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Met u wil de raad in gesprek over

water en cultuur

Water in een zomer van uitersten:
extreme regenbuien, droogte en heftig onweer
Kunst en cultuur
De raad nodigt u uit voor de Beeldvormende Vergadering
op dinsdag 4 oktober om 19.30 uur, om in gesprek te gaan met
raadsleden. De vergaderlocatie is: Gemeenschapshuis
De Ankerplaats, Pastoor Vullinghsstraat 3 in Grashoek.
Voor meer achtergrondinformatie en stukken kijk op:
www.peelenmaas.nl > bestuur > Beeldvormende
Vergadering > 4 oktober 2016

6

Agrarische sector: Witlofkwekerij Stemkens Kessel-Eik pagina 07
Onderzoek
naar
centrummanagement Peel
en Maas
pagina

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

03

Ouderen
tonen hun
hobby’s bij
Sjiwa
pagina

11

Heldense
judoka’s op
toernooi in
Warschau
pagina

16

Einde vijfde seizoen
Muziek
onder de
Toren
pagina

22

Hondenzwemmen
in Kessel
Bij zwembad ’t Meulepaedje in Kessel konden op zaterdag 24 september honden langskomen voor een verfrissende duik in het zwembad. Aangezien de temperatuur nog
steeds boven de twintig graden lag, sprong een aantal baasjes met hun viervoeter mee het bad in. “We hebben het hondenevenement twee jaar geleden voor het eerst
georganiseerd en we krijgen er heel leuke reacties op”, vertelt voorzitter van het zwembad, Luc Verkoelen. “We kijken naar de temperatuur en als die zo laag wordt dat
zwemmen voor mensen niet meer interessant is, maken we het klaar voor de honden. Dan stoppen we een week eerder met verwarmen en doen we geen chloor meer in het
water. Het chloor is dan verdampt als de viervoeters in het bad komen.” Als de honden klaar zijn met zwemmen, wordt het bad leeggelaten en sluit het zwembad tot in het
voorjaar de temperatuur weer omhoog gaat. Luc: “Het was absoluut geslaagd en zeker voor herhaling vatbaar.”

Beëdigd door gouverneur

Burgemeester Delissen-van Tongerlo
herbenoemd
Wilma Delissen-van Tongerlo is ook de komende zes jaar de burgemeester van gemeente Peel en Maas.
De Noord-Brabantse werd op dinsdag 27 september in het gouvernement in Maastricht beëdigd door gouverneur
Theo Bovens. Haar tweede termijn gaat op zaterdag 1 oktober in. Eerder stemde Koning Willem-Alexander al in
met de herbenoeming van Delissen-van Tongerlo.
Delissen-van Tongerlo werd op
1 oktober 2010 de eerste burgemeester van de toen nieuw gevormde
gemeente Peel en Maas. Vanwege
haar herbenoeming blijft ze nog zes

jaar ook de enige burgemeester die de
gemeente gehad heeft. Voor haar
periode bij Peel en Maas was Delissenvan Tongerlo al burgemeester van de
gemeente Grave in Noord-Brabant.

Bij de raadsvergadering van dinsdag 27 september werd de burgemeester door alle aanwezigen gefeliciteerd
en kreeg ze verschillende bossen bloemen. De herbenoemingscommissie van

raadsleden die eerder dit jaar benoemd
werd, stemde in juni al unaniem in met
een volgende termijn voor de burgemeester.

Unaniem
Burgemeester Delissen-van
Tongerlo sprak zelf ook tijdens de
raadsvergadering. In haar toespraak zei
ze dat ‘gruuëts’ is op wat de gemeente

bereikt heeft in zes jaar. “Dank aan
iedereen die een bijdrage heeft geleverd en ik hoop dat ik deze baan de
komende zes jaar nog met veel plezier mag vervullen.” Later voegde ze
daar op Facebook aan toe: “Laten we
er samen weer de schouders onder
zetten en er een mooie periode van
maken in onze prachtige gemeente
Peel en Maas.”
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Voorbereiding onderhoud N273

Herinrichting Napoleonsbaan Baarlo
In samenwerking met gemeente Peel en Maas is Provincie Limburg
gestart met de voorbereiding van de herinrichting van de
Napoleonsbaan in Baarlo. Aan de N273, zoals de weg officieel heet,
is volgens de instanties groot onderhoud nodig.

Bijlagen
U vindt deze week in HALLO
de volgende bijlagen:
Kempen Media
gehele gemeente

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

Tussen de twee komgrenzen op
de Napoleonsbaan Noord en Zuid
worden delen van de weg aangepakt
en heringericht. Op maandag
26 september werden aanwonenden
en bedrijven aan deze weg
geïnformeerd over de plannen.

Ideeën indienen
Mensen met ideeën of suggesties
over de plannen met de N273 in de
kom van Baarlo kunnen deze tot en
met zondag 16 oktober indienen via
n273baarlo@prvlimburg.nl
Op de website van de provincie
en via de digitale kanalen van de
gemeente is de voortgang van het
project te volgen.

Oplage 19.250 exemplaren

Zware mishandeling
Helden

www.hallopeelenmaas.nl
Redactie en webredactie
077 396 13 57
redactie@hallopeelenmaas.nl
Rob Dieleman
Kim Jacobs

Op de Nieuwstraat in Helden
heeft in de nacht van zaterdag 17
op zondag 18 september een zware
mishandeling plaatsgevonden.
Het slachtoffer liep een gebroken
kaak op, waaraan hij inmiddels is
geopereerd. De politie is op zoek
naar een groep getuigen die heeft
ingegrepen.

Redactionele bijdragen
Lianne Görtz, Daphne Leenders en
Janique Peeters
Fotografie
Bram Becks
Henny Roosen
Commercieel adviseurs
077 396 13 56
advertentie@hallopeelenmaas.nl
Frank Erren
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Fabienne ten Horn
Bezorging
Dorothé Gijsen-Verhaeg
077 396 13 56
bezorging@hallopeelenmaas.nl
Nieuwsblad niet ontvangen? Bel of mail
vrijdagmorgen vóór 12.00 uur of ga naar
www.hallopeelenmaas.nl/bezorging om dit
door te geven.

Pastoor Verbong neemt afscheid
Pastoor Will Verbong van parochie Sint Aldegundis in Maasbree heeft onlangs afscheid genomen van
zijn parochianen. De 70-jarige geestelijke schudde iedereen persoonlijk de hand om te bedanken.
De taken van Verbong worden overgenomen door de deken van dekenaat Horst. Een opvolger wordt
nog gezocht. “We wensen hem een welverdiende rust”, laat één van de parochianen weten.

De mishandeling vond plaats
tussen 02.40 en 02.50 uur op de
Nieuwstraat. Over de toedracht van de
mishandeling en de identiteit van
slachtoffer en dader(s) is nog niets
bekend. “Een groep personen liep rond
dit tijdstip over de Nieuwstraat en
heeft ingegrepen”, laat de politie
weten. Mensen met meer informatie
kunnen zich melden bij de politie via
0900 88 44 of anoniem via
0800 70 00.

Bezoek- en correspondentieadres
Raadhuisstraat 168
5981 BJ Panningen
Aanlevertijden (uiterlijk)
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
Beeldmateriaal en kopij dient vrij van rechten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur
dient bij aanlevering expliciet te worden
gemeld. Bij verzuim komen kosten voor
rekening van de aanbieder.
De artikelen worden doorgaans
gepubliceerd in de elektronische versie van
HALLO Peel en Maas.
Kempen Media bv behoudt zich ten
aanzien van de inhoud van deze uitgave
zowel het auteursrecht voor conform
artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet
als het databankrecht.

dag
Zaterober
1 okt 10.00
f
vanauur.

GroenRijk
Dierenbuﬀet

VOOR AL UW FEESTJES
EN/OF ACTIVITEITEN

Een gratis smulbuﬀet voor je huisdier!

Op zaterdag 1 oktober organiseren wij een heus dierenbuﬀet.
Een feestje dat geen huisdier zou mogen missen.

media
Kempen Media b.v.
www.kempen-media.nl

Dierendag is bij GroenRijk al op 1 oktober!
GroenRijk Maasbree • Kanaalweg 7 • 077-4650080
groenrijkmaasbree.nl

ps: op uw feest brengen wij u naar huis!

www.dewevert.nl

Wevertweg 8, Horst
077 - 397 03 88
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9.000 euro voor inventarisatie

Onderzoek naar centrummanagement
Peel en Maas
Centrummanagement Panningen en Retailgroep Peel en Maas krijgen maximaal 9.000 euro van gemeente Peel
en Maas om te onderzoeken of een gezamenlijk centrummanagement voor heel Peel en Maas mogelijk is. Het doel
van een gemeentebreed centrummanagement is het versterken van de winkelstructuur in Peel en Maas, zo laten de
betrokken partijen weten.
“De gemeenteraad heeft ons twee
jaar geleden gevraagd om te kijken
naar een centrummanagement voor
heel Peel en Maas”, vertelt centrummanager van Panningen, Jan Bouten.
“We wilden eerst onze eigen zaakjes
op de rit hebben en dat is nu het geval.
Nu willen we met het onderzoek
inventariseren wat de ondernemers in

de andere kernen willen. We zouden
bijvoorbeeld op het gebied van
beleidszaken en veiligheid samen
kunnen werken of de leegstand in de
centra in kaart kunnen brengen.”

‘Kernen kunnen
elkaar versterken’

De gemeente wil ook graag dat de
kernen zich samen profileren als gebied.
“Hoe sterker de individuele kernen
zijn, des te meer aantrekkingskracht
de regio krijgt”, vertelt Willy Schers,
adviseur omgevingsontwikkeling van
de gemeente. “Als er genoeg draagvlak is onder de andere kernen, kan er
een businessplan geschreven worden

Weer wisseltrucs in Panningen
De laatste paar weken zijn kapsalons in Peel en Maas slachtoffer geworden van wisseltrucs. De daders zijn
volgens de politie vooral personen uit Oost-Europa die zich verplaatsen in voertuigen met buitenlandse kentekens.
“Men koopt een fles shampoo en
betaalt met een briefje van honderd
euro”, legt de politie uit. “Als het
wisselgeld is overhandigd, hoeft men de
shampoo toch niet en geven zij de fles
terug. Het briefje van honderd euro
wordt dan ook teruggevraagd. Door

afleiding en drukte van andere personen
is de verkoper het overzicht kwijt en mist
men naderhand geld.”
De politie adviseerde eerder al
de winkels de naam, het adres en de
woonplaats van de persoon te noteren
als er een meningsverschil ontstaat met

de klant. Zo kan contact opgenomen
worden met de klant wanneer er een
eventuele fout bij het opmaken van de
kassa aan het licht komt.
De politie vraagt mensen die iets
verdachts zien te bellen naar 0900 88 44
en in geval van spoed naar 112.

Nieuwe pinbox in Maasbree
Rabobank Peel, Maas en Leudal hoopt aan het einde van dit jaar of begin volgend jaar een pinautomaat te
openen aan de Piet Petersstraat in het centrum van Maasbree. De bank krijgt een stuk grond van de gemeente in
pacht om de pinautomaat te realiseren, zo besliste het College van B&W.
Zonder de nieuwe pinautomaat
zou alleen nog in supermarkt Coop de
mogelijkheid zijn om te pinnen.
De pinautomaat in het oude Rabobankpand moest verdwijnen en
omdat de bank niet wilde dat de

inwoners van Maasbree afhankelijk
zouden zijn van de openingstijden van
de supermarkt, besloot de bank een
nieuwe locatie te realiseren.
Over de veiligheid kan de bank niet
veel zeggen. “Om kwaadwillenden niet

voor de hele gemeente. Het plan van
Panningen, dat al eerder gemaakt is,
kan dan als voorbeeld gebruikt worden.”

Vanaf januari 2018
starten
Door samenwerking kunnen de kernen elkaar helpen, denkt Willy. “Er zijn
projecten en trajecten die in Panningen
plaatsvinden, maar die ook naar de
andere kernen uitgerold kunnen worden”, vertelt hij. “Dan kun je denken
aan het systeem om alle ondernemers

te waarschuwen zodra er sprake is van
winkeldiefstal of trainingen van het
personeel op het gebied van social
media of klantvriendelijkheid.”
Centrummanagement Panningen
en Retailgroep Peel en Maas staan
op het punt van beginnen met het
onderzoek. “Ik verwacht dat het
grootste gedeelte van 2017 nog nodig
is om alles te inventariseren”, vertelt
Willy. “Als er genoeg draagvlak is onder
kernen in Peel en Maas, is het mogelijk
dat Centrummanagement Peel en Maas
vanaf 1 januari 2018 kan starten.”

Dodelijk ongeval
Maasbreeseweg
Helden
Bij een aanrijding tussen een personenauto en een vrachtwagen is
maandag 26 september een 61-jarige vrouw uit Panningen om het leven
gekomen. Het ongeval gebeurde op de Maasbreeseweg in Helden.
Rond 07.00 uur botsten de truck en
de personenauto frontaal met elkaar.
Volgens de politie kwam het slachtoffer
door nog onbekende oorzaak op de
linker weghelft terecht, waar de
vrachtauto reed. Die belandde
vervolgens op zijn kant in de berm.

De vrachtwagenchauffeur is met
onbekend letsel naar het ziekenhuis
overgebracht.
De weg werd na het ongeval enige
tijd afgesloten voor verkeer. Even na
09.00 uur werden beide voertuigen
geborgen.

wijzer te maken dan nodig, kunnen
we hier niet dieper op ingaan”, laat
een woordvoerder weten. “Ga er
maar vanuit dat we strenge protocollen toepassen om de kans op ram- en
plofkraken te minimaliseren.”

Tuincentrum
Leurs is elke
zondag geopend
van 9.30 tot
18.00 uur!

STRAELSEWEG 370 VENLO
WWW.LEURS.NL

Heeft u nog

HALLO in Portsmouth
De Kesselse Gerard en Gertie Litjens bezochten in september het Verenigd Koninkrijk. In de zuidelijk
geleden stad Portsmouth vierden zij hun vakantie. De Emirates Spinnaker Tower kan nog voor verwarring zorgen over de bestemming van het Kesselse echtpaar. “HALLO komt niet Dubai binnen, maar
vanaf Isle of Wight de stad Portsmouth, waar deze Spinnaker-toren staat. Een spinnaker is een soort
voorzeil van een schip. Vanaf deze toren kan men de stad en het Isle of Wight overzien”, laten Gerard
en Gerie weten.

hagelschade?

wij repareren uw auto binnen 1 week!

Stationsstraat 82 | 5961 HS HORST | T 077-3982019 | www.asnoordlimburg.nl
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Zo dapper gestreden, zo moedig aanvaard.
Je wilde hier niet weg, je wilde bij ons zijn,
zover we konden zijn we met je meegegaan.
Erg verdrietig, maar zeker vervuld van mooie en fijne
herinneringen hebben wij afscheid moeten nemen
van ons mam en oma

Maria Gloudemans-Goumans
echtgenote van

Trotse moeder liefdevolle partner
Zorgzaam

warm

hartelijk

Henny van Bommel
levenspartner van Piet

van den Broek

mam van Sander

Heussen

Zij mocht maar 61 jaar worden.
Familie van Bommel
Familie van den Broek
Bikkel
Pascal Heussen

Zij is overleden op 76-jarige leeftijd.

De Rips, 23 september 2016
Correspondentieadres: De Schans 40, 5443 PT Haps

bijzonder

Geheel onverwachts is ons ontvallen

Tien Gloudemans †

Twanneke †
Twan en Claudia
Kylie, Gwen, Liss
Nathalie en Mat
Isa, Lars
Jessica en Erwin
Linn, Daan

typerend

Panningen, 26 september 2016
Graafschap Kesselstraat 58
5981 XV Panningen
De uitvaartdienst wordt gehouden op zaterdag 1 oktober om
10.30 uur in de kerk van Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten,
Kerkstraat 5 te Panningen. Hierna begeleiden we Henny naar haar
laatste rustplaats op begraafplaats Heiderust, Sevenumsedijk 22,
Koningslust.
Samenkomst in de kerk, waar gelegenheid is tot schriftelijk condoleren.

De uitvaartdienst werd gehouden op donderdag 29 september
in de parochiekerk van de H. Margaretha Maria Alacoque
in De Rips, waarna de begrafenis op het parochiekerkhof
heeft plaatsgevonden.

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.hallopeelenmaas.nl
klik rechts op de pagina op ‘zoekertjes’.
Via het formulier ‘zelf uw advertentie
hier plaatsen’, kunt u uw tekst opgeven en meteen de kosten voldoen.
Haard-/kachelhout, stookdroog
bezorgen mogelijk. Tel. 06 10 66 89 38.

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

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

Huis verkopen? Dit is mogelijk voor
€ 500 excl. btw. Voor meer informatie
www.heikevastgoed.nl of
06 55 12 69 96.
Spirituele nood? Loop je vast?
Of een vraag over je liefdesleven,
kinderen, HSP, autisme, etc? Ga naar
www.betrouwbaarmedium.nl

Deskundig & betrokken

tel. 077-3078642

www.janssenuitvaart.nl

Gemeente Peel en Maas

Cursus babymassage 7-14-21 oktober
in Helden. Info: www.lekkerlaeve.nl
onder workshops.
Spek-/snijbonen te koop in
Grashoek, ook goed voor in de
diepvries. Voor info bel 06 46 44 37 76.
Valise Atelier & Natuur. We zijn weer
begonnen! Cursussen, workshops
voor groepen, kunstwerkplaats,
kinderfeestjes en nog veel meer.
Kortom hét adres voor een creatieve
morgen, middag of avond.
Voor info en foto’s www.valise.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

Cursus Frans voor volwassenen op
alle niveaus, met veel individuele
begeleiding, onderwijs op maat, oog
voor uw persoonlijk doel. Voor meer
info, bel 077 811 00 24 of mijn website
www.francaissansfautes.nl
Cassandra Creatief Castenray. Open
dag op zondag 9 okt. van 11.00-16.00
uur. Voor de quiltster en de naaister.
Meer info www.cassandra-creatief.nl
Bolchrysanten te koop!
Maandag t/m vrijdag vanaf 13.00
uur. Zaterdag vanaf 9.00 uur.
Sevenumsedijk 12 te Koningslust.
Huishoudelijke hulp.
Wie wil mij 1 x per 2 of 3 weken
helpen bij huishoudelijke taakjes?
Tel. 06 44 34 97 52.
Te koop vastkokende aardappelen/
frieslanders/vollegronden kasgroenten. Deze week alle
eigengeteelde slasoorten en
koolrabie 0.25 per stuk, gratis
courgette. Kwekerij Brummans
Vosberg 16a Panningen.

Geboren

Ties
22 september 2016
Zoon van Anke van Bergen
en Matje Maessen
Van Hövellstraat 6
5988 AH Helden

Gebruikte kantoormeubelen. Kasten,
stoelen, bureaus, stelling enz. Tevens
bloempotten en tuin schuurtjes.
Obelisk Beringe tel. 06 14 04 02 72.
Do t/m vrij van 9.00 tot 17.00 uur,
za van 9.00 tot 16.00 uur.
Leren mountainbiken.
Leer in 4 lessen de basistechniek van
het mountainbiken. Zaterdagochtend
8, 15, 22 en 29 oktober van 10.00
tot 12.00 uur op het Thyas complex.
Aanmelden www.start2bike.nl,
meer info 06 38 92 54 68.
Inzicht in je relatie
en voor alle levensvragen, kijk op
www.betrouwbaarmedium.nl
7 dagen per week!
Pedicure aan huis. Bent u op zoek
naar een pedicure bel gerust voor
informatie of een afspraak.
Petra Vossen 077 462 22 04.
Woninginrichting bij u thuis www.
woningstoffeerderijvandenbroek.nl
Trap bekleden v.a. € 150,00 incl. tapijt
en leggen. Bel: 06 16 37 45 14.
Open Huis Schatkist. Zaterdag
1 oktober open huis bij Schatkist
van 13:00 tot 16:00 aan de Loosteeg
14e in Panningen. Oude meubeltjes,
woonaccessoires, decoratie enz.
Kom kijken en laat u verrassen.
Angelieck en Irma.
Garageverkoop - Kerkstraat 26.
A.s. zaterdag 1 oktober wordt
op Kerkstraat 26 te Meijel een
garageverkoop gehouden. Op zoek
naar (tuin)meubels, kastjes, servies,
etc? Kom langs en tik het op de kop
voor een mooi prijsje!
Te koop aardappelen 5 kilo 2.50.
Ook eigen geteelde groenten
(bloemkool koolraap spitskool bonen
sla enz.) Boerderijwinkel de Vlegert
fam. Verlinden Lorbaan 41b Grashoek,
zorg zelf voor kleingeld.
Wandelen & Yoga.
Elke woensdag om 9 uur bij Lekker
Laeve! Molenstraat 14a Helden.

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

Textielinzameling
aan huis
Gemeente Peel en Maas haalt vanaf maandag 3 oktober textiel
huis-aan-huis op. De inzameldag per straat is te vinden op de online
afvalkalender van de gemeente. Het textiel kan aangeboden worden
in een willekeurige zak met een textielsticker erop. Die zijn verkrijgbaar bij het Huis van de Gemeente, afhaalpunten en ze zijn zelf uit te
printen.
Kessel en Kessel-Eik staan niet
vermeld op de kalender, maar het
textiel wordt bij hen op donderdag
27 oktober opgehaald. Textiel kan
ook nog gewoon worden ingeleverd
bij het milieupark op het industrieterrein in Panningen.

Sticker
Zaken die opgehaald kunnen
worden, zijn onder meer kleding,
schoenen, huishoudelijk textiel,
kledingaccessoires, schone

lappen, textielresten, zachte
knuffels, dekbedden en kussens.
De gemeente vraagt de burgers het
textiel om 08.00 uur aan de weg
te zetten op de plek waar normaal
ook de container wordt geplaatst.
Het textiel wordt dan opgehaald
door de inzameldienst van de
gemeente.
Kijk voor afhaalpunten van de
sticker, de online afvalkalender en
meer informatie op
www.peelenmaas.nl

Jubileum LBT in Panningen
De Limburgse Bond voor Tamboerkorpsen (LBT) district Venlo-Venray en Weert vierde op zondag
25 september haar gouden jubileum in het centrum van Panningen. De organisatie lag in handen van
de LBT in samenwerking met Koninklijke Harmonie Concordia uit Panningen. Verschillende verenigingen liepen mee in het defilé waarbij de kunsten van de tamboerkorpsen getoond werden. Onder grote
publieke aandacht en een stralende zon liepen de verenigingen het defilé door Panningen en kwamen
ze aan op de Markt. Daarna moesten ze nog door De Pit om te eindigen bij DOK6.

en zo 05
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GEPLUKT Gerard Peeters

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

zitruimte voor zijn werk als activiteitenbegeleider bij een zorginstelling. “Vanuit zorginstelling Stichting
WonenPlus haal ik ’s morgens mensen
met een beperking op en dan gaan
we bijvoorbeeld naast wegen zwerfvuil opruimen. Maar ook bij camping
Breebronne in Maasbree en bij verschillende vestigingen van McDonald’s
ruimen we met een prikker het zwerfvuil
op. Nu hebben we bij ons in de boerderij
de plek waar de mensen met een beperking en de begeleiders ’s middags koffie
komen drinken als ze pauze hebben.”

Fascinatie voor oude
tractoren

Na tien jaar in Drenthe te hebben gewoond, keerde Gerard Peeters 25 jaar geleden terug naar Peel en Maas. De roots van de 61-jarige liggen in
Maasbree, maar hij besloot de oude boerderij Patershof in Panningen te kopen. Daar woont hij nog altijd met zijn vrouw Sonja.
Voor Gerard maakt het niet zoveel
uit in welk dorp hij woont. “Ik ben in
Maasbree geboren, woon al 25 jaar in
Panningen en ik heb heel lang in Meijel
gewerkt. Ik ben een echte Peel en
Maas’er”, vertelt hij.

Verliefd op een ruïne
“Ik heb met mijn vrouw, die uit
Friesland komt, tien jaar in Drenthe
gewoond, maar ik heb altijd gezegd dat
ik een keer terug wilde naar Limburg.
Na die tien jaar was Sonja er ook klaar

voor en kwam ik terug naar Peel en
Maas.”
Het huis waar het echtpaar al een
kwart eeuw woont, was vroeger van
de paters uit Panningen. Het hoorde
bij het buitenverblijf Patershof, waar
tegenwoordig camping Beringerzand
is gevestigd. Gerard: “Het lag toentertijd al een jaar leeg en dat was te
zien. De champignons groeiden in de
ramen en er zaten gaten in het dak.
Sonja rende de eerste keer snel weg
toen ze het huis zag. Maar ik kan echt

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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volgende week
in de HALLO.
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Jouw mening
over dit
nieuwsblad?
Ga naar www.hallopeelenmaas.nl om jouw mening te geven.
Geen internet? Dan kun je de bijgeleverde papieren enquête invullen
(zie de enquête voor meer informatie over inleverpunten).
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met kerst als er mensen langskomen”,
legt hij uit. De zadel kamer is inmiddels de kamer voor de kat en de zolder
van driehonderd vierkante meter wordt
eigenlijk niet gebruikt. “Toch willen
mensen die nog vaak zien”, vertelt
Gerard. “Vroeger kwam Jong Nederland
vaker hier langs en dan sliepen de kinderen op de zolder. Dat is dus nostalgie
voor die mensen.”
Aan de voorkant van de boerderij bouwde Gerard een stuk aan.
Daarin maakte hij een kantine en

Met jouw tips kunnen wij de nieuwsvoorziening in Peel en Maas verbeteren.

9
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verliefd worden op een ruïne en dat
gebeurde dus. Het heeft wat weken
geduurd, maar ik heb haar over kunnen
halen.”
De paters gebruikten de boerderij
vroeger om kaas te maken. In de kelder
staan de rekken nog waar bijna honderd jaar geleden al de kazen in lagen.
Overal in het huis zijn tekenen te vinden van vervlogen tijden. Waar vroeger
de koeien stonden, bouwden Gerard
en Sonja een grote zitkamer. “Die is
bedoeld voor feestjes en bijvoorbeeld

Gerard is al jaren vrijwilliger bij
het festival voor historische motoren
HMT in Panningen. Oude tractoren is
dan ook een passie voor de geboren
Maasbreenaar. In totaal heeft hij al
meer dan tien antieke tractoren in
zijn bezit gehad. Inmiddels zijn er
daar nog twee van over. Een Lanz uit
1959 en een uit 1963. “Dat is echt
een hobby van me. Ik heb er veel
gekocht, zelf helemaal opgeknapt
en daarna weer verkocht”, vertelt
Gerard. “Historische tractoren trekken
me eigenlijk al vanaf dat ik heel jong
ben. Ik ben opgegroeid op de tractor.
Dan zette ons pap mij naast hem neer
en dan mee het land op. Ik kende ook
alle tractoren in Maasbree. In de jaren
60 kon ik aan het geluid van de tractor
horen welke boer eraan kwam.”
Naast de tractoren houdt hij ook
van jeeps. “Ik heb altijd een Willys-jeep
gehad en heb nu nog een Jeep, wel
een iets nieuwere.” Gerard is verder
regelmatig te vinden in zijn moestuin
en hij verzamelt ook nog oude werktuigen en gereedschap. “Als ik ooit wegga
uit dit huis, hoop ik dat de nieuwe
eigenaar verder gaat met het verzamelen van die oude spullen. Dat zou ik wel
mooi vinden.”

Oplossing vorige week:
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Tien jaar Van Duren Groenservice

‘Iedereen verdient een mooie tuin’
Van Duren Groenservice uit Egchel bestaat tien jaar. Om dit te vieren,
organiseert het bedrijf op zaterdag 1 oktober een open dag. Als 13-jarige
was Robin van Duren (26) uit Egchel al veelvuldig te vinden in de tuinen in
en om zijn dorp. In 2006 besloot hij om een eigen bedrijf op te starten om
zo nog meer tuinwensen uit te laten komen.
“Waar ik in 2006 mee begonnen ben, is geleidelijk aan enorm
gegroeid”, vertelt Robin. “Via mondtot-mondreclame en doorverwijzingen
van anderen weten mensen, binnen en
buiten Peel en Maas, de weg naar mijn
bedrijf te vinden.” Naast het ontwerpen van tuinen, verzorgt Van Duren
ook de aanleg en het onderhoud
ervan. “De laatste tijd doen we ook
veel make-overs en aanpassingen van
tuinen”, vertelt Robin. “Geen tuin is
hetzelfde, wat het vak ook zo uitdagend en boeiend maakt.”

Genieten van
droomtuin
Als Robin terugkijkt op de afgelopen tien jaar, is het moeilijk om een
opdracht te noemen die hij als ‘de
leukste’ beschouwt. “Vaak zijn het de
kleine dingen die het werk zo leuk
maken”, legt hij uit. “Als ik mensen blij
kan maken met hun droomtuin, dan
geniet ik extra van mijn vak. Iedereen
verdient een mooie tuin. Daarnaast
vind ik het leuk als ik mijn kennis kan
delen. Andersom leer ik overigens ook
graag weer van mijn klanten’, voegt hij
eraan toe.
In de toekomst wil Robin nog meer
experimenteren met de groene kant van

het hovenierswerk. “Ik werk graag met
groen”, laat hij weten. “Bovendien verwacht ik dat beplanting de komende
jaren sowieso meer prioriteit krijgt in
het kader van de klimaatveranderingen
en tuinbeleving. Een groene tuin met
gras en planten is namelijk veel beter
voor het klimaat dan bestrating. Ik
vertrouw erop dat ik er in slaag mensen
hier de komende jaren ook bewuster
van te maken en in mee kan nemen”

Blote voetenpad
bij open dag
Op de locatie van Van Duren
Groenservice bevindt zich een tijdelijke
indoor showtuin, zodat iedereen kan
zien wat er mogelijk is in de tuin.
Eerder gaf Robin al aan meer te willen
experimenteren. “De beleving van het
groen hoort daar ook helemaal bij”,
aldus de hovenier. Vandaar dat bij de
open dag een blote voetenpad te belopen is, zodat iedereen kan ondervinden
hoe het voelt om zonder schoenen
contact te maken met gras, zand, modder en stenen.
Het bedrijf aan de Maasbreeseweg
in Panningen is geopend van 12.00
tot 16.00 uur. Het team van Van Duren
Groenservice is aanwezig om vragen te
beantwoorden.

Van Duren
Groenservice
bestaat 10 jaar
bedankt voor uw
vertrouwen!
Maasbreeseweg 12, 5981 NB Panningen
www.vandurengroenservice.nl

Vastgoed
Beheer

NOG ENKELE TE HUUR:VARIABELE M2 OPSLAG
CAMPER
+ AUTO + CARAVAN STALLING
BUDGET RENT
KANTO(O)R(EN)
ZWARE INDUSTRIE MOGELIJK

Belevingsplein
Beringe
VARIABELE M2 OPSLAG

Dorpscoöperatie Steingood Beringe opent eind september de nieuwe brede school aan de

CAMPER
+ AUTO + CARAVAN STALLING
Kanaalstraat. Om de nieuwe school en de omliggende gebouwen met elkaar te verbinden, wordt er
ZWARE INDUSTRIE
MOGELIJKmet financiële ondersteuning de Rabobank
daarbij een zogeheten
belevingsplein gerealiseerd,
Peel, Maas en Leudal. Het plein krijgt het karakter van een park, met daarin een openbaar
kinderstraatje met speelzone, een plek om te ravotten met natuurlijke materialen zoals
boomstammen, een sport-en-spelzone, een ontmoetingsstraatje waar men kan zitten en paadjes
om ‘te bewegen’. Ook worden er seizoensplanten en -bloemen aangeplant en zijn er plannen voor
een groentetuin en vleermuiskasten. Het komende jaar wordt het plein door de coöperatie
ingericht, te beginnen met het schoolplein.
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Agrarische sector:
1/11

Witlofkwekerij Stemkens Kessel-Eik

Peel en Maas is een landelijke gemeente met veel bedrijven in de agrarische sector. HALLO licht de komende
weken een aantal van die bedrijven uit. Van witlof telen tot koeien melken, de hele sector komt voorbij in deze
serie. Het spits wordt afgebeten door witlofkweker Stemkens Lof BV uit Kessel-Eik.

bedrijven moeten groeien om te blijven
bestaan. Er waren veel meer witlofkwekerijen in de buurt, maar er zijn er
veel gestopt. In Peel en Maas liggen
er nu nog drie. Dat zijn wel meteen
alle witlofkwekerijen van Limburg.
Daar werken we ook veel mee samen.”
De kwekerij van Ed is onderdeel
van Vitalof, een samenwerking tussen
drie witlofkwekerijen. Bruins IJssellof
uit IJsselmuiden en witlofkwekerij Henri
Peeters uit Kessel zijn de andere twee
kwekerijen. De bedrijven werken veel
samen, hebben bijvoorbeeld dezelfde
plastic verpakkingen en bellen vrijwel
dagelijks met elkaar.

58 hectare
witlofvelden

Ed aan het werk bij het sorteren (derde van links)
Ed Stemkens (41) nam in 1994
het witlofbedrijf van zijn ouders
over. Op het bedrijf in Kessel-Eik
zijn iedere dag tussen de vijftien
en twintig personen aan het werk
om alle witlof te sorteren en in te
pakken. De groente zelf is geen
gemeentelijk product, maar wordt

in het noorden van het land gekweekt.
“Alle witlofpennen van ons komen
uit de Noordoostpolder in Flevoland”,
vertelt Ed. “Dan komen de pennen
hierheen en groeien ze in twee weken
uit tot witlof. Daarna sorteren we ze
nog en gaan ze uiteindelijk naar de
klant toe.”

Rond de dertig ton witlof per week
verwerken ze bij Stemkens. “Dat is
normaal”, vertelt Ed. “Geen gekkigheid.
Al gaat het er nu steeds meer naartoe
dat bedrijven moeten groeien. Er zijn
er al wel in het noorden die tachtig tot
honderd ton verwerken in de week.
Daar gaat het wel naartoe, denk ik. De

De 58 hectare witlofvelden die
Ed in de Noordoostpolder heeft liggen, worden in oktober, november
en december geoogst. De gekweekte
witlofpennen worden ingevroren en
opgeslagen. Per ras wordt er gekeken
wanneer die het beste verwerkt kan
worden en als het zover is, worden
de pennen naar Kessel-Eik vervoerd.
“Hier worden ze in bakken gezet en
gaan ze de trekcel in”, vertelt Ed.
De trekcel is een ruimte waar de
witlofpennen constant op temperatuur
gehouden worden en waar ze in stromend water staan. “Daar blijven ze drie
weken totdat de witlof volgroeid is”,
vervolgt Ed. “Alleen de kop wordt wit-

Opening ’t Hoës
van Bree
De multifunctionele accommodatie ‘t Hoës van Bree in Maasbree wordt
op zaterdag 1 oktober officieel geopend. Op zondag 2 oktober is een open
dag voor alle belangstellenden. Veel Maasbreese verenigingen hebben zich
inmiddels al gevestigd in het pand.

verstand van tuin & dier

Dierendag
vier je met ons

lof, de wortelen worden opgehaald
door veeboeren die het aan hun
koeien geven. Mensen vinden het
niet lekker, maar de koeien smullen
ervan. Zo zorgen we er ook voor dat
we zo weinig mogelijk weggooien.”

Klein gedeelte naar
veiling
De grootste klant van Stemkens
is de Duitse supermarkt Lidl. Ed: “Die
bestellen een hoeveelheid witlof en
wij leveren het, ingepakt in zakjes
van vijfhonderd gram. Wat we
vandaag verwerken, ligt een dag of
anderhalve dag later in de winkel.
We werken als het ware op bestelling. Zo zorg je er ook voor dat er
geen overschot is op de markt.
Een klein gedeelte van ons gaat naar
de veiling en de rest leveren we aan
de klanten.”
Ed ziet zich wel tot zijn pensioen verder gaan met het bedrijf.
“Zoals ik al zei moet je als bedrijf wel
doorgroeien, wil je blijven bestaan.
We hebben het de laatste jaren wel
wat moeilijk gehad. Als je me vijf
jaar geleden had gevraagd of ik nog
lang door wilde gaan, had ik getwijfeld. Maar dat is ook het leuke aan
ondernemen, er zitten ook risico’s
aan vast. Inmiddels gaat het weer
goed en heb ik er alle vertrouwen in
dat we een mooie toekomst hebben
met het bedrijf.”

20%
KORTING
op alle dierenvoeding
Alleen op zaterdag 1 oktober 2016

20
%%
20
KORTING

Gratis zak strooivoer à 500 gram

op zaterdag 1 oktober voor iedere betalende klant (op=op)

verstand van tuin & dier

Het dorpsplein bij de MFA wordt nog onder handen genomen
‘t Hoës van Bree wordt op zaterdag
geopend door gedeputeerde Ger
Koopmans onder de klanken van de
fanfare en het mannenkoor. Na de
opening is er vanaf 20.00 uur een
openingsconcert. De show is een
samenwerking tussen alle muziek-,
dans-, theater- en zangverenigingen
die in ‘t Hoës van Bree gevestigd zijn.
Dat komt neer op tweehonderd
artiesten. De band Ponies Galore
ondersteunt het concert. Het geheel
wordt aan elkaar gepraat door de
acteurs van theatergroep Habbekrats.
Er komen diverse verrassende com-

binaties voorbij. Zo is er vocalgroup
Brits die samenwerkt met dansgroep
D’n Hab en fanfare Breetse Bluf die
met Ponies Galore op het podium
staan.
Op de zondag is het nieuwe
gemeenschapshuis van 11.00 tot
17.00 uur geopend en kunnen belangstellenden een kijkje nemen in het
gebouw. Alle ‘bewoners’ van ‘t Hoës
van Bree presenteren zich langs de
route met stands, workshops, demonstraties en optredens. In één van die
ruimtes wordt ook de totstandkoming
van ‘t Hoës van Bree gepresenteerd.

verstand van tuin & dier
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Wandelen voor onderzoek naar hersentumoren

‘Het is al geslaagd als we één iemand helpen’
Walk4Brains beleeft op zondag 30 oktober haar tweede editie. Joost
Cranenbroek (40) is wederom medeorganisator van de wandeltocht, waarbij
geld opgehaald wordt voor onderzoek naar hersentumoren. Bij zijn vrouw
Judith Weekers (38) werd vijf jaar geleden een hersentumor ontdekt.
Het hele leven van het gezin bestaat sindsdien uit de ongeneeslijke ziekte.
“Iedere morgen vraag ik aan Judith of het gaat vandaag”, vertelt Joost.

Herinneringen
opbouwen
via vakantie
Vijf jaar geleden veranderde het
leven van het Meijelse gezin volledig
toen Judith midden in de nacht een
epileptische aanval kreeg. Ze werd met
een ambulance naar Weert gebracht en
daar kwamen ze al snel tot de ontdekking dat er een hersentumor in haar
hoofd zat. “Ze zeiden toen dat ze nog
één tot twee jaar te leven had”, vertelt
Joost. “Toen zijn we voor een second
opinion naar Amsterdam gegaan en
door de behandeling daar leeft ze nu
nog steeds.”

1.116 deelnemers
in 2013

De wandeltocht is bedoeld om geld
op te halen voor het onderzoek naar
hersentumoren. Echter is dat niet de
hoofdreden, vertelt het echtpaar.
“Als je een hersentumor hebt, heb je
precies nul procent kans dat je ervan
geneest”, vertelt Judith. “Voor mij komt
het te laat, maar als er ook maar één
iemand profijt van heeft in de

toekomst, is het voor mij geslaagd.
Als er maar aandacht komt voor de
ziekte, zodat er meer onderzoek
gedaan kan worden.” De opbrengst van
de wandeltocht gaat volledig naar
Stichting Stop Hersentumoren.
Walk4Brains is tevens één van de
goede doelen bij Ut P&M Hoés later dit
jaar.

Sindsdien leidt het gezin een
turbulent leven. Dochters Sterre (10)
en Jill (8) weten wat er speelt en
worden goed op de hoogte gehouden.
Joost: “We zijn altijd heel open geweest
naar ze toe en ze beseffen steeds meer
wat het betekent. Dat mama er straks
niet meer is.” Iedere dag wordt gekoesterd. Judith: “We zijn veel op vakantie
geweest, zodat we nog herinneringen
kunnen opbouwen. Het positieve van
zo’n ziekte is dat je van iedere dag gaat
genieten. Je waardeert alles meer.”
Ieder half jaar ondergaat Judith een
controle, waarbij gekeken wordt hoe
het nog gaat. Dat zijn lastige momenten voor het gezin. “De spanning in de
week voorafgaand is immens”, vertelt
Joost. “Als het dan positief uitvalt, zakt
dat weer weg om vervolgens weer op
te bouwen tot dat immense niveau in
de week voor de controle.” Iedere dag
begint met vraag aan Judith hoe het
gaat. “Ik mag thuis werken van mijn
baas, dat is handig. Zo kan ik mijn werk
rondom Judith plannen.” Een vermoeiend leven. “Het is heel erg vermoeiend.
Maar ja, wat moet ik anders?”

Er liggen veel onderzoeken op de
plank die uitgevoerd kunnen worden
zodra er geld beschikbaar is, maar dat
is er niet. “Daar ben ik wel eens boos
over geweest, maar dat is niet de juiste
manier om je energie te gebruiken”,
vertelt Joost. “Ik wilde zelf iets doen.
Daarom heb ik Walk4Brains in 2013
opgezet. Dat was een groot succes met
1.116 deelnemers en een opbrengst
rond de 27.000 euro. Ik heb toen
aangegeven dat ik wel wilde helpen
als iemand anders het initiatief zou
overnemen, want ieder jaar organiseren, kost te veel tijd. Helaas heb ik daar
toen geen reacties op gehad. Begin dit
jaar heb ik op Facebook gevraagd of er
nog interesse was in een wandeltocht.
Daar kwamen veel likes en reacties op,
dus toen heb ik er werk van gemaakt
om weer een wandeltocht in Meijel op
te zetten.”

Joost hoopt op zo veel mogelijk
deelnemers. “Vorige keer kregen we in
de laatste week nog zeshonderd extra
wandelaars. Daar waren we toen niet
op berekend qua organisatie. Een voorinschrijving is meer dan wenselijk,
zodat we alles tijdig kunnen verwerken.” Ook uit het geboortedorp van
Joost, Someren, komen veel lopers naar
Meijel. De opbrengst is bijzaak, volgens
het gezin. “Dat mensen elkaar ontmoeten en met elkaar praten, is belangrijker. Dat ze steun aan elkaar hebben.
Als je zelf in het schuitje hebt gezeten
of zit, wil je graag anderen helpen of
met hen informatie delen. Zeker als je
weet hoe alles eraan toe gaat. En cru
gezegd, wij hebben vijf jaar ervaring.”
Bij de wandeltocht kan gekozen
worden tussen een route van 5 en
10 kilometer. Opgeven kan via
www.walk4brainsmeijel.nl

Paddenstoelexcursie
IVN Helden
Natuurorganisatie IVN Helden organiseert ook dit jaar weer een paddenstoelexcursie. Deze vindt plaats op
zondag 2 oktober.
Onder leiding van Gerard Dings
maken de deelnemers aan de
excursie kennis met de verschillende
soorten paddestoelen. Ook wordt er
verteld over de bijzonderheden van

de schimmels.
De excursie vindt plaats in het
Leudal, maar deelnemers aan de
excursie komen bijeen in Helden
aan de Kloosterstraat om 09.00 uur.

Om 09.20 uur vertrekt het gezelschap
vanaf de parkeerplaats. Neem voor
meer informatie of om aan te melden
contact op met Gerard Dings via
gthdings1952@kpnmail.nl

Maasbreese kapel zoekt
Mariabeeldje
Stichting Kruisen en Kapellen Maasbree heeft een oplossing bedacht voor de lege nis aan de zijkant van
Kapel in ’t Rooth aan de Venloseweg. De stichting wil de open ruimte graag opvullen met een Mariabeeldje met
kindje Jezus.
De stichting is op zoek naar
mensen die een dergelijk beeldje
thuis hebben staan. Door de
beperkte ruimte in de nis mag de
Maria niet hoger zijn dan vijftig

centimeter. Ter bescherming komt er
een glasplaat van pantserglas voor het
beeldje te hangen.
Mensen die een beeldje van Maria
met het kindje Jezus thuis hebben

staan, kunnen contact opnemen met
Ton Boots door een mail te sturen
naar tonwil@home.nl Na de
aanmelding komt Ton zelf
overleggen met de gegadigden.
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Door ’t Lank van Bree

Tweede natuurwandeling
in Maasbree
Werkgroepen van het Dorpsoverleg Maasbree hebben in samenwerking met ondernemers een tweede wandeling
Door ’t Lank van Bree uitgestippeld. De route wordt gelopen op zondag 9 oktober en beslaat zo’n tien kilometer.

118 schoten nodig

Nieuwe koning
Panningen-Egchel
De wandeling start bij restaurant
De Flierenhof en voert deelnemers
langs plekjes in Maasbree die bij veel
mensen misschien nog niet zo bekend

zijn. Vanaf 09.30 uur worden de wandelaars ontvangen. Het is voor iedereen
vrij om te bepalen of ze wel of niet
met gids willen wandelen. De gidsen

vertrekken tussen 10.00 en 11.00 uur.
Kijk voor meer informatie op de
Facebookpagina van Door ’t Lank van
Bree.

Vaste prik in september

Uitwisseling JdBC Baarlo
en Maashorst
Jeu de boulesvereniging JdBC Baarlo hield recentelijk een uitwisselingstoernooi met cliënten van Stichting
Gehandicaptenzorg Limburg (SGL) De Maashorst. Het toernooi is al enkele jaren vaste prik in september.

Door: Louis van Roij, schutterij Sint Leonardus Panningen-Egchel
Bij schutterij Sint Leonardus Panningen-Egchel werd zondag 25 september het koningsschieten gehouden. Frans Litjens treedt in 2017 aan als
nieuwe koning van de vereniging.
Nadat het koningspaar van 2016,
Peter Smits en Leonie van Roij, was
afgehaald bij café Manders in Egchel,
werd zij op het schietterrein door de
voorzitter bedankt voor de inzet in het
afgelopen jaar. De strijd om het
koningschap van 2017 startte nadat
de openingsschoten waren gelost.
Even werd het nog spannend of er
volgend jaar een keizer, Peter Smits,

of een koning aan zou treden.
Er waren uiteindelijk 118 schoten
nodig om de koningsvogel naar
beneden te halen. Frans Litjens bleek
de gelukkige schutter die volgend jaar
als koning aantreedt. De kersverse
koning vroeg zijn vrouw Riek of zij zijn
koningin wil zijn en hem wil begeleiden tijdens de schuttersfeesten. En
dat wilde ze.

Charlie van Rhee
wint viswedstrijd
Door: hengelsportvereniging HSV De Noordervaart
Charlie van Rhee heeft op zondag 25 september de viswedstrijd van
HSV De Noordervaart gewonnen.
De wedstrijd vond plaats in
kanaal De Noordervaart. De vangsten
waren matig. Charlie van Rhee werd
met een brasem erbij eerste met
2.995 gram. Tweede werd Hennie

Bij het toernooi werden leden
van de jeu de boulesvereniging
gekoppeld aan cliënten van de SGL.
Zestien opgaves waren er van beide

partijen en zij werden aan elkaar
gekoppeld door middel van een
loting. Op de eerste plek eindigden
Piet K. (SGL), Henri Holtus en Pieter

Driessen. Tweede werd Frits H. (SGL)
met Piet van Wijlick en als derde
eindigde Sjra H. (SGL) met
Mia Geurts.

www.haardstede.nl

Daniels die ‘op de staart’ zat en er
ook een brasem bij had. Hij hengelde
2.630 gram binnen. Derde werd Noud
van Dijk met 1.180 gram vis, waaronder drie baarzen.
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Wandelcomité fanfare en drumband

GAMMA Helden Natuurwandeling Semper
Panningen
Avanti Grashoek

extra
voordeel!

Het wandelcomité van fanfare en drumband Semper Avanti uit Grashoek houdt op zondag 2 oktober een
wandeltocht. De tocht start bij gemeenschapshuis De Ankerplaats in Grashoek.

40%
korting

op vuren
bouwhout

Ruw of geschaafd,
diverse lengtes.
Niet van toepassing op voordeelbundels.

40%
korting

op stapelkoperwerk

30%
korting

op deurkruksets

Deelnemers kunnen kiezen uit
wandelingen van 7, 14, 21 en 25
kilometer die starten bij gemeenschapshuis De Ankerplaats in Grashoek.
De tochten gaan deels over onverharde
wegen en zijn ook geschikt voor Nordic
Walking. De wandelaars van de
25 kilometer starten tussen 08.00 en
11.00 uur, de 21 kilometer tussen 08.00
en 12.00, 14 kilometer tussen 08.00 en
13.00 uur en de 7 kilometer start tussen
08.00 en 14.00 uur. Voor alle afstanden

geldt een sluitingstijd van 17.00 uur.
Na vertrek in Grashoek gaat de
tocht langs de oevers van de Groote
Molenbeek en het Medegebroek
naar de rustplaats in Helenaveen.
Daar wordt voor hapje en wat te drinken gezorgd. Daarna gaan de tochten
van de 7 en 14 kilometer verder door
de bossen van de Belgenhoek, om
weer terug te keren naar de startplaats in Grashoek. De wandelaars die
deelnemen aan de 21 en 25 kilometer

maken na de rust een wandeling door
de Mariapeel, waar veel natuurlijke
peelvegetatie en vaarten zijn. Na de
tocht door de Mariapeel komen de
wandelaars terug op de rustplaats, om
via dezelfde route als bij de andere
afstanden terug te keren naar de
startplaats.
Neem voor meer informatie contact
op met Hub Maessen via 077 307 26 24
of 06 53 31 03 86 of kijk op
www.semper-avanti.nl

Oprichtingsvergadering Mééls
Vastelaoves Genootschap

30%
korting

Alle voormalige leden van carnavalsvereniging CV De Kieveloeët uit Meijel kunnen zich vanaf vrijdag
7 oktober voegen bij een nieuwe vereniging. Die dag wordt het Méélse Vastelaoves Genootschap opgericht in het
Oranje Hotel in Meijel.
De nieuw op te richten vereniging
is bedoeld voor alle voormalige leden
van de carnavalsvereniging en leden
van de Awd Prinsen uit Meijel.
Het doel van de nieuwe club is de
voormalige leden weer bij elkaar te
brengen en de Meijelse vastelaovend

op LED
lampen

m.u.v. OK-artikelen en Altijd Extra Goedkoop artikelen. Geldig t/m zondag 2 oktober 2016.

GAMMA Helden Panningen
J.F. Kennedylaan 28
077 - 307 50 50
gamma.nl
facebook.com/gammaheldenpanningen
openingstijden
Maandag t/m vrijdag 9.00 tot 21.00 uur
Zaterdag 9.00 tot 18.00 uur
Zondag open 12.00 tot 17.00 uur

dat zeg ik

financieel gezond te houden.
Iedereen die ooit lid was van De
Kieveloeët kan zich tijdens de oprichtingsvergadering aanmelden. De officiële naam van de nieuwe club, die
volgens de organisatie geen associatie
heeft met de naam van De Kieveloeët,

wordt diezelfde avond bekend
gemaakt.
Die bijeenkomst begint om 20.00
uur bij het Oranje Hotel in het dorpscentrum. Neem voor meer informatie,
of om aan- of af te melden contact op
met Peter Daniëls via 06 29 51 19 04.

Liedjesfestival carnavalsvereniging

Kook van Eige Deig in Baarlo
Het jaarlijkse liedjesfestival Kook van Eige Deig van carnavalsvereniging De Kook uit Baarlo vindt op zaterdag
8 oktober plaats in zaal Unitas in Baarlo. Acht artiesten strijden die avond om een plek op het P&M Liedjesfestival
en een plek op de carnavals-cd van CV De Kook.
Zowel oude bekenden als een
paar nieuwe gezichten doen dit jaar
mee met het liedjesfestival.
Coen Janssen laat zijn nummer
‘Dit zien de daag veur ein vastelaovesleed’ horen, De Muuege Herders
treden op met ‘Wae luut mich d’n
honk oet vanaovend’, Twieë Hallef
Um staat op de planken met

‘Vastelaovesleefde’ en Beina Good laat
‘Toch weer d’r beej’ horen. Het duo
Manon en Bart, dat vorig jaar de eerste
plek behaalde, laat dit jaar twee
nieuwe liedjes horen: ‘As det ens kös’
en ‘Ich zonger dich’. Daarnaast strijden
De Döbbel Gengers met ‘Os sjtamkroeg’
en De Raod van Ellef met het liedje
‘Alle ellef’ om een plek op de cd.

Gedurende de avond laten
de vier heren van de Blerickse
formatie 2 Kier 2 hun repertoire
aan ‘vastelaovesleedjes’ horen.
Ook vindt er weer de jaarlijkse
tombola plaats. De liedjesavond
vindt plaats bij zaal Unitas in Baarlo,
ook bekend als Habets, en begint
om 20.11 uur.
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Boerenbruiloft Baarlo 2017

’Het is moeilijk om een
gezelschap te vinden’
De tijd begint langzaam te dringen voor de organisatie achter de jaarlijkse Boerenbruiloft in Baarlo. Er is
namelijk nog geen gezelschap gevonden. “Er wordt vaak gedacht dat het veel werk is, maar wij nemen al het werk
uit handen van het gezelschap”, aldus de organisatie.
Er zijn al verschillende vriendengroepen en verenigingen benaderd,
maar steeds kwam de commissie
achter de ‘Boerebroelef’ van een koude
kermis thuis. “Misschien over een paar
jaar zeggen ze dan”, aldus de organisatie. “Terwijl we de Boerenbruiloft voor
iedereen mogelijk willen maken en de
drempels wegnemen die er voorheen
waren om gezelschap te worden.
Want wij nemen vrijwel al het werk uit
handen. Wij verzorgen de locatie, de
aankleding, de foto’s, het programma,
de publiciteit en natuurlijk begeleiden

wij het gezelschap in aanloop naar de
Boerebroelef. Het gezelschap mag
bijvoorbeeld wel zelf nadenken over
welke kleding ze willen gaan dragen.”
De ‘Boerebroelef’ in Baarlo wordt
de laatste jaren georganiseerd rondom
een bepaald thema. Eerder kwamen
thema’s als L’Amour de Boer, een Duits
après-ski-thema en ‘10 jaar BaolderKèrRace’ voorbij. Een gezelschap moet
uit minimaal negen personen uit
Baarlo bestaan die de rollen van de
bruid, bruidegom, ouders, getuigen
en spreekstalmeester vervullen.

“Je zou ook twee groepen kunnen
combineren”, geeft de commissie als
tip. “Een stel zou de kaartclub van
haar en de fietsclub van hem ook
gerust mogen combineren tot één
gezelschap.”
Vriendengroepen, verenigingen,
clubjes, organisaties, buurtgenoten
of samengestelde gezelschappen
uit Baarlo die de komende vastelaovend het boerengezelschap willen
vormen, mogen zich melden bij de
Boerebroelefscommissie via
bbb@dekook.nl

Jubileumweekend KBO Baarlo

Mart en Mia van Roij, het koningspaar van 2017

Ter ere van het vijftigjarige bestaan van KBO Baarlo organiseert de ouderenvereniging op zondag 16 oktober een
tentoonstelling waar verschillende ouderen hun hobby’s presenteren. In plaats van werken met een smartphone of
tablet, houden de ouderen zich bezig met onder meer hout snijden, bloemschikken en postzegels verzamelen.

Door: schutterij Sint Hubertus Beringe
Het Koningsschieten voor het seizoen 2017 werd zondag 25 september
gehouden bij schutterij Sint Hubertus in Beringe. Na 79 schoten werd de
nieuwe koning bekendgemaakt.

Ouderen tonen hun
hobby’s bij Sjiwa
“De tentoonstelling kan gezien
worden als vervolg op de tentoonstelling Toen en Nu, die vijf jaar geleden
ter gelegenheid van het 45-jarige
bestaan van KBO Baarlo werd georganiseerd in samenwerking met de drie
Baarlose basisscholen”, vertelt Jan
Linssen, één van de organisatoren van
de tentoonstelling. “Toen konden
mensen zien hoe de wereld in de jaren
vijftig eruit zag, toen KBO-leden van nu

nog naar de lagere school gingen.
Denk aan inmaakketels, de scharensliep
en de waskeuken waar de was werd
gekookt en over een wasbord werd
schoon gewreven.”
“Nu, vijf jaar later, laten KBOleden zien waar ze zich nu mee bezig
houden”, vervolgt Jan. “Het is leuk om
te zien hoe divers de hobby’s van onze
leden zijn. Zo houden ouderen zich
onder andere bezig met glas graveren,

fotografie, ansichtkaarten en postzegels
verzamelen, schilderen, bloemschikken,
tekenen en hout snijden. Naast het
tonen van hun hobby’s, laten de ouderen ook demonstraties zien. Een interessante dag voor jong en oud.”
De tentoonstelling vindt plaats op
zondag 16 oktober bij Jongerencentrum
Sjiwa in Baarlo. De deuren zijn geopend
van 11.00 tot 17.00 uur. Kijk voor meer
informatie op www.kbobaarlo.nl

Mart van Roij nieuwe
koning schutterij
Beringe
De middag begon met het afhalen van Paul Verber en Anne Nijssen,
het koningspaar van 2016. In optocht
werd hierna samen met drumband,
fanfare Sint Jozef en schutterij naar
het Sjuttershoehs gemarcheerd. Na de
openingsschoten begon de fanfare met
het koningschieten. Het was Gerard
Theeuwen die de vogel naar beneden
schoot. Bij de drumband werd tambour-

maître Jan Jacobs tot koning benoemd.
Uiteindelijk was de schutterij aan de
beurt. Na 79 schoten wist Mart van Roij
de foto uit de plaat te schieten, waarmee hij officieel de titel koning kreeg.
Zijn vrouw Mia staat volgend jaar aan
zijn zijde als koningin. Ten slotte werd
Diane van Ninhuijs dorpskoningin en
kwam Bert Craenen uit de bus als winnaar bij de jeugd en ‘jeugd van vreuger’.

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

Meijelnaren gehuldigd voor
vrijwilligerswerk

Kleindierententoonstelling in
Maasbree

Tuincentrum GroenRijk in Maasbree was op vrijdag 23 en zaterdag 24 september de locatie van een
kleindierententoonstelling. De leden van kleindierensportvereniging Onder Ons Helden en omstreken
lieten hun kippen, hoenders, krielen, fazanten en duiven weer aan het publiek zien. Het was de derde
keer dat de tentoonstelling plaatsvond in het tuincentrum. De dieren werden gekeurd door keurmeesters en leden van de vereniging waren aanwezig om belangstellenden tekst en uitleg te geven over
hun kleindieren.

Wilhelmien Janssen-Jaspers en Gerard Maas, twee aftredende leden van
werkgroep Meijel Fiets4Daagse De Peel, werden op zaterdag 17 september
benoemd tot Vrijwilliger van Verdienste. Dit vond plaats tijdens de jaarlijkse
Dankjewel-avond.
Sinds vorig jaar heeft het Algemeen
Bestuur in samenspraak met de vier
werkgroepen binnen Fiets4Daagse De
Peel richtlijnen opgesteld om werkgroepsleden een blijvende herinnering
te geven voor hun inzet.
Wilhelmien maakte elf jaar deel
uit van de werkgroep Meijel en was

onder andere verantwoordelijk voor de
facilitaire zaken en de notulen van de
vergaderingen. Gerard maakte achttien
jaar deel uit van de werkgroep Meijel
en vervulde onder andere de functie
van penningmeester. Beide vrijwilligers
werden benoemd tot Vrijwilliger van
Verdienste en kregen een oorkonde.
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Aangepaste (gemeentelijke)
dienstverlening
• Op vrijdag 30 september zijn we voor gemeentelijke producten vanaf 13.00 uur gesloten.
Vanaf 11:30 uur is het aanvragen van documenten, verklaringen en uittreksels (burgerzaken)
niet meer mogelijk. Het afhalen van aangevraagde paspoorten, identiteitskaarten en
rijbewijzen kan tot 13.00 uur. De Bibliotheek is geopend.
• Op woensdag 5 oktober kunnen de hele dag geen burgerzaken producten aangevraagd of
uitgereikt worden. Overige dienstverlening blijft mogelijk.
• Op zaterdag 8 oktober is het Huis van de Gemeente gesloten. De bibliotheek is geopend.

Aankondiging Opiniërende
Raadsvergadering
Op dinsdag 18 oktober 2016 wordt vanaf 19.30 uur een Opiniërende Raadsvergadering
gehouden in het Huis van de Gemeente, Wilhelminaplein 1, 5981 CC Panningen.
De uitgebreide agenda met toelichting per onderwerp en bijbehorende stukken kunt u
raadplegen op de website: www.peelenmaas.nl/ bestuur -> gemeenteraad -> opiniërende
raadsvergadering -> datum 18 oktober 2016.
Agenda
1. Opening
2. Vragenhalfuurtje
3. Vaststelling agenda
4. Mededelingen
5. Spreekrecht
Opiniërende vergadering
6. Stichting Dok6 Theater (2016-076)
7. Waterketenplan en Gemeentelijk Rioleringsplan 2017 – 2021(2016-077)
8. Verordening hemelwater (2016-078)
9. Bestemmingsplan 3de reparatieherziening bestemmingsplan buitengebied Peel en Maas (2016-079)
Besluitvormende vergadering
Alle onderwerpen die staan geagendeerd onder het opiniërende debat vanaf agendapunt 6
tot en met agendapunt 9 worden ook geagendeerd voor de besluitvorming. Het is aan de raad
om per onderwerp vast te stellen of er een besluit wordt genomen tijdens deze opiniërende
raadsvergadering op 18 oktober 2016 of tijdens de besluitvormende raadsvergadering van
1 november 2016.

Textielinzameling
U kunt alle soorten textiel aanbieden voor huis-aan-huis inzameling. Bijvoorbeeld kleding en
schoenen (draagbaar én niet draagbaar), huishoudelijk textiel, kledingaccessoires, schone
lappen en textielresten, zachte knuffels, dekbedden en kussens.
Textiel wordt huis-aan-huis ingezameld door de inzameldienst van de gemeente. Zet textiel om
8.00 uur aan de straat op dezelfde plaats waar u normaal uw container aanbiedt.
U kunt textiel aanbieden in een willekeurige zak mét daarop een Peel en Maas textielsticker.
Deze stickers zijn verkrijgbaar bij het gemeentehuis en bij de afhaalpunten, of kunt u zelf
uitprinten via www.peelenmaas.nl.
Vanaf 3 oktober zamelen we textiel huis aan huis in, kijk voor de juiste inzameldag in uw straat
op de (digitale) afvalkalender. Kessel en Kessel Eik: donderdag 27 oktober (staat niet vermeld op
de afvalkalender). Textiel kan ook altijd worden weggebracht naar het milieupark.

Voorkom illegale inzameling
Tijdens de inzamelingsronde van maart zijn er illegale textielinzamelaars
actief geweest; zij reden voor de inzameling uit en namen zonder
toestemming de gemeentelijke textielzakken mee. Door oplettende burgers
heeft de politie de illegale inzamelaars kunnen aanhouden.
Wij vragen u daarom het textiel om 7.00 uur buiten te zetten en zeker niet de dag ervoor.
De inzameldienst van de gemeente Peel en Maas is goed herkenbaar door de gele (vuilnis)auto
met daarop het logo van de gemeente.
Ziet u andere inzamelaars, waarschuw dan direct de politie via 0900-8844 of meldt dit bij ons
Klant Contact Centrum via (077) 306 66 66.

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

Elektronisch gemeenteblad

Het is de enige officiële bron van de gemeente waaraan rechten kunnen worden ontleend,
wordt wekelijks uitgegeven als pdf-bestand en is te raadplegen op de gemeentelijke website.
Een geprint EGB kunt u inzien in de informatiehoek van het Huis van de Gemeente, bij de
bibliotheken en de gemeenschapshuizen in Peel en Maas.
In dit weekblad wordt in het kort aangegeven welke regels en (bestemmings)plannen aan de
orde zijn.
Vastgestelde bestemmingsplannen Herontwikkeling voormalige gemeentehuis in Meijel,
boswachterij de Kievit in Beringe en Dorpshart Grashoek-woningen zuidelijke pleinwand
in Grashoek en het daarbij behorende beeldkwaliteitsplan
De gemeenteraad heeft de bestemmingsplannen:
• herontwikkeling voormalige gemeentehuis Meijel,
• boswachterij de Kievit,
• Dorpshart Grashoek-woningen zuidelijke pleinwand in Grashoek, inclusief het bijbehorende
beeldkwaliteitsplan
op 13 september 2016 vastgesteld. Het bestemmingsplan ter her-invulling van het voormalige
gemeenhuis in Meijel is gewijzigd vastgesteld. De andere plannen zijn ongewijzigd vastgesteld
Ontwerpbestemmingsplan Heibloemseweg 18-20 en 33 te Panningen inclusief
gecoördineerde ontwerp-omgevingsvergunning alsmede vaststelling hogere grenswaarde
wegverkeerslawaai.
Burgemeester en wethouders van Peel en Maas maken bekend dat, op grond van de artikelen
3.1 en 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht,
het ontwerpbestemmingsplan Heibloemseweg 18-20 en 33, de ontwerp omgevingsvergunning
voor de onderdelen bouwen en milieu (Heibloemseweg 33) en het ontwerpbesluit vaststelling
hogere grenswaarde wegverkeerslawaai ter inzage ligt.
Verordening startersleningen gemeente Peel en Maas 2016
In haar vergadering van 13 september 2016 heeft de raad besloten de volgende verordening vast
te stellen: “verordening startersleningen gemeente Peel en Maas 2016”

Identiteitsbewijs verloren of
gestolen? Melden bij de gemeente!
Inwoners van de gemeente Peel en Maas hoeven voor een verloren of gestolen
identiteitsbewijs (Nederlandse paspoort, rijbewijs of identiteitskaart) voortaan geen
aangifte meer te doen bij de politie.
Vanaf 3 oktober 2016 kunnen zij daarvoor bij de gemeente een zogeheten verklaring van verlies
of diefstal invullen en ondertekenen. U kunt daar ook direct een nieuw document aanvragen.
Is er een vermoeden van misbruik? Dan wordt de politie ingeschakeld!. Misbruik wordt streng
aangepakt!
Let op: ook voor het melden van de vermissing / aanvragen van een nieuw document moet u
een afspraak maken!
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STOPTOBER 2016

Een maand lang stoppen met roken! U doet toch ook mee!

Start kavelverkoop
Hart voor Maasbree
Het bestemmingsplan Woningbouw Hart voor Maasbree is vastgesteld. De verkoop van
de kavels is gestart.
Om welke kavels gaat het?
• 2 kavels achter het MFA
• 2 kavels achter de openbare school
• 11 kavels ten zuiden van de nieuwe Brede School

28 dagen niet roken in oktober
Stoptober daagt rokers uit om in de maand oktober 28 dagen lang geen sigaret op te steken.
Met het motto ‘De peuk erin’ is het de bedoeling dat zo veel mogelijk rokers zich aansluiten bij
de campagne. In Nederland deden tijdens de eerste twee edities al 120.000 rokers mee.
Uit onderzoek blijkt dat rokers die erin slagen een maand lang niet te roken, vijf keer zoveel kans
hebben om voorgoed te stoppen met roken.
Wilt u ook zo graag stoppen met roken?
U bent niet de enige. Misschien heeft u het al wel eens geprobeerd (en weet u dat het best
lastig kan zijn). Geen zorgen: Stoptober helpt u. En het werkt! Dus schrijf u in op stoptober.nl
en doe mee met Stoptober, net als gelegenheidsroker Wendy van Dijk én die 120.000 rokers in
voorgaande jaren.
Steun aan elkaar
Via de app ontvangt u elke dag positieve berichten die u aanmoedigen en helpen om vol te
houden, ook als het even wat minder gaat. De app biedt afleiding met bijvoorbeeld filmpjes en
puzzels. Ook krijgt u tips wat u kunt doen op eventueel moeilijke momenten. Via social media
als Facebook, Twitter en Instagram kunt u contact houden met medestoppers. Meedoen aan
Stoptober is dus méér dan 28 dagen stoppen met roken. Het betekent: steunen en gesteund
worden. Wie weet inspireert u andere rokers om mee te doen en vol te houden…! Voor meer
informatie ga naar stoptober.nl

Beeldvormende vergadering
De raad vindt het belangrijk om met u, als inwoners, in gesprek te gaan. Uw inbreng nemen de
raadsleden in overwegingen om te besluiten over de onderstaande onderwerpen.
Op dinsdag 4 oktober vindt de Beeldvormende Vergadering plaats om 19.30 uur in
gemeenschapshuis De Ankerplaats, Pastoor Vullinghsstraat 3 in Grashoek.
Op de agenda staan de volgende onderwerpen:
1. DOK6 subsidieplafond in de context van kunst en cultuur (2016-076)
Voor de raad van Peel en Maas is deze voorliggende evaluatie een goede aangelegenheid
om met u als inwoners van Peel en Maas in gesprek te gaan over kunst en cultuur in Peel en
Maas. Gekozen is voor een opzet, waarbij eerst wordt uitgelegd het kunst en cultuurbeleid
met een presentatie. Vervolgens gaan de deelnemers aan de hand van stellingen in gesprek
met raadsleden. De essentie van de evaluatie Stichting Dok6 Theater is dat het één van
culturele dragers van kunst en cultuur in Peel en Maas is. Deze evaluatie is niet nieuw maar al
afgesproken in 2012. Wat houdt de evaluatie in: terugkijken naar het proces in de zin van: zijn
de zaken gelopen zoals we hebben afgesproken, de activiteiten en de financiën.
2. Waterketenplan 2017- 2012 en Gemeentelijk Rioleringsplan 2017-2021 (2016-077)
Extreme regenbuien, droogte en heftig onweer maken dat u, als inwoner, en de gemeente
meer en meer direct of indirect met de gevolgen worden geconfronteerd. Graag wil de raad
met u in gesprek hierover. We starten met een duidelijke presentatie, waarin de gevolgen
worden zichtbaar gemaakt. Ook is aandacht voor het waterketenplan.
Een aantal Limburgse gemeenten trekken samen op in deze kwestie. Het resultaat is het
Waterketenplan, het voormalige afvalstoffenplan, waarin de ontwikkelingen samen worden
opgepakt. Een van bijkomende voordelen is de kostenreductie.
Meepraten en mee luisteren.
U bent van harte welkom om binnen te lopen bij de Beeldvormende Vergadering. Aanmelden is
niet nodig. De raadsleden stellen het bijzonder op prijs, als u aanschuift aan één van de tafels
om mee te praten over de onderwerpen op het programma van deze avond. Hebt u vragen
over de Beeldvormende Vergadering, dan kunt u contact opnemen met het griffieteam Math
Steijvers ( 077) 32 79 512 of Twan Huyskens (077) 3279 513.
Waar vindt u de vergaderstukken?
De bij de onderwerpen behorende vergaderstukken kunt u vinden via:
De website van de gemeente Peel en Maas: www.peelenmaas.nl -> bestuur -> gemeenteraad ->
beeldvormende vergadering -> 04 oktober 2016

Meer informatie over de kavels en het project kunt u vinden in onze kavelwinkel op onze website.
Heeft u belangstelling voor een kavel, stuur dan een e-mail naar charon.hillen@peelenmaas.nl
of neem contact op met het KlantContactCentrum (077) 306 6666.

Openingstijden

Maandag:
08.30 uur - 17.00 uur / 17.00 – 19.30 uur
Dinsdag t/m vrijdag: 08.30 uur - 17.00 uur
Zaterdag:
08.30 uur - 12.00 uur

Afspraak maken

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

Fotograaf aanwezig

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

Doet u ook mee aan
de Peel en Maas fotowedstrijd?
In januari 2017 verschijnt de nieuwe gemeentegids Peel en Maas en ook deze keer willen we de
gids samen met u maken. Daarom organiseren wij weer een fotowedstrijd, waarbij de winnende
foto’s een plaats krijgen in de gemeentegids 2017.
Waar moeten de foto’s aan voldoen?
1. De foto’s moeten genomen worden/zijn in Peel en Maas en moeten herkenbaar zijn voor de
gemeente en/of de samenlevin g van Peel en Maas. Geef in de mail en/of in de bestandsnamen
ook aan waar de foto’s zijn gemaakt.
2. De foto’s moeten digitaal aangeleverd worden, in JPEG/JPG-formaat met een minimale
resolutie van 300 dpi of minimaal 1 Mb en moeten vrij zijn van auteursrechten.
3. De gemeente Peel en Maas kan daarom de foto’s ook vrij gebruiken voor promotionele
doeleinden anders dan de gemeentegids. Bij deelname aan de fotowedstrijd geeft u
toestemming voor het gebruik van uw foto’s voor bijvoorbeeld de gemeentelijke website,
folders, flyers, brochures, nieuwsbrieven, et cetera.
4. Als u personen fotografeert, moet u vooraf toestemming vragen aan de personen op de foto
voor publicatie van de foto. U bent hiervoor zelf verantwoordelijk.
5. Stuur de foto’s voor 15 oktober 2016 naar maria.witbaard@peelenmaas.nl onder vermelding
van uw naam en adresgegevens. Heeft u meerdere foto’s,
maak dan gebruik van www.wetransfer.com
6. Medewerkers van de gemeente Peel en Maas zijn uitgesloten
van deelname.
Wilt u dat uw foto een jaar lang te zien is in de nieuwe gemeentegids
of andere uitingen? Pak uw camera en maak de winnende foto!

Huis van de Gemeente
Wilhelminaplein 1
5981 CC Panningen

Postbus 7088
5980 AB Panningen

077 - 306 66 66
info@peelenmaas.nl

www.peelenmaas.nl
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15 VRAGEN

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

Naam:
Leeftijd:
Woonplaats:
School:

Sjoerd Groothuis
19 jaar
Kessel
Hogeschool De Kempel
Helmond

Wat is het vaakst afgespeelde
nummer op je Spotify-account?
Op het moment luister ik het album
Kilomeaters van de band Rowwen Hèze
het allermeeste. Op dit album staan
de twintig beste liedjes van de band.
Deze muziek past bij elke bui, of ik nou
‘s morgens in de trein zit of ’s avonds

aan school aan het werken ben.
Rowwen Hèze kan altijd!
Wat is één van je meest favoriete
quotes? Waarom?
Aan het einde van een gesprek zeg ik
vaak ‘Kusjes’. Ik vind het een positieve
en leuke afsluiting en mensen kunnen
het altijd wel waarderen.
Wat was je favoriete eten toen je
klein was?
Mijn favoriete eten was gourmetten.
Ik vond het altijd hartstikke gezelligen
kon genieten van het gezellig kletsen
met alle mensen. Nu gaat mijn voor-

Opheffingsuitverkoop
30 tot 70%korting op al
onze showroom-sanitair
en voorraadartikelen

VAN HÖVELLSTRAAT 21 HELDEN T (077) 307 54 40
WWW.VERKOO.NL

aan
Sjoerd Groothuis

keur uit naar barbecueën. Veel vlees,
gezelligheid, lekker weer en een
drankje erbij. Daar word ik blij van.
Als je je voornaam zou veranderen,
waarin zou je het dan veranderen?
Dan zou ik mijn voornaam veranderen
naar Tom. Ik vind Tom echt een hele
leuke naam en heb mijn ouders het
wel eens kwalijk genomen dat ze mij
geen Tom hebben genoemd. Als het
aan mij ligt heet mijn eerste zoon
sowieso Tom.
Als je een feestje zou geven, wat
voor een dan ook, wat voor feestje
zou het dan zijn, en ter gelegenheid
waarvan?
Dan zou ik een groot feest geven waar
veel mensen voor uitgenodigd zijn.
Het zou ter gelegenheid zijn van een
aantal verjaardagen, het behalen van
mijn propedeuse en rijbewijs. Ik heb al
jaren geen groot feest gehouden, dus
dat zou me wel leuk lijken.
Wat is jouw droomberoep?
Het liefst zou ik radio-dj willen worden.
Dankzij een tip van een leraar van Het
Bouwens maak ik radio voor Omroep
P&M. Omdat het worden van radio-dj
bij een groot radiostation maar voor
een kleine groep is weggelegd, heb ik
besloten iets te gaan studeren dat ik
ook heel erg leuk vind. Daarom volg
ik nu een opleiding tot leraar
basisonderwijs, de PABO, in Helmond.
Ik zie radio-dj nu meer als een hobby.
Welke muziek luister je veel?
Ik luister vooral veel commerciële
muziek, zoals die uit de hitlijsten.
Als radio-dj bij Omroep P&M bepaal ik
zelf welke muziek ik draai. Uiteindelijk

draai ik altijd de muziek die ik leuk vind
en vaak vinden de luisteraars dit ook
leuke muziek.
Welk gerecht kun jij wel goed
klaarmaken?
Ik ben een meester in het maken van
eieren. Als ik een dag vrij heb sta ik
meestal op met het bakken van een
eitje. Ei met spek is mijn favoriet, maar
vaak probeer ik iets nieuws. Een ‘sunny
side up’, een roerei, een omelet, en ga
zo maar door.
Heb je ooit iets gewonnen?
Ik heb wel vaker iets gewonnen, maar
waar ik het meest trots op ben is mijn
penaltybokaal die ik jaren geleden op
het Jako-voetbalkamp heb gewonnen.
Ik was toen keeper, maar iedereen
mocht meedoen. Uiteindelijk heb ik
toen tweehonderd voetballers verslagen en daar ben ik misschien nog wel
het meest trots op.
Wat is de mooiste plek waar je ooit
bent geweest?
Het is niet per se de mooiste plek die
ik ooit heb gezien. Maar afgelopen
jaar gingen we met onze school een
week wandelen in de Eifel in Duitsland.
Toen we na drie dagen uitputtend
wandelen door de bergen op een
picknickbankje gingen lunchen en ik
om me heen keek vond ik het daar zó
mooi.
Wat neem je mee naar een
onbewoond eiland?
Naar een onbewoond eiland zou ik
gezelschap meenemen. Ik ben écht
een gezelschapsmens en kan er slecht
tegen als ik alleen ben en geen mensen om mij heen heb. Van mensen om
mij heen krijg ik energie.
Waar kijk je het meest naar uit?
Ik kijk het meest uit naar festivals.
Ik vind het altijd heel erg leuk om
verschillende festivals te bezoeken.
Een festival waar ik elk jaar naartoe
ga is Pinkpop. Een tijdje geleden
heb ik voor het eerst een festival
georganiseerd, SPEM!LIVE. Het heeft
veel tijd gekost, maar dat was het
uiteindelijk ook meer dan waard.
Wij hopen daarom ook dat we dit
festival volgend jaar weer mogen
organiseren.
Op wie lijk je het meest?
Op je moeder of je vader?
Qua uiterlijk lijk ik het meest op mijn
moeder en qua innerlijk eigenlijk ook.
Ik krijg vaak te horen dat je goed kunt
zien dat ik haar zoon ben. Verder zijn
we open, positief en kletsen we veel.
Is er iets waar je niet goed in bent,
maar wel graag zou willen kunnen?
Ik zou heel graag beter willen zijn in
zingen. Ik zing heel veel mee met
liedjes die ik luister en als ik een liedje
in mijn hoofd heb, kan ik deze heel de
dag blijven zingen. Ik vind het heel erg
leuk om te doen, maar ben er jammer
genoeg niet zo goed in.
Hoe zie jij jouw toekomst?
Ik kan mijn toekomst nu nog niet goed
beschrijven. Ik vind zo veel dingen leuk
en heb nog zoveel mogelijkheden.
Misschien ga ik nog verder studeren
of me helemaal focussen op iets wat
helemaal niet met mijn opleiding te
maken heeft. Als je alles vooruit gaat
plannen kan het later alleen maar
tegenvallen.

De r in de
maand
Het is alweer 29 september
en nog geen twee weken
geleden gaf de thermometer
nog temperaturen aan boven
de dertig graden Celsius. Op dit
moment is het ongeveer
vijfentwintig graden.
Dat maakt voor winkels
echter niet uit. Als je door de
winkelstraat loopt, dan zie je de
etalages al vol met winterkleding hangen, in de supermarkten liggen de pepernoten,
het marsepein en al het andere
strooigoed al in de schappen en
bij de tuincentra zie je de
kerstballen al liggen. En de r is
in de maand, dus het is eigenlijk
ook weer tijd voor stamppot.
Zouden jullie nu al strooigoed
of pepernoten in huis halen?
Ik vind het nog een beetje
vroeg. We kunnen met die
warme temperatuur beter nog
even genieten van de zomerse
cocktails dan van de warme
chocolademelk met pepernoten.
Het blijkt dat meer mensen deze
mening hebben, want ongeveer
zestig procent van de
Nederlanders zegt nu nog geen
zin te hebben in de pepernoten.
Men heeft nog een zomers
gevoel door de abnormaal hoge
temperaturen in september en
kan er nog niet aan denken dat
ze over een paar weken weer
door de kou naar het werk of
naar school moeten. Iedereen
loopt nog in een T-shirt en er
wordt zelfs nog gebarbecued.
Het enige wat ons op dit
moment aan de winter doet
denken, is dat de lange zomeravonden verruild zijn voor
donkere avonden. Ik denk dat de
komende weken de temperaturen toch gaan dalen en dan zijn
we gewoon weer klaar voor de
ouderwetse stamppot!
Janique
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Bespreking Poll week 37

Baarlo en Maasbree hebben maar één nieuwe pastoor nodig
Maar liefst 96 procent van de stemmers op de poll van twee weken
geleden vindt één pastoor voor de dorpen Baarlo en Maasbree voldoende.
Onlangs werd bekendgemaakt dat de pastoors in beide dorpen stoppen met
hun werkzaamheden en er opvolgers gezocht moeten worden.
Jos Janssen uit Maasbree liet weten: “In zekere zin is het wel zo dat
één pastoor voldoende zou moeten zijn, gezien het feit dat er steeds
minder behoefte is aan persoonlijke vieringen. Maar voor diegene die dit

nog wel willen zal het dan wel wennen zijn.” Jos hoopt vooral dat als er
één pastoor voor beide kernen wordt ingezet, alles op rolletjes blijft lopen
en er geen vertraging ontstaat bij het voorbereiden van bijvoorbeeld een
begrafenismis.
Dat is ook waar de overige vier procent van de stemmers zich zorgen
over maakt. De taken binnen de kerk blijven hetzelfde, maar komen dan op
één persoon neer. En dat zou weleens een zware dobber kunnen worden.

De gemeente moet een nieuw muziekpodium
neerzetten in Panningen
eens/oneens > www.hallopeelenmaas.nl

Iedere zaterdag spelen bands op het podium op het Raadhuisplein in Panningen.
De organisatie heeft echter een probleem voor volgend jaar. Het podium is van Momus
en mocht altijd gebruikt worden, maar vanwege slijtage is het niet meer veilig. De
organisatie zou graag zien dat de gemeente meebetaalt aan een nieuw podium.
De gemeente moet, nu het centrum van Panningen wordt aangepakt, het podium
niet vergeten. Dat hoort gewoon bij het centrum en moet dus ook vernieuwd worden.
Café Momus heeft zich al van zijn beste kant laten zien door het podium belangeloos
neer te zetten. Nu kan de gemeente die rol overnemen. Zo houden we wat cultuur in

Peel en Maas.
Van de andere kant is het zo dat Momus geld verdient aan de optredens. Het zorgt
immers voor publiek en die gaan op het terras van het café zitten. Als zij willen dat
het zo blijft, moeten ze zelf een investering doen. Waarom zou er gemeenschapsgeld
in moeten als bijvoorbeeld mensen uit Baarlo of Meijel nooit komen kijken? De
organisatie moet het zelf regelen.
De gemeente moet een nieuw muziekpodium neerzetten in Panningen.
Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 38) > Het SIF-gebouw moet openbaar verkocht worden > eens 96% oneens 4%

De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO Peel en Maas (bijv. hoor/
wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

De gemeenteraad
en bestemmingsplannen

Mustafa Amhaouch
bij Prinsjesdag
De Panningse Mustafa Amhaouch was op dinsdag 20 september als
Tweede Kamerlid te gast bij de troonrede. Koning Willem-Alexander las in
de Ridderzaal in Den Haag de beschouwingen en vooruitzichten van
Nederland voor, zoals gebruikelijk is op de derde dinsdag in september.

Soms lijkt het alsof wij ons als gemeenteraad alleen maar bezig
houden met het vaststellen van bestemmingsplannen. Zo besluiten we in
één vergadering onder andere over het voormalige gemeentehuis in
Meijel, nieuwe woningen in Grashoek, het toekomstige gezondheids
centrum in Maasbree en de uitbreiding van een manege. Die bestemmings
plannen zijn wettelijke plicht, we kunnen er niet omheen.

Maar onze inwoners vergeten we
niet bij het maken van die plannen.
Wij willen krachtig opkomen voor
onze inwoners. In onze gemeente ligt
het initiatief bij bestemmingsplannen
bij de burger. Samen met u wordt
weloverwogen nieuw beleid
ontwikkeld. Als gemeenteraad zijn we
er voor onze inwoners en waken we
over de belangen van onze mensen.
Maar met de nieuwe
Omgevingswet dreigt dit te
veranderen. De tanden van ons
als gemeenteraad dreigen eruit
te worden getrokken, omdat in

die nieuwe wet de bevoegdheden
naar het College van Burgemeester
en Wethouders gaan. Dit is een
onwenselijke zaak, omdat dan de
inwoners geen participatie meer
hebben.
Maar gelukkig participeren wij in
een pilot, zodat we de haken en ogen
direct in beeld krijgen én we zetten,
samen met de meeste gemeenten
van Nederland, druk op de regering
om meer zeggenschap naar de raad
te krijgen. Daar komt nog bij dat wij
als raad een controlerende functie
hebben op het gebied van uitvoering.
Als het college iets fout doet, kunnen
wij ingrijpen. Hoe dan ook, Lokaal
Peel&Maas blijft voor onze inwoners
de ontwikkelingen scherp volgen.
Edward Wezenberg,
raadslid Lokaal Peel&Maas

Het was de eerste keer dat Mustafa
Amhaouch aanwezig was bij de
troonrede. Hij zit sinds januari in de
Tweede Kamer. “Afgelopen week heb
ik samen met mijn vrouw Nadia voor
de eerste keer Prinsjesdag mee
gemaakt. We hebben enorm genoten
van deze prachtige traditie.”

Amhaouch had ook nog wat
kritische noten te kraken over de
troonrede. “De tekst die koning WillemAlexander voorlas, sloot niet goed aan
bij de beleving van heel veel mensen
die nog steeds weinig of niets merken
van het economische herstel”, zo liet
Amhaouch weten.

Dank!
Wij Nederlanders zijn nooit
goed in complimenten geven
of ontvangen. We zijn bescheiden, we lopen niet graag te
koop met onze kwaliteiten.
Ook niet als een ander ons
ophemelt. We wuiven complimenten al snel weg met ‘Ach,
het was een kleine moeite’ of
‘Ik doe enkel mijn werk’. Vaker
voorkomend onder de vrouwen: ‘Dit oud ding? Hangt al
tijden in de kledingkast!’.
Zou het liggen aan onze
calvinistische inslag? Zou het
liggen aan onze Hollandse
nuchterheid? Of voelen we ons
werkelijk zo slecht over onszelf?
Ik durf het niet te zeggen.
We concentreren ons in ieder
geval te veel op het negatieve.
Jaren geleden attendeerde
iemand mij erop dat ik geen
complimenten aannam. Ik ging
erop letten. Sindsdien tracht ik
altijd vriendelijk te danken voor
een lofuiting. Moeilijk? Absoluut.
Dan neem ik het compliment
aan, zoals ooit voorgenomen,
en benoem vervolgens wat
keerzijden van mijn zojuist
benoemde sterkte. Dan voel ik
me beter, want mijn voetstuk
staat weer lager.
Zo ook met mijn columns:
‘Dat stuk? Ik schreef het in de
gauwigheid, de tekst loopt
helemaal niet lekker. Maar toch
bedankt!’. De tragische consequentie van dit verhaal is dat
degene die het compliment geeft
tekort wordt gedaan. Het geven
van een spreekwoordelijke pluim
geeft zowel de ontvangende als
de gevende partij energie.
Die energie gaat verloren wanneer
een compliment niet wordt
aangenomen. Zonde. We nemen
de moeite toch niet voor niets?
Kernenergie is uitputtelijk,
windenergie gebruiken we
minimaal, zonne-energie is veel te
duur. Zullen we dan maar wat
meer energie geven en nemen
van en voor elkaar? Concentratie
op het positieve in zowel een
ander als in jezelf? Lekker tegen
het typisch Nederlandse in.
Ik geef het startsein wel:
dank allen, voor alle complimenten tot dusver op mijn columns
in HALLO Peel en Maas!
Jill
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Eén van grootste open judotoernooien in Europa

Heldense judoka’s de mat op in Warschau
Vijf judoka’s van Judoclub Helden reisden vrijdag 23 september af naar het Poolse Warschau om daar deel te
nemen aan één van de grootste, internationale judotoernooien in Europa met vrije inschrijving. “We namen deze
keer helaas geen medailles mee naar huis, maar onze judoka’s hebben het heel goed gedaan”, aldus ouder en
begeleider Ruud Lucker.

De vijf judoka’s en hun trainers van Judoclub Helden op het toernooi in Warschau (Foto: Ruud Lucker)
Judoka’s Mark van Dijk (15),
Luna Lucker (14), Janine Janssen (14),
Cas Janssen (15) en Jarno Hoenson (14)
van JC Helden gingen onder begeleiding van coaches Ron (29) en Mark

van der Linden (26) en enkele ouders
naar de Poolse hoofdstad. Daar vond
zaterdag 24 en zondag 25 september het Warsaw Judo Open-toernooi
plaats, waar onder andere judoka’s uit

de Benelux en de heel Oost-Europese
judotop aan deelnamen. Verdeeld over
vijftig poules streden ruim 1.500
jongens en meiden uit 32 landen in de
categorieën tot vijftien, tot zeventien

en tot twintig jaar om een bronzen,
zilveren of gouden medaille.
“Meedoen aan een toernooi als
deze is al geweldig voor onze judoka’s”, vertelt Ruud Lucker. Zijn dochter
Luna deed voor het eerst mee met een
toernooi van deze afmeting. “Ik heb
mijn ogen uitgekeken”, vertelt ze.
“Het was een mooie ervaring. Niet veel
dertienjarigen, want het toernooi vond
net vóór mijn verjaardag plaats, kunnen
zeggen dat ze zoiets hebben mee
gemaakt.” Zus Dali (12), die ook judoot,
mocht dit jaar nog niet meedoen met
het toernooi. Dali ging wel mee als
sparringpartner voor haar zus en om de
andere judoka’s van JC Helden aan te
moedigen. Het thuisfront kon de wedstrijden meekijken via de livestream en
via de speciaal aangemaakte Warschauappgroep werd iedereen gedurende het
weekend op de hoogte gehouden.
“Toen we ons als club hebben
ingeschreven, hadden we al snel deze
enthousiaste club judoka’s bij elkaar”,
vertelt coach Ron. Dit toernooi kende
een open inschrijving. Judoka’s worden niet afgevaardigd vanuit de
Nederlandse bond, maar kunnen zich
via hun judoclub aanmelden om deel
te nemen. “De laatste jaren richten
we ons binnen JC Helden wat meer
op wedstrijdjudo. In totaal hebben
we veertig judoka’s die deelnemen
aan bijvoorbeeld regionale kampi-

oenschappen en wedstrijden in de
Benelux.” Eerder dit jaar viel de keuze
op het Warsaw Judo Open-toernooi.
“Een leuke, mooie uitdaging voor deze
judoka’s, dachten wij”, aldus Ron.
“Ze zitten hoog in hun niveau en pasten
goed binnen de Poolse leeftijdscategorieën. Mark van Dijk heeft hier vorig
jaar goud behaald en zo zijn we eigenlijk in Polen terechtgekomen.”
In Polen beleeft men de judosport
anders dan in Nederland. “De wedstrijdmentaliteit is in Oost-Europa veel
groter, zeker bij judo”, vertelt Ron.
“Ze gaan tot het gaatje, judoën tot ze
erbij neervallen. Het is veel harder en
luidruchtiger dan hier.” Toch konden de
judoka’s van JC Helden zich goed meten
met hun tegenstanders. “Ondanks dat
we geen medailles mee naar huis
hebben genomen, hebben we het
zeker niet slecht gedaan”, aldus Ruud.
“Of je doorgaat naar een volgende
ronde hangt niet alleen van je eigen
prestaties af. Het verschil tussen winst
en verlies was vaak minimaal en bij
een verliespartij ben je afhankelijk van
je tegenstander. Haalt deze de halve
finale, dan mag je door voor een bronzen medaille. Zo niet, dan is het toernooi voor jou afgelopen. Terugkijkend
waren de judoka’s enorm aan elkaar
gewaagd en daarom bleef het tot het
laatste moment spannend. Het was een
hele ervaring.”

ACTIEWEKEN BIJ NUVA KEUKENS
ALLEEN IN OKTOBER:

KEUKENROBOT
CADEAU

ALLE VESTIGINGEN

ZONDAG
2 OKTOBER
GEOPEND!

T.W.V. 649,bij aankoop
van een keuken.*

VAN 12.00 TOT 17.00 UUR

ACTIEKEUKEN

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

SOMEREN-EIND

STATIONSSTRAAT 67

BOERENKAMPLAAN 143

T0493 441111

T0493 441111

5.998,Incl. granieten werkblad
en achterwand. 5 luxe
ATAG apparaten en
RVS mengkraan.

Wij zijn ook gevestigd in:
BERGEIJK

HEERLEN

TILBURG

W W W.N U VA K EUK E NS.N L
* Bij aankoop van een keuken. Vraag naar de voorwaarden in de showroom.
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Grashoek zegeviert in
Peelderby

Egchel thuis hard
onderuit

Door: John Janssen, voetbalvereniging SV Grashoek
Het eerste team van SV Grashoek heeft zondag 25 september met een ruime 5-2 overwinning op Helenaveen/
Griendtsveen duidelijk laten zien wie op dit moment de sterkste ploeg is in de Peel. Man van de wedstijd was
zonder twijfel Chris Hunnekens met drie treffers.

Door: Thijs Joosten, voetbalvereniging SV Egchel
Het eerste herenteam van SV Egchel heeft op zondag 25 september
een dikke thuisnederlaag geleden. De nummer twee van de ranglijst
verloor met 6-2 van de nummer één, America.

Grashoek wist dat het geen
makkelijke middag zou worden,
aangezien Helenaveen het Grashoek al
vaker moeilijk heeft gemaakt. Toch was
het Grashoek dat in de 18e minuut de
score opende. Chris Hunnekens speelde
zich na een pass van Mike Steeghs vrij
voor het doel en liet doelman Leenders
kansloos met een loeihard schot.
Grashoek kon maar kort genieten van
deze voorsprong want twee minuten
later was het alweer gelijk door een
doelpunt van Bart Jonker.
Nog voor de thee herstelde
Grashoek de stand. Wederom was het
Chris Hunnekens die na een een-twee
met Bas Gloudemans vrij voor doelman
Leenders kwam en in de 42e minuut
voor de 2-1 tekende.
De 3-1 liet niet lang op zich
wachten, want in de 47e minuut liet
Helenaveen zich verrassen bij een vrije
trap van Leike Cuijpers. Bas Gloudemans
ging prima naar de eerste paal waar hij
de bal kon intikken.
Na de treffer liet Grashoek
Helenaveen veel komen en gaf veel
ruimte weg, waardoor de gasten in de
52e minuut de 3-2 scoorde.
Na de goal realiseerde Grashoek
zich dan ook snel dat het toch scherp
moest blijven. Grashoek herstelde zich
en in de 78e minuut scoorde Chris
Hunnekens zijn derde treffer na weer
een-twee met Bas. Vijf minuten later
zette Luc Maessen de 5-2 eindstand
op het scorebord, nadat hij een prima
pass van Erwin Pijnenburg alleen maar
hoefde binnen te tikken. Hiermee nam
Grashoek alsnog met duidelijke cijfers
afstand van Helenaveen, dat uiteindelijk over negentig minuten te kort
kwam om Grashoek pootje te lichten.

De thuisclub kreeg een lesje in
effectiviteit met de aanvulling dat bij
America ook alles meezat. In de eerste helft was er sprake van een heuse
topper tussen twee ploegen die vol
op de aanval speelden met kansen
aan beide zijden. In de 27e minuut
werd de score geopend. Uit een
vrije trap van Frank Gielen kopte Juul
Stammen binnen, 1-0. Egchel bleef
vervolgens voor het meeste gevaar
zorgen, al moest de defensie bedacht
zijn op de gevaarlijke aanvallers
van America. Een tegenvaller was
er kort voor rust voor de thuisploeg.
Juul Stammen moest geblesseerd het
veld verlaten, Paul Ververgaert verving hem. Twee minuten voor de thee
ging de bal op de stip na een duwpartij in het Egchelse strafschopgebied.
Jesper Huijs bracht America op 1-1.
Na de rust kwamen er meteen twee
grote kansen voor de thuisploeg voor
Lex Verstappen en Paul Ververgaert,

Targos Bevo Hc laat
winst uit handen
glippen
Door: Mat Nellen, handbalvereniging Targos Bevo Hc Panningen
Het herenteam van handbalclub Targos Bevo Hc uit Panningen heeft
zaterdag 24 september in het Belgische Merksem de zekere zege uit
handen laten glippen. De nog puntloze Belgen waren in hun nopjes met
het 31-31 gelijkspel.

Bloed, zweet en tranen

Spectaculaire eerste zege
MVC’19 op Rood Wit ’62
Door: Mat Nellen, voetbalvereniging MVC’19 Maasbree
Met bloed, zweet en tranen heeft het eerste herenteam van voetbalvereniging MVC’19 uit Maasbree zondag
25 september thuis de eerste overwinning van het seizoen behaald. Maasbree wist met 4-3 het goed voetballende
Rood Wit’62 uit Helmond te verslaan.
In de beginfase zag het er niet naar
uit dat MVC’19 de eerste overwinning
zou behalen. De Helmondse ploeg
strafte fouten genadeloos af.
Mike Bruinen zette de gasten op een
1-0 voorsprong. In de 27e minuut was
het Chahid Mezziani van de gasten die
de tweede treffer kon scoren.
Toen Stephan van de Water in
de 33e minuut een penalty benutte,
leek MVC’19 op weg naar een derde
nederlaag. Tot overmaat van ramp
vielen Erik Schoof en Rob Custers
geblesseerd uit. Maasbree kwam beter
in de wedstrijd in de slotfase van de
eerste helft. De ploeg werd mede in
het zadel geholpen, toen Rick van
Lieshout na een grove charge op Marco

die beiden misten. In de 52e minuut
kwam Egchel toch op voorsprong.
Na een mooie aanval over diverse
schijven was het Frank Gielen die als
laatste doelman Derks omspeelde en
voor de 2-1 zorgde. Drie minuten later
was de stand al weer in evenwicht
toen Bram Kempen de bal ongelukkig in eigen doel zag verdwijnen, 2-2.
Egchel raakte van slag en America
rook haar kansen. In de 63e minuut
kwam de koploper op 2-3, toen de
bal vanaf de linkerkant in de verre
hoek verdween. Vijf minuten later
volgde de genadeklap toen America
via Koen Houben simpel de 2-4 kon
laten aantekenen. Wedstrijd beslist.
Egchel probeerde het nog wel, maar
was mentaal aangeslagen. Het ging
wat risico’s nemen, waardoor er
achterin wat meer ruimte ontstond.
Via twee keer Bas Theeuwen werd
het uiteindelijk nog 6-2. Een duidelijke
uitslag, zij het wat geflatteerd.

Daniëls door de scheidsrechter uit het
veld werd gestuurd. Het was invaller
Willem Holthuijsen die Maasbree de
weg wees. Zijn voorzet werd door de
Helmondse verdediger Thijs van Rijt in
de 44e minuut in eigen doel gewerkt.
Na de pauze werd Rood Wit’62
vanaf de eerste minuut terug
gedrongen. De slag op het middenveld
werd gewonnen en de behendige
Helmondse aanvallers lagen beter
aan de ketting van de Maasbreese
defensie. Aanvallend werden kansen
geschapen, maar in eerste instantie
hield keeper Rob van Lieshout goed
stand. In de 62e minuut verzilverde
Ron van den Kerkhof een penalty.
MVC’19 bleef geloven in de winstkan-

sen en kreeg in de 70e minuut loon
naar werken.
Met een omhaal scoorde Ron
van den Kerkhof de gelijkmaker.
Aangemoedigd door de MVC’19-spelers
op het terras ging de thuisploeg op
zoek naar de winnende treffer. Na een
goede voorzet van Joris Timmermans
stond Django Peeters in de 89e minuut
op de juiste plek om de 4-3 op zijn
naam te schrijven. Vervolgens kreeg
MVC’19 nog voldoende kansen om de
voorsprong uit te breiden, maar dat
mislukte. In de blessuretijd kreeg Rood
Wit’62 nog kansen op de gelijkmaker,
maar keeper Tim van Renselaar wist
met mooie reddingen de gelijkmaker te
voorkomen.

Het onnodige puntverlies
kwam hard aan bij Targos Bevo Hc.
De Panningse ploeg schoot goed uit de
startblokken. Geconcentreerd werd een
3-1 voorsprong genomen. De goede
start kreeg echter geen gevolg.
Erslopen zowel in aanvallend en verdedigend opzicht fouten in het spel van
de gastclub. Op een gegeven moment
hadden de Belgen brutaal een 14-11
voorsprong opgebouwd. Targos Bevo
Hc kwam voor de pauze nog sterk
terug. Toch ging de ploeg met een
15-14 achterstand rusten. Na de pauze
herstelde de Panningse ploeg zich.
De dekking stond beter en in aanvallend opzicht werden de kansen beter
benut. In de slotfase had Targos Bevo
Hc een 27-24 voorsprong. De ploeg

leek de eerste uitoverwinning op zak
te hebben. Toch ging het nog mis.
Concentratieverlies werd de Panningse
ploeg fataal. Targos Bevo HC liet
Merksem Handbal terug in de wedstrijd
komen, waardoor zeven seconden voor
het eindsignaal de gelijkmaker kwam.
In plaats van de wedstrijd gecontroleerd uit te spelen, werd er in de
slotfase een onnodig punt verspeeld.
Het is duidelijk dat Targos Bevo HC het
ene moment scherp aan de wedstrijd
begint, maar in de slotfase de scherpte
ontbeert en het andere moment precies het omgekeerde doet. Targos Bevo
Hc moet in de komende wedstrijden
de hele wedstrijd geconcentreerd en
gecontroleerd spelen, wil de ploeg tot
winst komen.
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Servicekanon

Revanche Peelpush-heren
Door: Rikus Leenders, volleybalvereniging VC Peelpush
Een week na de verliespartij tegen Elburg om de beker, wisten de mannen van VC Peelpush uit Meijel op
zaterdag 24 september wel te winnen bij de Gelderse gastheer. Het werd 3-1 voor de Meijelse mannen.
Met de focus op plezier en frivool
spel werd er aan de eerste set
begonnen. De start was goed, maar in
het midden van de set werden de
rollen omgedraaid. Peelpush zakte
terug in zijn spel en het was Elburg dat
de boventoon voerde en de set ook
pakte.
Na een korte bespreking tussen de
eerste en de tweede set in, werd er fris
en met goede moed gestart aan set
nummer twee. Peelpush klom direct
boven op Elburg door een goede
servicedruk neer te zetten, waardoor
hun spel voorspelbaar werd. Hierdoor konden de Meijelse mannen hun

aanval goed opbouwen en met een
stabiele pass, een veelzijdige spelverdeling en een knallende aanval vloog
heren 1 over het team van Elburg heen,
25-13.
In set drie moest het niveau van de
tweede set dus doorgezet worden en
dat betekende dat Peelpush flink moest
blijven werken om de punten binnen te
halen. Ook deze set knalden de mannen er goed en hard op. Elburg bood
wel wat meer tegenstand, maar de
heren uit Meijel lieten EVV niet langszij
komen en haalden ook deze set binnen
met 25-21.
Bij een voorsprong van 10-5 zag

het er goed uit voor Peelpush in set
vier, maar na een flinke servicereeks
van Elburgse kant werd de stand
omgebogen tot 10-13. Tot 21-19 liep
Peelpush constant achter de feiten aan
en was het lastig om langszij te komen,
maar toen boog het team uit Meijel
de stand om tot 22-21. Dit zorgde voor
grote euforie, waardoor de drive om te
winnen alsmaar groter werd. Bij een
stand van 24-23 in het voordeel van
Peelpush kwam het servicekanon
van het begin van de set aan service.
Hij sloeg tegen de antenne, waardoor
Peelpush zijn eerste wedstrijd op
vreemde bodem won met 3-1.

Vrije trap in slotseconde

Zvv Baarlo pakt koppositie
Door: Jarno Hertsig, zaalvoetbalvereniging Zvv Baarlo
De Keigel is in het verleden altijd een geduchte tegenstander gebleken en dus reisde het eerste team van
zaalvoetbalvereniging Baarlo vol angst naar Beek af, zeker aangezien Frank Peeters en Twan Hendricks met pijntjes
thuis zaten. De wedstrijd op maandag 27 september eindigde in een 3-1 winstpartij voor de Baarlose mannen.
De eerste helft was niet om aan te
zien: weinig kansen, veel balverlies en
slechte spelhervattingen. Baarlo kreeg
de kans om in een man-meersituatie
de voorsprong te nemen. Hoe hier mee
omgegaan werd, was illustrerend voor
de eerste helft. De thuisploeg kwam na
twintig minuten zelfs op een 1-0
voorsprong. Een bekeken schot viel
zomaar binnen.
Baarlo raakte niet in paniek en
bleef ook in de tweede helft rustig
de voorhoede zoeken. De verdiende
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gelijkmaker werd na 35 minuten
binnengeschoten door Jeffrey
Schouenberg. Na een tikje breed van
Niek Stemkens schoot Jeffrey door de
benen van een speler en de keeper
binnen.
Baarlo drukte hierna door en kreeg
enkele kansen. Jeffrey Schouenberg
mikte op de lat en in de rebound
raakte Joël Gielen de paal. Toch kwam
Baarlo tien minuten voor tijd op 2-1.
Daan Verlijsdonk wist een vrije trap
kiezelhard binnen te knallen.

In de laatste tien minuten kwam
De Keigel maar tot één grote kans
op de gelijkmaker, maar deze werd
knap uit het doel gehaald door
Jarno Hertsig. Twee minuten voor
tijd kreeg de Keigel een gele kaart
en kon Baarlo de wedstrijd rustig
uitvoetballen. In de slotseconde kreeg
Baarlo nog een vrije trap en deze werd
wederom binnengeschoten door Daan.
Zeven punten uit drie wedstrijden
levert de koppositie op met Zvv Beringe
op de tweede plek.
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Trofee voor Wim Welten
Kaderkampioenschap
biljarten in Meijel
Ter voorbereiding op het nieuwe seizoen, vonden op donderdag
22 september in het Oranjehotel in Meijel de kaderkampioenschappen
biljarten plaats. Aan de wedstrijd deden onder andere twee Heldense en
vijf Meijelse biljarters mee. Wim Welten uit Helden won het
kampioenschap.
Bij kader biljart worden zogenaamde kaderlijnen op het biljart (de
tafel) gezet waarbinnen de punten
gemaakt dienen te worden. De finale
van het kampioenschap werd gespeeld

tussen Jan Kanters uit Weert en Wim
Welten uit Helden. Met een gemiddelde van 14,50 punten won de
Heldenaar de wedstrijd en ging hij met
de trofee naar huis.

Toernooi Susteren
Verenigingsbeker voor
Judoclub Helden
Door: Frans Manders, Judoclub Helden
Van Judoclub Helden namen zondag 25 september 37 judoka’s deel
aan het Budoclub Samurai Susteren-judotoernooi.
Judoka’s in de leeftijd tot tien jaar
betraden ’s ochtends de tatami onder
toeziend oog van coaches Jan Coopmans, Ellen Wilms, Joep Janssen en
Ronald Peeters. Ze slaagden erin de
verenigingsbeker mee terug naar
Helden te nemen.
Opvallend waren de prestaties
van beginners Ryan Dielissen en
Justin Thijssen die beiden een eerste
plaats behaalden. Levi Lijssen en

Kep Verkoeijen, een judoka met veel
inzicht, werden op hun debuut op
een groot toernooi knap tweede.
Evenals Zack Wilms die, net als zijn
broer Viggo, ook door uitstekend
judo opviel en op de tweede plaats
eindigde.
De judoka’s wisten uiteindelijk
samen negen keer goud, veertien
keer zilver en zeven keer brons in de
wacht te slepen.

Goede competitiestart
volleydames VC Kessel
Door: Vester Peeters, volleybalvereniging VC Kessel
Na een zware voorbereiding van vijf weken mochten de dames van
volleybalclub VC Kessel zaterdag 24 september starten aan de competitie.
De eerste tegenstander was
volleybalvereniging Jokers uit
Maastricht. Een bekende ploeg voor
de dames uit Kessel, maar niet te
onderschatten. De eerste set verliep
soepel. Met goede passes en
aanvallen wisten de dames de
setpunten gemakkelijk binnen te
slepen. De uitslag was 25-18.
De tweede set verliep daarentegen minder op rolletjes. Een goede

service van de tegenstander leidde
tot een achterstand. Kessel wist zich
te herpakken, maar dat was onvoldoende om de set nog te pakken:
22-25. In de derde en vierde set was
de servicedruk bij de thuisploeg vol
aanwezig. Daarom wist het damesteam de sets ook met forse cijfers
binnen te slepen. Al met al een degelijke wedstrijd en een verdienstelijke
3-1 winst.
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Stand in evenwicht voor eerste herenteams

Baarlo en HBSV komen
remise overeen
Door: Len Gielen, voetbalvereniging VV Baarlo
Geen grootse, maar wel een sportieve en spannende derby tussen het eerste herenteam van voetbalvereniging
VV Baarlo en HBSV uit Hout-Blerick op zaterdag 24 september. De twee hardwerkende ploegen hielden zowel bij
rust (0-0) als na het laatste fluitsignaal (1-1) de stand in evenwicht.

Promovendus HBSV nam vanaf de
aftrap het heft in handen, hetgeen een
licht optisch veldoverwicht tot gevolg
had. De Baarlose defensie hield de zaak
achterin echter redelijk gesloten. HBSV
kwam dan ook niet verder dan enkele
afstandsschoten die nauwelijks gevaar
opleverden. Na ruim een kwartier
zwakte het offensief van de gasten af
en waren de meeste spelaandelen
ineens voor Baarlo. Dat resulteerde al
vrij snel in een goede schietkans voor
Matthijs Hanssen, waaruit de bal
vervaarlijk over het HBSV-doel
scheerde. Maar ook Baarlo wist voor de
rust verder nauwelijks voor echte
onrust voor het HBSV-doel zorg te

dragen, waardoor beide ploegen met
een brilstand gingen pauzeren.
De tweede helft leverde wat meer
kijkplezier op. De immer ijverige Jeroen
van Wylick troefde op de rechterflank
op inzet een tegenstander af. Vanaf de
achterlijn kopte de inkomende Matthijs
Hanssen van dichtbij de bal diagonaal
binnen: 1-0. Een vijftal minuten na de
Baarlose treffer leverde dat na een
hoekschop al bijna weer de gelijkmaker
op voor de gasten. Maar op de doellijn
voorkwam een Baarlose verdediger dat
HBSV al weer snel langszij kwam.
De thuisclub hield de wedstrijd
daarna defensief lang onder controle en
de tijd leek voor HBSV weg te tikken.

Maar in de 83e minuut viel de gelijkmaker alsnog, toen Baarlo voor heel
even de controle kwijt was en HBSV’er
Moreno Waldo meteen profiteerde.
Optimaal gebruikmakend van de ruimte
en tijd die hij kreeg, kogelde hij met
een effectvol afstandsschot de bal fraai
binnen: 1-1.
In de slotminuten claimde Baarlo
nog een strafschop na een voorzet van
Stan Canjels die door de armen van
een HBSV-verdediger gesmoord werd.
De overigens prima leidende arbiter De
Graaf uit Venray ging echter niet mee in
de Baarlose protesten, waardoor de 1-1
stand tot zijn laatste fluitsignaal op het
scorebord bleef staan. Foto: Len Gielen

SV Panningen uit tegen Beringse BEVO

Tevreden met gelijkspel
Door: Wiet Leenders, voetbalvereniging SV Panningen
Bij het eerste herenteam van voetbalvereniging SV Panningen functioneerde nog niet alles zoals het hoorde.
Zo was het zondag 25 september ook op het veld tegen het elftal van BEVO uit Beringe. Beide ploegen deden
welsiwaar hun uiterste best, maar nog niet alles lukte optimaal. Dat eindigde in een gelijkspel.
Scheidsrechter Janssen uit
Sevenum zou, behoudens enkele gele
prentjes diep in de tweede helft,
weinig moeite hebben om deze derby
in goed banen te leiden. Het eerste
wapenfeit was voor de groenwitten. In
de achtste minuut kreeg Panningen
een vrije trap toegewezen na een
overtreding op Ilias Amhaouch. Matijs
Heesen schoot tot tweemaal in de
Beringse muur en de rebound was
voor Wiliam Steeghs, die over ging.
Negen minuten later kon Bram
Leenders, net niet zijn hoofd tegen
een corner zetten.
Kevin Vossen controleerde in de

23e minuut namens BEVO een verre
pass en haalde meteen uit. De bal
had een gevaarlijke stuit en sloeg
via de binnenkant van de paal in het
doel. Onbereikbaar voor de Panningse
doelman. Het was 0-1 voor BEVO. In de
37e minuut was het Rob Minten die
gevaarlijk dicht bij een doelpunt voor
BEVO kwam, maar zijn schot belandde
in het zijnet. William Steeghs,
Panningens dymanische middenvelder,
kreeg in de 43e minuut nog een
goede kans.
Na rust konden enkele kansen
voor Panningen worden genoteerd,
dat zich toch wel een veldoverwicht

wist te bevechten. Zo miste Remco
LItjens na een voorzet van Robin van
Osch in de 56e minuut en wist BEVOdoelman Nick Steeghs alleen met de
allergrooste moeite een schot van
Patrick Joosten uit zijn doel te ranselen.
De wedstrijd kabbelde voort. Toen heel
Panningen zich al verzoend had met
een nederlaag, kreeg de ploeg alsnog
loon naar werken. Bram Leenders
haalde ploseling uit vanaf rechts en in
de 90e spelminuut plofte de bal in de
verre hoek van het Beringse doel: 1-1.
Een terechte eindstand, waar weliswaar
beide partijen vrede konden hebben,
maar waar niemand wat mee opschiet.
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Team nog ongeslagen

Hockeymannen
winnen opnieuw
Door: Michiel Bottinga, hockeyclub HCPM
Het eerste herenteam van HCPM moest op zondag 25 september op
bezoek bij Heesch. Na de overwinning een week eerder, werd ook dit
duel winnend afgesloten, 1-5. Na drie wedstrijden is het herenteam nog
ongeslagen na twee overwinningen en een gelijkspel.
Vanaf moment één waren de
heren uit Panningen de bovenliggende partij. Er werden kansen
gecreëerd, maar de uitstekende
keeper van Heesch pareerde deze
allemaal. Toen uiteindelijk de
doelman werd gepasseerd uit een
strafcorner door Ruben Leenders,
stond de paal een voorsprong in de
weg. Uiteindelijk zorgde Noud van
Looijen met een individuele actie in
de cirkel voor de 0-1 voorsprong.
De ban was gebroken en tevens ook
het verzet van Heesch.
Via een snel genomen vrije slag
van Pieter de Vries kon Friso Snellink
vrij uithalen in de cirkel. Dit deed
hij beheerst en zorgde daarmee
voor de 0-2. Op slag van rust kwam
een combinatie tussen Sebastiaan
van Kemenade en Michiel Bottinga
voor open doel terecht bij Ruben
Leenders. Hij wist het echter te

presteren om de enige voet op de
doellijn te raken. Een strafbal volgde,
die Ruben zelf verzilverde, 0-3.
De tweede helft begon hetzelfde
als de eerste helft. HCPM had de bal
en Heesch rende achter de feiten
aan. Maar Peel en Maas verloor de
scherpte. Enkele counters werden nog
goed gepareerd door Bart Steutel,
maar één van de counters leverden
een strafcorner op voor Heesch.
Hieruit volgde een strafbal die er
onhoudbaar in ging, 1-3.
Een combinatie tussen Noud van
Looijen en Sebastiaan van Kemenade
werd even later door laatstgenoemde
kiezelhard afgemaakt: 1-4.
Deze combinatie bleek voor herhaling
vatbaar, want wederom werd een
dieptepass van Noud van Looijen
afgemaakt door Sebastiaan van
Kemenade. Hiermee bepaalde hij de
eindstand op 1-5.

Onze Vrije Uren Grashoek

Eerste indoor
bondswedstrijd
handboogschutterij
Door: handboogschutterij OVU Grashoek
Voor de compound schutters van handboogschutterij Onze Vrije Uren
(OVU) uit Grashoek vond donderdag 22 september de eerste indoor
bondswedstrijd plaats. Deze werd gehouden op de banen van Ons
Genoegen in Ysselsteyn.
Het team schoot 814 punten en
won de wedstrijd. Boy Steegs en Roy
van Dijnen werden met met 273
punten verkozen tot hoogste schutter.
Jan Verhoeven schoot individueel 284
punten en bij de recurve wist Bram
Stemkens 201 punten bij elkaar te
schieten. Albert van Nierop kwam op
een score van 252 punten.

Op zaterdag 24 september werd
daarnaast de eerste wedstrijd geschoten voor het recurve team. Dit vond
ook in Ysselsteyn plaats. Daar won
men met 774 punten, mede door
het ontbreken van een tegenstander.
Tot hoogste schutter werd Robert
Smits verkozen met zijn score van
265 punten.

Tweede en derde competitieweek

Winst en verlies voor beugelteam Baarlo
Door: Piet Geurts, beugelclub De Flatsers Baarlo
Het eerste team van beugelclub De Flatsers uit Baarlo heeft tijdens de tweede en derde competitieweek een
prima overwinning en een pijnlijk verlies geleden. Op vrijdag 23 september won het team van Melderslo. Een dag
later verloren de beugelaars in Hegelsom met 4-1.
De eerste mooie overwinning
haalde het vijftal in Melderslo. Het spits
werd afgebeten door Ger die nog iets
te vieren had, maar dat was die avond
niet op de baan. Hij kon de ring
moeilijk vinden en dat zag men aan de
uitslag. Piet speelde op twee een
goede wedstrijd, maar moest tot drie
keer toe een achterstand wegwerken.
Hij kreeg zowaar nog een kans op de

winst, maar dit mislukte helaas.
Esther beugelde op drie tegen
meneer ‘spring in het veld’ niet super,
maar dat was toch genoeg voor de
winst. Roy speelde zo goed dat de
schop doormidden brak. Met de schop
van pa Piet maakte hij een wereldbol en pakte hij verdiend de winst.
Mark kon niet achter blijven en leverde
een prima wedstrijd af die hij dik

verdiend won. Baarlo ging met een 3-2
winst naar huis.
In Hegelsom ging het de
Baarlonaren zaterdag 24 september
minder goed af. Het werd een wedstrijd
om snel te vergeten, want er werd ver
onder de maat gespeeld door het hele
team. Alleen Piet wist voor één punt te
zorgen, waardoor de score op 4-1 voor
Hegelsom kwam.

Brilstand in Heusden

Helden wacht op eerste zege
Door: Geert Metsemakers, voetbalvereniging VV Helden
Na een moeizame competitiestart is het eerste herenteam van trainer Rob Jacobs van voetbalvereniging
VV Helden er wederom niet in geslaagd een wedstrijd winnend af te sluiten. In Heusden bleef de brilstand zondag
25 september de gehele wedstrijd op het scorebord, waardoor beide ploegen de punten deelden.
Gezien het spelbeeld was een
puntendeling terecht. Wat het aantal
kansen aan weerszijden betrof, had het
net zo goed 3-3 kunnen worden.
Het elftal van ONDO kwam goed uit de
startblokken en zette doelman
Knippenbergh meteen twee keer aan
het werk. Zijn reddingen hielden de
aanvallers van ONDO van scoren af.
Helden was voor rust ook een aantal
keer dichtbij. De grootste kans was voor
Ton Peeters die van dichtbij op doelman

Van den Boer stuitte. Tom Peeters
kreeg vervolgens kans om de rebound
binnen te schieten maar mikte over.
Na rust was het juist Helden dat
goed begon. Ton Peeters werd goed
weggestuurd door Gilian de Bruijn maar
nadat hij de doelman omspeelde en
een zeker doelpunt in het geschiet lag,
verloor hij zijn evenwicht waardoor de
hoek te nauw werd. Vlak daarna zette
De Bruijn ook Mairen Zeevenhoven
één op één. Zijn inzetten belandden

aan de verkeerde kant van de paal.
ONDO kreeg echter ook een aantal
goede mogelijkheden. Een ingekopte
corner werd van de lijn gehaald en
in blessuretijd had Bart Loomans
de uitgelezen mogelijkheid om de
punten alsnog in Heusden te houden.
Doorgebroken schoot hij echter gehaast
waardoor Knippenbergh met een goede
reflex de stand gelijk wist te houden.
De Heldense machine draait daarmee
nog altijd niet zoals men zou willen.

Gelijkspel voor zaalvoetballers
Beringe
Door: Bjorn Korsten, zaalvoetbalvereniging Zvv Beringe
Na twee overwinningen op rij nam het eerste team van zaalvoetbalvereniging Beringe het op maandagavond
26 september op tegen Zv Weert. Dat team is afgelopen jaar gepromoveerd naar de hoofdklasse. Terecht, zo bleek
na de 2-2 uitslag.
Beringe begon slecht aan de
wedstrijd en werd ver naar achter
gedrukt door de thuisploeg. Weert bleef
met veel positiewisselingen druk
uitoefenen op de verdediging van
Beringe, dat genoodzaakt was op de
counter te spelen.
Het was niet verrassend dat de
thuisploeg op voorsprong kwam. Na
een verdedigende fout van Bjorn
Korsten lag de weg open voor de
aanvaller van Weert. Hij liet de keeper
kansloos en na tien minuten stond het
1-0. Niet veel later kreeg Beringe de

tweede domper te verwerken. Na een
korte ruzie met de bal en een snelle
aanval van de ploeg uit Weert lag de
bal wederom achter Jeremy Caessens,
2-0.
Na rust kwam Beringe beter in haar
spel. Er was besloten met meer druk op
de thuisploeg te gaan voetballen. Dit
pakte goed uit, maar tot doelpunten
leidde het nog niet. Beringe had een
man-meersituatie na een gele kaart
nodig om te scoren. De eerste uithaal
van Bjorn Korsten trof meteen doel.
Hierna golfde het spel op en neer.

Weert gaf laatste man Bjorn Korsten
te veel ruimte en die besloot van een
paar meter over de middenlijn uit te
halen. Hij verraste hiermee de keeper
van Weert, want de bal ging recht in de
kruising.
De laatste vijf minuten waren erg
hectisch, want Beringe moest nog twee
minuten met een man minder spelen.
Een solide verdediging, die aangestuurd
werd door keeper Jeremy Caessens,
voorkwam een tegentreffer. Na vijftig
minuten stond er een terechte 2-2
stand op het scorebord.

De Polsslag wint eerste wedstrijd
Door: badmintonclub De Polsslag
Voor de eerste keer in de recreantencompetitie Midden-Limburg doet badmintonclub De Polsslag van KSV uit
Kessel mee met een mixteam. De eerste wedstrijd werd met 5-3 gewonnen van BV Heel.
Het team bestaat uit twee heren en
twee dames die elk drie wedstrijden
spelen. Eén dames dubbel, één heren
dubbel, twee mixwedstrijden en dan
elk een enkelpartij.
Als eerste werden de
dubbelwedstrijden gespeeld.
Ellen en Petra en ook Bas en Gerald

wonnen de wedstrijd, waardoor het
2-0 voor Kessel stond. Een mooi
begin voor de dames. Daarna waren
de mixwedstrijden aan de beurt.
Bas en Petra wonnen deze ook,
maar Gerald en Ellen verloren deze
pot, wat de stand 3-1 voor Kessel
maakte.

De heren van Kessel wonnen
vrij gemakkelijk de beide singles
en de dames uit Kessel, die pas
voor de eerste keer een single
speelden, verloren na twee mooie
partijen hun wedstrijden. De uitslag
werd 5-3 voor Kessel in hun eerste
competitiewedstrijd.
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RASPBERRY MAXX

Optredens lokale artiesten

RASPBERRY MAXX
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Iedere eerste zondag van de maand vindt bij Kasteel De Keverberg in Kessel het muziekevenement Den Soeten
Inval plaats. Op zondag 2 oktober treden diverse lokale artiesten op.

Diverse kinderactiviteiten:
RASPBERRY MAXX
o.a. zelf je pizza bakken
Pompoensoep
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dagje
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Den Soeten Inval Kessel
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in huis
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Herfst in huis
Steenoven 28
5768PK Meijel
077-4669209
06-43037088
info@raspberry-maxx.nl
www.raspberry-maxx.nl
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Het programma van de nieuwe
editie van Den Soeten Inval beslaat een
optreden van gitaristen Jerôme Lenders
en Ton Janssen, saxofonist John
Timmermans en zanger/gitarist Mart
Knippenberg. Daarna staat a capella-

kwintet Mannewerk op de planken.
Als derde treden Alice & The Lord of
Comfort op, een jeugdige band uit
Koningslust die zich laat inspireren door
de muziek van Mumford and Sons en
Arctic Monkeys.

De optredens starten om 11.00 uur
en de afsluiter speelt tot 13.00 uur. Er is
plaats voor honderd gasten.
Kijk voor meer informatie over
het evenement op
www.kasteeldekeverberg.nl

Demonstraties bij geopende molens

Limburgse Molendag in Kessel
en Baarlo
De watermolen in Baarlo en de Sint-Anthoniusmolen in Kessel zijn zondag 2 oktober geopend tijdens de
Limburgse Molendag. De molens zijn die dag te bezoeken en de aanwezige molenaars vertellen over hun vak.
Tijdens de Limburgse Molendag
zijn er zestig molens in de hele
provincie geopend voor publiek.
Bij de watermolen aan de Baron van
Erplaan in Baarlo wordt er graan
gemalen door ervaren molenaars,
zoals het vroeger ook gebeurde.
Toenwerd boekweit gemalen tot

boekweitmeel. Dat gebruikte de lokale
slager voor zijn karboet. De bakker
verwerkte het in een hartige Baolderse
kook of de zoete versie van de
gebaksoort.
Bij de Sint-Anthoniusmolen in
Kessel geven de molenaars uitleg over
de molen, het maalproces en waarin de

Koninklijke Harmonie Panningen houdt op zaterdag 5 november een Sponsor Galadiner. Het diner vindt
plaats bij restaurant Op d’n Berg in Helden. Het is alweer de zevende editie van het diner van de Panningse
muziekgroep.
entertainment. Kijk voor meer informatie,
video’s en foto’s op de website, het
YouTubekanaal of de Facebookpagina van
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Raadhuisplein 38 winkel met je vragen over het kopen van een huis. Een SNS Adviseur helpt je graag.
Raadhuisplein
38
5981 AT Panningen
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Kom langs met
vragen
over het kopen van een huis

Op zaterdag 1 oktober is de NVM
Open Huizen Dag. Je kans om op
1 dag verschillende huizen te
bekijken. Wil jij goed voorbereid
op huizenjacht? Kom dan langs
in onze winkel met je vragen over
het kopen van een huis.
Een SNS Adviseur helpt je graag.

Raadhuisplein 38
5981 AT Panningen

meelproducten verwerkt kunnen worden. Deze zijn tevens verkrijgbaar bij
de molen. De molen werd afgelopen
jaar gerestaureerd en opende in mei
weer officieel haar nieuwe, opgeknapte deuren.
Beide molens zijn zondag 2 oktober
van 11.00 tot 16.00 uur geopend.

Galadiner Panningse harmonie
Het diner heeft net als vorig jaar geen
thema, maar een traditionele inslag. Bij de
avond wordt gezorgd voor verrassend

Goed voorbereid
op huizenjacht
van een huis

A capella-kwintet Mannewerk

de harmonie. Opgeven voor of vragen over
het sponsordiner kunnen gestuurd worden
naar diner@harmoniepanningen.nl

Gratis
OF 2 BH -50%
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Organisatie vreest voor toekomst

Einde vijfde seizoen Muziek onder de Toren
Het vijfde seizoen van Muziek onder de Toren zit er weer op. Zaterdag 24 september was de laatste van de
optredens dit jaar. Vanaf 2 april stond er iedere zaterdag een optreden ingepland op het podium op het Raadhuisplein in Panningen. De verantwoordelijke werkgroep is echter bang dat een zesde seizoen er misschien niet van
komt. Het podium vertoont namelijk ernstige slijtage.

gewoon inschrijven en we hopen rond
kerstmis het programma weer rond
te hebben”, vertelt hij. “We denken
er over om zelf een muurtje metselen
bij de toren en daar de huidige tent
op te zetten. Het huidige podium is
niet meer veilig, maar de tent is nog
goed. De stenen voor het muurtje
zouden uit de reconstructie van het
centrum kunnen komen, dan blijven de
kosten laag. Dan kan dat provisorische
podium blijven staan tot er geld is
voor iets beters.” De onzekerheid is
hoog, maar dat was aan de publieke

belangstelling niet te merken, vertelt
Wiel. “Het wordt steeds populairder”,
vertelt Wiel. “Dexwerkgroep is dan ook
dankbaar voor alle inschrijvingen en
warme belangstelling vanuit het publiek
en de artiesten. Maar ook moeten we
Momus bedanken voor het belangeloos
beschikbaar stellen van het podium.
Dit was echter niet het laatste seizoen.
We geven niet zomaar op. Want waar
is Panningen als centrum van Peel en
Maas anno 2017 zonder Muziek onder de
Toren? We zijn standvastig en gaan een
oplossing vinden.”

DOK6 Theater

Toneelstuk Indecent
Proposal
“Dit podium wordt volgend jaar
niet meer opgebouwd”, vertelt Wiel
Geurts van werkgroep Cultuur in hartje
Peel en Maas. “Het vertoont te veel
slijtage, waardoor de veiligheid van de
muzikanten in het geding komt. We zijn
al vijf jaar bezig bij de gemeente om
een nieuw podium neer te zetten, maar

het is alweer een tijdje windstil vanuit
daar.” De werkgroep hoopt dat Stichting
Bevordering Blaasmuziek, die al jaren
bezig zijn met een nieuw podium, er in
slaagt de gemeente van de noodzaak
te overtuigen. “We hebben eerder al
een plan ingediend, maar de gemeente
vond dat idee te groot en te pompeus”,

laat Wiel weten. “Wij vonden het juist
een eyecatcher en ze zijn nu toch bezig
met de reconstructie van het centrum
van Panningen. Een nieuw podium had
ons inziens goed tussen de huidige
werkzaamheden gepast.” Wiel wil koste
wat kost volgend jaar doorgaan met de
optredens. “De artiesten kunnen zich

Bij het DOK6 Theater in Panningen wordt op donderdag 29 september de
film Indecent Proposal uit 1993 vertaald naar een toneelstuk. Onder meer
Matteo van de Grijn, Roos van Erkel en Chris Tates vertolken de rollen van de
filmacteurs Robert Redford, Demi Moore en Woody Harrelson.
De voorstelling gaat over een jong
stel met geldproblemen. Na een
voorstel van een excentrieke miljardair
verkeert het stel in een groot

dilemma. Het theaterstuk vindt plaats
op donderdag 29 september en vangt
aan om 20.15 uur. Kijk voor meer
informatie op www.dok6.eu/theater

Samen is gezelliger
Dorpsdagvoorziening Maasbree
Hoës van Bree
De Dorpsdagvoorziening Maasbree is een combinatie van dagbesteding en
ontspanning voor thuiswonende ouderen. Sinds juli 2016 zijn we gehuisvest in het
Hoës van Bree. De beide woonkamers beschikken over een grootbeeld-tv, er zijn
relaxstoelen en er wordt met de nieuwste apparatuuur gekookt voor de bezoekers.
Daarnaast is er een afzonderlijke rustruimte voor degenen, die hier tussen de
middag gebruik van willen maken. Via de beide terrasdeuren kom je op het terras,
waar het goed toeven is.
Ontmoeten, ontspannen en beleven
Met leeftijdsgenoten uit het dorp kunnen deelnemers de dag op een gezellige
manier doorbrengen: ontspanning dicht bij huis, samen eten, elkaar ontmoeten
en samen iets leuks doen. De dag start met gezamenlijk koffie/thee drinken.
Daarna zijn er allerlei activiteiten zoals de krant (voor)lezen, kaarten, sjoelen,
kienen, omgaan met een tablet, helpen met koken, bewegen, schilderen, zingen,
handwerken en wandelen. De deelnemers geven zelf hun interessen aan en de
begeleiders spelen zoveel mogelijk hier op in. Rond de middag kan een warme
maaltijd worden gebruikt, die in de eigen keuken door vrijwilligers bereid wordt. Een
paar maal per jaar worden er uitstapjes gemaakt.
Toekomst
Als Dorpsdagvoorziening staan we midden in de maatschappij. We blijven
innoveren en inspelen op nieuwe vragen uit de kern. Door de grotere capaciteit
(uitbreiding van een naar twee ruimten) kunnen we volop nieuwe activiteiten
aanbieden.
Deelname
Het adres van Dorpsdagvoorziening Maasbree is Kennedyplein 5 (let op: eigen
ingang links van Dorpstraat 20, het voormalige gemeentehuis). De openingstijden
zijn van maandag t/m vrijdag van 9.30 uur tot 16.00 uur.

Vrijwilligers
Met hun enthousiasme, betrokkenheid en inzet bepalen vrijwilligers
van de Dorpsdagvoorziening mede de stemming. Zij vervullen
hierdoor een belangrijke taak. Vrijwilligers zijn onmisbaar.
Omdat in het Hoës van Bree plaats wordt geboden aan dubbel zoveel deelnemers
zijn nieuwe vrijwilligers van harte welkom.

Kom gerust een kijkje nemen!
Er gebeurt zoveel bij de Dorpsdagvoorziening Maasbree. De enige manier om
dit te ontdekken, is zelf een kijkje te komen nemen. Ook om te ervaren dat het
niet alleen gezellig is, maar dat het ook prikkelt en stimuleert. De coach leidt u
rond en vertelt u alles over de dagelijkse activiteiten.
Zondag 2 oktober hebben we ‘Open Dag’ van 11.00 tot 17.00 uur. Kom onze
mooie nieuwe huisvesting in het Hoës van Bree bekijken.
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85-jarige Lei stopt met
pompoenen verkopen
De 85-jarige Lei Bos uit Panningen ging nog ieder jaar met zijn zelfgeteelde pompoenen naar de markt in
Kerkrade en Meerssen. Zondag 25 september was de laatste keer dat Lei naar het zuiden van Limburg reisde met
een aanhangwagen vol pompoenen.

Cabaretvoorstelling

Wim Daniëls bij DOK6
Kleinzoon Marijn vertelt over zijn opa.
“Met zijn 85 jaar staat opa Lei nog steeds
iedere dag om 06.00 uur op om zijn
groentetuin te bewerken”, vertelt Marijn.
“Hij heeft een halve hectare grond die
volstaat met groente en pompoenen.
Voor dag en dauw staat hij dan al in de
tuin te schoffelen of te oogsten.”
Alles wordt verbouwd in de tuin
van Lei en Lies Bos. “Prei, bonen, peultjes, broccoli, bloemkool, worteltjes,

sla, appels, peren, pruimen, kersen,
alles hebben ze staan”, vertelt Marijn.
“De hele familie krijgt dan altijd een
gedeelte van de oogst”.
Daarnaast heeft Lei pompoenen als
hobby. Hij heeft er ongeveer tweeduizend. “Ieder jaar gaat hij naar de markt
in Meerssen of Kerkrade en verkoopt
daar zijn pompoenenoogst”, vertelt
Marijn. “Samen met oma Lies verkopen
ze dan als echte kooplui de pompoenen

en na een dag hard werken is, met wat
geluk, de aanhangwagen leeg als ze
weer naar huis gaan.”
Aan die traditie komt nu dus
een einde. Lei en Lies willen kleiner
gaan wonen, zonder een groentetuin.
Marijn: “Zoals opa het zegt: ‘Het is goed
geweest.’ Hij gaat met pensioen. Ik zou
daarom nog graag willen zeggen: opa
en oma, ig hoop det ge gezonk blieft
en geneet van ugge rust.”

Achttiende editie

ProgPower Europe bij
Sjiwa Baarlo
Jongerencentrum Sjiwa in Baarlo staat het eerste weekend van oktober voor de achttiende keer in het teken van
ProgPower Europe. Metalfans uit onder meer Zweden, België, Verenigde Staten en Australië kunnen van donderdag
29 september tot en met zondag 2 oktober hun hart ophalen bij de vele internationale optredens.

Met zijn voorstelling Associëren is Wim Daniëls op zaterdag 1 oktober op
de planken te zien in het theater van DOK6 in Panningen. Wim is onder
andere bekend van zijn columns bij Spijkers met Koppen, boeken over taal
en taalbeschouwingen bij Paul & Witteman.
Zijn voorstelling wordt gevuld met
taalanalyses, zijn kenmerkende droge
maar goedmoedige humor en zijn
speelse gedachtekronkels. Zijn opvoe-

ring vindt plaats op zaterdag 1 oktober
bij het DOK6 theater en vangt aan om
20.15 uur. Kijk voor meer informatie op
www.dok6.eu/theater

Cultuurpodia Peel en Maas

Huiskamerconcert
ARTE in Helden
Accordeonensemble ARTE treedt zondag 2 oktober op tijdens een
huiskamerconcert in Helden. Het concert wordt georganiseerd door
Cultuurpodia Peel en Maas.
ARTE bestaat uit vijf ervaren
accordeonisten en bestaat sinds 2013.
De muziek die ze spelen is vaak door
henzelf gearrangeerd en hun
repertoire bestaat uit klassieke en
moderne muziek, jazz, filmmuziek,
tango en volksmuziek.
Het huiskamerconcert vindt

plaats in de huiskamer van de
familie Klaasen aan de Roggelseweg
38 in Helden. De deuren zijn
vanaf 10.30 uur geopend en het
concert begint om 11.00 uur.
Reserveren kan via
pr@cultuurpodiapeelenmaas.nl of
door te bellen naar 077 307 73 97.

VOOR AL UW
STOFFEERWERK!
Enorme keuze aan meubelstof en leder
Ook de allerlaatste trends!
Maatwerk voor nieuwe banken, stoelen en kussens,
compleet op maat gemaakt
• Herstoffering onder volledige garantie
• Vrijblijvend deskundig advies en prijsopgave aan huis
•

Het festival begint op donderdag
29 september bij kasteel De Berckt.
Tijdens deze preparty is er een
optreden van de Nederlandse groep
Dreamwalkers Inc. Van vrijdag 30
september tot en met zondag 2 oktober

vinden bij Sjiwa optredens plaats van
veertien verschillende bands, waaronder Jolly uit de VS, Textures uit
Nederland, Atmospheres uit België en
Smallman uit Bulgarije. De deuren van
de kelder bij Sjiwa staan vanaf

18.00 uur open en op zaterdag en
zondag vanaf 12.00 uur. Tevens vindt er
vrijdag, zaterdag en zondag vanaf
00.00 uur een afterparty plaats.
Kijk voor meer informatie op
www.progpowereurope.com

Meubelen & Meubelfournituren
Veldenseweg 112, Venlo
Tel. 077 - 351 81 62

www.reinhoudmeubelen.nl
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Agenda t/m 6 oktober 2016

3. Iets
oen we
t zit in

Een belevenis, hergebruik en creativiteit; dat is Markt 133. Iets
geks schuwen we niet. Zomaar iets mode of stijl noemen doen we
niet meer. Wij creëren belevenissen waarbij de creativiteit zit in
simpele dingen.

zij
rieur,
wordt
ortom

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

do
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tijdloos goed
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Een belevenis, hergebruik en creativiteit; dat is Markt 133. Iets
geks schuwen we niet. Zomaar iets mode of stijl noemen doen we
niet meer. Wij creëren belevenissen waarbij de creativiteit zit in
simpele dingen.
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Toneelstuk Indecent Proposal

Jaks Party Night

Tijd: 20.15 uur
Locatie: DOK6 Theater Panningen

Tijd: 21.00-03.00 uur
Locatie: JAKS Bar Helden

ProgPower Europe

Fissafari Sexy Circus 16+ Party

Tijd: 18.00 uur
Locatie: Jongerencentrum Sjiwa Baarlo

Tijd: 22.00 uur
Locatie: Apollo Helden

Een belevenis, hergebruik en creativiteit; dat is Markt 133. Iets
geks schuwen we niet. Zomaar iets mode of stijl noemen doen we
niet meer. Wij creëren belevenissen waarbij de creativiteit zit in
simpele dingen.

een winkel vol verassingen van tijdloos goed.

Markt 133, Panningen
06061083
10832410
2410

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

De Beringse Pubquiz

Golden Exclusive Night

Tijd: 20.30 uur
Locatie: Café de Nabber Beringe

Tijd: 22.00-04.00 uur
Locatie: Club Palladio 2.0 Helden

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

info@markt133.nl
www.markt133.nl
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organiseert
organiseert

Basiscursus
Basiscursus Sterrenkunde
Sterrenkunde

Kent u het gemak
van onze

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

Check

www.thatshappening.com

Voor ALLE vrijetijdsbestedingen
in je regio!

Tijd: 21.30 uur
Locatie: Apollo Helden
Markt 133
5981 AA Panningen
06 1083 2410
info@markt133.nl
www.markt133.nl
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inclusief lidmaatschap
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Meer
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via ::
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Fissafari Sexy Circus 13+ Party
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Tijd: 08.00 uur
Organisatie: wandelcomité fanfare en drumband Semper Avanti
Locatie: gemeenschapshuis De Ankerplaats Grashoek

Paddenstoelexcursie IVN Helden

Tijd: onbekend
Locatie: Café de Mök Maasbree

Tijd: 09.00 uur
Locatie: parkeerplaats Kloosterstraat Helden

Blues & Bluesrock: The Duke!

Ruilbeurs postzegels en munten

Tijd: onbekend
Locatie: Café de Boesjer Kessel

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

De Grote Clubactie

Huiskamerconcert ARTE

Tijd: in oktober en november
Organisatie: diverse clubs en verenigingen Maasbree
Locatie: huis-aan-huis

Tijd: 10.30 uur
Locatie: familie Klaasen, Roggelseweg 38 Helden

ProgPower Europe

Muziekevenement Den Soeten Inval

Tijd: 12.00 uur
Locatie: Jongerencentrum Sjiwa Baarlo

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

Repair Café Peel en Maas

Openingsweekend MFA Hoës van Bree

Tijd: 13.00-15.30 uur
Locatie: kringloopwinkel Allerhande Panningen

Tijd: 11.00-17.00 uur
Locatie: ‘t Hoës van Bree Maasbree

Openingsweekend MFA Hoës van Bree

Limburgse Molendag

Tijd: 16.30 uur
Locatie: Hoës van Bree Maasbree

Tijd: 11.00-16.00 uur
Locatie: St. Anthoniusmolen Kessel

Griezels in het pretpark

Limburgse Molendag

Tijd: 19.00 uur
Organisatie: jeugdgroep toneelvereniging COM
Locatie: gemeenschapshuis D’n Binger Meijel

Tijd: 11.00-16.00 uur
Locatie: watermolen Baarlo

Wim Daniels - Associëren

ProgPower Europe

Tijd: 20.15 uur
Locatie: DOK6 Theater Panningen

Tijd: 12.00 uur
Locatie: Jongerencentrum Sjiwa Baarlo

Rammstein & Motörhead Tribute

Rondleiding tentoonstelling

Tijd: 20.30-02.00 uur
Locatie: Mafcentrum Maasbree

Tijd: 13.00 uur, 14.30 uur en 16.00 uur
Locatie: Streekmuseum ’t Land van Peel en Maas

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
Kerkbestuur		077 307 14 88
| kerkbestuur@vincentiusparochies.nl
Misstipendium zon- en feestdagen € 25,00 | door de week € 10,00

Misintenties NL21 RABO 0141939583
El Jacobs-Sturme Peelstraat 39
T 077 307 17 88 s.jacobs39@ziggo.nl

Natuurwandeling Semper Avanti

Freaky Bingo

Kerkberichten
www.vincentiusparochies.nl

Parochie Beringe
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Kerkdiensten
Zondag 2 oktober
H. Mis 9.30 uur – koor t.i.v. Harrie
Leijten en fam.; Martinus Janssen

Vrijdag 7 oktober
De H. communie wordt thuisgebracht
vanaf 09.00 uur

Misintenties NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
T 077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 2 oktober
Geen H. Mis
Zondag 9 oktober
H. Mis 11.00 uur

A. Cruijsberg T 077 307 52 93
Spreekuur in kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
Zaterdag 1 oktober
H.Mis 19.00 uur t.i.v. Uit dankbaarheid
voor Thei en Riet van Oijen-Sonnemans
en overl.fam.; Piet Willemsen (jaardienst), Martha Willemsen-v.d. Linden
en Peterke
Woensdag 5 oktober
H.Mis 18.30 uur t.i.v. Lev. en overl.
leden van ZijActief Grashoek

Parochie Grashoek

Parochie Helden

Misintenties NL24 RABO 0141910526

Misintenties NL61 RABO 0120795094

Parochie Egchel

pastorie Rochusplein 3
T 077 3071488,
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur
donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
Zondag 2 oktober
H. Mis 10.00 uur – herenkoor t.i.v.
Tessy Haast-Beerens (zeswekendienst);
Antonius Teeuwen en Wilhelmina
Teeuwen-Ottenheijm (jaardienst); Nol
Jacobs en Nelly Jacobs-van Maris (mnd);
Stien Peeters-Mertens (verj); Cor Kruijk
Doopviering 11.30 uur – Liv Bekkers en
Daan Simons
Vrijdag 7 oktober

29
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service 25

Peel en Maas Open Podium
in samenwerking met

Optreden Kleintje Kaf

De theaterzaal van DOK6 in Panningen staat op zondag 27 november in het teken van het jaarlijkse Peel en
Maas Open Podium (POP). Iedereen die zijn of haar kunsten op een professioneel podium wil laten zien, kan zich
inschrijven.

Tijd: 14.30 uur
Locatie: DOK6 Theater Panningen

Griezels in het pretpark
Tijd: 14.00 uur en 16.30 uur
Organisatie: jeugdgroep toneelvereniging COM
Locatie: gemeenschapshuis D’n Binger Meijel
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Samen zingen in Panningen
Tijd: 19.30-22.00 uur
Locatie: De Ringoven Panningen

Kienavond
Tijd: 19.30 uur zaal open
Locatie: Café Biej Ton en Marij Kessel
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Kinderkledingbeurs
Tijd: 13.30 uur
Locatie: D’n Binger Meijel

Optreden Organiste Tina Christiansen
Tijd: 20.00 uur
Locatie: kapel Lazaristen Panningen

Maand van de Geschiedenis: lezing
Tijd: 20.00 uur
Locatie: Bibliotheek Panningen

Optreden O’G3NE
Tijd: 20.15 uur
Locatie: DOK6 Theater Panningen

en huldiging jubilarissen
wo Vrouwenavond
Tijd: 19.30 uur (na Heilige Mis om 18.30 uur)
05 Organisatie: ZijActief Grashoek
10 Locatie: gemeenschapshuis De Ankerplaats
KBO
do Kienmiddag
Tijd: 13.30-16.30 uur
06 Organisatie: KBO Beringe
10 Locatie: gemeenschapshuis De Wieksjlaag Beringe
Optreden theatergezelschap Ut Overgerdien
Tijd: 20.15 uur
Locatie: DOK6 Theater Panningen

De H. communie wordt thuisgebracht
vanaf 09.00 uur

Parochie Koningslust
Misintenties NL05 RABO 0120795132
A. van den Boer De Brentjes 81
T 077 465 36 81
Kerkdiensten
Zaterdag 1 oktober
H. Mis 17.30 uur t.i.v. Huub Geurts
(jaardienst / verj)
Zaterdag 8 oktober
Geen H. Mis

Parochie Meijel
Misintenties NL16 RABO 0133405613

Pastorie Kerkstraat 5
T 077 466 18 50
W www.parochiemeijel.nl
Spreekuur
maandag 19.30 tot 20.00 uur en
donderdag van 11.00 tot 12.00 uur
secr.kerkbestuurmeijel@vodafonethuis.nl
Kerkdiensten
Donderdag 29 september
H. Mis 09.00 uur t.i.v. alle parochianen
09.30-9.45 uur Stille Aanbidding
10.00 uur: Gemeenschapshuis
d’n Binger, Rabo-zaal. Officieel begin:
Ontmoetingsdag voor Meijelse Zieken
en Ouderen 2016, georganiseerd door
Zij-Actief en LKV (vanaf 9.00 uur inloop

Bij het POP is er ruimte voor een
groot scala aan talent. Zo biedt het
culturele evenement niet alleen ruimte
voor muziek-, zang- en danstalent,

maar ook voor iedereen die graag fotografie, beeldende kunst, zelfgeschreven
gedichten of verhalen, sketches en
toneel wil laten zien. Aanmelden kan

nog tot 10 oktober door het inschrijfformulier op www.facebook.com/
peelenmaasopenpodium op te sturen
naar pop@dok6.eu

Deense organiste bij Orgelkring
Peel en Maas
De Deense organiste Tina Christiansen speelt dinsdag 4 oktober het Cavaillé-Coll Mutin-orgel in de kapel van de
Lazaristen in Panningen.
Tina Christiansen is organiste in
de Ansgar Kirche in de Deense plaats
Odense. Ze wordt ook wel de nieuwe
Marie Claire Alain genoemd. Deze in
2013 overleden Franse organiste en
muziekpedagoge speelde wereldwijd
meer dan 2.000 concerten van diverse
bekende componisten. Tina rondde in

2009 haar masterstudie orgel af en
studeerde daarna nog aan de Academy
of Music in het Zweedse Malmö.
Ze speelt een programma met onder
meer werken van Franz Liszt, Felix
Mendelssohn-Barthody en CharlesMarie Widor.
Het Cavaillé-Coll Mutin-orgel dat

de Deense gaat bespelen, is het enige
orgel in Nederland in haar soort dat
nog in authentieke staat verkeert.
Het concert wordt georganiseerd
door Orgelkring Peel en Maas en
begint om 20.00 uur in de kapel van
de Lazaristen aan de Kerkstraat in
Panningen.

Lezingen in Bibliotheek Panningen

Maand van de Geschiedenis bij
de Bibliotheek
Oktober is de Maand van de Geschiedenis, ook bij de bibliotheek in Panningen. Rondom het thema Grenzen zijn
er de hele maand diverse tentoonstellingen te bezichtigen en lezingen bij te wonen in de bieb. De eerste lezing
vindt plaats op dinsdag 4 oktober.
Advocaat en schrijver Hein van
der Bruggen houdt op dinsdag
4 oktober de eerste lezing rondom
het thema Grenzen in de Bibliotheek
Panningen in het Huis van de
Gemeente. Hij vertelt over de
geschiedenis van de Joden in
Noord- en Midden-Limburg. De lezing

begint om 20.00 uur en duurt tot
ongeveer 22.00 uur.
De rest van de Maan van de
Geschiedenis vinden er op dinsdag
11, dinsdag 25 en donderdag
27 oktober lezingen plaats die
binnen het thema vallen. Dan vinden
onder andere een lezing van Giotta

Tajiri over Shinkichi Tajiri Universal
Paradoxes en over de Red Star Line
plaats. Op zaterdag 29 oktober vindt
de excursie De IJzeren Rijn plaats.
Kijk voor meer informatie over de
activiteiten rondom de Maand van de
Geschiedenis op
www.debibliotheekmaasenpeel.nl

met koffie en soesjes). 12.00 uur:
gezamenlijk eten. 14.30 uur: Plechtig
Maria-lof, met persoonlijke zegening
door kapelaan Roger Maenen, zang van
het Dameskoor.
Zondag 2 oktober
H. Mis 11.00 uur met herenkoor t.i.v.
Rinie Broekmans-Geenen; Frits Thijssen
en Noor Thijssen-Schreurs (verj); Harrie
Thijssen en Mien Thijssen-Engels en
Coen Stammen; overl. fam. Thijssen;
An Janssen-Thijssen en Loet Janssen
(jaardienst); uit dankbaarheid
Maandag 3 oktober
Stille Aanbidding 18.30 uur
Rozenkrans 19.00 uur

Dinsdag 4 oktober
Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen,
aansluitend koffiedrinken
Donderdag 6 oktober
Mis 09.00 uur t.i.v. alle parochianen
09.30-10.00 uur Stille Aanbidding

H. Mis 19.00 uur - Cecilia mis m.m.v.
Koninklijke Harmonie ”Concordia” t.iv.
lev. en overl. leden Kon, Harmonie
Concordia en hun familie leden; Ton
Peeters (jaardienst); Piet Janssen en To
Janssen van der Linden en zoon Sjraar
Vrijdag 7 oktober
De ziekencommunie wordt thuis
gebracht vanaf 9.00 uur.
Overleden
Henny van Bommel partner van
Piet van den Broek, 61 jaar.

Parochie Panningen
Misintenties NL44 RABO 0141900660
Parochiecentrum Wilhelminastraat 14
T 077 307 13 88
info@parochiecentrumpanningen.nl
Open maandag- dinsdag- woensdag
en donderdag van 09.00 tot 11.30 uur
Kerkdiensten
Zaterdag 1 oktober
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Enthousiast, gastvrij en betrouwbaar!
DE GROOTSTE INBOUWSPECIALIST VAN LIMBURG!

46
dB

44
dB

549,-

AFWASSEN

GRATIS

BOSCH

INMETEN*

INBOUW VAATWASSER SMV84L10

r7BSJP'MFYLPSWFOmWPPSNFFSáFYJCJMJUFJUNFUJOEFMFO
r*OCPVXNBUFO IYCYE YYNN

INDUCTIE

42
dB

749,GRATIS

BOSCH
INBOUW VAATWASSER SMV86M50

GRATIS

AEG

INMETEN*

INBOUW KOOKPLAAT HK604200IB

r;FPMJUIESPPHTZTUFFNmQFSGFDUESPHFFOHMBO[FOEFWBBU
r*OCPVXNBUFO IYCYE YYNN

40

45

900

1000

liter

130
liter

INMETEN*

INBOUW KOELKAST ARG451

r3BJMTZTUFFN WFSTUFMCBSFQMBUFBVT
r*OCPVXNBUFO IYCYE YYNN

GRATIS

WHIRLPOOL

GRATIS

BOSCH

INMETEN*

INMETEN*

INBOUW COMBI-MAGNETRON CMG636NS2

r 5PVDICFEJFOJOH &DP$MFBO WFSXBSNJOHTTZTUFNFO
r *OCPVXNBUFO IYCYE YYNN

150
liter

999,-

RVS

r$SJTQ(SJMM5VSCPGVODUJF LPPLXFLLFSUJNFS
r*OCPVXNBUFO IYCYE YYNN

GRATIS

WHIRLPOOL

599,-

RVS

239,-

KOELEN

Watt

INBOUW COMBI-MAGNETRON AMW507IX

r5PVDICFEJFOJOH QBOIFSLFOOJOH
r*OCPVXNBUFO IYCYE YYNN

INMETEN*

INBOUW VAATWASSER SN69M052

r4MFDIUT MJUFSXBUFSWFSCSVJL
r*OCPVXNBUFO IYCYE YYNN

Watt

KOKEN

GRATIS

SIEMENS

INMETEN*

liter

349,-

899,-

153
liter

449,GRATIS

PELGRIM

599,GRATIS

MIELE

INMETEN*

INBOUW KOELKAST PKD5088K

INMETEN*

INBOUW KOELKAST K511I2

r%FVSPQEFVSTZTUFFN BVUPNBUJTDIPOUEPPJFO
r*OCPVXNBUFO IYCYE YYNN

r %FVSPQEFVSTZTUFFN FMFLUSPOJTDIFUFNQFSBUVVSSFHFMJOH
r*OCPVXNBUFO IYCYE YYNN

UW OVEN VOORVERWARMEN TERWIJL
U VAN HUIS BENT? JA, DAT KAN!

OOK VOOR HET INBOUWEN,
KUNT U OP ONS VERTROUWEN!
Bij Electro World Tummers begeleiden we het hele traject van
aankoop tot installatie. Onze service stopt namelijk niet wanneer
u onze winkel verlaat. Weet u bijvoorbeeld niet zeker of het inbouwapparaat bij u thuis wel past? Geen probleem, dan komen
wij gewoon bij u langs om de situatie op te meten. En dat kost u
helemaal niets!* Vervolgens komen wij het apparaat snel en deskundig bij u thuis inbouwen. Wij nemen u alle zorgen uit handen!
* BIJ AANKOOP VAN EEN NIEUW APPARAAT. € 50,- VOORAF BEREKEND - ACHTERAF VERREKEND

Wist u dat u tegenwoordig uw oven van afstand kunt
bedienen? De nieuwe oven uit de Siemens iQ700 serie
kan namelijk via een app
worden bediend, genaamd HomeConnect.
Zo kunt u verschillende
instellingen doen via uw
smart device. Kom eens
bij ons langs, we laten u
graag zien hoe dat werkt!

Afbeeldingen kunnen afwijken, drukfouten en wijzigingen voorbehouden.

www.electroworldtummers.nl
DE BESTE SERVICE
DE SCHERPSTE PRIJZEN

PANNINGEN
Markt 121
T. 077 307 13 00

14 DAGEN NIET GOED, GELD TERUG GARANTIE

ROERMOND

Schaarbroekerweg 28
T. 0475 42 52 62

TEGELEN

Kerkstraat 27
T. 077 373 85 11

7 DAGEN PER WEEK ONDERSTEUNING

IEDERE ZONDAG OPEN

ECHT

Zuiderpoort 68
T. 0475 31 95 95

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

EIGEN INSTALLATEURS EN REPARATEURS

