van het
Eurasia Quartet en nog andere kamermuziek-ensembles.
Tijdens de show komen werken voorbij van onder andere Beethoven,
Bach, Tchaikovsky, Vivaldi en Strauss.
Het optreden begint om 12.00 uur.
De zaal is vanaf 11.30 uur geopend.

In bibliotheek Panningen

Workshops gebruik DigiD
Ook is er een aantal gastspelers: Jeroen Biemans van C.O.M.
uit Meijel en John van Dijk uit
Maasbree. Lisette Leenders uit
Asten-Heusden is de schrijver en
nieuwe regisseur. Moord in DOK6
gaat over het theatergezelschap

van DOK6 dat kort voor de première voor allerlei problemen en
verwikkelingen komt te staan. Dat
zorgt voor hilariteit en verwarring.
De vraag is: kan de voorstelling wel
doorgaan? De voorstelling wordt
gehouden in DOK6 in Panningen.

De workshops ‘Hoe gebruik ik mijn DigiD?’ worden op de donderdagen 31 oktober, 7, 14 en 21 november gehouden. Ze worden georganiseerd door de bibliotheek in Panningen.
Deze vier bijeenkomsten wordt stilgestaan bij de digitale identiteit bij de
overheid. Onder andere wordt uitgelegd hoe je een DigiD aanvraagt
en gebruikt. De bibliotheek gaat ook

in op de mail in Mijnoverheid.nl en
om de weg te vinden in sites van de
overheid, maar ook bij de ziektekostenverzekering en het inzien van de
patiëntengegevens. De bijeenkomsten

worden gehouden in de bibliotheek in
Panningen. Een beetje ervaring met
het werken met de computer is vereist. De deelname is gratis.
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Voorlichting over babbeltrucs

Oktoberfest

Oktoberfest

Tijd: 13.30-15.30 uur
Organisatie: Vorkmeer e.a.
Locatie: MFC De Engelbewaarder, Baarlo

Tijd: 20.00 uur
Locatie: ‘T Café Helden

Tijd: 17.00 uur
Locatie: Café Taste Panningen

Voorlichting Een duurzaam Maasbree

Radio Palomala

Anouk, Victoria & Tanja

Tijd: 19.00-21.00 uur
Organisatie: Dorpsoverleg Maasbree
Locatie: MFC Kerkeböske Helden

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Café ROOTZ Maasbree

Tijd: 20.15 uur
Locatie: DOK6 Panningen

Oktoberfest Pullenfreitag

90’s & 00’s

Tijd: 19.30 uur
Locatie: Café Tinus Panningen

Tijd: 20.30 uur
Locatie: JC Sjiwa Baarlo

BeerPong Tournament

Spokentocht

Koffie met Cor van Wylick

Tijd: 19.30 uur
Organisatie: Voetbalvereniging VV Baarlo
Locatie: Sportpark De Meeren Baarlo

Tijd: 20.30 uur
Locatie: Camping Beringerzand Panningen

Tijd: 10.30 uur
Organisatie: Bibliotheek Maas en Peel
Locatie: Bibliotheek Baarlo

Optreden Nighthawker

Optreden The Liberators

Repair Café Maasbree

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Mafcentrum Maasbree

Tijd: 21.00 uur
Locatie: Café Pierke Panningen

Tijd: 10.30-13.00 uur
Organisatie: Stichting Repair Café Peel en Maas
Locatie: Bibliotheek Maasbree

Flaneren

Tommies Dance Event

Peel en Maas slagwerktreffen

Tijd: 21.00 uur
Locatie: Dotje’s Skihut Panningen

Tijd: 21.00 uur
Locatie: Tommies Bar Panningen

Tijd: 13.30 uur
Locatie: Gemeenschapshuis in Kepèl, Panningen

It’s a Headbangersball

Oktoberfest

Receptie winnaar OLS

Tijd: 21.00 uur
Locatie: Café Tinus Panningen

Tijd: 21.00 uur
Locatie: Café Bej Manders Egchel

Tijd: 14.00-17.00 uur
Organisatie: schutterij St. Willibrordus
Locatie: Gemeenschapshuis D’n Binger, Meijel

Tommies Dance Event

Ultra HARD

Tijd: 21.00 uur
Locatie: Tommies Bar Panningen

Tijd: 22.00 uur
Locatie: Club Ultra Helden

Wandeling naar het monument van
de Bospartizanen
Tijd: 10.00 uur
Organisatie: VVV Baarlo
Locatie: parkeerplaats Château de Raay Baarlo
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Kienen

Tijd: 9.30-12.00 uur
Organisatie: Vogelvrienden Helden eo
Locatie: Kerkeböske, Helden

Tijd: 13.30 uur
Organisatie: KBO Kessel-Eik
Locatie: Gemeenschapshuis Kessel-Eik

Muziek Senioren voor Senioren

Tijd: 19.00 uur
Organisatie: Jeugdorkesten Peel en Maas
Locatie: MFC Kerkeböske Helden

Tijd:14.00-16.30 uur
Organisatie: Keverberger Muzikanten en Senioren
Orkest Meijel
Locatie: MFC Kerkeböske Helden

Wòr Méél Gröts Òp Is kids editie

Expositie Meijel 75 jaar bevrijd

Tijd: 19.30-22.00 uur
Organisatie: Jeugdorkest Meijel
Locatie: Gemeenschapshuis D’n Binger Meijel

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

do
24
10

Johan Derksen
Tijd: 20.15 uur
Locatie: DOK6 Panningen

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

Breetse Bluf brengt Vintageconcert

Vlees met smaak
Dat is ons motto!

Riblappen
Entrecote

Tijd: 13.00-16.00 uur
Locatie: Kasteel de Keverberg Kessel

Vogelmarkt

Halloweenconcert

Aanbieding:

Heksen op Kasteel De Keverberg

Vintage betekent dat alles minimaal dertig jaar oud is, maar nog zo goed als nieuw. In die stijl brengt zanggroep Breetse Bluf een concert met muziek en dans.

Openingstijden:
dinsdag en donderdag
10.00-15.00 uur
vrijdag
10.00-17.00 uur
zaterdag
08.30-13.00 uur

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

www.herefords.nl

Bij dit concert werken ze samen met
de Maasbreese Band Harvest Moon.
Een semi-akoestische band met 150

jaar podiumervaring. Zij spelen muziek
van de afgelopen 50 jaar.
Het concert vindt plaats op 27 oktober

om 14.30 uur in het Hoes van Bree in
Maasbree.

1710 \ service

23

Kerkberichten
Vincentiusparochies
Parochie Beringe
Misintenties
NL21RABO 0141939583
Een H. Mis opgeven kan
tijdens het parochiespreekuur
op dinsdagochtend. Ook bij
kapelaan Roger Maenen
tel. 077-4661850 of per email
roger.maenen@ziggo.nl.
Spreekuur
Iedere dinsdag van 10.30 tot
11.30 uur in de sacristie.
Kerkdiensten
Zondag 20 oktober
H. Mis 09.30 uur met koor. t.i.v.
rozenkransmaand
Woensdag 23 oktober
H. Mis 09.00 uur in sacristie

Parochie Egchel
Misintenties
NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens
Eemsestraat 12
077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 20 oktober
Geen H. Mis
Mededeling
zondag 27 oktober wordt in de
kerk van Egchel Allerheiligen en
Allerzielen gevierd in de Mis van
11.00 uur.

Cluster MKBE
Parochie Maasbree
Misintenties
NL58RABO0131001973
Pastorie Dorpstraat 4
077 465 12 19
par.aldegundismaasbree@hetnet.nl
www.parochiemaasbree.nl
Kerkdiensten
Zondag 20 oktober
11.00 uur: Zang Herenkoor
Lectoren: Mevr. Toos Leijsten – Dhr.
Jacques Bouten
Intenties: Familie H. VievermansHanssen, zoon Leo, dochter
Margaret, schoonzoon Otto en
schoonzoon Bèr. Jaardienst Corry
van den Beuken-Boots.
Mededelingen
Gedoopt wordt Lonne Sonnemans
Overleden: Ton Vaessen,
Broekstraat, 93 jaar
Datum H. Vormsel
Tijdens de Eucharistieviering van
vrijdag 24 januari 2020 om 19.00
uur zullen de meisjes en jongens
van groep 8 van de basisschool het
Sacrament van het Heilig Vormsel
ontvangen. Voorganger in deze
viering is Mgr. Maessen. Willen de
ouders van leerlingen op andere

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 19 oktober
H. Mis 19.00 uur t.i.v. de zieken in onze
parochie
Overleden: Door van Bergen-Janssen,
93 jaar

Parochie Helden
Misintenties
NL61 RABO 0120795094
pastorie Rochusplein 3
077 3071488,
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur
Donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
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
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.

scholen, die ook in Maasbree gevormd
willen worden, zich aanmelden via
mailadres Parochie Maasbree par.aldegundismaasbree@hetnet.nl.
Dinsdag 22 oktober is om 19.00 uur
in basisschool ‘De Violier’ een informatieavond. De lessen zullen plaatsvinden op 5, 12, 19 en 26 november
van 14.15 uur tot ongeveer 14.45 uur,
eveneens in ‘De Violier’. Op dinsdag 21
januari oefenen in de kerk om 14.15
uur tot 15.00 uur. Op al deze dagen
is de aanwezigheid van 1 of 2 ouders
zeer gewenst.
Datum Eerste H. Communie
Zondag 17 mei 2020 zullen de kinderen van groep 4 van de basisschool
voor het eerst de H. Communie ontvangen in de viering om 10.30 uur. De
ouders van de leerlingen die de Eerste
H. Communie willen ontvangen, kunnen hun kind aanmelden van 25 oktober t/m 2 november via het mailadres
van de Parochie Maasbree par.aldegundismaasbree@hetnet.nl.
Donderdag 24 oktober a.s. is om 19.30
uur een informatieavond bij de Violier.
Zondag 19 april 2020 is om 10.30 uur
de Kennismakingsviering en
zondag 14 juni is om 11.00 uur de
Dankviering samen met de communicanten.

Zondag 20 oktober
Mis in kerk Panningen 10.00 uur; zie
Kerkberichten Panningen
Overleden: Piet Smolders, 76 jaar

Parochie Koningslust
Misintenties
NL05 RABO 0120795132
A. van den Boer De Brentjes 81
077 465 36 81
Bij geen gehoor kunt u contact
opnemen met het parochiecentrum in
Panningen 077 307 13 88
Kerkdiensten
Zaterdag 19 oktober
H. Mis 17.30 uur t.i.v. Huub Geurts
(jaardienst / b.g.v. verj)
Zaterdag 26 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
Donderdag 17 oktober
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de overledenen.
Aansluitend: Stille Aanbidding
Zondag 20 oktober
H. Mis 11.00 uur met herenkoor t.i.v.

Parochie Kessel
Gezinsbijdrage
NL39RABO0125305311
Pastorie Dorpstraat 13
077 462 12 65
lajverhaag@parochiekessel.nl
Kerkdiensten
Zaterdag 19 oktober
19.15 uur. Zes wekendienst voor
Harrie Smits. Voor een ernstige zieke.
Jaardienst en vanwege de verjaardag
voor Jan van Kessel.
Maandag 21 oktober
19.00 uur Rozenhoedje in Wozoco.
Woensdag 23 Oktober
9.00 uur. H.Mis voor de zieken.
Zaterdag 26 oktober
19.15 uur. H.Mis voor de parochie.
Mededelingen
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

De Ambossadors, een onderdeel van muziekvereniging Kessel, houdt op zondag 27 oktober een optreden. Het concert, Don’t Fear the Stage Junior, wordt gehouden in het gemeenschapshuis in Kessel-Eik.
door de Ambossadors. Afgelopen jaar
speelde de Ambassadors zo’n zelfde
avond en dat smaakte naar meer.

Zondag 20 oktober
H. Mis 10.00 uur in de parochiekerk
(!) – herenkoor Helden t.i.v. Miel
Keiren, Gerardus Peeters en Henrica
Bruijnen en overl. kinderen;
H. Mis Missiehuis 10.30 uur
Dinsdag 22 oktober
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Woensdag 23 oktober
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Donderdag 24 oktober
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Overleden: Henriette Haffmans,
81 jaar

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 17 oktober
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Vrijdag 18 oktober
H. Mis 09.00 dagkapel
Zaterdag 19 oktober
H. Mis 19.00 uur – gemengd koor t.i.v.
Nellie van Oostaijen-van Nienhuijs
(jaardienst/coll) en Theo van Oostaijen
en overl. fam.; Taco Schledorn
(jaardienst)

Kerkdiensten
Zaterdag 19 oktober
17.00 uur Gebedsdienst in
Verzorgingshuis Ter Borcht.
Zondag 20 oktober
9.30 uur H. Mis. Zang: Gemengd koor.
Kerkdeurcollecte Wereldmissiedag.
Voor de Missiewerkers.
Donderdag 24 oktober
8.30 uur H. Mis.
Vrijdag 25 oktober
18.30 uur rozenkransgebed in de St.
Annakapel.
Overleden: Albert de Roos, 89 jaar,
Fuusstraat 10.
Mededeling
Zondag 3 november vieren we
Allerheiligen/Allerzielen.
!3.30 uur is de Allerzielenviering. Voor
iedere overledene zal er een kaarsje
worden aangestoken. Daarna gaan we
naar het kerkhof voor het zegenen van
de graven.

Parochie Kessel-Eik
Misintenties
NL41RABO0125300522
L. Timmermans
077 462 16 78
Kerkdiensten
Zondag 20 oktober
9.30 uur Jaardienst; Jan Geraets ,

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

Sjaak Gereats, Sjra Geraets en Nel
Gereats Verscharen.
Zondag 27 oktober
9.30 uur Jaardienst Nelke Smeets
en Servi Michels-Smeets.
Jan van der Linden en An van der
Linden-Stemkens en Nol van der
Linden; Annie Niessen
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

Nacht van Helden Dorp

Optreden Ambossadors
Het optreden is moderne, eigentijdse
muziek, gebracht door opkomende
talenten. Zij worden ondersteund

Cor Mestrom; Frits Thijssen en Noor
Thijssen-Schreurs (jaardienst); Jo
Relou-v.Stiphout; Arnoldus v.d. Heurik,
Maria v.d. Heurik-Niemans (jaardienst)
en overl. fam.; H. Mis uit dankbaarheid.
Maandag 21 oktober
18.30 uur Stille Aanbidding
19.00 uur Rozenkrans
Dinsdag 22 oktober
H. Mis 09.00 uur voor de gezinnen,
aansluitend koffiedrinken.
Donderdag 23 oktober
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de overledenen.
Aansluitend: Stille Aanbidding

Vandaar dat het dit jaar herhaald wordt
in een ander jasje. Het optreden begint
om 16.00 uur en de toegang is gratis.

Tijdens de Nacht van het Dorp openen verenigingen, bedrijven en hobbyisten hun deuren. Volgens Blauw Blood die dit samen met Jong
Nederland Limburg organiseert telt deze avond meer den 70 deelnemers. In 2016 trok dit evenement meer dan 2500 bezoekers.
Om alle locaties te kunnen bereiken
rijdt er een treintje en een aantal Hepbusjes. Als centraal station functioneert

‘t Kerkeböske. De Nacht van het Dorp
in Helden vindt plaats op zaterdag 26
oktober, van 17.00 tot 22.00 uur.
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HORST

ROERMOND

Witveldweg 100

Burghoffweg 13

(Gevestigd binnen Interchalet)

(Gevestigd tegenover Retailpark)

T. 077-3982234

T. 0475-691548

WWW.SUPERKEUKENS.NL

SUPERKEUKENS IS
ELKE ZONDAG GEOPEND!

